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Regije in mesta – nosilci evropskih vrednot in načel!
Večje možnosti za sodelovanje z Evropskim odborom regij

Spoštovani,

kot že veste, je Evropski odbor regij (OR) glasnik več kot milijona regionalno in lokalno izvoljenih
politikov, 300 regij in 90 000 občin v Evropi. Z vidika lokalnih in regionalnih oblasti prispeva k
oblikovanju politik in postopkom odločanja v EU. Hkrati njegovi člani z izvajanjem zakonodaje EU in
seznanjanjem s politikami EU na terenu pripomorejo k večji učinkovitosti Unije, ki je tako tudi bližje
državljanom.

Predsednik Vasco Alves Cordeiro se je v govoru o stanju v regijah in mestih v Evropski uniji 11.
oktobra 2022 poklonil bistvenemu delu, ki ga župani, lokalni svetniki, guvernerji, regionalni ministri
in vse javne uprave opravljajo dan za dnem povsod po Uniji.

Politično delo naših članov, ki ima temelje v regijah in mestih, ter njihovo poznavanje lokalnih razmer
sta edinstvena prednost in največji adut Odbora. Člani OR so močni spodbujevalci v svojih skupnostih
in nacionalnih združenjih lokalnih in regionalnih oblasti.

Da bi razvijal sinergije in spodbujal izmenjavo primerov dobre prakse, OR podpira napotitve
nacionalnih strokovnjakov ter časovno omejene študijske obiske za uradnike v lokalni ali regionalni
upravi.

Možnosti za napotitve nacionalnih strokovnjakov za seznanitev z delom OR iz prve roke ter za
okrepitev sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter OR

Uradniki v lokalni ali regionalni upravi, ki se prijavijo za takšno napotitev, se bodo lahko iz prve roke
seznanili, kako deluje posvetovalni organ EU. Kot naši prihodnji sodelavci bodo lahko dejavno
prispevali k postopku odločanja EU z drugačnega vidika, hkrati pa se bo poglobilo sodelovanje med
lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter OR.

OR ponuja tri vrste napotitev (nacionalni strokovnjaki iz druge države, nacionalni strokovnjaki z
belgijskim državljanstvom in napotitve brez stroškov), poleg tega pa še krajše študijske obiske
(idealno za državne uradnike, ki so že v Bruslju).

Med napotitvijo v OR lahko nacionalni strokovnjaki:
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 sodelujejo v posebnem programu, ki je prilagojen tako njihovim potrebam in pričakovanjem
kot tistim, ki jih ima OR;

 izkoristijo delovno okolje z vso potrebno opremo, vključno z dostopom do naših mrež,
delovnimi orodji in programi usposabljanja;

 opravljajo časovno omejene naloge, ki so koristne tako za OR kot za lokalno in regionalno
javno upravo;

 aktivno sodelujejo pri glavnih dejavnostih institucije;
 sodelujejo na plenarnih zasedanjih OR;
 spoznajo, kako pripravljamo naša mnenja;
 odkrivajo še druge vidike našega dela.

V zameno bi si želeli pomoči pri organizaciji lokalnih dialogov v regijah EU skupaj z našimi člani in
namestniki. Na ta način bodo vaše regionalne zadeve in vaša stališča ustrezno upoštevana v razpravah
o prihodnosti Evrope, ki bo tako oblikovana in usmerjena tudi na podlagi potreb in pričakovanj
evropskih regij.

Možnosti za napotitve, pri katerih se izplačajo dnevnice, so omejene. Zato lokalnim, regionalnim in
nacionalnim vladam toplo priporočamo, naj razmislijo o napotitvah brez stroškov (pri katerih OR
nacionalnim strokovnjakom ne izplača nobenega dodatnega nadomestila poleg plače, ki jo dobijo od
delodajalca). Vendar OR tudi med napotitvijo brez stroškov nacionalnim strokovnjakom omogoči
uporabo pisarniških prostorov in delovne postaje/ustreznih delovnih orodij, usposabljanje in mrežno
povezovanje ter delo z mentorjem, ki jim bo pomagal, da bo njihovo bivanje plodna in koristna
izkušnja zanje in za njihovo regijo.

Napotitve so časovno omejene (najmanj šest mesecev in največ dve leti z možnostjo podaljšanja, pri
čemer celotno obdobje napotitve ne sme biti daljše od štirih let).

Leta 2023 naj bi se zapolnilo nekaj mest za napotene nacionalne strokovnjake brez stroškov.
Kandidati, ki se zanimajo za napotitev v OR, se lahko kadar koli prijavijo na naši spletni strani.
Izberejo lahko največ tri profile/področja zanimanja, na katerih si želijo delati (po prednostnem
vrstnem redu). Pogoji za napotitev so navedeni v prilogah 1 in 2. Na naši strani o delovnih mestih
boste našli sklep o pravilih za napotene nacionalne strokovnjake v službah OR.

Člane in namestnike prosim, da to pismo pošljejo naprej, da bi informacije dosegle čim več sodelavcev
v lokalni in regionalni upravi.

Vas in vašo regijo bom z veseljem pozdravil v OR. Veselim se tesnejšega sodelovanja z vami.
Obvladajmo izzive prihodnje Evrope skupaj!

Petr Blížkovský
elektronski podpis
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Priloga 1

V skladu s Sklepom št. 438/2015 o pravilih za napotene nacionalne strokovnjake v službah
Evropskega odbora regij

Celotno besedilo Sklepa št. 438/2015 je na voljo na naši strani o delovnih mestih.

