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Bogovič dobitnik »bruseljskega oskarja« za najboljšega evropskega 
poslanca 2018 v kategoriji raziskave in inovacije!  

Bruselj, 21. marec 2018 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je bil pravkar na nocojšnji 
slavnostni razglasitvi zmagovalcev natečaja za najboljše poslance leta 2018 (ang. 2018 MEP 
Awards) razglašen za zmagovalca v kategoriji Raziskave in inovacije! Preberi več ...  

 

http://bogovic.eu/bogovic-dobitnik-bruseljskega-oskarja-za-najboljsega-evropskega-poslanca-2018-v-kategoriji-raziskave-in-inovacije/
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2018/03/Franc_Bogovi%C4%8D_Naj_evropski_poslanec_2018_Inovacije_raziskave_Foto_Pisarna_MEP_Bogovi%C4%8D_21.3.2018_Bruselj-863x1024.jpg


SLS obsoja nasilje nad ženskami  

Velenje, 22. marec 2018 – Ob včerajšnjem svetovnem dnevu strpnosti je pod 
okriljem Slovenske ženske zveze pri Slovenski ljudski stranki v velenjski knjižnici 
potekal dobrodelni dogodek na temo nasilja nad ženskami in otroki. Zato smo se v 
SŽZ pri SLS odločile, da v sklopu lokalno-varno-gospodarno naredimo konkreten 
korak. K sodelovanju smo povabile lokalna društva v občini Velenje in Šmarje ob 
Paki, Urško Žolnir in Lucijo Polavder. Preberi več ... 

 

 

  
 

Evropska komisija naj v primeru Republike Hrvaške uveljavi 
suspendirano članstvo  
 
Evropska komisija naj v primeru Republike Hrvaške uveljavi suspendirano članstvo 
Apeliramo na Evropsko komisijo, da zoper Republiko Hrvaško sproži 7. člen Lizbonske pogodbe 
zaradi nespoštovanja evropskega in mednarodnega prava 
  
Ljubljana, 22. marec 2018 – V Novi generaciji Slovenske ljudske stranke (SLS) zaskrbljeno opazujemo, 
da se po treh mesecih od izteka roka za implementacijo arbitražnega sporazuma med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško ni zgodilo še nič in se sprašujemo, ali bo do implementacije sporazuma 
sploh prišlo. Preberi več ... 

 

Čestitka Vladimirju Putinu ob ponovni izvolitvi  

Dear President of the Russian Federation Vladimir Putin, 
 
It is a great honour for me to congratulate you, on behalf of the Slovenian People’s Party and myself, on 
your re-election as the head of the Russian State. Our two countries have had promising relations in the 
past that we hope we will be able to keep developing in the future; with the Russian Federation as an 
important partner in peace-keeping and stability in the region. Preberi več ... 

 

  

 

 

Cerarjev odstop dokazuje, da globoka država preprečuje 

družbeni napredek  

Ljubljana, 16. marec 2018 – Glede na nedavni odstop dr. Mira Cerarja z mesta predsednika Vlade RS, 
predsednik Nove generacije Slovenske ljudske stranke (SLS) Daniel Valentine ocenjuje, da je to splošni 
dokaz, da trenutni vladi primanjkuje samozavesti in vizije, ki jo potrebuje za uspešno delo. Preberi več ...  

 

 

 

Spoštovani člani,  

naj vas še enkrat spomnimo na kampanjo Odpravimo 1000 neumnosti, s katero želimo v Slovenski ljudski stranki (SLS) opozoriti in kasneje tudi odpraviti 
prenekatere neumnosti, ki otežujejo vsakdanje življenje, zavlačujejo postopke ali onemogočajo kreativnost.  

SLS dela in črpa od ljudi – za ljudi, zato pozivamo vse, da se nam pridružite, prispevate svoje predloge in pomagate širiti novico o tem. Na spletni strani 
http://www.sls.si/odpravimo1000neumnosti lahko vsak enostavno odda svoj prispevek, idejo, predlog, primer dobre prakse, kako izboljšati toge 
birokratske določbe ter vnesti sistemske in razumne rešitve.  

