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Odmevi / Suzana Lara Krause 

Ljubljana, 14. 9. 2017 - Suzana Lara Krause, kandidatka SLS za predsednico države, 
se je včeraj predstavila v oddaji Odmevi.  
 
Vabljeni k ogledu posnetka oddaje v arhivu RTVSLO:  
http://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174490901 (pričetek prispevka ob 27.10 uri).  

 

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

 

P.S.: Predsednik SLS, ki je hkrati tudi predsednik MO SLS Celje, je na tajništvo prinesel že več kot 180 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 ali 

Krajevnih uradih. Osebno vas prosim, da original OBVEZNO prinesete ali pošljete po pošti na sedež Slovenske ljudske 

stranke (SLS, Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana) do 22. septembra 2017.  

 

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 in Krajevnih uradih, 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.  

 

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 
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Udeležba na okrogli mizi Zavezništvo za mlade in državni proslavi v petek, 15. 9. 2017 

Kandidatka SLS za predsednico Republiko Slovenije Suzana Lara Krause se bo v petek, 15. septembra 2017, udeležila: 
 
• Okrogle mize Zavezništvo za mlade v okviru jubilejnega 50. sejma MOS, ki jo organizirata Območna Obrtno-podjetniška zbornica Krško in evropski 

poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Pričetek ob 10. uri. Lokacija: Mala kongresna dvorana, Celjski sejem, Dečkova ulica 1, Celje.   
 
• Državne počastitve 70. obletnice vrnitve Primorske k matični domovini, na katero vabijo predsednik Republike Slovenije, Državni zbor Republike 

Slovenije in Vlada Republike Slovenije. Pričetek ob 20. uri. Lokacija: ob stavbi Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.  
 

 

 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Za razvoj Slovenije je nujna 

zavrnitev predlaganega zakona o drugem tiru  

Ljubljana, 12. september 2017 – Na prvem referendumskem soočenju Televizije Slovenija o drugem tiru je 
stališče PROTI zakonu predstavil predsednik SLS mag. Marko Zidanšek. V uvodnem delu oddaje je poudaril: 
»Slovenija potrebuje sodobno železniško mrežo predvsem zato, da bo konkurenčna obvoznemu tiru, ki že 
nastaja v Italiji in Avstriji.« Vendar je pri zakonu, o katerem bodo volivci odločali na referendumu 24. septembra, 
že v postopku sprejemanja nadzorna institucija, Računsko sodišče RS, opozorilo na nevarnosti, ki so vgrajene v 
sam zakon. »Verjamem, da si v tem času nihče ne bi privoščil kupovati tehnološko zastarelega 25 let starega 
avtomobila in tudi trasa drugega tira je bila zasnovana v časih, ko je bila geostrateška pozicija Slovenije še 
povsem drugačna, takrat še nismo bili del Evropske unije … Menim, da je nujno, da Slovenija premisli o primerni, 
konkurenčni trasi, zato v Slovenski ljudski stranki nasprotujemo zakonu.« Preberi več ... 
 
Oddajo Referendum 2017 si lahko ogledate v arhivu RTV SLO. 

 

Podpredsednik SLS Primož Jelševar: Izredne uprave so neetičen 

kadrovski napad SMC na bolnišnice  

Ljubljana, 8. 9. 2017 – Današnja potrditev predloga Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti 
javnih zdravstvenih zavodov je neetičen kadrovski napad SMC na vodstva bolnišnic. Predlagani sanacijski 
odbor, ki ga bo imenovala in razreševala neposredno ministrica, bo s svojimi prevelikimi pooblastili prevzel 
pristojnosti upravam bolnišnic. Na ta način si SMC želi podrediti finančno poslovanje bolnišnic, ki so zaradi 
neustreznega vodenja zdravstvenega sistema eden od največjih finančnih ponorov v državi. SMC se tako 
namesto s katastrofalnim upravljanjem družbenih podsistemov ukvarja le še s kadriranjem svojih političnih 
prijateljev na strokovna mesta, ki jim dokazano niso dorasli. Napake svojih kadrov v ljubljanskem kliničnem 
centru, ki je pridelal največjo izgubo, skoraj 100 milijonov evrov, poskuša SMC s PR kampanjo prevaliti na 
celoten zdravstveni sistem, ki so ga s podfinanciranjem izčrpali, da ne morejo več opravljati svojega 
poslanstva. Preberi več ... 

