
 
 

 

Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni člani in prijatelji Slovenske ljudske stranke, 
 

ob prihajajočem dnevu boja proti okupatorju želim, da se skupaj zavemo hvaležnosti za svobodo naše države in 

ljudstva. Danes lahko stopimo skupaj in naredimo še več za to, da bodo tudi prihodnji rodovi svobodno živeli pod 

slovenskim soncem, da jih ne bodo obremenjevali pretekli dolgovi in neurejene razmere v državi. 

 

Hvala vsem, ki se aktivno vključujete v delovanje naše SLS. Skupaj bomo hitreje dosegli več. 

 

mag. Marko Zidanšek 

predsednik Slovenske ljudske stranke 
  

 



 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Odločitev ustavnih sodnikov popravlja državni udar dela pravosodja 
zoper demokratične standarde 

Poziv k odstopu Masleše 

Ljubljana, 23. april 2015 – »Sodna veja oblasti je v procesu Patria na vseh stopnjah imela vpliv ne le na 

usodo treh posameznikov, pač pa je posegla tudi v potek in izid julijskih državnozborskih volitev! 

Odločitev ustavnih sodnikov popravlja pravi državni udar dela pravosodja zoper demokratične 

standarde. Ne le, da bi verjetno predsednik SDS dobil več glasov na volitvah, tudi za druge stranke bi bil 

verjetno izid drugačen,« je današnjo odločitev Ustavnega sodišča RS o razveljavitvi sodbe v primeru 

Patria ob robu 3. redne seje Izvršilnega odbora SLS komentiral predsednik SLS mag. Marko Zidanšek in se 

vprašal: »Koliko je še ljudi v Sloveniji, ki jim je bila v sodnem kolesju storjena krivica, pa nimajo možnosti 

in sredstev, da bi to ugotovilo in popravilo tudi Ustavno sodišče RS?«  

Preberi več ... 
 

 

http://www.sls.si/8387/predsednik-sls-mag-marko-zidansek-odlocitev-ustavnih-sodnikov-popravlja-drzavni-udar-dela-pravosodja-zoper-demokraticne-standarde/


 

Zidanšek: Prevčev izstop je izjema, ki potrjuje po pravilu dolgotrajno in 

trdno pripadnost članov SLS svoji stranki 

Ljubljana, 22. april 2015 – Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je v odzivu na 

prispevek “Prevc poslušal glas staroste Ivana Omana, zapustil SLS in postal član Nove 

Slovenije”, ki je bil danes objavljen na spletnem portalu Pozareport.si pojasnil, da ima 

stranka v marcu in aprilu opazen porast novih članov in je izstop Mihaela Prevca le 

izjema, ki potrjuje po pravilu dolgotrajno in trdno pripadnost članov SLS svoji stranki. 

Odziv predsednika SLS mag. Marka Zidanška v nadaljevanju podajamo v celoti. Preberi 

več … 

 
 

 

 

http://bit.ly/1d2QfvV
http://bit.ly/1d2QfvV
http://www.sls.si/wp-content/uploads/2015/04/Zidan%C5%A1ek-v-Trebnjem_skupinska-1024x683.jpg


 

Podpredsednik SLS Primož Jelševar na Radiu Sora: Izobraževanje bi moralo biti povezano s potrebami 
na trgu dela 

Ljubljana, 21. april 2015 – Podpredsednik SLS Primož Jelševar je pretekli četrtek, 16. aprila 2015, v pogovoru za Radio Sora 
spregovoril o aktualnih vprašanjih znotraj stranke in nekaterih vseslovenskih temah. 

Po Jelševarjevem mnenju je »Kongres SLS sestavil zelo dobro ekipo«, predsednika SLS mag. Marka Zidanška pa vidi kot 

človeka dejanj, dobrega organizatorja in hkrati tudi vizionarje: »Verjamem, da je lahko on tisti, ki bo Slovenijo popeljal nazaj 

na pravo pot.« Preberi več … 

 

 

http://bit.ly/1PbZEyS


 

 

 

http://bit.ly/1Hva2PP


 

 
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 Regijskih odborov SLS, vas naprošamo, da nas o svojih aktivnostih 

redno obveščate. Pošljite nam krajši dopis dogodka, seje, prireditve, druženja…, zraven priložite fotografijo in vašo poslano novico bomo z največjim 

veseljem objavili v našem prenovljenem 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 pošiljanje v SLS Novičniku. 
 

 

 

Zbiranje prijav za začetek 5. sklopa izobraževanj bodočih diplomantov 
Politične akademije SLS   

 

PA SLS je bila ustanovljena zato, da spodbuja ljubezen do domovine, narodne zavesti, 

marljivosti, dejavnosti in spoštovanja moralnih vrednot ter evropskih normativov in 

standardov. Udeleženci izobraževanja bodo kot morebitni bodoči javni funkcionarji 

pridobljena znanja s pridom uporabljali v praksi. Z znanjem obogateni in opremljeni 

predstavniki SLS bodo povečali svojo vidnost in prisotnost na vseh nivojih in sredinah, kjer 

delujejo, pridobili pa si bodo tudi znanja, ki jim bodo pomagala pri reševanju vsakodnevnih 

problemov.  

 

Izobraževanje PA SLS bo potekalo v zaporednih četrtkih od 16. do 20. ure, in sicer v prostorih 

stranke na Beethovnovi 4, Ljubljana. Pričetek izobraževanja bo v četrtek, 7. maja 2015, ob 16. 