http://www.sls.si/12823/sls-obsoja-nasilje-nad-zenskami/
http://www.novageneracija.si/go/618/815/Evropska_komisija_naj_v_primeru_Republike_Hrvaske_uveljavi_suspendirano_clanstvo_
http://www.sls.si/12808/cestitka-vladimirju-putinu-ob-ponovni-izvolitvi/
http://www.sls.si/12794/cerarjev-odstop-dokazuje-da-globoka-drzava-preprecuje-druzbeni-napredek/
http://www.sls.si/odpravimo1000neumnosti
http://www.sls.si/12808/cestitka-vladimirju-putinu-ob-ponovni-izvolitvi/
http://www.sls.si/12794/cerarjev-odstop-dokazuje-da-globoka-drzava-preprecuje-druzbeni-napredek/
http://www.sls.si/odpravimo1000neumnosti


Akcija je že zdaj nadvse uspešna, saj je bilo v le nekaj dneh zbranih desetine nesmiselnih in protislovnih zakonov in predpisov. Če bo SLS v prihodnji 
vladi, smo se zavezali, da bomo odpravili vse tiste predpise, ki niso nujno potrebni. Že sedaj imamo več deset zakonov, ki jih bomo preprosto ukinili.  

Bodite aktivni in predlagajte spremembe – čas je za razumne rešitve! 

Že vnaprej hvala, ker vam je mar, da skupaj opozorimo in Odpravimo 1000 neumnosti. Pobude bo naš strokovni svet podrobno preg ledal in iz njih 
pripravil spremembe zakonodaje, s katerimi bomo odpravili 1000 neumnosti. Vaše predloge pričakujemo do 24. marca 2018. 

Hvala vsem za poslane predloge! Preberite si jih tudi na naši facebook strani. 

    

 

  

 

 

V medijih / www.rts24.si  

https://www.facebook.com/strankaSLS/
http://rts24.si/2018/novice/politika/anketa-ce-bi-bile-volitve-danes-katero-stranko-bi-volili/


 
 

 

 

Slovenec.org / Jelševar: S 3000 evri ne boste kupili Slovenk, 
bodo pa ukrepi zanimivi za Rominje, Albanke in druge, ki 
imajo navadno več otrok  
 
Ljubljana, 16. marec 2018 - Včerajšnje predvolilno soočenje na Nova24tv med Primožem 
Jelševarjem (SLS), Alešem Primcem iz Združene desnice ter Bojanom Požarjem in 
njegovo listo je bilo razburljivo, saj je osvetlilo zanimive razlike v programih političnih 
strank. Veliko prahu je dvignila predvolilna obljuba Aleša Primca, ki bi družinam 
novorojencev iz proračuna namenil 3.000 evrov in s tem povečal rodnost.  Preberi več ...  

 

 

 

http://www.slovenec.org/2018/03/16/jelsevar-s-3000-evri-ne-boste-kupili-slovenk/
http://rts24.si/2018/novice/politika/anketa-ce-bi-bile-volitve-danes-katero-stranko-bi-volili/
http://www.slovenec.org/2018/03/16/jelsevar-s-3000-evri-ne-boste-kupili-slovenk/


 

 

 

 

Vabljeni k všečkanju facebook strani 

 
 

https://www.facebook.com/strankaSLS/  

 

 

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://twitter.com/strankaSLS/status/976560189351628801
https://twitter.com/strankaSLS/status/976560189351628801
https://twitter.com/strankaSLS/status/976365326236635136
https://www.facebook.com/strankaSLS/
mailto:sls@sls.si
https://www.facebook.com/strankaSLS/


Oblikovali strategijo in aktivnosti pred volitvami 

Slovenske Konjice, 21. marec 2018 – Člani Izvršilnega odbora SLS Slovenske Konjice so se 
včeraj sestali na rednem sestanku, kamor so povabili tudi predstavnike sosednjih odborov. 
 
Predsednik občinskega odbora SLS Slovenske Konjice Miran Gorinšek je predstavil aktualno 
dogajanje v občini in načrte investicij za letošnje leto. Največ časa so porabili za priprave na 
državnozborske volitve – analizirali so pretekle volitve in oblikovali strategijo ter predvidene 
aktivnosti pred prihajajočimi volitvami. Preberi več ... 

 

 

 

Občinski odbor SLS Kamnik bo še naprej vodil Jože Korošec 

V petek, 9. marca 2018 je v večernih urah v gostilni pri Čibru v Tuhinjski dolini potekal 
redni letni in volilni občni zbor SLS Kamnik. 

