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V februarski številki Eurodesk novic vam predstavljamo temo 
»zaposlovanje in podjetništvo,« ki je v času okrevanja od gospodarske 
krize še posebej aktualna. Raziskava organizacije ILO (International 
Labour Organization) je pokazala, da je kriza na trgu dela še posebej 
močno vplivala na mlade, in to še posebej v razvitih gospodarstvih, 
kakršno je gospodarstvo EU.  
 
Evropska komisija je v Novi strategiji EU za mlade zapisala, da je 
obdobje prehoda mladih iz izobraževanja v zaposlenost postalo zelo 
dolgo in večplastno. Brezposelnost med mladimi je povprečno vsaj 
dvakrat tolikšna kot pri celotni delovni sili, sedanja gospodarska kriza 
pa še zmanjšuje priložnosti za mlade na trgu dela. Pogosto opravljajo 
nizkokakovostna, začasna in slabo plačana dela. Brezposelnost mladih 
pa je pogosto tudi posledica pomanjkljivih in neustreznih spretnosti. 

Države članice so bile tako pozvane k uvedbi nacionalnih ukrepov, 
katerih cilj bo:
•	 mladim je pri vstopu na delovni trg, kot zaposlenim ali kot 

podjetnikom, nuditi podporo;
•	 olajšati in podpreti prehod iz izobraževanja ali usposabljanja, ali iz 

nezaposlenosti ali neaktivnosti na trg dela;
•	 izboljšati priložnosti za uskladitev dela z zasebnim življenjem.

Pozdravljeni!
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EU novice za mlade

Program Mladi v akciji 
spodbuja podjetništvo
Dinamična in na znanju temelječa družba zahteva, da smo ljudje 
vedno bolj nagnjeni k tveganju in iniciativnosti. Podjetnost, definirana 
kot smisel za iniciativnost, ima lahko pozitiven učinek na osebno 
prizadevanje in je zato povezana s celim nizom drugih kompetenc. 
Program Mladi v akciji skupaj s pobudo Youth on the Move in strategijo 
Evropa 2020 ponuja mladim jasno usmeritev k nadaljnjim korakom pri 
učenju in zaposlitvenih vidikih, spodbuja ustvarjalnost in inovativnost 
mladih ter jim pomaga, da razvijejo podjetniški duh in odkrivajo 
lastne pobude, veščine in kompetence, ki bi jim lahko pomagale pri 
podjetniških dejavnostih. 

Dve izmed prednostnih nalog programa Mladi v akciji za leto 
2011 sta vključevanje brezposelnih mladih z namenom povečanja 
mobilnosti brezposelnih mladih in njihove aktivne udeležbe v družbi 
ter ustvarjalnost in podjetništvo s spodbujanjem podjetniškega duha, 
ustvarjalnega in izvirnega mišljenja, tveganja ter iznajdljivost pri 
doseganju gospodarskih, političnih, socialnih in okoljskih ciljev. Vsak 
projekt v okviru programa Mladi v akciji je neke vrste podjetniški izziv, 
saj vsebuje »poslovni načrt« in nato zahteva tudi dobro izvajanje tega 
načrta. Udeleženci lahko svoje ideje o projektu razvijejo in spremenijo 
v aktivnosti, organizatorji projektov pa se podrobneje izpopolnjujejo 
v načrtovanju, pripravah, vodenju in vrednotenju projektov. 
Podjetniške sposobnosti lahko sodelujoči razvijajo tudi po končanem 
mednarodnem projektu, ko je odvisno od njih, kako bodo rezultate 
projekta predstavili drugim ter jih s tem spodbudili k sodelovanju pri 
ostalih projektih. Prav tako pa bodo nabrane izkušnje in kompetence 
tudi sami uporabili v prihodnjih projektih. Kompetenca samoiniciativnost 
in podjetnost se nanaša prav na sposobnost pretvorbe idej v dejanja, 
kar je posebej pomembno za mladinsko delo in mladinske pobude. 
Vključuje ustvarjalnost, inovativnost in prevzemanje tveganja ter 
sposobnost načrtovanja in vodenja projektov. 

