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Slovenija je prevzela predsedovanje EU ravno v času, ko začenja Evropa previdno odpirati svoje meje in 
gospodarstvo ter nadaljuje enega od največjih programov cepljenja in naložb v novejši zgodovini.  Hitro 
in učinkovito razdeljevanje proračuna EU ter sredstev za okrevanje in odpornost v naših regijah, mestih 
in vaseh je ključnega pomena za zaščito ljudi in preprečevanje frustrirajočih neenakosti med regijami.

Evropa mora nujno zagotoviti pravično, zeleno in uravnoteženo okrevanje v vseh regijah in občinah. 
Za to niso potrebne le naložbe, temveč je treba vzpostaviti novo sodelovanje in solidarnost med vsemi 
ravnmi upravljanja: evropsko, nacionalno, regionalno in lokalno.

Prepričan sem, da se lahko naš odbor še naprej opira na zavezo in zavzetost, ki so ju pri doseganju teh 
ambicioznih ciljev vedno kazali naši slovenski člani. Njihov stalen prispevek k našemu delu in naravna-
nost v prihodnost bosta ključna za uspešno sodelovanje med Evropskim odborom regij in slovenskim 
predsedstvom EU, ki se je že začelo s številnimi skupnimi dejavnostmi. Zlasti se zahvaljujem slovenske-
mu predsedstvu za povabilo na Strateški forum Bled in slovenskemu predsedniku vlade, ki je sprejel 
povabilo, da se udeleži našega oktobrskega plenarnega zasedanja.

Pravno zavezo EU, da bo najpozneje do leta 2050 postala podnebno nevtralna, bo mogoče uresničiti z 
naložbami in delom na lokalni ravni. Milijon evropskih lokalnih in regionalnih voditeljev razume pomen 
spodbujanja energetskega prehoda in že več let kaže večjo zavezanost in ambicije kot druge ravni 
upravljanja, vendar jih je treba opremiti s pravimi orodji in naložbami, zlasti v času okrevanja.

Konferenca o prihodnosti Evrope mora biti priložnost, da smo odkriti in iskreni o današnji Evropi, da 
prisluhnemo ljudem in da zgradimo močnejšo Evropo, ki bo bliže ljudem. V tem procesu je treba priz-
nati, da ima „hiša evropske demokracije“ trdne temelje – regionalne in lokalne oblasti, močne zidove 
– države članice in zaščitno streho – Evropsko unijo.

Čas je, da našo hišo utrdimo z okrepitvijo zaupanja ljudi v demokracijo, ki prinaša rezultate. Da bi EU 
uspevala, mora pravilno delovati, njeni državljani pa ji morajo zaupati in jo imeti radi. Šele takrat bo 
hiša postala njihov dom. Vsi njeni deli morajo delovati skupaj, da bi tako postali močnejši in odporni na 
izzive, ki nas čakajo.

PREDGOVOR: APOSTOLOS 
TZITZIKOSTAS, PREDSEDNIK 
EVROPSKEGA ODBORA REGIJ  

V trikotniku evropske, nacionalne in regionalno-lokalne ravni je prav slednja tista, ki se prva sooči in 
odzove na nove izzive evropskega prostora, kar je nazadnje pokazala kriza pandemije s COVID-19. In 
prav Odbor regij z zastopanjem lokalnih in regionalnih interesov – politik prinaša na evropsko raven 
resnično življenje evropskih državljanov z vsemi težavami, potrebami, pa tudi novimi idejami, s katerimi 

PREDGOVOR: IVAN ŽAGAR,  
VODJA SLOVENSKE DELEGACIJE 
V EVROPSKEM ODBORU REGIJ 
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Strateško avtonomna Evropa vrednot za močne, pametne 
in okolju prijazne skupnosti aktivnih državljanov
Julija 2021 je Slovenija, že drugič, odkar je pred 30 leti postala samostojna država, prevzela vlogo pred-
sedujoče Svetu Evropske unije. Pred trinajstimi leti je bilo slovensko predsedovanje Svetu verjetno zad-
nje, ki ni potekalo v znamenju resne krize. Danes so okoliščine bistveno drugačne, saj se Evropa skupaj 
s preostalim svetom sooča z zdravstveno, gospodarsko in družbeno krizo, ki bi si jo še donedavna le 
stežka zamislili. Posledice kriz vedno najprej občutita lokalna in regionalna raven, saj so neposrednim 
učinkom krize najbolj izpostavljene prav lokalne skupnosti in regije.

Toda obsegu krize, ki jo je povzročila epidemija COVID-19, je tokrat primeren tudi odziv Unije. Lani 
doseženi dogovor o finančni pomoči, v okviru načrta za okrevanje NextGenerationEU in Mehanizmu 
za okrevanje in odpornost kot njegovem osrednjem delu, je prelomen ter kaže, kaj vse zmore Evropska 
unija s svojimi institucijami in z državami članicami, kadar stopimo skupaj ter složno sodelujemo. Upa-
mo in verjamemo, da to naznanja novo dobo za Evropsko unijo, ki se bo na globalne, regionalne, pa tudi 
notranje izzive, dosledno in vztrajno odzivala dosti bolj strateško ter sistematično kot poprej.

Prednostne naloge slovenskega predsedstva Svetu EU so zajete v štirih glavnih sklopih. Prvi se osre-
dotoča na krepitev odpornosti Unije na krize in vprašanje njene strateške avtonomije ter okrevanje 
evropskega gospodarstva. Poleg boljše pripravljenosti na pandemije, izgradnje evropske zdravstvene 

PREDGOVOR: JANEZ 
JANŠA, PREDSEDNIK VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE

se vsakodnevno srečujejo in so temeljne za razvoj. V te procese so aktivno vključeni tudi člani slovenske 
delegacije, ki s svojim delom prinašajo sporočila slovenskega prostora, ki pa je v veliki meri skupen 
evropskim izzivom lokalnega okolja.

