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Marija Veršič ponovno prvakinja  

Ljubljana, 3. avgust 2017 – V okviru 39. kmečkega praznika v Moravčah je pretekli četrtek potekalo 
državno prvenstvo v košnji. Med ženskami je zmagala predsednica Občinskega odbora SLS 
Brezovica Marija Veršič, ki bo slovenske barve zastopala tudi na evropskem prvenstvu. 
 
Gospe Veršič iz srca čestitamo za osvojeni naslov državne prvakinje in želimo uspešen reprezentančni 
nastop na evropskem prvenstvu! 
 
O državnem prvenstvu v košnji so pisali tudi v včerajšnji tiskani izdaji Kmečkega glasu.  

 

Fotografija: Kmečki glas. 

 

 

Neživljenjske odločitve Pošte Slovenije v škodo slovenskih državljanov  

Ljubljana, 3. avgust 2017 – Medtem ko je bilo konec junija med približno 84.800 brezposelnimi skoraj 55,5 odstotka 
dolgotrajno brezposelnih in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS poudarja vzpostavlja 
sistem socialne aktivacije dolgotrajno brezposelnih (namenjenih bo 10,6 milijona evrov, od tega bo 8,5 milijona evrov 
prispeval Evropski socialni sklad), se Pošta Slovenije odloča za zaposlovanje iz tujine. Preberi več ... 

 

 

Mag. Zidanšek: Vročina vpliva tudi na gospodarstvo, rešitev 

je v skladu za povečano tveganje  

Ljubljana, 2. avgust 2017 – V hudi poletni vročini, ki v teh dneh dosega in tudi presega 35 stopinj 

Celzija, so za zaščito pred škodljivimi vplivi na zdravje potrebni preventivni ukrepi. Preberi več ... 

 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: V interesu EU je, da ZDA 

in Rusija čim hitreje zgladita diplomatski zaplet 

Evropska komisija mora narediti vse, da zaščiti evropsko gospodarstvo 
 
Ljubljana, 1. avgust 2017 – V diplomatskem sporu med ZDA in Rusijo mora EU  zavarovati lastne 
interese in interese držav članic. Evropska komisija bi tako morala dati jasen signal, da ne bo 
upoštevala sankcij, če bi te zadevale tudi evropska podjetja. Preberi več ... 

 

 

 

Veselje v Kamniku 

Na pobudo predsednice Mestnega odbora SLS Koper Olge Franca in Slovenske ženske zveze pri SLS smo 

z vašo pomočjo v preteklih mesecih zbirali pomoč za večjo družino iz Kamnika, ki se je znašla v hudi stiski. 

Ob predaji zbranih oblačil in potrebščin je na obrazih zavladal iskren nasmeh, v srcih pa je bilo čutiti 

hvaležnost za skrb soljudi. 

Olgi Franca in dr. Stanislavu Raščanu ter vsem drugim, ki ste pomagali, se iz srca zahvaljujemo! 

http://www.sls.si/11966/nezivljenjske-odlocitve-poste-slovenije-v-skodo-slovenskih-drzavljanov/
http://www.sls.si/11959/mag-zidansek-vrocina-vpliva-tudi-na-gospodarstvo-resitev-je-v-skladu-za-povecano-tveganje/
http://www.sls.si/11956/predsednik-sls-mag-marko-zidansek-v-interesu-eu-je-da-zda-in-rusija-cim-hitreje-zgladita-diplomatski-zaplet/


 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Vlada RS sledila predlogu 

SLS – se bodo slovenski upniki Agrokorja povezali in za 

poplačilo izterjali delnice Mercatorja?  

Ljubljana, 28. julij 2017 – V SLS pozdravljamo odločitev Vlade RS, da se bo pritožila na sklep sodišča, 
s katerim je priznalo tuji postopek zaradi insolventnosti v primeru Agrokor. Preberi več ... 

 

 

 

 

 

 

Demokracija / Dr. Andrej Umek o »potujoči meji« s Hrvaško  

Ljubljana, 31. julij 2017 – Vodja Strokovnega sveta pri predsedniku SLS dr. Andrej Umek je v kolumni za 
Demokracijo opisal, kako je skozi leta na lastne oči videl premikanje meje Slovenije s Hrvaško – v škodo Sloveniji. 
 
Vabljeni k branju na njihovi spletni strani, v celoti pa v aktualni številki Demokracije. 

