
 

 

7. september 2017 

XXXVI/2017 

 

Zbiramo podporo volivcev za kandidaturo Suzane Lare Krause za predsednico Republike Slovenije. Svoj na upravni enoti overjen podpis podpore prinesite 
ali pošljite po pošti na naslov: SLS, Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana. 

 

P.S. predsenik SLS; ki je hkrati tudi predsednik MO SLS Celje, je na tajništvo prinesel že več kot 150 podpisov. Na B4 še čakamo, kateri ali katera predsednica 

OO/MO ga bo premagal/a 😊 

 

ZBIRANJE 3000 PODPOR ZA VLOŽITEV KANDIDATURE KANDIDATKE SLS 

SUZANE LARE KRAUSE ZA PREDSEDNICO RS 
 

Spoštovane članice in člani SLS, 

 

Za vložitev uradne kandidature pa moramo zbrati 3000 podpor, overjenih s podpisom na Upravnih enotah. Prosimo 

vas, da te OBVEZNO pošljete na sedež Slovenske ljudske stranke (Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana).  

 

Osebno vas prosim, da zbrane podpise pošljete do čimprej na sedež stranke (SLS, Beethovnova ulica 4, 1000 

Ljubljana). Za vse dodatne informacije o stanju, pripravah in postopkih za volitve pa se lahko obrnete na Glavno 

tajništvo SLS (01 241 88 20, sls@sls.si), ki vam bo pri zbiranju in urejanju vseh nujnih zadev z veseljem pomagalo.  

 

Obrazce lahko brezplačno prejmete na sedežih Upravnih enot, kjer bodo vaš podpis podpore overili brezplačno. Uradni 

obrazec Državne volilne komisije izpolnite s svojimi osebnimi podatki, naj vas ne zmede, da nikjer ne piše, komu namenjate 

svoj podpis – to storite tako, da nam podpisan in overjen obrazec podpore pošljete na sedež SLS na zgoraj navedeni 

naslov, kjer bomo vse prejete podpise oddali ob vložitvi uradne kandidature Suzane Lare Krause za predsednico Republike 

Slovenije. 3000 podpisov za Slovensko ljudsko stranko ne bi smelo predstavljati težav – osebno vas prosim, da nagovorite, 

spodbudite in dobite overjene obrazce podpore vaših najbližjih, prijateljev, znancev in strankarskih prijateljev.  

 

Stranka v tekmo vstopa z odlično kandidatko, od uradnega vstopa pa nas loči 3000 overjenih podpisov. Vsak podpis 

podore je dragocen, zato vas še enkrat pozivam, da stopimo skupaj in v najkrajšem možnem času pokažemo, da je 

stranka močna in pripravljena. Prepričan sem, da bomo kmalu ponosno vložili uradno kandidaturo s pomočjo zbranih 

podpisov.  

 

Vse dnevne informacije lahko spremljate na spletni strani www.sls.si, na naši Facebook strani 

https://www.facebook.com/strankaSLS/ in na našem Twitter profilu https://twitter.com/strankaSLS.  

 

mag. Marko Zidanšek l. r., 

predsednik Slovenske ljudske stranke 

 

P.S.: Predsednik SLS, ki je hkrati tudi predsednik MO SLS Celje, je na tajništvo prinesel že več kot 150 podpisov. Na 

B4 še čakamo, kateri ali katera predsednica OO/MO ga bo premagal/a. 😊 

 

 

 

http://www.sls.si/wp-content/uploads/2017/09/ObrP1_podpora_volivca.pdf
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V Slovenski ljudski stranki, stranki ljudstva, sem že sedem let. Verjamem, da se marsikomu to zdi zelo kratek čas, zame pa je to petina mojega dosedanjega življenja. V 

stranko sem vstopila na pobudo svojega očeta, ki ga nadvse cenim in spoštujem. Občinski odbor Destrnik je potreboval pomoč pri pripravah na volitve in tako se je začelo 

– od tajnice občinskega odbora do vodje volilnega štaba. Tudi ko sem se preselila, sem z delom z veseljem in zagnanostjo nadaljevala. 

