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Aktivno za strpnost
Zakonodaja, možnosti in pravice

V TOKRATNI ŠTEVILKI

UVOD

1. AKTUALNO
Evropa
Slovenija

Na Gorenjskem od 1. januarja 2013 deluje informacijska
točka Evropske unije Europe Direct Gorenjska v
partnerskem delovanju organizacij BSC, d.o.o. Kranj,
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske ter Razvojna
agencija Sora, d.o.o.

2. PROGRAMI IN MOŽNOSTI
FINANCIRANJA
3. AKTIVNO ZA STRPNOST
4. ZAKONODAJA, MOŽNOSTI
IN PRAVICE

V Evropski uniji (EU) deluje več kot petsto informacijskih
centrov Europe Direct, ki predstavljajo lokalno povezavo
med Evropsko unijo in njenimi državljani. Ponujajo
splošne informacije o EU ter državljane napotijo na
specializirane vire informacij. Mreža informacijskih točk
Europe Direct (EDIC) je eno najpomembnejših orodij
Evropske unije za informiranje državljanov o EU, zlasti o
pravicah državljanov EU in prednostnih nalogah EU, ter
spodbujanje participativnega državljanstva na lokalni in
regionalni ravni.
Z aktivnostmi Europe Direct Gorenjska bomo na
regionalnem in lokalnem nivoju ponujali odgovore na
vprašanja o Evropski uniji, organizirali več dogodkov
povezanih z EU ter pripravili avdio-vizualno gradivo.
Bilten, ki ga prebirate je aktivnost, ki jo bomo izvedli 6
krat letno.
S pripravljenim biltenom vam želimo približati informacije
o aktivnostih informacijske točke ter vas seznaniti z
aktualnimi temami EU, programih EU, dogodkih, ki jih
bomo izvajali, zaposlovanju v EU ter drugih možnostih, ki
se ponujajo v Evropski uniji.
Želim vam prijetno branje!
Eldina Čosatović, mag.posl.ved
za Europe Direct Gorenjska

1. AKTUALNO

EU – AKTUALNO

EU – AKTUALNO

AGENDA – EU ZA MESTA

ZBIRANJE PREDLOGOV

V sklopu agende EU za mesta so bila ta mesec oblikovana

Evropska

štiri nova tematska partnerstva:

objavila

- krožno gospodarstvo,

predlogov

- digitalni prehod,

kampanj za promocijo evropskih

- zaposlovanje in kompetence,

kmetijskih

- mobilnost v mestih.

128,5 milijona evrov.

Predstavniki mest, ki koordinirajo posamezna partnerstva, so se

Programi, ki se bodo izvajali v državah

v začetku januarja 2017 sestali v Bruslju in opredelili delovanje

EU in tretjih državah, bodo namenjeni

in cilje novih partnerstev. Tematska partnerstva vključujejo

promociji

nacionalne in lokalne organe, evropske institucije, društva in

spoznavanju

številnih

druge oblikovalce mestnega življenja.

kakovostnih

proizvodov

komisija
poziv
za

je

za

12.1.2017
zbiranje

sofinanciranje

proizvodov

v

potrošnje

višini

in

evropskih proizvajalcev.
Mestom omogočajo, da lažje uvedejo prakse in oblikujejo
predloge za izboljšanje kakovosti življenja v mestih. Agenda EU

Združenja

za mesta, ki je bila predstavljena maja lani, povezuje evropska

zainteresirani v EU se lahko prijavijo

mesta, da se lažje soočajo s ključnimi izzivi na področju

na tej povezavi. Komisija bo prijave

zaposlovanja,

zbirala do 20. aprila, nato pa jih bo

mobilnosti,

kakovosti

zraka

in

socialnega

proizvajalcev

in

vključevanja.

ocenila in izbrala prejemnike.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-

Celotno

17-55_en.htm

http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEX-17-55_en.htm

drugi

sporočilo:

EU – AKTUALNO

EU IN ČEBELE
Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju nacionalnih čebelarskih programov, ki od EU letno
prejmejo 33 milijonov evrov podpore. Ob koncu obdobja 2013–2015 je bilo v EU 15,7 milijona čebeljih
panjev, kar je 12 % več kot v prejšnjem obdobju 2011–2013. Ob stalnem povečevanju čebeljih panjev pa
se število čebelarjev zmanjšuje. Teh je bilo 4 % manj kot v prejšnjem obdobju. V EU so najbolj razširjeni
mali čebelarji, med katerimi jih velika večina (96 %) skrbi za manj kot 150 panjev.
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-55_en.htm