Podjetniški odnos označuje dajanje pobud, proaktivnost, neodvisnost 
in inovativnost v zasebnem in socialnem življenju ter tudi na delovnem 
mestu. Vključuje tudi motivacijo in odločnost za doseganje ciljev. Akcija, 

V tej številki smo se tako osredotočili na evropske programe, 
priložnosti in vire na področju zaposlovanja in podjetništva.
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v kateri prideta samoiniciativnost in podjetnost še posebej do izraza, 
je mladinska pobuda. Gre za projekt, ki daje mladim priložnost, da v 
okviru pobude preizkusijo svoje ideje, kar jim omogoča neposredno in 
aktivno vključenost v načrtovanje in izvajanje projektov. Sodelovanje 
v mladinskih pobudah je pomembna izkušnja neformalnega učenja. 
Mladinske pobude velikemu številu mladih omogočajo, da postanejo 
ustvarjalni in podjetni v svojem vsakodnevnem življenju, da izrazijo svoje 
potrebe in interese ter zavzamejo stališča tudi do pomembnih globalnih 
vprašanj v lokalnem okolju. Mladi lahko svoje ideje preizkusijo tako, 
da začnejo, oblikujejo in izvedejo lasten projekt, ki vpliva na različna 
življenjska področja. Mladinske pobude lahko vodijo tudi k ustanovitvi 
združenj ali nevladnih organizacij, ki so dejavni v okviru socialne 
ekonomije, neprofitnega sektorja in področja mladine. 

Mladinska pobuda: 
Prijateljstvo nas veže
„Prijateljstvo nas veže“ je nacionalna mladinska pobuda Društva za 
kakovost življenja SENA, nastala po zamisli štirih mladih, ki so bili v 
svojem izobraževanju povezani s turističnim delom. Po končanem 
šolanju so ostali brez zaposlitve, zato so v lokalnem okolju želeli 
predstaviti svoje sposobnosti in opozoriti nase. 

Pobude so se lotili skrbno z načrtovanjem in raziskovanjem receptov 
za pripravo peciva, značilnega za posamezne EU članice po spletnih 
straneh in kuharskih knjigah.  Na organiziranih predstavitvah v 
različnih krajih je skupina mladih predstavljala projekt, pecivo skupaj 
s promocijskim materialom evropskih držav ter svoje aktivnosti. 
V projektu so mladi uresničili naslednje cilje, ki so si jih zastavili: 
večjo prepoznavnost njihovih aktivnosti v okolju, širjenje delovnih 
izkušenj in pridobitev poznanstev na področju turizma oziroma 
možnost zaposlitve. Eden izmed članov skupine je dobil tudi možnost 
poskusnega dela v gostinskem podjetju. Ves čas je projekt temeljil 
na ideji, da morajo mladi s svojim znanjem in aktivnostmi pridobiti 
zaupanje okolja, v katerem živijo. Pobuda je pomagala pri promociji 
znanja, ki so ga mladi udeleženci pridobili skozi šolanje in izkušnje. 
Tekom projekta so osvojili sposobnost predstavljanja vsebin v javnosti 
in razvili podjetniško žilico.
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Erasmus za mlade podjetnike 
Program Erasmus za mlade podjetnike 
novim podjetnikom nudi priložnost, da 
največ 6 mesecev delajo z izkušenim 
podjetnikom v njegovem srednje velikem 
podjetju v drugi državi EU.
Ta program EU: 
•	 nudi novim podjetnikom priložnost, da se 

učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi 
malo ali srednje veliko podjetje (MSP) v 
drugi državi EU, 

•	 omogoča izmenjavo izkušenj med novimi in izkušenimi podjetniki, 
•	 olajša dostop do novih trgov in iskanje možnih poslovnih partnerjev, 
•	 izboljšuje povezovanje poslovnežev in MSP, 
•	 omogoča izkušenim podjetnikom, da vzpostavijo nove trgovske stike 

in izvejo več o priložnostih v drugi državi EU.

