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SLS bo naredila vse, da bo Slovencem zagotovila varnost  

Polovico povečanega prispevka za NATO bomo v naslednjem mandatu namenili gasilcem, ki bi lahko 
oblikovali rezervno sestavo mednarodnih enot, z drugo polovico pa opremimo podhranjeno Slovensko 
vojsko. 
 
Ljubljana, 21. februar 2018 – V Slovenski ljudski stranki (SLS) smo zelo zaskrbljeni zaradi negativne 
ocene preverjanja usposobljenosti slovenske vojske. Slovenija varnosti in miru ne sme jemati 
samoumevno. Preberi več ... 

 

Ministrica Katičeva in SD naj prevzameta svoj del odgovornosti  

Ljubljana, 21. februar 2018 – Vse težave pri določanju slovensko-hrvaške meje je zakuhala stranka Andreje 
Katič, stranka SD in njen predsednik Borut Pahor. Preberi več ... 
 

 

 

 

Ahilova peta slovenskega gospodarstva ni izvoz, ampak politiki, ki v življenju 

nikoli niste delali 

Spoštovani poslanec Luka Mesec, 

ko sem mislil, da sem že vse slišal, sem pogledal povzetek oddaje Tarča, kjer ste širni Sloveniji naznanili, da je »izvoz največja 
Ahilova peta našega gospodarstva.« Tudi podjetje, ki ga je moj oče soustanovil pred 25 leti in daje kruh več kot 100 
Slovencem, je eden takšnih »nebodigatreba« izvoznikov, ki je po vašem mnenju največja slabost slovenskega gospodarstva. 
Čutim se dolžnega, da vam pojasnim nekaj dejstev o slovenskem gospodarstvu in izvoznikih, ki jih očitno razumete zelo po 
svoje. Preberi več ... 

 

 
 

 

V medijih/ SLS z najboljšim gospodarskim programom za 

izzive prihodnosti 

Gospodarstvo se počasi zopet postavlja na noge, a zaradi slabega gospodarskega okolja v državi, 
požrešne državne uprave in slabega upravljanja državnega premoženja še vedno ni dvignilo 
konkurenčnosti. Slovenija za razcvet, življenje in dobro stabilnost potrebuje dobrega gospodarja na 
vseh področjih. Celoten prispevek lahko preberete TUKAJ.  

 

 

http://www.sls.si/12654/sls-bo-naredila-vse-da-bo-slovencem-zagotovila-varnost/
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V medijih / Kolumna Jožeta Cajnarja: 50 let 

ustekleničenega metliškega ponosa  

Celotno vsebino kolumne Jožeta Cajnarja, direktorja KZ Metlika, člana Izvršilnega odbora 

SLS in predsednika OO SLS Metlika, si lahko preberete TUKAJ. 

 

 

 

 

 

Vabljeni k všečkanju facebook strani 

 

http://bit.ly/SLSPostojna 

 

https://www.ovinu.si/567
http://bit.ly/SLSPostojna
https://www.ovinu.si/567
https://twitter.com/strankaSLS/status/966398267536957442
https://twitter.com/Zborzarepubliko/status/966346470503960576
http://bit.ly/SLSPostojna


 

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. 

 

 

 

 

 

Lokalna problematika mora ostati v središču 

delovanja odbora 

Ivanci, 15. februar 2018 – Na nedavnem občnem zboru Občinskega odbora SLS 
Moravske Toplice, ki se ga je udeležilo več kot 30 članov, največ iz Ivanec, je 
prisotne najprej pozdravil predsednik OO SLS Igor Camplin, nato pa tudi 
predsednik SLS mag. Marko Zidanšek. Preberi več ... 

 

  

 

Občinski odbor SLS Trebnje  

vabi na 

predstavitev knjige dr. Boštjana M. Turka 

Knjiga govori o spodleteli tranziciji v Sloveniji. Prikazuje vzroke, ki jih odkriva v premoči 

nekdanje nomenklature. Ta pogojuje gospodarstvo, pravosodje, medije in tudi 

parlamentarno dogajanje. Knjiga je enciklopedija stanja, ki ni takšno, kakršno bi moralo 

biti. Spremno besedo je prispeval profesor emeritus z Univerze Yale, svetovni znani 

strokovnjak za sodobno zgodovino, dr. Ivo Banac. 

