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Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek ob 29. obletnici ustanovitve 

Slovenske kmečke zveze, današnje Slovenske ljudske stranke : SLS bo 

poskrbela za drugi preporod Slovenije  

Sevnica, 12. maj 2017 – Na sevniškem gradu je danes potekalo praznovanje 29. obletnice ustanovitve 

Slovenske kmečke zveze, prve ustanovljene demokratične politične stranke v Sloveniji po drugi svetovni vojni 

– današnje Slovenske ljudske stranke. Praznovanja se je udeležilo skoraj dvesto članov in funkcionarjev, da so 

stranki zaželeli vse najboljše. Zbrane so pozdravili župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, poslanec Evropskega 

parlamenta (SLS/EPP) Franc Bogovič, predsednik Slovenske kmečke zveze pri SLS Rok Sedminek in 

predsednik SLS mag. Marko Zidanšek kot osrednji slavnostni govorec. Stična točka govorov je bila prihodnost 

Slovenske ljudske stranke in prihodnost Slovenije, ki bo z SLS v parlamentu po naslednjih državnozborskih 

volitvah stopila na pravo pot. Predsednik SLS Mag. Marko Zidanšek je dejal: »Pokazali bomo rešitve, ki jih 

narekuje zdrava pamet, za njihovo uresničitev pa je potrebno delo. Tega se zavedamo! In to nas ne plaši, 

ampak spodbuja, saj vemo, da bodo – z našimi programskimi rešitvami dobrega gospodarja – jasni cilji za 

Slovenijo postali resničnost, da bomo lahko s ponosom gledali na svojo državo,« ob tem pa je člane povabil: 

»Vabim vas in si želim za vsakega od vas, da postanete del ekipe, ki bo jutri poskrbela za drugi preporod 

Slovenije.«  Preberi več ... 

 
Govor predsednika SLS mag. Marka Zidanška lahko v celoti preberete tukaj ali poslušate na tej povezavi.  

Govor predsednika SKZ pri SLS lahko v celoti preberete tukaj ali poslušate na tej povezavi.  

Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (EPP/ELS) lahko poslušate tukaj.  

Govor župana Občine Sevnica in predsednika OO SLS Sevnica Srečka Ocvirka lahko poslušate tukaj.  

 

Fotografije z dogodka si lahko ogledate na naši Facebook strani. 

 

 

 

 

Drugi tir preko Ljubljane do Štajerske je mogoč, vendar Vlada RS o 

tem noče slišati  

Ljubljana, 17. maj 2017 – V Slovenski ljudski stranki pričakujemo in zahtevamo od Vlade RS, da v najkrajšem 
možnem času na transparenten način izbere novo, obvoznemu koridorju konkurenčno traso drugega tira in 
prične z njeno izgradnjo. 
 
Divača nikakor ni nujno optimalna stična točka med železniškima progama proti Italiji (5. evropski koridor) in 
proti Kopru. Slovenija mora pustiti prednost koridorju Koper–Ljubljana–Štajerska–Gradec. Pomislimo le na 
potrebe gospodarstva in delovna mesta vzhodno od Ljubljane. Preberi več ... 

 

Podpredsednik SLS Primož Jelševar: Namesto s koncertom se ukvarjajte 

raje s katastrofalnim stanjem, v katerega ste pripeljali državo  

Ljubljana, 17. maj 2017 – Na polemiko v zvezi z napovedanim in prepovedanim koncertom hrvaškega glasbenika v 
Mariboru se je odzval podpredsednik SLS Primož Jelševar. Preberi več ... 
 

 

 

 

Članice SŽZ pri SLS za večjo vlogo žensk pri kreiranju političnega 

vsakdana 

Celje, 16. maj 2017 – Članice Upravnega odbora SŽZ pri SLS so imele včeraj 3. redno sejo v knežjem mestu. 
To je bil tudi dan, ko je SLS leta 1920 v Sloveniji uvedla splošno volilno pravico na občinskih volitvah. Srečanja 
se je udeležil predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, ki si tako kot članice SŽZ pri SLS želi, da bi bilo čim več 
žensk in mladih vpetih v politično življenje. Predsednica SŽZ pri SLS Suzana Lara Krause je ob mednarodnem 
dnevu družin izpostavila tudi vlogo žensk na tem za vsakdanje življenje in družbo nasploh pomembnem 
področju: »Družina je tisto, kar v življenju šteje, in to zagovarjamo v naši zvezi.« Preberi več ... 

