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Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek na izgubo pravic slovenske 
manjšine na avstrijskem Koroškem opozoril politični vrh EU  
 
Ljubljana, 15. februar 2017 – Na problematično obravnavo slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem 
je predsednik SLS mag. Marko Zidanšek danes v pismu opozoril voditelje evropskih institucij in Evropske 
ljudske stranke in jih pozval k takojšnjemu ukrepanju v smeri pozitivne razrešitve perečih zapletov, vse 
slovenske poslance Evropskega parlamenta pa povabil k tvornemu sodelovanju pri tej pobudi. Preberi več 
… 

 
Primož Jelševar v podporo Zakonu o vajeništvu od poslanca Mihe Kordiša 
zahteva opravičilo za žaljivo izjavo  
 

Ljubljana, 16. februar 2017 – Podpredsednik SLS Primož Jelševar zahteva javno opravičilo poslanca DZ RS Mihe Kordiša 
za žaljivo izjavo o t. i. fah idiotih, kakor se je na seji DZ RS izrazil Kordiš. Jelševar izpostavlja še poslančevo temeljno 
nerazumevanje potreb slovenskega gospodarstva. Zaradi neusklajenosti med razpisanimi mesti za terciarno 
izobraževanje, kjer družboslovje prednjači s skoraj 3 : 1 pred naravoslovnimi smermi, in realno mnogo večjo potrebo po 
tehnično izobraženih kadrih v gospodarstvu so podjetja prisiljena prevzemati naloge izobraževalnih inštitucij in iz 
diplomiranih družboslovcev ustvarjati tehnike. Zakon o vajeništvu je zato nujen in pozitiven korak, ki bo izobraževalni 
sistem približal potrebam na trgu dela. Preberi pismo …  

 

 

 

Zidanškov poziv Bengerju: Najdite ustrezno rešitev za slovensko 
manjšino! 
 
Ljubljana, 14. februar 2017 – Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je v pismu pozval vodjo Avstrijske ljudske 
stranke na Avstrijskem Koroškem g. Christiana Bengerja k iskanju primernejše rešitve, ki v deželni ustavi Avstrijske 
Koroške ne bo omejevala pravic uradno priznane slovenske manjšine. »Gre za zgodovinsko pomembno odločitev, ki 
pa je v trenutni obliki nesprejemljiva in grozi, da bo Avstrijsko Koroško vrnila v čas pred podpisom Avstrijske 
državne pogodbe leta 1955, ko so bile pravice narodnih manjšin v Avstriji prvič določene. Deželnega vodjo sestrske 
stranke Bengerja sem še pozval, naj na temeljih krščanskih vrednot in demokratične tradicije, ki si jo SLS in ÖVP 
delita v okviru Evropske ljudske stranke, najde ustrezno rešitev za slovensko manjšino,« dodaja mag. Zidanšek. 
Preberi več …  

 
Vlada RS naj v primeru Cimos uporabi vsa pravna sredstva za 
zaščito slovenskih interesov pred hrvaškim izsiljevanjem! 
 
Ljubljana, 10. februar 2017 – V SLS smo ogorčeni nad špekulativnimi potezami Zagreba, ki je v primeru 
Cimosa za nabiranje notranjepolitičnih točk pripravljen ogroziti delovna mesta 4.400 ljudi, ki jih na ravni 
skupine zaposluje Cimos, od tega samo 900 na Hrvaškem. Zaradi kršitve dogovora hrvaške strani so 
ogrožena prav vsa. Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: »Izigravanje dogovorov ni v evropskem duhu in s 
takim načinom delovanja Hrvaška še dolgo ne bo na ravni zrele evropske demokracije. Slovenija ima na voljo 
vse vzvode, da ustavi to izsiljevanje. Žal pa se zdi, da v slovenski Vladi ni nikogar, ki bi si upal udariti po mizi in 
postaviti po robu novemu primeru hrvaške politike izsiljevanja. V SLS pozivamo Vlado RS, naj vztraja pri že 
doseženem in usklajenem dogovoru, ki bo veljal za celotno podjetje enako, in se z odločnimi potezami 
zavzame za slovenske interese. Pri tem naj uporabi vsa pogajalska orodja, ki jih ima na voljo, dokler Hrvaška 
še ni polnopravna članica Schengenskega območja.« Preberi več …  

 

 

 

 

