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Pozdravljeni! 

Po tem posebnem dnevu sedim doma pri široki mizi, zbiram misli in občutke o vsem, kar se je danes 

zgodilo in želim vsaj del tega deliti z vami. 

Skoraj vso pot do Ljubljane je deževalo. Ko smo se peš odpravili po ljubljanskih ulicah do sedeža 

volilne komisije, je sijalo sonce. Morda ni zares sijalo, se je pa zdelo, da sije. Tako ponosno smo šli po 

ulicah, s tako silno energijo, da so se obračale za nami prav vse glave. V srcu pesem, v mislih zmaga, 

v nogah korajža! Taka je Slovenska ljudska stranka. Takšna je zaradi vseh nas, zaradi vsakega, ki je 

oddal svoj glas. Svoj. Poprosil še družinske člane. Sosede. Prijatelje. Sodelavce. Mimoidoče. Noben 

obrazec ni samo kos papirja. Tega se še kako dobro zavedam. Za vsakim podpisom je veliko besed, 

veliko vprašanj in pravih odgovorov. Veliko kilometrov do upravnih enot, do katerih oddaljeni kraji 

nimajo enostavnega dostopa. Veliko truda. Telefonskih impulzov in praskanje v grlu. Zato vam vsem 

in vsakemu posebej iz srca hvala! Za ves trud, ki ste ga vložili, da sem od danes naprej kandidatka za 

predsednico Republike Slovenije. Kandidatka iz vrst SLS za vse Slovence. 

Slovenska ljudska stranka ima srce, Slovenska ljudska stranka ima dušo. Slovenska ljudska stranka ima kandidatko za predsednico Republike! Pokazali smo, 

da znamo in zmoremo. Zdaj pa samo naprej. Do zmage! 

Suzana Lara Krause l.r., 

kandidatka SLS za predsednico Republike Slovenije 

 

P.S.  – osebno vas prosim, da pismo zahvale prepošljete vsem, za katere veste, da so pripomogli k našemu uspehu!  

 

Vabljeni h glasovanju v spletnih anketah! 

Vabljeni h glasovanju za našo kandidatko SLS Suzano Laro Krause v spletnih anketah: 

Večer - anketa Vox populi 

Sobota info.com – anketa Sobotainfo.com 

Maribor24.si – anketa maribor24.si 

Portal OS – Informativni portal osrednje Slovenije - anketa portal-os.si/ 

MBREPORT.SI - anketa mbreport.si/  

 

Hvala za vaš glas! 

 

Suzana Lara Krause: Čas je, da priložnost v Sloveniji dobijo 

tudi mladi! 

Ljubljana, 27. september 2017 – Z današnjim dnem je prva samostojna kandidatura Slovenske 
ljudske stranke na predsedniških volitvah po dvajsetih letih postala uradna. Predsednik SLS mag. 
Marko Zidanšek je na Državni volilni komisiji vložil uradno kandidaturo kandidatke SLS za 
predsednico Republike Slovenije Suzane Lare Krause, ki jo je podprlo več kot tri tisoč volivk in 
volivcev. Mag. Zidanšek in predsedniška kandidatka Krause sta izrazila hvaležnost vsem, ki 
verjamejo v prihodnost Slovenije in prihodnost SLS. Preberi več ... 

 

 

Napoved udeležbe – Suzana Lara Krause na okrogli mizi INAK in ZKPS – petek, 29. 9., ob 18. uri 

Kandidatka SLS za predsednico države Suzana Lara Krause se bo danes, 29. 9. 2017, udeležila okrogle mize Nove tehnologije in njihov vpliv na svet dela 
– pametne vasi in industrija 4.0 kot priložnost za mlade, ki jo s pričetkom ob 18. uri v okviru Socialnega tedna organizirata Inštitut dr. Antona Korošca in 
Zveza krščanskih poslovnežev Slovenije.  
Lokacija: Galerija Družina, Krekov trg 1, Ljubljana.  Več o omizju si lahko preberete tukaj.  

