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Predsednik Narodne zveze pri SLS Mihael Letonje podal ovadbo 

proti poslancema državnega zbora  

Poslanca Škoberneta in Kordiša pozivam k odstopu in pričakujem ukrepanje pristojnih organov 
 
Ljubljana, 16. november 2017 - »Dejanje poslanca Jana Škoberneta in Mihe Kordiša je nedopustno in 
pokazatelj, v kakšni državi živimo«, je dejal predsednik SNZ pri SLS Mihael Letonje in dodal, da obstaja 
utemeljen dvom, ali je v naši državi sploh še varno. Preberi več ... 

 

 

 

Podpredsednik SLS Primož Jelševar: V primeru Ahmada Šameja 

ne gre za zaščito manjšin, ampak za politiko brez kompasa  

Ljubljana, 14. november 2017 – »Dogodki, ki spremljajo neuspešen poskus deportacije nezakonitega 
migranta Ahmada Šameja, prav gotovo ne vlivajo zaupanja v pravno državo ali enakopravnost slovenskih 
državljanov. Vprašljiva je tudi napoved Vlade RS, da bo o izdaji dovoljenja za prebivanje Šameju, ki ga 
omogoča 51. člen Zakona o tujcih, odločala na eni izmed prihodnjih sej,« je na današnji novinarski 
konferenci poudaril podpredsednik SLS Primož Jelševar. Preberi več ... 

 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Vsi ste veliki hinavci!  

Ljubljana, 14. november 2017 – V zadnjem vladnem mandatu nismo videli, da bi se politika tako odločno 
zavzela za kakšnega slovenskega državljana, kot se je v primeru migranta Ahmada Šameja, ki bi moral 
biti danes v skladu s slovensko zakonodajo deportiran. Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: »Vsi ste 
veliki hinavci! Premierja dr. Cerarja, predsednika Državnega zbora RS dr. Brgleza in poslance, ki ne želijo 
spoštovati slovenske zakonodaje pozivam, da nezakonite migrante vzamejo k sebi domov in jih sami 
integrirajo, kot so vsi po vrsti zatrjevali še pred migrantsko krizo. Nihče od njih ni uresničil svojih praznih 
populističnih obljub. Preberi več ...  

 

 

 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek ob vnovični izvolitvi 

Boruta Pahorja: Politični odločevalci morajo narediti vse, kar je 

v njihovi moči, da ljudem povrnejo zaupanje v delovanje našega 

političnega sistema  

Ljubljana, 13. november 2017 – V drugem krogu predsedniških volitev je bil včeraj za drugi mandat na 
mestu predsednika Republike Slovenije izvoljen Borut Pahor. V čestitki ob izvolitvi je predsednik SLS 
mag. Marko Zidanšek izpostavil pomen vrnitve zaupanja volivcev v sistem, nujnost prekinitve 
začaranega kroga volilne abstinence in delovanje političnih akterjev, ki morajo slediti enotnemu cilju: 
blaginji naroda.  
 
Čestitko predsednika SLS mag. Marka Zidanška predsedniku države Borutu Pahorju lahko v nadaljevanju 
preberete v celoti. 
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Vabljeni k všečkanju facebook strani 

 

https://www.facebook.com/SLSKrsko/  

 

 

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. 

 

https://www.facebook.com/SLSKrsko/
mailto:sls@sls.si
http://bit.ly/2yWXqFt
http://bit.ly/2yWXqFt
https://www.facebook.com/SLSKrsko/


OO SLS Slovenske Konjice s pripravami na državnozborske in 

lokalne volitve 2018 

Člani OO SLS Slovenske Konjice so izrazili zadovoljstvo ob kandidaturi SLS na predsedniških volitvah in 
njeno prepoznavanje in pojavljanje v medijih 
 
Člani izvršilnega odbora smo izvedli 17. redno sejo, zaradi precej aktualnih zadev. Potrjen je bil predlog 
o t.i. častnih članih, ki bi bili povabljeni na seje, vendar pa bi operativo prepustili mlajšim članom. Za 
častne člane so predlagani: Dušan Arbajter, Janez Čakš, Anton Juhart, Franc Korošec, Ivan Polh in 
Stanko Golčer. Spremenila se bo tudi sestava nadzornega odbora. V tem letu smo pridobili nekaj novih 
članov. Zanimanje za aktivno sodelovanje v stranki kaže nekaj posameznikov (Dejan Verhovšek, Tomaž 
Pahole, Nataša Hrup, Vojko Kotnik). Preberi več ...  

