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Hočemo jasne odgovore, kako bo država ustavila beg možganov  

Poziv predsednika SLS mag. Marka Zidanška Vladi RS ob informativnih dnevih 
 
Ljubljana, 9. februar 2018 – Slovenska ljudska stranka (SLS) opozarja na ogromen demografski 
primanjkljaj delovno aktivnega prebivalstva, ob enem pa zgroženo ugotavlja, da Vlada RS ne naredi 
ustreznih korakov za to, da bi zaustavili izseljevanje izobraženega kadra in spodbudili priseljevanje 
izseljencev. Slovenska podjetja se pri zaposlovanju tako že soočajo s pomanjkanjem kandidatov, kar 
lahko negativno vpliva na njihovo poslovanje in posledično gospodarsko rast v Sloveniji. SLS ponovno 
tudi poziva pristojno ministrstvo k uskladitvi vpisnih mest v sekundarno in terciarno izobraževanje s 
pričakovanimi potrebami v gospodarstvu. Preberi več ...  

 

 

 

Inštitut dr. Antona Korošca (INAK) 
vas vljudno vabi na JAVNO TRIBUNO 

 
z naslovom 

Slovensko gospodarstvo s polno močjo v neznano smer, 
 

ki bo v ponedeljek, 12. februarja 2018, ob 18. uri, 
v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa, Cankarjeva 1/IV,1000 Ljubljana. 

 
Slovenija je država, ki je med evropskimi državami gospodarsko rast dosegla med zadnjimi. 

Sedaj se zdi, da smo že pozabili, kateri so bili glavni vzroki, da nas je kriza nadpovprečno prizadela, in da je edina 

dilema, kako ustvarjeno čim prej zapraviti. 

Ali je gospodarska rast edino in pravo merilo za zdravo gospodarsko okolje, na podlagi katerega lahko vzdržno 

dvignemo standard vseh ljudi? Je Slovenija pripravljena na morebitno poslabšanje gospodarske situacije v Evropi, 

na možnost katerega opozarja vse več tujih ekonomistov? V luči novega pravilnika o poklicnih boleznih, ki ga je 

pripravilo Ministrstvo za zdravje, se bomo vprašali tudi, kakšen odnos ima država do gospodarstva, in iskali rešitve 

za varnejše okolje, ki bo vzpodbujalo podjetniško iniciativo v Sloveniji. 

O viziji razvoja slovenskega gospodarstva in pasteh, ki se skrivajo v dodatnih finančnih in birokratskih obremenitvah 
gospodarstva,  bodo spregovorili: 
 
• Branko Meh, predsednik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije; 

• prof. dr. Andrej Umek, dvakratni nekdanji minister - za znanost in tehnologijo ter okolje in prostor;  

• Igor Antauer, državni svetnik, predstavnik interesov delodajalcev v Državnem svetu RS  

• Primož Jelševar, podjetnik in direktor Inštituta dr. Antona Korošca (INAK).  

 
Pogovor bo vodila Maja Ažman. 

Vljudno vabljeni! 

Vašo udeležbo sporočite na info@inak.si. 

 

 

Nezaslišano: S posmehom do državnih simbolov do nagrad 

Prešernovega sklada  

Ljubljana, 7. februar 2018 – Slovenska ljudska stranka (SLS) je zgrožena nad izborom letošnjih dobitnic nagrad 
Prešernovega sklada. 
 
Nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti v 
Sloveniji in jih prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki v okviru svojega življenjskega 
opusa trajno obogatili slovensko kulturno zakladnico. Preberi več ... 

 

 

http://www.sls.si/12608/hocemo-jasne-odgovore-kako-bo-drzava-ustavila-beg-mozganov/
mailto:info@inak.si
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http://www.inak.si/
http://www.sls.si/12596/nezaslisano-s-posmehom-do-drzavnih-simbolov-do-nagrad-presernovega-sklada/


V 2. volilni enoti so prepričani, da se SLS vrača v 

parlament 

Pivka, 6. februar 2018 – Predsedniki občinskih odborov SLS v 2. volilni enoti so se srečali v 
Pivki, kjer jih je prijazno sprejel župan Občine Pivke Robert Smrdelj (SLS). 

Osrednja tema srečanja so bile priprave na volitve v DZ, na katerih bo  stranka nastopila z 
jasnim sporočilom, da naša politika ne bo impotentna  oz. imuna na probleme ljudi. Preberi 
več ... 