 

https://www.vecer.com/vox-populi
https://sobotainfo.com/novica/politika-gospodarstvo/so-kandidati-za-novega-predsednika-drzave/409073
https://maribor24.si/slovenija/anketa-znani-kandidati-za-predsednika-drzave-koga-bi-volili-vi/
http://portal-os.si/
https://mbreport.si/
http://www.sls.si/12196/suzana-lara-krause-cas-je-da-priloznost-v-sloveniji-dobijo-tudi-mladi/
https://www.facebook.com/SuzanaLKrausePRS/?fref=mentions
http://www.sls.si/12165/vabilo-na-okroglo-mizo-inak-in-zkps-nove-tehnologije-in-njihov-vpliv-na-svet-dela/
http://www.sls.si/12196/suzana-lara-krause-cas-je-da-priloznost-v-sloveniji-dobijo-tudi-mladi/


 

 

Gostja okrogle mize bo tudi predsedniška kandidatka SLS Suzana Lara Krause, ki jo boste imeli po omizju priložnost spoznati in z njo tudi spregovoriti.  
 
O izzivih sodobnega časa, hitrega razvoja novih tehnologij in njihovem vplivu na svet dela bodo govorili govorci omizja: 
 

• Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP) 
• dr. Iztok Seljak, predsednik poslovodnega odbora, Hidria 

• Martin Pečar, vodja Centra za Pametna mesta in skupnosti, Inštitut Jožef Štefan 
• prof. dr. Andrej Umek, dvakratni nekdanji minister - za znanost in tehnologijo ter okolje in prostor 

• Primož Jelševar, podjetnik in direktor Inštituta dr. Antona Korošca (INAK) 
 

Vljudno vabljeni! 

 

 

Suzana Lara Krause: Slovenija mora pravično in sistemsko 

poskrbeti za gasilce – tako poklicne kot prostovoljne 

Ptuj, 26. september 2017 – »Kot predsednica si bom prizadevala za sistemsko ureditev statusa gasilcev 
in spodbude za delodajalce, ki zaposlujejo prostovoljne gasilce. Ti morajo zaradi nujnosti hitre odzivnosti 
pogosto nepričakovano manjkati na delovnem mestu. Delu moramo vrniti dostojanstvo. Prav je, da tisti, 
ki pošteno in dobro delajo, dobijo za to tudi pošteno plačilo. Vzpostaviti moramo enake pogoje za gasilce, 
policiste, delavce v zdravstvu in državne uradnike,« je prepričana kandidatka SLS za predsednico države 
Suzana Lara Krause. Preberi več ... 

 

 

Nizka stopnja udeležbe na referendumu kaže, da bi morala Vlada 

RS poslušati strokovnjake pred sprejemanjem zakona 

Ljubljana, 24. september 2017 – Argumenti proti ZIUGDT, ki smo jih predstavili v kampanji, ostajajo. 
Posledice zakona v nespremenjeni obliki bo na dolgi rok najbolj občutilo slovensko gospodarstvo, ki ga bo 
z nekonkurenčno železniško povezavo Evropa pustila daleč za seboj. Vlada RS bi morala že v postopku 
sprejemanja prisluhniti opozorilom strokovnjakov in nadzornih institucij ter zakon in progo prilagoditi, da 
bi ustrezala tehničnim standardom obvoznega koridorja čez sosednji Italijo in Avstrijo. Glede na to, da se 
aktualni Vladi RS mandat izteče že čez dobrega pol leta, pa lahko sklepamo, da so vztrajali pri zakonu, 
kakršen je, da bi lahko govorili o vsaj enem izpeljanem projektu. Pa čeprav na škodo konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva. Preberi več ... 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/SuzanaLKrausePRS/?fref=mentions
http://www.sls.si/12189/suzana-lara-krause-slovenija-mora-pravicno-in-sistemsko-poskrbeti-za-gasilce-tako-poklicne-kot-prostovoljne/
http://www.sls.si/12181/nizka-stopnja-udelezbe-na-referendumu-kaze-da-bi-morala-vlada-rs-poslusati-strokovnjake-pred-sprejemanjem-zakona/
http://www.sls.si/12165/vabilo-na-okroglo-mizo-inak-in-zkps-nove-tehnologije-in-njihov-vpliv-na-svet-dela/


Foto: Jože Suhadolnik, Delo

Delo / Bila bi ... predsednica: Suzana Lara Krause 
 
Ljubljana, 28. 9. 2017 - »Delu moramo kot narod vrniti dostojanstvo, mladim moramo vrniti 
prihodnost, Sloveniji moramo vrniti ponos.« 
 
Ali bi se predsednik republike moral opredeljevati do pomembnih družbenih vprašanj? Naštejte 
tri po vašem mnenju najpomembnejša vprašanja. 
 