EBBA - European Border Breakers Award
Dne 11.1.2017 je deset obetavnih evropskih glasbenikov na slavnostni podelitvi na festivalu
Eurosonic Noorderslag v Groningenu na Nizozemskem prejelo evropsko nagrado za sodobno
glasbo EBBA. Nagrada je priznanje umetnikom, ki so s prvo mednarodno izdajo svoje popularne glasbe
uspeli zunaj meja svoje države. Letošnji nagrajenci izvajajo različne glasbene zvrsti, kot so indie,
pop, elektronika, dance, drumstep, folk-rock in garage pop, prihajajo pa iz mnogih držav – od Finske do
Albanije. Nagrado so v prejšnjih letih že prejeli znani umetniki, na primer Adele, Aurora, Damien Rice
ter Mumford and Sons. Dobitniki nagrad EBBA so izbrani na podlagi prodaje, pogostosti predvajanja in
glasovanj radijskih postaj in organizatorjev festivalov. Evropska komisija je podelila nagrado po
izboru publike, ki je vsem poslušalcem dala priložnost, da po spletu oddajo glas za svojega najbolj
priljubljenega izvajalca. Zmagovalka po izboru publike EBBA za leto 2017 pa je Dua Lipa iz Londona.
Slovesnost so prenašale mnoge televizijske in radijske postaje po Evropi. S tem sporočilom bi radi še bolj
spodbili slovenske umetnike, da kandidirajo za nagrado tudi v prihodnjih letih.
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-44_en.htm

SLOVENIJA – AKTUALNO

2. PROGRAMI IN MOŽNOSTI FINANCIRANJA

PROGRAM ERASMUS+
PRAZNUJE 30. LET
Izboljšati možnosti pri iskanju dela, pridobiti svež pogled na trajnostni razvoj,
obvladati tuj jezik, bolje razumeti pojem evropskega državljanstva, navdušiti se za
prostovoljstvo: Erasmus+ je dal številne uspešne zgodbe.
Program Erasmus že 30 let bogati življenje posameznikov. Za posameznika to ni le
obdobje v življenju, pač pa prelomnica. Veliko več o samem programu si lahko
preberete na spletni povezavi: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/anniversary_sl

3. AKTIVNO ZA STRPNOST

Urad vlade za komuniciranje si v okviru svojih pristojnosti prizadeva
za ustvarjanje in širjenje ozračja strpnosti ter k spoštovanju in
sprejemanju različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov v
slovenski družbi. Zato so v lanskem letu, ko se je ob množičnem
prihodu beguncev odprlo vrsto vprašanj in izzivov, povezanih med
drugimi tudi s sobivanjem z ljudmi, ki so v Slovenijo prišli po želji za
boljšim življenjem, zasnovali serijo delavnic z mnenjskimi voditelji v
različnih krajih po Sloveniji. Delavnice so izvedli v sodelovanju z
nevladno organizacijo Sloga, ki v Sloveniji od leta 2015 koordinira
nevladne organizacije, ki delujejo na področju oskrbe in integracije
beguncev in migrantov, in jim zagotavlja podporno okolje za učinkovito in uspešno
delovanje.
Namen delavnic je bil, da na podlagi izkušenj, ki so jih različni akterji v lokalnih
skupnostih pridobili pri delu z begunci in migranti, raziščejo, kateri izzivi in zadržki
do priseljencev se pojavljajo, kakšni so strahovi ljudi, kaj bi lahko ključni ljudje v
nekem okolju naredili in kateri so ključni vzvodi v nekem okolju, ki bi pripomogli k
temu, da bi lokalne skupnosti priseljence lažje sprejele. Na podlagi izsledkov, ki so jih
na delavnicah dobili, so zasnovali publikacijo z naslovom:
Aktivno za strpnost - Za uspešnejše vključevanje in povezovanje v naši
družbi.
Sestavni del publikacije so kratka, praktično naravnana priporočila lokalnim
skupnostim, organizacijam, šolam, društvom in tudi posamezniku, kako lahko prav
vsak posamezno ali v organizaciji pristopi k sprejemanju in integraciji priseljencev.
Ker je namenjena širokemu krogu bralcev oz. uporabnikov, so jo zasnovali v
elektronski obliki.
Vir: Urad Vlade RS za komuniciranje

4. PRIMERI DOBRIH PRAKS

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017
Predlagaj najboljši projekt V REGIJI in se poteguj za lepe
nagrade