 

 

 

 

  

 

Vabljeni k všečkanju facebook strani 

 

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

 

http://www.sls.si/12600/v-2-volilni-enoti-verjamejo-v-vrnitev-sls-v-parlament/
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https://twitter.com/MatejTonin/status/961281036020781056
https://twitter.com/strankaSLS/status/961215914149646336
https://www.facebook.com/strankaSLS/


 

To je tekmovanje, v katerega so uprte oči celotnega sveta – ponosni smo že zdaj.  

Želimo vam mirne odločitve, trezne misli in sproščenost v srcu. Srečno Slovenija, srečno naši olimpijci! 

 

 

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. 

 

 

 

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.  
 
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! 
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https://www.facebook.com/FrancBogovic.SLS  

 

 

 
 

Vabimo vas, da se nam v ponedeljek, 12. februarja 2018, ob 18. uri v Muzeju Mlekarne Planika 

(Gregorčičeva ulica 32, Kobarid) pridružite na regionalnem omizju 

Pametne vasi v Posočju  

- nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja. 

Na dogodek se, prosimo, prijavite na bit.ly/PametneVasiKobarid.  

Udeležba na omizju je brezplačna in odprta za širšo javnost. 

Kaj se skriva pod pojmom »pametne vasi« in kakšen bo njihov vpliv na življenje in delo na podeželju, kmetijah, vaseh in manjših mestih v prihajajočih desetletjih? Vpliv 

digitalizacije in avtomatizacije se odraža v zahtevah po razvoju preciznega kmetijstva, pametnih energetskih omrežij, spremembi miselnosti v ekonomiji, mobilnosti, socialni 

oskrbi, zdravstvu in turizmu, hkrati pa temeljito posega v sivo cono zakonodaje in regulativ. Kaj pomeni to za prebivalce, kmetijstvo in gospodarstvo? Kako lahko zagotovimo, 

da digitalni prepad med podeželjem in mesti ne bo povzročil izseljevanja, revščine ter propada podjetij, obrtnikov in kmetij? Ali bomo znali te izzive izkoristili za odpiranje 

novih delovnih mest, učinkovit in hiter javni promet, čistejše okolje ter boljšo izrabo kmetijskih površin?  

Evropska komisija kot odgovor na ta vprašanja pripravlja sveženj ukrepov in razpisov pod okriljem EU akcije za pametne vasi, Evropski parlament pa je na predlog poslancev 

Franca Bogoviča in Tiborja Szanyija septembra lani potrdil pripravljalni ukrep v višini 3,3 milijona, ki bo namenjen prav razvoju pametnih rešitev za evropsko podeželje. Prav 

tako bo evropski poslanec Franc Bogovič 13. aprila 2018 na Bledu na konferenci na temo pametnih vasi gostil evropsko komisarko za promet Violeto Bulc, komisarja za 

kmetijstvo Phila Hogana in komisarko za digitalno družbo Marijo Gabriel ter ostale vidne strokovnjake in odločevalce s področja digitalnih tehnologij in razvoja podeželja. 

V Kobaridu bomo ugotovili, kaj pametnega (smart) že danes počnemo na podeželju in kakšne možnosti lahko pričakujemo v prihodnosti. Ocenili bomo tudi, kako lahko 

Slovenija izkoristi omenjeni pripravljalni ukrep in druge priložnosti in s tem postane vodilna evropska država v razvoju kakovosti življenja in dela na podeželju. 

Udeležence bo pozdravil župan Občine Kobarid Robert Kavčič, poleg evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) pa bodo dobre in obstoječe 

primere »pametnih« rešitev za pametne vasi predstavljali: 

• Anka Lipušček Miklavič, direktorica Mlekarna Planika 
• Barbara Pušnar in Leon Blažič, Šolski center Nova Gorica: »Pametno odvajanje meteornih vod« 
• Vitomir Bric, rešitev za upravljanje z mlečno čredo SenseTime 
• Janko Humar, Turizem Dolina Soče 
• Marko Miklavič, podžupan Občine Kobarid in pobudnik uporabe alternativnih virov energije 
• mag. Janez Rakar, direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park, in Jernej Kenda, Elektro Primorska:  »Elektrifikacija planin pod Krnom« 

 
K razpravi boste vabljeni vsi sodelujoči. Po zaključku sledi druženje in pogostitev. 

