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Voščilo ob dnevu žena 
»Blagor ženskam, ki znajo hoditi kot vile, zemlja lahko zadiha pod njihovimi rahlimi stopali.« (Alenka Rebula, slovenska pesnica, 

pisateljica, prevajalka, filozofinja in psihologinja) 
 

Spoštovane, 

Slovenska ljudska stranka se zaveda zgodovinskega pomena in vloge žensk v slovenski družbi. Prav zato si leta in leta dnevno 
prizadevamo za izkoreninjanje diskriminacije žensk na vseh področjih družbenega razvoja. 

Ponosni smo, da imamo v svoji sredini res izjemne posameznice, ki s svojim delom, energijo in zanosom nesebično 
spreminjate svet na lepše in boljše za vse. Hvala. 

Naj bo zato 8. marec vaš praznik. Preživite ga v krogu svojih ljubljenih – obdane s cvetjem, prekipevajočim optimizmom in s 
posebnimi pozornostmi. Pa ne le danes, naj bo tako vse dni v letu. 

mag. Marko Zidanšek, 
predsednik Slovenske ljudske stranke 

 



Odgovor desne sredine pred volitvami je »slovenska 
naveza za prihodnost« 

Celje, 8. marec 2018 – Pod okriljem Inštituta dr. Antona Korošca (INAK) je v nabito 
polni dvorani Narodnega doma v Celju na pobudo Slovenske ljudske stranke (SLS) 
včeraj zvečer potekal razvojni posvet predsednikov vseh petih političnih strank desne 
sredine z naslovom »Slovenija, kam?« Preberi več ... 

 

 

 

 

 

Slovenija, kam? 

Posnetek javne tribune o prihodnosti Slovenije si lahko ogledate 
danes, 8. marca, ob 17.15 in jutri, v petek, 9. marca, ob 22.35 na  
Nova24TV.  

 

 
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. 

 

 
 

http://www.sls.si/12714/odgovor-desne-sredine-pred-volitvami-je-slovenska-naveza-za-prihodnost/
http://www.sls.si/odpravimo1000neumnosti
http://www.sls.si/12714/odgovor-desne-sredine-pred-volitvami-je-slovenska-naveza-za-prihodnost/
http://www.sls.si/odpravimo1000neumnosti


 

V medijih/ Inštitut SLS postavil temelje nove 
slovenske pomladi 

Inštitut dr. Antona Korošca pri SLS je včeraj v Narodnem domu v Celju organiziral 
zgodovinski dogodek in za isto mizo posedel vse prvake desnih političnih strank.  
 
Celoten prispevek je bil prvotno objavljen na portalu 
Slovenec.org: http://www.slovenec.org/2018/03/08/institut-sls-postavil-temelje-
nove-slovenske-pomladi/  

 

V medijih / Zidanšek upa, da bodo na volitve šli 
ljudje, ki niso šli na zadnje: »Premagali bomo tiste 
volivce, ki se zmerom zmotijo!«  

Predsednik SLS Marko Zidanšek svari pred krepitvijo javne uprave. »Imamo nekaj 
tisoč širitev v javni upravi, pa se zavzemamo za vitkost.« Ob strukturni 
brezposelnosti so problem tudi previsoki davki. Pred volitvami upa, da bodo nanje 
šli ljudje, ki niso šli na zadnje volitve. »Premagali bomo tiste volivce, ki se zmerom 
zmotijo!« 

Celoten članek je objavljen na spletnem portalu reporter.si: http://bit.ly/2FzZaXz  

 

 
 

V medijih / Uigran svetniški posvet  

 
 

http://www.slovenec.org/2018/03/08/institut-sls-postavil-temelje-nove-slovenske-pomladi/
http://www.slovenec.org/2018/03/08/institut-sls-postavil-temelje-nove-slovenske-pomladi/
http://bit.ly/2FzZaXz
http://www.sls.si/12726/v-medijih/
http://bit.ly/2FzZaXz
https://www.facebook.com/strankaSLS/photos/a.10151496304577614.1073741872.241007802613/10154534958372614/?type=3


 

 

 

 

Vabljeni k všečkanju facebook strani 

 
 

https://www.facebook.com/sls.litija/  

 

 

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/sls.litija/
mailto:sls@sls.si
https://twitter.com/strankaSLS/status/971693009753595904
https://www.facebook.com/sls.litija/


Članice SLS MO Koper ob dnevu žena opozarjamo 
na diskriminacijo invalidk 

Koper, 8. 3. 2018 – Ob letošnjem dnevu žena želimo članice SLS MO Koper 
opozoriti na zaskrbljujoče ugotovitve o položaju žensk invalidk, ki smo jih 
zasledile v dokumentih EU parlamenta. V Evropski uniji je približno 46 milijonov 
žensk invalidk, ki jim  pogosto primanjkuje podpore, zaščite, komunikacije in 
informacij o storitvah zdravstvenega varstva ter pravicah, zaščiti pred nasiljem 
in otroškem varstvu in nimajo dostopa do teh storitev ali informacij oziroma je 
njihov dostop omejen. Preberi več ...  