Člani Slovenske kmečke zveze pri SLS na strokovni ekskurziji v 
Bruslju 
 
Ljubljana, 9. februar 2017 – Člani Slovenske kmečke zveze pri SLS pod vodstvom predsednika SKZ pri SLS 
Roka Sedmineka so se z veseljem odzvali na povabilo evropskega poslanca Franca Bogoviča ter se med 6. in 
8. februarjem udeležili strokovne ekskurzije v Bruslju. Rok Sedminek, Jernej Redek, Dani Gradišnik, Jože 
Kotnik in Klemen Matk so se udeležili dveh strokovnih omizij ter na sestankih s predstavniki pomembnejših 
belgijskih in mednarodnih kmetijskih organizacij govorili o ključnih izzivih evropskega pa tudi slovenskega 
kmetijstva in o rešitvah za mlade kmete. Preberi več …  

 

http://www.sls.si/11080/predsednik-sls-mag-marko-zidansek-na-izgubo-pravic-slovenske-manjsine-na-avstrijskem-koroskem-opozoril-politicni-vrh-eu/
http://www.sls.si/11080/predsednik-sls-mag-marko-zidansek-na-izgubo-pravic-slovenske-manjsine-na-avstrijskem-koroskem-opozoril-politicni-vrh-eu/
http://www.sls.si/11085/primoz-jelsevar-v-podporo-zakonu-o-vajenistvu-od-poslanca-mihe-kordisa-zahteva-opravicilo-za-zaljivo-izjavo/
http://www.sls.si/11078/zidanskov-poziv-bengerju-najdite-ustrezno-resitev-za-slovensko-manjsino/
http://www.sls.si/11074/predsednik-sls-mag-marko-zidansek-vlada-rs-naj-v-primeru-cimos-uporabi-vsa-pravna-sredstva-za-zascito-slovenskih-interesov-pred-hrvaskim-izsiljevanjem/


STA / Toni Kukenberger: Na kmetiji je vsak cent prislužen z žulji 
 

Toni Kukenberger je 29-letnik iz Gorenjih Ponikev pri Trebnjem in aktualni nosilec naziva inovativni mladi kmet. Kljub temu da je po 
končanem študiju imel nekaj ponudb za zaposlitev, se je pred petimi leti odločil, da prevzame vodenje družinske ekološke kmetije. A kot je 
v šali dejal, takrat še ni vedel, kaj ga čaka. Poklic kmeta namreč ni lahek in vsak cent je prislužen z žulji, je povedal. Preberi več in si oglej 
spodnji video … 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

VABILO NA 
 

POSVET O MEDGENERACIJSKEM SODELOVANJU IN SOLIDARNOSTI 
 
V Sloveniji se rodi čedalje manj otrok, življenjska doba pa se vse bolj podaljšuje. Povprečna starost prebivalstva se posledično korenito 
dviga. Demografske spremembe prinašajo številne izzive na gospodarskem, socialnem, prometnem, stanovanjskem, zdravstvenem 
področju. 
 
Kakšni so ti izzivi in ali smo nanje pripravljeni? Kakšna je pri tem vloga različnih generacij? Bodo demografske spremembe prinesle okrepljeno 
medgeneracijsko sodelovanje ali spopad med generacijami? 
 
Na Mladinskem svetu Slovenije smo prepričani, da bomo demografskim spremembah kos zgolj v okrepljenem medgeneracijskem 
sodelovanju in povezovanju ter solidarnosti. 
 

O skupni prihodnosti različnih generacij bomo spregovorili na posvetu o medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti, ki bo 
 

v sredo, 22.02.2017, ob 11.00 uri 
v Maxi klubskem salonu v Ljubljani (Trg republike 1). 

 
Stališča bodo skozi pogovor, ki ga bo vodila Jasmina Opec Vöröš,  soočili Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev 
Slovenije, Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Marijana Bednaš, 
namestnica direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj in Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije. 
  
Uvod v posvet bo podal Tibor Vöröš, podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije. 
 
Na posvet se lahko prijavite preko kontaktnega obrazca  https://goo.gl/FhBHix ali na elektronski naslov jasmina.opec-voros@mss.si do 
torka 21.2.2017. 
 
Podrobnejše informacije dobite pri Jasmini Opec Vöröš (jasmina.opec-voros@mss.si / (01) 425 60 55).  
  
