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Spoštovane članice in člani SLS, drage prijateljice in prijatelji, 

jutri praznujemo dan boja proti okupatorju, ko se spominjamo vseh ponosnih in aktivnih državljank in 

državljanov, vseh tistih žensk in moških, ki so se leta 1941 odločili upreti se okupatorju slovenske zemlje. Tudi 

danes bi nam v naši državi prav prišla večja mera ponosa, pa tudi poguma, da bi se znali postaviti za tisto, kar 

je naše.  

Ob 27. aprilu naši državi in vam, spoštovane državljanke in državljani, želim, da bi Vlada RS zaščitila podjetja 

državnega pomena pred razvrednotenjem, da bi zaščitila tudi izvirne slovenske proizvode, teran in druge 

sadove naše zemlje, in nenazadnje tudi, da bi se znala postaviti za svoje ozemlje – predvsem na območju 

Piranskega zaliva. 

Že nekaj dni kasneje bodo pred 1. majem, praznikom dela, zagoreli kresovi. 

Spoštovane delavke in delavci, državljanke in državljani, 

ob prazniku dela vam želim, da bi ponosno opravljali svoje delo in za to dobili pošteno plačilo. Želim si, da bi se 

vsakemu delavcu s poštenim plačilom, dovolj visokim za dostojno življenje, vrnilo tudi dostojanstvo. Ob tem 

mora država posebno pozornost posvetiti množici brezposelnih in najti odgovore, ki bodo trajnostno reševali 

vprašanje socialne ogroženosti. Želim si tudi, da bi bili državljani, delavci, razbremenjeni davčnih in 

birokratskih ovir, ki vse prepogosto ovirajo napredek in dušijo veselje do dela.  

Želim si, da bi že kmalu živeli v državi, ki jo bodo vodili dobri gospodarji. Tako kot vsi mi, ki moramo 

premišljeno ravnati z zasluženim denarjem, mora tudi dober gospodar države preudarno ravnati s 

premoženjem, ki ga je ustvarilo delo vseh nas, in skrbeti za njegovo plemenitenje. 

Želim vam lepe praznike! 

mag. Marko Zidanšek  

predsednik SLS 

 

 

 

 

Predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek: Če ne more zagotoviti 

izplačila lanskih pozebnih  odškodnin, naj minister Židan zaradi 

nesposobnosti odstopi s položaja  

Ljubljana, 25. april 2017 – Predsednik Slovenske kmečke zveze pri SLS Rok Sedminek ob letošnji 

ponovni spomladanski pozebi opozarja, da kmetje, ki jim je pozeba že lani zadala hud udarec, še niso 

dobili niti lanskih odškodnin. »Kmetijski minister Dejan Židan se izgovarja na institucije EU, a njegove 

razlage ne držijo vode, saj so npr. avstrijski in hrvaški kmetje že lani dobili svoje odškodnine. Cela 

lanska pozeba je slovenskemu kmetijstvu vzela nekaj več kot 40 milijonov evrov prihodkov. To je sicer 

na ravni države mnogo manj kot nekateri zgrešeni gospodarski in infrastrukturni projekti, ampak od 

tega denarja bi morali živeti kmetje, zato to tudi predstavlja veliko socialno težavo. Glavna napaka 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je nepripravljenost na težave, ki postajajo 

stalnica – slovensko kmetijstvo nujno potrebuje trajnostne rešitve!« izpostavlja predsednik SKZ pri 

SLS Rok Sedminek in dodaja: »Minister Židan bi moral prevzeti odgovornost za svoje delo in 

zagotoviti takojšnje izplačilo lanskih odškodnin. Če tega ni sposoben, bi moral zaradi nesposobnosti 

pri opravljanju ključnih nalog svojega resorja odstopiti!« Preberi več ... 

 

Mag. Zidanšek v pismu Orbanu: Raznolikost nas dela močnejše, 

podpiram obstanek Fidesza v EPP 

Ljubljana, 24. april 2017 – Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek se je odzval na pismo, ki ga je prejel od 
madžarskega premierja in predsednika Fidesza Viktorja Orbana, in podprl njegovo namero, da stranka ostane 
predana članica Evropske ljudske stranke, kljub pozivu luksemburškega evropskega poslanca Franka Engla, naj 
Fidesz zapusti EPP. Mag. Zidanšek je poudaril, da imajo članice morda kdaj res različna stališča, kljub temu pa 
trdno verjame, da prav raznolikost dela EPP močnejšo. Preberi več ... 

