Savinjska
dolina
uspešno
izkorišča svoje potenciale
Evropska poslanka Patricija Šulin je v torek, 14. maja 2019,
obiskala Zgornjo Savinjsko dolino. V družbi poslanke Nade
Brinovšek in predsednika SAŠA regije SDS Jožefa Jelena je
najprej obiskala župana Mozirja in Ljubnega ob Savinji, ki sta
predstavila gospodarsko, kulturno in družbeno življenje v teh
čudovitih krajih.

Poslanka se je srečala s posamezniki, ki živijo in delajo na
tem območju in obiskala uspešna podjetja.
Dan se je zaključil s pogovornim večerom v Galeriji Mozirje,
ki ga je povezovala predsednica Ženskega odbora SDS SAŠA
regije mag. Alenka Gortan. Evropska poslanka Šulin je ob
obisku predvsem izpostavila uspešne podjetniške zgodbe,
urejenost občin v Zgornji Savinjski dolini in skrb za bogato
kulturno dediščino tega območja: »Sicer pa kulturna dediščina,
tudi na evropski ravni, zaseda med politikami zelo visoko
mesto. Kajti kulturna dediščina je priča o nas samih, naših
koreninah, naši identiteti. Vsaka članica, narod skrbno varuje
svojo kulturno dediščino. Pomeni pa Evropska unija tudi nek
vzvod za vse to in združenje v raznolikosti pomeni prav to.
Prav je, da Slovenci skrbimo za kulturno dediščino, saj je že
marsikateri kulturni objekt neslavno končal med ruševinami.
Nenazadnje lahko s takšnimi objekti turistično tržimo.«

Patricija Šulin je ravno tako pohvalila prizadevanja in pogum
nekaterih posameznikov s tega območja, ki so se samostojno
odpravili na pot turistične dejavnosti: »Veseli me, da se je
marsikateri posameznik podal tudi v turistične vode. So pa za
to potrebna sredstva, ne samo s strani države, temveč tudi
Evropske unije. Teh je na voljo v veliko segmentih skozi
proračun in z njimi lahko razpolaga tudi Slovenija.«

Zgornje Savinjska dolina je od leta 2004-2018 uspešno
pridobila okoli 450 milijonov teh sredstev za različne
projekte, ki so jih koristili tudi vrtci, šole, podjetja.
Veliko jih gre tudi za energetsko sanacijo stavb, šol,
bolnišnic in zdravstvenih domov. Velik poudarek se s strani
občin daje tudi oskrbi kmetijske dejavnosti in mladim, ki so
pomembni tudi za razvoj slovenskega podeželja. Evropska unija
jim predstavlja mnoge možnosti (kot na primer udeležba v
Erasmus+ programu), zato je za državo pomembna strategija tudi
zadrževanje mladih.

Sicer pa, kot je poudarila Šulinova, igra pomembno vlogo pri
tem vzgoja: »Domoljubje se začne doma. Ljubezen do naše
domovine, do države se začne doma. Pridih doda tudi šola.
Vendar poudarjam, da smo starši tisti, ki vzgajamo otroke. Ta
občutek pripadnosti
privzgojiti doma.«
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Tako na ravni EU kot doma bo
treba
več
narediti
na
družinski politiki
Evropska poslanka Patricija Šulin je bila v soboto, 6. aprila
2019, gostja na srečanje članov SDS v Mariboru. V svojem
nagovoru se je na začetku zahvalila predsedniku mariborskega
odbora SDS mag. Dejanu Kalohu za povabilo. “Med vami se res
lepo počutim. Veliko glasbe je v tem popoldnevu, kar me še
posebej veseli. Tudi pri nas doma v naši družini smo veliko
prepevali, oče je igral harmoniko, s sestro in mamo smo peli
ljudske pesmi,” je dejala. Svojo misel je nadaljevala ob
verzih ljudske pesmi “Vse stezice so lepe, najlepša je ta, ki
me vodi do doma, kjer so mamca moja”, ki v sebi nosijo zelo
veliko sporočilo, dati otroku krila, da odleti drugam in
hkrati korenine, da ko odleti, ve, kam se vrniti. To je zelo
pomembno pri vzgoji, zmeraj nam to ne uspe, pa vendarle imamo
Slovenci globoke korenine tukaj doma, pravi poslanka Šulinova.
Ob tem je še dodala, da vsi, ki se ob koncu tedna vračajo iz
Bruslja, se veselijo tega dneva: “Verjemite, Slovenija je
gledana iz tujine zelo zelo lepa, bistveno lepša kot takrat,
ko si doma in se tega ne zavedaš.”

V nadaljevanju je spregovorila o svojem delu v Evropskem
parlamentu. Poudarila je, da EU na področju mladih naredi zelo
veliko, veliko sredstev je namenjenih za odpravo
brezposelnosti mladih do tridesetega leta in so v pomoč državi
članici, na državi članici pa je, da ustvaro tako okolje, ki
sproža gospodarsko rast in nova delovna mesta. Opozorila je na
zelo slabo demografsko slikov
Evropi. Statistični podatki
kažejo, da je več tistih, ki so stari nad 65 let, kot tistih
do 5 let in to je zelo zaskrbljujoče, če želimo, da se v
Evropi ohrani zdajšnja raven prebivalstva, je dejala poslanka,

ki meni, da bo potrebno tako na ravni EU še posebej pa doma
narediti bistveno več na družinski politiki.

