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Zidanšek: Kakšna država smo, če migranti dobijo več kot zlati 

košarkarji?  

Ljubljana, 11. april 2018 – V Slovenski ljudski stranki (SLS) smo zgroženi, da je Cerarjeva 
vlada reprezentantom, ki so na Evropskem prvenstvu v košarki osvojili zlato, namenila 
skupno le 67.000 evrov, kar znaša na igralca dobrih 4000 evrov oz. nekaj več kot 1300 
evrov mesečno. Medtem ko po ugotovitvi Računskega sodišča RS vsak migrant mesečno 
stane davkoplačevalce 1930 evrov. Preberi več ... 

 

 

 

Predsednik NG SLS Daniel Valentine: »Rodnost je eden izmed večjih 
problemov slovenske družbe«  
 
Ljubljana, 11. april 2018 - Predsednik Nove generacije SLS Daniel Valentine se je udeležil okrogle mize 
»Narod brez mladih nima prihodnosti«. Valentine je na okrogli mizi spregovoril o perečih 
problematikah, ki se tičejo mladih v Sloveniji. Preberi več ... 

 

http://www.sls.si/12963/zidansek-kaksna-drzava-smo-ce-migranti-dobijo-vec-kot-zlati-kosarkarji/
http://www.novageneracija.si/go/618/816/Predsednik_NG_SLS_Daniel_Valentine_Rodnost_je_eden_izmed_vecjih_problemov_slovenske_druzbe_
http://bit.ly/2EBqqR2


 

Glavni odbor soglasno podal zaupnico Zidanšku, da gre SLS na 

volitve s svojo listo 

Ljubljana, 10. april 2018 – Glavni odbor Slovenske ljudske stranke (GO SLS) je včeraj zvečer 
soglasno potrdil sklep, da gre SLS na volitve s svojo listo. S tem je najvišji organ stranke 
podal tudi najmočnejšo zaupnico predsedniku SLS mag. Marku Zidanšku, ki je na odločitev 
vezal svojo zaupnico, in jasno sporočilo, da SLS stopa v volilno kampanjo močna in enotna. 
Preberi več ... 

 

Vodstvo stranke nadaljuje z obiski po volilnih enotah  

Žalec, 10. april 2018 – Vodstvo stranke nadaljuje z obiski po volilnih enotah in tokrat smo se 
ustavili v hmeljarskem središču v Žalcu, kjer je tamkajšnji odbor na prejšnjih lokalnih 
volitvah dosegel odličen volilni rezultat. Preberi več ... 

 

 

 

 

 

 

 

V medijih/ Radio Ognjišče: SLS na predčasne parlamentarne 
volitve z Zvezo za Primorsko 
 
Ljubljana, 9. april 2018 - Nekatere stranke so se tudi pred tokratnimi parlamentarnimi 
volitvami odločile za takšno in drugačno povezovanje. Med njimi sta SLS in Zveza za 
Primorsko. Njuni vodstvi sta pred kratkim podpisali dogovor o sodelovanju. Verjameta, da 
bosta skupaj ustvarili dober rezultat. Preberi več ... 

 
V medijih / V Fokusu: Ženska stopi v politiko z razumom, 
srcem in podporo družine  
 
Maribor, 11. april 2018 - Slovenska javnost je Suzano Laro Krause spoznala v lanski 
jeseni, ko se je kot kandidatka SLS podala v boj za predsednika(co) Republike. 
Čeprav ji takšne in drugačne javnomnenjske ankete niso dajale nikakršne možnosti, 
je v svojih nastopih pokazala in dokazala, da je odločna in energična oseba, ki ve kaj 
hoče, čeprav je imela na voljo tri tedne kampanje. Preberi več ... 
 
Celoten posnetek oddaje Sreda v sredo pa si lahko ogledate tukaj. 

 

 

http://www.sls.si/12958/glavni-odbor-sls-soglasno-podal-zaupnico-zidansku-da-gre-sls-na-volitve-s-svojo-listo/
http://www.sls.si/12967/zalec-10-april-2018-vodstvo-stranka-nadaljuje-z-obiski-o-volilnih-enotah-in-tokrat-smo-se-ustavili-v-hmeljarskem-srediscu-v-zalcu-kjer-je-tamkajsnji-odbor-na-prejsnjih-lokalnih-volitvah-dosegel-o/
http://radio.ognjisce.si/sl/201/slovenija/26828/
http://vfokusu.com/post/363299/zenska-stopi-v-politiko-z-razumom-srcem-in-podporo-druzine
http://vfokusu.com/post/363299/zenska-stopi-v-politiko-z-razumom-srcem-in-podporo-druzine
http://vfokusu.com/post/363299/zenska-stopi-v-politiko-z-razumom-srcem-in-podporo-druzine
https://youtu.be/Czmw_O1RfyE?t=172
http://bit.ly/2GP0tDs
http://radio.ognjisce.si/sl/201/slovenija/26828/
https://youtu.be/Czmw_O1RfyE?t=172


 

V medijih / V Fokusu: Maja 30 let delovanja SLS  
 
Glavni odbor soglasno podal zaupnico Zidanšku, da gre SLS na volitve s svojo listo 
 
Maribor, 10. april 2018 - Glavni odbor Slovenske ljudske stranke (GO SLS) je v ponedeljek 
zvečer soglasno potrdil sklep, da gre SLS na volitve s svojo listo. S tem je najvišji organ stranke 
podal tudi najmočnejšo zaupnico predsedniku SLS mag. Marku Zidanšku, ki je na odločitev vezal 
svojo zaupnico, in jasno sporočilo, da SLS stopa v volilno kampanjo močna in enotna. Preberi 
več ... 