Slovenija predseduje v času velikih sprememb, ki jih oblikujejo tako pandemija kot podnebni, digitalni, 
demografski prehodi, na katere se je treba prilagoditi in skupaj poiskati prave odgovore. Ob teh priori-
tetah pa je pozornost namenjena tudi drugim, kot je zdravstvena unija, kibernetska varnost, vprašanja 
Zahodnega Balkana itd., ki so prav tako pomembne za regionalne in lokalne skupnosti.

Ob tem se Odbor regij skozi organiziranje Foruma na visoki ravni za regionalno okrevanje in obnovo 
osredotoča na ključno vlogo mest in regij pri implementaciji načrtov za okrevanje, kakor tudi poudar-
jenemu partnerskemu odnosu pri zagotavljanju sinergij med kohezijsko politiko in RRF. Pri tem pa velja 
posebej poudariti, da je za razvoj številnih mest, regij, občin in vasi pomembna pravilna uporaba načela 
partnerstva in upravljanja na več ravneh v smislu decentraliziranega pristopa, tako pri načrtovanju in 
implementaciji kohezije, kakor tudi programu za okrevanje in obnovo. Ob zelenem prehodu, digital-
ni preobrazbi ter trajni in vzdržni rasti je treba ohraniti ekonomsko, socialno in teritorialno dimenzijo 
kohezijske politike.

Kohezija in načrt za obnovo morata ob oživljanju gospodarstva vsebovati tudi učinkovite odgovore na 
negativne procese, s katerimi se soočamo v posameznih okoljih (ekonomske migracije, beg možganov, 
ohranjanje poseljenosti podeželja, pomanjkanje zdravstvene, socialne, digitalne, prometne in komunal-
ne infrastrukture), ter mora prispevati k ustrezni kvaliteti bivanja v vseh regijah in lokalnih skupnostih EU.

V okviru razprav o prihodnosti Evrope, ki poteka v okviru Konference o prihodnosti Evrope, mora biti 
dobro slišan in tudi upoštevan glas evropskih mest, regij, občin in vasi. Le tako je mogoče približati 
Evropo ljudem in zagotoviti, da se bodo njene politike odzivale na dejanske potrebe državljanov.
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unije in zagotavljanja zmogljivosti za razpoložljivost cepiv, zdravil in medicinske opreme, bomo pozor-
nost namenili tudi krepitvi kibernetske odpornosti. Da bi spodbudili gospodarsko okrevanje, si bomo 
prizadevali k hitri potrditvi nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost.

V svojem nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost Slovenija sledi glavnemu cilju mehanizma za 
okrevanje in odpornost, to je spodbujati ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo Unije, kar bomo 
dosegli z uravnoteženimi reformami in naložbami, ki bodo temeljile na ciljih digitalnega in zelenega 
prehoda. Sredstva bodo usmerjena v štiri ključna področja: zeleni prehod; digitalna preobrazba; pame-
tna, trajnostna in vključujoča rast; zdravstvo, socialna varnost, stanovanjsko področje.

Slovenija je v drugem sklopu vso pozornost namenila Konferenci o prihodnosti Evrope. Razpravi o pri-
hodnosti Evrope bomo posvetili tudi organizacijo 16. Blejskega strateškega foruma, ene najpomemb-
nejših mednarodnih konferenc v srednjeevropski regiji. Evropski voditelji bomo z državljani in drugimi 
deležniki naslovili glavne strateške izzive za Evropo ter razpravljali o aktualnih vprašanjih in evropskih 
vrednotah, ki so temelj medsebojnega sodelovanja in razumevanja skupnih izzivov.

Unija evropskega načina življenja, vladavine prava in enakih meril za vse predstavlja tretji sklop prioritet 
slovenskega predsedovanja. Prizadevali si bomo za sinergije med mehanizmi EU na področju vladavine 
prava. Delovali bomo povezovalno in konstruktivno v smeri objektivnosti, nepristranskosti ter enake 
obravnave vseh držav članic, kar bo prispevalo h krepitvi medsebojnega zavedanja in zaupanja med 
državami članicami ter institucijami EU.

Končno se bomo med predsedovanjem posvetili verodostojni in varni EU, zmožni zagotavljati varnost 
in stabilnost v svoji soseščini. Pomembna bosta uresničevanje strategije za polno delujoče in odporno 
schengensko območje, napredek pri paktu o migracijah in azilu ter verodostojnemu nadaljevanju širit-
venega procesa. Spodbujali bomo vključitev regij v ključne politike EU, poseben poudarek pa namenili 
Zahodnemu Balkanu, pri čemer bo Slovenija oktobra gostila tudi neformalni vrh EU-Zahodni Balkan.

Pri vsem omenjenem je nadvse pomembna vloga izvoljenih predstavnikov evropskih občin, mest in 
regij, ki delujete v Evropskem odboru regij ter s svojo posvetovalno nalogo pomenite najbolj nepos-
redno vez med evropskimi institucijami in državljani širom Unije. Veselimo se okrepljenega medseboj-
nega sodelovanja, ki bo trajalo vse do konca leta, predvsem obeh mnenj, ki ju Odbor regij pripravlja na 
zaprosilo slovenskega predsedstva, septembrskega obiska predsedstva Odbora regij v Sloveniji, kot tudi 
konferenc in dogodkov, ki bodo potekali v sodelovanju s pristojnimi resorji ali službami. Dovolite, da se 
ob tem zahvalim slovenski nacionalni delegaciji v Odboru regij, brez katere naše odlično sodelovanje 
ne bi bilo mogoče.