Prijazno vabljeni! 
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Vabljeni k všečkanju facebook strani naših občinskih/mestnih odborov in zvez 

 

https://www.facebook.com/sls.zalec/?fref=ts  

 

 

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, primeno za objavo v SLS Novičniku. 

 

 

 

 

VABILO: PRILOŽNOSTI KMETIJSTVA V KROŽNEM GOSPODARSTVU V PODRAVJU 
 

 

Poslanec Evropskega parlamenta Franc BOGOVIČ (SLS/EPP) 
vas vljudno vabi 

https://www.facebook.com/sls.zalec/?fref=ts
mailto:sls@sls.si


na Evropski pogovor: 
 

PRILOŽNOSTI KMETIJSTVA V KROŽNEM GOSPODARSTVU V PODRAVJU 
 

v petek, 17. februarja 2017, ob 18. uri 
v dvorani Gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci. 

 
Govorci na pogovoru, ki ga bo vodil Peter Pribožič, vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje KGZS Zavoda Ptuj, bodo: 
 

 mag. Ladeja Godina Košir, iniciatorka in integratorka platforme Circular Change (Krožna sprememba): Krožno gospodarstvo kot 
model povezovanja v kmetijstvu 

 Andrej Rebernišek, direktor KGZS Zavod Ptuj: Predstavitev stanja in razvojne možnosti kmetijstva v Podravju  
 Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo Občine Ormož: Razvojna priložnost namakanja kmetijskih površin v Podravju 
 dr. Črtomir Rozman, redni profesor Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru: Sladkorna pesa, idealna 

rastlina v krožnem gospodarstvu 
 Doris Letina, regijska predstavnica  Zveze slovenske podeželske mladine za Podravje, Skupina ZSPM za mlade kmete in kmetijsko 

politiko: Akcijski načrt dela z mladimi kmeti 
 Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP): Izzivi kmetijstva v Sloveniji in Evropi 

 
Vljudno vabljeni! 

 

 

VABILO: KONFERENCA O DELOVNIH MESTIH PRIHODNOSTI V EVROPSKI UNIJI 
 

 
 

Vljudno vabljeni jutri - v petek, 17. 2., v Hišo EU v Ljubljani ob 8.30. uri na konferenco Delovna mesta prihodnosti v Evropski uniji, ki ga 
prireja Evropski parlament Slovenija, na katerem bo tudi aktivno sodeloval tudi evropski poslanec SLS/EPP Franc Bogovič. 

 
Spregovoril bo o pomenu zagotavljanja boljših zaposlitvenih priložnosti za mlade v Sloveniji in EU, nujnosti tesnejšega povezovanja 

gospodarstva in šolstva, dualnega sistema izobraževanja in vajeništva ter pomenu novih tehnologij. 
 

Prijava na dogodek s podrobnejšim dnevnim redom:  https://www.eventbrite.com/e/konferenca-delovna-mesta-prihodnosti-v-eu-
registration-31673359872  

 

 

 

Enoten skupen boj proti terorizmu je tisto, kar mora v teh časih znova povezati 
države članice EU 
 
Pomembno je oblikovanje skupnih politik v EU v boju proti terorizmu v EU, vendar mora slovenska vlada pri tem imeti v 
mislih predvsem varnost svojih državljanov! 
  
Strasbourg, 16. februar 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič je na današnjem zasedanju Evropskega 
parlamenta podprl izhodišča poslancev pri pripravi nove direktive Evropskega parlamenta in Sveta EU o boju proti 
terorizmu. »Gre za zelo pomembo posodobitev pravnega okvira EU, saj se okoliščine na tem področju izredno hitro 
spreminjajo, EU pa mora biti na tej problematiki v koraku s časom,« je sprejem izhodišč komentiral Bogovič, ki sicer 
zelo obžaluje, da teroristične grožnje postajajo del evropskega vsakdana. Preberi več …  
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Državni protekcionizem in nasprotovanje mednarodni trgovini nista prava pot 
za izvozno usmerjeno Slovenijo, zato s sporazumom CETA odpiramo vrata 
slovenskim podjetjem in delovnim mestom 
 
Strasbourg, 15. februar 2017 – Na današnjem plenarnem zasedanju je poslanec Evropskega parlamenta 
Franc Bogovič (SLS/EPP) podprl Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi celovitega gospodarskega in 
trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami 
na drugi strani. »Po temeljiti preučitvi končnega besedila sporazuma, s katerim smo se v parlamentu 
ukvarjali več kot leto dni, medtem ko so se uradna pogajanja o sporazumu začela že leta 2009, sem se 
odločil, da sporazum podprem,« je po glasovanju povedal Bogovič. Preberi več … 

 

 

 

 

VABILO INFORMACIJSKE PISARNE EP: 
Delovna mesta v EU – trg dela se spreminja! 

