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Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Erdogan v praksi 

uresničuje idejo islamskega Otomanskega cesarstva  
 

SLS zahteva ničelno toleranco do Erdoganovih terorističnih groženj 

 
Ljubljana, 15. marec 2017 – »V SLS smo zelo zaskrbljeni pred novimi grožnjami državam 

Evropske unije s strani turškega predsednika Erdogana. Scenarij, ki smo ga že v ponedeljek 

napovedali, da bo za svoje parcialne politične cilje Erdogan pripravljen Evropo zasuti z novim 

valom migrantov, je realna in za Slovenijo izjemno resna grožnja,« zaskrbljeno poudarja 

predsednik SLS mag. Marko Zidanšek in dodaja: »Turčija, ki evropskim državam grozi s 

ponovnim odprtjem meja za migrante ter diplomatskimi in gospodarskimi sankcijami, ne more 

biti več partnerska država EU, niti na načelni ravni. Turčija je za Erdoganove politične in 

vojaške absolutistične interese pripravljena storiti prav vse, vključno z najhujšimi terorističnimi 

potezami. Voditelje EU pozivamo, da  Erdoganove grožnje evropski svobodi in odprtosti 

jemljejo z najvišjo stopnjo pozornosti in jih ne spregledajo, kot so pred dvema letoma spregledali 

svarila SLS pred množičnimi ilegalnimi migracijami, ki so Evropo močno spremenila. Slovenija 

je zaradi takšnega mačehovskega odnosa plačala velik davek, iz same izredne situacije pa se ni 

naučila ničesar«. Preberi več …  

 

 

 

 

Turčija je padla na izpitu iz evropskih vrednot  
 

Ljubljana, 13. marec 2017 – Številni protesti, ki jih je turška oblast podpihovala po Evropi,  so 

pahnili EU v nove izredne razmere. Glede na stopnjevano diplomatsko agresivnost 

turškega  voditelja Erdogana, ki nekatere evropske države označuje za nacistične oz. fašistične 

ter jim grozi s povračilnimi ukrepi, lahko pričakujemo večjo stopnjo teroristične ogroženosti 

ter posledično tudi nov nekontroliran val novih migrantov po t. i. balkanski poti. SLS je zaradi 

mlačnih odzivov slovenskega zunanjega ministra Karla Erjavca zelo zaskrbljena. Medtem ko 

sosednje države svarijo svoje državljane pred možnostmi terorističnih napadov in poostreno 

varujejo lastne državne meje, slovenska stran spet nima prave rešitve oz. jasnega stališča. 

»Erdogan in Turčija sta padla na izpitu iz evropskih vrednot. Časi političnega despotizma, ki 

ga izvaja turški voditelj Erdogan, so mimo, in prav bi bilo, da EU enotno in odločno brani svoja 

http://www.sls.si/11262/predsednik-sls-mag-marko-zidansek-erdogan-v-praksi-uresnicuje-idejo-islamskega-otomanskega-cesarstva/


stališča do Turčije in svoje zunanje meje,« opozarja predsednik SLS mag. Marko Zidanšek. 

Preberi več …  
 

 

Vlada RS naj pripravi analizo kakovosti uvožene hrane  
 

Ljubljana, 9. marec 2017 – V SLS smo zaskrbljeni zaradi objavljenih ugotovitev glede dvojne kakovosti 

živil istih blagovnih znamk v različnih državah znotraj EU. »Pravica do kakovostne in zdrave hrane 

mora biti temeljna pravica ne le v besedah, k temu smo se zavezale države sveta tudi s Cilji trajnostnega 

razvoja. In Slovenija mora prevzeti na tem področju bolj aktivno ter odgovorno vlogo,« je prepričan 

predsednik SLS mag. Zidanšek. Rezultati slovaških strokovnjakov so pokazali, da je hrana v nekaterih 

državah bistveno slabše kakovosti, pri predelavi so uporabljene cenejše sestavine, imajo več umetnih 

dodatkov in celo slabšo embalažo. Nismo pa presenečeni, da za razliko od držav t. i. višegrajske skupine, 

slovenska ministrstva nimajo pravega odgovora, kaj je Slovenija doslej naredila za zagotavljanja 

enakopravne prehranske varnosti in še manj o tem, kakšne protiukrepe bo predlagala v prihodnje. 