Imam čisto vodo. Pa hiter brezžični internet. Do službe se vozim pol ure manj zaradi nove
ceste. Brezplačno sem se dodatno izobrazil. Odprl sem svoje podjetje – in to z nekaj kliki
prek E-vem. Sodeloval sem v norem raziskovalnem projektu.
Ali veš, da evropska sredstva prinašajo koristi vsem nam? Poišči konkreten projekt v svoji
okolici in nam ga pošlji prek spletnega obrazca . Če pa s svojim izborom, fotografijo in
komentarjem prepričaš glasovalce, da gre za najboljši projekt v tvoji regiji, prejmeš še super
nagrado. Najboljši projekti po mnenju glasovalcev bodo predstavljeni na dnevu odprtih vrat
EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017. Ta bo namenjen predstavljanju rezultatov in koristi, ki
jih v Sloveniji že imamo zaradi evropske kohezijske politike ter informiranju o trenutnih
možnostih financiranja. Samo Evropski socialni sklad, ki letos praznuje 60 let delovanja,
je v zadnjih desetih letih že pomagal skoraj 760.000 ljudem v Sloveniji. S pomočjo tega
najstarejšega evropskega sklada je več kot 280.000 Slovenk in Slovencev pridobilo dodatne
poklicne kvalifikacije. Skozi različne ukrepe je bilo z evropskimi evri in slovenskim
sofinanciranjem podprtih skoraj 70.000 študentov, 45.000 ljudem pa je pomagal pri vstopu
na trg dela. Za najrazličnejše ukrepe je bilo skupaj namenjenih skoraj 900 milijonov evrov,
od tega je dobrih 750 milijonov evrov evropskih sredstev. Evropska kohezijska politika pa
prinaša številne priložnosti tudi v obdobju do leta 2020.
Preverite na www.eu-skladi.si. Na spletni strani najdete tudi konkretne projekte.

5. ZAKONODAJA, MOŽNOSTI IN PRAVICE

NAKUP VOZILA V TUJINI
Potrošniki vse pogosteje razmišljajo o nakupu vozila v tujini, bodisi zato, ker želijo točno
določen model vozila ali iščejo najugodnejšo ceno ali pa zgolj zaradi večje izbire. Na Evropskem
potrošniškem centru Slovenija so pripravili letak, kjer so zbrani nasveti, ki so vam lahko v
pomoč pred, med in po nakupu. Nakupi vozil so po navadi velik finančni zalogaj zato se splača
vzeti malo več časa za razmislek!
INOVACIJSKI PROJEKTI
Evropski raziskovalni svet (ERC) bo 133 inovacijskim projektom v Evropi dodelil skoraj 20
milijonov evrov podpore. Nepovratna sredstva za potrditev koncepta bodo raziskovalcem
olajšala prenos rezultatov raziskav na trg. Dobitniki bodo prejeli po 150.000 evrov za
preverjanje inovacijskega potenciala svojih odkritij, do katerih so prišli ob pomoči sredstev
ERC. Nepovratna sredstva za potrditev koncepta bodo namenjena podpori projektom na
številnih področij, od nove tehnologije za pridobivanje vode iz megle na sušnih območjih v
Grčiji in metod za zdravljenje kapi z nevroprotekcijo, razvitih na Nizozemskem, do spletne
storitve za diagnosticiranje govornih motenj v Nemčiji.
Evropski raziskovalni svet, ki ga je EU ustanovila leta 2007, je prva evropska podporna
organizacija za financiranje vrhunskih raziskav. Vsako leto izbere in financira najboljše
ustvarjalne raziskovalce različnih nacionalnosti in starosti, da lahko v Evropi uresničujejo svoje
projekte.
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-192_en.htm
CENE OMREŽIJ GOSTOVANJA PO EU
Evropska komisija, Evropski parlament in države članice EU so se 31. januarja dogovorili o pravilih za
veleprodajne trge gostovanja, ki bodo veljale od 15. junija letos. Gre za cene, ki jih operaterji
zaračunavajo med seboj, kadar potrošniki uporabljajo druga omrežja med gostovanjem po EU.
Pogajalci so sprejeli naslednje omejitve:
– 3,2 centa/minuto za glasovne klice od 15. junija 2017,
– 1 cent/SMS od 15. junija 2017,
– postopno zmanjšanje omejitev za prenos podatkov v 5 letih: s 7,7 evra/GB (od 15. junija 2017) na 6
evrov/GB (od 1. januarja 2018), 4,5 evra/GB (od 1. januarja 2019), 3,5 evra/GB (od 1. januarja 2020), 3
evre/GB (od 1. januarja 2021) in 2,5 evra/GB (od 1. januarja 2022).
Potrošniki bodo med potovanjem po EU lahko klicali, pošiljali kratka sporočila ali brskali po svojih
mobilnih napravah po enakih cenah, kot jih plačujejo doma.
Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-193_en.htm

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4396_en.htm

KONTAKT
Informacijska točka Europe Direct
Gorenjska (9.00-13.00)

Za vprašanja povezana z e-biltenom
in dogodki
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske,
Spodnji Plavž 24e, Jesenice
T: 04 581 34 19
E: dina@ragor.si
www: http://www.ragor.si/?subpageid=706

Za vprašanja povezana z dogodki
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
T: 04 517 06 07
E: jerneja.lotric@skofja-loka.com
www:http://www.facebook.com/EuropeDir
ectGorenjska

Za vprašanja povezana z EU, FB
promocijo in dogodki
BSC, d.o.o. Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj
T: 04 281 72 30
E: europe.direct@bsc-kranj.si
www:
http://www.bsc-kranj.si/i-europedirect

Projekt je sofinanciran
s strani Evropske unije