 
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji bo v luči vprašanja o poklicih prihodnosti pripravila konferenco »Delovna mesta prihodnosti v EU«, ki bo potekala v petek, 17. 
februarja, s pričetkom ob 9.00 v Hiši Evropske unije, na Dunajski 20 v Ljubljani. 
Na konferenci »Zaposlitve prihodnosti v EU« bodo svoje poglede o vplivu pospešenega razvoja tehnologij in drugih trendov na trg dela predstavili slovenski evropski poslanci, znanstveniki, 
profesorji, predstavniki ministrstev ter direktorji slovenskih podjetij.  
Prijavi se tukaj: https://konferenca_zaposlitve_prihodnosti_v_eu.eventbrite.com 
 
+++ Program konference: 
8.30      Registracija 
9.00      Pozdravni nagovor + presenečenje iz vesolja 
9.15      Panel I TRG DELA V SLOVENIJI IN EU, TRENDI PRIHODNOSTI   
10:45    Panel II PRILOŽNOSTI ZA NOVA DELOVNA MESTA: OD DRONOV DO VESOLJA 
12:00    Druženje ob kosilu 
+++ Po konferenci sledi: 
13:00     Izlet v Planico na ogled Centra dr. Mekjavića za simulacijo razmer v bodočih bivalnih enotah na Luni in Marsu (prijave omejene!) 
19:00     Space deejay mreženje ob kozarčku na Dunajski 20 (Hiša Evropske unije) 
 
Prihodnost je zanimiva! Mesta pa omejena, zato pohiti s prijavo! +++ 
 

8 KORAKOV DO ZAPOSLITVE V INSTITUCIJAH EU 
 
Ste vedeli, da v institucijah EU dela več kot 40.000 tisoč zaposlenih, ki prihajajo iz vseh držav članic EU? Med njimi zagotovo niso le poslanci in diplomati. 
 
Če ste že kdaj razmišljali o delu v tujini, vas ni strah izzivov in odgovornosti in bi z veseljem delali v mednarodnem okolju, je morda ravno delo v institucijah, agencijah, uradih ali organih EU 
prava izbira za vas.  
 
6. korak: IZBIRNI POSTOPEK ZA ZAPOSLITEV V INSTITUCIJAH EU 
 
Kaj je in kako poteka? 
 
Če smo v preteklih novicah prostor namenili pregledu zaposlitvenih možnosti v institucijah EU, se bomo tokrat posvetili korakom izbirnega postopka, ki posameznika, ki si želi službe v eni 
izmed institucij, pripeljejo do želenega delovnega mesta. 
 
Prvi krog 
Posameznik, ki se želi zaposliti v eni izmed institucij EU, opravi on-line prijavo v odzivu na razpis na spletni strani Evropskega urada za izbor osebja. Ko to stori, ga v prvem krogu izbirnega 
postopka pričakujejo testi EPSA, t.i. »konkurji«, ki jih omenjeni urad pripravlja v vseh državah članicah. V prvem krogu preverjanja kandidat v Sloveniji opravi računalniško podprte teste 
vprašanji izbirnega tipa, ki preverjajo njegovo verbalno, numerično in abstraktno razumevanje ter to, kako se kandidat odziva v določeni situaciji, ki se tipično pojavlja na delovnem mestu 
(npr. kako priorizira delovne naloge, kako deluje v odnosih ali rešuje konflikte). 
 