 

http://www.sls.si/11586/predsednik-sls-mag-marko-zidansek-ob-29-obletnici-ustanovitve-slovenske-kmecke-zveze-danasnje-slovenske-ljudske-stranke-sls-bo-poskrbela-za-drugi-preporod-slovenije/
http://www.sls.si/11582/govor-predsednika-sls-mag-marka-zidanska-ob-29-obletnici-ustanovitve-skz-danasnje-sls/
https://youtu.be/5qcKdbKftqo
http://www.sls.si/11584/govor-predsednika-skz-pri-sls-roka-sedmineka-ob-29-obletnici-ustanovitve-skz-danasnje-sls/
https://youtu.be/IOVyEd3DyQ8
https://youtu.be/UvEhIdoVdJA
https://youtu.be/XT4KeDPLohg?t=303
https://www.facebook.com/pg/strankaSLS/photos/?tab=album&album_id=10153882220072614
http://www.sls.si/11612/drugi-tir-preko-ljubljane-do-stajerske-je-mogoc-vendar-vlada-rs-o-tem-noce-slisati/
http://www.sls.si/11619/podpredsednik-sls-primoz-jelsevar-namesto-s-koncertom-se-ukvarjajte-raje-s-katastrofalnim-stanjem-v-katerega-ste-pripeljali-drzavo/
http://www.sls.si/11603/clanice-szz-pri-sls-za-vecjo-vlogo-zensk-pri-kreiranju-politicnega-vsakdana/
http://www.sls.si/11586/predsednik-sls-mag-marko-zidansek-ob-29-obletnici-ustanovitve-slovenske-kmecke-zveze-danasnje-slovenske-ljudske-stranke-sls-bo-poskrbela-za-drugi-preporod-slovenije/
http://www.sls.si/11619/podpredsednik-sls-primoz-jelsevar-namesto-s-koncertom-se-ukvarjajte-raje-s-katastrofalnim-stanjem-v-katerega-ste-pripeljali-drzavo/
http://www.sls.si/11603/clanice-szz-pri-sls-za-vecjo-vlogo-zensk-pri-kreiranju-politicnega-vsakdana/


Podpredsednik SLS Primož Jelševar: Slovenija bo v desetih letih morala 
robotizirati polovico delovnih mest  

 
Cilj  robotizacije ni ukinjanje delovnih mest, ampak izboljšanje produktivnosti  
 
Ljubljana, 16. maj 2017 - Nekatere zahodnoevropske države so že začele organizirano izvajati prehod na industrijo 
4.0, zavedajoč se mnogih tveganj ki jih bo ta tranzicija prinesla. Še pred nedavnim so študije pokazale napovedi 
prihajajoče reindustrializacije, ki na svetovni ravni kažejo med 6 in 7 milijonov izgubljenih delovnih mest. Države, ki 
bodo na spremembe pripravljene, bo prehod prizadel v manjši meri. Tista gospodarstva, ki bodo zaspala v upanju, da 
jih spremembe ne bodo doletele, pa bodo podjetja naredila nekonkurenčna, s tem pa ogrozila še bistveno več delovnih 
mest. Preberi več ... 

 

 

 

Predsednica SŽZ pri SLS Suzana L. Krause: Na današnji dan leta 1920 

je SLS v Sloveniji uvedla splošno volilno pravico!  

Ljubljana, 15. maj 2017 – Slovenska ljudska stranka je 15. maja 1920, takoj po prvi svetovni vojni, v Sloveniji 
uvedla splošno volilno pravico na občinskih volitvah, kar je pomenilo, da so vsi, moški in ženske, starejši od 21 let 
imeli pravico voliti na občinskih volitvah. S tem je bila v Sloveniji prvič uzakonjena splošna volilna pravica. 
Na 97. obletnico tega pomembnega dne se bo v Celju na 3. redni seji sestal Upravni odbor Slovenske ženske 
zveze pri SLS. Med glavnimi točkami dnevnega reda bodo članice obravnavale priprave na prihodnje 
državnozborske volitve ter spregovorile tudi o pomenu aktivne volilne pravice žensk. Preberi več ... 