Preberi več …  
 

 

 

 

Vodstvo SLS ob srečanju v Cerknici: Zagnanost mladih in 

izkušnje starejših kažejo dobro sinergijo  
 
Ljubljana, 13. marec 2017 – Drugo v sklopu letošnjih srečanj po volilnih enotah je v petek 

potekalo v Cerknici, kjer se je vodstvo SLS srečalo s člani in simpatizerji 3. volilne enote. Pred 

samim srečanjem je vodstvo SLS na čelu s predsednikom SLS mag. Markom Zidanškom najprej 

obiskalo zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin Ars Viva v Loški dolini, 

ki ga vodi Beno Žnidaršič. Po obisku je potekal pogovor z Agrarno skupnostjo Cerknica, 

potem  pa še srečanje s člani in simpatizerji v prijetnem ambientu kmečkega turizma 

Kontrabantar v Dolenji vasi pri Cerknici. Preberi več …  

 

 

http://www.sls.si/11246/turcija-je-padla-na-izpitu-iz-evropskih-vrednot/
http://www.sls.si/11224/predsednik-sls-mag-zidansek-vlada-rs-naj-pripravi-analizo-kakovosti-uvozene-hrane/
http://www.sls.si/11248/vodstvo-sls-ob-obisku-v-cerknici-zagnanost-mladih-in-izkusnje-starejsih-kazejo-dobro-sinergijo/


Datumi srečanj vodstva SLS s člani po volilnih enotah 
 

V marcu in aprilu vodstvo SLS nadaljuje z obiski po volilnih enotah. V nadaljevanju objavljamo 

lokacije in datume srečanj: 

·         petek, 17. 3., obisk 7. VE v Mariboru 

·         petek, 24. 3., obisk 5. VE v Dravogradu 

·         ponedeljek, 3. 4., obisk 8. VE v Destrniku 

·         ponedeljek, 10. 4., obisk 4. VE v Kočevju 

 

Srečanja bodo potekala v popoldanskih oz. večernih urah. 

 

Vljudno vas vabimo, da se srečanj po volilnih enotah udeležite, kjer bomo poklepetali, izmenjali 

izkušnje in poglede ter skupaj gradili še močnejšo SLS. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Mestni odbor SLS Velenje v sodelovanju z  

Inštitutom dr. Antona Korošca (INAK) pripravlja okroglo mizo na temo: 

 

Več prakse in vključitev gospodarstva v izobraževanju mladih, 

 

v četrtek, 23. 3. 2017, ob 18. uri 

v dvorani Hotela Paka, Rudarska 1, 3320 Velenje. 

 

Govorci na omizju, ki ga bo vodila Mateja Maja Ažman, organizacijska tajnica Slovenske ljudske stranke, bodo: 

 

 Darko Lihteneker, vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) – Šolskega centra Velenje:  MIC kot izziv tega in 

naslednjega desetletja 

 Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP): Predstavitev projekta Zavezništvo za mlade v Sloveniji 

 Branko Meh, predsednik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije: Predstavitev stališča Obrtno podjetniške zbornice Slovenije 

do zakona o vajeništvu 



 dr. Andrej Umek, nekdanji minister za znanost in tehnologijo in vodja strokovnega sveta pri predsedniku SLS: Izobraževanje, 

ki zagotavlja zaposljivost 

 

Uvodne besede bosta podala: Dani Gradišnik, predsednik Mestnega odbora SLS Velenje in Primož Jelševar, direktor Inštituta dr. 

Antona Korošca. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

*** 

Zaradi pogostitve in lažje organizacije vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do torka, 21. marca 2017, do 12. ure na 

sls@sls.si ali na telefonsko številko 01 241 88 20. 

 

 

      

 

 

 

 

mailto:sls@sls.si


Vabljeni k všečkanju facebook strani naših občinskih/mestnih odborov in zvez 

 

https://www.facebook.com/sls.slovenskekonjice  

 

https://www.facebook.com/sls.slovenskekonjice


 

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. 

