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UVOD
Leto je ponovno naokrog in Informacijska točka Europe
Direct vam bo tudi letos ponujala aktualne informacije
preko elektronskega biltena. 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. Bilten, ki ga prebirate je aktivnost, ki jo
bomo izvedli 6 krat letno.
Elektronski bilten je le ena izmed aktivnosti, ki jih
ponujamo na naši informacijski točki. Podajali vam bomo
odgovore na vsa vaša vprašanja bomo Evropski uniji
(svetovanja glede selitve v tujino, urejanje zavarovanja v
tujini, varstvo potrošnikov, poslovne storitve v tujini,…),
organizirali več dogodkov povezanih z EU na lokalnem in
regionalnem območju.
Na Gorenjskem 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.na območju
Evropske unije deluje več kot petsto informacijskih
centrov Europe Direct, ki predstavljajo lokalno povezavo
med Evropsko unijo in njenimi državljani. Ponujamo
splošne informacije o EU ter državljane napotimo 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.
Želimo vam prijetno branje!
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Europe Direct Gorenjska
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KONFERENCA O PRIHODNOSTI EVROPE
Konferenca o prihodnosti Evrope bo temeljila na dosedanjih
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PREDSEDOVANJE

EU

pogovorih z državljani, vsebovala pa bo številne nove elemente
za večji doseg in močnejši vpliv ljudi pri oblikovanju

Hrvaška je z začetkom leta 2020 od

prihodnosti Evrope.

Finske prevzela predsedovanje Svetu

Konferenco je napovedala že predsednica Komisije Ursula von

Evropske unije, prvič od vstopa v EU

der Leyen v svojih političnih smernicah . Konferenca bo

leta 2013.

potekala kot nekakšen forum s prispevki državljanov in

V

državljank iz različnih družbenih okolij in iz različnih koncev

prednostnih nalog. V takem okviru vidi

Evropske unije. Komisija k sodelovanju vabi tudi druge

Evropo, ki se razvija (rast, kohezija,

institucije EU, nacionalne parlamente, socialne in regionalne

notranji trg), povezuje (prometno,

partnerje ter civilno družbo.

digitalno, energetsko), varuje (zunanje

ospredje

postavlja

štiri

stebre

meje, boj proti terorizmu, osebni
podatki) in je vplivna v svetu.

Evropska komisija je predlagala dva vzporedna sklopa razprav.
Prvi sklop bo osredotočen na prednostne naloge EU in
načrtovane cilje, drugi sklop pa bo pokrival teme, ki so
povezane

z demokratičnimi

procesi in

institucionalnimi

zadevami.
Podrobnosti

so

dosegljive

na:

https://ec.europa.eu/slovenia/news/conference-on-the-futureof-europe_sl

Več o Hrvaški, kot članici EU si lahko
preberete na https://bit.ly/3a7dzH2 .

SLOVENIJA - AKTUALNO
NEPOVRATNA SREDSTVA EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA SVETA DOBIL TUDI
SLOVENSKI RAZISKOVALEC
Evropski raziskovalni svet je prva evropska organizacija za financiranje pionirskih raziskav, ki so
ključne za izgradnjo inovativnega gospodarstva in posledično tudi družbe. Tokratna sredstva
predstavljajo že tretji, zadnji del sredstev za skupno 300 projektov v vrednosti 30 milijonov evrov.
Tokrat so raziskovalci dobili 11,4 milijona evrov nepovratnih sredstev za lažji prehod med pionirskimi
raziskavami in zgodnjo fazo komercializacije. Med 76 raziskovalci, ki bodo prejeli vsak po 150.000
evrov je tudi slovenski raziskovalec Roman Jerala iz Kemijskega inštituta v Ljubljani. Sam se bo
ukvarjal z genskimi raziskavami, med financiranimi pa so tudi raziskave za varnejše in cenejše
zdravljenje pacientov z avtoimunskimi boleznimi, kot je artritis, in metodo za merjenje koristi v
izobraževalnih programih za otroke z avtizmom.

Prejemniki sredstev Evropskega raziskovalnega sveta se lahko prijavijo za financiranje v enem od treh
krogov letnega razpisa: roki za leto 2020 so 21. januar, 23. april in 17. september.
Za popolne informacije o prijavi obiščite: https://erc.europa.eu/funding/proof-concept.

GORENJSKA AKTUALNO
DOGODEK: Z ljudskimi pravljicami na potep po Evropski uniji
Informacijska točka Europe Direct Gorenjska v sodelovanju s Knjižnico Ivana Tavčarja Škofja
Loka organizira dogodek Z ljudskimi pravljicami na potep po Evropski uniji.
Kdaj in kje? V petek, 7.2.2020 ob 17.00 uri v Krajevni knjižnici Poljane (Poljane nad
Škofjo Loko 77).

Motivi ljudskih pravljic so si »križemkraž« po Evropi zelo podobni, prav vsak narod pa je vanje
vtisnil svojevrstno noto, ki pripoveduje o značaju države in njenih prebivalcih.
Potovanju po evropskih državah s pomočjo prebiranja ljudskih pravljic, 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.
Pridružite se nam, potovanje bo udobno, zabavno in pravljično.
Več informacij o dogodku je na www.ra-sora.si
Besedilo pripravila: Jerneja Klemenčič Lotrič, RA Sora

ZAKONODAJA, MOŽNOSTI IN PRAVICE

ODPRTE PRIJAVE ZA PRIPRAVNIŠTVO PRI EVROPSKI KOMISIJI

Evropska komisija dvakrat na leto ponuja 1800 plačanih, 5-mesečnih administrativnih ali
prevajalskih pripravništev. Od 1. oktobra imajo pripravniki možnost pridobiti izkušnje pri
oblikovanju politik EU v večkulturnem okolju. Pripravniki delajo po vsej Evropski
komisiji, njenih službah in agencijah, večinoma v Bruslju, pa tudi v Luksemburgu in
drugod po Evropski uniji. Narava dela pa bo odvisna od storitve, ki vam je dodeljena.
Lahko na primer delate na področju konkurenčnega prava, človeških virov, okoljske
politike itd.
Program pripravništva je odprt za univerzitetne diplomante, ki:
- So zaključili 3 letno visokošolsko izobrazbo (180 kreditnih točk)
- Nimajo predhodnih delovnih izkušenj v nobeni od institucij ali agenciji EU
- zelo dobro znanje jezikov (vsaj enega od proceduralnih jezikov EU: angleščina,
nemščina, francoščina – odvisno od narave vašega dela)

Prijave potekajo elektronsko preko portala : https://ec.europa.eu/stages/node_en , kjer
dobite tudi podrobne informacije o samem pripravništvu.

Rok za oddajo prijav je 31. januar 2020.

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA FEBRUAR IN MAREC 2020 NA GORENJSKEM:
TRIKI POSLOVNEGA OBLAČENJA IN VEDENJA
ZA KONKURENČNEJŠI NASTOP NA TRGU
Četrtek, 27.2.2020 ob 10.00 uri v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
Predavateljica: Barbara Merlak, univ.dipl.oec
Prijave možne na jasmina.bagar@ragor.si ali na 04/581 34 18

HITRI TEČAJ SAMOOBRAMBE ZA ŽENSKE
1) Četrtek, 19.3.2020, Dvorana Podmežakla, Jesenice
Izvajalec: Denis Porčič
Prijave možne na jasmina.bagar@ragor.si ali na 04/581 34 18
2) Marec, Škofja Loka (datum in čas tečaja bomo sporočili naknadno)
Prijave možne na jerneja.lotric@ra-sora.si ali na 04/50 60 222

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