Drugi krog 
Posameznik, ki te teste uspešno opravi in ki glede na prijavo izpolnjuje vse splošne in posamezne pogoje, je vabljen v ocenjevalni center v Bruslju ali Luksemburgu, kjer ocenijo njegove 

http://bogovic.eu/drzavni-protekcionizem-in-nasprotovanje-mednarodni-trgovini-nista-prava-pot-za-izvozno-usmerjeno-slovenijo-zato-s-sporazumom-ceta-odpiramo-vrata-slovenskim-podjetjem-in-delovnim-mestom/
https://konferenca_zaposlitve_prihodnosti_v_eu.eventbrite.com/
https://konferenca_zaposlitve_prihodnosti_v_eu.eventbrite.com/


splošne kompetence in kompetence, vezane na razpisane delovne naloge. Zanima jih na primer, kako posameznik sodeluje z drugimi, kako analizira in rešuje probleme, kakšne so njegove 
komunikacijske spretnosti, ali ima vodstveni potencial itd. V primeru bolj generalnih razpisov, se kandidati, ki uspešno opravijo izbirni postopek, uvrstijo na rezervni seznam, s katerega 
institucije EU nato izbirajo svoj kader. To, da se boste na omenjeni seznam uvrstili, vam še ne zagotavlja zaposlitve, vendar se v povprečju v sedmih mesecih v institucijah zaposli 50 
odstotkov kandidatov. 
Več na: https://epso.europa.eu/ 
Tovrstni izbirni postopki se opravljajo zgolj v primeru zaposlitev, izbor kandidatov za pripravništva pa poteka na osnovi oddane prijavnice, ki ji morda sledi telefonski razgovor.  
 
 
ZGRABI SVOJO PRILOŽNOST.EU! 
 
Iščeš prvo zaposlitev ali pripravništvo? Morda ustrezno štipendijo? V vsakokratnih mesečnih novičkah boš našel/a povezave na različne priložnosti, ki so trenutno na voljo mladim v EU. Med 
njimi poišči tisto, ki čaka nate in jo zgrabi … 
 
PRIPRAVNIŠTVA IN ŠTUDIJSKE PRAKSE 
 
Poznaš Evropsko agencijo za varnost v letalstvu EASA? Evropski komisiji pomaga pri oblikovanju predpisov za letalsko varnost na različnih področjih, kot so varnost, droni, zračne operacije, 
ter s strokovnega vidika sodeluje pri sklepanju mednarodnih sporazumov. Trenutno išče … industrijske oblikovalce, strojne in elektro inženirje, finančnike, kadrovnike, pravnike, mednarodnike 
in policy analitike… Med 22 plačanimi pripravništvi boš zagotovo našel/la svoj poklic. Pogoj za prijavo? Univerzitetna izobrazba na zadevnem področju. Uspešne kandidate čaka 12 mesecev 
življenja v Kölnu in plačilo 1100 evrov na mesec. Rok za prijavo: 14.2.2017 
► http://bit.ly/EASA_22Traineeships 
 
Si diplomiral/a iz pravnih ved? Se ti zdijo uredbe in direktive še posebej privlačne? Te zanima, kako je videti in slišati razlaga Sodišča Evropske unije, če jo spremljaš kar v sodni dvorani? 
Potem se odpravi v Luksemburg, kajti razpisana so pet mesečna pripravništva v različnih direktoratih Sodišča. Konferenčnim tolmačem pa so na voljo prakse v tolmačenju, ki trajajo od deset 
do dvanajst tednov. S seboj vzemi še osnovno znanje francoščine in svojo diplomo. Rok za prijavo: 30.4.2017 
► http://bit.ly/CourtEU_Stages_Lux 
 
Ne glede ali si izobrazbo že pridobil ali pa na področjih prava EU in/ali mednarodnega prava morda še študiraš (opravljaš študijske naloge, raziskuješ), te Evropski policijski urad EUROPOL 
vabi v svoje vrste. Pripravništvo za pravnike se prične v začetku aprila in traja tri mesece, z možnostjo podaljšanja do pol leta. Opravlja se na sedežu urada v Haagu. Izkušnje, ki ti bodo 
prinesle točke v izbirnem postopku so: študij ali delo v mednarodnem okolju in predhodni stik s policijskim ali kazensko-pravnim okoljem. Plačilo: 782 EUR na mesec. Rok za prijavo: 
20.2.2017 
► http://bit.ly/EUROPOL_EUlaw_Traineeship 
 
EUROPOL potrebuje nove okrepitve tudi pri organizaciji Evropskega srečanja vodij policij (EPCC) – 2017, ki obsega delo na področjih komuniciranja z zunanjimi in notranjimi deležniki, 
protokola in logistike. Delo je predvsem zelo razgibano in bo zanj potrebna dobra mera fleksibilnosti in kreativnega mišljenja. Izobrazba: v teku/ali zaključen študij družbenih ved, 
korporativnega komuniciranja, organizacije dogodkov ipd. Drugi kriteriji izbora: predhodne izkušnje z organizacijo dogodkov, seminarjev, konferenc in poznavanje protokola (štejejo tudi 
študijske naloge). Plačilo: 782 EUR na mesec. Kraj: Haag. Rok za prijavo: 15.2.2017 
► http://bit.ly/EUROPOL_EPCC_Traineeship 
 