 

RO SLS Gorenjska: Za uspeh je nujna tudi kakšna tvegana poteza  
 

Ljubljana, 16. marec 2017 – Regionalni odbor SLS Gorenjske, ki se je včeraj sestal na redni seji v Kamniku, 

se je aktivno vključil v volilno kampanjo za državnozborske volitve. »Volilna tekma se je praktično že 

začela,« je poudaril podpredsednik SLS mag. Franc Rozman. »Za dober rezultat, ki bo stranko ne le popeljal 

nazaj v parlament, ampak bo to tudi dobra odskočna priložnost za lokalne volitve, je nujna tudi kakšna 

tvegana poteza,« je prepričana Maja Ažman, organizacijska tajnica SLS. Predsednik regije Marjan Babič 

bi želel med kandidati za poslance videti tudi župane, a se v odboru zavedajo, da so pri volitvah v DZ RS 

predsedniki strank tisti, ki nosijo zastavo. Pomemben del volilne baze so tudi upokojenci in prav na to je na 

srečanju opozoril predsednik Zveze upokojencev pri SLS Anton Bogataj. Preberi več …  
 

 

 

mailto:sls@sls.si
http://www.sls.si/11265/ro-sls-gorenjska-za-uspeh-je-nujna-tudi-kaksna-tvegana-poteza/


 

Občinski odbor SLS Slovenske Konjice na rednem letnem 

srečanju 
 

Ljubljana, 11. marec 2017 – Na Turistični kmetiji Krošl v Kraberku je včeraj potekal 

redni letni občni zbor Občinskega odbora SLS Slovenske Konjice, ki mu predseduje 

Miran Gorinšek, sicer predsednik Kluba županov SLS in župan Občine Slovenske 

Konjice. Prisotni so se seznanili z vsebinskim poročilom o delu in finančnem poslovanju. 

Posebno pozornost so pri načrtu dela namenili delu z mladimi ter sklenili, da je treba 

hkrati posebno pozornost nameniti spletnim družbenim omrežjem. Odbor je debatiral 

tudi o pripravah na državnozborske in lokalne volitve ter o načrtu za prihodnost. Konec 

marca se bodo podali v Planico, maja pa predvidevajo obisk prestolnice ter druženje z 

enim od občinskim odborov v okolici Ljubljane. Preberi več …  
 

 

 

Mestni odbor SLS Ljubljana o krepitvi svoje prisotnosti med 

volivci 
 

Ljubljana, 10. marec 2017 – »Ker želi Slovenska ljudska stranka v Državnem zboru RS ponovno 

odločati o ključnih rešitvah za lepšo prihodnost državljanov, bo morala pomembno okrepiti 

svojo prisotnost med ljubljanskimi volivci in svojo privlačnost zanje«. Tako smo razmišljali na 

torkovem sestanku Izvršilnega odbora ljubljanske SLS pred srečanjem strankinih odborov iz 3. 

volilne enote, ki bo danes potekalo v Cerknici. Kar devet izmed enajstih okrajev te enote zadeva 

območje Mestne občine Ljubljana, zato je pomembno, da stranka na tem srečanju nagovori 

teme, ki zadevajo njene prebivalce. Preberi več …  
 

 

 

http://www.sls.si/11242/obcinski-odbor-sls-slovenske-konjice-na-rednem-letnem-srecanju/
http://www.sls.si/11232/mestni-odbor-sls-ljubljana-o-krepitvi-svoje-prisotnosti-med-volivci/


 

Člani OO SLS Litija s predsednikom SLS mag. Zidanškom o načrtih za 

delo v letošnjem letu  
 

Litija, 9. marec 2017 – Člani Občinskega odbora SLS Litija so se zbrali na rednem letnem občnem zboru. 

Pregledali so svoje aktivnosti v letu 2016 in sprejeli program dela za leto 2017. Še posebej so bili veseli in 

počaščeni, da  se je zbora udeležil predsednik SLS mag. Marko Zidanšek. V prijetnem in odprtem dialogu je 

odgovarjal na vprašanja, ki so mu jih zastavili  člani. Na zboru je bil prisoten tudi župan Občine Litija Franci 

Rokavec, ki  se je zahvalil vsem članom in še posebej svetnikom SLS v Občinskem svetu za vso podporo 

pri  vodenju občine. Prisotne je nagovorila in pozdravila še predsednica sosednjega občinskega odbora SLS 

iz Šmartnega pri Litiji Veronika Jesenšek. Ob koncu so se s skromnim darilom zahvalili dolgoletnemu članu 

Občinskega sveta g. Pavlu Hiršlju za ves vložen trud in vodenje svetniške skupine SLS. Preberi več …  
 

 

Regijski odbori z Dolenjske na obisku pri poslancu SLS/EPP g. Francu Bogoviču 
 

Prvi vikend v marcu smo člani SLS Trebnje skupaj z RO SLS Dolenjska obiskali Evropski parlament v 

Bruslju, kjer nas je sprejel poslanec Franc Bogovič in nam predstavil delovanje evropskih institucij ter 

svoje delo. Žal je na poti odpovedalo srce našemu ustanovnemu članu in dolgoletnemu funkcionarju v 

nekdanji skupni občini gospodu Vinku Tomažinu. Z žalostjo v srcih se mu zahvaljujemo za opravljeno 

delo in za zagnanost, ki jo je prenašal tudi na ostale člane. Ohranili ga bomo v trajnem spominu. 

