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Razpored dogodkov in srečanj predsedniške kandidatke Suzane Lare Krause  

 
Suzano Laro Krause, kandidatko za predsednico RS, lahko spremljate v naslednjih soočenjih oz. predstavitvah: 

 
• v četrtek, 5. 10. 2017, ob 17. uri jo lahko poslušate na soočenju kandidatov za predsednika države na Prvem programu Radia Slovenija v informativni 

oddaji Studio ob 17-ih (ali preko spleta na http://4d.rtvslo.si/zivo/ra1).  Oddajo si bo neposredno v videoprenosu mogoče ogledati tudi prek MMC-ja in 
Facebook strani Prvega programa Radia Slovenija (https://www.facebook.com/radioprvi/). 
 

• v četrtek, 5. 10. 2017 na soočenju kandidatov za predsednika države v oddaji Volitve 2017 na 1. programu TV Slovenija ob 20.05 uri (ali preko spleta 
na http://4d.rtvslo.si/zivo/tvs1). 

 
• v petek, 6.10.2017 ob 20.00 uri na soočenju kandidatov za predsednika države na regionalni televiziji BK TV. 
 
• v soboto, 7.10.2017 se ob 14.00 uri udeleži svečanosti ob 80-letnici delovanja PGD Spodnja Ščavnica in prevzemu novega gasilskega vozila. Vabljeni, 

da se ji pridružite! Lokacija: PGD Spodnja Ščavnica, Sp. Ščavnica 19 b, 9250 Gornja Radgona. 
 
• v ponedeljek, 9.10.2017 ob 14:45 bo na Prvem programu Radia Slovenija predvajan portret Suzane L. Krause. Za prispevek so o naši predsedniški 

kandidatki govorili tudi predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, evropski poslanec (SLS/EPP) Franc Bogovič, njen mož Matthew A. Krause. Na frekvencah 
Radio Prvi in prek spleta: http://4d.rtvslo.si/zivo/ra1. 

 
• v ponedeljek, 9.10.2017 ob 20.05 uri si na 1. programu TV Slovenija lahko ogledate posebno oddajo Volitve 2017, v kateri bodo predstavili portrete 

predsedniških kandidatov in s komentatorji v studiu analizirali razlike in podobnosti med njimi. 
 
• v sredo, 11.10.2017 bo med 12. in 14. uro bo potekalo soočenje predsedniških kandidatov na temo ”Mladi kot temelj razvoja slovenske družbe”, v 

veliki dvorani Fakultete za družbene vede (FDV, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana).  
 
• v sredo, 11.10.2017 ob 17.05 vabljeni k poslušanju predstavitvene oddaje – vprašanja in odgovori – v okviru oddaje Pogovor o na Radiu 

Ognjišče http://radio.ognjisce.si/ognjisce/iradio/zivo/audio.html.  
 
• v sredo, 11.10.2017 ob 15. uri bo potekalo soočenje predsedniških kandidatov, ki si ga mogoče ogledati na spletnem portalu www.domovina.je.  
 
• v petek, 13.10.2017 ob 10. uri bo gostja klepeta na portalu MMC-jev spletni klepet. 
 

Razpored dogodkov in srečanj predsedniške kandidatke Suzane Lare Krause se redno osvežuje na tej povezavi. 
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Vljudno vabljeni k spremljanju in všečkanju njene uradne Facebook strani: 

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

in spremljanju dogodkov na Facebook profilu SLS: https://www.facebook.com/strankaSLS/?fref=ts . 

Podatke o njenih nastopih na televiziji, radiu in spletnih omrežjih najdete na spletni strani www.sls.si, 

Facebook SLS in Twitter profilu stranke.  

Vse uporabnike družbenih omrežij pozivamo, da všečkate njeno uradno Facebook stran in jo delite 

med svoje prijatelje, da bo našo Suzano lahko spoznalo čim več ljudi.  

Hvala! 

 

 

Slovenec.org / Planet TV z izločanjem predsedniških 
kandidatov igra boga. Javnost ogorčena!  

 

Če nekako skušamo pozabiti, da je Planet TV v 66% lastniški lasti Telekoma in da je vsaj danes 
še le ta v državni lasti, je težko spregledati dejstvo, da so s tem, ko so na soočenje povabili le 7 
od 9 kandidatov zasadili utemeljeni sum, da sta nepovabljena kandidata nekomu trn v peti, da 
si upata povedati stvari, ki nekomu niso po volji. Preberi več ... 
 

 

 

Poslanica predsednika ZU pri SLS Antona Bogataja ob 

mednarodnem dnevu starejših  

Položaj  starejših v naši družbi  

Danes so demografske spremembe eden izmed ključnih izzivov Evropske unije, njenih držav članic 
ter državljanov. Trend večanja števila starejših in upadanja stopnje rodnosti je bil opažen že pred 
nekaj desetletji, vendar je to šele pred kratkim postala tudi tema razprav in odločanja na številnih 
področjih ustvarjanja politik. Preberi več ... 

 

 

 

Mag. Zidanšek: Pravica do samoodločbe Kataloncem ne sme biti 

kratena! 