 

 

  
 

http://www.sls.si/11535/predsednik-skz-pri-sls-rok-sedminek-ce-ne-more-zagotoviti-izplacila-lanskih-pozebnih-odskodnin-naj-minister-zidan-zaradi-nesposobnosti-odstopi-s-polozaja/
http://www.sls.si/11525/mag-zidansek-v-pismu-orbanu-raznolikost-nas-dela-mocnejse-podpiram-obstanek-fidesza-v-epp/


 

V MEDIJIH / TONI KUKENBERGER, Ekološka kmetija Kukenberger  
 

Toni Kukenberger, najbolj inovativni kmet 2016 in član SLS Trebnje, je bil gost oddaje Prava ideja! Posnetek si lahko ogledate tukaj.  

 

 

     
 

 

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

 

https://www.facebook.com/SLS-Trbovlje-215065868657419/?hc_location=ufi  

 

 
 

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. 

 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prava-ideja/174468194
https://www.facebook.com/SLS-Trbovlje-215065868657419/?hc_location=ufi
mailto:sls@sls.si
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prava-ideja/174468194
https://www.facebook.com/SLS-Trbovlje-215065868657419/?hc_location=ufi


Letni občni zbor OO SLS Radenci  
 

Radenci, 23. april 2017 – V nedeljo, 23. aprila 2017, je v Radencih potekal letni občni 
zbor OO SLS Radenci. Zbora so se poleg lepega številka članov SLS udeležili tudi 
predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, župan SLS v občini Radenci Janez Rihtarič, 
predsednik OO SLS Gornja Radgona Branko Kocbek in predsednik OO SLS Sveti Jurij 
ob Ščavnici Alojz Štuhec.  
Odboru čestitamo za prijetno izpeljan dogodek in želimo veliko uspeha pri njihovem 
delu  tudi v prihodnje.  

 

 

 

Predsednica MO SLS Koper Olga Franca: Prepad med mestom 

in podeželjem se čedalje bolj povečuje  

Koper, 21. april 2017 – »Podeželje tudi v letu 2016 ni začutilo razvojnega premika. Sanacije cest, 
izgradnje vodovoda v vaseh, kjer morajo vodo dnevno prekuhavati, izgradnje kanalizacijskega 
omrežja, internetne povezave, novi vrtci in širitev šol … vse to stoji, podeželje ostaja na obrobju in 
brez strategije prihodnosti. Vendar so njegove danosti izjemne in edinstvene, čeprav so 
zapostavljene,« je na sinočnji 20. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Koper (MOK) opozorila 
Olga Franca. Preberi več ... 
 

 

Dr. Damjan Prelovšek prejel nagrado Izidorja Cankarja  

Ljubljana, 21. april 2017 – Dr. Damjan Prelovšek je prejel nagrado Izidorja Cankarja, ki mu jo je podelilo 
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo za življenjsko delo in posebej izjemen prispevek na področju 
raziskovanja slovenske arhitekture, kakor tudi za dvakratni prejem Plečnikove medalje.  
Več kot sto članov SLS se z veseljem spominja njegovega izjemnega vodenja po Plečnikovi zapuščini 4. marca 
lani na ekskurziji po Ljubljani v okviru projekta Povežimo Slovenijo.  
Dr. Damjanu Prelovšku sta posebej čestitala tudi predsednik SLS mag. Marko Zidanšek in dr. Drago čepar, 
vodja projekta Povežimo Slovenijo.   

Foto: Roman Šipić/Delo 

 

 

 
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 
razvito, vitalno ter poseljeno.  

Pametna mesta postajajo naš vsakdanjik. Poskrbimo, da bomo čimprej imeli tudi pametne vasi!  
#SmartVillage            #EU4SmartVillages 

 

http://www.sls.si/11520/predsednica-mo-sls-koper-olga-franca-prepad-med-mestom-in-podezeljem-se-cedalje-bolj-povecuje/


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. 

 

 

 

https://www.facebook.com/FrancBogovic.SLS  

 

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
https://www.facebook.com/FrancBogovic.SLS
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/
https://www.facebook.com/FrancBogovic.SLS
https://www.facebook.com/FrancBogovic.SLS


 

 
 
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 
 
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
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