 

člani OO SLS Trebnje 

 

 

 
 

http://www.sls.si/11227/clani-oo-sls-litija-s-predsednikom-sls-mag-zidanskom-o-nacrtih-za-delo-v-letosnjem-letu/


 

 

 

Bogovič: Evropejci že danes uživamo zelo kakovostno in varno hrano, a nadzor nad 

njo je treba okrepiti 
 

Strasbourg, 15. marec 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (EPP/SLS) je na plenarnem zasedanju 

Evropskega parlamenta med sprejemanjem svežnja živilske zakonodaje spregovoril o izzivih, ki so pred EU 

na področju prehrane, in o dvomih glede kakovosti hrane v vzhodni Evropi, ki v zadnjem času postajajo 

vedno glasnejši. Preberi več ... 

 

Bogovič: Ambiciozni cilji na področju odpadkov in njihovo odlaganje so pravi 

korak k zeleni Evropi in h krožnemu gospodarstvu 
 

Strasbourg, 14. marec 2017 – Na današnjem plenarnem zasedanju je poslanec Evropskega 

parlamenta Franc Bogovič (SLS/EPP) podprl skupek poročil, ki se nanašajo na odadke, njihovo 

odlaganje ter na embalažo in odpadno embalažo. »Ambiciozni cilji, ki sem jih podprl in jih 

moramo doseči najkasneje do leta 2030, so zmanjšanje letne količine odloženih komunalnih 

odpadkov na  5 % skupne količine, povečanje ponovne uporabe in reciklaže komunalnih odpadkov 

na najmanj 70 % skupne teže in reciklaža vsaj 80 % vse nastale odpadne embalaže z različnimi 

cilji glede posameznih materialov, na primer 60 % plastike, 90 % papirja in kartona, 90 % stekla, 

itd.,« je na pomembnost področja opozoril Bogovič. Poudaril je, da učinkovita raba virov in 

zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovega vpliva na okolje spodbujajo prehod na krožno 

gospodarstvo. Preberi več …  
 

http://bogovic.eu/bogovic-evropejci-ze-danes-uzivamo-zelo-kakovostno-in-varno-hrano-a-nadzor-nad-njo-je-treba-okrepiti/
http://bogovic.eu/bogovic-ambiciozni-cilji-na-podrocju-odpadkov-in-njihovo-odlaganje-so-pravi-korak-k-zeleni-evropi-in-h-kroznemu-gospodarstvu/


 

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.  

  

7. korak: Kako uspešno prestati teste evropskega urada za izbor kadrov? 

  

Če vas zanima delo v institucijah EU, potem vas je iz zimske zaspanosti zagotovo že predramila informacija: Urad EPSO bo spomladi razpisal nov natečaj za diplomante (razred AD5). Delovne izkušnje 

niso potrebne! Dobrodošli tudi študentje zadnjega letnika! 

Se že veselite prijave? Že danes lahko začnete s pripravami na natečaj, na katerem boste namreč morali pomesti z vse-evropsko konkurenco. Vaše kompetence bo urad za izbor kadrov EPSO ocenil z vrsto testov, 

pred katerimi se znajde vsak, ki se poteguje za zaposlitev v eni izmed institucij EU. Na njihovem spletišču si lahko preberete, da bo v okviru dotičnega razpisa potrebno prestati naslednje preizkušnje:  

* Testi besednega, številčnega in abstraktnega sklepanja   
* E-simulacija nalog  

* Študija primera  

* Ustna predstavitev  

* Skupinska vaja  

* Razgovor za ugotavljanje kompetenc  

  
Več o razpisu EPSO/AD/338/17, selekcijskem postopku in vzorčnih testih boste našli TUKAJ 

Kako pa opraviti z računalniško-podprtimi testi?  

