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

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Europe Direct Gorenjska

EU – AKTUALNO

EU – AKTUALNO

15. marec - Svetovni dan pravic potrošnikov
Potrebujete nasvet, ki vam bo pomagal izogniti se težavam pri
nakupih in potovanjih v Evropi in prihranil nepotrebne stroške?
Se želite seznaniti o vaših pravicah, kadar imate težavo v zvezi z
čezmejnim nakupom blaga ali storitve? Potrebujete pomoč pri
vzpostavitvi stika s tujim prodajalcem? Potrebujete strokovno
pomoč pri uveljavljanju pravic ter v primeru drugih težav
potrošnikov pri čezmejnem nakupovanju? Se želite seznaniti z
evropskimi in nacionalnimi predpisi s področja varstva
potrošnikov?

WiFi4EU

Obrnite se na:
Evropski potrošniški center Slovenija
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5, Ljubljana
vsak delovnik med 9. in 15. uro.
01 400 3729
epc.mgrt@gov.si
Evropski potrošniški center Slovenija je na Svetovni dan pravic
potrošnikov, 15. marca, organiziral dan odprtih vrat,
namenjen ozaveščanju potrošnikov o njihovih pravicah.
Dogodek je potekal na Pogačarjevem trgu v Ljubljani.

Z 20. marcem je vzpostavljen poseben
portal

za

pobudo

WIFI4EU:

https://www.wifi4eu.eu/#/home. Lokalne
skupnosti

se

lahko

registrirate

za

sodelovanje v programu WIFI 4 EU, ki
spodbuja brezplačen brezžični dostop do
interneta povsod v Evropi za državljane in
obiskovalce na javnih mestih, kot so parki,
trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni
domovi in muzeji. To je nujni prvi korak
pred dejanskim prvim razpisom, ki bo
objavljen sredi maja.

Celotno poročilo:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP18-2065_sl.htm

EU – AKTUALNO
PRIHAJA FILMSKI TEDEN EVROPE
Filmski teden Evrope vam letos med 9. in 27. majem v 14 krajih po Sloveniji prinaša sodobne evropske filme.
Zvrstilo se bo 39 brezplačnih projekcij, vsi predvajani filmi pa so prejemniki sredstev EU za spodbujanje
evropske filmske in avdiovizualne industrije. Namen filmskega tedna Evrope je približati raznolikost in
bogastvo evropskega filma širši javnosti.
Vstopnice za ogled filmov so brezplačne.
Več informacij bo kmalu dostopnih na spletni strani : https://www.europedirect.si/sl/filmski-teden

ZAKAJ IZBRATI POKLICNO POT V INSTITUCIJI EU?
Če iščete zanimivo novo poklicno pot v dinamičnem, hitro razvijajočem se okolju, je EU pravi naslov. Ne glede na to, ali
delate v instituciji ali agenciji EU, ta vsakomur ponuja zanimivo delovno mesto s številnimi izzivi. Prijavite se lahko
državljani iz vseh družbenih okolij, saj poklicna pot v EU pomeni delo v raznolikem in večkulturnem okolju. Tudi svoje
jezikovne spretnosti boste lahko kar najbolj učinkovito uporabili. Tudi sicer bo novim zaposlenim na voljo podpora, da
bodo lahko na izbrani poklicni poti v celoti uresničili svoj potencial. Uspešne kandidate čaka tudi konkurenčna plača.
EU ne zagotavlja samo številnih poklicnih možnosti v živahnih in kulturno bogatih mestih, kot sta Bruselj in
Luxembourg in celo Strasbourg, temveč tudi številne možnosti zaposlitve v agencijah povsod v Evropi.
Več: https://epso.europa.eu/why-eu-careers_sl

