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Priprave na volitve v polnem teku 

Ljubljana, 1. februar 2018 – 25. januarja 2018 je na sedežu Slovenske ljudske stranke potekal sestanek 
predsednikov regijskih odborov SLS. S številčno udeležbo je bil več kot zadovoljen predsednik SLS, 
mag. Marko Zidanšek, ki je prisotne z nekaj uvodnimi stavki pozdravil in se zahvalil za udeležbo. Ključni 
tematiki, ki sta bili izpostavljeni sta volitve v Državni zbor RS in pregled evidentiranih kandidatov. 
Preberi več ... 

 

 

 

Kdo je kriv, da Slovenci ne vemo, kaj jemo? 

Odprto pismo resornim organom RS s strani predsednika SLS Marka Zidanška o (ne)varnosti slovenske 
hrane 
 
Ljubljana, 31. januar 2018 –  V SLS smo zaskrbljeni nad zadnjimi medijskimi razkritji  o visoki stopnji 
oporečnosti hrane v Sloveniji, predvsem pa nas s tem v zvezi dodatno skrbi dolgotrajen molk 
pristojnih organov.  Nedopustno je, da medijska razkritja kot edino politično posledico povzročijo 
prelaganje odgovornosti tistih, ki bi morali biti v prvi vrsti odgovorni za zagotavljanje zdrave in varne 
hrane v Sloveniji. Preberi več ... 

 

Podpredsednik Jelševar državnemu sekretarju MDDSZ poslal javno 

pismo 

Kot odgovor na komentar »O vredno(s)ti dela in  ustvarjenega – premik v socialnem dialogu za nov plačni model v 
Sloveniji«, objavljen na spletni strani Socialnih demokratov (http://socialnidemokrati.si/blog/2018/01/27/komentar-
petra-pogacarja-o-vrednosti-dela-prerazporeditvi-ustvarjenega-premik-v-socialnem-dialogu-za-nov-placni-model-v-sloveniji/). 

 
Ljubljana, 29. januar 2018 – Od sekretarja ministrstva, ki je zadolženo za položaj delavcev pri delu, bi pričakoval 
razumevanje dejstva, da le dolgoročno stabilno gospodarsko okolje, ki je predpogoj za razvoj uspešnih podjetij, 
lahko izboljša položaj delavcev v Sloveniji. Preberi več ... 

 

 

 

 

V medijih / 24 Plus na RTS Maribor: Primož Jelševar, 

podpredsednik SLS 

Vabljeni k ogledu oddaje »24 PLUS« na televiziji RTS Maribor, kjer je bil 25. januarja 2018 med gosti 

tudi podpredsednik SLS Primož Jelševar. Posnetek oddaje je dostopen na tej povezavi (ob 37 minut in 

15 sekund).   
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Dolenjski list / Predelava mleka sedaj pod eno streho  
 
Gorenje Ponikve, 21. februar 2018 - Na ekološki kmetiji Kukenberger so danes dopoldan slovesno 

odprli novo sirarno, ki so jo gradili po zgledu najboljših kmečkih sirarn. Delo v njej je prijetno in 

učinkovito, pravi Toni Kukenberger, ki je pred sedmimi leti od starega očeta prevzel vodenje okoli 20 

hektarjev velike kmetije. Preberi več ... 

Besedilo in fotografije: R. N., Dolenjski list 

 

 

 

 

Vabljeni k všečkanju facebook strani 

 

https://www.facebook.com/SLSBrezice/  

 

 

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. 
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Mestna svetnica SLS Olga Franca: Ali bo zavod Center Obala Debeli 

Rtič dokončan v dogovorjenem roku?  

Objekt bi moral biti dokončan in predan v uporabo 30. avgusta 2017 
 
Ljubljana, 31. januar 2017 – Mestna svetnica in predsednica MO SLS Koper Olga Franca je v današnjem 
odprtem pismu pozvala ministrico dr. Anjo Mrak Kopač k podaji konkretnega podatka, za kdaj je planirana 
otvoritev zavoda Center Obala Debeli Rtič. Preberi več ... 

 

Z energijo v novo leto 

Koper, 30. januar 2018 - V začetku januarja je SLS Koper na redni seji  potrdil obsežno poročilo 

o delu za leto 2017, posebej pa so bili člani zadovoljni, ker je uspela prenova spletne strani.   

Predsednica in občinska svetnica Olga Franca je predstavila občinski proračun 2018, zatem pa 

je potekala razprava o pripravah na DZ volitve in kandidatih.  Odbor že pripravlja program za 

lokalne volitve novembra letos. Obdržati in izboljšati je potrebno rezultat volitev v mestni svet. 