 

 

Posvet in martinovanje MO SLS Ljubljana 

Ljubljana, 16. november 2017 - V ljubljanski SLS se že tradicionalno okrog martinovega 
zberemo na posvetu o stanju politike v Mestni občini Ljubljana in kako lahko v Slovenski ljudski 
stranki prispevamo k boljšemu življenju Ljubljančanov. Posvet je odlična priložnost, da mestni 
in četrtni svetnik ter člani odborov in komisij Mestnega sveta MOL članom in simpatizerjem 
SLS predstavijo svoje delo ter prisluhnejo njihovemu mnenju in predlogom. Ob letošnjem 
posvetu, ki smo ga pripravili 10. novembra v gostilni pri Kovaču v Sostrem, sta se nam pri 
živahni razpravi pridružila tudi predsednik Zveze upokojencev pri SLS gospod Tone Bogataj in 
član Izvršilnega odbora SLS gospod Tibor Vöröš. Po končani razpravi smo seveda na čast 
svetega Martina nadaljevali s prijetnim druženjem ob ustrezni martinovi pogostitvi. 

 

 

 

 

 

http://bogovic.eu/  

 

 

Zapišite si v koledar: Regionalno omizje "Pametne vasi" v Škofijah, 1. decembra 2017  

Vabim vas, da se nam v petek, 1. decembra 2017, ob 18. uri v Škofijah pridružite na prvem regionalnem omizju 
Pametne vasi – nove tehnologije za ohranitev primorskega podeželja.  

  
Pojem »pametne vasi« pokriva širok spekter področij, ki vplivajo na življenje in delo na podeželju, vaseh in manjših mestih. 

Vpliv digitalizacije in avtomatizacije se namreč odraža v razvoju preciznega kmetijstva, pametnih energetskih omrežij, novih paradigm 
v ekonomiji, mobilnosti, socialni oskrbi, zdravstvu in turizmu, hkrati pa posega v sivo cono zakonodaje in regulativ.  

Evropska unija kot odgovor na to pripravlja sveženj ukrepov in razpisov pod okriljem EU akcije za pametne vasi.  
V Škofijah bomo raziskovali, kako se na prihajajoče spremembe pripraviti in jih čim bolje izkoristiti z 

namenom, da zagotovimo prihodnost za slovensko in evropsko podeželje! 
  

Podrobnejše vabilo s programom in razpravljavci bo posredovano v kratkem!  
  

Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta (SLS/EPP) 
 

 

http://www.sls.si/12357/oo-sls-slovenske-konjice-s-pripravami-na-drzavnozborske-in-lokalne-volitve-2018/
http://bogovic.eu/
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http://bogovic.eu/


Narediti moramo še več, da bo žrtev na cestah še manj!  

Strasbourg, 14. november 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je na novembrski seji 

Evropskega parlamenta govoril reševanju življenj in spodbujanje varnosti vozil v EU ter podprl 

predmetno resolucijo, ki jo je parlament sprejel s 593 glasovi za, 39 proti in 53 vzdržanimi glasovi. 

Bogovič je v svojem govoru izpostavil: Preberi več ... 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ZGRABI SVOJO PRILOŽNOST.EU! 
 

Iščeš prvo zaposlitev ali pripravništvo? Morda ustrezno štipendijo ali izmenjavo čez mejo? V vsakokratnih mesečnih novičkah boš našel/a povezave na različne priložnosti, 
ki so trenutno na voljo mladim v Evropski uniji. Med njimi poišči tisto, ki čaka nate in jo zgrabi … 
 

PRIPRAVNIŠTVA IN ŠTUDIJSKE PRAKSE 
 
ECB razpisuje tudi pripravništva na področju finančne stabilnosti in makrobonitetne politike. ECB spremlja dogajanja v bančnem sektorju ter v drugih finančnih sektorjih evroobmočja in EU 
kot celote z namenom, da bi odkrivala ranljivosti in preverjala odpornost finančnega sistema. Pripravnik/ca bo k delu institucije prispevala s pomočjo raziskovalnega dela in zbiranja podatkov, 
na primer za redne notranje in zunanje publikacije ECB. Delo zajema tudi računalniško programiranje. Uspešni kandidat bo imel magisterij ali pa bo blizu zaključka magistrskega študija iz 
financ, ekonomije, statistike, matematike, inženirstva, računovodstva ali računalniških znanosti, imel bo tudi splošno znanje o finančnih instrumentih, institucijah in trgih. Bistvene so IT 
spretnosti programiranja ter poznavanje programske opreme za ekonometriko (npr. R, MATLAB, Stata, Python), zaželena je vrsta drugih znanj. Delo se opravlja najmanj 3 in največ 12 mesecev. 
Pripravniki pri ECB prejemajo mesečno plačilo v višini 1050 evrov ter žepnino za namestitev v Frankfurtu. Rok za prijavo: 23.11.2017 
► http://bit.ly/ECB__macroprudentialpolicy_traineeship 
 