Sodelujejo lahko novi podjetniki in izkušeni podjetniki. Novi 
podjetniki so podjetniki, ki resno načrtujejo ustanovitev lastnega 
podjetja ali pa so že ustanovili lastno podjetje v zadnjih treh letih. 
Izkušeni podjetniki pa morajo biti lastniki ali upravljavci malega ali 
srednje velikega podjetja v EU.
V Sloveniji je na voljo šest posredniških organizacij, in sicer:
1.	 AVANTIS Zavod za mednarodne aktivnosti in sodelovanje, Ljubljana
2.	 GEA College PIC poslovnoizobraževalni center, d.o.o., Ljubljana
3.	 Inovatorski center ASI, zavod za spodbujanje inovativnosti, Kamnik
4.	 Regionalni razvojni center Koper, Koper
5.	 Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Ljubljana
6.	 Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 

Koper

Več informacij:
elektronska pošta: support@erasmus-entrepreneurs.eu
spletni naslov: www.erasmus-entrepreneurs.eu 
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Podjetniške priložnosti za mlade
Mrežo Enterprise Europe Network je leta 2008 
ustanovil Generalni Direktorat za podjetništvo in 
industrijo Evropske komisije. Mreža daje podporo 
vsem, ki potrebujejo pomoč pri svojih podjetniških 
aktivnostih, da lahko kar najbolje izkoristijo 
priložnosti v Evropski uniji. V vseh državah EU 
ter 18 drugih državah približno 4000 strokovnjakov na zbornicah, 
razvojnih agencijah, raziskovalnih organizacijah in podjetniških centrih 
odgovarja na vprašanja ter išče partnerje za poslovno, razvojno in 
projektno sodelovanje. Na predstavnike mreže se lahko obrnejo tudi 
mladi, ki razmišljajo o podjetniški poti ali pa podjetje že imajo. 
 
Predstavniki mreže bodo mladim: 
•	 Dali informacije in praktične 

nasvete o priložnostih 
evropskega trga. 

•	 Poslovna in tehnološka borza 
mreže sta osnova za iskanje 
primernih poslovnih partnerjev. 

•	 Pomagali najdi podjetniške 
mentorje, možna podjetja za 
opravljanje prakse v tujini in 
podobno. 

Več informacij: www.een.si.

Europass življenjepis praznuje 5 let 
Pobuda Europass
(www.europass.si), s katero 
je Evropska komisija 
poskušala posameznikom 
pomagati k lažji mobilnosti 
v evropskem merilu, je 
praznovala letos pet let  
delovanja. Pet pa je tudi 
dokumentov za osebno 
predstavitev: poleg treh, ki 
jih izdajajo pristojne ustanove (potrdilo o mobilnosti, priloga k diplomi 
ter priloga k spričevalu), sta širokemu krogu uporabnikov najbolj 
dostopna Europass življenjepis in Europass jezikovna izkaznica. Gre 
za vzorčni predlogi za predstavitev osebnih dosežkov, ki sta v vseh 
evropskih jezikih prosto dostopni na spletu. Njuna uporabna vrednost 
temelji na že pripravljeni sistematični in domišljeni zgradbi, ki omogoča 
pregledno predstavitev delodajalcem. Zlasti uspešen je Europass 
življenjepis, katerega uporaba je v lanskem letu na evropski ravni 
dosegla zavidljivo število 10 milijonov uporabnikov.

Europass življenjepis je zlasti primeren za iskanje zaposlitve, 
uporabnika pa spodbuja k opredelitvi področij, na katerih se še posebej 
odlikuje. Velik poudarek je tudi na neformalno pridobljenemu znanju: 
posameznik naj bi iz svojih življenjskih izkušenj, poskušal izluščiti tiste 
spretnosti, ki jih določeno delovno mesto zahteva. Tako odpira polje 
samorefleksije, ki naj bi posamezniku omogočila, da svoja znanja 
projicira v želeno delovno mesto, delodajalcu pa, da ta znanja lažje 
prepozna. Poseben izziv v tem smislu so zlasti opredelitve kompetenc, 
ki naj bi jih uporabnik navedel. Kako opredeliti svoje socialne, 
organizacijske, tehnične,…  kompetence? Nekaj namigov lahko bralec 
dobi v navodilih za izpolnjevanje, ki so prav tako dostopni na zgoraj 
omenjenem spletnem naslovu, vendar so bo moral za konkretne 
odgovore pobrskati po svoji »osebni zgodovini«, poiskati aktivnosti, 
dosežke, dogodke,… kjer je osebno rasel in zaradi katerih se danes 
počuti samozavestnejšega, sposobnejšega, bolj kompetentnega.  
Več o dokumentih, ki vas bodo jasno in razumljivo predstavljali po 
Evropi in v svetu, najdete na www.europass.si. 

