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Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Drugi tir je za 

Slovenijo nujen, vendar vladni projekt kaže opozorilne 

znake novega TEŠ 6  

Ljubljana, 20. april 2017 – Vlada RS je v ihti pred iztekom mandata projekt drugega tira 

zasnovala netransparentno, brez prave strategije in s cilji, ki so v jasnem nasprotju s 

principi dobrega gospodarja, kar ugotavljajo tako strokovnjaki OECD ITF in slovenska 

inženirska združenja kot tudi Računsko sodišče RS. Slednje opozarja na nejasno finančno 

konstrukcijo in slabo možnost nadzora. Preberi več ... 

 

Nezapisana beseda, ki lahko izkorenini jezik  
 
Je neukrepanje avstrijske policije ob nedavnem prekritju slovenskih napisov že posledica 
vpliva novega predloga koroške deželne ustave? 
 

Ljubljana, 20. april 2017 – Pozitiven odziv na predlog, da bo v novi koroški deželni ustavi prvič po letu 
1918 omenjena slovenska narodna skupnost, greni odločitev koroške politike, da iz deželne ustave 
umakne zapis slovenščine kot uradnega jezika, s čimer krši določila 3. odstavka 7. člena Avstrijske 
državne pogodbe iz leta 1955. Tudi če se ta trenutek pojavljajo opravičila, da gre le za eno besedico, 
pa ima lahko ta poteza v prihodnosti zelo negativne posledice za koroške Slovence in uničevalne 
posledice za odnos do slovenščine kot uradnega jezika. Če lahko pričakujemo, da trenutna strpna 
avstrijska politika ne bo povzročala problemov slovensko govorečim Korošcem, pa moramo predvideti 
tudi možnost radikalnejše nacionalistične politike, ki je v vzponu. Takšna politika lahko neomembo 
slovenščine v deželni ustavi razume drugače in jo v nadaljevanju v celoti opusti kot enega uradnih 
jezikov. Preberi več …  
  

 

 

Šolarji sprašujejo, mi odgovarjamo  
 
Ljubljana, 19. april 2017 – Na nas sta se obrnila osnovnošolca, ki se pri predmetu Etika ravno učita o 
političnih strankah. Za pripravo predstavitve Slovenske ljudske stranke sta najprej sama poiskala nekatere 
podatke, nato pa nam poslala še nekaj vprašanj, na katera smo z veseljem odgovorili. Preberi več …  
 

 

 

 

V MEDIJIH / SLS SE VRAČA V PARLAMENT  
 
Nova 24 TV je objavila javnomnenjsko raziskavo Parsifala, po kateri bi se SLS s 6 poslanci vrnila v parlament. Hvala vsem za zaupanje. 
Več pa tukaj.  

http://www.sls.si/11517/predsednik-sls-mag-marko-zidansek-drugi-tir-je-za-slovenijo-nujen-vendar-vladni-projekt-kaze-opozorilne-znake-novega-tes-6/
http://www.sls.si/11503/nezapisana-beseda-ki-lahko-izkorenini-jezik/
http://www.sls.si/11500/solarji-sprasujejo-mi-odgovarjamo/
http://nova24tv.si/slovenija/javnomnenjska-raziskava-podpora-cerarjevi-vladi-dosegla-dno-sd-najbolj-priljubljena-v-koaliciji-sds-ostaja-pri-30/


 

 

     

 

 

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

 

https://www.facebook.com/SLS-%C5%A0martno-1266288070058918/  

http://www.lokalno.si/2017/04/12/173989/zgodba/V_Kocevju_o_zmanjsevanju_birokratskih_ovir_in_ugodnejsem_poslovnem_okolju/
https://www.facebook.com/SLS-%C5%A0martno-1266288070058918/


 

 
 

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, primerno za objavo v SLS Novičniku. 

 

 

Tudi s pomočjo Šmartnega pri Litiji se bo SLS vrnila v parlament  
 
Ljubljana, 20. april 2017 – Občinski odbor SLS Šmartno pri Litiji se je včeraj dobil na srečanju, ki sta se 
udeležila tudi podpredsednik SLS Primož Jelševar in direktorica SLS Tadeja Romih. Zbrane so poleg 
predsednice odbora Veronike Jesenšek pozdravili župan SLS iz občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko, 
podžupan Srečko Valut ter predsednica Občinskega odbora SLS Litija Lijana Lovše, ki je poudarila pomen 
dobrega sodelovanja med občinami. Preberi več …  
 

 

