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RO SLS Zahodna osrednja Slovenija s predsednikom SLS 

mag. Markom Zidanškom o vrnitvi stranke v parlament na 

velika vrata 

Brezovica, 4. julij 2017 – Na seji Regionalnega odbora SLS Zahodna osrednja Slovenija so se 
člani s predsednikom SLS mag. Markom Zidanškom in podpredsednikom SLS Primožem 
Jelševarjem pogovarjali o pripravah na državnozborske volitve in aktualnih političnih temah. 
Predsednik RO SLS Zahodna osrednja Slovenija Zvonko Govednik je izpostavil, da gasilci v 
Sloveniji še vedno nimajo optimalno urejenega statusa. Preberi več ... 

 

 

 

Vsak dober gospodar bi z odprtimi rokami izkoristil priložnost, 

da racionalizira stroške  

Ljubljana, 4. julij 2017 – »Pričakujem, da se bodo poslanci Državnega zbora RS, ki bodo danes na izredni 
seji odločali o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o drugem tiru, odločili v prid 
gospodarni porabi davkoplačevalskega denarja! Referendum in predsedniške volitve naj bodo 
razpisane na isti datum, prihranjena sredstva pa naj država nameni zmanjševanju socialne stiske 
velikega dela prebivalstva. Pred časom so se iskala sredstva za tople obroke v šolah, danes imajo 
poslanci priložnost, da naredijo nekaj dobrega. Vsak dober gospodar bi z odprtimi rokami izkoristil 
priložnost, da racionalizira stroške, namesto da jih po nepotrebnem podvaja,« pred 45. izredno sejo 
Državnega zbora RS sporoča predsednik SLS mag. Marko Zidanšek.  
 

 

Devet let od tragične nesreče pri Blanci  
 

Ljubljana, 3. julij 2017 - Pred devetimi leti so v nesreči na Blanci, največji nesreči na vodi v Sloveniji, 
svoje življenje izgubili župan Občine Sevnica Kristijan Janc, Marjan Kogovšek, Mihael Metelko, 
Vladimir Ribič, Mitja Špilek, Janko Zemljak, Vojka Alif, Rudolf Dobnik, Mateja Konajzler, Bojan 
Lipovšek, Aleš Logar, Bogoslav Peklar in Branko Safič.  
 
V naših spominih živijo naprej. 

 

 

 

 

Ljubljana, 29. junij 2017 

 

V medijih / Zidanšek in Bogovič v Delu o razsodbi Arbitražnega sodišča  

Zidanšek: Obžalujem, da se Pahor ni zavzel za naš najvitalnejši interes 

»Vitalni slovenski nacionalni interes, stik Slovenije z odprtim morjem, je dosežen. Veseli me, da je arbitražno sodišče 

izpolnilo tudi ta del svojih nalog. V SLS obžalujemo, da Slovenija nima teritorialnega stika z odprtim morjem, za kar smo 

si prizadevali ves čas do sprejema in ratifikacije arbitražnega sporazuma. Obžalujem tudi, da takratni premier Borut 

http://www.sls.si/11846/ro-sls-zahodna-osrednja-slovenija-s-predsednikom-sls-mag-markom-zidanskom-o-vrnitvi-stranke-v-parlament-na-velika-vrata/


Pahor ni imel več poguma in samozavesti in se ni zavzel za naš najvitalnejši nacionalni interes, teritorialni stik Slovenije 

z odprtim morjem, ampak se je zadovoljil le z zahtevo po stiku skozi koridor,« se je na razsodbo odzval predsednik 

SLS Marko Zidanšek. 

Bogovič: Obe državi pozivam k rešitvam za prebivalce 

Evropski poslanec Franc Bogovič pozdravlja današnjo odločitev arbitražnega sodišča, ki je s sodbo določilo 670 
kilometrov kopenske meje med Slovenijo in Hrvaško, mejo v Piranskem zalivu in stik Slovenije z odprtim morjem. »Sodba 
Sloveniji zagotavlja vitalni stik z odprtim morjem prek koridorja, pa vendar ji po drugi strani jemlje del ozemlja na 
kopnem in slovenske državljane na teh območjih postavlja v hrvaško državo,« sodbo ocenjuje Bogovič, ki opozarja, da 
morata obe državi ravnati pametno in za te prebivalce najti rešitve, ki bodo v največjo korist teh ljudi. 

