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RAZMISLIMO O EVROPI  

PRIROČNIK ZA ČLANE OR O ORGANIZACIJI LOKALNIH DOGODKOV 

 

 

KAJ JE „RAZMISLIMO O EVROPI“? 

 

„Razmislimo o Evropi“ je pobuda Evropskega odbora regij, s katero želi državljanom omogočiti, da 

bi predstavili svoje ideje, razmišljanja in mnenja o tem, kakšna bi morala biti Evropska unija. 

Regionalne in lokalne oblasti je zaprosil, da začnejo dialog z državljani in zbirajo odzive, ki 

povzemajo njihove skrbi, razmišljanja, predloge in ideje glede prihodnosti EU. OR pa se zavezuje, da 

bo poskrbel, da se glas državljanov sliši v okviru sedanje razprave o prihodnosti Evrope ter da se 

vzpostavi dialog z ljudmi v preprostem jeziku o skupnih vrednotah in z možnostjo, da se njihove 

skrbi in konkretne predloge vključi v razpravo na ravni EU. 

 

Evropski odbor regij je to prostovoljno pobudo svojih članov pripravljen podpreti z organizacijo 

lokalnih dogodkov po vsej Evropi v letu 2017, ki bodo po večini potekali v obliki razprav z 

državljani v državah članicah, na pobudo članov OR, regij, pokrajin, mest in njihovih nacionalnih 

združenj ter v partnerstvu z drugimi institucijami EU. 

 

Poleg tega lahko politične razprave na temo „Razmislimo o Evropi“ začnejo tudi regionalni 

parlamenti ali mestni sveti. Zaključki teh razprav ter izjave ali resolucije, ki bi utegnile biti sprejete, 

bodo lahko prispevek k mnenju OR na temo Razmislimo o Evropi: prispevek regionalnih in lokalnih 

oblasti k ponovni vzpostavitvi zaupanja v Evropsko unijo, za katerega je zaprosil predsednik 

Evropskega sveta Donald Tusk.  

 

Rezultati vrste lokalnih dogodkov na temo „ Razmislimo o Evropi“ v letu 2017 bodo del prispevka 

OR k Razmisleku o EU, ki bo temeljil na resoluciji o prihodnosti Evrope, ki jo bo Evropski odbor 

regij sprejel na plenarnem zasedanju februarja 2017, in mnenju Razmislimo o Evropi: prispevek 

regionalnih in lokalnih oblasti k ponovni vzpostavitvi zaupanja v Evropsko unijo, ki bo predvidoma 

sprejeto oktobra 2018, še pred začetkom kampanje za evropske volitve leta 2019. 

 

 

 

 



KAKO LAHKO OR PODPRE VAŠ LOKALNI DOGODEK? 

 

Glede na razpoložljiva finančna sredstva OR lahko krije naslednje ukrepe (seznam ni dokončen): 

Podpora pred dogodkom 

 Načrtovanje dogodka – podpora pri zasnovi dogodka, vključno s časovnim 

razporedom/moderatorjem/govorniki/usklajevanjem organizacijskih del/določitvijo 

lokacije/postavitvijo/vizualno podobo, okrasitvijo 

 Govorniški pripomočki za člane OR, vključno s predlogi za strukturo razprave/smernicami 

glede vizualne podobe/prošnjami za odziv na dogodek 

Izvedba dogodka 

 Stroški za moderatorja 
 Tolmačenje – pol dneva  

 Komunikacijska podpora preko tiskanih, spletnih, avdiovizualnih in družbenih medijev 

 Povračilo potnih stroškov za omejeno število članov OR, ki bodo nastopili kot govorci na 

dogodku 

 Razdelitev gradiva, publikacij + posebnih panojev „ Razmislimo o Evropi“ 

 Ad hoc medijska partnerstva za čim večjo prepoznavnost dogodka 

 Ad hoc kampanje na družbenih omrežjih za čim večji domet dogodka 

 

KAKŠNE NALOGE IMATE VI, KOT ORGANIZATOR? 

 

 Poskrbeti za logistiko: kraj dogodka + tehnična podpora  

 Povabiti govornike 

 Pripraviti ukrepe komuniciranja (preko regionalnih in lokalnih medijev) 

 Poskrbeti, da se zberejo odzivi na dogodek (tudi preko App), in spremljati rezultate, da se 

jih bo nato lahko vključilo v delo OR 

 

KAJ POTREBUJETE ZA ORGANIZACIJO LOKALNEGA DOGODKA Z OR? 

 

1. Člana OR, ki bo lokalni dogodek podprl, dal pobudo zanj in na njem sodeloval. 

 

2. Za uspeh dogodka je ključnega pomena močna zavezanost in motiviranost lokalne oblasti, ki 

dogodek gosti, ter partnerjev. 

 

NASVETI ZA USPEŠNEJŠO ORGANIZACIJO 

 

1. Svojo idejo in časovni načrt sporočite Evropskemu odboru regij precej vnaprej: stvari so 

kompleksne in o njih je treba razpravljati dovolj zgodaj. Načrtujmo skupaj! 

 

2. Uporabite format razprave z državljani in prilagodite zasnovo vašega dogodka lokalnim 

prednostnim temam vaše regije ali mesta. 

 

3. Upoštevajte politično ravnovesje in uravnoteženo zastopanost spolov ter različnih političnih 

stališč.  