Več informacij o dogodku na info@bogovic.eu. 
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Slovenski in hrvaški evroposlanci EPP na predlog Bogoviča v 

pogovoru s hrvaškim premierom Plenkovićem …  

Strasbourg, 6. februar 2018 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP je dal pobudo za srečanje 

evropskih poslancev EPP iz Slovenije in Hrvaške s predsednikom hrvaške vlade Andrejem 

Plenkovićem, ki je danes nagovoril Evropski parlament, in izrazil zadovoljstvo, da je hrvaški premier 

Plenković to pobudo sprejel. »Gre predvsem za zbližanje pogledov, za pogovor med sedanjimi in 

nekdanjimi kolegi,« je dejal Bogovič, ki razume hrvaško politiko, da v zagatni situaciji potrebuje 

intenziven dialog za implementacijo sporazuma. »Prav je, da se politiki med sabo pogovarjamo, če 

pa smo v isti politični skupini, je ta dialog še toliko bolj pomemben in nujen,« je po srečanju dejal 

Bogovič. Preberi več ... 

 

 

Bogovič ob vložitvi predloga zakona o gradnji hidroelektrarn na srednji 

Savi poziva Zasavce k popolni enotnosti glede projekta  

Umestitev hidroelektrarn na srednji Savi je projekt, ki mora preseči strankarske okvire, izvaja pa se več mandatov! 

Strasbourg, Ljubljana – 6. februar 2018 – »Podpiram aktivnosti poslanca DZ RS Ivana Hršaka, ki je z vložitvijo 

predloga zakona o gradnji hidroelektrarn na srednji Savi ‘zbudil’ koalicijo in ostale akterje, ki so odgovorni za 

umestitev in začetek gradnje HE na srednji Savi,« se evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) pozitivno odziva na 

vložitev tega zakona in opozarja, da je trenutna vlada v treh letih in pol bore malo naredila za HE na srednji Savi, 

približuje pa se tudi konec mandata Državnega zbora RS. Preberi več ... 

 

 

 

Klemen Cesar, stažist pri evropskem poslancu Francu Bogoviču 

(SLS/EPP): Moja bruseljska parlamentarna izkušnja  

Moja pot do Bruslja se je začela pred skoraj celim letom s prijavo na razpis. Poslal sem svoj življenjepis in 

motivacijsko pismo. Sledil je odgovor iz ljubljanske pisarne evropskega poslanca Franca Bogoviča in vabilo 

na razgovor za mesto stažista v njegovi pisarni v Evropskem parlamentu. V začetku novembra smo podpisali 

pogodbo in pod mentorstvom Lejle Kogej sem v Ljubljani začel z delom. V prvih dneh sem s pisanjem novičk 

in besedil za socialna omrežja, po enem letu študija elektrotehnike, nekoliko obnovil svojo gimnazijsko 

pismenost. Pomagal sem pri delu v pisarni in se učil znanj potrebnih za začetek v Bruslju. Preberi več ... 

 

 
 

ZGRABI SVOJO PRILOŽNOST.EU! 
 
PRIPRAVNIŠTVA IN ŠTUDIJSKE PRAKSE 
  
Veš, kako države članice sprejemajo odločitve, ki nato ključno zaznamujejo naša življenja? Si že kdaj pomislil-a, da bi svoje dragoceno znanje in čevlje preizkusil-a kar na političnem parketu v 
Bruslju? Generalni sekretariat Sveta Evropske unije (GSS) nudi okoli 100 plačanih pripravništev letno za državljane EU, ki do prijavnega roka dokončajo vsaj prvi del univerzitetnega študija in 
pridobijo diplomo. Oglej si kratko predstavitev v videu in izpolni prijavnico v francoskem ali angleškem jeziku! Pogoj za prijavo je temeljito znanje enega od teh dveh jezikov. Pripravništvo traja 
pet mescev. Rok za prijavo: 15.3.2018 ob 12h 
► http://bit.ly/SvetEU_pripravništva_v_GSS 
 
Februarja so se odprle prijave za pripravništva, ki jih Sodišče Evropske unije ponudi vsako jesen. Pričnejo se oktobra, trajajo pet mesecev in so plačana (1120 EUR mesečno). Opravljajo se 
predvsem v direktoratih za pravno prevajanje, direktoratu za raziskave in dokumentacijo, direktoratu za komuniciranje, direktoratu za protokol in obiske, pri pravnem svetovalcu za upravne 
zadeve, sodnem tajništvu Splošnega sodišča in direktoratu za tolmačenje (tukaj so prakse krajše). Kandidati so univerzitetni diplomirani pravniki ali politologi (smer pravo), oziroma diplomirani 
konferenčni tolmači, ki so kandidati za prakso v direktoratu za tolmačenje. Za opravljanje dela je zaželeno dobro poznavanje francoščine. Rok za prijavo: 15.4.2018 
► http://bit.ly/SodiščeEU_praksa 
 