 
V medijih/ Slovenec: Daniel Valentine, podmladek SLS: Mladim lažji 
dostop do stanovanj in dostojne plače!  

 
Ljubljana, 10. april 2018 - »Na mladih svet stoji« je moč slišati marsikdaj, a vendar ko se odloča o 
pomembnih temah je mnenje mladih postransko, če tudi imajo dobre ideje, odlične rešitve, je v 
ospredju še vedno pridih, da za pomembne odločitve mora človek imeti modrost, ki je pogojena s 
starostjo. Preberi več ...   

  

 
E-maribor.si / Spletna anketa: Koga bi volili na prihajajočih državnozborkih volitvah?  

Maribor, 6. april 2018 

 

 

 

 

http://vfokusu.com/post/363035/maja-30-let-delovanja-sls
http://vfokusu.com/post/363035/maja-30-let-delovanja-sls
http://www.slovenec.org/2018/04/10/daniel-valentine-podmladek-sls-mladim-lazji-dostop-do-stanovanj-in-dostojne-place/
http://vfokusu.com/post/363035/maja-30-let-delovanja-sls
http://bit.ly/2JBhG0V
http://e-maribor.si/katera-stranka-bi-dobila-vas-glas-na-drzavnozborskih-volitvah/


 

 

  

 

Vabljeni k všečkanju facebook strani 

 

https://www.facebook.com/OOSLSTrebnje/ 
 

 

https://www.facebook.com/OOSLSTrebnje/
https://twitter.com/strankaSLS/status/983394019324542976
https://twitter.com/strankaSLS/status/983762312598360064
https://twitter.com/Franc_Bogovic/status/982532648647233536
https://twitter.com/strankaSLS/status/983368787738099712


 

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 Vidmu so enotni: SLS bo spet v parlamentu, ker ima 
dober program 
 
Videm pri Ptuju, 7. april 2018 – Tudi v Vidmu pri Ptuju je že potekal redni občni zbor 
občinskega odbora SLS, na katerem je predsednik odbora Bojan Merc zbrane pozval 
k aktivnemu delu v volilnem letu. Prav tako je pozval aktualnega župana občine 
Videm Friderika Bračiča, da se odloči za ponovno kandidaturo na jesenskih 
županskih volitvah. Preberi več ...  

 

 

 

Srečanje, obogateno s predavanji o zgodovini, nataliteti in 
poljedelstvu 

Škofja Loka, 7. april 2018 – Sobotno dopoldansko srečanje v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji 
Loki je potekalo v znamenju zanimivih in poglobljenih predstavitev zgodovinarja Vincencij 
Demšar, dr. Draga Čeparja in prof. dr. Rajka Bernika. Srečanje je pripravil Janez Jenko in OO 
SLS Škofja Loka. Preberi več ... 

 

OO SLS Šmartno ob Paki praznuje polnoletnih 18 let 

Šmartno ob Paki, 6. april 2018 – Občinski odbor Šmartno ob Paki je bil ustanovljen 
junija 2000 in v teh letih smo se vedno trudili, da bi s svojim delom v občinskem svetu 
sledili potrebam občanov in zagovarjali njihove interese. Preberi več ... 

 

 

 

 

Savinjsko-Šaleška regija predlagala kandidate, ki bodo kot poslanci 

poskrbeli za razvoj in prepoznavnost pokrajine 

Velenje, 5. april 2018 – Regijski odbor SLS Savinjsko-Šaleške regije, ki povezuje predsednike od 
Solčave do Velenja, je potrdil kandidate za volilne okraje. To so ljudje, ki so že dlje časa vpeti v 
lokalno skupnost in ki razumejo težave državljanov. In ena teh je tudi, da bodo z uvedbo regij o več 
denarja odločali bližje sebi. Preberi več ... 