Apel Olge Franca za podelitev priznanja z nagrado MOK Angeli 
Lampe 
 
Koper, 18. april 2017 – Mestna svetnica SLS v Mestni občini Koper (MOK) in predsednica Mestnega 
odbora SLS Koper Olga Franca je na koprskega župana MOK Borisa Popoviča naslovila apel, naj ga. 
Angela Lampe za svoj neutruden boj za izgradnjo centra Debeli rtič za otroke s posebnimi potrebami 
prejme priznanje MOK »Priznanje 15. maj«. V pismu Olga Franca izpostavi, da bo s centrom Obala 
nastalo tudi 50 novih delovnih mest, kar je za lokalno okolje izjemnega pomena, prav tako pa je »ga. 
Angela Lampe za ta življenjski projekt žrtvovala ogromno svojega časa in pri tem sama nosila tudi 
precej finančnih bremen. Predlagamo vam, da se komisija ponovno sestane in sprejme drugačno 
odločitev ter Angeli Lampe, veliki borki za izgradnjo Centra Obala Debeli rtič, podeli priznanje Mestne 
občine Koper »Priznanje 15. maj« z denarno nagrado.« Preberi več …  

 

 

 

 
VABILO NA OMIZJE PAMETNE VASI 

 

 

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) v sodelovanju z  
evropsko komisarko za promet Violeto Bulc  

vabi na omizje  Pametne vasi – nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja 
v petek, 12. maja 2017, ob 9.30 uri  

na Kmečkem turizmu Apat v Gaberkah pri Šoštanju. 
 

Živimo v času nove tehnološke revolucije – digitalizacije. Medtem ko jo urbana okolja sprejemajo s širokimi rokami, pa podeželje ne more 
držati tempa prilagajanja tehnološkim spremembam. To je danes aktualni izziv za večino slovenskih občin, še posebej podeželskih.   
Zato bodo na omizju »Pametne vasi« strokovnjaki s širokega spektra področij ugotavljali, kako lahko ta trend spremenimo ter izkoristimo 
nove pristope, kot so pametne vasi, delitvena ekonomija (npr. souporaba vozila oz. delitev vožnje oz. angleško: »car & ride sharing«), precizno 
kmetijstvo, kratke prehranske verige ter za to, da kakovost življenja na podeželju ostane primerljiva z mestnim in da podeželje (p)ostane 

 

mailto:sls@sls.si
http://www.sls.si/11506/tudi-s-pomocjo-smartnega-pri-litiji-se-bo-sls-vrnila-v-parlament/
http://www.sls.si/11498/apel-olge-franca-za-podelitev-priznanja-z-nagrado-mok-angeli-lampe/


razvito, vitalno ter poseljeno.  
Pametna mesta postajajo naš vsakdanjik. Poskrbimo, da bomo čimprej imeli tudi pametne vasi!  

#SmartVillage            #EU4SmartVillages 
Točna lokacija: http://bit.ly/2oa2e0u   
Prijave: Vljudno vas vabimo, da se na dogodek prijavite prek spletnega obrazca: https://goo.gl/forms/KSSYDiu6ifLWYoDE2  
 
Program: 
9:00     Registracija in sprejem udeležencev 
9:30     Pričetek omizja  

• Violeta Bulc, evropska komisarka za promet: EU akcija za pametne vasi 
• Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu (SLS/EPP): Pametne vasi kot priložnost za Slovenijo in njeno podeželje  

9:45     Omizje Digitalizacija – izzivi, ovire in priložnosti 
• Violeta Bulc, evropska komisarka za promet in mobilnost 
• Matej Čer, ustanovitelj podjetja Avant car in idejni vodja projekta souporabe električnih vozil Avant2Go 
• Julij Božič, izvršni direktor za inovacije in digitalizacijo poslovanja BTC 
• Andrej Mertelj, Izvršni direktor Datalab Agro 
• Žiga Drev, soustanovitelj podjetja Prospeh d.o.o. 

11:00   Odmor za kavo 
11:45   Omizje Primeri dobre prakse 

• Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije  
• Ivan Drev, direktor Kmetijske zadruge Šaleška dolina 
• Marko Zevnik, direktor Zavoda Sopotniki  
• Katjuša Šavc, strokovna sodelavka Društva za sonaravni razvoj Focus 
• Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta (SLS/EPP) 

13:00   Pogostitev 
Omizje bo povezovala Mateja Maja Ažman. 