 

 

S svojo kandidaturo želim pokazati Sloveniji, da razumem matere, razumem podjetnike, razumem kmete, razumem obrtnike in delavce. Razumem vse, ki dnevno upajo 

na zaposlitev, a se jim zdi, da so to le pravljice. Razumem stisko enostarševskih družin, ki se dnevno borijo z etiketami, ki jih jim okolica pripisuje. Razumem stisko staršev 

otrok, ki se dnevno borijo za svoje otroke, ker so njihovi otroci »drugačni«. Razumem starejše, ki so pozabljeni in zapuščeni . Razumem vse tiste, ki so vedno pozabljeni, 

vedno izpuščeni, etiketirani in potisnjeni na stran. Razumem stisko vseh, ki jih je sistem tako ali drugače izkoristil, zapustil, prevaral in zavrgel. Tiste, ki se vsak dan borijo 

za lastno preživetje in preživetje svojih otrok. Kot mati in samostojna podjetnica ta boj dobro poznam. Pripravljena sem se boriti za boljše življenje ljudi. Ta cilj in to 

razumevanje bom kot predsednica v ključnih trenutkih ponudila kot kažipot naši ljubi državi, za katero se včasih zdi, da tava v temi in zaman čaka luč svetilnika v daljavi. 

Verjamem, da ima Slovenija še veliko neizkoriščenega potenciala, iz katerega lahko, če začnemo ravnati kot dobri gospodarji, naredimo kar največ. 

Slovenija mora iti naprej s časom, in se razvijati, da bomo ne glede na majhnost konkurenčni večjim državam. Seveda moramo pri tem spoštovati sosedske odnose in 

razvijati diplomatske odnose znotraj Evropske unije in širše, ker smo svojim otrokom dolžni mir. Ne smemo pa pozabiti, kdo smo in od kod prihajamo. Ne smemo pozabiti 

na lepo slovensko besedo, na »kruh pa lük«, ne smemo zanemarjati svoje kulture in tradicije, ne smemo zanikati ali brez premisleka prodati tega, kar je naše! 

• Urediti moramo mnoge družbene podsisteme, začenši z zdravstvom. 

• Vzpostaviti moramo povezavo med izobraževalnim sistemom in gospodarstvom. 

• Omogočiti moramo okolje, v katerem podjetja lahko vlagajo v razvoj. 

• Uravnotežiti moramo socialni sistem. 

• Poskrbeti moramo za starejše. 

• Omogočiti moramo pogoje, v katerih si lahko mladi ustvarijo svojo prihodnost. 

• Poskrbeti moramo za slovensko kmetijstvo, ki ohranja krajino in zagotavlja samooskrbo. 

 

Zavedam se, da našteto spada na področje odločitev v parlamentu in na vladi. Vendar verjamem, da mora biti predsednik države moralni kompas državljanom, zato se 

mora najprej sam zavedati težav, s katerimi se njegov narod spopada. Njegova naloga je, da odpira in spodbuja dialog o ključnih težavah, s katerimi se spopadajo ljudje 

in država, v kateri živimo. Čutiti mora in delati – s srcem in voljo, a brez preračunljivosti. Delati mora enako za vse, kot je določeno v ustavi Republike Slovenije. 

 

Očetje naroda se do sedaj niso izkazali – pa so imeli kar nekaj časa. Čas za žensko, ki ji tega morda ni videti, a vseeno zna povzdigniti glas in udariti po mizi. Takšno, ki 

sama skuha svojo marmelado in vloži kisle kumare. Takrat, ko poleg ni kamer. Vmes premišljuje o usodi in prihodnosti naroda in svojih otrok. Takšno, ki zna delati s 

svojimi rokami in ima srce na pravem mestu. In takšno, ki pravljice za lahko noč bere svojim otrokom, ne pa odraslim volivcem. In takšno, ki se zaveda in z vsem srcem 

čuti, da je Slovenija več kot le pest riža! 