SLOVENIJA AKTUALNO

DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ V RAZREDU: JAVNI IN PRIVATNI
SEKTOR PRINAŠATA DRUŽBENO ODGOVORNOST PODJETIJ V ŠOLE
Evropski projekt najboljših praks družbene odgovornosti podjetij: na Gorenjskem sta vključeni Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske ter Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Družbena odgovornost podjetij prihaja v razrede z mednarodnim projektom "CSR In Class" (Družbena odgovornost podjetij v
razredu), katerega vodilni partner je Beneška gospodarska zbornica, slovenska partnerja pa sta Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske in Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica. Projekt, ki je z 280 tisoč evri financiran v sklopu programa
Erasmus+, bo v srednje šole uvedel teme družbene odgovornosti podjetij z inovativnimi učnimi metodami.
Projekt “CSR In Class”, ki bo trajal 24 mesecev, vključuje izvedbo primerjalne študije o uveljavljenosti družbene odgovornosti
podjetij v šolah in gospodarskih družbah, tekmovanje dijakov v snovanju rešitve aktualnih izzivov s tega področja ter izmenjavo
obiskov dijakov vključenih šol. Vzpostavljeno bo mednarodno partnerstvo, ki bo v vsaki državi vključilo šolo, na kateri bodo
potekala usposabljanja, podjetje, ki bo oblikovalo izziv oziroma nalogo s področja družbene odgovornosti, ter institucijo javnega
sektorja kot koordinatorja. Po predhodni analizi, ki bo pokazala, v kolikšni meri dijaki poznajo pojem družbena odgovornost
podjetij in kako je ta uveljavljena med podjetji, bo zasnovan e-tečaj za profesorje; ti bodo pridobljeno znanje nato posredovali
dijakom, ki se bodo udeležili natečaja za najboljšo rešitev določenega vidika družbene odgovornosti podjetij. Naloga bo enaka v
vseh državah partnericah, kar bo olajšalo izmenjavo dobrih praks v zaključku projekta. V natečaj bo neposredno vključeno
podjetje, ki bo dijakom predstavilo praktičen primer oziroma nalogo in ki bo tudi presojalo rešitve, ki jih bodo predlagali dijaki.
Decembra je bilo na Beneški gospodarski zbornici uvodno srečanje projektnih partnerjev: sedem partnerjev – šole ter javne in
zasebne inštitucije iz Italije, Avstrije in Slovenije.
Slovenska partnerja sta Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, ki bosta
sodelovali s podjetjem Plastikom, ki bo v projektu poskrbelo za primerno vsebino natečaja.
mag. Stevo Ščavničar
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

GORENJSKA AKTUALNO
Ekološka pravljica z izmenjavo otroških knjig in revij
Razvojna agencija Sora, partnerska organizacija Europe Direct Gorenjska 16. aprila ob
17:00 v krajevni knjižnici v Gorenji vasi ter 25. aprila ob 17:00 v krajevni knjižnici
Železniki organizira dogodka z naslovom Ekološka pravljica z izmenjavo otroških knjig
in revij. Vabljeni otroci vrtcev in osnovnih šol, kjer boste v družbi pravljičarke prebirali
ekološke pravljice ter razmišljali, kako lahko sami prispevate k varovanju okolja. Po
ekološki pravljici bo sledila izmenjava rabljenih otroških knjig in revij. Otroci vabljeni,
da prinesete knjige in revije, ki ste jih prerasli, da jih podarite ali zamenjate z drugimi
knjigami.

GORENJSKA AKTUALNO
Pohod med drevesi, travniki in kulturno dediščino –
pohod na Goro, Malenski vrh
Razvojna agencija Sora, partnerska organizacija Europe Direct Gorenjska bo Svetovni
dan Zemlje obeležila s poučnim pohodom na Goro – Malenski vrh, med katerim boste
udeleženci spoznavali skrivnosti gozda, drevesne vrste, gozdno podrast in zdravilne
rastline. Seznanili se boste tudi z zgodovino krajev pod Blegošem.
V naravo, najboljšo učilnico, se bomo odpravili z Francem Miklavčičem, avtorjem knjige
Drevesa posebneži Poljanske doline. Na poti na Goro bomo spoznavali pomen dreves za
preživetje našega planeta, različne drevesne vrste, izjemne predstavnike posameznih
drevesnih vrst, uporabo njihovih plodov v kulinariki in v zdravilstvu.
Z dogodkom želimo poudariti, da nam Zemlja daje vse, kar potrebujemo za življenje ter
da je Zemlja živo bitje, za katerega je potrebno skrbeti in do nje imeti odgovoren oziroma
trajnostni odnos.
Kdaj: 22. 4. 2018, ob 9.00 (predviden povratek med 12.30 – 13.00 uro)
Zbirno mesto: Hleviše, sedlo ob cesti Javorje – Žetina (glavna smer Škofja Loka –
Poljane- Blegoš)
Ciljna skupina: širša splošna javnosti
Organizator: Razvojna agencija Sora, Europe Direct Gorenjska