Predsednik republike se vsekakor mora opredeliti do pomembnih vprašanj. Dostojanstveno 
mora stati za ljudmi, ker si ljudje to zaslužijo. Misliti mora vnaprej in se zavedati, da z vsakim 
podpisom, izraženim mnenjem, stališčem in javnim nastopom vpliva na podobo Slovenije in 
ljudi, ki v njej živijo. Vedno mora slediti enemu cilju: blaginji naroda. Delu moramo kot narod 
vrniti dostojanstvo, mladim moramo vrniti prihodnost, Sloveniji moramo vrniti ponos. Preberi 
več ...  
 

 

RTV SLO / Suzana Lara Krause: najmlajša in najbolj neznana 

predsedniška kandidatka  

Kandidatka SLS-a na predsedniških volitvah 

Ljubljana, 28. 9. 2017 - Zunajparlamentarna stranka SLS-a se je predsedniško tekmo podala s popolnoma 

neznano kandidatko Suzano Laro Krause. Pri njej je morda še najbolj prepoznaven podatek, da prihaja z 

Destrnika. Kraja, ki je dal dva vidna slovenska politika: Franca Pukšiča in Milana Zvera.  Preberi več ... 

Foto: BoBo 

 

Večer / Predsedniško kandidaturo vložila tudi Suzana Lara Krause  

Maribor, 27. 9. 2017 - "Čas je, da v Sloveniji dobijo priložnost tudi mladi, kajti mi moramo skupaj ustvarjati, da bomo Sloveniji vrnili prihodnost." 

Predsedniško kandidaturo je na Državno volilno komisijo tik pred iztekom roka vložila tudi kandidatka SLS  Suzana Lara Krause. Kot je povedala ob tej 

priložnosti, v predsedniški tekmi ponuja nekaj drugačnega in je edina izmed kandidatov brez politične preteklosti. Preberi več ... 

 

Foto: STA 

Siol.net / Kandidatka SLS za predsednico vložila kandidaturo  

Ljubljana, 28. 9. 2017 - Predsedniško kandidaturo je na Državno volilno komisijo tik pred iztekom roka 
vložila tudi kandidatka SLS Suzana Lara Krause. Kot je povedala ob tej priložnosti, v predsedniški tekmi 
ponuja nekaj drugačnega in je edina izmed kandidatov brez politične preteklosti.  

"Čas je, da v Sloveniji dobijo priložnost tudi mladi, kajti mi moramo skupaj ustvarjati, da bomo Sloveniji 
vrnili prihodnost," je po vložitvi kandidature povedala v izjavi za javnost. Kot svoje prednosti je izpostavila 
mladost, energijo in samozavest, zato je prepričana, da je v bitki za predsedniški stolček dobra izbira. 
Preberi več ... 

 

Govori se / Suzana Lara Krause: Ne prenehaj(te) sanjati!  
 
Osemintridesetletna profesorica slovenščine in ruščine, ki pa se kot samozaposlena preživlja s 
prevajanjem in lektoriranjem. 

V politiki deluje že sedem let, poročena pa je z Američanom, s katerim ima družino. 
 
Prispevek si lahko preberete tukaj.  
 