Evropska poslanka pravi, da je vesela, da se je Slovenija leta
2003 odločila, da postane članica EU in 1. 5. 2004 vanjo tudi
vstopila. Konec leta 2007 je postala del Schengenskega območja
in kot uradno valuto uvedla evro: “Skorajda si ne predstavljam
niti v najbolj morečih sanjah, da Slovenija ne bi bila članica
Evropske unije. Naše gospodarstvo bi bilo bistveno šibkejše,
kot je sedaj in če bi ohranili tolar, ne vem s kom bi
konkurirali, kakšen bi bile te menjalne vrednosti in tako
naprej.”

“Menda v Sloveniji ni občine in kraja, kjer se nekaj ne bi
zgradilo z evropskimi sredstvi, vi sami tukaj še najbolje
veste, kaj je bilo s temi sredstvi zgrajeno v vaših krajih,
povsod vidimo te table z evropsko zastavo, ki pomenijo, da je
tisti kraj dobil evropska sredstva,” je dejala Šulinova.
Pojasnila je, da je Slovenija zaenkrat še neto prejemnica
evropskega denarja, približno 500 milijonov vsako letov
vplačamo v skupni evropski proračun in približno milijardo
dobi nazaj. V tej finančni perspektivi je Slovenija počrpala
samo 18 % sredstev od 3,2 milijarde evrov, ki so na voljo. Ob
teh sredstvih so na voljo tudi drugi skladi, sklad za
strateške naložbe, ki daje enkratne priložnosti podjetnikom,
tukaj smo tudi na repu.
Patricija Šulin pravi, da ljudje vprašajo, zakaj pa poslanci
ne pomagajo pri tem. “Nimamo teh pristojnosti, to je domena in
naloga domačih minsitristev, ki imajo strokovne službe za
pripravo projektov. Tu je rak rana, ko se projekti niti ne
začnejo pripravljati ali pa nekje na polovici ostanejo v
predalu ministrstva zaradi menjave uradnika ali kakega drugega
vzroka,” je pojasnila poslanka. Spomnila je na čas druge

Janševe vlade, ki je, ko je že grozilo, da bomo morali Bruslju
vračati denar, vzpodbudila te projekte, Evropska komisija jih
je ocenila kot dobre in sredstva so bila počrpana, največ na
nivoju občin, župani so bili zelo modri, da so počrpali iz
kohezijskega sklada, po padcu Janševe vlade pa je spet vse
zastalo.

Poslanka se je vprašala, koliko časa bo zdržala ta koalicija,
ko se ministri menjajo skoraj vsak teden, predsednik vlade pa
zavrne govor v Evropskem parlamentu, kjer bi lahko razpravljal
o prihodnosti EU ne samo s 751 evropskimi poslanci, ampak z
državljani EU, ki jih je okoli pol milijarde. Številni
predsedniki vlad prosijo in se pogajajo, da bi lahko govorili,
on pa je to povabilo zavrnil z razlogom, da bo Evropski
parlament nagovoril leta 2021, ko bo Slovenije predsedovala
Svetu Evropske unije. “Če si že v fazi, ko se pripravljaš na
predsedovanje in nimaš vizije za prihodnost EU, kako boš čez
dve leti vodil Svet EU?” se čudi Šulinova. Kot drugo zadevo je
izpsotavila njegove strokovne sodelavce, če mu niso sposobni
pripraviti nekega vpogleda v prihodnost v okviru že danih
smernic. Kot tretjo zadevo pa je izpostavila, da je najbrž
zagata pri tem, da se po končanem nagovoru poslanci odzovejo z
vprašanji in Šarec morda nima dovolj znanja, da bi odgovarjal
na njihova vprašanja. “To vsekakor ni dobra popotnica za
predsedovanje.”

Ob koncu nagovora je kandidatka za evropsko poslanko Patricija
Šulin vse zbrane povabila na volitve 26. maja: “Skupaj s SLS
smo močnejši, skupaj bomo zapeli in odšli na volitve!”

Evropska unija je projekt
miru,
gospodarstva,
človekovih pravic in pravne
države
V soboto, 16. marca 2019, je bila v Ivančni Gorici, ki v letu
2019 sodeluje v več evropskih projektih, podprtih s strani
programa »Evropa za državljane«, Evropska tržnica »EU Market«,
ki sta jo na povabilo župana obiskala tudi evropska poslanca
iz vrst SDS Patricija Šulin in dr. Milan Zver. Tokratni
dogodek je bil projektov CROSSOVER in KNOTS in je obsegal
predstavnike 22 delegacij iz 15 držav EU.