Dogodek bo v četrtek, 22. februarja 2018 ob 19. uri  

v Baragovi dvorani, Baragov trg 7, v Trebnjem. 

 

Vljudno vabljeni!  

 

 

  

 

mailto:sls@sls.si
http://www.sls.si/12644/lokalna-problematika-mora-ostati-v-srediscu-delovanja-odbora/
http://www.sls.si/12644/lokalna-problematika-mora-ostati-v-srediscu-delovanja-odbora/
http://bit.ly/2nOloej


Vabimo vas, da se nam v petek, 23. februarja 2018, ob 17. uri v prostorih Hotela Vivat v Moravskih Toplicah (Ulica ob igrišču 3, Moravske Toplice) 

pridružite na regionalnem omizju 

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

Na dogodek se, prosimo, prijavite na http://bit.ly/2nOloej.   
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?  

V Moravskih Toplicah 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. 

Razpravo povezuje Slavko Petovar, župan Občine Veržej. Udeležence bo pozdravil župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, poleg evropskega poslanca 
Franca Bogoviča (SLS/EPP) pa bodo dobre in obstoječe primere »pametnih« rešitev za pametne vasi predstavljali: 

- Franc Režonja, vodja območne enote KGZS Murska Sobota,  
- Danilo Steyer, lastnik in direktor posestva Steyer Vino, 
- Štefan Cigut, Kmetija Cigut, 
- Franc Horvat, župan Občine Tišina,  
- Metod Grah, prokurist in lastnik Terme Vivat,  
- Janez Janko Kodila, direktor Kodila d.o.o. 

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

Točna lokacija dogodka: Hotel Vivat, Moravske Toplice: https://goo.gl/maps/TzimcZKjDYP2 
Prijava na dogodek: http://bit.ly/2nOloej 

Več informacij na info@bogovic.eu. 

 

 

 

 
 
 

Vabimo vas, da se nam v petek, 2. marca 2018, ob 18. uri v sejni dvorani Občine Litija 

(Jerebova ulica 14, Litija) pridružite na regionalnem omizju 

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

Na dogodek se, prosimo, prijavite na http://bit.ly/2CaZV83.   

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?  

V Litiji 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 

http://bit.ly/2nOloej
https://goo.gl/maps/TzimcZKjDYP2
http://bit.ly/2nOloej
mailto:info@bogovic.eu
http://bit.ly/2CaZV83
http://bit.ly/2CaZV83


podeželju. 

Udeležence bo pozdravil župan Občine Litija Franci Rokavec, poleg evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) pa bodo dobre in obstoječe primere 

»pametnih« rešitev za pametne vasi predstavljali: 

 Jože Kos, Mizarstvo Kos, 
 predstavnik Telekoma Slovenije, 
 Gregor Novak, CEO in ustanovitelj SunContract, 
 Jože Prah, predstavnik Zavoda za gozdove in podpredsednik turistične zveze 
 Blaž Vidic, predstavnik Lumenia, d.o.o., 
 Marko Zevnik, Zavod Sopotniki. 

 
Na dogodek vabita župan Občine Litija Franci Rokavec in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). 

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

 
Točna lokacija dogodka: Občina Litija: https://goo.gl/maps/AGovv6YewAP2 

Prijava na dogodek: http://bit.ly/2CaZV83. 
Več informacij na info@bogovic.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

Bogovič o uspešnosti in prihodnosti programa zelenitve  

Bruselj, 21. februar 2018 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je na zasedanju Odbora za 

kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) v Evropskem parlamentu (EP) komentiral poročilo o uspešnosti 

programa zelenitve v okviru Skupne evropske kmetijske politike (SKP), ki ga je izdalo Evropsko 

računsko sodišče (ERS). Preberi več ... 
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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 

 

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:  

 

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://priloznost.eu/
http://bit.ly/EC_traineeships
http://bit.ly/EP_komuniciranje_CAST
http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta
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https://www.youtube.com/channel/UCO_f74aImGjbu8zztzr4fxA