Pri odgovorni nalogi, ki jo pomeni predsedovanje, bomo v dialogu odprto sodelovali in iskali soglas-
je z vsemi deležniki, vključno z Odborom regij. Prepričani smo, da morajo biti mesta in regije dobro 
vključeni v sooblikovanje nacionalnega okrevanja po državah članicah. V sodelovanju z lokalnimi in 
regionalnimi oblastmi lahko napredujemo na področju izdelave zdravil in cepiv. Veseli nas boljša zasto-
panost voljenih lokalnih in regionalnih predstavnikov v Konferenci o prihodnosti Evrope, saj mora biti 
v razpravah, ki bodo potekale, prisoten in dobro slišan tudi glas evropskih regij in mest. Ob tem bo pri 
vlogi lokalnega in regionalnega prebivalstva ključna tudi razprava o načelih subsidiarnosti in sorazmer-
nosti. Doseči želimo spoznanje o tem, kaj so naše skupne vrednote, da jih bomo mogli ob enotnejših 
pogledih uresničevati in razširjati dalje.

V trinajstih letih se je tako v Uniji kot v svetu veliko spremenilo, pa vendar nekaj ostaja nespremenjeno. 
Program našega prvega predsedovanja sem kratko povzel kot 'prihodnost Evrope v najširšem smislu' 
– in enako velja danes. Prihodnost je vedno bliže, na nas pa je, da jo, v vsej naši raznolikosti, ki jo premo-
remo, s skupnimi močmi, z dobro voljo in prizadevnostjo v kar najboljši obliki spremenimo v sedanjost.
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PRIORITETE EVROPSKEGA 
ODBORA REGIJ
OR s svojimi člani kot organ, ki institucijam EU svetuje glede oblikovanja in izvajanja politik EU, za-
gotavlja glas in prepoznavnost milijonu lokalno izvoljenih politikov, ki predstavljajo najbolj zaupanja 
vredno raven upravljanja. Komuniciranje OR bo še naprej temeljilo na partnerstvu in sodelovanju med 
njegovimi člani, združenji, ki predstavljajo regionalne in lokalne skupščine, vlade in organe oblasti na 
eni strani ter institucijami EU in njihovimi mrežami na drugi strani, da bi približali Evropo ljudem.

OR se pri komuniciranju osredotoča na politične prednostne naloge in o njih poroča povezano, veči-
noma v obliki usklajenih in vključujočih kampanj. Te so osredotočene na lokalne in regionalne potre-
be, da se povečajo legitimnost, odgovornost in dodana vrednost politik EU ter njihova učinkovitost na 
lokalni in regionalni ravni in s tem zagotovi blaginja ljudi.

V drugi polovici leta 2021 bo komuniciranje OR osredotočeno na naslednje dogodke:

• september–december: lokalni, čezmejni, transnacionalni in evropski dogodki, povezani s Kon-
ferenco o prihodnosti Evrope, vključno z dejavnim prispevkom delegacije OR v plenarni skup-
ščini Konference, razprave na visoki ravni med plenarnim zasedanjem OR o urbanih in pode-
želskih vidikih ter o prihodnosti demokracije v Evropi; 

• 11.–14. oktober: 19. evropski teden regij in mest (pretežno v digitalni obliki), ki ga OR organizira 
skupaj z Evropsko komisijo (GD za regionalno in mestno politiko) in več kot 300 partnerji in na 
katerem se pričakuje 10.000 udeležencev; 

• 12. oktober: objava 2. poročila o regionalnem in lokalnem barometru OR o stanju v regijah in 
mestih EU; 

• 8. in 9. november: 12. evropska konferenca o javnem komuniciranju (EuroPCom) „Spreminjanje 
komunikacije – sporočanje sprememb“ (Changing communication – communication change), 
ki naj bi se je udeležilo (prek spleta) okrog 1000 strokovnjakov s področja javnega komuniciranja.

PREDNOSTNE NALOGE 
SLOVENSKEGA PREDSEDOVANJA
Slovenija je svoj šestmesečni program predsedovanja Svetu Evropske unije zasnovala na štirih predno-
stnih področjih. Pod sloganom »Skupaj. Odporna. Evropa.« si bomo prizadevali za okrevanje in večjo 
odpornost EU, razmislek o prihodnosti Evrope, krepitev pravne države in evropskih vrednot ter varnost 
in stabilnost v evropski soseščini.

2

1

3
• Odpornost in okrevanje Evropske unije, strateško avtonomna Unija
• Konferenca o prihodnosti Evrope
• Unija evropskega načina življenja, vladavine prava in enakih meril za vse
• Verodostojna in varna Evropska unija, sposobna zagotavljati varnost in
 stabilnost v svoji soseščini
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ČLANI SLOVENSKE DELEGACIJE 
V EVROPSKEM ODBORU REGIJ

»Evropska unija je unija njenih državljank in državljanov. Njihovi neposredni 
predstavniki smo neposredno voljene županje in župani. Županje in župani smo 
soobčani, sokrajani in sovaščani državljank in državljanov EU. Zato najbolje poznamo 
potrebe državljank in državljanov EU na vseh področjih življenja. V tem kontekstu je 
Odbor regij izjemno pomemben organ EU, preko katerega se uresničujejo zahteve in 
realizirajo potrebe državljank in državljanov EU. To je pot, po kateri se bo EU približala 
ljudem. Ta pot pa mora biti čim manj obremenjena z birokratskimi ovirami in namesto 
tega tlakovana po načelu subsidiarnosti in decentralizacije izvajanj politik EU tudi na 
nivoju držav članic.«

DR. ALEKSANDER JEVŠEK, član OR

Župan Mestne občine Murska Sobota
Politična skupina: PES
Član: CIVEX, NAT, dan širitve, SPO Srbija

E-naslov:  aleksander.jevsek@gmail.com 
mestna.obcina@murska-sobota.si

Telefon: +386 41 609 690
Facebook:  https://www.facebook.com/aleksander.

jevsek 
Instagram: @aleksanderjevšek

»Globalni izzivi, kot so podnebne spremembe in epidemija COVID-19, so vnovič 
dokazali, da so za uspeh ukrepov na globalni ravni v prvi vrsti potrebna učinkovita 
dejanja na lokalni ravni, pri čemer imajo tako vasi, mesta in regije izjemno pomembno 
vlogo. Evropski odbor regij predstavlja pomembnega akterja – na eni strani kot 
predstavnik lokalnih oblasti na ravni EU, na drugi pa kot podaljšek EU bliže k lokalnim 
enotam oz. ljudem. Prepričan sem, da bodo zastavljene prednostne naloge 
Evropskega odbora regij zagotovile nadaljnjo uspešno soočanje z izzivi in okrepile 
odpornost naših mest, držav in planeta.« 

