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Predsednik SLS in novoizvoljeni državni svetnik mag. Marko Zidanšek je za Televizijo Slovenija komentiral volitve v Državni svet RS. Prispevek bo objavljen v 
okviru jutrišnjih Odmevov (1. 12. 2017), ki se na prvem programu TV Slovenija začnejo ob 22. uri. 
 
V ponedeljek, 4. 12. 2017, ob 20:25 bo na regionalni televiziji ETV predvajana oddaja, v kateri sta se predsednik SLS mag. Marko Zidanšek in podpredsednik 
SLS Primož Jelševar z voditeljem Igorjem Goštetom pogovarjala o volitvah v Državni svet RS, ta teden sprejeti davčni zakonodaji, politični situaciji na desnici, 
ustavnih spremembah in o tem, kakšno Vlado RS potrebuje Slovenija. 
 
Ponovitev oddaje na ETV bo na sporedu v torek, 5. 12., ob 8. uri in v soboto, 9. 12., ob 10. uri. 
 
Vabljeni k spremljanju! 

 

Mag. Zidanšek: Kako bomo povečali konkurenčnost Slovenije, 
če pa država le povečuje davke? 
Nova davčna zakonodaja poglablja neprijaznost do podjetništva 
 
Ljubljana, 29. november 2017 – Včeraj v parlamentu sprejeti paket davčne zakonodaje bo po 
besedah resorne ministrice Vraničar Erman deloval v smeri izboljšanja konkurenčnosti Slovenije. »V 
SLS se s tem ne strinjamo. Poenostavitev plačevanja davkov ipd. so le lepotni popravki. Ti pa ne 
zakrijejo dejstva, da gre povečini za ukrepe, ki bodo še dodatno poglobili neprijaznost državnega 
aparata do podjetništva, in dodatne obremenitve na ključnih področjih,« je prepričan predsednik SLS 
mag. Marko Zidanšek. Preberi več ... 

 

 

 

Predsednik SLS mag. Zidanšek: Skrajni čas je za ukinitev sankcij 
proti Rusiji 
Ljubljana, 27. november 2017 – »V SLS podpiramo umik sankcij proti Rusiji,« je odločen predsednik 
mag. Zidanšek in opozarja na ogroženost delovnih mest v gospodarstvu in kmetijstvu v Sloveniji, ki so 
posledica neustrezne slovenske in evropske diplomacije. »Nemudoma je treba ukrepati in končati 
večanje vsakodnevne škode, ki jo slovenskemu in evropskemu gospodarstvu ter njegovemu 
nepogrešljivemu delu, kmetijstvu, zaradi embarga v izmenjavi povzroča nespretna diplomacija med 
Evropo in Rusijo,« je prepričan predsednik SLS. Preberi več ... 

 

Delegacija SLS in Nove generacije SLS kongresu podmladka 
ÖVP 
Ljubljana, 26. november 2017 – Podpredsednica SLS Jasmina Opec Vöröš, član izvršilnega odbora 
SLS Tibor Vöröš, predsednik Nove generacije SLS Daniel Valentine in mednarodni sekretar NG SLS 
Sašo Krabonja so se v soboto, 25. novembra 2017, na posebno povabilo vodstva podmladka 
Avstrijske ljudske stranke (Junge ÖVP) udeležili njihovega kongresa na Dunaju. Kongres je bil v 
znamenju slovesa Sebastiana Kurza z mesta predsednika podmladka in praznovanju uspeha 
Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) na minulih parlamentarnih volitvah. Novi predsednik podmladka 
Avstrijske ljudske stranke je poslal poslanec Stefan Schnöll. Preberi več ... 
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V medijih / Predsednik SLS in novoizvoljeni državni svetnik RS 
mag. Marko Zidanšek 
Predsednik SLS in novoizvoljeni državni svetnik RS mag. Marko Zidanšek je bil gost v oddaji Tele M na 
regionalnem programu TV Maribor - vabljeni k ogledu posnetka na tej povezavi.   
 
Njegovo izjavo o izidu svetniških volitev si lahko ogledate tudi v posnetku TV Dnevnika na TV Slovenija (ob 
00:45 minute). 

 

 

 

V medijih / Primož Jelševar: Slovenija potrebuje varovalko pred vse 
pogostejšimi zlorabami ustave 
Nekdanji nemški kancler Konrad Adenauer, eden izmed očetov nove Evrope, je poudarjal, da za dobro delovanje 
demokracije potrebujemo tri delujoče stebre: formalni pravni sistem z ustavo kot temeljno listino, svoboden 
ekonomski sistem in delujočo pravno državo, ki preprečuje kriminal, vključno z gospodarskim, in zagotavlja 
enakopravnost vseh državljanov. V Sloveniji, ki se tako rada primerja z razvitimi zahodnimi državama imamo 
probleme, ker ne spoštujemo niti gospodarskega niti ustavnopravnega stebra, pri ekonomskem pa smo povzeli 
model, ki je nemškemu podoben le po nazivu, deluje pa kot nekakšen slab kompromis med nemškim in socialističnim 
modelom. Preberi več ... 