Ljubljana, 1. oktober 2017 – Ob katalonskem referendumu o neodvisnosti in nemirih, ki so se ob tem 
pojavili, se je predsednik SLS mag. Marko Zidanšek odzval: »Tudi v Sloveniji smo imeli referendum, plebiscit 
o neodvisnosti. V Sloveniji se lahko zelo dobro zavedamo, kako pomemben je ta trenutek za Katalonce, ki 
se tako kot mi decembra 1990 poskušajo danes izreči o prihodnosti svojega naroda. Preberi več ... 
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Okrogla miza INAK o priložnostih Slovenije v industriji 4.0 

ter pametnih vaseh kot priložnostih za mlade  

S. L. Krause: Kot narod nas je preveč strah sprememb –  ne bi nas smelo biti, 
ker nam strokovnjaki kažejo pot  
 
Ljubljana, 30. september 2017 – V Inštitutu dr. Antona Korošca (INAK) so v okviru Socialnega 
tedna skupaj z Združenjem krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS) sinoči v ljubljanski Galeriji 
Družina organizirali okroglo mizo na temo novih tehnologij in njihovega vpliva na svet dela. 
Preberi več ... 

 

 

 

 

 
Slovenija potrebuje glas zdrave kmečke pameti, meni 

Suzana Lara Krause. Foto: Voranc Vogel

Delo / Zdaj, ko sem prišla tako daleč, ne mislim ponikniti  

Suzana Lara Krause bo volivce poskušala prepričati z veliko energije, samozavesti in življenjskimi 
izkušnjami. 

Ljubljana, 4. 10. 2017 – Suzana Lara Krause je v politiko vstopila pred sedmimi leti, je članica izvršilnega 
odbora SLS in zadnje leto predsednica Ženske zveze SLS. Osemintridesetletnica s Ptuja je prepričana, da 
je Sloveniji in funkciji predsednika republike treba vrniti dostojanstvo.  
 
V  tiskani izdaji Dela lahko preberete intervju s Suzano Laro Krause. Prek spleta je (delno) dostopen na tej 
povezavi. 

 

Večer / Sprašujemo:  Je Maribor zapostavljen, Ljubljana 

privilegirana? 
 

Maribor,  5. 10. 2017 - V kakšni kondiciji je trenutno Slovenija, še sprašujemo kandidatke in 

kandidate, ki se bodo 22. oktobra potegovali za predsedniško mesto. Preberi več ... 

 

 

 

Žurnal 24 / Vrstni red predsedniških kandidatov na glasovnicah  
 
Na glasovnicah bo prva Suzana Lara Krause, zadnja pa Romana Tomc ... 
 
Zastopniki kandidatov, ki se bodo 22. oktobra potegovali za mesto predsednika republike, so tako šele 
danes izžrebali vrstni red na glasovnicah za volitve. Preberi več ... 
 

1. Suzana Lara Krause 

2. Angelca Likovič 

3. Maja Makovec Brenčič 

4. Boris Popovič  

5. Andrej Šiško 

6. Marjan Šarec  

7. Borut Pahor 

8. Ljudmila Novak  

9. Romana Tomc 
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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. 

 

https://www.facebook.com/SuzanaLKrausePRS/
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RO SLS Dolenjska s soglasno in močno podporo 

predsedniški kandidatki Suzani Lari Krause  

Ljubljana, 4. oktober 2017 – člani Regionalnega odbora SLS Dolenjska so na včerajšnji seji, ki ji 
je prisostvoval tudi podpredsednik stranke Primož Jelševar, dali soglasno podporo kandidatki 
SLS na letošnjih volitvah za predsednico Republike Slovenije. Pozvali so predsednike občinskih 
odborov, člane in simpatizerje stranke, da v času volilne kampanje aktivno sodelujejo in 
nagovarjajo državljane in državljanke, da ji bodo na volitvah dali glas. Preberi več ... 

 

 

 

 

VABILO  

 

Inštitut dr. Antona Korošča zato organizira okroglo mizo, na kateri bomo s predstavniki gasilcev, strokovnjaki iz zdravstva, gospodarstva in politike 
razpravljali kako izboljšati položaj gasilcev v Sloveniji. 

 
Okrogla miza bo danes, v četrtek, 5.oktobra ob 18.00, v gasilskem domu Sinja gorica na Vrhniki. Vljudno vabljeni! 

 

 

 

OO SLS ŠMARTNO pri LITIJI  in  OO SLS LITIJA  

vabita v okviru projekta,  POVEŽIMO  SLOVENIJO – ŠE 4 PROSTA MESTA (PRIJAVE NA 041 272 825, VERONIKA JESENŠEK) 

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

 

http://www.sls.si/12240/ro-sls-dolenjska-s-soglasno-in-mocno-podporo-predsedniski-kandidatki-suzani-lari-krause/


 
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. 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). Trenutno so na avtobusu prosta še 4 mesta.  

 

PRIJAZNO VABLJENI! 

 
 

 

 

 

 

http://bogovic.eu/  

 

Bogovič: Vodilna vloga Evrope v boju s podnebnimi 

spremembah 

Strasbourg, 3. oktober 2017 – Na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta je poslanec 

Franc Bogovič (SLS/EPP) spregovoril o vodilni vlogi Evropske unije v boju s podnebnimi 

spremembami ob točki o konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki je bila v 

Bonnu v Nemčiji.  Gre za letno konferenco, ki poteka v okviru konvencije Združenih narodov o 

klimatskih spremembah. Preberi več ... 

 

 

 

 

Mladi, bodite prodorni! Najdite povezavo med gospodarstvom in 

šolstvom. 

Celje, 29. september 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je skupaj z evropsko poslanko 

Tanjo Fajon (S&D/EPP) udeležil delavnice »Priložnost EU: Razišči EU, odkrij sebe!«, ki je potekala na 

Gimnaziji Celje – Center v organizaciji Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji in Zavoda 

Nefiks.  Preberi več ... 

 
Prakse v Evropskem parlamentu 
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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://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sl/20150201PVL00047/Pripravni%C5%A1tva
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