MAG. GREGOR MACEDONI, član OR

Župan Mestne občine Novo mesto
Politična skupina: EPP
Član: ECON, COTER, ambasadorji Konvencije 
županov

Telefon: +386 2 748 29 10
E-naslov:  gregor.macedoni@novomesto.si
Spletna stran:  www.novomesto.si 
Facebook:  https://www.facebook.com/

mestnaobcinanovomesto  
(@mestnaobcinanovomesto) 
https://www.facebook.com/Gregor-
Macedoni-676516192461457 (@
gregormacedoni)

Instagram:  https://www.instagram.com/mo_
novomesto 
(@mo_novomesto) 
https://www.instagram.com/
gregormacedoni/?hl=en (@
gregormacedoni) 
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»Lokalne skupnosti smo tiste, ki najtesneje sodelujemo z ljudmi na terenu in 
posedujemo informacije, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju politik za 
zagotavljanje skladnejšega razvoja. To je pravi način, kako uspešno naslavljati tista 
področja, ki pomembno vplivajo na kvaliteto bivanja naših ljudi. Zato je še kako 
pomembno, da imamo možnost te informacije posredovati tudi evropskemu nivoju 
oblikovanja politik.« 
 
 

NUŠKA GAJŠEK, članica OR 
Županja Mestne občine Ptuj
Politična skupina: PES
Članica: SEDEC, COTER

E-naslov:  nuska.gajsek@ptuj.si
Telefon: +386 2 748 29 10
Spletna stran:   https://ptuj.si/
Facebook:  https://www.facebook.com/Mestna-

ob%C4%8Dina-Ptuj-1495852147302134

»Odbor regij je sestavljen iz predstavnikov lokalnih oblasti, torej županov, podžupanov, 
mestnih svetnikov, predsednikov regij in predstavnikov podobnih regijskih in lokalnih 
institucij. Ob zavedanju, da se večji del sprejete zakonodaje na evropski ravni nato odvija 
oz. realizira na lokalni ravni, je odbor izrednega pomena. S pripravljenimi mnenji na 
različne tematike, o prihajajočih zakonih oz. predpisih, ki se nato sprejemajo v Evropskem 
parlamentu, pomembno vpliva ter prikazuje konkretna dejstva, kako bo kakšna 
zakonodaja vplivala na življenja ljudi, kako ocenjujemo njeno izvedbo, katere izboljšave 
predlagamo itd. Da smo predstavniki občin in regij v prvih vrstah ob kriznih situacijah, 
torej najbliže ljudem in tudi prvi, ki na terenu skupaj z ekipami pomagamo in rešujemo 
situacije, se je še kako izkazalo v zadnjih letih kriz oz. ob reševanju vprašanja migrantov 

in njihovih prehajanj mej, ob epidemiji, ob finančni krizi v obdobju po letu 2010, ob naravnih nesrečah, ki 
pestijo Evropo.«

JASNA GABRIČ, članica OR  
Županja Občine Trbovlje
Politična skupina: Renew Europe
Članica: CIVEX, ENVE, članica delegacije Odbora 
regij na Konferenci o prihodnosti Evrope, 
sopredsedujoča skupnemu posvetovalnemu 
odboru OR-Severna Makedonija, konferenca 
predsednikov, dan širitve

E-naslov: jasna.gabric@trbovlje.si
Telefon: +386 40 915 000 
Spletna stran: www.trbovlje.si
Facebook:  https://www.facebook.com/

obcinatrbovlje/

»Odbor regij s predstavniki regionalnih in lokalnih oblasti predstavlja idealno 
platformo za izmenjavo dobrih in tudi slabih praks ter tako učenje, ki omogoča hitro 
ukrepanje na lokalni ravni s ciljem izboljšati kakovost življenja naših občanov ter 
oblikovati odporno in trajnostno naravnano družbo. Z mnenji k predlogom Evropske 
komisije dodaja evropskim politikam lokalno in regionalno dimenzijo ter jo tako 
približuje ljudem in dela bolj demokratično.« 
 
 

UROŠ BREŽAN, član OR

Župan Občine Tolmin
Politična skupina: Zeleni
Član: NAT, SEDEC, dan širitve, SPO Srbija, 
delovna skupina za Zahodni Balkan

E-naslov:  uros.brezan@tolmin.si
Telefon: +386 5 381 95 03
Spletna stran: https://www.tolmin.si
Facebook:  https://www.facebook.com/uros.brezan 

https://www.facebook.com/tolmin.
obcina 

Twiter: https://twitter.com/urosbrezan
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»Odbor regij je odlično stičišče za izmenjavo mnenj ter razvojnih praks v evropskem 
prostoru. Poleg zelene in digitalne preobrazbe družbe bo v bodoče resen izziv, kako 
Evropo približati ljudem. Kaj so razlogi, vrednote in prednosti integracije bo treba 
poenostavljeno razložiti in prikazati na način, da bo to razumljivo veliki večini 
Evropejcev. Za Evropsko unijo se je vredno potruditi.« 
 
 
 

ROBERT SMRDELJ, član OR

Župan Občine Pivka
Politična skupina: EPP
Član: ECON, NAT

E-naslov:  robert.smrdelj@pivka.si
Telefon: +386 5 72 10 100
Spletna stran: www.pivka.si

»Odbor regij je tisti, ki v trikotniku evropske, nacionalne in regionalno-lokalne ravni 
preko svojih predstavnikov v evropskem procesu odločanja prinaša glas evropskih 
mest, regij, občin in vasi. 
Glas evropskih državljanov!
Razprava o prihodnosti Evrope mora slišati ta glas in ga mora tudi upoštevati. Le tako 
je mogoče Evropo približati ljudem in le tako je mogoče zagotoviti, da bomo živeli v 
prostoru, ki se bo odzival na dejanske potrebe državljanov.« 