Za obstanek v selekcijskem postopku bo v začetni fazi natečajnega postopka potrebno opraviti računalniško-podprte teste besednega, številčnega in abstraktnega sklepanja. Z vami zato delimo nekaj začetnih 

usmeritev, ki vam pri tem lahko pomagajo: 

 Na testiranje se bo treba ustrezno pripraviti, pripravam pa namenite dovolj časa. Nekateri kandidati, ki so teste uspešno prestali, pravijo, da je njihova priprava trajala do tri mesece, vsaj eno uro na dan. 

 Na spletu je na voljo kar nekaj literature, ki vam lahko s konkretnimi primeri olajša reševanje testov. Prav tako obstajajo spletni programi, ki vam pomagajo s simulacijo reševanja testnih nalog.  

 Reševanje velikega števila nalog vam bo dalo občutek, na kaj se pri nalogi osredotočiti ter kakšne miselne strategije ubrati za čim večji uspeh. 

Dan pred testom se spočijte in verjemite v svoje sposobnosti. Srečno! 

  
  
ZGRABI SVOJO PRILOŽNOST.EU! 

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/news/2383_administrator-competition-2017-tests-and-competencies_sl
https://epso.europa.eu/epsocrs-ref-numbers/epso-ad-338-17_sl
http://priloznost.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 

  

8, 7, 6, … še dober teden dni in zopet bodo na voljo prijave na prakso Roberta Schumana, s katero Evropski parlament univerzitetnim diplomantom najrazličnejših smeri omogoči, da se bolje seznanijo z 

njegovim delom v okviru sprejemanja zakonodaje, prevajanja in odnosov z javnostmi. Prakso lahko opravljaš v Bruslju, Strasbourgu in drugih mestih v državah članicah EU. Ne zamudi priložnosti in naberi 

svoje prve izkušnje v večkulturnem okolju. Na pripravništva, ki se bodo začela s 1. oktobrom 2017, se lahko prijaviš od 15. marca do 15. maja.  

► http://bit.ly/Evropski_parlament_Prakse 

  

Poleg sekretariata EP, si pripravništvo lahko poiščeš tudi v pisarni priljubljenega evropskega poslanca. Če te zanima delo pri njih: redno spremljaj njihove spletne strani!  

  

Poslanec v Evropskem parlamentu Lojze Peterle (ELS) mlade med 21. do 30. letom starosti vabi k sodelovanju v natečaju, ki bo štirim kandidatom omogočil opravljanje eno-mesečnega plačanega 

stažiranja v njegovi pisarni v EP. Prijaviš se z oddajo življenjepisa, motivacijskega pisma in eseja na eno od aktualnih tem, ki so objavljene na njegovih spletnih straneh in se dotikajo različnih področij 

Evropske unije. Natečaj bo potekal v dveh krogih, finalisti pa bodo na petih srečanjih dobili možnost, da poglobljeno spoznajo delovanje EU, in vidike slovenskega članstva v njej. Delo v pisarni Lojzeta 

Peterleta sicer posega predvsem na področja okolja, zdravja in zdrave prehrane ter zunanjih zadev. Rok za prijavo na razpis: 27.3.2017 

► http://bit.ly/LPeterle_Razpis_Staziranje 

  

Te zanima, kako različni interesi vplivajo na oblikovanje politik? Evropski ekonomsko-socialni odbor (ESSO) je svetovalno telo, ki evropskim ekonomskim in socialnim partnerjem (zaposlovalcem, 

sindikatom, predstavnikom malih podjetij in kmetov, potrošnikov itd.) omogoča, da izrazijo svoje uradno stališče o politikah Evropske unije. Njegovo delo lahko pobližje spoznaš s pomočjo daljšega 

pripravništva (5 mesecev) za univerzitetne diplomante ali krajšega pripravništva (od 1 do 3 mesecev), ki ga opravljaš v okviru študija. Delo pri odboru poteka na področjih od kadrovske in pravne 

službe do komunikacij, prevajalstva in financ. Več si poglej v VIDEU. Štipendija za daljša pripravništva znaša 1.159,44 EUR, krajša pripravništva niso plačana. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 31.3.2017 (ob 

12.00) 

