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Spoštovani, 

  

vabljeni na praznovanje 29. obletnice ustanovitve Slovenske kmečke zveze,  

predhodnice današnje Slovenske ljudske stranke,  

ki bo v petek, 12. maja 2017, ob 17. uri, na Gradu Sevnica  

(Cesta na grad 17, 8290 Sevnica, dostop do lokacije). 

  

  

Predhodna najava zaradi organizacije dogodka: do torka, 9. maja 2017, na sls@sls.si ali telefon 01/ 241 88 20. 

  

Vljudno vabljeni, da skupaj nazdravimo na »sevniškem biseru«! 

 

Rok Sedminek, 

predsednik SKZ pri SLS  

mag. Marko Zidanšek, 

predsednik Slovenske ljudske stranke  
 

 

http://www.grad-sevnica.com/kako-do-nas.html
mailto:sls@sls.si
http://www.sls.si/


V medijih / Srečanje s koroškimi Slovenci 

V zadnji številki Družine (št. 18-19, 30. april 2017) si lahko preberete prispevek dr. Draga 

Čeparja z obiska udeležencev projekta »Povežimo Slovenijo« pri koroških Slovencih, 7. aprila 

2017. Prijetno branje! 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

https://www.facebook.com/SLSSevnica/  

 

https://www.facebook.com/SLSSevnica/
https://twitter.com/strankaSLS?ref_src=twsrc^tfw&ref_url=http://www.sls.si/
https://www.facebook.com/SLSSevnica/


 
 

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. 

 

VABILO 
 

Občinski odbor SLS Trebnje v okviru projekta »Povežimo Slovenijo« vabi 
 

na srečanje na Tednu cvička v Trebnjem v soboto, 27. maja 2017. 

 
PROGRAM: 

9:30  Sprejem udeležencev srečanja in pozdrav s strani vodstva OO SLS Trebnje  pred cerkvijo na Zaplazu pri Čatežu (http://www.zaplaz.si/) 

10:00 Sv. maša v božjepotni cerkvi novomeške škofije na Zaplazu  

11:00  Dobrodošlica in pozdrav predsednika KS Čatež g. Bogomirja Mlakarja in predstavitev KS  

11:30  Odhod na kmetijo Marjane in Viktorja Kužnik na Podlisec 6 pri Dobrniču, ogled kmetije in pogostitev  

13:30  Odhod v Knežjo vas in ogled Baragove rojstne hiše v Mali vasi (http://www.trebnje.si/144/frederik-baraga) 

14:30  Prihod v Trebnje na prireditveni prostor, kjer bo potekal program  v okviru 45. Tedna cvička (http://www.zdvd.si/teden-cvicka)  
 

Na eni izmed lokacij se nam bo pridružil tudi predsednik SLS mag. Marko Zidanšek. 
 
Stroški na udeleženca: pogostitev na kmetiji 8 € in ogled Baragove rojstne hiše 2 €. Hrano in pijačo na prireditvenem prostoru 45. Tedna cvička krije vsak 
udeleženec po izbiri sam. 

Vabljeni člani in simpatizerji, povabite prijatelje in sorodnike. Ne bo vam žal! 
 

Obvezna najava posameznikov in skupin ter pojasnila in informacije: 

Anton ZALETEL, tel.:  041 377 958, e-pošta: tone.zaletel@gmail.com. 
 

Prisrčno vabljeni! 
 

Anton Zaletel dr. Jože Korbar, 
predsednik OO SLS Trebnje 

 

 

Slovenska ženska zveza pri SLS:  Prošnja za pomoč družini  
  

Slovenska ženska zveza pri SLS zbira pomoč za večjo družino iz Kamnika, ki se je znašla v hudi stiski.  
 

Potrebovali bi kakšno brisačo, predvsem pa otroška oblačila in obutev:  

- fantovska oblačila velikosti 116, 134, 156, 164, obutev pa 29, 34, 39, 42 (najrajši superge) 

- dekliška oblačila velikosti 146 – 152, obutev pa 35 - 36.  