Preberi več ... 

 

Mestni svetnik SLS Mihael Letonje: Namesto trgovskemu centru 

moramo zemljišče ob Šaleški cesti nameniti vsebinam, ki bodo 

Velenju dale dodano družbeno vrednost  

Velenje, 6. julij 2017 – Na junijski seji Mestnega sveta Mestne občine Velenje je bila kljub odločnemu 
nasprotovanju mestnega svetnika SLS Mihaela Letonje in svetniške skupine SLS sprejeta sprememba 
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki zajema tudi škodljivo prodajo parcel za gradnjo 
trgovskega centra. Preberi več ... 

 

 

 
 

 

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

 

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

 

http://www.delo.si/novice/politika/v-pricakovanju-odziva-slovenskega-politicnega-vrha.html
http://www.sls.si/11850/mestni-svetnik-sls-mihael-letonje-namesto-trgovskemu-centru-moramo-zemljisce-ob-saleski-cesti-nameniti-vsebinam-ki-bodo-velenju-dale-dodano-druzbeno-vrednost/
https://www.facebook.com/MOSLSKoper/?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. 

 

Trebanjski tradicionalni spust po rekah 

Metlika, 2. julij 2017 – Člani Občinskega odbora SLS Trebnje, ki ga vodi dr. Jože Korbar, so se 
odpravili na že 12. tradicionalni spust po slovenskih rekah. Zjutraj jih je v KZ Metlika sprejel direktor 
in član Izvršilnega odbora SLS Jože Cajnar, udeležence pa je prišel pozdraviti tudi predsednik SLS 
mag. Marko Zidanšek.  
 
Fotogalerija 

 

 

 

VABILO: Srečanje Slovencev po svetu in zamejskih Slovencev v 

Murski Soboti 

Mestna občina Murska Sobota bo letošnja gostiteljica vseslovenske prireditve za Slovence, ki živijo 

izven meja matične domovine Dobrodošli doma. Prireditev, ki jo tradicionalno organizira Urad vlade 

Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in katere osrednje dogajanje bo v soboto, 8. 

julija v Dvorcu Rakičan.  

Celoten program prireditve je dostopen na tej povezavi. Vabljeni. 

 

 

 

 

Na predlog Bogoviča o zadržanju delegiranega akta v zadevi 

Teran odbor AGRI odloča v torek, 11. julija  

Strasbourg, 6. julij 2017 – Na predlog poslanca Evropskega parlamenta Franca Bogoviča (SLS/EPP) bo 

na odboru za Kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) v torek 11. julija 2017 potekalo glasovanje o predlogu 

za zadržanje Delegirane uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009  glede sort vinske trte 

in njihovih sopomenk, ki se lahko uporabijo na etiketah vina (»zadeva Teran«). 

Predlog je namreč prejšnji teden dobil večinsko podporo koordinatorjev političnih skupin, zato je bil 

uvrščen na dnevni red julijske seje odbora.  

Poslanci v odboru AGRI bodo v torek tako odločali o tem, da se uveljavitev delegirane uredbe Evropske 

komisije, ki je predvidena za 19. julij 2017, zadrži za nadaljnja dva meseca. 

 

Izboljšanje stanja v Afriki je nujno za reševanje težav pri 

migracijskih tokovih 

Strasbourg, 6. julij 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je včeraj na plenarnem zasedanju 

spregovoril o ustanovitvi Evropskega sklada za trajnostni razvoj za Afriko v višini 44 milijard evrov, s 

katerim se želi izboljšati stanje na tem kontinentu. »Vemo, da je Afrika kontinent z veliko revščino, kjer 

manjka osnovne in gospodarske infrastrukture, z veliko vojnimi konflikti in korupcije, zato je prav, da ta 

sredstva usmerimo v razvojne projekte, s katerimi bomo ustvarili nova delovna mesta, pazili pri tem na 

stanje okolja, kajti okoljski problemi se z naraščajočim številom prebivalstva tudi povečujejo. Konec koncev 

pa na pravi način rešujemo ključno težavo, s katero se tudi danes soočamo, to je z migracijskimi tokovi. Če 

tega problema ne bomo začeli reševati na izvoru, ne bomo uspešni. To, da bo Afrika do 2050 podvojila 

število prebivalstva, kaže, da bo na tem velik pritisk, če ne bomo izboljšali situacije,« je poudaril Bogovič. 