Po zaključku seje smo si zaželeli še boljše uspehe  kot v letu 2017, nazdravili smo volilnemu 

letu in se zatem okrepili z morskimi dobrotami. 

 

 

 
Foto: Mestna občina Ljubljana 

Iz dela svetnika SLS v MS MOL  

Ljubljana, 30. januar 2018 - Ljubljanski mestni svetnik SLS Janez Žagar je glede najbolj vroče teme 31. 
redne seje Mestnega sveta – prihodnosti hostla Celica - opozoril na dejstvo, da hostel po izteku pogodbe 
(31. 12. 2017) z dosedanjim upraviteljem ostaja zaprt. S tem Ljubljana izgublja eno izmed svojih 
pomembnih turističnih posebnosti, občina kot lastnik stavbe prihodke, dosedanji zaposleni pa svoje plačilo 
za preživetje. Žagar je opozoril, da občinska uprava ni pokazala primopredajnega zapisnika, po katerem bi 
javnost izvedela, kaj je v stavbi dejansko ostalo (oprema in neprecenljiva umetniška dela) in kaj so morebiti 
dosedanji najemniki odnesli. Znano ni niti, ali stavbo v zimskih mesecih ogrevajo, ali je poskrbljeno za njeno 

varovanje, … Ker ljubljanska občina nima vizije, kaj bi s Celico in jo na silo pripaja pod okrilje zavoda Ljubljanski grad, se tudi svetnik Žagar pridružuje pobudi 

različnih svetniških skupin po izredni seji MS MOL, na kateri bi se mestni svetniki informirali o dejanskem stanju in nato presodili, kakšna je prava pot za 

nadaljnje delovanje enega izmed zgodovinskih, kulturnih in turističnih biserov MOL. 

Na zadnji seji MS je svetnik SLS Žagar ljubljanskemu županu zastavil tudi vprašanje, na kakšen način občina določa višino odškodnin za služnost v primeru 

prehoda komunalnih vodov (vodovod, plin, elektrika, kanalizacija, optika, …) ali poti preko občinskih zemljišč. Ter po drugi strani, s kakšnimi kriteriji določa 

vrednosti v primerih, ko je uporabnik služnosti preko zasebnih zemljišč MOL. Izkušnje številnih občanov namreč kažejo, da občina pod vodstvom Zorana 

Jankovića pozna le zakon močnejšega. Kadar gre za željo občine po služnosti preko zasebnih zemljišč, se vsiljuje zastonjski pristanek na služnost, brez 

odškodnine za prizadejano škodo oz. zmanjšanje vrednosti zemljišča. Ko pa gre za občinsko zemljišče, se mestna uprava obnaša kot brezobziren monopolist, 

ki terja povsem nesorazmerne kompenzacije za služnost preko svojih zemljišč. Neverjetno visoko odškodnino za služnost terja celo od enega izmed 

ljubljanskih prostovoljnih gasilskih društev, ki bo prispevke občanov namesto za gasilsko opremo moralo nameniti za polnjene občinske blagajne. 

Žagar je na seji zastavil tudi vprašanje, kdaj bo med NK Šmartno in Športnim društvom Sloga urejena že zdavnaj obljubljena rekreativna pot vzdolž Save, ter 

na možnost, da bi občina ob obnovi ceste skozi naselje Sneberje katerega izmed telekomunikacijskih ponudnikov pritegnila k izgradnji optičnega omrežja.  

 

 

Povežimo Slovenijo / Vabilo na Kočevsko, Osilnico in Kostelsko  

Občinski odbori SLS  Brezovica, Domžale, Log Dragomer, Mengeš, Moravče, Škofja Loka, MO Ljubljana in Zveza upokojencev pri SLS  Vas v okviru projekta 

Povežimo Slovenijo vabimo, da se nam v sredo, 18. aprila 2018, pridružite na obisku Kočevskega, Osilnice in Kostelskega. 

Spoznali bomo po površini največjo slovensko občino in dve, ki sta po prebivalstvu najmanjši; pokrajino, ki je izgubila 95 cerkva, in dolino, ki je ohranila vse starodavne cerkve; 

deželo brezen, zaprtih območij in podzemnih objektov ter deželo Petra Klepca in Prifarskih muzikantov. Pot nas bo vodila mimo brezen Pri Konfinu, skozi Grčarice in Gotenico 

v Kočevsko reko, kjer bo po našem namenu maševal župnik gospod Jože Milčinovič. Skozi slovensko Švico (Borovec) se ob pragozdu Krokar povzpnemo na skoraj 1000 m 

visok prelaz, se po novi cesti spustimo v Osilnico, po dolini Kolpe do Fare in naprej do Kočevja. Srečali se bomo z zgodovino, sedanjim življenjem in prijaznimi ljudmi. 