DR. IVAN ŽAGAR, član OR

Župan Občine Slovenska Bistrica
Politična skupina: EPP
Član: ENVE, COTER (prvi podpredsednik COTER), 
predsedstvo OR – podpredsednik, dan širitve, 
SPO Severna Makedonija

E-naslov:  ivan.zagar@slov-bistrica.si
Telefon: +386 2 843 28 12
Spletna stran: www.slovenska-bistrica.si 
Facebook:  https://www.facebook.com/ivan.

zagar.902

»Odbor regij ima eno najpomembnejših vlog v EU, saj se preko regij in občin 
udejanjajo vse politike in aktivnosti EU. 
Mesta, vasi in skupnosti nasploh so jedro delovanja družbe in le njihova aktivna 
vključenost, razumevanje in dobra informiranost lahko vodijo do sprememb v smeri 
trajnostnega razvoja.
Le tako se bomo lahko uspešno soočali z izzivi, ki jih prinaša prihodnost, in gradili lepo 
skupno prihodnost.« 

DR. VLASTA KRMELJ, nadomestna članica OR

Županja Občine Selnica ob Dravi
Politična skupina: EPP

E-naslov: zupanja@selnica.si 
Telefon: +386 2 673 0201, +386 31 334 376
Spletna stranstran: www.selnica.si 

»Odbor regij ni pomemben samo zato, da državljanom približa Evropsko unijo, ampak 
predvsem, da mnenja in stališča vseh državljanov prenese v Bruselj. Če se politika EU 
oblikuje na podlagi širšega reprezentativnega javnega mnenja, to prispeva k 
učinkovitejšemu izvajanju sprejetih odločitev, s tem k večjemu zadovoljstvu 
državljanov in nenazadnje tudi k večji povezanosti naše skupne evropske družine. Z 
okrepljeno vlogo lokalnih in regionalnih oblasti bo pot do kohezivne, odporne in 
trajnostne Evrope nedvomno lažja in krajša.« 
 

BREDA ARNŠEK, nadomestna članica OR

Podžupanja Mestne občine Celje
Politična skupina: NI

E-naslov:  breda.arnsek@celje.si
Telefon: +386 31 759 492
Spletna stran: http://moc.celje.si/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/profile.

php?id=1125379469



1010 Evropski odbor regij in slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije

»Odbor regij predstavlja most med izkušnjami na terenu, ki jih predstavniki črpamo iz 
večletnega neposrednega kontakta z ljudmi, in institucijami, ki usklajujejo skupne 
politike EU. Kriza Covid-19 je zelo jasno pokazala, kako pomembno je za države 
proaktivno in usklajeno delovanje lokalnih skupnosti. Sledenje temeljnemu EU načelu 
subsidiarnosti je danes še bolj aktualno. Če si želimo odpornejših regionalnih in 
lokalnih skupnosti, jim bo treba zaupati več odgovornosti, a jih pri tem tudi finančno 
podpreti.« 
 

DR. VLADIMIR PREBILIČ, nadomestni član OR

Župan Občine Kočevje
Politična skupina: PES

E-naslov:  obcina@kocevje.si, vladimir.prebilic@
kocevje.si

Telefon: +386 1 89 38 220
Spletna stran: www.kocevje.si
Facebook Občine Kočevje:  https://www.facebook.

com/kocevje 
Instagram Občine Kočevje:  https://www.instagram.

com/obcina_kocevje/ 
YouTube Občine Kočevje:  https://www.youtube.

com/channel/
UCxYO1IAokLsSuV-cOxyx-
Yw  

FB profil dr. Vladimir Prebilič:  https://www.facebook.
com/vladimir.prebilic  

»Odbor regij predstavlja glas v Evropski uniji, ki izrazito prihaja neposredno od ljudi 
oz. izvoljenih predstavnikov občin. Tako ima zelo visoko stopnjo demokratičnosti, 
reprezentativnosti in legitimnosti. Cilj, da se Evropsko unijo približa ljudem, je dosegljiv 
le z aktivno vlogo Odbora regij tudi v proračunsko izvršnem delu delovanja. To 
pomeni, da morajo biti zavzete politike in sklepi s strani Odbora regij upoštevani tudi 
pri konkretnem razporejanju finančnih virov. Niso dovolj le besede o Evropski uniji, ki 
je blizu ljudem. Potrebna so konkretna in vidna dejanja, ki izboljšujejo blaginjo ljudi 
na lokalni in regionalni ravni.« 

DR. TOMAŽ ROŽEN, nadomestni član OR

Župan Občine Ravne na Koroškem
Politična skupina: EPP

E-naslov: tomaz.rozen@gmail.com, tomaz.rozen@
ravne.si 
Telefon: +386 31 300 255
Spletna stran: www.ravne.si
Facebook:  https://www.facebook.com/tomaz.rozen/
Twitter:  https://twitter.com/tomaz72
Instagram:  https://www.instagram.com/

tomazrozen/
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/tomaž-

rožen-525b9a59  

»Odbor regij s svojim predstavništvom krepko raznolikih realnosti evropskih občin, 
mest in vasi predstavlja priložnost, da se v posvetovalne in zakonodajne postopke 
vključijo različni glasovi. Vesel sem, da imam priložnost s svojim glasom zastopati 
Slovenijo ter skupino Evropskih zelenih v Odboru regij, kjer se primarno ukvarjam z 
zadevami socialnih politik, izobraževanja in zaposlovanja v Evropi, kot tudi s skupnimi 
vprašanji raziskovalnih politik, kulture in športa. Raznolikost glasov lokalnih skupnosti 
v Odboru regij prinaša tudi boljše dokumente in rezultate!« 
 