Preberi več ... 

VIDEO: Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) na temo ustanovitve Evropskega sklada za 

trajnostni razvoj za Afriko (plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, 5. 7. 2017) si oglejte tu.  

 

mailto:sls@sls.si
https://www.facebook.com/strankaSLS/photos/pcb.10154007890592614/10154007888352614/?type=3&theater
http://www.murska-sobota.si/dobrodosli-doma
http://www.murska-sobota.si/novice/sre%C4%8Danje-slovencev-po-svetu-zamejskih-slovencev-v-na%C5%A1i-ob%C4%8Dini
http://bogovic.eu/izboljsanje-stanja-v-afriki-je-nujno-za-resevanje-tezav-pri-migracijskih-tokovih/
http://bogovic.eu/izboljsanje-stanja-v-afriki-je-nujno-za-resevanje-tezav-pri-migracijskih-tokovih/
https://www.facebook.com/strankaSLS/photos/pcb.10154007890592614/10154007888352614/?type=3&theater
http://www.murska-sobota.si/sites/default/files/upload/slike/ObcMsDobrodosliDomaPASICA_170404_1174x423px_WEB.jpg
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2017/01/Grozd_refo%C5%A1k_TERAN_Grozd-trte-refo%C5%A1k-iz-katerega-bo-kmalu-nastal-teran.-Avtor_David-Svetina_vir_Wikipedia-1024x766.jpg
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2017/05/Foto_portret_Bogovi%C4%8D_Postaja_VIDEO_2017-1024x576.jpg


 

 

Cilj prihodnjega finančnega okvirja mora biti enotnost Evropske 

unije 

Strasbourg, 5. julij 2017 – »Enotnost Evropske unije mora biti ključen cilj prihodnjega finančnega okvira. 

Prepričan sem, da je to najpomembneje, zato moramo še naprej staviti na kohezijska sredstva, kakor tudi na 

sredstva za kmetijstvo in vsekakor pomagati tistim, ki jim krut trg daje težje pogoje za življenje,« je včeraj na 

plenarnem zasedanju pri razpravi o prihodnjem finančnem okviru Evropske unije do leta 2025 poudaril 

evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Po letu 2020 bo namreč zaradi izstopa Velike Britanije iz EU 

namenjenih manj sredstev. Preberi več ... 

VIDEO: Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) na temo razmisleka o prihodnosti financ EU do 

leta 2025 (plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, 4. 7. 2017) si oglejte tu. 

 

V medijih / Države se z vstopom v Evropsko unije hitreje razvijajo  

Bruselj, 30. junij 2017 – Ta teden je v Evropskem parlamentu potekalo snemanje hrvaške oddaje Iz srca 

Europe, h kateri je bil povabljen tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Z voditeljem Alenom 

Legovićem, hrvaškim evropskim poslancem Ivico Tolićem, slovenskim dopisnikom Dela Petrom Žerjavičem 

in hrvaškim dopisnikom Hine Slavkom Vukadinom je debatiral o sodelovanju Slovenije in Hrvaške ter o 

rezultatih in percepciji Evropske unije v obeh državah.  

Celoten članek in oddajo Iz srca Evrope si poglejte na tej povezavi.   

 

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 
 
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  
 

 

 

http://bogovic.eu/cilj-prihodnjega-financnega-okvirja-mora-biti-enotnost-evropske-unije/
http://bogovic.eu/cilj-prihodnjega-financnega-okvirja-mora-biti-enotnost-evropske-unije/
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http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2017/06/Bogovi%C4%8D_Iz-srca-Europe_2-1024x576.jpg


 

  

  

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

