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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Temno nebo. Približno 20 minut traja, da se naše oči navadijo na resnično temo. To ima nekaj opraviti s
stožci in palicami v naših očeh. Telefon in drugi svetlobni viri morajo biti zato spravljeni. Šele potem se
svetlobno občutljive palice, naš »nočni vid«, spravijo k delu. Če pa slučajno spet pogledate v vir svetlobe,
potem morate začeti znova. Novoletnih luči na ulicah pa se nam kot virov svetlobnega onesnaževanja ni
treba bati, saj bodo tam le kratek čas!

Obstajajo možnosti za trajnostni gospodarski
razvoj, povezan z zaščito temnega neba. Več
regij EU to že dokazuje z ustvarjanjem območij, na
katerih ima temno nebo zaščiten status, in to
pozicionira kot prednost za razvoj novih storitev
ekološkega turizma. Torej, ponekod v Evropi so že
razglasili območja temnega neba, Slovenija ga
(še) nima. Več…

Gorenjski Karierni Plac – Karierni center za
mlade je v sredo, 27. 11. 2019 na osnovni šoli
Franceta Prešerna v Kranju organiziral tehniški
dan za 8. razrede z naslovom: RAZIŠČI SVOJE
KOMPETENCE. Več kot 80 učencev je izbiralo
med štirimi delavnicami: Projektno vodenje in
podjetnost, Moja pr(a)va risanka, Obogatena
resničnost in Igriva arhitektura. Več…

Poklicni barometer je kvalitativna raziskava, ki jo
je Zavod RS za zaposlovanje v letu 2019 izvedel
v vseh 12 območnih službah in prikazuje
predvideno

razmerje

med

ponudbo

in

povpraševanjem po poklicih v naslednjem letu in s
tem omogoča razvrščanje poklicev med predviden
primanjkljaj, ravnovesje ali presežek. Več…

V okviru projekta STOB Regions smo jeseni
zaključili

nov

sklop

delavnic

namenjenih

družinskim podjetjem, ki se soočajo z začetkom
procesa

prenosa

lastništva

podjetja.

Na

delavnicah smo pogledali pravni, davčni vidik
prenosa, terminsko načrtovanje in dileme, ki se
pojavljajo znotraj družine in podjetja pri prenosu
lastništva. Več…

Podjetniki pozor! Od 1. 2. 2020 dalje prihaja v
uporabo elektronski bolniški list (eBOL), ki ga
boste

za

začasne

zadržanosti

od

dela,

morali prevzemati preko sistema SPOT (e-VEM).
Za

uspešen

prevzem

potrebujete

digitalno

potrdilo, pooblastilo za osebo, ki bo v vašem
podjetju dostopala do sistema in registracijo v
sistemu SPOT. Več…

V okviru projekta Innovative Location smo se
projektni partnerji in sodelujoče občine udeležile
Akademije lokacijskega managementa, ki je
potekala v Leobnu. Tam je bil predstavljen
Priročnik

za

lokacijski

management,

v

praktičnem delu srečanja pa smo zbrali in ocenili
najpomembnejše izzive in trende na področju
upravljanja in promocije lokacij izven urbanih
območjih. Več…

Projekt InduCCI je tokrat projektne partnerje in
sodelujoče deležnike zbral na sestanku v Linzu,
glavnemu mestu avstrijske zvezne dežele Zgornje
Avstrije, ki sloves industrijskega mesta nadgrajuje
s kulturnimi in kreativnimi industrijami. Na srečanju
je BSC Kranj predstavil dve dobri praksi in pilotni
akciji, ki se bosta izvedli v Škofji Loki in na
Jesenicah. Več…

Aktualni razpisi


Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške
transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih
podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«



Javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika
podjetja



Javni poziv VAV-12, Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po
modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja



Vavčer za prenos lastništva podjetja



SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi
investitorji



Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in
razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih
2020 in 2021



2. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti,
namenjene razvoju majhnih kmetij
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