Februar je aktualen tudi za tiste, ki jih zanima varstvo podatkov – sicer bo v letošnjem letu močno aktualen tudi maj – a vendar, za mlade diplomante, s poglobljenim znanjem, so se ravnokar 
odprte prijave na pripravništvo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (EDPS). Pripravništvo je plačano (950 EUR mesečno). Z njim pričneš v oktobru in ga pet mescev opravljaš v 
Bruslju. Zahtevano je znanje vsaj dveh evropskih jezikov, kar vključuje znanje angleščine ali francoščine. Za tiste, ki še študirate in morate pripravništvo opraviti kot pogoj za zaključek študija, 
so sicer na voljo tudi brezplačna pripravništva. Rok za prijavo: 1.3.2018 
► http://bit.ly/EDPS_traineeship_programme 
 
Se spoznaš na evropske politike? Si spretna-a v komunikaciji, pri predstavitvah in pisanju v angleškem in še katerem od drugih evropskih jezikov? Te odlikujejo veščine analiziranja in 
raziskovanja? Evropska varuhinja človekovih pravic univerzitetnim diplomantom, ki zelo dobro poznajo vlogo evropskega ombudsmana, hkrati pa imajo odlično strokovno znanje iz svojega 
področja, omogoča pripravništva v naslednjih poklicih: (1) evropska javna uprava:  izobrazba à politologija, evropske študije, mednarodni odnosi, evropska javna uprava, človeški viri; (2) pravo: 
izobrazba à pravo; (3) revizija in ekonomija: izobrazba à revizija, ekonomija. Pripravništvo traja štiri mesece in ga je možno podaljšati za dodatnih osem. Delo je plačano, povrnejo ti tudi stroške 
prihoda in odhoda na/iz delovnega mesta – Bruselj ali v Strasbourg. Vabljen-a k prijavi na pripravništvo, ki se prične 1. septembra 2018 ali 1. januarja 2019. Rok za prijavo: 31.3.2018 
► http://bit.ly/EUOmbudsman_traineeship2018_2019 
 
Evropski odbor regij (COR), skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, ki z evropskimi institucijami sodeluje pri oblikovanju prepisov EU, ki vplivajo na regije in mesta, razpisuje 
plačana pripravništva za univerzitetne diplomante. Pripravništva trajajo pet mescev. Vsak-a pripravnik-ca bo dodeljen-a svojemu oddelku. Oglej si jih tukaj, izberi priljubljeno mesto zase in se 
prijavi! Kot lahko vidiš, so nekatera mesta orientirana strokovno, druga politično – od področij okolja, teritorialnega sodelovanja ali prometa, vse do oddelka za komuniciranje in človeške vire, 
ali dela v političnih skupinah. Pripravništvo se prične 16. septembra, v Bruslju. Rok za prijavo: 31.3.2018 
► http://bit.ly/COR_traineeships 

http://bogovic.eu/slovenski-in-hrvaski-evroposlanci-epp-na-predlog-bogovica-v-pogovoru-s-hrvaskim-premierom-plenkovicem-v-konstruktivnem-duhu-za-krepitev-dobrososedskih-odnosov-in-iskanja-skupne-resitve-glede-implement/
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http://bit.ly/COR_traineeships
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Te zanima, kako interesi ekonomskih in socialnih partnerjev vplivajo na nastanek politik? Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je svetovalno telo, ki zaposlovalcem, sindikatom, 
predstavnikom malih podjetij in kmetov, potrošnikov ipd., omogoča, da izrazijo svoje uradno stališče o politikah Evropske unije. Delo odbora lahko spoznaš prek daljšega pripravništva (5 
mesecev) za univerzitetne diplomante ali krajšega pripravništva (od 1 do 3 mesecev), ki ga je možno opravljati (tudi) v okviru študija. Več si poglej v videu. Medtem ko štipendija za daljša 
pripravništva znaša 1176,84 EUR, krajša pripravništva niso plačana. Daljše pripravništvo se prične 16. septembra, obdobja za krajša pripravništva pa se določijo individualno, ko si za delovno 
mesto že izbran-a. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo na daljše pripravništvo: 31.3.2018 ob 12h 
► http://bit.ly/EESO_traineeships 
 