Foto: osebni arhiv 

 

 

http://www.delo.si/novice/politika/bila-bi-predsednica-suzana-lara-krauser.html
http://www.delo.si/novice/politika/bila-bi-predsednica-suzana-lara-krauser.html
http://www.rtvslo.si/slovenija/grem-volit-2017/kandidati/suzana-lara-krause-najmlajsa-in-najbolj-neznana-predsedniska-kandidatka/433656
https://www.vecer.com/predsednisko-kandidaturo-vlozila-tudi-suzana-lara-krause-6316864
http://siol.net/novice/slovenija/kandidatka-sls-za-predsednico-vlozila-kandidaturo-450051
https://govori.se/traci/domaci-traci/suzana-lara-krause-ne-prenehajte-sanjati/
https://govori.se/traci/domaci-traci/suzana-lara-krause-ne-prenehajte-sanjati/
http://www.delo.si/novice/politika/bila-bi-predsednica-suzana-lara-krauser.html
http://www.rtvslo.si/slovenija/grem-volit-2017/kandidati/suzana-lara-krause-najmlajsa-in-najbolj-neznana-predsedniska-kandidatka/433656
http://siol.net/novice/slovenija/kandidatka-sls-za-predsednico-vlozila-kandidaturo-450051
https://govori.se/traci/domaci-traci/suzana-lara-krause-ne-prenehajte-sanjati/


 

MENGŠAN / Intervju: Janez Per  

Intervju z Janezom Perom, predsednikom OO SLS Mengeš, o prvem sejmu v Mengšu, si lahko preberete na tej 
povezavi.  

Vabljeni k branju! 

 

 
 
 
 

 

 

 

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

 

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

 

http://www.menges.si/media/moddoc_9045_c9465b512a3368292350435c.pdf?PHPSESSID=1e88e99ee64774eb014fb11afdcbde94
http://www.menges.si/media/moddoc_9045_c9465b512a3368292350435c.pdf?PHPSESSID=1e88e99ee64774eb014fb11afdcbde94
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. 

 

 

Vabilo na izlet v Belgijo in Evropski parlament – od 6. do 9. 
oktobra 2017 – 45€ na osebo 
 

Tokrat smo naknadno uspeli pridobiti poseben popust, tako da je cena 45€ na osebo, 
ki velja tudi za vse že prijavljene. 

 
Vabimo vas, da se nam pridružite na obisku pri evropskem poslancu Francu Bogoviču v Evropskem 
parlamentu in na ogledu Bruslja in Belgije! 
 
Pisarna evropskega poslanca Franca Bogoviča skupaj s Slovensko ljudsko stranko organizira avtobusni 
izlet v Belgijo z ogledom Evropskega parlamenta, Bruslja in ostalih belgijskih znamenitosti. Ker je 
avtobusu še nekaj prostih mest, vas vabimo, da se nam pridružite na ogledu države, ki slovi po svojem 
pivu, čokoladi, vafljih, pečenem krompirčku in po svojem glavnem mestu – prestolnici Evropske unije. Izlet 
je namenjen članom, simpatizerjem in prijateljem Slovenske ljudske stranke, povabite pa seveda lahko 
tudi druge prijatelje, družinske člane in znance, ki bi jih izlet zanimal! Pohitite s prijavami, saj je število 
sedežev na avtobusu omejeno! 
 

Cena: (vključuje avtobusni prevoz, dve nočitvi z zajtrkom v Bruslju ter kosilo v Parlamentu): 45€ po osebi.  
 
Program: Odhod avtobusa bo v petek, 6. oktobra 2017, v poznih nočnih urah. Predvidoma bo avtobus 
krenil iz Unca, ustavil pa se bo še v Ljubljani (Dolgi most) – točne ure in lokacije odhodov vam še 
sporočimo! V Bruselj prispemo v soboto popoldne in večer izkoristimo za ogled centra mesta, ki je znano 
po svojih pivnicah in čudovitem osrednjem trgu. Nedeljo izkoristimo za oglede z avtobusom po obronkih 
Bruslja in za ogled srednjeveškega mesta Gent ter za priložnostne nakupe. V ponedeljek pa obiščemo 
Evropsko četrt, kjer se v parlamentu srečamo z evropskim poslancem Francem Bogovičem. V Slovenijo 
odrinemo v ponedeljek zvečer in se vrnemo v torek dopoldne. Več informacij v priponki. 
 

Prijave: Prijavite se najkasneje do srede, 4. oktobra 2017. Mest na avtobusu je še nekaj, zato vabljene 
tudi večje družbe! Prijavo sporočite na jure.osredkar@sls.si ali pokličite 041 613 078. 
 