 

 

  

 

 

Vabimo vas, da se nam v petek, 16. marca 2018, ob 17. uri v Domu kulture Lenart 
(Trg osvoboditve 2, Lenart v Slovenskih Goricah) pridružite na regionalnem omizju 

Pametne vasi v Slovenskih Goricah - nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja. 

Na dogodek se, prosimo, prijavite na http://bit.ly/2Fugv4j.    
Udeležba na omizju je brezplačna in odprta za širšo javnost. 

Kaj se skriva pod pojmom »pametne vasi« in kakšen bo njihov vpliv na življenje in delo na podeželju, kmetijah, vaseh in manjših mestih v prihajajočih 
desetletjih? Vpliv digitalizacije in avtomatizacije se odraža v zahtevah po razvoju preciznega kmetijstva, pametnih energetskih omrežij, spremembi 
miselnosti v ekonomiji, mobilnosti, socialni oskrbi, zdravstvu in turizmu, hkrati pa temeljito posega v sivo cono zakonodaje in regulativ. Kaj pomeni to za 
prebivalce, kmetijstvo in gospodarstvo? Kako lahko zagotovimo, da digitalni prepad med podeželjem in mesti ne bo povzročil izseljevanja, revščine ter 
propada podjetij, obrtnikov in kmetij? Ali bomo znali te izzive izkoristili za odpiranje novih delovnih mest, učinkovit in hiter javni promet, čistejše okolje 
ter boljšo izrabo kmetijskih površin?  

V Lenartu 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 Lenart mag. Janez Kramberger, poleg evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) pa bodo 
dobre in obstoječe primere »pametnih« rešitev za pametne vasi predstavljali: 

 Jožica Šemnički, direktorica Doma upokojencev Ptuj: Dobra praksa in načrte za razvoj Doma v prihodnosti; 
 Sebastijan Piberl, dr. med., specialist splošne medicine in specialist urgentne medicine; 
 Izr. prof. dr. Matej Mertik, Alma Mater Europaea ECM Maribor: Projekt LOKeT; 
 Dr. Emilija Stojmenova, Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani: Mreža ustvarjalnih laboratorijev FabLab; 
 Dr. Stane Klemenčič, KGZS Zavod Maribor: Kmetovanje z IT podporo (napoved škropljenja, nastopa suše, namakanje, zmrzali,..); 
 Matjaž Zupan, podjetje Zupan d.o.o.: Selektivni škropilnik v sadjarstvu. 
 

Na dogodek vabita župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). 
Omizje bo vodila Romana Drumlič. Po razpravi bo priložnost za pogovor ob druženju. 

  

http://www.sls.si/12737/clanice-sls-mo-koper-ob-dnevu-zena-opozarjamo-na-diskriminacijo-invalidk/
http://bit.ly/2Fugv4j
http://bit.ly/2Fugv4j


 

Točna lokacija dogodka: https://goo.gl/maps/waS4rYB4zhF2 

 

 

 

 

 

 

Predstavitev knjige »Bio-gospodarstvo in naslednji 
koraki (ang.: Biobased Economy: next steps) 

Bruselj, 7. marec 2018 –  Skupaj z nizozemskim evroskim poslancem Lambertom van 
Nistelrooijem (EPP) je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) v Evropskem 
parlamentu predstavil brošuro »Biobased Economy: next steps (Bio-gospodarstvo: 
naslednji koraki), ki obravnava najnovejša dognanja na področju bioekonomije, 
izpostavlja primere dobrih praks in predstavlja priporočila za povečanje prepoznavnosti 
tega sektorja med državljani. Preberi več ... 

 

 
 

Razvito podeželje – identiteta in srce Evrope! 
Razvito podeželje – identiteta in srce Evrope! 

Litija, Ljubljana – 4. marec 2018 – Na regionalnem omizju »Pametne vasi v srcu 
Slovenije«, ki je ta konec tedna potekalo v Litiji v organizaciji evropskega poslanca 
Franca Bogoviča (SLS/EPP) in župana Občine Litija Francija Rokavca, so o dobrih 
in obstoječih primerih »pametnih« rešitev za pametno podeželje govorili gostje 
omizja: Darja Kocjan z Gozdarskega inštituta Slovenije, Jože Kos iz Mizarstva Kos, 
direktor in ustanovitelj družbe SunContract Gregor Novak, predstavnik Zavoda za 
gozdove in podpredsednik turistične zveze Jože Prah, predstavnik Lumenia, d. o. 
o., Blaž Vidic in Marko Zevnik z Zavoda Sopotniki. Preberi več ... 

 

 

 

 

  

  

 instagram.com/slovenskaljudskastranka 

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

https://goo.gl/maps/waS4rYB4zhF2
http://bogovic.eu/predstavitev-knjige-bio-gospodarstvo-in-naslednji-koraki-ang-biobased-economy-next-steps/
http://bogovic.eu/razvito-podezelje-identiteta-in-srce-evrope/
mailto:novicnik@sls.si?subject=Odjava
http://bogovic.eu/
http://bogovic.eu/predstavitev-knjige-bio-gospodarstvo-in-naslednji-koraki-ang-biobased-economy-next-steps/
http://bogovic.eu/razvito-podezelje-identiteta-in-srce-evrope/
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/