► http://bit.ly/ESSO_Traineeships 

  
Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki je pristojen za uveljavljanje pravic na področju blagovnih znamk in modelov EU, razpisuje t.i. Program za mlade strokovnjake 2017 – 2018, 

kjer bodo svoj poklic našli tako računalničarji, industrijski inženirji in arhitekti kot tudi ekonomisti, pravniki, računovodje in politologi, ter mnogi drugi, ki bi jih utegnilo zanimati delo v uradu. Pogoj za 

prijavo je univerzitetna izobrazba (vsaj) prve stopnje ter znanje angleščine oziroma drugega delovnega jezika urada. Pripravništva pri EUIPO se vsako leto začenjajo zgodaj jeseni in trajajo 12 mesecev. Kraj: 

Alicante, Španija. Rok za prijavo: 31.3.2017 

► http://bit.ly/EUIPO_Young_Professionals 

Evropski policijski urad (EUROPOL) išče nove moči v boju proti proti kriminalu na spletu – področje komuniciranja. Projekt vključuje pripravo kratkih videev, info-grafik, predstavitev in drugih 

komunikacijskih produktov ter organizacijo dogodkov z namenom ozaveščanja in preprečevanja tovrstnega kriminala. Sem spada še nekaj logističnega dela, podpora pri spletnih objavah in fotografiranje 

aktivnosti, ki se bodo odvile v okviru Europolovih komunikacijskih kampanj. Kandidati so opravili univerzitetni študij (ga še opravljajo) ali poklicno usposabljanje z omenjenih področij (npr. komuniciranje, 

grafično oblikovanje, evropske študije ali mednarodni odnosi), odlikuje jih temeljito znanje angleščine ter še enega tujega jezika. Kraj: Haag. Trajanje: šest mesecev. Rok za prijavo: 2.4.2017  

► http://bit.ly/EUROPOL_Internships 

http://bit.ly/Evropski_parlament_Prakse
http://bit.ly/LPeterle_Razpis_Staziranje
https://www.youtube.com/watch?v=_Tvtycd5tt0
http://bit.ly/ESSO_Traineeships
http://bit.ly/EUIPO_Young_Professionals
http://bit.ly/EUROPOL_Internships


Evropska centralna banka (ECB) razpisuje pripravništva v generalnem direktoratu za administracijo. Njegova glavna naloga je upravljanje objektov ECB, kar vključuje storitve povezane z infrastrukturo, 

korporativnim upravljanjem nepremičnin ter opreme prostorov (vključno z umetninami), energetskim upravljanjem, zagotavljanjem tehnične opreme in vodenjem projektov na naštetih področjih. Pripravništvo 

poteka na sedežu banke v Frankfurtu, je plačano in traja od 6 do 12 mesecev. Zahtevana je najmanj univerzitetna izobrazba s specializacijo na področju, ki ga pokriva izbrani oddelek. Rok za prijavo: 

29.3.2017 

► http://bit.ly/ECB_DG_Administration 

Konservativni evropski think-tank Center Wilfrieda Martensa za evropske študije razpisuje tri do šest mesečna pripravništva za univerzitetne diplomante in mlade raziskovalce iz celotnega sveta. Zlasti 

primerna so za vse, ki si želijo zgraditi kariero na področju evropskih politik ali z njimi povezanimi področji. Trenutno iščejo pripravnika v svoji ekipi za komuniciranje. Zahtevana je univerzitetna izobrazba 

iz komunikacij, odnosov z javnostmi, političnih in družbenih ved, novinarstva in drugih povezanih strok. Uspešni kandidat bo dobro poznal evropske in mednarodne politike, poleg tega pa bo seznanjen s 

tradicijo krščanske demokracije in vrednostno sorodnih strank konservativne politične opcije. Rok za prijavo: 21.8.2017 

► http://bit.ly/MartensCentre_Communications_Internship  

Še vedno se lahko prijaviš tudi na: 

  

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 neposredno iz sodne dvorane? Potem se 

odpravi v Luksemburg, kajti razpisana so 5 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 

  

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 

  

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 

  

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 

http://bit.ly/ECB_DG_Administration
http://bit.ly/MartensCentre_Communications_Internship
http://bit.ly/CourtEU_Stages_Lux
http://bit.ly/FriendsOfEurope_PogrammeAssistant
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Documents/CoR%20departments%20explained.pdf
http://bit.ly/COR_Traineeships
http://bit.ly/EUOmbudsman_traineeship


dodiplomskega študija. S pripravništvom lahko pričneš tudi leto dni 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 

  

V marcu ne zamudi! 