Zaradi varnostnega pregleda pri vstopu v Evropski parlament prosimo ob prijavi sporočite: ime in priimek, 
naslov, datum rojstva, vrsto in številko osebnega dokumenta ter vaš kontakt (tel. številka, e-naslov). Več 
informacij najdete v priloženem programu! 

 
Vabljeni! 

 

 

OO SLS ŠMARTNO pri LITIJI  in  OO SLS LITIJA  

vabita v okviru projekta,  POVEŽIMO  SLOVENIJO,  

na ekskurzijo v DOLINO REKE SOČE, v soboto 7.OKTOBRA 2017. 

 

 
Fotografija z lanske ekskurzije, ki je bila nepozabna. 

 

Ob stoletnici legendarnega preboja soške fronte se bomo odpravili podoživljat zgodovino, ki je bila pomembna tudi za slovensko narodnostno mejo, zgodovino 

nepotrebnih  žrtev in nepopisnega trpljenja narodov Evrope. Seveda pa gremo tudi občudovat lepote narave ob reki  Soči in Koritnici. Odhod avtobusa iz 

Šmartna ob 6.00 uri (AP pri OŠ), ob 6.15 izpred Športne dvorane v Litiji.  

 

mailto:sls@sls.si
mailto:jure.osredkar@sls.si


Prvi postanek na Jesenicah, potem nadaljujemo do Planice, prestopimo mejo v Ratečah (obvezno osebne izkaznice ali potni list). Pot nadaljujemo mimo Trbiža, 

Predela do Loga pod Mangartom. Ob poti  si ogledujemo posledice velikega plaza, ki se je sprožil leta 2000 in se ustavimo na najbolj urejenem pokopališču 

iz prve svetovne vojne. Nadaljujemo do trdnjave Kluže zgrajene pred letom 1613 in do Ravelnika, kjer je pred sto leti potekala bitka med Avstroogrsko in 

Italijo. Kosilo bomo imeli v Bovcu ob 13.00,  kjer se bomo srečali s člani OO SLS Bovec, sprejel nas bo predsednik Gregor Rupnik in se  skupaj odpeljali v  

dolino Lepeno. Spotoma si bomo ogledali  cerkev Sv. Jožefa ter se po prijetnem razgovoru ob kavici,  poslovili od domačinov in se mimo Kobarida, Mosta na 

Soči, Solkana in Nove Gorice odpeljali proti domu. Če nam bo čas dopuščal si bomo ogledali še kakšno znamenitost soške doline , vendar naj to ostane kot 

PRESENEČENJE ! 

 

Vaš prispevek za ekskurzijo je 20,00 eur, ostalo bomo pokrili iz sredstev obeh občinskih organizacij. Prijave sprejemata obe predsednici, do 30.09.2017, 

Veronika JESENŠEK (041 272 825) in Lijana Lovše (051 443 414).  

 

PRIJAZNO VABLJENI! 

 

 

Pobudi mestnega svetnika SLS Ljubljana 

Ljubljana, 25. 9. 2017 - Mestni svetnik SLS v Ljubljani Janez Žagar je na seji Mestnega sveta 25. 9. 2017 

predstavil pobudi za izboljšanje kvalitete življenja v slovenski prestolnici. V prvi pobudi se je zavzel, da 

bi Mestna občina Ljubljana poskrbela za večjo varnost dostopanja (z vrisom novih prehodov za pešce in 

drugimi ukrepi) do postajališč mestnega potniškega prometa na Litijski cesti. K enakemu pristopu je 

pozval v vseh primerih tovrstnih postajališč v Mestni občini Ljubljana, ki predstavljala vsakodnevno 

nevarnost za Ljubljančane, ki se želijo peljati z avtobusom LPP. 