Skrivnost dobrega voditelja je v tem, da je sposoben priznati svoje manke in k sodelovanju povabiti prave ljudi. Dober voditelj ni nadut in se ne počuti ogroženega, ko se 

obkroži s sposobnimi ljudmi. Zna povezovati in sodelovati. Je mediator, ko je to potrebno. In odločno zagovarja svoja stališča, ko situacija to zahteva. Vendar ena sama 

mravljica, ne zgradi velikega mravljišča, ki bo sposobno kljubovati slabim vremenskim razmeram, zato bom kot predsednica vse svoje so-kandidate povabila k sodelovanju, 

da predlagajo, pomagajo. To si lahko privoščim z vso iskrenostjo, ker v moji zgodovini ni roke, ki roko umije. 

 

Ljubljana, 31. avgust 2017 

 

 

Janez Jenko: Dolgoročna politika evropske skupnosti mora biti tudi 

skrb za razvoj afriške celine  

Organizirati in voditi ter upravljati svetovno ureditev ni enostavno, zato imamo politiko in politike, ki pa morajo 
biti temu dorasli in videti probleme narodov in držav ter njihovega razvoja v prihodnosti.  
 
S tem, ko je svet postal manjši, nas mora zanimati politična situacija prav na vseh vzporednikih. Opazujemo 
slabo in skorumpirano afriško vodenje držav, kar se pozna pri migracijah v Evropo. Preberi več ... 

 

http://www.sls.si/12115/janez-jenko-dolgorocna-politika-evropske-skupnosti-mora-biti-tudi-skrb-za-razvoj-afriske-celine/


 

 

Topnews.si / Predstavitev Suzane Lare Krause, kandidatke SLS za predsednico države  

 

 

 

 

 

 

Vabljeni k ogledu videa na Youtube. 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=QN005a2Vt6Y
http://www.topnews.si/2017/08/31/video-predstavitev-suzane-lare-krause-kandidatke-sls-za-predsednico-republike/
https://twitter.com/strankaSLS/status/903637580859797504
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=QN005a2Vt6Y
https://twitter.com/strankaSLS/status/905413541485846528
https://twitter.com/Franc_Bogovic/status/905007588575780865


 

Vabljeni k všečkanju facebook strani naše kandidatke za predsednico države Suzane Lare Krause 

 

https://www.facebook.com/SuzanaLKrausePRS/ 

 

 

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. 

 

POMOČ DRUŽINI BEZOVNIK PO POŽARU  
 

Spoštovane članice in člani SLS!  
 
V ponedeljek je družini Bezovnik iz Raduhe v občini Luče požar zaradi udara strele popolnoma uničil gospodarsko poslopje in več kmetijskih strojev. 
Materialna škoda je ogromna. Glavni odbor SLS je na seji dne, 29. 8. 2017, sprejel predlog Tomaža Pečovnika, predsednika OO SLS Luče, da s skupnimi 
močmi pomagamo našima članoma Jožici in Vinku Bezovnik. Denarna sredstva za pomoč po požaru pri Bezovnikovih v Lučah se zbirajo na računu:  
 

RKS - Območno združenje Zgornje Savinjske doline, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje 

številka računa: SI56 6100 0001 5529 853 

obvezen sklic na številko: SI 00 24502 

namen nakazila: POŽAR BEZOVNIK 
 
RKS bo iz zbranih sredstev plačal račune za material, poravnal delo obrtnikov, … Če lahko prispevate pomoč v materialni obliki ali delu, nam sporočite na 
sls@sls.si. Vsi se zavedamo, kako huda je lahko človeška stiska ob podobnih nesrečah. Prizadeti še kako znajo ceniti dobro delo vsakogar, zato skupaj 
pristopimo k pomoči družini Bezovnik! 

S spoštovanjem, 
Glavno tajništvo SLS 

 
OO SLS Grosuplje sodeloval v akciji Napolnimo šolsko torbo 

Poslanstvo Slovenske ljudske stranke je med drugim tudi dobrodelnost in čut za sočloveka, zato je OO 
SLS Grosuplje sodeloval v akciji Napolnimo šolsko torbo, ki je potekala na Osnovni šoli Louisa Adamiča 
Grosuplje. V navedeni akciji je potekal nakup delovnih zvezkov za učence iz socialno šibkih družin. 
Preberi več ... 