GORENJSKA AKTUALNO
Pravljično popotovanje po
Evropski uniji
V Mestni knjižnici Kranj se bo
dne

21.

aprila

2018,

v

organizaciji BSC, d.o.o., Kranj,
partnerske organizacije Europe
Direct Gorenjska, ob 10.00 uri,
odvijala pravljična urica za
otroke od 4. leta starosti dalje.
S

pravljicami

se

bomo

odpravili na zabavni potep po
evropski uniji in spoznavali
glavna mesta izbranih držav,
zastave,
mnogo

kulinariko
drugih

Pridružite

se

pravljičnem

ter

še

zanimivosti.
nam

in

na

poučnem

potovanju, ki vas bo udobno
popeljal
domišljije.

v

svet

otroške

PROGRAMI IN MOŽNOSTI FINANCIRANJA

SUBVENCIJA ZA ZAPOSLITEV MLADIH DO 30 LET
Program Trajno zaposlovanje mladih se izvaja v sklopu ukrepov aktivne politike zaposlovanja, tako da na javnem povabilu
izbrani delodajalci s pomočjo subvencije (praviloma v višini 5.000 EUR) zaposlijo osebe, ki jih delodajalcu napoti Zavod. V
program se vključujejo brezposelni mladi, stari do vključno 29 let.
Na kratko o povabilu:
Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v
evidenci brezposelnih ter vam jih je Zavod RS za zaposlovanje predlagal za vključitev. Subvencija znaša 5.000 EUR. Delovno
razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.
Pogoje je tudi, da kandidate zaposlite za polni delovni čas. Izjema so le invalidi: za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši
od 20 ur, lahko zaposlite invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.
Pred elektronsko oddajo ponudbe na javno povabilo morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto.
Poglejte si predstavitev javnega povabila in celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).
Ciljne skupine brezposelnih:
V zaposlitev s pomočjo subvencije se vključuje mlade, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so najmanj 3 mesece prijavljeni v
evidenci brezposelnih. Pri vključevanju bodo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin
kandidatov, dajali prednost osebam, ki:

•

v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,

•

se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,

•

so pri ZRSZ dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

Če nameravate kandidirati na javnem povabilu in zaposliti brezposelne s pomočjo subvencije, skrbno upoštevajte predpisani
postopek za uveljavitev finančne spodbude. Oglejte si vse korake na enem mestu. Ponudbo za izvedbo projekta v okviru
programa spodbude za trajno zaposlovanje mladih je potrebno oddati v elektronski obliki na portalu za delodajalce.
Link: ponudba
Link: Portal za delodajalce
Vir informacij: ZRSZ

Evropsko leto kulturne dediščine 2018
»KULTURNA DEDIŠČINA GORENJSKE V FOTOGRAFIJI«
V okviru Evropskega leta kulturne dediščine informacijska točka Europe Direct Gorenjska
odpira akcijo zbiranja fotografij kulturne dediščine Gorenjske.

1-Vaška lipa v Vrbi, 2016. Vir: ZTK Žirovnica.
2-Historial Škofja Loka – Festival zgodovine,
kulturno družinska prireditev. Foto: Marko
Pleško.
3-Prikaz čiščenja žita, Praznik žetve na
Žirovskem Vrhu, 2017. Avtor: Lucija Kavčič.