Prispevek je bil prvotno objavljen v spletnem Slovencu in spletni Demokraciji. 

 

 

 
Preberi več ...  
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Vabljeni k všečkanju facebook strani 

 

https://www.facebook.com/strankaSLS/  
 

 

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. 

 

 

Podpredsednik Glavnega odbora NG SLS Crowther za 
povezovalnost med mladimi 

V soboto, 25. novembra 2017, se je podpredsednik glavnega odbora Nove generacije SLS in 
namestnik mednarodnega sekretarja NG SLS Alexander Crowther udeležil kongresa Mladega foruma 
SD, ki je potekal v Ljubljani. Crowther je v svojem nagovoru poudaril, da morajo mladi kljub temu, da 
so različnih prepričanj, med seboj sodelovati in vedno iskati tisto, kar jih povezuje. Novemu vodstvu 
je zaželel vse dobro in uspešen mandat.  
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Vabimo vas, da se nam v petek, 1. decembra 2017, ob 18. uri v dvorani Krajevne skupnosti Škofije pridružite na prvem 
regionalnem omizju Pametne vasi – nove tehnologije in koncepti za ohranitev primorskega podeželja. 

 

Na dogodek se, prosimo, prijavite na http://bit.ly/2j813gW. Udeležba na omizju je brezplačna in odprta za širšo javnost. 
 

Več o dogodku: http://bogovic.eu/napovedvabilo-prvo-regionalno-omizje-pametne-vasi-nove-tehnologije-in-koncepti-za-
ohranitev-primorskega-podezelja/  

 
Vabljeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropski parlament bo med 1. in 2. junijem 2018 v Strasbourgu ponovno organiziral Evropski mladinski 
dogodek (European Youth Event – EYE), na katerem se bo zbralo 8000 mladih iz cele Evrope, in katerega 
namen je mladim omogočiti, da je njihov glas slišan. 
 
Na Mladinskem svetu Slovenije bomo s podporo Evropskega parlamenta in v sodelovanju z Evropskim 
mladinskim forumom skupini mladih omogočili, da se dogodka udeležijo. 
 
Prijave zbiramo do 27. novembra 2017, preko spletnega obrazca. Pogoj za prijavo je starost med 18 in 29 
let. Število mest je omejeno. Več o dogodku in organiziranem obisku si lahko preberete tukaj. Vabljeni!  
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Energetska pametna omrežja »Smart Grids« primer odličnega 
regionalnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško 

Bruselj, 29. november 2017 – V Evropskem parlamentu je včeraj, 28. 11., potekala konferenca z 
naslovom ”Smart Grid: Pametna omrežja iz perspektive regionalnega sodelovanja”, na pobudo in v 
organizaciji evropskih poslancev Franca Bogoviča (SLS/EPP) iz Slovenije in Davorja Škrleca (Greens/EFA) 
iz Hrvaške. Osrednja tema so bila t. i. pametna omrežja, veliko pozornosti pa je bilo namenjenih tudi 
mobilnosti.  Na tem mestu je tudi pomembno sodelovanje med državami, tako pri proizvodnji kot pri 
distribuciji električne energije, še posebno na področjih, kjer lahko skupaj kandidirajo za evropska 
sredstva. Preberi več ... 

 

 

 

Prispevek Laure Dermastja o stažiranju pri evropskem poslancu 
Francu Bogoviču (SLS/EPP)   

Bruselj, Ljubljana, 27. november 2017 – Po zaključku stažiranja v Pisarni evropskega poslanca Franca 
Bogoviča (SLS/EPP), ki ga evropski poslanec g. Bogovič omogoča mladim z namenom, da si pridobijo izkušnjo 
dela v Evropskem parlamentu, je stažistka Laura Dermastja svoje izkušnje in vtise o priložnosti dela v pisarni 
Bogoviča v hramu evropske demokracije strnila v svojem prispevku za spletno stran evropskega poslanca. 
Njen prispevek je podan v nadaljevanju.  

 
Z jezikom Slovenci ohranjamo svojo identiteto   

Ljubljana, 26. november 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je v petek, 24. 11.,  udeležil 
okrogle mize v organizaciji Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji o pomenu 
slovenskega jezika in večjezičnosti v Evropskem parlamentu, na kateri sta poleg slovenski evropskih 
poslancev sodelovala tudi generalna direktorja Evropskega parlamenta g. Valter Mavrič in ga. Agnieszka 
Walter-Drop. Na okrogli mizi, katere se je udeležilo več kot sto udeležencev, je Bogovič  poudaril, da 
prihaja iz kraja protestantov: »Za Slovenke in Slovence ni več vprašanje, kaj je ohranilo našo identiteto in 
na čem gradimo svojo državnost – to je jezik! Vedno uporabljam slovenski jezik z veseljem in ponosom.  
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Tako kot naši športniki s ponosom stopijo na evropski parket, tako tudi jaz s slovenskim jezikom«. 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 
 
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 
 
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 
 
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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