Evropska poslanka Patricija Šulin je v svojem nagovoru najprej
poudarila, da občina s tem dogodkom dokazuje, da se zaveda,
kaj EU pomeni za vse nas. »Velikokrat dobimo vprašanje, v
kakšni Evropi si želimo živeti. Zagotovo si še naprej želimo
živeti v Evropi miru in priložnosti za vse nas, še posebej s
poudarkom za priložnosti, ki jij moramo dati mladim,« je
prepričana, s tem pa je misli na ukrepe na vseh ravneh, tako
na evropski, kot državni in nenazadnje tudi občinski.

Mladim je treba zagotoviti boljše pogoje za začetek življenja,
za ustvarjanje družine, kajti tako Evropa kot tudi Slovenija
imata nekoliko staro prebivalstvo, prirasta, rodnosti pa je
veliko premalo, če želimo, da bi se prebivalstvo ohranilo v
vsaj takšnem obsegu, kot ga imamo sedaj.

»Slovenija je s svojim članstvom v Evropski uniji s 1. majem

leta 2004 zakorakala v zelo pomembne vode, projekte in stopila
na trg s 500 milijoni prebivalcev,« je dejala Šulinova in
poudarila, da se nam kot državi ponujajo številne priložnost
glede črpanja evropskih sredstev, ki jih občina Ivančna Gorica
zelo dobro izkorišča. Ob tem je še dodala, da so slovenski
evropski poslanci v Evropskem parlamentu močan glas naše
države in se zelo trudijo, da delajo za dobrobit naših
državljanov in naše države.

Evropa temelji na različnosti, a je hkrati razvila svojo
lastno kulturno bit. Evropski projekti predstavljajo vezivo,
ki nas v Evropi povezuje. Evropsko zvezo kot projekt miru,
gospodarstva, človekovih pravic in pravne države danes
ogrožajo levičarski in desničarski ekstremisti, zato je
pomembno, da se vsi udeležimo evropskih volitev in poskrbimo,
da bo evropska ladja še naprej plula v vodah miru.

V soboto, 16. marca 2019, je bila v Ivančni Gorici, ki v letu
2019 sodeluje v več evropskih projektih, podprtih s strani
programa »Evropa za državljane«, Evropska tržnica »EU Market«,
ki sta jo na povabilo župana obiskala tudi evropska poslanca
iz vrst SDS. Tokratni dogodek je bil projektov CROSSOVER in
KNOTS in je obsegal predstavnike 22 delegacij iz 15 držav EU.

Evropska poslanka Patricija Šulin je v svojem nagovoru najprej
poudarila, da občina s tem dogodkom dokazuje, da se zaveda,
kaj EU pomeni za vse nas. »Velikokrat dobimo vprašanje, v
kakšni Evropi si želimo živeti. Zagotovo si še naprej želimo
živeti v Evropi miru in priložnosti za vse nas, še posebej s
poudarkom za priložnosti, ki jij moramo dati mladim,« je
prepričana, s tem pa je misli na ukrepe na vseh ravneh, tako
na evropski, kot državni in nenazadnje tudi občinski.

Mladim je treba zagotoviti boljše pogoje za začetek življenja,
za ustvarjanje družine, kajti tako Evropa kot tudi Slovenija
imata nekoliko staro prebivalstvo, prirasta, rodnosti pa je
veliko premalo, če želimo, da bi se prebivalstvo ohranilo v
vsaj takšnem obsegu, kot ga imamo sedaj.

»Slovenija je s svojim članstvom v Evropski uniji s 1. majem
leta 2004 zakorakala v zelo pomembne vode, projekte in stopila
na trg s 500 milijoni prebivalcev,« je dejala Šulinova in
poudarila, da se nam kot državi ponujajo številne priložnost
glede črpanja evropskih sredstev, ki jih občina Ivančna Gorica
zelo dobro izkorišča. Ob tem je še dodala, da so slovenski
evropski poslanci v Evropskem parlamentu močan glas naše
države in se zelo trudijo, da delajo za dobrobit naših
državljanov in naše države.

»Države članice smo združene v različnosti in še naprej moramo
skrbeti, da ohranjamo našo kulturno dediščino, ohraniti moramo
naše vrednote. Smo Evropejci in skupaj moramo združiti moči,
da se dediščina naših prednikov ohranja,« je prepričana
poslanka, ki je ob tem še spomnila, da smo v neposredni
bližini Muljave, kjer se je rodil pisatelj Josip Jurčič, ki je
pisal v slovenskem jeziku. Slovenski jezik je danes eden izmed
enakopravnih jezikov Evropske unije. »Vse to je na nas, da
ohranjamo za naše prihodnje rodove,« je še dodala Šulinova.

»Evropsko unijo v zadnjih letih ogrožajo tisti, ki želijo, da
ta evropska zveza razpade, tako na levi kot na desni strani
imamo ekstremiste, populiste, ki govorijo proti projektu
Evropske unije, ki je projekt miru, gospodarstva, človekovih
pravic, pravne države. Da bi to ustavili, vas vabim na

evropske volitve,« je ob koncu še dejala Patricija Šulin, to
pa zato, da bo evropska ladja še naprej plula v vodah miru.