Podarjena oblačila in obutev, pa tudi kak drug priboljšek za otroke, zbiramo na tajništvu SLS, Beethovnova ulica 4 v 
Ljubljani, za predhodne informacije pa smo na voljo na telefonski številki 01/ 241 88 20 ali na sls@sls.si.  
 
Vsem iskrena hvala za pomoč! 

 

 

 

 

mailto:sls@sls.si
http://www.zaplaz.si/
http://www.trebnje.si/144/frederik-baraga
http://www.zdvd.si/teden-cvicka
mailto:tone.zaletel@gmail.com
mailto:sls@sls.si


VABILO NA OMIZJE PAMETNE VASI 
#EU4SmartVillages 

 

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 

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. 

 

 

Bogovič o katastrofalni pozebi v Sloveniji opozoril Evropski 

parlament 

»V proračunu EU za kmetijstvo mora biti večji poudarek na ukrepih za upravljanje s tveganji« 

 Bruselj, 3. maj 2017 – Na včerajšnji seji odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) 

je potekala tudi izmenjava mnenj s poročevalcem za proračun EU Siegfridom Mureșanom z Odbora za proračun 

(BUDG). Razprava je potekala predvsem v smeri prioritet kmetijskega dela proračuna EU za leto 2018, poudarek 

pa je bil na zagotavljanju zadostne višine proračunskih sredstev za krizne ukrepe oz. ukrepe za obvladovanje 

tveganj, ki jih opredeljuje Skupna kmetijska politika EU. Preberi več ... 
 

 

Vlogo kmetov v prehranjevalni verigi je treba povečati  

Bruselj, 3. maj 2017 – Zanimivega dogodka na temo odnosa med trgovci in kmeti ter njihovega partnerstva v 

prehranjevalni verigi se je na povabilo gostiteljice EU poslanke Julie Girling udeležil tudi poslanec SLS/EPP 

Franc Bogovič. Na dogodku je predstavil stanje na področju organiziranosti maloprodajnih trgovin v Sloveniji. 

Slovenija deli usodo večine držav EU od 3 do 5 trgovcev obvladuje 70 do 90 % maloprodajnega trga. V 

nadaljevanju je izpostavil problem slabega sodelovanja med trgovci in kmeti v Sloveniji. »Kmetje so sicer 

organizirani v zadrugah, težava pa je organiziranost med sadjarji in zelenjadarji. Ker ti v Sloveniji niso 

povezani v organizacije proizvajalcev, izgubljajo letno od 3 do 5 milijonov evrov,« je poudaril Bogovič, ki si 

http://bit.ly/2oa2e0u
https://goo.gl/forms/KSSYDiu6ifLWYoDE2
http://bogovic.eu/bogovic-o-katastrofalni-pozebi-v-sloveniji-opozoril-evropski-parlament/


prizadeva za boljše povezovanje le-teh. Preberi več ... 

 
Evropska sredstva so kot kvas pri peki kruha 
 

Bruselj, 27. april 2017 –  Na mini plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta je evropski 

poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) sodeloval v razpravi o uvedbi Programa za podporo 

strukturnim reformam za obdobje 2017 – 2020. Preberi več ... 

 

 

 

 

 

EU ne prinaša blaginje sama po sebi, ustvarijo si jo uspešne države, ki znajo izkoristiti njene 
možnosti. Želim si, da bi bila Slovenija med njimi!  

  

Ljubljana 30. april 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je svoje razmišljanje o prihodnosti Evropske 

unije komentiral tudi za spletni portal Ta trenutek (objavljen 29. 4. 2017).   

Celoten komentar je podan v nadaljevanju. 

 

 

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!  
 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/european-voluntary-service_sl
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PREVERI TUDI  ►  Vse natečaju za administrator je  AD5  ►  2017 EPSO Administrator  Compet it ion:  Everything You Need To Know  
 

 

 

  

  

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

 

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

