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VABILO na 30. obletnico in 21. Tabor SLS 

 
Spoštovani, 

 
Vljudno vas vabiva na praznovanje 30. obletnice ustanovitve Slovenske kmečke zveze, predhodnice današnje Slovenske ljudske stranke in 

21. Tabor SLS, 
 

ki bo v soboto, 12. maja 2018, ob 11. uri, 
v Piknik parku Podpeč, Podpeč 39, Brezovici pri Ljubljani. 

 
V pričakovanju našega skupnega druženja vas lepo pozdravljava! 

 
Rok Sedminek, l.r. 

predsednik SKZ pri SLS 

mag. Marko Zidanšek, l.r. 

predsednik Slovenske ljudske stranke 

 

 

 



 

SLS za ohranitev Kekca in druge slovenske filmske zapuščine  

Ljubljana, 9. maj 2018 – Ob začetku letošnjega Filmskega tedna Evrope, ki poteka od 9. do 
27. maja, in današnjem praznovanju dneva Evrope želimo v Slovenski ljudski stranki (SLS) 
poudariti pomen ohranjanja slovenske filmske zapuščine. Preberi več ... 

 

 

Izkušnje, srčnost in želja po izboljšanju stanja v Sloveniji so 

skupne točke kandidatov SLS v 5. volilni enoti  

Celje, 9. maj 2018 – V Slovenski ljudski stranki nadaljujemo s predstavitvami kandidatov 
za poslanke in poslance po posameznih volilnih enota. Danes se je predstavila enajsterica, 
ki kandidira v 5. volilni enoti. Preberi več ... 

 

 

 

Predstavlja se SLS-ova enajsterica v 6. volilni enoti  

Novo mesto, 7. maj 2018 – Volivcem so se danes predstavili kandidati 6. volilne enote. 
Izpostavili so ključne prioritete, za katere se bodo zavzemali v vlogi poslank in 
poslancev. Preberi več ... 

 

 

SLS: NPZ le strošek davkoplačevalcev, pri selekciji vpisa nima 

bistvenega pomena 

Ljubljana, 4. maj 2018 – Danes je več kot 36.000 učencev srednjih šol 6. in 9. razreda po 
vsej Sloveniji opravljalo nacionalna preverjanja znanja (NPZ), ki so samemu sebi namen in 
velikanski strošek za davkoplačevalce, koristi pa imajo le lobiji, ki tiskajo in pripravljajo ta 
preverjanja.  Preberi več ... 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2G1DPm7
http://www.sls.si/13160/izkusnje-srcnost-in-zelja-po-ureditvi-stanja-v-sloveniji-so-glavne-lastnosti-kandidatov-sls-v-5-volilni-enoti/
http://www.sls.si/13142/predstavlja-se-sls-ova-enajsterica-v-6-volilni-enoti/
http://www.sls.si/13095/sls-npz-le-strosek-davkoplacevalcev-pri-selekciji-vpisa-nima-bistvenega-pomena/
http://bit.ly/2G1DPm7
http://bit.ly/2wr4zwZ
http://bit.ly/2rwgEel
http://bit.ly/2IrsAbO


 

V medijih/ Slovenec/ Jelševar: Revščino lahko odpravi le močno 

gospodarstvo in iskrena solidarnost 

Dnevno lahko v medijih zasledimo zgodbo ljudi, ki jim grozi deložacija, prosijo za pomoč, so se 

znašli v brezizhodni situaciji. Po uradnih podatkih naj bi pod pragom revščine živelo 280.000 

ljudi, a kot znajo povedati nevladne organizacije je ta številka bistveno večja. Preberi več ... 

 

V medijih/ Reporter/ Marko Zidanšek: Ne izključujemo sodelovanja 
niti s Šarcem niti z Janšo  

V SLS verjamejo, da bodo s svojim programom prepričali dovolj slovenskih volivcev in volivk za 

vrnitev v državni zbor, pravi predsednik SLS Marko Zidanšek. Preberi več ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni k všečkanju facebook strani 

https://www.slovenec.org/2018/05/07/jelsevar-revscino-lahko-odpravi-le-mocno-gospodarstvo-in-iskrena-solidarnost/
https://reporter.si/clanek/slovenija/marko-zidansek-ne-izkljucujemo-sodelovanja-niti-s-sarcem-niti-z-janso-636993
http://bit.ly/2G2ifhq
http://bit.ly/2K3BXM7
http://bit.ly/2Intwy3
http://bit.ly/2wo9xKU


 

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. 

 

 

  

 

 
Vabljeni k ogledu soočenj  

Pred vabljenimi gosti iz gospodarstva, športa, politike in družabnega življenja je 7. maja 2018 ob 21. uri na razgledni ploščadi Letališča 

Edvarda Rusjana Maribor potekalo snemanje soočenja, v katerem so sodelovali predstavniki strank: 

 

Socialni demokrati, Lista Marjana Šarca, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Združena levica. 
 

SLS je več kot odlično zastopal podpredsednik Primož Jelševar, ki so ga spremljali vneti navijači. 
 

Vabimo vas k ogledu predvajanja »Soočenje za volitve v Državni zbor 2018«, ki bo na sporedu: 
 
 

na televiziji RTS v sredo, 16. maja 2018 ob 20.00 uri 
in 

na televiziji NET v ponedeljek, 21. maja ob 19.45 uri. 
 

https://www.facebook.com/strankaSLS/
mailto:sls@sls.si
http://bit.ly/2wwT2wa


  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Pametne vasi so v Laškem  - sotočju dobrega našle plodna tla 
za rast in življenje  
 
Laško, 9. maj 2018 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je gibanje za pametne vasi s 
so-gostiteljem omizja županom Občine Laško Francem Zdolškom sinoči, 8. maja, predstavil v 
okolju, ki med ljudmi slovi po raznolikem kulturnem, športnem in turističnem utripu, ima 
bogato kulturnozgodovinsko dediščino, gospodarsko tradicijo in z naravnimi lepotami vabi v 
goste ljudi, željne oddiha in sprostitve. Preberi več ... 

   
 

Pametne vasi v Šentjurju in Dobju: Živimo priložnosti in  

slovensko podeželje naredimo še bolj privlačno za ljudi  

Šentjur pri Celju, 8. maj 2018 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je sprejel 
vabilo in predstavil projekt pametne vasi v okolju, ki je tradicionalno naravnano k 
razvoju podeželja, kar so predstavili tudi gostje tokratnega regionalnega omizja 
Pametne vasi v Šentjurju in Dobju – nove tehnologije in koncepti za ohranitev 
podeželja, ki je sinoči, 7. maja, potekalo v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur. 
Preberi več ... 

 

http://bit.ly/2jLeoMT
http://bogovic.eu/pametne-vasi-v-sentjurju-in-dobju-zivimo-priloznosti-in-slovensko-podezelje-naredimo-se-bolj-privlacno-za-ljudi/
http://bogovic.eu/
http://bit.ly/2jLeoMT
http://bogovic.eu/pametne-vasi-v-sentjurju-in-dobju-zivimo-priloznosti-in-slovensko-podezelje-naredimo-se-bolj-privlacno-za-ljudi/


 

 

 
 

 

  

  

 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
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/