Natečaj za delovno mesto upravnih uslužbencev 2017 (EPSO/AD/338/17) 

  

Te zanima delo v javni službi? Želiš sodelovati pri spreminjanju Evrope in si pripravljen/a stopiti na stimulativno in izzivov polno poklicno pot? Torej to pomlad nikakor ne zamudi generalnega natečaja za 

zaposlitev v institucijah EU, ki je namenjen univerzitetnim diplomantom (razred AD 5). Pogoji za prijavo na razpis zahtevajo, da imaš državljanstvo EU, obvladaš 2 uradna jezika in imaš diplomo prve 

stopnje (ali višje) iz kateregakoli področja. Delovne izkušnje niso potrebne. Kljub temu, da točni datum objave razpisa še ni bil razkrit, je pričakovano, da bo objavljen v drugi polovici marca. Spremljaj 

podrobnosti v zvezi z razpisom! 

► https://epso.europa.eu/epsocrs-ref-numbers/epso-ad-338-17_sl 

  

Te odlikuje magisterij iz političnih znanosti, evropskih študij, prava, ekonomije ali mednarodnih odnosov? V tvojem življenjepisu pa je poleg leta dni plačanega dela, zavedenih tudi nekaj izkušenj z 

zagovorništvom ali zadevami, ki so povezane z EU. Mednarodna mreža nevladnih organizacij Transparency International (TI), ki bije bitko proti korupciji na svetovni ravni, išče svetovalca za javne 

politike za delo v njihovi pisarni v Bruslju. Tu se boš ukvarjal/a predvsem z integriteto, transparentnostjo in odgovornostjo ustanov EU, njihovih politik in zakonodaje. Zaposlitev za nedoločen delovni čas. 

Rok za prijavo: 19.3.2017 

► http://bit.ly/TI_EU_Policy_Officer 

  

Te zanima, kako deluje vzpostavljanje enotnega trga bančnih produktov? Naloga Evropskega bančnega organa (EBA) je zagotavljanje učinkovitega in usklajenega nadzora in pravne ureditve in ohranjanje 

finančne stabilnosti. Na svojem sedežu v Londonu trenutno razpisuje prosto delovno mesto statistika, ki bo ob pomoči IT oddelka sodeloval v projektu razvoja in vzdrževanja nadzornega sistema zbiranja 

podatkov, ki jih potrebujejo evropske bančne ustanove. Pogoj: zaključen vsaj tri-letni univerzitetni študij in eno leto delovnih izkušenj na relevantnem področju. Zaposlitev za 3 leta, z možnostjo podaljšanja. 

Rok za prijavo: 23.3.2017 

► http://bit.ly/EBA_Statistician 

  

So za tabo vsaj 4 leta univerzitetnega izobraževanja in 1 leto delovnih izkušenj na področju migracij, preseljevanja ali mednarodne zaščite? Že imaš pomembne izkušnje pri vodenju projektov in 

programov? Veš, kako poteka sodelovanje z in med državnimi oblastmi, ustanovami EU, mednarodnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe. Evropski azilni podporni urad (EASO) razpisuje 

začetniško delovno mesto (razred AD5) »svetovalec za operacije – zunanja dimenzija«, ki bo deloval v skladu s strategijo zunanjega delovanja. Slednje na primer vključuje izgradnjo zmogljivosti, podpro 

operacijam v tretjih državah in pri implementaciji aktivnosti preseljevanja. Zaposlitev za dobo 5 let. Kraj: Valleta, Malta. Rok za prijavo: 6.4.2017 (ob 13. uri) 

► http://bit.ly/EASO_Operations_Officer 

  

TOKRAT PREVERI TUDI ► How To Prepare For The 2017 EPSO Administrator Generalists (AD5) Competition… 

 

http://bit.ly/OHCHR_Internship
https://epso.europa.eu/epsocrs-ref-numbers/epso-ad-338-17_sl
http://bit.ly/TI_EU_Policy_Officer
http://bit.ly/EBA_Statistician
http://bit.ly/EASO_Operations_Officer
https://eutraining.eu/content/how-prepare-2017-epso-administrator-generalists-ad5-competition%E2%80%A6


 

 

 

 

 

  

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%20
http://www.sls.si/
https://www.facebook.com/strankaSLS
https://twitter.com/strankasls
https://www.youtube.com/channel/UCO_f74aImGjbu8zztzr4fxA