Špela Pogačnik Nose, 
Nacionalni center Europass – 

Center RS za poklicno izobraževanje

The recipe   
for bigger business
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Z Artservisom do zaposlitve v kulturi 
Zaposlovanje in podjetništvo sodita 
med najbolj pereče probleme 
v kulturi, saj tudi državni ukrepi 
aktivnega zaposlovanja kulturo velikokrat zaobidejo ali pa ji ne posvetijo 
ustrezne pozornosti. Posebej to velja za samozaposlene ustvarjalce in 
mlade, ki šele vstopajo v polje kulturniške dejavnosti. 

Za boljše pogoje dela v kulturi si že od leta 2001 prizadeva spletni 
medij Artservis (www.artservis.org). Artservis, ki je eden od servisnih 
programov SCCA-Ljubljana, brezplačno pomaga vsem, ki delujejo na 
področju kulture. Svoje uporabnike informira in jim svetuje, objavlja 
razpise, natečaje in vabila za sodelovanje, seznanja o možnostih 
financiranja ter pripravlja nasvete za delo v kulturi.

Artservis samozaposlenim ustvarjalcem in mladim nudi vrsto 
pripomočkov za uspešno delo. Artservisov Priročnik ponuja navodila za 
administrativna opravila, s svojimi vsebinami pa zapolnjuje informativno-
svetovalno potrebo pri vseh, ki se znotraj kulture srečujejo s statusnimi, 
vodstvenimi, zakonodajnimi in ekonomskimi izzivi. Priročnik sestavljajo 
zbirke raznovrstnih prispevkov, ki se vežejo na aktualna organizacijska in 
administrativno-pravna opravila ter na pravila formalnega in finančnega 
poslovanja posameznikov in organizacij, ki delujejo v kulturi. Nudimo 
brezplačno pravno pomoč v obliki svetovalnega kotička, kjer izkušeni 
pravnik odgovarja na vprašanja fizičnih in pravnih oseb na področju 
kulture glede statusa, avtorskega dela, socialne varnosti, delovanja 
v društvih in zavodih ... Informacije o novostih širimo z Artservisovo 
okrožnico, ki jo prejema že več kot 6.500 naročnikov.

Artservis je z objavo prave informacije na pravem mestu in ob pravem 
času marsikomu pomagal pridobiti znanje in delovne izkušnje na 
področju kulture. Tudi ti si lahko med njimi. 

Artservis / Zavod SCCA-Ljubljana
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EUROGUIDANCE – točka, kjer se 
prepletajo niti poklicno (karierne) 
svetovalne dejavnosti v evropskih državah 
V okviru dejavnosti evropske mreže 
Euroguidance
(www.euroguidance.net), ki jo financira 
Evropska komisija preko Generalnega 
direktorata za izobraževanje in kulturo, 
sodelavci Nacionalnega centra za 
informiranje in poklicno svetovanje - NCIPS 
ali Euroguidance Slovenija (www.ess.gov.si/
ncips) aktivno sodelujemo že deseto leto. Od leta 2000 do 2006 je 
bila mreža Euroguidance vključena v program Leonardo da Vinci, 
od leta 2007 do 2013 pa deluje v okviru programa vseživljenjskega 
učenja.