Svoje vrste ponovno krepi agencija EUROPOL. Trenutno so na njeni spletni strani objavljena tri pripravniška delovna mesta. (1) V komunikacijski ekipi se išče pripravnik-ca na področju 
znamčenja, vizualnega in spletnega oblikovanja; (2) Znotraj pisarne za korporativne zadeve deluje ekipa za odprte vire, praksa tu bo zajemala spremljanje medijev in družbenih omrežij, zbiranje 
prostodostopnih informacij in pripravo poročil o odprtih virih za osebje Europola; (3) Na področju prava EU in mednarodnega prava se pripravništvo osredotoča na praktično uporabo le-tega 
v okviru dejavnosti agencije. Pripravništvo se opravlja tri mesece (možno ga je podaljšati za nadaljnje tri mesece). Plačilo: 793 EUR mesečno + povračilo potnih stroškov v Haag in nazaj. Rok 
za prijavo: 14.2.2018 
► http://bit.ly/EUROPOL_internships 
 
Evropska centralna banka (ECB) razpisuje pripravništva za diplomante in doktorska pripravništva na področju horizontalnega bančnega nadzora, ki se izvaja v okviru enotnega mehanizma 
nadzora (SSM) – nad bankami v območju evra, in združuje ECB ter nacionalne nadzorne organe. Pripravniki bodo delo opravljali znotraj visoko usposobljene in predane ekipe generalnega 
direktorata za mikrobonitetni nadzor. Zahtevata se vsaj prva stopnja univerzitetne izobrazbe oziroma doktorat (ki je blizu zaključku) iz relevantnih področij, kot so: ekonomija, ekonometrija, 
pravo, upravljanje poslov, matematika, finance, fizika, statistika ipd. ECB kot ponavadi zahteva ali želi še določena druga znanja in spretnosti, ki vključujejo veščine kvantitativnega modeliranja, 
opravljanja statističnih analiz itd. Trajanje: 3–12 mesecev Mesečno pačilo: 1050 EUR + žepnina za nastanitev v Frankfurtu ob Majni. Rok za prijavo: 15.2.2018 
► http://bit.ly/ECB_horizontal_banking_supervision_traineeship 
 
Evropska centralna banka razpisuje še pripravniška delovna mesta z nazivom »asistent v oddelku za raziskave«, prav tako namenjena diplomantom in diplomantom doktorskega študija 
(zaključeni vsaj dve leti). Lahko se pridružiš ekipi za mikrobonitetno modeliranje, ekipi za lastno financiranje in potrošnjo, oddelku za finančne raziskave ali oddelku za raziskovanje monetarne 
politike. Natančnejši pogoji so na voljo na njihovi spletni strani. Trajanje: 3–12 mesecev. Mesečno pačilo: 1050 EUR + žepnina za nastanitev v Frankfurtu ob Majni. Rok za prijavo: 19.2.2018 
► http://bit.ly/ECB_student_research_assistant_traineeship_programme 
 
Medsebojno razumevanje je pogoj za skupno življenje in sožitje. V okviru Sveta Evrope deluje Evropski center za moderne jezike (ECML), ki vodi mednarodne projekte, si prizadeva za spodbujanje 
odličnosti na področju poučevanja in Evropejcem pomaga pri bolj učinkovitem učenju le teh. Dvakrat letno za študente dodiplomskega ali – še bolje – podiplomskega študija razpiše: (1) 
pripravništvo v administraciji, ki pokriva na primer podatkovne baze projektov in finančne dokumente centra; (2) programsko pripravništvo, kjer skrbiš za nemoteni potek projektov na področju 
jezikovnega izobraževanja; (3) pripravništvo v centru za komuniciranje, dokumentacijo in vire; in (4) pripravništvo za splet, kjer gre predvsem za delo na vizualni podobi centra. Pripravništva 
trajajo šest mesecev. Pogoj je znanje angleščine ali francoščine, zaželeno je osnovno znanje nemščine. Predvidena mesečna žepnina znaša 720 EUR. Kraj: Gradec. Rok za prijavo: 28.2.2018 
►http://bit.ly/ECML_traineeship 
 