Želiš zagnati svojo kariero? Pridi v sekretariat Finančnega mehanizma Norveške in Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Čaka te razburljivo 12 mesečno pripravništvo na področju 
upravljanja nepovratnih sredstev, ki prispevajo k zmanjševanju družbenih in ekonomskih razlik v Evropi, skupaj s pripravniki različnih narodnosti in profilov. Iščejo se pripravniki za 
komuniciranje, bilateralno sodelovanje, finance in nadzor, pravne zadeve, vrednotenje rezultatov, sektorje in sklade. Pripravništvo traja 12 mesecev in je plačano (1510 EUR/mesečno). 
Poskrbijo tudi za tvojo nastanitev v Bruslju. Rok za prijavo: 5.3.2017 
► http://bit.ly/EEA_NG_Traineeship   
 
Blestiš v komunikaciji v angleškem jeziku? Se spoznaš na evropsko energetsko politiko? Veš, kako delujejo institucije Evropske unije? Bi prispeval/a k sodobnim alternativnim rešitvam 
evropskih energetskih in okoljskih izzivov? Evropsko LPG združenje, AEGPL išče pomoč pri dejavnosti komuniciranja in oblikovanja javnih politik. Čaka te raziskovanje iniciativ na področju 
energije, okolja in alternativnih transportnih goriv ter snovanje najrazličnejših komunikacij, ki jih izdaja združenje. Pripravništvo traja pet mesecev in je plačano. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 
28.2.2017  
► http://bit.ly/LPG_PACOMM_Assistant 
 
Te zanimajo obzorja euro-mediteranskega partnerstva? So človekove pravice in demokratična načela tvoja strast? Kot odziv na Barcelonsko deklaracijo iz leta 1995 je nastala organizacija 
EuroMed Rights, v kateri sodeluje kar 80 različnih organizacij in institucij s področja človekovih pravic. Organizacija ima svojo skupščino, izvršni odbor, delovne skupine, glavni sekretariat v 
Koebenhavnu in pisarne v Evropi ter v Severni Afriki. V svojem uradu v Bruslju tokrat nudi pripravništvo na področju zagovorništva. Izobrazba: univerzitetna – lahko še v teku. Obvezno: 
znanje angleščine in francoščine (!!), za arabščino dobiš dodatne točke. Traja: pet mesecev. Zaslužek: 751 EUR/mesečno + transport po mestu. Rok za prijavo: 19.2.2017.  
► http://bit.ly/EuroMedRights_Internship 
 
Kakšna bi morala biti vloga mest v EU pri varovanju in izboljševanju okolja? Imaš prave odgovore? Zapiši jih v motivacijsko pismo in ga pošlji mreži evropskih mest Eurocities, ki združuje več 
kot 130 največjih evropskih mest ter partnerska mesta v drugih državah. Njihov cilj je okrepiti pomembno vlogo, ki naj jo imajo lokalne oblasti v strukturi večnivojskega upravljanja. Delo 
pripravnika/ce bo obsegalo monitoring in okoljevarstvenih političnih iniciativ in razvoja na Evropski ravni, pripravo kratkih analiz in možnih rešitev, snovanje člankov, skrb za spletno stran in 
druge s komunikacijami povezane naloge. Pripravništvo ni plačano, prispevek okoli 200 EUR za pokritje osnovnih življenjskih stroškov + službeni telefon + karta za javni prevoz. Kraj: Bruselj. 
Rok za prijavo: 16.2.2017 (do 11.00) 
► http://bit.ly/EUROCITIES_Training_Placement 
 
V Bruslju, pri institucijah EU, ima svoje predstavništvo tudi Rdeči križ. Prizadeva si za zakonodajo in prakse, ki bodo izboljšale humanitarno situacijo najranljivejših skupin. Majhna, vendar zelo 
dinamična ekipa medse vabi asistenta za komunikacije, ki dobro pozna delovanje EU, poleg tega pa ga zanimata humanitarna diplomacija in zagovorništvo. Če poleg izkazanih interesov še 
brezhibno komuniciraš v angleškem jeziku, imaš univerzitetno diplomo in nekaj znanja s področja digitalnega in spletnega komuniciranja se prijavi! Pripravništvo traja šest mesecev, z 
možnostjo podaljšanja do enega leta. Plačilo: 751 eur/mesečno  Rok za prijavo: 16.2.2017 
► http://bit.ly/RedCross_CommAssistant 
 