Centri za informiranje in poklicno 
svetovanje (CIPS-i) so se v Evropi pričeli 
širiti v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Poglavitni namen teh centrov je priprava in 
posredovanje informacij o izobraževanju, 
usposabljanju, poklicih in trgu dela, torej 
vse informacije, ki jih posameznik potrebuje pri iskanju zaposlitve in 
načrtovanju svoje kariere. Uporabniki CIPSov v Sloveniji  
(www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure) dobijo informacije o 
izobraževalnih programih na srednji, višji in visoki stopnji, o zahtevah 
in pogojih za vključitev v te programe, o šolah in fakultetah, ki te 
programe izvajajo, o programih usposabljanja in njihovih izvajalcih, 
o dijaških in študentskih domovih, o finančnih pomočeh pri študiju, 
o poklicih (njihovi naravi in zahtevah), o možnostih zaposlitve, 
o delodajalcih in trgu dela. Poklicni svetovalci izvajajo storitve 
poklicne orientacije, kot so individualno svetovanje, skupinske 
oblike svetovanja, predavanja in predstavitve poklicev, delodajalcev 
in uporabo pripomočkov za samostojno načrtovanje kariere. 

Marko Zupančič in mag. Sabina Škarja, 
NCIPS/Euroguidance Slovenia
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Vas zanimajo 
zaposlitvene priložnosti v Evropi?
Delo v tujini vam omogoča pridobitev novih kompetenc. 
V mednarodnem okolju se lahko naučite novega jezika, 
spoznavate nove delovne procese in se naučite timsko 
delati. Izkušnja v tujini vam omogoča, da po vrnitvi v 
Slovenijo lahko najdete boljšo zaposlitev. 

Prvi korak pri iskanju dela v državah članicah EU/EGP 
in Švici je obisk EURES evropskega zaposlitvenega 
portala (www.eures.europa.eu). Na portalu lahko 
pregledujete skoraj milijon prostih delovnih mest,  
vnesete vaš življenjepis ter preverite delovne in 
življenjske pogoje v državah članicah EU/EGP in Švici. 
Velik del informacij je dostopen tudi v slovenskem jeziku. Po podatkih 
Evropskega zaposlitvenega portala so najbolj iskani poklici: sistemski 
inženirji in programerji, kuharji, vodje strežbe, natakarji, prodajalci, 
računalniški strokovnjaki, varilci. Veliko možnosti za zaposlitev v Evropi 
ima medicinsko osebje ter kandidati, ki bi želeli opravljati sezonska 
dela. Delovne izkušnje v tujini, vodenje projektov, pogajalske izkušnje, 
znanstveno raziskovanje, računalniška znanja ter znanje tujih jezikov so 
usposobljenosti, ki jih evropski delodajalci najpogosteje zahtevajo od 
kandidatov za prosta delovna mesta.

Uporaba EUROPASS življenjepisa je priporočljiva, čeprav se načini iskanja 
zaposlitve razlikujejo od države do države. V Veliki Britaniji so na primer pri 
prijavni dokumentaciji za prosto delovno mesto zelo pomembne reference 
prejšnjih delodajalcev. V Nemčiji je zelo pomembno, da na življenjepis 
pripnete vašo sliko, na kateri imate resen izraz, vsa prijavna dokumentacija 
mora biti brezhibna, referenc ne uporabljajo. Avstrijski delodajalci v 
oglasih za prosto delovno mesto po navadi navedejo le telefonsko številko, 
saj preko telefonskega pogovora preverijo vaše znanje nemškega jezika. 
V Franciji se najpogosteje prijavite na prosto delovno mesto z lastnoročno 
napisanim predstavitvenim pismom in priloženim življenjepisom. Ravno 
obratno je na Švedskem, kjer je zelo pogosto pošiljanje elektronskih prijav 
in se lastnoročno napisane prijave ne uporabljajo.

Znanje jezika države, v kateri iščete službo, je načeloma obvezno. Seveda 
pa je raven jezika odvisna od delovnega mesta. Če iščete delo v pisarni, 
je nujno znanje jezika. Znanje angleškega  jezika zadostuje za delo v 
mednarodnih podjetjih ali za delo na IT področju. 

