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V SLS pozdravljamo odstop premierja in pripravljamo 

gospodarnejši finančni načrt za drugi tir  

Ljubljana, 15. marec 2018 – Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je v komentarju odstopa predsednika 
Vlade RS dr. Mira Cerarja povedal, da se je potrdilo, da je vlada res izkoristila referendum za svoje ozke 
politične interese. V SLS predlagamo, da koalicija v državnem zboru umakne predlog zakona o drugem 
tiru in privarčuje 3,5 milijona evrov slovenskim davkoplačevalcem. SLS bo predlagala nov finančni načrt 
izgradnje drugega tira, ki bo transparenten in gospodaren. Prav tako smo pripravljeni, da prevzamemo 
odgovornost pri vodenju države. Preberi več ... 

 

Vabljeni k ogledu  

Nocoj, v četrtek, 15. marca 2018, ob 21. uri vabljeni k spremljanju intervjuja s podpredsednikom SLS 

Primožem Jelševarjem na Nova 24TV, kjer bo z ostalimi gosti spregovoril glede odstopa predsednika Vlade 

RS dr. Mira Cerarja.  

 

 

Ob dnevu potrošnikov: Obredno pridelana hrana mora biti jasno 

označena  

Ljubljana, 14. marec 2018 – Ob svetovnem dnevu potrošništva, ki ga obeležujemo jutri, 15. marca, v 
Slovenski ljudski stranki opozarjamo na pravico potrošnikov do zdrave in kakovostne hrane, ki je 
pridelana in obdelana po slovenskih predpisih. Ob tem nas skrbi neodzivnost in nekritičnost 
ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pod vodstvom mag. Dejana Židana, ki že od 
januarja kljub večkratnim pozivom ni pripravilo pisnih zagotovil, da zakol živali v slovenskih 
klavnicah ne poteka po muslimanskih običajih. Preberi več ... 

 

 

 

Tečaj slovenščine bi moral biti predpogoj za pridobitev 

socialnih transferjev 

Ljubljana, 13. marec 2018 – Slovenska ljudska stranka (SLS) ponovno opozarja na nesorazmerne 
pravice tujcev v Sloveniji v primerjavi z njihovimi dolžnostmi. Rezultat tega je zelo slaba ali 
ničelna asimilacija tujcev in njihovih družin, saj zato nimajo interesa, ker lahko brez znanja 
slovenščine dobijo službo, pripada jim vrsta socialnih transferjev, urejeno imajo tudi zdravstveno 
varstvo. Preberi več ... 

 

 

 

 

http://www.sls.si/12772/v-sls-pozdravljamo-odstop-premierja-in-pripravljamo-gospodarnejsi-financni-nacrt-za-drugi-tir/
http://nova24tv.si/
http://www.sls.si/12761/ob-dnevu-potrosnikov-obredno-pridelana-hrana-mora-biti-jasno-oznacena/
http://www.sls.si/12758/tecaj-slovenscine-bi-moral-biti-predpogoj-za-pridobitev-socialnih-transferjev/
http://www.sls.si/12772/v-sls-pozdravljamo-odstop-premierja-in-pripravljamo-gospodarnejsi-financni-nacrt-za-drugi-tir/
http://nova24tv.si/


Varno – gospodarno – lokalno: V očeh žensk  
 
Drage članice in dragi člani, drage prijateljice in dragi prijatelji Slovenske ljudske stranke,  
 
v Slovenski ženski zvezi bomo pripravili tri dogodke, s katerimi želimo opozoriti na aktualne probleme v družbi. Telesna, socialna, psihična varnost je v 
družini velikokrat spregledana. Kot družba smo odgovorni, da nasilja ne prezremo, saj ne gre za individualni problem posameznikov, temveč družbeni 
problem. V SLS se zavedamo, da opravičila za nasilje nad najbolj ranljivimi skupinami: ženskami in otroci, ni. S(m)o ženske in otroci dovolj varni za zidovi hiš 
in na delovnem mestu? 
 

V sredo,  21.  marca 2018, ob svetovnem dnevu strpnosti, bo prvi dogodek, in sicer ob 18. uri v prostorih Knjižnice Velenje.  
Gostja bo LUCIJA POLAVDER, slovenska olimpijka. 

 
Z dobrodelno licitacijo – olimpijske licitirane predmete sta prispevali Lucija Polavder in Urška Žolnir – bomo  zbirali sredstva za Društvo regionalna varna 
hiša (ima tri enote: Velenje, Celje in Slovenj Gradec), saj je delovanje varnih hiš in aktivnosti v njej v veliki meri odvisno od donacij.  
 
Za varno hišo pa zbiramo tudi hrano s podaljšanim rokom trajanja (olje, sladkor, kis, kosmiči za otroke, kava, moka, sol, začimbe, vložena zelenjava …) ter 
čistila in izdelke za osebno higieno (pralni prašek, mehčalec, wc papir, geli za tuširanje, deodoranti, vlažilni otroški robčki, šamponi in balzami, zobna pasta, 
zobne ščetke …). 

Spremljajte našo FB stran in vabljeni, da podprete dobrodelno namero! 
 

Slovenska ženska zveza pri SLS 
Suzana Lara Krause, predsednica 

Maja Ažman, koordinatorka dobrodelne licitacije 

 

 

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 preg ledal in iz njih 
pripravil spremembe zakonodaje, s katerimi bomo odpravili 1000 neumnosti. Vaše predloge pričakujemo do 24. marca 2018. 