Zbralo se je okoli 30 članov. Udeleženci občnega zbora so brez pripomb sprejeli poročila 
predsednika in edinega svetnika v občini Kamnik g. Jožeta Korošec, blagajnika g. Stanka Cerar in 
nadzornega sveta. Preberi več ... 
 

 

  

 

 
 

Vabimo vas, da se nam v četrtek, 22. marca 2018, ob 18. uri v prostorih Športnega centra Prodnik 

(Juvanje 1, Ljubno ob Savinji) pridružite na regionalnem omizju 

Pametne vasi v Zgornji Savinjski dolini - nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja. 

Na dogodek se, prosimo, prijavite na http://bit.ly/2p6iQsG. Udeležba na omizju je brezplačna in odprta za širšo javnost. 

V Ljubnem bomo ugotovili, kaj pametnega (smart) že danes počnemo na podeželju in kakšne možnosti lahko pričakujemo v prihodnosti. 

Ocenili bomo tudi, kako lahko Slovenija izkoristi omenjeni pripravljalni ukrep in druge priložnosti in s tem postane vodilna evropska država 

v razvoju kakovosti življenja in dela na podeželju. 

Udeležence bo pozdravil župan Občine Ljubno Franjo Naraločnik, poleg evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) pa bodo dobre in 

obstoječe primere »pametnih« rešitev za pametne vasi predstavljali: 

- Rok Suhodolnik, direktor podjetje Biomasa, 
- Stanko Jamnik, vodja KGZ Celje, 
- Mateja Brlec Suhodolnik, Center Rinka - zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega, 
- Tomaž Pečovnik, Hiša Pečovnik, 
- Mirko Strašek, direktor KLS Ljubno. 

 

Na dogodek vabi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). 

Omizje bo vodila Mateja Maja Ažman. Po razpravi bo priložnost za pogovor ob druženju in pogostitvi. 

 

http://www.sls.si/12811/oblikovali-strategijo-in-aktivnosti-pred-volitvami/
http://www.sls.si/12801/obcinski-odbor-sls-kamnik-bo-se-naprej-vodil-joze-korosec/
http://bit.ly/2p6iQsG


 

 

 

 

 
Bogovič na 41. ApiSlovenija: Želim celotnemu sektorju dobro, zdrave čebele in 
uspešen svetovni dan čebel 
 
Celje, 17. marec 2018 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je pozdravil že 41. ApiSlovenija in v otvoritvenem 

nagovoru dejal: »Iskrene čestitke za vse, kar Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) dela in je delala vrsto let.« Bogovič je v 

nagovoru izpostavil podporo sprejetemu poročilu na področju ukrepov Evropske unije (EU) za zaščito čebel in večjo 

kakovost medu, ki ga je Evropski parlament (EP) sprejel, in v katerem je jasno zapisano, kakšno vlogo in pomen si 

zaslužijo čebele. Preberi več ... 

 

 

 

 

Pametne vasi so priložnost za Slovenske gorice 

Lenart, 17. marec 2018 – Na že 11. regionalnem omizju o pametnih vaseh, ki jih evropski 

poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) prireja po Sloveniji, so se sinoči, 16. 3., predstavile 

pametne zgodbe in pobude, ki že živijo in se razvijajo na področju Slovenskih goric, pa tudi 

po vsej Sloveniji. Preberi več ... 

 

 

  

  

 instagram.com/slovenskaljudskastranka 

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

http://bogovic.eu/bogovic-ob-otvoritvi-41-api-slovenija-zelim-celotnemu-sektorju-dobro-zdrave-cebele-in-lepo-ter-uspesno-obelezitev-svetovnega-dneva-cebel/
http://bogovic.eu/pametne-vasi-so-priloznost-za-slovenske-gorice/
mailto:novicnik@sls.si?subject=Odjava
http://bogovic.eu/
http://bogovic.eu/bogovic-ob-otvoritvi-41-api-slovenija-zelim-celotnemu-sektorju-dobro-zdrave-cebele-in-lepo-ter-uspesno-obelezitev-svetovnega-dneva-cebel/
http://bogovic.eu/pametne-vasi-so-priloznost-za-slovenske-gorice/
http://www.sls.si
https://www.facebook.com/strankaSLS
https://twitter.com/strankasls
https://www.youtube.com/channel/UCO_f74aImGjbu8zztzr4fxA
https://www.instagram.com/slovenskaljudskastranka/