 

 

Povežimo Slovenijo tokrat vabi na Dolenjsko  

Občinski odbori SLS Trebnje, Domžale, Mengeš, Moravče, Škofja Loka, MO Ljubljana in Zveza upokojencev pri SLS v 
okviru projekta Povežimo Slovenijo vabijo na skupno udeležbo na Tednu cvička v Trebnjem v soboto, 27. maja 2017. 
 
Svojo udeležbo sporočite predsedniku svojega občinskega odbora SLS (za Ljubljano pa Ivanki Brezigar, 
ivanka.brezigar@telemach.net ,  tel. 031 418 627) čimprej, najpozneje pa do četrtka, 18. maja 2017. Preberi 
več . . .  

 

 

Foto: M. L. 

Dolenjski list /  Slovenija pogreša dobrega gospodarja 
Sevnica - Z zborom na gradu Sevnica so včeraj zaznamovali 29. obletnico ustanovitve 

Slovenske kmečke zveze, današnje Slovenske ljudske stranke. Zbrane je uvodoma 

pozdravil sevniški župan Srečko Ocvirk. Preberi več ... 

 

 

 

 

 

http://www.sls.si/11610/podpredsednik-sls-primoz-jelsevar-slovenija-bo-v-desetih-letih-morala-robotizirati-polovico-delovnih-mest/
http://www.sls.si/11597/predsednica-szz-pri-sls-suzana-l-krause-na-danasnji-dan-leta-1920-je-sls-v-sloveniji-uvedla-splosno-volilno-pravico/
mailto:ivanka.brezigar@telemach.net
http://www.sls.si/11601/povezimo-slovenijo-tokrat-vabi-na-dolenjsko/
http://www.sls.si/11601/povezimo-slovenijo-tokrat-vabi-na-dolenjsko/
http://www.dolenjskilist.si/2017/05/13/175636/novice/posavje/Slovenija_pogresa_dobrega_gospodarja/
http://www.sls.si/11610/podpredsednik-sls-primoz-jelsevar-slovenija-bo-v-desetih-letih-morala-robotizirati-polovico-delovnih-mest/
http://www.sls.si/11597/predsednica-szz-pri-sls-suzana-l-krause-na-danasnji-dan-leta-1920-je-sls-v-sloveniji-uvedla-splosno-volilno-pravico/
http://www.sls.si/11601/povezimo-slovenijo-tokrat-vabi-na-dolenjsko/
https://twitter.com/hashtag/SLSsevra%C4%8Davparlament?src=hash


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

 

https://www.facebook.com/SLSobcinanaklo/?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, 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 Glavnem 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! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SLSobcinanaklo/?fref=ts
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
https://www.facebook.com/SLSobcinanaklo/?fref=ts


NAPOVED IN VABILO  
 

Evropski poslanec Franc Bogovič (EPP/ELS) v sodelovanju z lokalno skupnostjo, obrtniki, gospodarstvom in šolstvom organizira omizje na 
temo »Zavezništvo za mlade«. Vabilo in informacije o prijavah najdete na povezavi: Zavezništvo za mlade, Krško, 26. 5. 2017. 
Na dogodek se je potrebno predhodno prijaviti! 

Vabljeni! 
 

 

 

 

Pametne vasi za modernizacijo in dvig kakovosti življenja na podeželju 

Bogovič: Podeželje 21. stoletja morata zajeti digitalna pomad, da bo konkurenčno    

Bulc: Pametne vasi so prvi korak k vasem prihodnosti    

 

Šoštanj, 12. maj 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič in evropska komisarka za promet Violeta Bulc sta 

na omizju »Pametne vasi – nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja, predstavila koncept EU. 

Preberi več ... 

Prispevek VTV Velenje o omizju evropskega poslanca Franca Bogoviča pa si lahko ogledate na tej povezavi.   