Bi te slučajno utegnile zanimati gorivne celice in vodik? Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (FCH JU) je edinstveno evropsko javno-zasebno partnerstvo, ki podpira dejavnosti raziskav, 
tehnološkega razvoja in demonstrativnih poizkusov v tehnologijah gorivnih celic in vodika v Evropi. V prvi polovici leta 2018 razpisujejo pripravništva za tiste z zanimanjem za njihova področja 
dela in so na enem od njih tudi pridobili univerzitetno izobrazbo: ekonomija, politične vede, inženirstvo in tehnični poklici, ki se ukvarjajo z energijo in okoljem. Kandidati naj imajo tudi že nekaj 
prvih izkušenj s projektnim vodenjem, administracijo, zadevami Evropske unije. Znanje angleškega jezika je pogoj, znanje nemščine ali francoščine je prednost. Kraj: Bruselj. Trajanje: od 3 do 
6 mesecev. Plačilo: 1159,44 evrov mesečno, vrnejo tudi potne stroške selitve v Bruselj in nazaj. Rok za prijavo. 19.11.2017 
► http://bit.ly/FCHJU_traineeship 
 
Kaj pa trajnostni razvoj alpskega prostora? Alpska konvencija, torej mednarodni sporazum med alpskimi državami in EU, in njen stalni odbor s sedežem v Innsbrucku v Avstriji za obdobje od 4 
do 6 mesecev iščeta pripravnika ali pripravnico. Pogoj je vpis v dodiplomski ali magistrski študij ali sveže zaključen študij na področjih: geografija, pravo, mednarodni odnosi, družbene vede ali 
ekonomija, urbanizem, trajnostni razvoj, komuniciranje, vodenje ali naravoslovje. Pripravnik bo delu urada nudil podporo pri organizaciji srečanj in sestankov, odnosih z javnostmi, urejanju 
baze podatkov v sistemu za informiranje o Alpah ter dejavnostih za implementacijo konvencije. Mesečno plačilo: 400 evrov. Rok za prijavo: 19.11.2017 
► http://bit.ly/AlpineConvention_traineeship 
 
Si nadarjen pisec ali piska besedil? Se v znanju angleščine lahko kosaš s čisto pravim angleži? Želiš sodelovati pri pripravi novičnikov, blogov in spletih dopisov? Te zanima osveževanje spletnih 
strani, medijsko spremljanje in raziskovanje? Kaj pa družbena omrežja in upravljanje spletnih aplikacij? European Venture Philanthopy Association (EVPA) je živahna mreža organizacij, s skupno 
vizijo in ciljem: ustvarjanje pozivnih družbenih učinkov s pomočjo združevanja sredstev, strokovnega znanja in sodelovanja med človekoljubi in družbenimi vlagatelji. Če si študent/ka ali sveža/a 
diplomiranec/ka  se prijavi za najmanj 6-mesečno pripravništvo pri njih in začni ASAP. Pripravništvo je plačano, dobiš še žepnino za kosilo. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 20.11.217 
► http://bit.ly/EVPA_communication_internship 
 

http://bogovic.eu/narediti-moramo-se-vec-da-bo-zrtev-na-cestah-se-manj/
http://priloznost.eu/
http://bit.ly/ECB__macroprudentialpolicy_traineeship
http://bit.ly/FCHJU_traineeship
http://bit.ly/AlpineConvention_traineeship
http://bit.ly/EVPA_communication_internship
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2017/03/B_Varna-hrana.png
https://twitter.com/Franc_Bogovic/status/930049602551676928
https://twitter.com/epicenterEU/status/930819552669241349
http://priloznost.eu/


 

Se lahko pohvališ z lepimi študijskimi dosežki in izkazuješ nadarjenost za mednarodne zadeve? YouthProAktiv, ki se je znašel tudi na lestvici revije Forbes – 30under30, razpisuje možnost 
sodelovanja v Čezatlantskem programu za voditelje, ki mladim Evropejcem in Američanom omogoča 3-mesečno izmenjavo in pridobivanje izkušenj pri članih Ameriškega kongresa in članih 
Evropskega parlamenta. Oddaj svojo prijavo in sodeluj pri oblikovanju dnevne politike v eni izmed dveh največjih parlamentarnih skupščin na svet ter prispevaj k razvoju novih, močnih 
čezatlantskih odnosov. Rok za prijavo: 15.12.2017 ob 12.00 
► http://bit.ly/YouthProAktiv_policyofficer_transatlanticprogram 
 
Nekonvencionalne grožnje? Zaznavanje in zaščita pred kemičnimi, biološkimi, radiološkimi in jedrskimi snovmi in eksplozivom? Enote za odstranjevaje razstreliv? Boj proti improviziranim 
eksplozivnim napravam? … Si neustrašen/a? Te zanima raziskovanje varnosti in obrambe? Svetovalno podjetje IB Consultancy, s sedežem v Leidnu na Nizozemskem, išče ambicioznega 
pripravnika za podporo njihovim dejavnostim svetovanja in organizacije dogodkov o zgoraj naštetih tematikah. Od kandidatov zahtevajo uspešno zaključen (ali v procesu zaključevanja) 
magistrski študij iz relevantnega področja, prehodne mednarodne izkušnje in odlično znanje angleščine. Vsekakor bodi brez kazenske kartoteke. Rok za prijavo: 18.11.2017 
► http://bit.ly/IBconsultancy_defensesecurity_traineeship 
 