Si pred kratkim diplomiral-a? Želiš, da tvoja kariera poleti? Pridi v sekretariat Finančnega mehanizma Norveške in Evropskega gospodarskega prostora. Čaka te razburljivo enoletno 
pripravništvo na področju upravljanja nepovratnih sredstev, ki prispevajo k zmanjševanju družbenih in ekonomskih razlik v Evropi. Ne boš čisto sam-a, temveč boš pripravništvo opravljal-a 
skupaj s pripravniki različnih narodnosti in izobrazbenih ozadij, ki bodo delali na pravnem področju, v financah in nadzoru, administraciji in upravljanju človeških virov, v službi za komuniciranje, 
prioritetnih sektorjih, na področju nepovratnih sredstev in horizontalnih zadev in skrbeli za državno in bilateralno sodelovanje. Pripravništvo je plačano: 1540 EUR mesečno + zagotovijo ti 
nastanitev v Bruslju. Rok za prijavo: 4.3.2018  
► http://bit.ly/EEAGRANTS_traineeships 
 
European Network for Women in Leadership (WIL) je edinstveno združenje, ki se zavzema za spodbujanje in napredovanje poklicnih in družbenih interesov žensk po vsej Evropi. S tem namenom 
organizirajo številne mednarodne in lokalne dogodke s ključnimi poslovnimi in političnimi voditelji. Deluje pod botrstvom evropske komisarke za digitalno gospodarstvo in družbo, Marije 
Gabrijel. Trenutno razpisujejo pripravniško delovno mesto na področju komuniciranja (30%) in organizacije dogodkov (60%), za kar mora biti tvoje znanje angleščine na ravni maternega 
govorca. Delovno mesto je v Parizu. Plačilo: 3,75 EUR x 35 ur mesečno + dobiš prispevek za potne stroške in prehrano, kar skupno znese okrog 700 EUR na mesec. Rok za prijavo: 15.2.2018 
► http://bit.ly/WILEurope_event_communications_intern 
 
Te navdušuje avtomobilska industrija? Odkrij, če v sebi morda nosiš Toyotin DNK in se prijavi! Toyota Motor Europe namreč išče pripravnika_co za evropske zadeve, ki bo delo opravljal_a na 
sedežu uprave v Bruslju. Slednja je sicer tista, ki skrbi, da se Toyotina vozila vozijo po evropskih cestah: ukvarja se z veleprodajnim trženjem vozil, delov in dodatkov v Evropi, upravlja evropski 
R&D ter proizvodne operacije. Tvoj profil: dodiplomski ali podiplomski študent_ka mednarodnega poslovanja, strateškega vodenja poslov, korporativne družbene odgovornosti ipd. + prednost 
so: relevantne izkušnje v evropskih zadevah. Zahtevajo še visoke etične standarde in zrelo osebnost, ki bo sposobna povezovanja na ravni podjetja in v mednarodnem okolju! Trajanje: min. 6 
mesecev – zaželeno 12 mesecev.  Rok za prijavo: prijavi se čim prej! 
► http://bit.ly/Toyota_intern_european_government_affairs 
 
Še vedno se lahko prijaviš:  
 
Te zanima, kako deluje večjezičnost v Evropskem parlamentu? Pridruži se največji prevajalski službi 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 
 
Želiš prispevati k boljšim življenjskim in delovnim pogojem v Evropi? Prijavi se na enega od pripravništev, ki jih za 2018 razpisuje Eurofound. Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in 
delovnih pogojev je agencija, ki se ukvarja z razvojem in raziskavami politik na področju sociale in delovnih razmerij. V tem letu omogoča (1) pripravništva na področju raziskovanja v njenih 
strokovnih oddelkih à delovno življenje, zaposlovanje, socialne politike, prihodnost proizvodnega dela v Evropi; in (2) pripravništva v podpornih službah à človeški viri ter informiranje in 
komuniciranje. Trajanje: 6 mescev. Mesečno plačilo: 1410 EUR. Kraj: Dublin in Bruselj. Rok za prijavo: odprt do konca 2018 
► http://bit.ly/EUROFOUND_traineeships 
 
