
 

 
 

           Ljubljana, 26. avgust 2013 

 

Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Urad Vlade RS za komuniciranje in Informacijska pisarna Evropskega 

parlamenta za Slovenijo, vas vabijo na sedmi tematski dan v okviru projekta "EU dogodki po Sloveniji" 

 
7. tematski dan 

sreda, 4. september 2013 
 

EU Si ti. Tudi na Jesenicah. 
  

EU Si ti bo v jesenski del EU dogodkov po Sloveniji zakorakal s tematskim dnevom na Jesenicah. 
Dogodek bo potekal v sodelovanju z Zavodom za šport – Mladinskim centrom Jesenice, na tematskem 
dnevu pa bo živahno in v znamenju spoznavanja pravic, ki jih imamo kot evropski državljani. Med 
celotno mrežo pravic, pa ne bomo pozabili niti na evropsko kulturo in šport, saj Jesenice gostijo prvi 
del tekem Eurobasketa. Na Jesenicah bomo v sklopu javnih prireditev in delavnic pripravili aktivnosti, s 
katerimi bomo udeležence podrobneje seznanili s pravicami, ki jih imamo kot državljani EU. Kot EU 
državljani in državljanke lahko v katerikoli državi koristimo pravico do bivanja, zaposlovanja, 
nakupovanja, izobraževanja in podobno. EU pravic se premalo zavedamo in pogosto ne vemo, kako jih 
uveljaviti v praksi. In prav tovrstnemu osveščanju javnosti je namenjen projekt EU Si ti – EU dogodki 
po Sloveniji. Na sedmem tematskem dnevu bomo obiskali starejše, mlade in ljubitelje športa. 
Pridružite se nam lahko prav vsi.  
 
 
ob 10. uri, Gimnazija Jesenice 

Družabno informativni dogodek za mlade z EU interaktivno igro 

Pravice EU državljanov izhajajo iz pravice do prostega gibanja in pretoka blaga ter storitev. Le te 
bomo na Jesenicah mladim predstavili na interaktiven način. EU mladim ponuja ogromno priložnosti za 
spoznavanje življenja zunaj matične države Slovenije. Pri tem lahko koristijo mnoge programe 
povezane z mobilnostjo, ki jim tudi omogočajo koriščenje EU pravic. Pri izvedbi interaktivnega 
dogodka bodo sodelovali dijaki in dijakinje jeseniške gimnazije, ki se bodo seznanili za mlade 
pomembno EU pravico do prostega gibanja, izobraževanja in bivanja kjerkoli v EU. Dijaki in dijakinje 
bodo imeli možnost aktivno sodelovati v razpravah in uveljavljati moč aktivnega državljanstva, saj 
bomo njihove ideje in predloge prenesli naprej na odgovorne oblikovalce evropskih politik.  
Dijakom bo možnosti in priložnosti v EU predstavila tudi predstavnica EuropeDirect Gorenjska, 
Nives Zalar. Na dogodku bodo udeležence pozdravili tudi člani HD Jesenice mladi. Na konkretnih 
športnih izkušnjah bodo izpostavili pravico do prostega gibanja in bivanja znotraj Evropske unije. 
 
ob 14. uri, Stara Sava 

Interaktivno v svet športa  

Na prvem delu tekmovanja Evropskega prvenstva v košarki bomo z aktivnostmi mimoidoče seznanjali 
s pravicami povezanimi s prostim gibanjem v EU. Vsi, ki bodo zavrteli kolo EU sreče, bodo osvojili 
simpatične nagrade, povezane z mobilnostjo v EU. Napisali bodo lahko tudi razglednico in sporočili, v 
kakšni EU si želijo živeti.  
 
ob 16.30, Društvo upokojencev Jesenice, Pod gozdom 13, Jesenice  
Aktivni EU državljani in zdravstvena oskrba  

Ker EU Si ti ne pozabi niti na najstarejše EU državljane in državljanke, bomo aktivnim starejšim že 
tako poln in pester dan zapolnili s spoznavanjem EU in pravic, ki jih imajo v njihovi jeseni življenja. 
Njihov vsakdanjik bomo popestrili z glasbo, predavanjem o čezmejni zdravstveni oskrbi in zanimivimi 
zgodbami o EU. Uvodoma jih bomo seznanili z jezikovno raznolikostjo, simboli Evropske unije in 
institucijami EU. Rdeča nit dogodka bo zdravstvena oskrba znotraj držav članic EU in pravica do 
zdravstvenega varstva EU državljanov in državljank. Izpostavili bomo pravico do zdravstvenega 
zavarovanja, zdravljenja čez mejo, direktivo o zdravstvenih storitvah ter prednosti in pasti koriščenja 
zdravstvenih storitev znotraj EU.  



 

 
 

 
Z nami bodo:  
Jana Huč Uršič, Evropski potrošniški center, tema: pozitivne strani in pasti zdravstvene oskrbe »čez 

mejo«  

Zdenka Kramar, pomočnica direktorja Splošne bolnišnice Jesenice, tema: Zdravstvena nega in 

oskrba slovenskih in evropskih državljanov  

Mateja Kožuh, vodja službe za nadomestila, povračila in mednarodno zavarovanje, Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj, tema: zdravstveno zavarovanje in 

koriščenje pravic v drugih EU državah  

 
Dogodek bomo popestrili tudi s kulturnimi točkami lokalnih glasbenikov.  
 
 
Dodatne informacije o dogodkih in dogajanju na Jesenicah: Mreža MaMa, 041 804 069, www.eu-dogodki.si. 