TINE RADINJA, nadomestni član OR

Župan Občine Škofja Loka
Politična skupina: Zeleni

E-naslov: Tine.radinja@skofjaloka.si
Telefon: +386 4 5155 317 
Spletna stran: www.skofjaloka.si 
Facebook:  @zupanTineRadinja
Instagram:  @tineradinja
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»Naša prednost je neločljiva povezanost in vzajemna odvisnost ruralnih in urbanih 
predelov, zato si prizadevamo, da vsem upravičencem v kohezijski regiji omogočimo 
enakovreden razvoj. Z enovitim nastopom naslavljamo problematiko razvoja mest za 
boljše pogoje življenja ljudi, (de)centralizacije in bega možganov tako na regionalnem 
kot nacionalnem nivoju. Mestna občina Maribor ima kot vodilno mesto v regiji veliko 
odgovornost, obenem pa še večji potencial za razvojni preboj.« 
 
 

ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ, nadomestni 
član OR

Župan Mestne občine Maribor
Politična skupina: ReNew Europe

E-naslov: mestna.obcina@maribor.si
Telefon: +386 2 2201 201
Spletna stran: https://www.maribor.si/
Facebook: https://www.facebook.com/MOMaribor
Instagram:  @momaribor

»Lokalne in regionalne oblasti so hrbtenica evropske demokracije in najbolje poznajo 
konkretne potrebe državljank in državljanov. Poleg zagotavljanja visoke kvalitete 
življenja v vaseh, mestih in regijah ter oblikovanja odpornih lokalnih in regionalnih 
skupnosti je eno izmed naših ključnih poslanstev tudi to, da EU približamo 
državljanom tam, kjer živijo. Bolj kot kdaj koli prej potrebujemo ambiciozne načrte in, 
kar je ključno, njihovo učinkovito realizacijo ob pomoči evropskih sredstev. Na ta način 
bodo prebivalke in prebivalci videli EU kot učinkovito skupnost, ki jim pomaga na 
njihovi poti razvoja.« 

MAG. DAMIJAN JAKLIN, nadomestni član OR

Župan Občine Velika Polana
Politična skupina: NI

E-naslov: zupan@velika-polana.si
Telefon: +386 41 757 408
Spletna stran: www.velika-polana.si
Facebook:  https://www.facebook.com/

VisitVelikaPolana/
LinkedIn:  Damijan Jaklin
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REPREZENTATIVNA 
ZDRUŽENJA LOKALNIH 
SKUPNOSTI V SLOVENIJI
Združenje občin Slovenije
Združenje občin Slovenije (ZOS) s sedežem v Ljubljani je interesno združenje slovenskih občin, ki ima 
status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. ZOS je krovno združenje za srednje velike in 
manjše občine in deluje v pravnem, gospodarskem in političnem interesu občin. Interese slovenskih 
občin zastopa na državni in mednarodni ravni. Svoje cilje dosega s pomočjo sekretariata in strokov-
nih odborov, tako da organizira strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge, pripombe, 
amandmaje oziroma pobude na področju predpisov, ki posegajo v delovanje lokalne samouprave. ZOS 
se v skladu z veljavnimi predpisi in akti združenja povezuje in aktivno sodeluje z drugimi skupnostmi, 
zvezami ali združenji, s strokovnimi in znanstvenimi organizacijami ter z ustanovami v okviru države in 
zunaj njenih meja, da zagotovi kakovostne, ažurne in kontinuirane storitve članicam ZOS-a.

Poleg natančno določenih nalog in zastavljenih ciljev si ZOS prizadeva za krepitev lokalne samouprave 
v Sloveniji in za dosledno spoštovanje Evropske listine o lokalni samoupravi. Podpiramo javno upravo, ki 
je blizu ljudem oz. državljanom, in prijazno javno upravo, skrbimo za uravnotežen in trajen razvoj občin 
in regij, ohranjanje podeželja, prenovo industrijskih in urbanih središč, tesnejše sodelovanje lokalnih 
skupnosti z domačimi in tujimi gospodarskimi subjekti in povečanje kakovosti življenja tako na podeže-
lju kakor tudi v industrijskih in urbanih središčih. Prav tako pa se ZOS intenzivno trudi za decentralizacijo 
javne uprave in uvedbo vmesne upravne stopnje med državo in občinami.

Združenje občin Slovenije
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Telefon: +386 1 230 63 32,  
E-naslov: info@zdruzenjeobcin.si,  
www.zdruzenjeobcin.si   
Predsednik: Robert Smrdelj, župan Občine Pivka 
Podpredsednika: mag Marko Diaci, župan Občine Šentjur, Uroš Brežan, župan Občine Tolmin



1313Evropski odbor regij in slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije

Skupnost občin Slovenije
Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 
179 občin članic (od 212). 

Županje in župani občin članic prihajajo iz celotnega političnega spektra v Slovenije. Združuje jih prepri-
čanje, da je za razreševanje mnogih izzivov, s katerimi se občine srečujejo, treba sodelovati, izmenjavati 
izkušnje, širiti vedenje in znanje ter združevati moči v zavedanju, da so občine tako močnejše, sprejete 
odločitve pa dobre za vse.

Zaradi enakopravnega zastopanja različnih skupin občin je Skupnost občin Slovenije konstituirana iz 
sekcije mestnih občin, sekcije občin s sedežem upravnih enot ter sekcije ostalih občin. Vsaka sekcija 
občin izvoli svojega predsednika, ki opravlja vlogo predsednika Skupnosti 1/3 mandata po rotacijskem 
sistemu.

Temeljno poslanstvo skupnosti je zastopanje interesov občin članic, vzpostavljanje medsebojnega so-
delovanja, širjenja dobrih praks, znanja, vedenja in izkušenj. Kot zastopnik interesov občin skrbi Skupnost 
za enotno in v korist občin usmerjeno nastopanje v odnosu do državnih organov in institucij, ki vplivajo 
na delovanje občin. Skupnost tako v sodelovanju s članicami pripravlja stališča in predloge občin do za-
konskih predlogov, zastopa lokalne skupnosti v postopkih sklepanja kolektivnih pogodb za zaposlene v 
občinskih upravah in javnih službah, organizira razprave o aktualnih vprašanjih, pomembnih za lokalne 
skupnosti, organizira izobraževanja za potrebe občin članic, pripravlja skupne projekte in javna naročila, 
jim nudi pravno svetovanje in zastopa članstvo v domačih in mednarodnih organizacijah. 

