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Mag. Zidanšek: Zmanjševanje števila volišč ni rešitev  

Volilno udeležbo je treba spodbuditi , ne pa z zapiranjem volišč dodatno 
zmanjševati  

Ljubljana, 3. november 2017 – V SLS podpiramo zakonsko določilo, ki stopi v veljavo s 1. februarjem 
2018, da morajo biti volišča dostopna invalidom. Ob tem opozarjamo, da lahko zapiranje volišč, za 
katera okrajna volilna komisija odloči, da so neustrezna, pripelje do zmanjšanja volilne udeležbe. Ta 
je v zadnjem času, še posebej ob zadnjih volitvah izredno nizka in če se bo trend nadaljeval, bo čez 
pet let le še 20-odstotna. Preberi več ... 
 

 

Podpredsednik SLS Primož Jelševar: Vpis na posamezne 

študijske smeri ne sodi v avtonomijo univerz!  

Simpozij o novih tehnologijah in njihovem vplivu na svet dela  
 
Ljubljana, 27. oktober 2017 – »Industrija 4.0 bo kruta za tiste, ki je ne bodo sprejeli, pripraviti se 
moramo in spodbuditi razvoj,« je na simpoziju civilne družbe, ki je danes potekal v Državnem svetu 
RS v organizaciji Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije in Socialne akademije, poudaril 
podpredsednik SLS in direktor Inštituta dr. Antona Korošca (INAK) Primož Jelševar. Preberi več ... 
 

 

 

 

 

 

V medijih / Peter Cesar v imenu Civilne iniciative za varovanje okolja in 

zdravja občanov opozarja na pomanjkljivosti v zakonodaji  

Ljubljana, 9. november 2017 – Predsednik Mestnega odbora SLS Slovenj Gradec kot predsednik Civilne iniciative za 
varovanje okolja in zdravja občanov (CIVOZ) opozarja na možne negativne vplive novih hmeljišč v bližini strnjenega 
naselja, kjer živi nekaj tisoč ljudi. Preberi več ... 
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V medijih / Župan Branko Ledinek na radiu Slovenske gorice o 

povišanju občinskih žepnin  

Ljubljana, 7. november 2017 – Po poročanju radia Slovenske Gorice so v eni redkih nezadolženih občin v 
Sloveniji, Občini Rače-Fram, ki jo vodi župan iz vrst SLS Branko Ledinek, letos povišali občinske žepnine za dijake 
in študente.  
 
Celotno novico lahko preberete tukaj in prisluhnete tudi županovi izjavi.  

 

 

 

 

Slovenec.org / Jelševar ob zaključku Manj svečk za 
manj grobov: Ko verjamete v ljudi, lahko ti naredijo 
nemogoče! 
 
Ljubljana, 3. november 2017 - V letošnji ekološko-humanitarni akciji Manj svečk za manj 
grobov je bilo do sedaj zbranih že 37.230,00 evrov. To so v večini sredstva, ki so jih 
obiskovalci pokopališč v preteklih dnevih osebno darovali na stojnicah, znesek pa se še 
povečuje. 
Na račun Fundacije Svečka se še vedno stekajo donacije posameznikov in organizacij, ki 
darujejo tudi prek možnosti spletnih donacij na spletni strani www.manjsveck-
manjgrobov.siter s SMS sporočilom SVECKA ali SVECKA5, poslanim na telefonsko 
številko 1919. Preberi več ... 
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Vabljeni k všečkanju facebook strani 

 

https://www.facebook.com/INAKorosca/  

 

 

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. 

 

Mestna svetnica SLS Olga Franca: Odziv varuhinje človekovih 

pravic kaže, da se z nekaj truda da doseči napredek  

Koper, 8. november 2017 – Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je odzvala na javno 
pismo koprske mestne svetnice SLS Olge Franca glede nujnosti sanacije plazov v Krnici in Gucih. 
»Naše pismo se je izkazalo za utemeljeno in varuhinja človekovih pravic je pokazala, da se z nekaj 
truda in pritiska na pristojno ministrstvo stvari da premakniti z mrtve točke. Preberi več ... 
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MO SLS Velenje: Ljudem želimo predstaviti naše delo in vizijo  

Velenje, 4. november 2017 – v izvršilnem odboru Mestnega odbora SLS Velenje se sestajamo 
enkrat mesečno na sestankih, kjer obravnavamo tekočo problematiko in se sproti dogovarjamo o 
tekočih aktivnostih. Sedaj smo se odločili, da bomo do konca mandata sestanke opravljali na terenu 
in poizkušali obiskati čim več Krajevnih skupnosti. Tako bomo imeli stik z ljudmi, kjer jim bomo 
predstavili naše delo do sedaj in kakšna je vizija stranke do konca tega mandata. Preberi več ... 

 

 

 

 

 

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) 
 

 
Bogovič v projektu Radia Študent »Vprašaj me karkoli«  

Ljubljana, 7. november 2017- Na spletni strani Radia Študent je v okviru projekta DeEP2- o 

delovanju Evropskega parlamenta v času od 16. do 26. 11. potekal spletni dogodek ”Vprašaj me 

karkoli” (ang: ”Ask me anything”), v katerem je z odgovarjanjem na najrazličnejša vprašanja kot 

prvi od evropskih poslancev sodeloval Franc Bogovič (SLS/EPP). Preberi več ... 
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Bogovič za TV Vaš kanal: Čar dualnega sistema izobraževanja je 
sodelovanje šolstva in gospodarstva  
 
Dualno izobraževanje bo izboljšalo zaposlitvene možnosti mladih.     
 