Organizacija Human Rights Without Frontiers International (HRWF) išče do ali po-diplomske študente, ki želijo med študijem pridobljeno zanje oplemenititi z novimi izkušnjami in boljšim 
razumevanjem vprašanj s področja človekovih pravic in zagovorništva. Praksa vključuje neodvisno raziskovanje (npr. raziskave in sinteza o določenih temah) in interakcijo v odločevalskih 
postopkih evropskih institucij (npr. obiskovanje razprav v Evropskem parlamentu in think-tankih v Bruslju) ter pomoč pri pisarniškem delu, organizaciji dogodkov in komuniciranju. Organizacija 
HRWF išče tudi pripravnika/co za komuniciranje, ki že ima nekaj izkušenj in bo za obdobje treh mesecev prevzel/a skrb za spletno prisotnost organizacije. Trajanje: od januarja do aprila 2018. 
Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 17.11.2017 
► http://bit.ly/HRWF_researchcommunication_intern 
 
Veš, katera agencija Evropske unije deluje Ljubljani? Pravilen odgovor je ACER, Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev. Če bi te utegnilo zanimati, kako delujejo trgi z elektriko in 
zemeljskim plinom, obišči njihovo spletno stran, kjer najdeš stalni razpis za 6-mesečna pripravništva za univerzitetne diplomante, ki se vsako leto pričnejo 1. marca in 1. septembra. ACER išče 
pripravnike za delo na področjih: mediji in komuniciranje, človeški viri, IT, oblikovanje politik (pravniki, ekonomisti …), analiza trgov (ekonomisti, statistiki ipd.) in analiza podatkov (inženirji, 
matematiki, statistiki). Obvladovanje angleškega jezika je pogoj. Plačilo znaša 500 evrov mesečno, dobiš pa tudi 'zastonj' javni prevoz po Ljubljani. Rok za prijavo: stalni razpis 
► http://bit.ly/ACER_Traineeships 
 
 

ZAPOSLITVE 
 
Evropska investicijska banka (EIB) v okviru svojega programa za mlade diplomante objavlja več prostih mest za nove sodelavce. Posebej zanimiva sta dva razpisa: (1) Prvi spada na področje 
komuniciranja, kjer zahtevajo magistrsko izobrazbo in nekaj pridobljenih izkušenj z urejanjem in objavo besedil (v ANG), pripravo komunikacijskega načrta in sodobnimi orodji (spletne strani, 
PowerPoint, Adobe, Photoshop). (2) EIB išče tudi novega sodelavca pri projektih upravljanja zavarovanj, ki bo delo opravljal pod budnim očesom projektnega vodje. Kandidati imajo lahko največ 
dve leti delovnih izkušenj po zaključku izobraževanja (ekonomija, finance ali management ipd). Imeti morajo znanje s področja upravljanja zavarovanj s premoženjem in poznati trg repo poslov. 
Znanje francoščine ti bo prineslo plus točke pri potegovanju za katerokoli od obeh delovnih mest. Na voljo je še nekaj drugih zanimivih priložnosti, odkrij jih s klikom na spodnjo povezavo. Kraj: 
Luxembourg. Roka za prijavo: 15. in 19. 11.2017 
► http://bit.ly/EIB_collateralmanagement_graduate 
 
Imaš univerzitetno izobrazbo in političnih ved ali ekonomije? IMA-Europe - Industrial Minerals Association, združenje v Bruslju, ki od leta 1993 predstavlja industrijo industrijskih mineralov, 
išče mlajšega svetovalca za industrijske zadeve in politiko mineralov za okrepitev svoje ekipe – takoj! Ključne zadolžitve: podpora regulativnim vprašanjem EU, zlasti na področju industrijskih 
zadev, še posebej pri pobudah na področju surovin (npr. upravljanje, statistike), krožnega gospodarstva, reciklaže, razširjene odgovornosti proizvajalca in povezanih politik. V delokrog spada 
še upravljanje odnosov z institucijami EU, trgovinskimi združenji, inštituti ter znanstvenimi in industrijskimi strokovnjaki. Izkušnje niso zahtevane. Rok za prijavo: prijavi se čim prej! 
► http://bit.ly/IMA-Europe-AISBL_industrialaffairs_adviser 
 
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. Za to delovno mesto 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. Rok za prijavo: stalni razpis 
► http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta2 

 

 

  

  

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