 

 

 

 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek poziva ljubljanskega župana 

Zorana Jankovića k zavrnitvi poimenovanja Džamijske ulice  

Ljubljana, 8. september 2017 – Čez dobra dva tedna bo ljubljanski mestni svet odločal o poimenovanju treh 
novih ljubljanskih ulic: Džamijske ulice, Žabje ulice in Kocbekovega trga. Glede prve je bilo izraženega veliko 
nestrinjanja: s strani strank, tamkajšnjih stanovalcev in tudi stroke. Komisija za standardizacijo zemljepisnih 
imen, v kateri sedijo strokovnjaki s SAZU-ja, filozofske fakultete, ministrstev itd., namreč predloga Džamijska 
ulica ni podprla, komisija za poimenovanja z Mestne občine Ljubljana pa njihovega mnenja ni upoštevala. V 
SLS se s poimenovanjem ne strinjamo, saj gre za ime, ki močno zapostavlja slovensko krščansko kulturo in 
tradicijo, obenem pa ne izraža vključevanja različnih delov družbe v enotno. Predsednik stranke mag. Marko 
Zidanšek je tako predlagal poimenovanje Ulica verskega sožitja. Preberi več ... 

 

 

http://bogovic.eu/napoved-in-vabilo-omizje-zaveznistvo-za-mlade-izziv-pomanjkanja-ustrezno-usposobljenega-kadra-v-okviru-jubilejnega-50-sejma-mos/
http://www.mk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12448/7413/
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MMC RTV SLO / Referendumski klepet: SLS 
Klepet v okviru referendumske kampanje 

Ljubljana, 14. september 2017 - V okviru referendumske kampanje je gost MMC-jeve spletne 
klepetalnice vodja Strokovnega sveta pri predsedniku SLS-a in nekdanji minister Andrej Umek. Klikni in 
preberi ... 

Organizatorji referendumskih kampanj v klepetalnici pojasnjujejo svoja stališča glede drugega tira. Vsi se 
strinjajo, da ga Slovenija potrebuje, niso si pa edini pri tem, kje in kako naj bi potekala trasa, koliko zanj 
plačati in kdo naj ga gradi. 

 

 

 

 

 

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!  
 

https://www.rtvslo.si/klepet/referendumski-klepet-sls/432483
https://www.rtvslo.si/klepet/referendumski-klepet-sls/432483
https://www.facebook.com/SuzanaLKrausePRS/
mailto:sls@sls.si
https://twitter.com/strankaSLS/status/907327088386084864


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 

 

 

 

 

 

 

http://bogovic.eu/  
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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 ...  

 

 

Bogovič: Imamo dober veter v jadrih v EU in  tudi v Sloveniji nam 
je bolje, kakor v prejšnjih letih 

Strasbourg, 13. september 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je odzval na današnji 

nagovor predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja, ki ga je imel na današnjem zasedanju 

Evropskega parlamenta o stanju v Evropski unij (več o njegovem govoru na: 

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_sl).  

Celoten komentar Bogoviča je dostopen v nadaljevanju. 

 

Bogovič: Trajnostno povečevanje poseka v gozdovih je „win – win” 

situacija tako za okolje kot gospodarstvo 

V Sloveniji, kjer je bila v obdobju 2000-2009 sečnja zgolj 37 % deleža prirasta, je sečnjo treba povečati v skladu z 

načeli trajnostnega gozdarstva, če želimo ohraniti oz. okrepiti ponor v gozdovih. 

 Strasbourg, 13. september 2017 – Evropski parlament je danes sprejel poročilo poročevalca Norberta Linsa 

(CDU/EpPP) glede uredbe o vključitvi sektorja rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstve v EU podnebno politiko 

med 2021 in 2030 (uredba LULUCF), ki prestavlja del svežnja zakonodaje EU, ki naj bi EU pripeljala do zmanjšanja 

emisij toplogrednih plinov za 30 % glede na 2005 v sektorjih, ki niso vključeni v trgovanje z emisijami 

toplogrednih plinov in zavezo EU pri doseganju ciljev Pariškega podnebnega sporazuma. 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 ... 

 

 

  

  

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

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/
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_sl
http://bogovic.eu/bogovic-imamo-dober-veter-v-jadrih-v-eu-in-tudi-v-sloveniji-nam-je-bolje-kakor-v-prejsnjih-letih/
http://bogovic.eu/bogovic-trajnostno-povecevanje-poseka-v-gozdovih-je-win-win-situacija-tako-za-okolje-kot-gospodarstvo/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sl/20150201PVL00047/Pripravni%C5%A1tva
mailto:novicnik@sls.si?subject=Odjava
http://bogovic.eu/napoved-in-vabilo-omizje-zaveznistvo-za-mlade-izziv-pomanjkanja-ustrezno-usposobljenega-kadra-v-okviru-jubilejnega-50-sejma-mos/
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2017/09/20170913_112149-1024x576.jpg
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2016/06/DSC_4294-680x1024.jpg
http://www.sls.si
https://www.facebook.com/strankaSLS
https://twitter.com/strankasls
https://www.youtube.com/channel/UCO_f74aImGjbu8zztzr4fxA