 

 

 

Dnevnik / Čakalne vrste in cene za mnoge nedosegljive 

»Doseganje petodstotne vključitve starejših v domove za starejše ni dosežen le na območju enot ZZZS Koper, 

Kranj in Maribor. Na drugi strani je na območju občine na pomoč na domu v lanskem letu povprečno čakalo 

18 vpisanih – nekateri je niso nikoli dočakali – trenutno pa jih čaka največ doslej, kar 40,« je nizala podatke 

Olga Franca, predsednica odbora. V družbi obeh podpredsednikov Branka Čehovina in Ivana Dekleve se je 

obregnila tudi ob čakalno dobo za to storitev, ki je donedavna znašala tri tedne, zdaj pa je na območju občine 

narasla na dva meseca. Vabljeni k branju članka na tej povezavi.  

Novico z naslovom »Koprski SLS s predlogi za izboljšanje stanja na področju starejših« so objavile tudi Primorske 

Novice, preberete pa si jo lahko na njihovi spletni strani. 

 

Večer in Slovenec / Predlagajo odškodninski sklad proti vročini  
 
Časopis Večer je povzel izjavo predsednika SLS mag. Marka Zidanška o oblikovanju posebnega sklada, ki bi 
zagotavljal odškodnine za povečano tveganje delavcem in delodajalcem, ki bodo zaradi visokih temperatur 
primorani skrajševati delovni čas ali pa zaradi neodložljive narave dela delali v škodljivih razmerah. Preberi 
več ... 
 
Novico je povzel tudi spletni medij Slovenec. 

 

 

 

https://twitter.com/strankaSLS  
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Vabljeni k všečkanju facebook strani naših občinskih/mestnih odborov in zvez 

 

http://konjice.sls.si/  

 

 

Spoštovani predsedniki in predsednice OO, MO in RO SLS,  
 

ker si želimo, da bi bil SLS Novičnik bogatejši s prispevki o delu občinskih, mestnih in regionalnih odborov SLS, vas naprošamo, da nas o 

svojih aktivnostih redno obveščate. Pošljite nam krajši opis dogodka, seje, prireditve ali druženja na naslov sls@sls.si, priložite fotografijo in 

vašo novico bomo z največjim veseljem objavili v našem SLS Novičniku, ki izhaja vsak četrtek. Novice, prispele do en dan pred pošiljanjem 

Novičnika, bodo objavljene. 

Glavno tajništvo SLS si pridržuje pravico do prilagajanja prejetih tekstov v obliko, primerno za objavo v SLS Novičniku. 

 

 

Izvršilni odbor SLS Slovenske Konjice se je sestal na 16. redni seji  

Ljubljana, 31. julij 2017 – Kljub času dopustov so člani Izvršilnega odbora Občinskega odbora SLS 
Slovenske Konjice v četrtek, 27. julija, izvedli redno sejo, saj se je nabralo precej aktualnih zadev. Preberi 
več ... 

 

MO SLS Koper: Ministrstvo mora omogočiti več javnih del za 

pomoč dementnim ter spremeniti zakonodajo  

Alarm za starejše v Istri 

Koper, 28. julij 2017 – Na današnji novinarski konferenci so mestna svetnica SLS in predsednica 
Mestnega odbora SLS Koper Olga Franca ter podpredsednika odbora Ivan Dekleva in Branko Čehovin 
predstavili perečo problematiko oskrbe starejših v MO Koper. Izrazili so zaskrbljenost zaradi 
prepočasnega reševanja potrebne oskrbe in pomoči naraščajočemu številu starejših. Preberi več ... 

 
 

 
 VABILO  

Občinski odbori SLS  Brezovica, Domžale, Log – Dragomer, Mengeš, Moravče, Šentjur, Škofja Loka, MO Ljubljana, Nova generacija SLS in 

Zveza upokojencev pri SLS Vas v okviru projekta Povežimo Slovenijo vabimo, da se nam pridružite na obisku v Šentjurju pri Celju in Rogaški 

Slatini v sredo, 20. septembra 2017,  to je v tednu občinskega praznika v Šentjurju in Slomškovega godu.  

Arheološko najdišče Rifnik sega v mlajšo kameno dobo. V Šentjurju, ki nosi ime po krasni cerkvi sv. Jurija, so se rodili štirje skladatelji družine Ipavec (Benjamin 

je uglasbil našo himno Slovenec sem) ter z njimi slovenska romantična glasba. Tu je Muzej južne železnice, ki je pred 160 leti povezala Slovence od Dunaja 

do Trsta. Štajerska in druga vina predstavijo v vinogradniški učni kleti. V bližini je rojstni kraj bl. A. M. Slomška  Ponikva in prečudovita baročna cerkev sv. 