V letu 2010 je slovenske EURES svetovalce obiskalo približno 8000 
iskalcev zaposlitve. Večina iskalcev zaposlitve, ki išče zaposlitev v tujini, 
je stara do 35 let. Slovenski iskalci zaposlitve najpogosteje sprašujejo 
o možnostih zaposlovanja v Avstriji, Italiji in Nemčiji, predvsem zaradi 
geografske bližine ter tradicije zaposlovanja v omenjenih državah. Zaradi 
dobrega znanja angleškega jezika povprašujejo tudi o zaposlitvenih 
priložnostih v Veliki Britaniji. Precej iskalcev zaposlitve zanima delo v 
skandinavskih državah.

Veliko je povpraševanja po enostavnih delih (pomožna dela v gostinstvu, 
delo v proizvodnji, skladišču, pakiranju, sezonska dela). Zanimanje je 
precejšnje tudi za delo v turizmu in gostinstvu. V zadnjem času je več 
povpraševanja za delo v tujini v gradbeništvu, kar je verjetno posledica 
odpuščanj gradbenih delavcev v Sloveniji. Po različnih možnostih zaposlitve 
sprašujejo predvsem diplomanti družboslovnih usmeritev, ki tudi v Sloveniji 
težje najdejo zaposlitev. Mladi pa so na splošno bolj pripravljeni spremeniti 
državo življenja in dela, ker še nimajo družinskih in drugih obveznosti. 

Za neposredno pomoč pri iskanju zaposlitve v državah EU, EGP in Švici 
lahko:  
•	 pokličete EURES svetovalca v Zavodu RS za zaposlovanje , 
•	 se po predhodnem telefonskem dogovoru oglasite pri EURES svetovalcu, 
•	 pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov eures@ess.gov.si

Zavod Republike Slovenije  
za zaposlovanje predstavlja



  Kontakt
EURODESK Slovenija
ZAVOD MOVIT
Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 47 48
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Skype: eurodesksi
E-pošta: info@eurodesk.si
Splet: www.eurodesk.si

Eurodesk je brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen informiranju mladih 
in tistih, ki delajo z mladimi, o možnostih, ki jih ponujajo različne evropske ustanove 
in mednarodne organizacije na področju izobraževanja, usposabljanja, kulture, 
mobilnosti mladih, mladinskega informiranja in drugih tematik, zanimivih za mlade.

Novice so na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani  
www.eurodesk.si/ogledalo/publikacije, kjer se nanje lahko tudi naročite. Objavljene 
informacije so izključno informativne narave. Pri nadaljnjem posredovanju teh infor-
macij vas prosimo, da navedete vir.
Publikacija je narejena s pomočjo Evropske komisije in Urada RS za mladino. 
Vsebina publikacije je izključno odgovornost izdajatelja ter v nobenem primeru ne 
predstavlja stališč Evropske komisije.
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Evropski teden podjetništva
Cilj Evropskega tedna podjetništva, ki poteka 
vsako leto, je:
•	 ponuditi informacije o tem, kakšne ukrepe 

ponujajo Evropska unija ter državne, regionalne in lokalne oblasti za 
podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem, 

•	 spodbujati podjetništvo, predvsem med mladimi,
•	 priznati podjetnikom njihov prispevek k dobrobiti Evropske unije, 

zagotavljanju delovnih mest, inovacijam in konkurenčnosti na trgu. 

Prihodnji Evropski teden podjetništva bo potekal oktobra 2011. 

Več informacij o Evropskem tednu podjetništva je na voljo na: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/  

Spletni viri in publikacije
Agenda za nove spretnosti in zaposlitve: nova orodja za soočanje z 
brezposelnostjo 
23. novembra 2010 je Evropska komisija predstavila “Agendo za nove spretnosti in 
zaposlitve”, še eno izmed vodilnih pobud strategije Evropa 2020. Eden izmed ciljev 
te strategije je do leta 2020, v starostni skupini od 20 do 64 let , povišati stopnjo 
zaposlenosti na 75 %. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=958  

