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Predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje pozdravili 

predlog SLS o oblikovanju enote rezervnega sestava za pomoč 

slovenski vojski 

Ljubljana, 26. marec 2018 – Predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS) in evropski poslanec 
Franc Bogovič (SLS/EPP) so se sestali z generalnim direktorjem Uprave RS za zaščito in 
reševanje (URSZR) Darkom Butom, poveljnikom Civilne zaščite RS Srečkom Šestanom in 
podžupanjo Občine Krško Ano Nušo Somrak, ki je hkrati tudi predsednica Gasilske zveze Krško. 
Preberi več ... 

 

 

http://www.sls.si/12839/predstavniki-uprave-rs-za-zascito-in-resevanje-pozdravili-predlog-sls-o-oblikovanju-enote-rezervnega-sestava-za-pomoc-slovenski-vojski/
http://bit.ly/2GgdLJ7


Obisk sejma v Komendi 

Komenda, 24. marec 2018 – Podpredsednika SLS Primož Jelševar in mag. Franc Rozman sta skupaj s 
predsedniki gorenjskih odborov in kandidati za DZ RS obiskala sejem v Komendi. Ogledali so si 
razstavne prostore številnih kmetov, rokodelcev, obrtnikov in podjetnikov, ki v Komendo množično 
prihajajo iz celotne Slovenije. 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.  

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 pregledal 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. 

    

 

http://www.sls.si/12852/obisk-sejma-v-komendi/
http://www.sls.si/odpravimo1000neumnosti
https://www.facebook.com/strankaSLS/
http://bit.ly/2GlFHY0
http://www.sls.si/odpravimo1000neumnosti
https://www.facebook.com/strankaSLS/
https://www.facebook.com/strankaSLS/


  

 

 

 

 

V medijih / V Fokusu: SLS se ne boji Murgelskih bavbavov in ni Janšev 
satelit! 
 
Vodstvu SLS desni očitajo, da se boji Murgelskih botrov, levi pa, da se preveč druži z Janšo. SLS pa ni ne leva ne desna – je 
ljudska in takšna bo tudi ostala! 
 
Četrtek, 29. marec 2018 - SLS je stranka, ki se ji je uspelo obdržati v političnih vihrah najdlje – že 30 let. Eden od 
pomembnih razlogov je tudi ta, da smo bili vedno zazrti v prihodnost in nismo nasedali na številne dnevne politične 
provokacije. Drugi je ta, da smo v svojem bistvu med najbolj demokratičnimi slovenskimi strankami, saj se edini nismo 
preoblikovali v zasebne politične d. o. o. predsednikov strank. In tretji, morda najpomembnejši pa je, da smo v preteklosti 
priznali lastne napake, jih odpravili in celostno sanirali stranko. To drugim še ni uspelo. Vedno bomo odprti za sodelovanje 
in povezovanje, ne bomo pa  popustili nedopustnim pritiskom, ne z leve ne z desne. Mi nismo od včeraj. Preberi več ... 

 

 
V medijih / Naš čas: Nasilja nad ženskami je zelo veliko  

Velenje, 29. marec 2018 - Ob 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. Statistika je zaskrbljujoča, saj je vsaka 5 ženska deležna nasilja v družini, vsaka 
7 ženska je posiljena, a le 5 odstotkov izmed teh žensk poišče pomoč. Zato so se v Slovenski ženski 
zvezi pri SLS članice odločile, da v sklopu akcije Lokalno-varno-gospodarno naredijo konkreten 
korak. K sodelovanju so povabile lokalni društvi v občini Velenje in Šmartno ob Paki, Urško 
Žolnir in Lucijo Polavder. Preberi več ... 

 

 

http://vfokusu.com/post/360687/sls-se-ne-boji-murgelskih-bavbavov-in-ni-jansev-satelit
http://vfokusu.com/post/360687/sls-se-ne-boji-murgelskih-bavbavov-in-ni-jansev-satelit
http://vfokusu.com/post/360687/sls-se-ne-boji-murgelskih-bavbavov-in-ni-jansev-satelit
http://www.nascas.si/nasilja-nad-zenskami-je-zelo-veliko/
https://www.facebook.com/strankaSLS/
https://www.facebook.com/strankaSLS/
http://vfokusu.com/post/360687/sls-se-ne-boji-murgelskih-bavbavov-in-ni-jansev-satelit
http://www.nascas.si/nasilja-nad-zenskami-je-zelo-veliko/


 
 

 

Vabljeni k všečkanju facebook strani 

 

https://www.facebook.com/SLSBrezice/ 

 

 

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. 