Strošek na osebo bo za avtobus 6 do 7 evrov, kosilo 8,50 evrov, vsi ogledi 7 do 8 evrov.  
Avtobus odpelje s parkirišča P + R pri Dolgem mostu ob 6.15, tja pridemo pa vsaj 15 minut prej. Odhod iz Kočevja je predviden ob 19. uri.  
 

http://www.sls.si/12575/mestna-svetnica-sls-olga-franca-ali-bo-zavod-center-obala-debeli-rtic-dokoncan-v-dogovorjenem-roku/
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Svojo udeležbo sporočite predsedniku OO SLS svoje občine (za Ljubljano pa Ivanki Brezigar, ivanka.brezigar@telemach.net, 031 418 627) čimprej, najpozneje 

pa do 15. marca 2018. Pohitite, ker je zanimanje veliko. Ko bo avtobus poln, vpisujemo v čakalno vrsto za morebitno sprostitev sedežev v zadnjih dneh ali 

dodaten prevoz.  

Vabimo mlade vseh starosti, člane in nečlane, povabite pa tudi prijatelje in znance! 

 

 

 
 

Vabimo vas, da se nam v četrtek, 1. februarja 2018, ob 18. uri v Kulturnem domu Krško  

(Trg Matije Gubca 2, Krško) pridružite na regionalnem omizju 

Pametne vasi v Posavju - nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja. 

Na omizju bodo poleg župana Občine Krško mag. Mirana Stanka in evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) sodelovali še: 

• Boštjan Kozole, direktor Evrosada 
• Marko Zevnik, direktor Zavoda Sopotniki 
• dr. Emilija Stojmenova, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 
• Danijel Levičar, član uprave Gen-I 
• Aleksandar Cvetanovski, direktor INO Brežice 
• Janko Bostele, lastnik podjetja Zarja Grupa 

 

Omizje bo moderirala Petra Rep Bunetič. K razpravi boste vabljeni vsi sodelujoči. 

Na dogodek vabita župan Občine Krško Miran Stanko in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). 

 

Točna lokacija dogodka: Kulturni dom Krško: https://goo.gl/maps/NzTQWujAvPx. Prijava na dogodek: http://bit.ly/2kzW2zj 

Za vse ostale informacije o dogodku se obrnite na e-naslov info@bogovic.eu. 

 

 

 

 

 

Bogovič nominiran za evropskega poslanca leta 2018 na področju 

raziskav in inovacij 

Bruselj, 31. januar 2018 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je med nominiranci za evropskega 

poslanca leta 2018 oz. nagrado »2018 MEP Awards«, ki jih je danes objavil bruseljsi časnik The Parliament 

Magazine, sicer tudi organizator omenjenega natečaja. Bogovič je kot edini evropski poslanec iz Slovenije 

nominiran v kategoriji Raziskave in inovacije, predlog za njegovo → Preberi več ... 

 

mailto:ivanka.brezigar@telemach.net
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Bogovič knjižnicam podaril prek 1600 knjižic Miha spoznava Evropsko 

unijo 

Ljubljana, 1. februar 2018 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je knjižico Miha spoznava Evropsko unijo 
podaril 453 knjižnicam slovenskih osnovnih šol in 62 knjižnicam Mreže slovenskih splošnih knjižnic. Preberi več ... 

 

Bogovič na TV Vaš kanal o zaposlovanju mladih: »Družbeno zagotovimo 

mladim zaposlitveno priložnost v domačem okolju in omejimo odliv 

mladih v tujino!«  

Danes je v Evropi bitka za mlade izobražene kadre!« 

Ljubljana, Novo mesto, 31. januar 2018 – TV Vaš kanal je pripravil oddajo »Slovenija je del evropske zgodbe« 

s  srečanja z novinarji v Novem mestu, ki gaje organizirala Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji 

in na katerem  sta evropska poslanca Romana Tomc (SDS/EPP) in Franc Bogovič (SLS/EPP) spregovorila o pobudi 

za zaposlovanje mladih kot glavnem viru financiranja sheme EU »jamstvo za mlade«. 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 

 

