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Predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek: Medtem ko kmetje 

še čakajo odškodnine za lansko pozebo, Vlada RS kocka s 

kmetijskimi zemljišči za Magno Steyr  

Ljubljana, 13. julij 2017 – »Sprejem interventnega zakona o posledicah pozebe je le začasna 
rešitev. Dolgotrajni postopki in odsotnost sistemskih rešitev grozijo obstanku mnogih kmetij. 
Kmet mora tisto leto preživeti z omejenimi sredstvi in brez pomoči države in upati, da se v 
naslednjem škoda ne bo ponovila. Letos žal ni bilo tako. Avstrijci imajo odškodnine urejene v treh 
mesecih, Hrvati v pol leta, pri nas pa traja tri mesece samo, da se sprejme vsakič nov interventni 
zakon. Preberi več… 

 

 

 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Sinergija med trgom 

dela in izobraževalnim sistemom je pogoj za uspešno 

gospodarstvo 

Ljubljana, 12. julij 2017 – Pozivi gospodarstvenikov postajajo vse glasnejši – v Sloveniji primanjkuje 
ustrezno izobraženega kadra. S takim načinom delovanja država mlade generacije takorekoč izganja 
iz države, kar je nedopustno. Ko bomo ponovno v parlamentu in Vladi, bomo v SLS storili vse, kar je v 
naši moči, da bo med obema področjema zavladala sinergija. Preberi več… 

 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Namesto zdravljenja 

simptomov z novimi finančnimi injekcijami potrebuje 

slovenski zdravstveni sistem korenito sistemsko reformo 

 

Ljubljana, 11. julij 2017 – Besede zdravstvene ministrice Milojke Kolar Celarc, da zdravstvo 
potrebuje le več denarja, so v posmeh uporabnikom zdravstvenih storitev in stanju zdravstva v 
Sloveniji. Če ne bomo poskrbeli za sistemsko reformo in kakovostno upravljanje zavodov, bo 
kakršnokoli dodatno financiranje le obliž na rani, ki potrebuje šive. Preberi več… 

 

 

 

 

 

V medijih / Cerarju pismo po toči v Šmartnem: Za naše kmete je to 

opustošenje usodno  

Predsednik Sveta krajevne skupnosti  Šmartno na Pohorju  Modest Motaln je v pismu zapisal, da je 7. julija nad njihovimi 

kraji "skoraj debelo uro" klestila toča in za sabo "pustila opustošenje". Pri tem poudarja, da v njihovih ter sosednjih krajih 

živijo predvsem od kmetijstva in vinogradništva. "To je naš kruh. Enako kot je vam vsak dan vodenje te države," je zapisal 

občinski svetnik SLS v Slovenski Bistrici in predsednik KS Šmartno na Pohorju Motaln ter dodal, da ni nič slišal o tem, da 

bi vlada spraševala v njegovih krajih, kakšno je stanje. Ugotavlja, da je verjetno "zanimanje za nas tukaj premo 

sorazmerno z oddaljenostjo od Ljubljane - torej daleč od oči, daleč od srca". Preberi več… 

 

 

http://www.sls.si/11870/predsednik-skz-pri-sls-rok-sedminek-medtem-ko-kmetje-se-cakajo-odskodnine-za-lansko-pozebo-vlada-rs-kocka-s-kmetijskimi-zemljisci-za-magno-steyr/
http://www.sls.si/11867/predsednik-sls-mag-marko-zidansek-sinergija-med-trgom-dela-in-izobrazevalnim-sistemom-je-pogoj-za-uspesno-gospodarstvo/
http://www.sls.si/11865/predsednik-sls-mag-marko-zidansek-namesto-zdravljenja-simptomov-z-novimi-financnimi-injekcijami-potrebuje-slovenski-zdravstveni-sistem-korenito-sistemsko-reformo/
http://www.vecer.com/cerarju-pismo-po-toci-v-smartnem-za-nase-kmete-je-to-opustosenje-usodno-6279990


V medijih / Zidanšek za normirano obdavčitev več podjetij 
Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: »V SLS nasprotujemo dodatnemu zategovanju pasu tistim, ki s svojim 

delom ustvarjajo dodano vrednost in se hkrati že sedaj sesedajo pod težo naše prenormirane države.  Vladi 

RS predlagamo, naj namesto ukrepov, ki dušijo podjetništvo, omogoči normirano obdavčitev še večjemu 

obsegu  podjetij in s tem omogoči zdravo rast.. S tem bomo poslali tudi pozitiven signal vse več podjetnikom, 

ki zaradi slabega poslovnega okolja v Sloveniji svoja podjetja selijo v tujino. To je razvojen način razmišljanja, 

ki bi bil kot adrenalin za slovensko gospodarstvo in bi posledično lahko napolnil tudi obubožano slovensko 

državno blagajno.« Preberi več… 

 