 

 

Moja vizija EU iz mojega otroštva in danes ob 60. obletnici EU 
  
Zgodba fotografije z mojega otroštva 
  
Na fotografiji sem star c. c. a. 8 ali 9 let, torej še osnovnošolec, ki sedim na domači peči na domačiji – kmetiji 
mojih staršev, kjer sem preživljal svojo mladost skupaj še s tremi brati. To so bila sedemdeseta leta 
prejšnjega stoletja, ko Slovenija še ni bila samostojna in suverena država, temveč je bila še del socialistične 
Jugoslavije. Doma na kmetiji sem se že v rosnih letih naučil delavnosti, saj smo skupaj z brati vselej 
pomagali staršem pri kmečkih opravilih, saj smo se preživljali s kmetijstvom, pa tudi pri opravilih v hiši in 
gospodinjstvu. Mladost na domačiji me je naučila vseh temeljnih vrednot za življenje: družinskih vrednot, 
ljubezni, vrednot dela, sodelovanja in spoštovanja, hkrati pa mi je bila vir navdiha za šolanje in kasnejše delo. 
Iz te rane mladosti sem se naučil vedno trdno stati na realnih tleh in tudi preživetja z lastnimi rokami, z 
lastnim delom. Starši so me naučili, da si sam svoje sreče kovač, zato moraš enostavno hoteti in prevzeti 
odgovornost zase in za svoje. Preberi več …  

 

Bogovič podprl 2. mednarodno konferenco o krožnem gospodarstvu, ki 
bo 11. in 12. maja v Ljubljani in Mariboru 
  
Od velikih besed je treba preiti k praktičnemu delu vsakega posameznika 
  
14. april 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je včeraj, 13. aprila, podprl 2. 
mednarodno konferenco o krožnem gospodarstvu (angleško: 2nd Circular Change Conference), katere 
nosilec je povezovalna platforma Circular Change, in ki bo letos poteka 11. in 12. maja v Ljubljani in 
Mariboru. Dvodnevni dogodek, ki nastaja v sodelovanju številnih partnerjev, prinaša enega najbolj 
poglobljenih soočenj z izzivi uresničevanja krožne tranzicije. Preberi več …   

 

8 KORAKOV DO ZAPOSLITVE V INSTITUCIJAH EU 
 
Medtem ko loviš priložnost za zaposlitev ali pripravništvo v izbrani instituciji Evropske unije, ne pozabi, da poleg znanja in spretnosti, pridobljenih v procesih formalnega izobraževanja, na trgu dela 
štejejo tudi kompetence, pridobljene izven študija. 
 
8. korak: Ne pozabi na neformalno! Izkoristi Erasmus+ 
 
Kot pravi poslanec zgoraj, so tisto, kar te loči od drugih in ti prinaša dodano vrednost na trgu dela: tvoje izkušnje, pridobljene izven formalnega izobraževanja. Te so v tujini zelo cenjene, saj ne 
izkazujejo le tvojega znanja, pač pa kažejo na tvoje vrednote in na to, kakšna osebnost si. Evropska unija ponuja številne možnosti, da v procesih neformalnega izobraževanja in učenja pridobiš 
kompetence, ki ti bodo ob zaposlitvi prišle še kako prav. Svetujemo ti, da raziščeš možnosti v okviru programov Erasmus+: 
 
► Se udeležiš mladinske izmenjave in nekoč morda postaneš del ekipe evropskih mladinskih delavcev. Mladinske izmenjave trajajo od 5 do 21 dni. Mladim iz različnih držav omogočajo, da se 
srečajo ter krajši čas skupaj bivajo in sodelujejo pri skupnih projektih. Dejavnosti, v katerih sodelujejo, navadno obsegajo delavnice, vaje, razprave, igranje vlog, zunanje aktivnosti in drugo. Učne 
izkušnje udeležencev na mladinskih izmenjavah so priznane v potrdilu Youthpass. 
 
► Sodeluješ v programih Evropske prostovoljske službe. Prostovoljec EVS se zaveže, da bo delal za organizacijo v tujini. Projekti prostovoljskega dela zajemajo številne dejavnosti z različnih 
področjih, kot so delo z mladimi, kultura, socialno varstvo in varovanje okolja. Prostovoljsko delo je neplačano delo s polnim delovnim časom. Traja najmanj 2 tedna in največ 12 mesecev. Kriti so 
vsi osnovni stroški udeležbe v projektu prostovoljskega dela: stroški nastanitve in prehrane ter lokalnega javnega prevoza. Prostovoljec lahko tudi prejme majhno žepnino. 
 
O udeležbi v tovrstnih programih povprašaj v lokalnih mladinskih organizacijah in centrih. Ali skoči na nacionalno agencijo MOVIT!  
 

http://bit.ly/2oa2e0u
https://goo.gl/forms/KSSYDiu6ifLWYoDE2
http://bogovic.eu/moj-vizija-eu-iz-mojega-otrostva-in-danes-ob-60-obletnici-eu/
http://bogovic.eu/bogovic-podprl-2-mednarodno-konferenco-o-kroznem-gospodarstvu-ki-bo-11-in-12-maja-v-ljubljani-in-mariboru/
https://europa.eu/youth/EU_sl
https://www.youthpass.eu/sl/youthpass/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/european-voluntary-service_sl
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en?country=SI&topic=&field_eyp_vp_accreditation_type=All&town=&name=&pic=&eiref=&inclusion_topic=
http://www.movit.si/


 