Veš, katera agencija Evropske unije ima sedež v Ljubljani? Odgovor je Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER). Če bi te utegnilo zanimati delovanje trgov  z elektriko in 
zemeljskim plinom, obišči njihovo spletno stran, kjer visi stalni razpis za šestmesečna pripravništva za univerzitetne diplomante. Vsako leto pripravniki z delom pričenjajo 1. marca ali 1. 
septembra. ACER išče pripravnike na področjih: mediji in komuniciranje, človeški viri, IT, oblikovanje politik (pravniki, ekonomisti …), analiza trgov (ekonomisti, statistiki ipd.) in analiza podatkov 
(inženirji, matematiki, statistiki). Temeljito znanje 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 
  
NATEČAJ 
 
Sodeluješ v mladinskem projektu, ki ima evropsko dimenzijo? Če si star_a med 16 in 30 let, ga lahko prijaviš na tekmovanje za mladinsko Nagrado Karla Velikega, ki jo podeljujeta Evropski 
parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna. Letos tekmujejo projekti na temo razvoja EU, povezovanja in vprašanj evropske identitete. Nagrajenci bodo povabljeni 
na obisk Evropskega parlamenta in bodo prejeli nagrado v vrednosti: 7500, 5000 ali 2500 EUR. Rok za prijavo je podaljšan: 19.2.2018 
► http://bit.ly/ECYP2018_evropsko_mladinsko_tekmovanje 
 
ZAPOSLITVE 
 
Medijska hiša POLITICO v Bruslju razpisuje prosto mesto nižjega analitika, ki bo tesno sodeloval z uredništvom, skupaj s katerim bo ustvarjal dragocena in prepričljiva na podatkih utemeljena 
dejstva. Naloge: iskanje virov, analiziranje, interpretacija in vizualiziranje podatkov. Zahteve: prve delovne izkušnje na položaju analitika, izkušnje z uporabo programske opreme za analizo 
podatkovnih nizov (npr. Excel, SPSS, SAS, Tableau), močne analitične in organizacijske veščine, natančnost … Plus točke zate so: predhodne izkušnje z delom v uredniškem okolju in navdušenje 
nad (digitalnim) novinarstvom. Rok za prijavo: prijavi se čim prej! 
► http://bit.ly/POLITICO_junior_analyst 
 
Odlično poznaš evropske energetske in okoljske politike? Znaš angleško ali francosko? Komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo ENVE pri Odboru regij zaposli upravnega_o 
uslužbenca_ko, ki bo skrbel_a za pripravo osnutkov mnenj in poročil ter analizo politik, ki spadajo v delokrog odbora in nudil_a strokovno podporo delu članov in poročevalcev komisije. Za 
zaposlitev tukaj potrebuješ: dobro poznavanje področij in politik, ki jih pokriva komisija. Prednost so poklicne izkušnje na teh področjih. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 23.2.2018 ob 12h 
► http://bit.ly/COR_administrator 
 
Si agronom_ka, agrarni_a ekonomist_ka, ekonomist_ka? Te zelo zanima skupna kmetijska politika (SKP, ang. CAP)? Govoriš angleško in francosko? Copa-Cogeca je organizacija, ki združuje 
evropske kmete in evropske kmetijske zadruge. Njihova članica je na primer tudi slovenska Kmetijsko-gospodarska zbornica. Poslanstvo: zagovarjanje kmetijskih interesov, povezovanje z 
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evropskimi institucijami in drugimi organizacijami ter iskanje skupnih rešitev. Zate imajo delo svetovalca_ke za politike, pri katerem boš spremljal_a pobude in nastajajoče trende na področjih 
SKP, proračun EU in ekonomske analize. Za delovno mesto so predvidene izkušnje: od 1 do 3 let. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 14.2.2018 
► http://bit.ly/Copa-Cogeca_policy_advisor 
 
Evropski mladinski forum (EYF) je glas mladih v Evropi. Spodbuja jih k čim večjemu udejstvovanju v družbenem življenju. Je krovna organizacija nacionalnih mladinskih organizacij iz vse Evrope. 
Njihova pisarna v Bruslju trenutno išče svetovalca za politike, ki bo krepil mrežo in sodelovanje na ključnih področjih: trajnostni razvoj, mir in varnost, mladinske pravice in sodelovanje mladih. 
Za prijavo potrebuješ 2 leti (!) izkušenj z oblikovanjem politik ali interesnim zastopanjem. Dobro moraš namreć razumeti, kako se politike oblikujejo na svetovni, evropski in nacionalnih ravneh. 
Zaposlitev za 5 let (35 ur na teden). Rok za prijavo: 18.2.2018 
► http://bit.ly/EYF_policy_officer 

 

 

  

  

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