 

 

  

 

 

V medijih / V Družini o ekskurziji Povežimo Slovenijo na Zaplaz  

Ljubljana, 10. julij 2017 – V aktualni številki revije Družina je objavljen prispevek Vinka Demšarja o ekskurziji na 
Dolenjsko, ki so jo konec maja v okviru projekta Povežimo Slovenijo organizirali OO SLS Domžale, OO SLS Mengeš, OO 
SLS Moravče, OO SLS Škofja Loka, MO SLS Ljubljana, Zveza upokojencev pri SLS in OO SLS Trebnje. 
Preberi več ... 

 

 

 

 

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

 

http://www.slovenec.org/2017/07/12/zidansek-za-normirano-obdavcitev-vec-podjetij/
http://www.sls.si/11862/v-medijih-v-druzini-o-ekskurziji-povezimo-slovenijo-na-zaplaz/
http://bogovic.eu/predlog-poslanca-bogovica-za-podaljsanje-roka-ugovora-proti-delegiranemu-aktu-za-teran-zal-brez-zadostne-podpore/
https://www.facebook.com/SLSSodrazica/


https://www.facebook.com/SLSSodrazica/ 

 

 

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. 

 

 
 

 

 

Predlog poslanca Bogoviča za podaljšanje roka ugovora proti 

delegiranemu aktu za teran žal brez zadostne podpore  

Bruselj, 11. julij 2017 – Odbor Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) žal ni 

podprl predloga evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) 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 (primer Teran). Klub temu, da je predlog poslanca Bogoviča prvotno dobil tesno 

večinsko podporo koordinatorjev političnih skupin in bil zato uvrščen na dnevni red današnje seje odbora 

AGRI, predlog ni dobil večinske podpore. Preberi več… 

 

Bogovič na obisku BiH podprl razvojno evropsko naravnanost 

občine Trebinje ter pobudo  za Hišo dialoga med verskimi 

skupnostmi v BiH 

Ljubljana, Bruselj, Trebinje – 10. julij 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je na povabilo 

župana Občine Trebinje Luke Petrovića minuli konec tedna obiskal mesto Trebinje, ki leži ob reki Trebišnjici 

v jugovzhodni Hercegovini in je najbolj južna občina v Bosni in Hercegovini, upravno pa sodi v entiteto 

Republike Srbske. Namen obiska je bila predstavitev vloge lokalne samouprave v procesu približevanje BiH 

Evropski uniji, pomena doprinosa mest in posamičnih krajev k razvoju, seznanitev s slovenskimi izkušnjami 

pri koriščenju evropskih sredstev ter z aktualno kohezijsko politiko in predpristopnimi pomočmi, ki jih EU 

namenja državam kandidatkam za v stop v EU. Preberi več ... 

 

 

 

Pri energetskih projektih je ključna stalna komunikacija z ljudmi  

Bruselj, 12. julij 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je danes v sodelovanju z evropskim 

združenjem industrije vetrne energije WindEurope organiziral delovni zajtrk na temo slovenskega trga 

vetrne energije, ki je hkrati tudi obeležil pridružitev slovenskega GIZ vetrne energije k združenju 

WindEurope. Namen razprave, ki so se je udeležili tako poslanci Evropskega parlamenta, Evropske 

komisije kot predstavniki GIZ vetrne energije ter WindEurope, je bila predstavitev stanja na področju 

vetrne energije v Evropi, potencial tega sektorja in identifikacija ukrepov, ki bi v Sloveniji pospešili gradnjo 

in razvoj vetrnih elektrarn. Preberi več… 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/SLSSodrazica/
mailto:sls@sls.si
http://bogovic.eu/predlog-poslanca-bogovica-za-podaljsanje-roka-ugovora-proti-delegiranemu-aktu-za-teran-zal-brez-zadostne-podpore/
http://bogovic.eu/bogovic-na-obisku-bih-podprl-razvojno-evropsko-naravnanost-obcine-trebinje-ter-pobudo-za-hiso-dialoga-med-verskimi-skupnostmi-v-bih/
http://bogovic.eu/pri-energetskih-projektih-je-kljucna-stalna-komunikacija-z-ljudmi/
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2017/05/Foto_portret_Bogovi%C4%8D_Postaja_VIDEO_2017-1024x576.jpg


 

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  
 

 

 

  

  

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

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/
http://priloznost.eu/
http://bit.ly/OHCHR_Internship
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
http://www.sls.si
https://www.facebook.com/strankaSLS
https://twitter.com/strankasls
https://www.youtube.com/channel/UCO_f74aImGjbu8zztzr4fxA