Vsako leto Evropska komisija 1300 svežim diplomantom (najmanj prvostopenjski študij) ponudi možnost 5-mesečnega pripravništva. Tokrat izbira svež nabor pripravnikov, ki bodo po svoje 

prve praktične izkušnje prišli v oktobru 2018. Pripravniki so razporejeni po celotni Evropski komisiji. Vsebina nalog je v veliki meri odvisna od službe, ki ste ji dodeljeni. Lahko na primer delate 

na področju konkurenčnega prava, človeških virov, okoljske politike, na voljo so tudi mesta za prevajalce … Tipični vsakdanjik vključuje udeležbo in organiziranje sestankov, raziskovanje in 

zbiranje dokumentacije in informacij ter pomoč pri tekočih projektih. Pripravniki dobijo povračilo potnih stroškov in prejemajo mesečno plačilo v višini 1176,83 EUR. Tisti, ki jim uspe priti 

med  t.i. blue-book traineeje, so deležni dragocenih izkušenj v mednarodnem in večkulturnem okolju, ki ponavadi odločilno zaznamujejo njihovo nadaljnjo pot. Rok za prijavo: 31.12.2018 ob 12h 

► http://bit.ly/EC_traineeships 

 

Kot je nekoč dejal Umberto Eco: »Prevajanje je jezik Evrope«. Te zanima, kako deluje večjezičnost v Evropskem parlamentu? Postani del največje prevajalske službe na svetu: s 24 uradnimi jeziki 

EU, 552 jezikovnimi kombinacijami in kar 1300 prevajalci. Evropski parlament zbira prijave za opravljanje prevajalske prakse za univerzitetne diplomante (plačilo: pribl. 1252,62 EUR na 

mesec) in prijave na prakso za usposabljanje za tiste, ki še študirajo (mesečno nadomestilo: pribl. 307,20 EUR). Delo se od enega do nekaj mescev opravlja na sedežu Evropskega parlamenta 

v Luxembourgu. Rok za prijavo: 15.2.2018 

► http://bit.ly/EP_traineeship 

 

Te navdušuje področje notranje revizije? Si zaključil_a najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija na podočju notranje revizije, IT revizije, računovodstva ali nadzorništva? Poznaš delovanje 

Eurosistema in enotni mehanizem nadzora? Evropska centralna banka (ECB) razpisuje pripravniško delovno mesto prav zate! Edinstven pripravniški program ti bo omogočil, da pod vodstvom 

izkušenih revizorjev eno leto spoznavaš funkcijo notranje revizije v Eurosistemu, sodeluješ v revizijskih misijah v različnih evropskih državah ter opravljaš naloge v nacionalnih centralnih bankah. 

Mesečno pačilo: 1050 EUR + žepnina za nastanitev v Frankfurtu ob Majni. Rok za prijavo: 6.2.2018 

► http://bit.ly/ECB_European_internal_audit_traineeship 
 

Še študiraš in bi si rad_a nabral_a prve delovne izkušnje delovne izkušnje na področju komuniciranja in organizacije dogodkov? In to znotraj mednarodne ekipe v Bruslju? Potem je morda zate 

pripravništvo v okviru federacije FIA - Fédération Internationale de l'Automobile. Za uspeh potrebuješ naslednje: visoka raven znanja angleščine tako pisne kot govorne, ustvarjalnost, hitro 

učenje, dobre analitične sposobnosti in odločnost. Idealni_a kandidat_ka je organiziran_a entuziast_ka s sposobnostjo preudarnega časovnega razporejanja nalog, odlikuje pa ga_jo natančnost. 

Dodatne točke ti bo prineslo poznavanje kode html ali programov: Wordpress / Adobe Illustrator / Photoshop / Premier Pro in aktivna prisotnost na družbenih omrežjih. Plačilo: štipendija za 

kritje dela življenjskih stroškov v Bruslju. Trajanje: 5–6  mesecev, s pričetkom 1. marca. Rok za prijavo: 5.2.2018 

► http://bit.ly/FIA_communication_events_intern 

 

ZAPOSLITVE 

 

Evropski parlament pred evropskimi volitvami v letu 2019 povečuje število svojih začasnih uslužbencev (CAST) na področju komuniciranja v funkcijskih skupinah III in IV (po karierni lestvici 

evropskih javnih uslužbencev). Preberi si razpisne pogoje sicer stalnega razpisa in oddaj svojo prijavo s CV-jem ter navedbo ustreznih delovnih izkušenj. Če bo služba za izbor kadrov EPSO 

ocenila, da je tvoj življenjepis ustrezen in zanimiv, te bo povabila na enega od predizbirnih testov EPSO (potekajo vsak mesec), ki ti lahko začasno omogoči začasno zaposlitev v Evropskem 

parlamentu. Rok za prijavo: stalni razpis 

► http://bit.ly/EP_komuniciranje_CAST 

 

Še vedno se lahko prijaviš:  
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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 redno 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 

http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta
http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta2
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