Pogoji za napotitev:

Na mesta napotenih nacionalnih strokovnjakov se lahko prijavijo zaposleni v lokalni, regionalni in
državni upravi ali medvladnih organizacijah. Pri tem morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji.

Prosilci morajo:

• biti zaposleni v lokalni, regionalni in državni upravi ali medvladni organizaciji;

• imeti vsaj tri leta delovnih izkušenj na upravni, znanstveni, tehnični, svetovalni ali nadzorni
funkciji s polnim delovnim časom;

• biti pred napotitvijo vsaj dvanajst mesecev zaposleni pri svojem zdajšnjem delodajalcu;

• temeljito obvladati enega od uradnih jezikov Evropske unije in imeti zadovoljivo znanje še
enega jezika Evropske unije;

• v času napotitve ne smejo preseči starostne meje 66 let;

• dokazati, da jim bo delodajalec še naprej izplačeval plačo, med celotnim trajanjem napotitve
ohranil zaposlitev ali pogodbeno razmerje ter zagotavljal vse socialne pravice in prejemke,
zlasti za socialno varnost in pokojnino.
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Priloga 2

Izvleček iz Sklepa št. 188/2022 Evropskega odbora regij o pravilih za programe pripravništev

Poglavje III DOLOČBE O ŠTUDIJSKIH OBISKIH ZA DRŽAVNE URADNIKE

Člen 16 – Opredelitev študijskih obiskov za državne uradnike

16.1 Program je na voljo osebju ali pripravnikom iz nacionalnega, regionalnega ali lokalnega
javnega organa države članice EU ter lahko OR in instituciji, pri kateri je uradnik zaposlen, omogoči,
da okrepita sodelovanje, ponuja pa tudi priložnost za mreženje. Poleg tega lahko uradniki, ki
sodelujejo v tovrstnih programih izmenjav, spoznajo delo OR in hkrati razvijajo svoje spretnosti,
kompetence in znanje.

16.2 V nasprotju s pripravništvi v okviru projekta Cicero, ki so plačana v obliki nepovratnih
sredstev, kot določa člen 11, študijskih obiskov za državne uradnike ne plača OR, temveč institucija,
pri kateri je uradnik zaposlen, vendar so pripravniki iz javnih organov upravičeni do socialnih ukrepov
pod pogoji, ki jih določa člen 5(6).

Člen 17 – Pogoji za prijavo

17.1 Ta program je namenjen predvsem državnim uradnikom iz držav članic Evropske unije.
Državni uradniki lahko prihajajo iz nacionalnih, regionalnih ali lokalnih javnih organov.

17.2 Državni uradniki, ki se prijavijo za študijski obisk, morajo izpolnjevati naslednja merila:
−biti morajo državljani ene od držav članic EU in zaposleni pri nacionalnem, lokalnem ali
regionalnem javnem organu države članice. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih lahko
generalni sekretar odobri študijski obisk za državne uradnike tudi kandidatom iz držav, ki niso
članice EU. OR si pridržuje pravico do preklica ponudbe in izbire drugega primernega
kandidata, če kandidat do začetka študijskega obiska ne dokaže, da izpolnjuje zahteve
nacionalne zakonodaje o priseljevanju za zakonito prebivanje in delo v Belgiji;
− imeti morajo vsaj diplomo prve stopnje (ali so dokončali vsaj polovico dodiplomskega študija,
ki je relevanten za delo OR);
−delati morajo na delovnem mestu na ravni in z vsebino, ki ustreza nalogam, ki jih uslužbenci
EU opravljajo v OR;
−od organa, pri katerem so zaposleni, morajo dobiti potrdilo o zaposlitvi in soglasje za študijski
obisk v OR ter dokaz, da jim bo ta organ zagotavljal financiranje med celotnim študijskim
obiskom;
− tekoče morajo govoriti francoščino ali angleščino.

Člen 18 – Trajanje in začetek študijskega obiska za državne uradnike

18.1 Študijski obisk za državne uradnike se lahko odobri za obdobje od dveh do šestih mesecev.
Direktor, pristojen za kadrovske zadeve, lahko odobri podaljšanje tega obdobja na največ dvanajst
mesecev.
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18.2 Datum začetka študijskega obiska se določi v dogovoru s kandidatom.

Člen 19 – Izbirni postopek za študijske obiske za državne uradnike

19.1 Prošnjo za študijski obisk za državne uradnike predloži vodja enote ali direktor organa
pošiljatelja v skladu z veljavnim notranjim postopkom.

19.2 Prošnje za študijski obisk za državne uradnike obravnava urad za pripravništva v skladu z
veljavnim notranjim postopkom.

19.3 Študijski obisk za državne uradnike lahko odobri direktor, pristojen za kadrovske zadeve, v
skladu z veljavnim notranjim postopkom.

Člen 20 – Predložitev vlog

Vloge za študijski obisk za državne uradnike se predložijo s spletnim obrazcem, ki je na voljo na
spletišču OR.

Člen 21 – Zavarovanje

21.1 Vse osebe, ki so na študijskem obisku za državne uradnike, morajo imeti sklenjeno zdravstveno
zavarovanje. OR ne krije stroškov tega zavarovanja. Dokaz o sklenjenem zdravstvenem zavarovanju
predloži kandidat.

21.2 Vse osebe, ki so na študijskem obisku za državne uradnike, morajo imeti sklenjeno nezgodno
zavarovanje v skladu s pogoji, določenimi v zavarovalni polici OR. Vse stroške te zavarovalne premije
krije OR.

_____________
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