Friends of Europe je eden izmed vodilnih think-tankov, s sedežem v Bruslju, ki raziskuje z namenom povezovanja ljudi, spodbujanja razprave in sprememb v smeri bolj vključujoče, trajnostne 
in v prihodnost usmerjene Evrope. Trenutno razpisuje pripravniško delovno mesto programskega asistenta, ki bo pretežno delal na področjih zagotavljanja miru, varnosti in obrambe. Za 
uspešno prijavo potrebuješ univerzitetno diplomo relevantnega področja, dobro zanje angleščine ter nekaj izkušenj z raziskovalnim delom. Pripravništvo je plačano. Rok za prijavo: 1.7.2017 
► http://bit.ly/FriendsOfEurope_PogrammeAssistant 
 
Še vedno se lahko prijaviš tudi na: 
 
Te še vedno mikajo prevajalske izkušnje v Evropskem parlamentu? La carrière de traducteur au Parlement européen vous tente-t-elle? Še je čas, da se prijaviš na prevajalsko prakso 
za univerzitetne diplomante ali prakso za usposabljanje, ki je namenjena študentom. Praksa se prične 1. julija in se opravlja v sekretariatu EP v Luksemburgu. Rok za prijavo: 15.2.2017 
► http://bit.ly/EP_traineeship 
 
Medsebojno razumevanje je pogoj za skupno življenje in sožitje. V okviru Sveta Evrope zato deluje Evropski center za moderne jezike; vodi mednarodne projekte, si prizadeva za spodbujanje 
odličnosti na področju poučevanja in Evropejcem pomaga pri bolj učinkovitem učenju le teh. Pripravništva ponuja na delovnih področjih: (1) organizacija dogodkov in srečanj, (2) 
komunikacija, dokumentacija in center za vire, (3) urejanje spletne strani Centra, (4) finance in splošno pisarniško delo. Pogoj je znanje vsaj francoskega in angleškega jezika in zaključen 
univerzitetni študij. Pripravništva trajajo 6 mesecev. Zanje je predvidena mesečna žepnina v višini 720 evrov. Kraj. Gradec. Rok za prijavo: 28.2.2017 
►http://bit.ly/ECML_traineeship 
 
Evropski odbor regij (COR), skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, ki sodeluje pri oblikovanju prepisov EU, ki vplivajo na regije in mesta, razpisuje pet mesečna 
pripravništva za univerzitetne diplomante. Nekatera pripravniška mesta so orientirana strokovno, druga politično: od različnih komisij na področju okolja, teritorialnega sodelovanja ali 
prometa, pa do oddelka za komuniciranje ali človeške vire, vse do dela v političnih skupinah. Preveri oddelke odbora regij, ki so na voljo in izberi priljubljenega! Pričetek: 16. september. Kraj: 
Bruselj. Rok za prijavo: 31.3.2017 
►http://bit.ly/COR_Traineeships 
 
Si univerzitetni diplomant prava? Si že dosegel napredno stopnjo usposabljanja ali raziskovanja na področju prava EU? Te odlikuje dobro znanje angleškega jezika? Morda pa govoriš še 
francosko (prednost)? Lahko se poteguješ za pripravništvo v uradu Evropskega varuha človekovih pravic v Bruslju ali Strasbourgu. Pričetek pripravništva: september 2017. Trajanje: 4 
mesece, z možnostjo podaljšanja do 1 leta. Višina štipendije se določi individualno. Rok za prijavo: 30.4.2017 
► http://bit.ly/EUOmbudsman_traineeship 
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Ideale človeškega dostojanstva lahko zagovarjaš na mednarodni ravni. Urad visokega komisarja (OHCHR), ki usmerja prizadevanja Združenih narodov na področju človekovih pravic, s 
sedežem v Ženevi, namreč išče pripravnike različnih strok, povezanih z njegovim delom (mednarodno pravo, politične in družbene vede, zgodovina ipd.). Pogoj: vpis v magistrski in doktorski 
študij, ali zadnji letnik dodiplomskega študija. S pripravništvom lahko pričneš tudi  leto po zaključku študija. Zahtevano je znanje vsaj dveh uradnih jezikov ZN (angleščina, francoščina, 
arabščina, španščina, ruščina, kitajščina). Pozor: pripravništva pri ZN niso plačana, vse stroške življenja v Švici kriješ sam/a. Rok za prijavo: v teku do 30.9.2017 
► http://bit.ly/OHCHR_Internship 
 