 

V drugi pobudi se je ljubljanski mestni svetnik SLS Janez Žagar zavzel za ukinitev množice "ležečih 

policajev" na Hradeckega cesti, ki predstavlja ključno prometnico za dostopanje kmetov z vzhodnega 

konca Ljubljane na svoje parcele na ljubljanskem Barju. Dosedanja ureditev je namreč predstavljala 

veliko oviro vsakokratni vožnji s traktorjem po tej cesti. Voznik je v tem primeru moral ustaviti pred 

vsako oviro, saj bi sicer tvegal močan udarec ali celo zlom. To pa je povzročalo zastoje in veliko nejevolje 

drugih voznikov. Ob tokratni obnovi Hradeckega ceste lahko vodstvo ljubljanske občine poskrbi za 

postavitev "ležečih policajev" na prehodih za pešce (kjer so v resnici potrebni), za omejitev hitrosti 

na drugih odsekih te ceste pa lahko Mestna občina Ljubljana poskrbi tudi z drugimi primernimi ukrepi.  

 

 

Pojmo na Štajersko s predsedniško kandidatko SLS Suzano Laro 

Krause 

Poročilo o obisku Šentjurja pri Celju in Rogaške Slatine v okviru projekta SLS Povežimo Slovenijo 
 
Pod napisom SLS Povežimo Slovenijo se nas je na osnovi vabila predsednice OO SLS Šentjur 
gospe Mihaele Rožej, 56 Kranjcev 20. septembra odpravilo na Štajersko, za katero smo mislili, da jo 
poznamo, pa ni bilo res. Zdaj je malo bolje. 
Posebej smo bili počaščeni, da sta se nam tu pridružila predsednik SLS gospod mag. Marko 
Zidanšek in kandidatka za predsednico gospa Suzana Lara Krause, ki nas je prepričala s svojo 
predstavitvijo, neposrednostjo, pripravljenostjo in odločnostjo, da se poda v volilno tekmo. Izročili 
smo ji 13 na avtobusu zbranih podpor, ji zaželeli obilo moči in podpore njene družine v naslednji 
tednih, ter obljubili, da tudi mi opravimo svoj del. Preberi več ... 
  

 

 

 

 

http://bogovic.eu/  

 

http://www.sls.si/12209/pojmo-na-stajersko-s-predsednisko-kandidatko-sls-suzano-laro-krause/
http://bogovic.eu/
http://bogovic.eu/


 

Na Bogovičev predlog odbor EP potrdil 3.3 milijone  evrov v 
proračunu EU za razvoj koncepta Pametnih vasi  
 
Sprejeti pripravljalni ukrep pomeni tudi priložnost za slovensko podeželje in naša tehnološka podjetja 
  
Bruselj, 28. september 2017 – Odbor Evropskega parlamenta za proračun, ki se je zaključil včeraj, je potrdil 
predlog amandmajev k proračunu za leto 2018 s področja financiranja posebnih projektov, ki ga je predlagal 
evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) skupaj s poslanskim kolegom iz Madžarske Tiborjem Szanyi-jem 
(S&D). Preberi več ...  

 

 

Bogovič gostitelj razstave Evropskega tedna biotehnologije  

Bruselj, 26. september 2017 –  V prostorih Evropskega parlamenta (EP) v Bruslju je danes potekala 

slovesnost ob otvoritvi razstave Evropskega tedna biotehnologije, katere gostitelj je evropski poslanec 

Franc Bogovič (SLS/EPP). Evropski teden biotehnologije je eden najuspešnejših projektov, ki širši 

javnosti izkazujejo evropsko odličnost in inovacije v sektorju biotehnologije. Letošnja izvedba je že peta 

po vrsti in obsega prek 140 različnih dogodkov v 19. evropskih državah, na čelu z osrednjo razstavo v 

Evropskem parlamentu. 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 

http://bogovic.eu/na-bogovicev-predlog-odbor-ep-potrdil-3-3-milijone-evrov-v-proracunu-eu-za-razvoj-koncepta-pametnih-vasi/
http://bogovic.eu/bogovic-gostitelj-razstave-evropskega-tedna-biotehnologije/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sl/20150201PVL00047/Pripravni%C5%A1tva
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http://www.sls.si
https://www.facebook.com/strankaSLS
https://twitter.com/strankasls
https://www.youtube.com/channel/UCO_f74aImGjbu8zztzr4fxA