 

 

Ozaveščanje ljudi o zavrženi hrani je nujno za zmanjšanje njene količine 

Strasbourg, 17. maj 2017 – »Vsak človek v Evropi na leto zavrže kar 170 kg hrane, ob tem pa 10 % ljudi nima 

virov za kakovostno hrano,« je včeraj na plenarnem zasedanju na temo zavržene hrane poudaril evropski 

poslanec (SLS/EPP) Franc Bogovič, ki podpira pobudo za učinkovito rabo virov, zmanjšanja živilskih odpadkov in 

izboljšanja varnosti hrane. Preberi več ... 

 

Veliki proizvajalci hrane morajo dati karte na mizo in pojasniti razlike v hrani 

Strasbourg, 16. maj 2017 – Ob robu plenarnega zasedanja je evropski poslanec (SLS/EPP) Franc Bogovič za 

RTV Slovenija podal izjavo na temo brexita in postopkov v zvezi z njim ter spregovoril o razlikah, ki se pojavljajo 

pri hrani in drugih produktih na vzhodnih trgih v primerjavi z izdelki z zahodnega. Preberi več ... 

VIDEO: Izjava EU poslanca Franca Bogoviča glede brexita in razlik pri hrani na vzhodnih trgih v primerjavi z 

zahodnimi je dostopna tukaj.  
 

 

 

Potreben je razmislek o primernosti modela premestitve migrantov in beguncev 

Strasbourg, 16. maj 2017 – Na današnjem plenarnem zasedanju je evropski poslanec Franc Bogovič 

(SLS/EPP) spregovoril o problematiki premestitve migrantov in beguncev znotraj držav članic Evropske unije. 

Izpostavil je težave, ki se dogajajo pri premestitvah, tako na strani držav članic kot na strani migrantov. 

Poudaril je, da je potreben temeljit razmislek, ali je model premestitve pravilen, brez politične volje pa 

program ne bo dobro izpeljan. Preberi več ... 

 

 

http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2017/05/vabilo-Zavezni%C5%A1tvo-z-mlade-26.-5.-2017.pdf
http://bogovic.eu/pametne-vasi-za-modernizacijo-in-dvig-kakovosti-zivljenja-na-podezelju/
http://bogovic.eu/pametne-vasi-za-modernizacijo-in-dvig-kakovosti-zivljenja-na-podezelju/
https://www.youtube.com/watch?v=XOJ67ED-Z4c
http://bogovic.eu/za-zmanjsanje-zavrzene-hrane-je-nujno-ozavescanje-ljudi/
http://bogovic.eu/veliki-proizvajalci-hrane-morajo-dati-karte-na-mizo-in-pojasniti-razlike-v-hrani/
https://youtu.be/EDbL1LNpoqE
http://bogovic.eu/potreben-je-razmislek-o-primernosti-modela-premestitve-migrantov-in-beguncev/
http://bogovic.eu/napoved-in-vabilo-evropski-poslanec-franc-bogovic-pobudnik-in-gost-omizja-zaveznistvo-za-mlade-v-sloveniji/
http://bogovic.eu/za-zmanjsanje-zavrzene-hrane-je-nujno-ozavescanje-ljudi/
https://youtu.be/EDbL1LNpoqE
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2016/12/Capture.jpg


 

Neplačana pripravništva znotraj Evropskih institucij moramo v celoti odpraviti 

 Bogovič podpisal manifest za poštena pripravništva 

Strasbourg, Bruselj, Ljubljana – 16. maj 2017 – »Glede na to, da bi Evropska unija morali biti zgled za to, da vsako delo 

šteje in si zanj zasluži plačilo, sem prepričan, da bi vsi pripravniki oz. stažisti v vseh evropskih institucijah morali za 

svoje delo prejeti tudi plačilo, zato sem podpisal manifest za poštena pripravništva. Svoje pripravnike plačujem v skladu 

s splošno sprejetimi smernicami, saj mora biti vsak človek za opravljeno delo plačan,« sporoča evropski poslanec Franc 

Bogovič (SLS/EPP), ki prakso neplačanega pripravništva vse bolj vidi kot izkoriščanje mladih, ki so že tako ranljiva 

skupina na trgu dela. 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!  
 
 
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 
 
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 
 
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 
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