Skupnost občin Slovenije
Partizanska 1, 2000 Maribor, Slovenija 
www.skupnostobcin.si 
info@skupnostobcin.si 
Telefon:+386 2 234 15 00 Faks: +386 2 234 15 03

Predsedniki sekcij v mandatu 2018-2022:
Peter Misja, župan Občine Podčetrtek 
Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje 
dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota

Združenje mestnih občin Slovenije
Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) je reprezentativno združenje vseh enajstih mestnih občin, 
v katerih živi več kot tretjina slovenskega prebivalstva. Od ustanovitve leta 2010 je glavna naloga zdru-
ženja uveljavljanje 141. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa posebne pristojnosti mestnih občin, 
iz tega pa izhajajo tudi njihovi skupni posebni interesi. Združenje si prizadeva za poenoteno delovanje 
svojih članic, za krepitev finančne in druge avtonomije mestnih občin ter za večanje pomena urbanega 
razvoja v državi.

V zadnjih letih se je združenje na tem področju posebej uveljavilo, saj ZMOS v okviru izvajanja evrop-
ske kohezijske politike (2014–2020) uspešno soustvarja in izvaja mehanizem celostnih teritorialnih na-
ložb za trajnostni urbani razvoj mestnih občin, ki zagotavlja 139 milijonov evrov evropskih in državnih 
sredstev za projekte urbane regeneracije.

Krepi se tudi mednarodno delovanje združenja, ki ima od leta 2019 svoje predstavnike v Evropskem 
odboru regij in Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. ZMOS se povezuje s sorodnimi 
institucijami v tujini in sodeluje v procesu prenove izvajanja Urbane Agende EU.

Združenje mestnih občin Slovenije
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Slovenija  
Telefon: +386 5 6646 231 
E-naslov: zmos@koper.si 
Spletna stran: www.zmos.si

Predsednik: Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj
Podpredsednik: Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje
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329*

*Skupaj 302 (stanje marec 2020)

NI

PES GROUP
European Committee
of the Regions

Člani 
Evropskega odbora regij

Predsednik
Apostolos Tzitzikostas
(predsednik regije, Srednja Makedonija, 
Grčija)

Mandat: dve leti in pol

• vodi delo OR
• predseduje plenarnim

zasedanjem
• uradno zastopa OR

Prvi 
podpredsednik
Vasco Alves Cordeiro
(predsednik regionalne vlade Azorov)

Mandat: dve leti in pol

• skupaj s predsednikom vodi
delo OR

Plenarna 
skupščina
Člani OR se 5- do 6-krat na leto 
zberejo na plenarnih zasedanjih v 
Bruslju, ki trajajo od 2 do 3 dni, 
glasujejo o mnenjih in jih 
sprejemajo ter razpravljajo o 
politikah, ki zadevajo vso Evropo.

Področja 
obveznega posvetovanja z OR

Javno zdravje

Promet, 
vseevropska 
omrežja

Okolje, energija 
in podnebne 
spremembe

Ekonomska, socialna in 
teritorialna kohezija, 

strukturni skladi, 
Evropski sklad za 

regionalni razvoj in 
Evropski socialni sklad

Zaposlovanje in 
socialne zadeve

Izobraževanje, mladi, 
poklicno usposabljanje, 

kultura in šport

Področja
pristojnosti

Komisije OR
6 6 komisij (skupin članov) pripravlja osnutke mnenj, poročil in resolucij, 
ki se predložijo plenarni skupščini.

Komisija za politiko
 teritorialne kohezije in

 proračun EU (COTER)

Komisija za okolje, 
podnebne spremembe 
in energijo (ENVE)

Komisija za ekonomsko
 politiko (ECON)

Komisija za državljanstvo, 
upravljanje ter 
institucionalne in zunanje 
zadeve (CIVEX)

Komisija za naravne 
vire (NAT)

Komisija za socialno 
politiko, izobraževanje, 
zaposlovanje, raziskave 
in kulturo (SEDEC)

Evropski parlament

Svet 
Evropske unije

Evropska 
komisijaSvet 

Evropske unije

Evropski parlament
Evropska 
komisija

predlog zakonodajni 
proces••••••••••••••Evropski odbor 

regij

Postopek odločanja 
v EU 

Sprejemanje odločitev

posvetovanje

Institucije EU oblikujejo 
svoja stališča

Kako nastajajo mnenja OR?

1 2 3 4 5 6
Od imenovanja 

poročevalca do sprejetja 
mnenja mine 

od 2 do 9 mesecev

Evropska komisija 
predlaga zakonodajni 
akt, Evropski 
parlament ali Svet 
zaprosita za mnenje 
ali OR pripravi mnenje 
na lastno pobudo

Poročevalec 
pripravi 
osnutek 
mnenja in se 
posvetuje z 
zainteresirani-
mi stranmi

Komisija OR 
razpravlja o 
mnenju in 
sprejme osnutek

Poročevalec OR se 
sreča s poročeval-
cem/poročevalci 
EP, predstavniki 
predsedstva Sveta, 
službami Evropske 
komisije

Plenarna skupščina OR 
sprejme mnenje

Mnenje se objavi in 
posreduje 
institucijam EU

Dejavnosti

OR predstavlja en 
milijon lokalnih in 
regionalnih politikov 
iz vse Evrope

1.000.000

OR je leta 2019 
povabil 253 mladih 
izvoljenih politikov 
k sodelovanju na 
dogodkih OR, kot so 
vrh, plenarna 
zasedanja ali evropski 
teden regij in mest

253
YEPs

OR je leta 
2019 
organiziral

87
dogodkov

Evropski odbor regij
Evropski odbor regij je skupščina 329 predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU (in 329 
namestnikov) iz vseh 27 držav članic EU. Ustanovljen je bil leta 1994, njegova naloga pa je regionalne 
in lokalne oblasti vključiti v proces odločanja EU ter jih seznanjati s politikami EU. 
Evropski parlament, Svet in Evropska komisija se z njim posvetujejo o političnih področjih, ki vplivajo 
na mesta in regije.