 

4. Razmišljajte o sinergijah: vaš dogodek lahko spremlja sejo OR zunaj sedeža  

in/ali ustrezne državne dogodke (npr. generalne skupščine državnih/evropskih združenj). 

 

5. Pripravite svoj dogodek v partnerstvu: navežite stik z institucijami EU. Naši partnerji so 

lahko informacijski centri Europe Direct, predstavništva in informacijske pisarne EP! Stike 

najdete na povezavi Europe in My Region 

http://cor.europa.eu/en/regions/pages/europe-in-my-region.aspx


 

6. Poskrbite za dobro dokumentacijo (fotografije, videoposnetki, poročila), dodobra izkoristite 

medijska partnerstva (časopisi, TV, radio) in družbene medije. Naša ekipa za komuniciranje 

vam je pripravljena pomagati. 

 

7. Navdihujte se pri drugih dogodkih, ki potekajo po vsej Evropi na pobudo drugih članov OR, 

regij in mest. Več informacij o minulih lokalnih dogodkih najdete na naši spletni strani. 

 

 

KAKO POTEKA LOKALNI DOGODEK? 

 

 Struktura: 2-urna razprava povabljenih govornikov s publiko, ki jo moderira poklicni novinar. 

Govorniki v glavnem odgovarjajo na vprašanja moderatorja in publike. 

Format dialoga z državljani: participativen in odprt, temelji na konceptu odprtega prostora 

za razpravo med udeleženci in političnimi predstavniki  
 

 Govorniki/gostje okrogle mize: največ 4 člani OR (vključno s članom OR, ki dogodek gosti) 

Drugi govorniki: predstavniki državnih oblasti, drugih institucij EU (poslanci EP, komisarji), 

strokovnjaki za določene teme, predstavniki civilne družbe. Število govornikov mora biti 

omejeno, da res lahko pride do izmenjave mnenj s publiko. 

 

 Vsebina/fokus dogodkov: dialogi z državljani ne bodo imeli nabora tem ali predpisanih tem. 

Med obravnavanimi temami so na splošno lahko demokratični deficit, vključevanje 

migrantov, radikalizacija, naložbe, socialna, ekonomska in teritorialna kohezija, 

usposabljanje mladih, digitalna agenda, energetska unija, okolje, spopadanje s 

podnebnimi spremembami, socialna politika, izzivi globalizacije, gospodarski modeli za 

Evropo. 
 

 Resnične zgodbe in dokazi: odvisno od izbrane teme bi morale institucije v Bruslju, vključno z 

OR, poiskati ustrezne resnične zgodbe iz vaše regije ali mesta, tudi o javnem mnenju o EU in 

njenih politikah. 

 

 Ciljna publika: lokalni dogodek mora biti karseda vključujoč in odprt. Seznam ni popoln, 

vendar so ciljna publika različne starostne skupine, ljudje, ki sistematično ne volijo, učenci in 

učitelji, predstavniki podjetnikov MSP, predstavniki univerzitetnih in akademskih 

krogov, lokalni in nacionalni mediji, lokalni politiki in združenja lokalnih oblasti. 

 

 Načini zbiranja odzivov: razvili smo posebna orodja za zbiranje odzivov udeležencev, 

vključno s sistematičnim zbiranjem vprašanj in ad hoc obrazci za odzive, ter omogočili 

odzivanje tudi preko družbenih omrežij (twitter). Direkcija OR za komuniciranje je v ta namen 

pripravila spletno aplikacijo z anketo „Razmislimo o Evropi“. Aplikacija je lahko razumljiv 

obrazec za povratne informacije, ki ga udeleženci lahko izpolnijo v maternem jeziku že pred 

in med dogodkom. Odzivi so ključnega pomena za oblikovanje prispevka OR k 

„Razmisleku o EU“ in nudijo ideje za proces nadaljnjega reformiranja EU. 

 

 

 

 

http://www.cor.europa.eu/reflecting-eu


NAČIN PRIJAVE 

 

Če želite organizirati dogodek, morajo predlog za vsak lokalni dogodek na temo „Razmislimo o 

Evropi“ organizatorji vložiti vsaj tri mesece vnaprej preko preproste spletne prijavnice , ki je na voljo 

na tej povezavi: www.cor.europa.eu/reflecting-eu. Prosimo, da pozorno preberete ustrezni pravilnik – 

Sklep OR št. 028/2016 (besedilo je na voljo v vseh jezikih EU), ki je objavljen na naši spletni strani, 

namenjeni lokalnim dogodkom. Vsak predlog bo šel v postopek notranje presoje in če ima finančne 

posledice, bo predložen proračunskemu organ OR v odobritev. 

Ko OR dogodek odobri, direkcija za komuniciranje (enota za dogodke) organizatorjem pošlje praktični 

kontrolni seznam – smernice za organizatorje, vključno s tehnično specifikacijo storitev, ki jih preko 

zunanjega izvajalca nudi OR.  

 

*Opomba: V skladu s členom 11.8 Sklepa št. 028/2016 OR ne more podpreti lokalnih dogodkov v 

obdobju treh mesecev pred nacionalnimi ali regionalnimi volitvami. 

 

Če imate kakršnakoli vprašanja ali se želite dodatno pogovoriti, se obrnite na našo direkcijo za 

komuniciranje. Kontakt: eulocal@cor.europa.eu 

 

_____________ 
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