 

 
  

 

Srečanja Vodstva SLS po volilnih enotah 
 

Slovenska ljudska stranka nadaljuje srečanja po volilnih enotah s člani in prijatelji SLS. Izmenjali si bomo mnenja, se pogovorili 

o različnih vsebinah ter nadaljevali s pripravami na volitve. Vabimo vas, da se nam pridružite na srečanjih v: 

 

- volilni enoti 6: v petek, 13. 4. 2018, ob 18.00, Gostilna Janc, Studenec 44, Sevnica, 

- volilni enoti 7: v ponedeljek, 16. 4. 2018, ob 18.30, Gasilski dom Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 23, Slovenska 

mailto:sls@sls.si
http://www.sls.si/12948/v-vidmu-so-enotni-sls-bo-spet-v-parlamentu-ker-ima-dober-program/
http://www.sls.si/12935/srecanje-obogateno-s-predavanji-o-zgodovini-nataliteti-in-poljedelstvu/
http://www.sls.si/12942/oo-sls-smartno-ob-paki-praznuje-polnoletnih-18-let/
http://www.sls.si/12923/savinjsko-saleska-regija-predlagala-kandidate-ki-bodo-kot-poslanci-poskrbeli-za-razvoj-in-prepoznavnost-pokrajine/
http://bit.ly/2v4CavR
http://bit.ly/2v1HGiY
http://bit.ly/2GOTuX4
http://bit.ly/2GOETPu


Bistrica, 

- volilni enoti 4: v torek, 17. 4. 2018, ob 18.00, Gasilski dom Sodražica, Trg 25. maja 5, Sodražica, 

- volilni enoti 8: v četrtek, 19. 4. 2018, ob 18.00, Kulturno in upravno središče Sv. Jurij ob Ščavnici, Videm 14 a, Sveti Jurij 

ob Ščavnici,  

- volilni enoti 3: v ponedeljek, 23. 4. 2018, ob 18.00, Dvorana Centra Ig (3. nad.), Banija 4, Ig, 

- volilni enoti 1: v torek, 24. 4. 2018, ob 18.00, v Železnikih (točno lokacijo sporočimo).  

 

Prisrčno vabljeni! 

Dodatne informacije na sls@sls.si. 

 

 
 

 

 

 
 

Vabimo vas, da se nam v petek, 20. aprila 2018, ob 19.30. uri v dvorani Konjičanka, 
(Stari trg 41, Slovenske Konjice) pridružite na regionalnem omizju 

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

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

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

mailto:sls@sls.si
http://bit.ly/PametneVasiVKonjicah


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 Miran Gorinšek, župan Občine Slovenke Konjice, in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), poleg njiju pa bodo dobre 
in obstoječe primere »pametnih« rešitev za pametne vasi predstavljali: 

 Karolina Črešnar, kmetica leta 2017, 

 Stanko Jamnik, direktor Kmetijskega zavoda Celje, 

 Dušan Vehovar, direktor podjetja Menart, d.o.o. Slovenske Konjice, 
 Stane Levart, specialist za sirarstvo, dopolnilna dejavnost jogurti in siri na kmetiji, 

 Ana Bračič, predsednica Društva podeželske mladine  Slovenske Konjice. 
 

Na dogodek vabita Miran Gorinšek, župan Občine Slovenke Konjice, in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP).  
 

Omizje bo povezovala Nataša Hrup. Po razpravi bo priložnost za pogovor ob druženju in pogostitvi. 
Vljudno vabljeni! 

 
Točna lokacija dogodka: https://goo.gl/maps/CVyYiw5WYir 

Dodatne informacije: info@bogovic.eu 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Izzivi kohezijske politike v novi finančni perspektivi  

Slovenska Bistrica, 5. aprila 2018 – Ob tri dnevnem obisku delegacije Odbora Evropskega 
parlamenta za regionalni razvoj v Sloveniji je danes  Slovenski Bistrici potekal posvet o 
bodočih smernicah evropske kohezijske politike in njenih posledicah za Slovenijo v 
naslednji finančni perspektivi EU.          Preberi več ... 

 

 

 

EU projekt Pametne vasi prinaša kanček upanja za odmaknjena 

podeželska območja kot sta tudi Obkolpje in Kočevsko  

Fara, Kostel – 7. april 2018 – V okviru omizij na temo Pametih vasi je poslanec Evropskega 
parlamenta Franc Bogovič (SLS/EPP) včeraj obiskal tudi Občino Kostel. Kot je povedal po 
zaključku, se je v telovadnici Osnovne šole Fara zbralo več kot devetdeset obiskovalcev, kar je 
za malo odmaknjeno obmejno občino z okoli 650 prebivalci odličen odziv, s tem pa se še bolj 
potrjuje dejstvo, da je projekt Pametnih vasi pritegnil pozornost podeželskih prebivalcev 
širom Slovenije. Preberi več ... 

 

 
 

 

  

  

https://goo.gl/maps/CVyYiw5WYir
mailto:info@bogovic.eu
http://bogovic.eu/izzivi-kohezijske-politike-v-novi-financni-perspektivi/
http://bogovic.eu/eu-projekt-pametne-vasi-prinasa-kancek-upanja-za-odmaknjena-podezelska-obmocja-kot-sta-tudi-obkolpje-in-kocevsko/
http://bogovic.eu/
http://bit.ly/2HqlP7b
http://bit.ly/2qpSwKL
http://www.sls.si
https://www.facebook.com/strankaSLS
https://twitter.com/strankasls
https://www.youtube.com/channel/UCO_f74aImGjbu8zztzr4fxA


 

 instagram.com/slovenskaljudskastranka 

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
https://www.instagram.com/slovenskaljudskastranka/