Na

Facebook

profilu

@EuropeDirectGorenjska

smo

odprli nov foto album »Kulturna
dediščina

Gorenjske

v

fotografiji«, kamor bomo tekom
celega leta dodajali fotografije, ki
zaznamujejo šege, navade, delo, praznovanja, kulinariko, oblačila, stavbe, skratka vse, kar avtorji sami vrednotite
kot kulturno dediščino Gorenjske. K sodelovanju ste vabljeni vsi, ki razpolagate s tovrstnimi fotografijami! Na enaslov europe.direct@ragor.si pošljite do 5 fotografij; vsaka mora imeti svojo zaporedno številko in pripis v
naslednji obliki: št. fotografije – opis (največ 2 stavka, npr. kaj prikazuje fotografija, kraj/obdobje nastanka
fotografije, če je znano) – avtor oz. vir fotografije.
V kolikor razpolagate, kot fizična ali pravna oseba, z obsežno količino fotografij, naredite izbor največ petih po
lastni presoji. Osnovno sporočilo fotografije naj bo kulturna dediščina Gorenjske. Z oddajo fotografij potrjujete, da
ste lastnik fotografije in se hkrati strinjate, da bodo le te objavljene na omenjenem Facebook profilu. Fotografije
zbiramo do 31. 10. 2018. Prvim 15 pošiljateljem bomo po pošti poslali simbolične nagrade.
Cilj akcije je izboljšati ozaveščenost o evropski zgodovini in vrednotah ter okrepiti občutek evropske identitete. Z
akcijo želimo predvsem okrepiti identiteto našega/vašega domačega okolja, ki je tudi del evropskega prostora.
Vabljeni k sodelovanju še danes!

ZAKONODAJA, MOŽNOSTI IN PRAVICE

Možnosti: Bela knjiga o prihodnosti Evrope in naprej
V beli knjigi, ki jo je Evropska komisija predstavila 1. marca, so začrtane možne poti za prihodnost
Evrope. Spopadamo se s številnimi izzivi, od globalizacije in vpliva novih tehnologij na družbo in
delovna mesta do varnostnih vprašanj in vzpona populizma. Pomembno je, da nas ti izzivi ne povozijo,
ampak jih sprejmemo kot priložnosti. V knjigi so predstavljeni peti scenariji možnega razvoja Unije
glede na to, kako se bomo odločili.
Bela knjiga pomeni začetek in ne konec razprave. Evropski voditelji so se 25. marca srečali v Rimu, da bi
obeležili obletnico Rimskih pogodb, razmislili o preteklih dosežkih in preučili možnosti prihodnjega
razvoja EU. Pozneje so objavili pet dokumentov z razmisleki, da bi začeli razpravo o vprašanjih, ki bodo
najbolj vplivala na prihodnost Evrope.
Vir:
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/bela_knjiga_o_prihodnosti_evrope_sl.pdf

Nova uredba o varstvu osebnih podatkov
25. maja 2018, se bo začela uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR[1]. Nadomestila bo
nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov (v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
Področje varstva osebnih podatkov bo tako enotno urejeno po celotni EU, vsaka država članica pa bo
morala določena vprašanja vendarle urediti še z izvedbenimi akti. Lahko se bo zgodilo tudi, da bo
nadzor nad slovenskimi upravljavci izvajal nadzorni organ iz druge države članice EU, zato bo izjemno
pomembno videti čez meje Slovenije.
Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so: boljši nadzor državljanov nad njihovimi osebnimi podatki,
lažji dostop ter strožja ureditev dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih
podatkov; pravica posameznika do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov, informirana
privolitev posameznika in pravica do delne omejitve obdelave osebnih podatkov, izrecna privolitev za
obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na “domnevno
privolitev”, posebna ureditev za privolitev otrok; obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v
roku 72 ur; javni organi, podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov (npr. segmentiranje
in profiliranje) in podjetja, ki obdelujejo posebne vrste osebnih podatkov (npr. zdravstvene podatke),
morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov (t. i. data protection officer – DPO);
Vir: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije
in občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora, Bohinj in Bled

KONTAKT
Informacijska točka Europe Direct
Gorenjska (9.00-13.00)
Vodilni partner in sedež Europe Direct
Gorenjska
Razvojna agencija Zgornje
Spodnji Plavž 24e, Jesenice

Gorenjske,

: 04 581 34 18
: europe.direct@ragor.si
: @EuropeDirectGorenjska
: EuropeDirect
Partnerska organizacija Europe Direct
Gorenjska
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
: 04 50 60 222
: jerneja.lotric@ra-sora.si
: @EuropeDirectGorenjska
: EuropeDirect
Partnerska organizacija Europe Direct
Gorenjska
BSC, d.o.o. Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj
: 04 28 17 247
: europe.direct@bsc-kranj.si
: @EuropeDirectGorenjska
: EuropeDirect

