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Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Ali ministrica Györkös 

Žnidar zaradi dopusta pušča varnostna vprašanja ob strani?  

Ljubljana, 10. avgust 2017 – Avstrija je zaradi povečanega vstopa nezakonitih migrantov v državo 
poostrila nadzor na nadzornih točkah in mejnih prehodih s Slovenijo, Madžarsko, Slovaško in Italijo. 
»Kaj pa Slovenija?« se sprašuje predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, ki odsotnost uradnega odziva 
Slovenije ocenjuje kot zaskrbljujoče … Preberi več ... 

 

 

 

 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek na občinskem prazniku 

Občine Grad o mačehovskem odnosu države do občin  

Dolnje Slaveče, 6. avgust 2017 – Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek se je na povabilo županje 
Cvetke Ficko kot slavnostni govornik udeležil osrednje slovesnosti ob praznovanju 17. občinskega 
praznika Občine Grad. Med gosti so bili tudi župani okoliških občin, med njimi iz vrst SLS župana 
občin Puconci in Tišina, Ludvik Novak in Franc Horvat. Preberi več ... 

 

 

Možnost sodelovanja v volilnem odboru za izvedbo referenduma o drugem tiru 

(ZIUGDT) 
 

Spoštovane članice, spoštovani člani SLS,  

   

Državni zbor Republike Slovenije je razpisal zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z 

drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDT). Za dan glasovanja na referendumu je določena nedelja, 24. 

septembra 2017.  

  

Politične stranke lahko predlagajo kandidate za volilne odbore, ki skrbijo za izvedbo referenduma. Pri imenovanju volilnih 

odborov se upošteva izid volitev poslancev v Državni zbor, ki so bile 13. julija 2014. V praksi to pomeni, da bodo mesta v 

odboru najprej zapolnjena s predlogi parlamentarnih strank, torej SMC, nato po vrsti SDS, DeSUS,  in tako naprej. V primeru, 

da mesta ne bodo zapolnjena s predlogi teh strank, bodo na vrsto prišli predlogi SLS. 

 

Želimo vas seznaniti, da oddaja predloga s strani SLS na Okrajno volilno komisijo še ne pomeni tudi avtomatičnega imenovanja 

v volilni odbor!  

 

V kolikor ste pripravljeni oz. imate željo na dan referenduma sodelovati v volilnem odboru, to sporočite najkasneje do petka, 

18. avgusta 2017, predsedniku vašega občinskega odbora SLS, da uskladita, na katerem volišču bi radi sodelovali. Potrebno 

bo vaše pisno soglasje za delo v volilnem odboru, sicer predlog ne bo upoštevan.  

 

Kontaktni podatki predsednikov OO in MO SLS so dostopni na http://www.sls.si/obcine/.  

 

 

 

 

http://www.sls.si/11978/predsednik-sls-mag-marko-zidansek-ali-ministrica-gyorkos-znidar-zaradi-dopusta-pusca-varnostna-vprasanja-ob-strani/
http://www.sls.si/11973/predsednik-sls-mag-marko-zidansek-na-obcinskem-prazniku-obcine-grad-o-macehovskem-odnosu-drzave-do-obcin/
http://www.sls.si/obcine/


Slovenec / Nočna mora dobaviteljev: Agrokor od vseh zahteva 

enoletno financiranje  

Spletni medij Slovenec je povzel mnenje predsednika SLS, mag. Marka Zidanška, da gre za izsiljevanje 

dobaviteljev, ki imajo pri Agrokorju še odprte terjatve, in hkrati nezakoniti model izplačevanja starih 

terjatev. “Ne bomo dopustili, da bi slovensko gospodarstvo in naši kmetje pokrivali finančne luknje 

hrvaškega Agrokorja, nasprotno bi namesto solidarnostnega sistema krpanja finančnih primanjkljajev 

morala veljati individualna odgovornost. Če slednja ne velja, je pot toliko bolj odprta tajkunizaciji naših 

podjetij”. Preberi več ... 

 

 

 

https://twitter.com/strankaSLS 

 

 

Vabljeni k všečkanju facebook strani naših občinskih/mestnih odborov in zvez 

 

https://www.facebook.com/sls.zalec/?fref=ts  

 

 

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. 

http://www.slovenec.org/
http://www.slovenec.org/2017/08/08/nocna-mora-dobaviteljev-agrokor-zahteva-enoletno-financiranje/
https://twitter.com/strankaSLS
https://www.facebook.com/sls.zalec/?fref=ts
mailto:sls@sls.si


 
 

 
 

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 

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 

 

 

 

 
 

http://bogovic.eu/  

 
 

 
 

https://twitter.com/Franc_Bogovic  

 

mailto:ivanka.brezigar@telemach.net
http://bogovic.eu/
https://twitter.com/Franc_Bogovic
http://bogovic.eu/
https://twitter.com/Franc_Bogovic


 

  

 

 

  

  

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