 



uri. 

Za organizacijo prijav bomo poskrbeli sodelavci v Glavnem tajništvu, prijave zbiramo do 30. 

aprila 2015 na sls@sls.si oz. 01 241 88 20. 

 

dr. Peter Pavel Klasinc, l. r. 

direktor PA SLS  

 

 

Slovenija naj sledi Nizozemskemu zgledu in opredeli svojo razvojno 
strategijo v smeri bioekonomije 
 

Bruselj, 21. april 2015 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je kot posebni 

gost udeležil okrogle mize na temo odstranjevanja ovir na notranjem trgu EU za razvoj 

bioekonomije, ki jo je v Evropskem parlamentu organizirala Politična skupina Evropske 

ljudske stranke (EPP Group) v sodelovanju z Evropskim bioekonomskim zavezništvom. 

Okroglo mizo je tako vodil evropski poslanec in poročevalec za industrije, temelječe na 

izdelkih, ki uporabljajo naravne materiale (Biobased Industries – BBI) Lambert Van 

Nistelrooij, ki sicer prihaja iz Nizozemske.  Preberi več … 

 

 

mailto:sls@sls.si
http://bit.ly/1EavSH7
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2015/04/image1-1024x764.jpg


 

Spoštovani, 
 

Poslovanje s klasičnim in elektronskim arhivskim in dokumentarnim gradivom 

prinaša nove izzive pri zagotavljanju njegove celovitosti, avtentičnosti in trajne 

hrambe. Vabimo vas k magistrskemu študiju arhivistike in dokumentologije, ki 

ponuja znanja, ki so potrebna za obvladovanje arhivskega in dokumentarnega 

gradiva od njegovega nastanka, urejanja, vrednotenja, prevzemanja, popisovanja, 

dolgoročne hrambe, arhiviranja in uporabe. 

  

Tudi v študijskem letu 2015/16 se bo študijski program izvajal v Mariboru in 

Ljubljani. Navodila za prijavo najdete na spletni strani www.almamater.si. Za več 

informacij lahko pokličete v času uradnih ur na številko 040 239 727 ali 02 25 01 997 

ali pošljite elektronsko sporočilo na  info@almamater.si. 

  

Na vaša vprašanja vam bo z veseljem odgovoril tudi predstojnik oddelka za 

arhivistiko in dokumentologijo doc. dr. Peter Pavel Klasinc na tel. številki 041 673 

785 ali preko elektronskega naslova peter.klasinc@guest.arnes.si. 

 
S prijaznimi pozdravi! 

 

 

 

http://www.almamater.si/
mailto:info@almamater.si
mailto:peter.klasinc@guest.arnes.si


 
Prakse 

Skupina ELS ponuja prakso, ki traja tri mesece. Praktikanti za kritje življenjskih stroškov v Bruslju prejemajo mesečno nadomestilo v višini 1000 EUR. V času opravljanja prakse se 
lahko udeležijo enega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Skupina ELS posebej krije stroške službenih potovanj (potne stroške in stroške namestitve). 
 
Skupina krije tudi nezgodno zavarovanje, praktikanti pa morajo pred začetkom prakse predložiti dokazilo o zdravstvenem zavarovanju. 
Mentorji praktikantom so administratorji iz sekretariata skupine ELS. 
 
Kdo se lahko prijavi? 
Kandidati morajo imeti: 

  raven izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z diplomo, ali vsaj šestim zaključenim semestrom na univerzi ali 
enakovredni visokošolski ustanovi, potrjenim z ustreznim dokazilom; 

  odlično znanje najmanj enega uradnega jezika EU in dobro znanje drugega uradnega jezika EU. 
Skupina ELS zaposluje po načelu enakih možnosti in spodbuja prijave mladih invalidov, ki izpolnjujejo navedene zahteve. 
 
Kdaj se prijaviti? 
Praksa se opravlja v treh obdobjih: 

Obdobje prakse Rok za prijavo 



Januar–marec 1. november 

April–junij 1. februar 

September–december 1. julij 
  
Kako se prijaviti? 
Kandidati morajo poslati: 

  ustrezno izpolnjeno in podpisano prijavnico, 
  kopijo diplome in dokazil; 
  dokazilo o znanju jezikov; 
  priporočilo lokalnega, regionalnega, državnega ali evropskega politika, ki je član katere od strank skupine ELS/EPP; 
  priporočilo univerze. 

  
Skenirano prijavnico v obliki PDF v eni datoteki skupaj s skeniranimi zahtevanimi dokazili v obliki PDF v drugi enotni datoteki je treba do navedenega datuma poslati na elektronski 
naslov Epp-Stages@europarl.europa.eu. Prosijo, da v zadevi elektronske pošte navedete ime in obdobje prakse. 
 

Dodatne podrobnosti o praksah skupine ELS najdete v pravilih. 

 

 

  

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

 

http://eppgroup.eu/sites/default/files/download/human-resources/application-form-traineeV3-en.docx
mailto:Epp-Stages@europarl.europa.eu
http://arc.eppgroup.eu/Internship-rules-EN.pdf
mailto:novicnik@sls.si?subject=Odjava%20
http://www.sls.si
https://www.facebook.com/strankaSLS
https://twitter.com/strankasls
https://www.youtube.com/channel/UCO_f74aImGjbu8zztzr4fxA


 

 