 

 

 

https://www.facebook.com/SuzanaLKrausePRS/
mailto:sls@sls.si
mailto:sls@sls.si
http://www.sls.si/12109/oo-sls-grosuplje-sodeloval-v-akciji-napolnimo-solsko-torbo/


 

MO SLS Koper: Dobrodelni projekt v Smokvici mora imeti več 

posluha za lokalno prebivalstvo 

Koper, 4. september 2017 – Smokvica je letos že tretjič gostila mlade z vsega sveta v okviru 
Trajnostnega parka Istra, ki kot organizator dobrodelnega projekta nudi podporo lokalnemu 
prebivalstvu. Poslanstvo projekta je nedvomno pravo in dobrošlo, a domačini pravijo, da je bila letošnja 
organizacija in izvedba dvomesečnega tabora, ki naj bi se do danes že zaključil, brez posluha za njihovo 
življenje. Preberi več ... 

 

 

 

 

http://bogovic.eu/  

 

NAPOVED in VABILO: Omizje ZAVEZNIŠTVO ZA MLADE – IZZIV 

POMANJKANJA USTREZNO USPOSOBLJENEGA KADRA v okviru 

jubilejnega 50. sejma MOS 

V petek, 15. septembra 2017, ob 10. uri, vabljeni na okroglo mizo z naslovom 
»ZAVEZNIŠTVO ZA MLADE«, 

ki bo potekalo v okviru jubilejnega 50. sejma MOS.  
Lokacija: Mala kongresna dvorana Celjski sejem, d. d., Dečkova 1, Celje. 

 
Vabilo in informacije o prijavah (na dogodek se je treba prijaviti!) najdete na povezavi: 

https://doodle.com/poll/2vk8v39dyfb2ni46 in na e-naslovu: janja.starc@ozs.si ali info@bogovic.eu.  
Preberi več ...  

 

 

Svet si zasluži, da bolje pozna pomen čebel, čebele 

pa si zaslužijo, da en dan posvetimo njim  

Breznica pri Žirovnici, 3. september 2017 – Franc Bogovič, poslanec v Evropskem 

parlamentu (SLS/EPP), se je na povabilo Čebelarskega društva Antona Janše 

Breznica včeraj udeležil prireditve 5. dan Antona Janše, ki je posvečana začetniku 

modernega čebelarstva in enemu najboljših poznavalcev čebel Antonu Janši. Preberi 

več ... 

  

 

 

Prakse v Evropskem parlamentu 
  
Evropski parlament skuša prispevati k poklicnemu usposabljanju državljanov ter jim omogočiti, da se bolje seznanijo z njim in njegovim delom. Zato v okviru 

svojega sekretariata pripravlja različne možnosti opravljanja prakse. Preberi več ... 

 

 

  

http://www.sls.si/12100/mo-sls-koper-dobrodelni-projekt-v-smokvici-mora-imeti-vec-posluha-za-lokalno-prebivalstvo/
http://bogovic.eu/
https://beta.doodle.com/poll/2vk8v39dyfb2ni46
mailto:janja.starc@ozs.si
mailto:info@bogovic.eu
http://bogovic.eu/napoved-in-vabilo-omizje-zaveznistvo-za-mlade-izziv-pomanjkanja-ustrezno-usposobljenega-kadra-v-okviru-jubilejnega-50-sejma-mos/
http://bogovic.eu/svet-si-zasluzi-da-bolje-pozna-pomen-cebel-cebele-pa-si-zasluzijo-da-en-dan-posvetimo-njim/
http://bogovic.eu/svet-si-zasluzi-da-bolje-pozna-pomen-cebel-cebele-pa-si-zasluzijo-da-en-dan-posvetimo-njim/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sl/20150201PVL00047/Pripravni%C5%A1tva
http://bogovic.eu/
http://bogovic.eu/napoved-in-vabilo-omizje-zaveznistvo-za-mlade-izziv-pomanjkanja-ustrezno-usposobljenega-kadra-v-okviru-jubilejnega-50-sejma-mos/
http://www.sls.si
https://www.facebook.com/strankaSLS


 

  

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
https://twitter.com/strankasls
https://www.youtube.com/channel/UCO_f74aImGjbu8zztzr4fxA