Ljubljana, 6. november 2017 – Konec oktobra je Zavezništvo za mlade v sodelovanju z družbo Nestle 
organiziralo študijski obisk za mlade na Dunaju. TV Vaš kanal, ki je že od samega začetka projekta eden od 
medijskih pokroviteljev, je v svojem TV prispevku predstavil dogajanje na študijskem  obisku Dunaja in dobro 
prakso avstrijskega izobraževalnega sistema, v katerem ima dolgoletno tradicijo dualno izobraževanje, in 
zaradi česar ima Avstrija eno izmed najnižjih stopenj nezaposlenosti med mladimi v Evropi. 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 
 
Postani del največje prevajalske službe na svetu: s 24 uradnimi jeziki EU, 552 jezikovnimi kombinacijami in kar 1300 prevajalci. Evropski parlament skuša prispevati k poklicnemu usposabljanju 
državljanov ter jim omogočiti, da se bolje seznanijo z njim in njegovim delom. Trenutno zbira prijave za opravljanje prevajalske prakse za univerzitetne diplomante in prijave na prakso za 
usposabljanje za tiste, ki še študirajo. Praksa se opravlja na sedežu v Luksemburgu. Več o delu v Generalnem direktoratu za prevajanje, njegov direktor Valter Mavrič v VIDEU. Rok za 
prijavo: 15.11.2017 
► http://bit.ly/EP_traineeship  
 
Si želiš postati angel varuh osebnih podatkov? … Že imaš (vsaj) diplomo iz prava? Lahko izkažeš interes na področju prava osebnih podatkov? Zelo dobro poznaš pravo Evropske unije? Poznaš 
tudi vlogo in delovanje Evropske centralne banke (ECB)? Prijavi se na pripravništvo v pravnem direktoratu, kjer boš v vlogi pripravnika/ce skrbel/a za zagotavljanje notranje uporabe uredbe o 
varstvu podatkov. Delo vključuje pripravo nasvetov in priporočil ter sodelovanje z evropskim varuhom osebnih podatkov. Zahtevano je napredno znanje angleškega jezika. Zaželeno je zanimanje 
za informacijsko tehnologijo, predhodne izkušnje z njo ali pa z varstvom podatkov. 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: 13.11.2017 
► http://bit.ly/ECB_dataprotection_legal_traineeship 
 
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 
 
EURACTIV je eden od vodilnih spletnih medijev, specializiranih za politike EU. V središču politične debate v Bruslju na leto pripravijo preko 40 dogodkov, od majhnih okroglih miz do velikih 
konferenc, ki v razpravo o različnih tematikah združujejo predstavnike evropskih institucij, zasebnega sektorja in civilne družbe. Novemu asistentu za dogodke (plačano pripravništvo) ponujajo 
razburljivo priložnost za pridobivanje izkušenj in prepoznavnosti v zadevah EU. Delo poteka znotraj dinamične ekipe, v okolju, ki omogoča razvoj idej za izboljšanje njihovih storitev. Pogoji: 
Diploma ali magisterij iz evropskih študij ipd.; Znanje o EU in Bruslju skozi študij in/ali osvojene praktične izkušnje; Zanimanje za zadeve EU in organizacijo dogodkov; Odlično znanje angleškega 
jezika; Govorno zanje francoščine je prednost. Napiši CV (max. 2 strani), dodaj mu 2 referenci in se prijavi. Rok za prijavo: 15.11.2017 
► http://bit.ly/EURACTIV_events_assistant_internship 
 
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 
 
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 
 
Za mlade iskalce priložnosti z magistrsko izobrazbo na področju ekonomije, mednarodne ekonomije ali trgovine oziroma mednarodne politične ekonomije je na voljo pripravništvo na področju 
trgovinske politike v neodvisnem in neprofitnem think-tanku European Centre for International Political Economy (ECIPE). Če poznaš ekonometrične ali statistične programe (npr. STATA) ali/in 
te zanima še digitalno gospodarstvo potem si pravi kandidat ali kandidatka za to delovno mesto. Delo se opravlja od januarja ali februarja pa do junija ali septembra 2018 v Bruslju. Rok za 
prijavo: 15.11.2017 
► http://bit.ly/ECIPE_Trade_Policy_Internships 
 
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 
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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 
 
Pridruži se Svetu Evrope in sodeluj pri varovanju človekovih pravic! Če imaš univerzitetno izobrazbo vsaj prve stopnje, znanje o delovanju in nalogah Sveta Evrope ter željo po pridobivanju 
praktičnih izkušenj odpotuj v Strasbourg – marca 2018 so na sporedu nova, spomladanska petmesečna pripravništva. Pripravništva pri Svetu Evrope niso plačana, vendar bo že hitra raziskava 
na spletu navrgla nekaj možnosti mednarodnih štipendij, za katere lahko zaprosiš, zato ne odlašaj s prijavnim obrazcem – izpolni ga v angleškem ali francoskem jeziku. Rok za prijavo: 
15.11.2017 
► bit.ly/COEtraineeSt 
 
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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