Martina. Sosednja Rogaška Slatina se ponaša z zdraviliščem ter s steklarno z zanimivo proizvodnjo in izdelki čudovitih oblik. 

Sporočajo, da se že veselijo srečanja z nami in da nam bodo razkazali vse to, za zaključek pa so predvideli srečanje s predsednikom SLS mag. Markom 

Zidanškom v vinorodnih Dramljah. V Rogaški Slatini nas pričakuje predsednik OO SLS gospod Martin Kidrič, predsednica OO SLS Šentjur gospa Mihaela Rožej 

http://konjice.sls.si/
mailto:sls@sls.si
http://www.sls.si/11951/izvrsilni-odbor-sls-slovenske-konjice-se-je-sestal-na-16-redni-seji/
http://www.sls.si/11951/izvrsilni-odbor-sls-slovenske-konjice-se-je-sestal-na-16-redni-seji/
http://www.sls.si/11947/mo-sls-koper-ministrstvo-mora-omogociti-vec-javnih-del-za-pomoc-dementnim-ter-spremeniti-zakonodajo/
http://konjice.sls.si/


 
 

pa je zapisala: »Kdor je že bil kdaj z nami Šentjurčani potem ve, da v Šentjurju ne boste ne žejni, ne lačni in tudi petja in dobre volje ne bo manjkalo. Poskrbeli 

bomo, da vam izlet ostane v nepozabnem spominu.«  

Strošek za avtobus bo okrog 10 evrov, ogled steklarne 5 evrov, obroki skupaj 10 evrov. 
 
Avtobus odpelje s parkirišča P + R pri Dolgem mostu ob 6:45, s Krtine pa ob 7:15. Odhod iz Šentjurja je predviden ob 19. uri. 
 
Vabimo mlade vseh starosti, člane in nečlane, povabite tudi prijatelje in znance. Posebej bomo veseli koga, ki bi kaj zapel ali zaigral, da se 

oddolžimo Šentjurčanom za lepo petje v Ljubljani; morebiti nam tudi doma kaj zapojejo. 

Svojo udeležbo sporočite predsedniku vašega OO SLS (za Ljubljano pa Ivanki Brezigar, ivanka.brezigar@telemach.net, 031 418 627)  

čimprej, najpozneje pa do 25. avgusta 2017.  

Pohitite, ker je zanimanje veliko. Ko bo avtobus poln, vpisujemo v čakalno vrsto za morebitno sprostitev sedežev v zadnjih dneh. 

Z najboljšimi željami!  

Marija Veršič, Rado Smolnikar, Janez Per, Iztok Novak, Ivan Vidic, Mihaela Rožej, Janez Jenko, Janez Žagar, Daniel Valentine in Anton 
Bogataj 

 

 

 

 

Nove priložnosti za sodelovanje Evrope in Kitajske  

Ljubljana, 1. avgust 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je skupaj s še osmimi poslanskimi 

kolegi med 15. in 21. junijem 2017 v okviru delegacije Evropskega parlamenta (EP) obiskal Kitajsko. 

Na povabilo Kitajskega združenja za prijateljstvo s tujimi državami CPAFFC so evropski poslanci iskali 

nove priložnosti za sodelovanje evropskih in kitajskih mest ter regij na področjih kmetijstva ter 

prehrambne industrije, telekomunikacij, avtomobilske industrije, prometa, energetike in urbanega 

razvoja. Preberi več ... 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/FrancBogovic.SLS  

 

 

mailto:ivanka.brezigar@telemach.net
http://bogovic.eu/nove-priloznosti-za-sodelovanje-evrope-in-kitajske/
https://www.facebook.com/FrancBogovic.SLS
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2017/08/20170717_120825_resized-1024x576.jpg
https://www.facebook.com/FrancBogovic.SLS


 

 

  

  

Če ne želite več prejemati SLS Novičnika, nam to sporočite v e-sporočilu s klikom na naslednjo povezavo: Odjava 

mailto:novicnik@sls.si?subject=Odjava
http://www.sls.si
https://www.facebook.com/strankaSLS
https://twitter.com/strankasls
https://www.youtube.com/channel/UCO_f74aImGjbu8zztzr4fxA

