
 

 

 
 

 

Spoštovani,  
 
v soboto, 9. maja, bomo obeležili 70. obletnico konca 2. svetovne vojne in dan Evrope. To je dan praznovanja dveh zmag. 
Prva, nad nacizmom in fašizmom, je Slovence in druge narode osvobodila izpod jarma okupatorja. Druga je zmaga 
odločitve za povezovanje narodov za skupno boljšo prihodnost Evrope in Evropske unije, ki se ji je Slovenija ponosno 
pridružila 1. maja 2004. 
 
Prihodnji teden bomo praznovali 27. obletnico ustanovitve prve demokratične stranke po drugi svetovni vojni na 
slovenskih tleh Slovenske kmečke zveze, ki se je kasneje preimenovala v Slovensko ljudsko stranko. 12. maja 1988 so se v 
ljubljanski dvorani Union na pobudo narodnega buditelja prof. dr. Franca Zagožna zbrali svobodomiselni ljudje, ki so 
začutili, da prihaja pravi trenutek za demokracijo. Pot ni bila lahka, vendar so se držali začrtane poti in dosegli, kar je bilo 
prej videti nedosegljivo. Pogum za združitev v stranko in vizija Slovenske kmečke zveze, da bodo Slovenci končno 
gospodarji na svoji zemlji, sta pomembno prispevali k samozavesti Slovencev za demokratične spremembe in 
neodvisnost Republike Slovenije. V SLS se tudi danes borimo za slovenskega kmeta, za človeka, za gospodarja slovenske 
zemlje. 
 

 

Na predvečer obletnice ustanovitve SKZ in s tem sodobne SLS, v torek, 11. maja 2015, vas vabim, da se nam ob 18. uri pridružite v Grand hotelu Union. S predsednikom 
SKZ pri SLS Rokom Sedminekom bova po nagovoru k besedi povabila še koga izmed vas, ki ste že pred 27 leti v Unionski dvorani sodelovali pri pomembnem koraku na 
poti k naši današnji SLS. 



 

 

 
mag. Marko Zidanšek 
predsednik SLS 

 
 
 

 

Spoštovani, 
 
v imenu mestne svetnice Mestne občine Koper in predsednice Mestnega odbora SLS Koper Olge Franca, ki je pobudnica in 
prvopodpisnica peticije Za zavod Debeli rtič, vas vabimo, da si DANES – v četrtek, 7. maja 2015, ob 21. uri in 20 minut ogledate oddajo 
Epilog na POP TV, v kateri bosta direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, dr. Valerija Bužan ter 
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak spregovorili o tem, kako v Sloveniji poskrbimo za 
osebe s posebnimi potrebami, ki ne morejo živeti same. V občinstvu se jima bo pridružila tudi pobudnica peticije Za zavod Debeli rtič 
in predstavnica staršev invalidnih otrok Angela Lampe. 
Obenem vas želimo spomniti, da se na spletni strani http://http://www.zazavoddebelirtic.si/ še vedno zbirajo podpisi za peticijo Za 
zavod Debeli rtič. Vabimo vas, da s svojim podpisom podprete prizadevanja za čimprejšnjo izgradnjo zavoda Debeli rtič in k podpisu 
povabite tudi svoje bližnje. 
Če ste aktivni na spletnem družbenem omrežju Twitter, vas vabimo, da svojo podporo celostni obravnavi oseb s posebnimi 
potrebami in gradnji zavoda že med oddajo izrazite tudi s tviti. Pri tem lahko uporabite oznake #epilog, #ZaZavodDebeliRtič, 
#DebeliRtič, @EpilogPOP, @MajaRosEpilog in @FRANCAOLGA. 
 
Vljudno vabljeni k spremljanju in sodelovanju! 

  

 

http://bit.ly/1IjqsfY


 

 

 

Tradicionalno prvomajsko srečanje na Javorovici s slavnostnim govorcem Francem 
Bogovičem 
Ljubljana, 4. maj 2015 – Občina Šentjernej je v soboto, 1. maja, na Javorovici organizirala tradicionalno 
prvomajsko praznovanje. Evropski poslanec (SLS/EPP) Franc Bogovič je v slavnostnem govoru izpostavil, da za 
boljšo Slovenijo ne potrebujemo spremembe družbenega sistema. Pozval je k oblikovanju Slovenije v moderno 
evropsko državo, v kateri bodo mladi imeli prihodnost, starejši pa uživali sadove svojega minulega dela Preberi 
več … 
 
Fotografije z dogodka si lahko ogledate tukaj. 