Eurobarometrova raziskava o zaposljivosti diplomantov: delodajalci cenijo 
timsko delo, prilagodljivost, komunikacijske in jezikovne spretnosti 
Vseevropska raziskava med delodajalci je pokazala, da so mehke spretnosti prav tako 
cenjene kot računalniške spretnosti in specifične spretnosti, pomembne v sektorju 
iskanja zaposlitve. Zelo veliko število delodajalcev je dejalo, da so zmožnost dela v timu 
(98 %), zmožnost prilagajati se novim situacijam (97 %), komunikacijske spretnosti (96 
%) in znanje tujih jezikov (67 %) zelo pomembni pri zaposlovanju v njihovih podjetjih. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/638&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

Brezposelnost mladih in prihodnost dela 
V publikaciji Sveta Evrope so zbrani eseji, ki so bili razviti na osnovi raziskovalnega 
seminarja o brezposelnosti mladih, organiziranega v partnerstvu med Svetom Evrope in 
Evropsko komisijo. Publikacija predstavlja raznoliko in provokativno zbirko primerov, ki 
prikazujejo položaj mladih na evropskem trgu dela. 
Publikacijo lahko naročite na:  
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2511

EU poročilo o dostopu do trga dela in iskanju zaposlitve mladih
Novo poročilo o zaposlovanju v Evropi 2010 poudarja, da mladi nosijo breme krize z 
brezposelnostjo, ki je v starostni skupini od 15 do 24 let v nekaterih državah članicah že 
višja od 30 %. 
Poročilo Zaposlovanje v Evropi 2010: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=593  

Working on Work – boj proti brezposelnosti mladih
Knjižica o tem, kako razumeti brezposelnost mladih in kako lahko uporabimo projekte 
Mladi v akciji kot podporno orodje za dostop mladih z manj priložnostmi na trg dela.  
www.salto-youth.net/download/1948/WorkingOnWork.pdf

Varnost mladih delavcev
Tu najdete širok razpon virov Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu o zdravju 
in varnosti mladih delavcev in študentov.
http://osha.europa.eu/en/priority_groups/young_people

Spletna stran Evropske komisije za zaposlovanje
Na tej spletni strani najdete informacije o zaposlitvenih priložnostih pri Evropski komisiji. 
Ogledaš si lahko, kakšen je prijavni postopek, najdeš odgovore na najpogostejša 
vprašanja in poiščeš dodatne vire informacij. 
http://europa.eu/epso

European Employment Observatory
Tu so na voljo  informacije in primerjalne raziskave o zaposlovalnih politikah in trendih 
trga dela. Najdete lahko tudi informacije o evropski strategiji zaposlovanja in nacionalnih 
politikah na trgu dela.
www.eu-employment-observatory.net

Mesečne novice so objavljene tudi na spletni strani
 www.eurodesk.si, kjer lahko neposredno dostopate do zgornjih povezav. 

Slovenske spletne strani 
za spodbujanje podjetništva
JAPTI – Javna agencija Republike Slovenije  
za podjetništvo in tuje investicije 
Na spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije 
za podjetništvo in tuje investicije najdete informacije o 
programih, ki spodbujajo podjetništvo med mladimi: portal za inovativne 
Imam idejo, video izziv za mlade podjetnike Podjetniki, mi smo face in 
druge programe za spodbujanje podjetništva. 
Več informacij na: www.japti.si 

Ljubljanski univerzitetni inkubator
Univerza v Ljubljani sledi svetovnim trendom 
pospeševanja podjetništva med študenti in 
akademskimi delavci. Ker je dobre ideje, ki so 
nastale v času študijskega procesa potrebno uresničiti, je bil ustanovljen 
Ljubljanski univerzitetni inkubator. 
Ljubljanski univerzitetni inkubator nudi celovito podporo novo nastalim 
podjetjem in jim tako pomaga premostiti začetne težave. 
Več informacij na: www.lui.si 

Univerzitetni inkubator Primorske
Univerzitetni inkubator Primorske mladim 
podjetnikom nudi inkubacijske pisarne in jih 
tako podpira pri zagonu delovanja novega 
podjetja. Namenjene so mladim, študentom, pedagoškim delavcem, 
raziskovalcem in ostalim prebivalcem Primorske z inovativnimi idejami, ki 
bi jih želeli uresničiti.
Več informacij na: www.uip.si 

EU novice za mlade

www.eurodesk.si