 

 

V medijih / Slovenec.org: Zidanšek: Zlorabljeni referendum 
o drugem tiru naj plačajo SMC, DeSUS, SD in njihovi 
ministranti 
 
Vlada Mira Cerarja, Karla Erjavca in Dejana Židana ima za sabo kar nekaj spodletelih projektov, 
a največji strošek na račun davkoplačevalcev je vsekakor famozni 2 tir. Sramoto so si snovalci 
projekta vsekakor naredili pri izbiri izvajalca makete, ki je sama sebi namen. Preberi več ... 

 

 

https://www.facebook.com/strankaSLS/
http://www.sls.si/odpravimo1000neumnosti
http://www.slovenec.org/2018/03/14/zidansek-zlorabljeni-referendum-o-drugem-tiru-naj-placajo-smc-desus-sd-in-njihovi-ministranti/
http://www.sls.si/odpravimo1000neumnosti
http://www.slovenec.org/2018/03/14/zidansek-zlorabljeni-referendum-o-drugem-tiru-naj-placajo-smc-desus-sd-in-njihovi-ministranti/


 

V medijih/ Veliko ljudi se sploh ne zaveda, kaj se skriva za 

izdelki, označenimi s certifikatom halal  

V SLS smo zaskrbljeni, ker nedavna medijska razkritja obrednih zakolov niso imela drugih 
političnih posledic kot prelaganje odgovornosti tistih, ki bi morali biti v prvi vrsti odgovorni za 
zagotavljanje zdrave in varne hrane. Mag. Marko Zidanšek, predsednik SLS, je zato zaskrbljen 
zaradi molka pristojnega ministrstva pod vodstvom mag. Dejana Židana … Preberi več ... 

 

|VIDEO| Intervju s podpredsednikom SLS: Dejan Židan ne bi 

nikoli smel biti minister za kmetijstvo 

”Intervju V Fokusu: Dejan Židan ne bi nikoli smel biti minister za kmetijstvo, saj je v 
zadnjih petih letih poklic kmeta razvrednotil, mnoge kmetijske organizacije pa je leta 
onemogočal s terorjem in grožnjami. …  
Moje včerajšnje ugotovitve je nekaj ur kasneje, ob svojem odstopu potrdil tudi Miro Cerar 
in s prstom pokazal na Židana in Erjavca, kot največja zaviralca sprememb v Sloveniji. … 
Preberi več ... 

Celoten intervju si lahko ogledate na tej povezavi.   

 

 

 

 

 

http://www.sls.si/12767/v-medijih-obredno-pridelana-hrana-mora-biti-jasno-oznacena/
http://www.sls.si/12764/video-intervju-s-podpredsednikom-sls-dejan-zidan-ne-bi-nikoli-smel-biti-minister-za-kmetijstvo/
https://www.youtube.com/watch?v=OdROXcy2CP0&feature=share
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/28828153_10154547417512614_1715095543570626683_o.jpg?oh=a3acab571aa913f138d37bfe1d654976&oe=5B3A35E6


 
 

 
 

 

 
 

 

Vabljeni k všečkanju facebook strani 

https://twitter.com/strankaSLS/status/974160865917366272
https://twitter.com/strankaSLS/status/974026577242619910
https://twitter.com/strankaSLS/status/973969949759852548
https://twitter.com/strankaSLS/status/973237059199668224
https://twitter.com/strankaSLS/status/973538345157562369


 
 

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. 

 

 

Volilni občni zbor OO SLS Zavrč  

Zavrč, 10. marec 2018 - Na volilnem občnem zboru, ki je potekal v soboto, 10. 

3. 2018, v Turškem vrhu v Zavrču, se je zbralo veliko število članov OO Zavrč, 

ki so vodenje občinskega odbora soglasno zaupali staremu novemu 

predsedniku Janku Lorbeku. 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 

https://www.facebook.com/strankaSLS/
mailto:sls@sls.si
http://www.sls.si/12779/volilni-obcni-zbor-oo-sls-zavrc/
https://www.facebook.com/strankaSLS/
http://www.sls.si/12779/volilni-obcni-zbor-oo-sls-zavrc/
http://bit.ly/2Fugv4j


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. 

  

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

Več o dogodku na info@bogovic.eu  

 

 
 

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. 

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?  

Evropska komisija kot odgovor na ta vprašanja pripravlja sveženj ukrepov in razpisov pod okriljem EU akcije za pametne vasi, Evropski parlament pa je na predlog 

poslancev Franca Bogoviča in Tiborja Szanyija septembra lani potrdil pripravljalni ukrep v višini 3,3 milijona, ki bo namenjen prav razvoju pametnih rešitev za evropsko 

podeželje. Prav tako bo evropski poslanec Franc Bogovič 13. aprila 2018 na Bledu na konferenci na temo pametnih vasi gostil evropsko komisarko za promet Violeto 

Bulc, komisarja za kmetijstvo Phila Hogana in komisarko za digitalno družbo Marijo Gabriel ter ostale vidne strokovnjake in odločevalce s področja digitalnih tehnologij 

in razvoja podeželja. 

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. 

 

http://bit.ly/2Fugv4j
https://goo.gl/maps/waS4rYB4zhF2
mailto:info@bogovic.eu
http://bit.ly/2p6iQsG
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf
http://bogovic.eu/na-bogovicev-predlog-odbor-ep-potrdil-3-3-milijone-evrov-v-proracunu-eu-za-razvoj-koncepta-pametnih-vasi/


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. 

 

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

Več o dogodku na info@bogovic.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 instagram.com/slovenskaljudskastranka 

https://goo.gl/maps/nBpfgNFcesz
mailto:info@bogovic.eu
https://twitter.com/Franc_Bogovic/status/974242691432308736
http://bogovic.eu/
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/
https://twitter.com/Franc_Bogovic/status/973973970071572480


 

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

mailto:novicnik@sls.si?subject=Odjava