 

http://bit.ly/1zBNwU6
http://bit.ly/1zBNwU6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.473556119463431.1073741883.288826994603012&type=1


 

 

 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Slovenija mora poskrbeti za slovenskega delavca 

Ljubljana, 29. april 2015 – “Jutri zvečer bodo po vsej Sloveniji zažareli kresovi in mnogi bodo ob njih pričakali začetek prvega maja, 

praznika dela. V petek bomo praznovali dosežke vseh slovenskih delavk in delavcev. Ti si zaslužijo priznanje za obstoj naših podjetij,” ob 

prihajajočem prvem maju poudarja predsednik SLS mag. Marko Zidanšek. Po njegovem mnenju se moramo kljub trenutni gospodarski 

rasti zavedati, da osnovnih vzrokov pomanjkljivosti in krize še nismo odpravili  in se za to še naprej spopadamo z nekonkurenčnim 

gospodarstvom in krizo človeških virov, ki je najbolj razvidna iz števila in strukture brezposelnih. Preberi več … 

 

 

http://bit.ly/1bh0OtD


 

 

 

Podpredsednica SLS Jasmina Opec na Radiu Sora: Ljudje v parlamentu pogrešajo konstruktivno stranko 

Ljubljana, 24. april 2015 – Včeraj je podpredsednica SLS Jasmina Opec v intervjuju na Radiu Sora spregovorila o aktualnem 

dogajanju v Sloveniji in nekaterih perečih vprašanjih. Predstavila je svoj pogled na izpad stranke iz parlamenta in trenutno 

delo v SLS na lokalni in državni ravni, izpostavila problematiko slovenskega zdravstva,  predstavila svoj pogled na volonterska 

pripravništva, ki so kot pogoj za npr. opravljanje strokovnega izpita problematična predvsem v javnem sektorju, ter odhajanje 

mladih visoko usposobljenih ljudi v tujino. Preberi več … 
 

 

http://bit.ly/1I0lpky


 

 

 

 

http://bit.ly/1GymWIM


 

 

 

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. 

 

 

 

V Gorišnici na občnem zboru s tremi novimi člani 

Ljubljana, 7. maj 2015 – V petek, 24. aprila 2015, je potekal občni zbor Občinskega odbora 

SLS Gorišnica, na katerem se je zbralo približno 50 članov. Po poročilu predsednika odbora 

Jožeta Kokota o uspehu na lanskih lokalnih volitvah so naredili načrt dela za letošnje leto, 

potrdili pa so tudi tri nove člane. 
 

Župan Občine Gorišnica in predsednik OO SLS Gorišnica Jože Kokot je odprl občni zbor z izvolitvijo 

delovnega predsedstva. To je predlagalo izvolitev organov občnega zbora, sledil pa je predlog 

dnevnega reda, ki je bil soglasno potrjen. Preberi več … 

 

http://bit.ly/1Qq5tcD


 

 

 

 

 Posvet na temo stanovanjske problematike »GREMO NA SVOJE!« 

LJUBLJANA 

5. maja 2015 sta se Sašo Krabonja, mednarodni sekretar NG SLS in Daniel Valentine, 

podpredsednik NG SLS, udeležila posveta »Gremo na svoje!« na temo stanovanjske 

problematike, ki je potekal v kreativnem centru Poligon v Ljubljani v organizaciji 

Mladinskega sveta Slovenije. Posvet je potekal v dveh sklopih, in sicer so udeleženci v 

prvem sklopu razpravljali o najemništvu. Podatke o pričujočem trenutnem stanju v Sloveniji 

so bili udeležencem predstavljeni na kraju dogodka in sicer v predstavitvi analize 600 

anketirancev. Preberi več … 
 

 

http://bit.ly/1KOPrpK


 

 

 

Pravica do hrane je univerzalna pravica 
 

Mali kmetje in družinske kmetije imajo pri odpravljanju trajne lakote ter zagotavljanju 
svetovne prehranske varnosti izjemno vlogo 
  
Strasbourg, 30. april 2015 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je podprl Resolucijo 
Evropskega parlamenta o Expu 2015 v Milanu: Nahranimo planet– energija za življenje, ki 
poziva k razpravi o enakomernejši distribuciji hrane v svetu, zagotavljanju ravnotežja med 
razpoložljivostjo virov in njihovo porabo. Preberi več … 

 

 

 

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 … 

 

http://bit.ly/1IRGKM4
http://bit.ly/1EavSH7
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2015/03/DSC_1400-1024x682.jpg
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2015/04/image1-1024x764.jpg


 

 

 

 
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


 

 

 

 

 

 

 