 
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 
 
Pridruži se Svetu Evrope in sodeluj pri varovanju človekovih pravic! Če imaš visokošolsko izobrazbo vsaj prve stopnje ter željo po pridobivanju praktičnih izkušenj in znanja o delovanju 
institucije odpotuj v Strasbourg septembra, ko so na sporedu nova, jesenska, petmesečna pripravništva. Pripravništva pri Svetu Evrope niso plačana, vendar bo že hitra raziskava na spletu 
navrgla nekaj možnosti mednarodnih štipendij, za katere lahko zaprosiš, zato ne odlašaj s prijavnim obrazcem – izpolni ga v angleškem ali francoskem jeziku. Rok za prijavo: 29.4.2017 
► http://bit.ly/COE_Traineeships 
 
Še vedno se lahko prijaviš tudi na: 
 

Ne pozabi 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 mednarodnem okolju. Z opravljanjem pripravništva boš 
pričel/a v oktobru. Rok za prijavo: 15.5.2017 
► http://bit.ly/Evropski_parlament_Prakse 
 
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 
 
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 
 
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 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 
 
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. Rok za prijavo: 3.5.2017 
► http://bit.ly/EPSO_AD5_2017 
 
Sodišče Evropske unije v Luksemburgu redno išče pravnike za zaposlitev v službi za raziskave in dokumentacijo in z nalogo izvajati študije in raziskave ter urejati dokumentacijo v zvezi s 
pravom Unije in nacionalnimi pravi. Za zaposlitev na stopnji AD 5 (karierni začetniki) sta zahtevana univerzitetna izobrazba iz nacionalnega prava in dobro poznavanje prava EU, delovne 
izkušnje so zelo zaželene. Na tem delovnem mestu je potrebno tudi dobro poznavanje francoskega jezika. Zaposlitev za eno leto, z možnostjo podaljšanja. Rok za prijavo: stalni razpis 
► http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta 
 
Sodišče Evropske unije išče tudi pravnike lingviste za slovenski jezik. Poleg zanimanja za pravno prevajanje morajo imeti še diplomo pravne fakultete iz slovenskega prava, odlično morajo 
obvladati slovenski jezik in temeljito obvladati vsaj enega od naslednjih jezikov: francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, angleščina. Dobro poznavanje francoskega jezika in že 
pridobljene delovne izkušnje predstavljajo prednost v izbirnem postopku. Zaposlitev za določen čas. Kraj: Luksemburg. Rok za prijavo: stalni razpis 
► http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta2 
 
Za tiste, ki že imajo dve leti relevantnih delovnih izkušenj in univerzitetno izobrazbo na primer iz politologije, evropskih študij, javnega ali poslovnega upravljanja, prava, ekonomije ipd, 
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), razpisuje prosto delovno mesto »svetovalec za politike – koordinator nacionalnih regulatornih služb«, ki bo zaposlitev opravljal v 
njeni pisarni za zvezo v Bruslju. ACER ima kot edina agencija EU sicer svoj sedež v Ljubljani. Zaposlitev za dve leti, z možnostjo podaljšanja. Rok za prijavo: 23.4.2017 
► http://bit.ly/ACER_PolicyOfficer_NRACoordinator 
 
Za inženirje, matematike, fizike, ekonomiste oziroma tiste, ki jih odlikujejo kvantitativna znanja in imajo pripadajoči dve leti delovnih izkušenj, Agencija ACER, ki se ukvarja z liberalizacijo 
trgov električne energije in nudi pomoč nacionalnim agencijam, razpisuje tudi delovno mesto »svetovalca za trg z električno energijo«, ki bo delo opravljal na sedežu agencije v Ljubljani. 
Tako kot zgoraj je tudi tu zahtevano znanje angleškega jezika na stopnji C2. Zaposlitev za dve leti, z možnostjo podaljšanja. Rok za prijavo: 23.4.2017 
► http://bit.ly/ACER_Market_Officer 
 
TOKRAT PREVERI TUDI   ►  Vse natečaju za adminis trator je  AD5  ►  2017 EPSO Administrator  Compet i t ion:  Everyth ing You Need To Know  
 

 

 

  

  

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

 

http://priloznost.eu/
http://bit.ly/COE_Traineeships
http://bit.ly/Evropski_parlament_Prakse
http://bit.ly/FriendsOfEurope_PogrammeAssistant
http://bit.ly/CourtEU_Stages_Lux
http://bit.ly/EUOmbudsman_traineeship
http://bit.ly/OHCHR_Internship
http://bit.ly/EPSO_AD5_2017
http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta
http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta2
http://bit.ly/ACER_PolicyOfficer_NRACoordinator
http://bit.ly/ACER_Market_Officer
https://eutraining.eu/content/2017-epso-administrator-competition-everything-you-need-know
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