Kaj je 
Evropski odbor regij (OR)?

Rue Belliard/Belliardstraat 101   |   1040 Bruxelles/Brussel   |   BELGIQUE/BELGIË   |   Tel. +32 22822211
www.cor.europa.eu   |         @EU_CoR   |         /european.committee.of.the.regions   |         /european-committee-of-the-regions



1515Evropski odbor regij in slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije

2424 24 2121 15 12 12 12 12 12 12 12

12 12 9 9 9 9 7 9 7 7 7 6 6 5

329*

*Skupaj 302 (stanje marec 2020)

NI

PES GROUP
European Committee
of the Regions

Člani 
Evropskega odbora regij

Predsednik
Apostolos Tzitzikostas
(predsednik regije, Srednja Makedonija, 
Grčija)

Mandat: dve leti in pol

• vodi delo OR
• predseduje plenarnim

zasedanjem
• uradno zastopa OR

Prvi 
podpredsednik
Vasco Alves Cordeiro
(predsednik regionalne vlade Azorov)

Mandat: dve leti in pol

• skupaj s predsednikom vodi
delo OR

Plenarna 
skupščina
Člani OR se 5- do 6-krat na leto 
zberejo na plenarnih zasedanjih v 
Bruslju, ki trajajo od 2 do 3 dni, 
glasujejo o mnenjih in jih 
sprejemajo ter razpravljajo o 
politikah, ki zadevajo vso Evropo.

Področja 
obveznega posvetovanja z OR

Javno zdravje

Promet, 
vseevropska 
omrežja

Okolje, energija 
in podnebne 
spremembe

Ekonomska, socialna in 
teritorialna kohezija, 

strukturni skladi, 
Evropski sklad za 

regionalni razvoj in 
Evropski socialni sklad

Zaposlovanje in 
socialne zadeve

Izobraževanje, mladi, 
poklicno usposabljanje, 

kultura in šport

Področja
pristojnosti

Komisije OR
6 6 komisij (skupin članov) pripravlja osnutke mnenj, poročil in resolucij, 
ki se predložijo plenarni skupščini.

Komisija za politiko
 teritorialne kohezije in

 proračun EU (COTER)

Komisija za okolje, 
podnebne spremembe 
in energijo (ENVE)

Komisija za ekonomsko
 politiko (ECON)

Komisija za državljanstvo, 
upravljanje ter 
institucionalne in zunanje 
zadeve (CIVEX)

Komisija za naravne 
vire (NAT)

Komisija za socialno 
politiko, izobraževanje, 
zaposlovanje, raziskave 
in kulturo (SEDEC)

Evropski parlament

Svet 
Evropske unije

Evropska 
komisijaSvet 

Evropske unije

Evropski parlament
Evropska 
komisija

predlog zakonodajni 
proces••••••••••••••Evropski odbor 

regij

Postopek odločanja 
v EU 

Sprejemanje odločitev

posvetovanje

Institucije EU oblikujejo 
svoja stališča

Kako nastajajo mnenja OR?

1 2 3 4 5 6
Od imenovanja 

poročevalca do sprejetja 
mnenja mine 

od 2 do 9 mesecev

Evropska komisija 
predlaga zakonodajni 
akt, Evropski 
parlament ali Svet 
zaprosita za mnenje 
ali OR pripravi mnenje 
na lastno pobudo

Poročevalec 
pripravi 
osnutek 
mnenja in se 
posvetuje z 
zainteresirani-
mi stranmi

Komisija OR 
razpravlja o 
mnenju in 
sprejme osnutek

Poročevalec OR se 
sreča s poročeval-
cem/poročevalci 
EP, predstavniki 
predsedstva Sveta, 
službami Evropske 
komisije

Plenarna skupščina OR 
sprejme mnenje

Mnenje se objavi in 
posreduje 
institucijam EU

Dejavnosti

OR predstavlja en 
milijon lokalnih in 
regionalnih politikov 
iz vse Evrope

1.000.000

OR je leta 2019 
povabil 253 mladih 
izvoljenih politikov 
k sodelovanju na 
dogodkih OR, kot so 
vrh, plenarna 
zasedanja ali evropski 
teden regij in mest

253
YEPs

OR je leta 
2019 
organiziral

87
dogodkov

Evropski odbor regij
Evropski odbor regij je skupščina 329 predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU (in 329 
namestnikov) iz vseh 27 držav članic EU. Ustanovljen je bil leta 1994, njegova naloga pa je regionalne 
in lokalne oblasti vključiti v proces odločanja EU ter jih seznanjati s politikami EU. 
Evropski parlament, Svet in Evropska komisija se z njim posvetujejo o političnih področjih, ki vplivajo 
na mesta in regije.

Kaj je 
Evropski odbor regij (OR)?
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Evropski odbor regij (OR) je politična skupščina EU, ki jo sestavlja 329 predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti iz vseh 27 
držav članic. Njegovi člani so izvoljeni predsedniki regij, člani regionalnih svetov, župani in člani lokalnih svetov, ki so 
demokratično odgovorni več kot 446 milijonom evropskih državljanov. Glavna naloga OR je lokalne in regionalne oblasti ter 
skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja EU in jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski 
parlament in Svet se morajo z njim posvetovati na političnih področjih, ki vplivajo na mesta in regije. OR lahko vloži tožbo pri 
Sodišču Evropske unije, da se zagotovi spoštovanje pravnega reda EU v primeru kršitev načela subsidiarnosti ali nespoštovanja 
pristojnosti lokalnih ali regionalnih oblasti.
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