 
ZAPOSLITVE 
 
Že imaš prve delovne izkušnje (1 – 2 leti), ki segajo na področje komuniciranja? Idealno bi bilo, da te zanimata še prehranski sektor ali sektor javnega zdravja. Si bil/a pri svojem delu že kdaj v stiku 
z institucijami Evropske unije ali evropskimi trgovinskimi združenji. Poleg tega odlično govoriš in pišeš v angleškem jeziku? Te veščine pa ti nasploh dobro služijo pri pisanju najrazličnejših vsebin za 
splet, tiskane medije ali družabna omrežja? Svetovno priznana komunikacijska agencija FleishmanHillard, zaposli mlajšega svetovalca za zadeve EU in komuniciranje. Izbrani kandidat bo imel še 
odlične medosebne spretnosti, veliko mero motivacije in bo usmerjen k rezultatom. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 1.3.2017 
► http://bit.ly/FleischmanHillard_jrConsultant 
 
EuroJobsites je podjetje za kadrovsko oglaševanje, ki stalno ustvarja nove trge na področju ponudbe in povpraševanja po visoko-izobraženi delovni sili v Evropi in preko njenih meja. Podporne 
storitve nudi univerzam, raziskovalnim institutom, po drugi strani pa tudi svetovalnim podjetjem, pravnim firmam, oglaševalcem, interesnim združenjem, nevladnim organizacijam in 
organizacijam, ki delujejo v mednarodnem javnem sektorju. Trenutno iščejo prodajnega/o svetovalca/ko, ki bo skrbel za prodajo B2B ter strateško oglaševanje znotraj različnih segmentov in ciljnih 
skupin. Predhodne izkušnje naj štejejo od 1 do 3 let in tudi če še nimaš poglobljenih prodajnih izkušenj, vendar te zanima razvoj novih trgov po Evropi, je to lahko razburljiva izkušnja zate. Tudi v 
primeru, da iščeš zaposlitev v drugačni branži, ti svetujemo, da obiščeš njihove spletne strani. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 14.2.2017 
► http://bit.ly/EuroJobsites_SalesConsultant 
 
Te odlikuje univerzitetna diploma s področji komuniciranja ali političnih znanosti? Tvoj življenjepis pa kaže na bogate veščine in spretnosti s področij komuniciranja, odnosov z javnostmi in 
oblikovanja skupnosti na spletu? Če te poleg tega veselita direktna demokracija in državljanska participacija potem si pravi/a kadidat/ka za delovno mesto globalnega managerja za PR in 
izgradnjo spletne skupnosti pri nevladni organizaciji Democracy International e.V., s sedežem v Kölnu v Nemčji. Ne odlašaj in se prijavi: naj te vodi tvoja želja po komuniciranju, mreženju in 
spoznavanju novih ljudi. Rok za prijavo: 15.2.2017 
► http://bit.ly/DemocracyInternational_PRManager 
 
Diploma in po njej še dve leti delovnih izkušenj? Svoje strokovno znanje pa si koval/a na področjih empirične mikroekonomije (strukturnim ekonometričnim modeliranjem, analiziranjem učinkov 
ukrepa ipd) ali pa teorije mikroekonomije ( vključno z industrijsko organizacijo, financami, korporativnimi financami, ekonomiko javnega sektorja). Imaš izkušnje s prepoznavanjem problemov 
ter oblikovanjem in izvajanjem rešitev? Evropska komisija pripravlja rezervni seznam s približno 12 kandidati za zapolnitev šestih delovnih mest v skupini glavnega ekonomista (CET) v 
Generalnem direktoratu za konkurenco, zadolženem za pripravo ekonomskih analiz in kvantitativnih dokazov pri izvajanju pravil konkurence. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 3.3.2017 
► http://bit.ly/EuropeanComission_DGCompetition 
 
TOKRAT PREVERI TUDI ► The Guardian Jobs ► Get your personality to shine in your CV   

 

 

 

  

  

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