 

 

V Majšperku z županjo Darinko Fakin do nove zmage na 

lokalnih volitvah 

Majšperk, 23. marec 2018 – Člani SLS iz Majšperka so se zbrali na rednem letnem 
občnem zboru. Predsednik občinskega odbora SLS Cvetko Pepelnik je zbrane seznanil z 
opravljenim delom v minulem letu in predstavil načrte za letos. Preberi več ... 

 

  

 

https://www.facebook.com/SLSBrezice/
mailto:sls@sls.si
http://www.sls.si/12876/v-majsperku-z-zupanjo-darinko-fakin-do-nove-zmage-na-lokalnih-volitvah/
https://www.facebook.com/SLSBrezice/
http://bit.ly/2E25OB3


 

V Gorišnici SLS ostaja najmočnejša stranka  

Gorišnica, 23. marec 2018 – V gasilsko-vaškem domu v Gajevcih je potekal redni občni zbor 
občinskega odbora SLS Gorišnica, na katerem se je zbralo veliko članov stranke. Preberi več ... 

 
 
 
 

 

Bločani zadovoljni z delom v občini  

Bloke, 23. marec 2018 –  Člani OO SLS Bloke so na zadnji seji izrazili zadovoljstvo z 
delom občini in življenjem v njem. Kot dober gospodar želijo prakso prenesti na državni 
nivo, zato se aktivno pripravljajo na državnozborske volitve. Preberi več ... 
 

 
 

  

 

 

 
 

Vabimo vas, da se nam v petek, 6. aprila 2018, ob 19. uri v dvorani Osnovne šole Fara 
(Fara 3, Kostel) pridružite na regionalnem omizju 

Pametne vasi ob Kolpi - nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja. 
 

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

 

V Fari 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 bosta pozdravila Valentin Južnič, pobudnik dogodka ter predsednik Kostelskega društva in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), poleg njiju pa bodo 
dobre in obstoječe primere »pametnih« rešitev za pametne vasi predstavljali: 

-          Tone Hrovat, Grm Novo mesto, 
-          Luka Velepič, Polnilnica vode COSTELLA d.o.o.,  
-          Alenka Kovač, Hotel in Športni center Osilnica,  
-          Aleš Lisac, Lisac & Lisac d.o.o.,   
-          Uroš Jelenovič, Zavod za kulturo in turizem Kostel,                                                                    
-          Boštjan Ožanič, Občinska uprava Kostel.                                                       

 
Na dogodek vabita Valentin Južnič, predsednik Kostelskega društva, in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). 

 
Omizje bo vodil Tomislav Gavranič. Po razpravi bo priložnost za pogovor ob druženju in pogostitvi. 

Točna lokacija dogodka: https://goo.gl/maps/pk1Qe4z5MNT2 
Foto: Vasja Marinč 

 

http://www.sls.si/12869/v-gorisnici-sls-ostaja-najmocnejsa-stranka/
http://www.sls.si/12848/blocani-zadovoljni-z-delom-v-obcini/
http://bit.ly/PametneVasiObKolpi
https://goo.gl/maps/pk1Qe4z5MNT2
http://bit.ly/2pLb1cc
http://bit.ly/2GDiyn2


 

 

 

 

 

 
Podeželje v Zgornji Savinjski dolini se razvija v smeri pametnih vasi 
 

Ljubno ob Savinji, 24. marec 2018 – Na regionalnem omizju »Pametne vasi v Zgornji Savinjski 

dolini«, ki je ta konec delovnega tedna v organizaciji evropskega poslanca Franca Bogoviča 

(SLS/EPP) potekalo v prostorih Športnega centra Prodnik, so dobre prakse in pametne iniciative 

za podeželje predstavljali: direktor podjetja Biomasa Rok Suhodolnik, vodja KGZ Celje Stanko 

Jamnik, Mateja Brlec Suhodolnik iz Centra Rinka – Zavoda za turizem in trajnostni razvoj 

Solčavskega, Tomaž Pečovnik iz Hiše Pečovnik in direktor KLS Ljubno Mirko Strašek, zbrane pa 

je pozdravil župan Občine Ljubno Franjo Naraločnik. 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://bit.ly/2pMs11M
mailto:novicnik@sls.si?subject=Odjava
http://bogovic.eu/
http://bit.ly/2pMs11M
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/

