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LuksemburgNizozemska ŠvedskaNemčija  FinskaDanska

Belgija

3 regije 
3 skupnosti 
10 pokrajin
581 občin

Irska

Francija

Portugalska

Španija

Hrvaška GrčijaSlovenija Malta

Italija

Avstrija

3 okrožja
12 kantonov
102 občini

Latvija

9 mestnih občin
110 občin

12 pokrajin
355 občin

21 regij
290 občin

16 zveznih dežel
401 okrožij (294 deželnih okrožij, 
107 mest s pristojnostmi okrožja)

11.054 občin

19 regij, vključno z avtonomno regijo 
Ålandski otoki

310 občin

5 regij
2 regiji s posebnim statusom: 

Ferski otoki in Grenlandija
98 občin

Litva
60 občin

26 okrožnih svetov, od tega trije v 
Dublinu (Fingal, Dún Laoghaire-

Rathdown in South Dublin)
3 mestni sveti

2 mestna in grofijska sveta

Češka

14 pokrajin
6258 občin

18 regij (od tega 5 prekomorskih)
101 departma
35.358 občin

Slovaška

8 pokrajin 
79 okrajev
2926 občin

2 avtonomni regiji: Azori in Madeira
308 občin

3091 krajevnih skupnosti (freguesias)
Romunija

42 okrožij, vključno z glavnim mestom 
Bukarešto

103 mestnih občin
217 mest

2861 občin

17 avtonomnih skupnosti
2 avtonomni mesti: Ceuta in Melilla

50 pokrajin
8131 občin

Bolgarija

6 planskih regij
28 pokrajin
265 občin

Madžarska

19 županij
3175 občin 

Ciper

6 okrožij
39 mestnih občin

478 občin

21 županij (vključno z glavnim 
mestom Zagrebom)

128 mest
428 občin

13 regij
7 decentraliziranih uprav

325 občin

12 pokrajin
212 občin

6 regij
68 občin

20 dežel (5 jih ima poseben status)
2 avtonomni pokrajini: Bolzano in 

Trento
110 pokrajin

15 mestnih občin
7960 občin

9 zveznih dežel
95 okrajev (vključno s 15 mestnimi 

občinami)
2098 občin

Poljska

16 vojvodstev
314 okrožij
2478 občin

Estonija

79 občin (64 občin in 
15 mestnih občin)

Kanarski otoki

Francoska Gvajana Gvadelup
Martinik

Azori Madeira

Reunion
Mayotte
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Člani se v okviru svoje nacionalne delegacije sestanejo pred 
plenarnimi zasedanji in sejami političnih skupin ter razpravljajo 

o skupnih stališčih.

Regijam in mestom omogočajo, da 
prispevajo svoja stališča k razpravi

 v EU ter izmenjujejo izkušnje in primere 
dobre prakse v zvezi s konkretnimi 

politikami EU.
Prek mrež se obravnavajo 
vprašanja, ki so velikega 

pomena za regije in mesta.
OR je član tudi Konvencije 

županov.

Člani OR se v Bruslju sestajajo na plenarnih 
zasedanjih, na katerih obravnavajo in 
sprejemajo mnenja, poročila in 
resolucije. Na zasedanja so povabljeni 
tudi evropski poslanci, evropski 
komisarji ter predstavniki Sveta in 
predsedstva EU, da sodelujejo v 
razpravah o vprašanjih 
posebnega pomena za 
regije in mesta.

Zagotavlja nemoten potek plenarnih zasedanj, sej komisij in drugih 
političnih dejavnosti članov OR. Pristojen je tudi za spodbujanje 

prepoznavnosti OR in pomoč članom pri dejavnostih komuniciranja.  

Sestavlja ga sedem direkcij: 
Člani, plenarna zasedanja in strategije – 

Zakonodajno delo 1

Zakonodajno delo 2 – Komuniciranje – 
Kadrovske zadeve in �nance – Logistika* 

– Prevajanje*

* (zadnji dve si deli z Evropskim 
ekonomsko-socialnim odborom). 

V okviru generalnega sekretariata 
delujejo tudi tajništva 

političnih skupin in služba 
za notranjo revizijo.

Predsedstvo ga imenuje za pet let. Njegova naloga je, da vodi upravo OR in 
skrbi za izvajanje sklepov predsedstva ter nemoteno delovanje uprave.

Petr Blížkovský je bil 7. oktobra 2019 imenovan za generalnega sekretarja 
Evropskega odbora regij.

Predsedstvo

Plenarna
skupščina

Generalni
sekretar

Generalni sekretariat

329
se sestane 

petkrat do šestkrat 
na leto

članov 

število članov na nacionalno delegacijo

Francija, Nemčija
in Italija Poljska in Španija

Avstrija, Belgija, Bolgarija,
Češka, Grčija, Madžarska,
Nizozemska, Portugalska

in Švedska
Danska, Finska,
Hrvaška, Irska,

Litva in Slovaška

Estonija, Latvija in Slovenija

Romunija

MaltaCiper in Luksemburg

Sedma komisija (CAFA) svetuje
 predsedstvu OR pri upravnih

 in �nančnih vprašanjih.

100
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članov 
na komisijo100

6
komisij

članov 
na komisijo

OR lahko pripravi mnenje o vseh ključnih področjih lokalnega ali regionalnega pomena, o 
katerih se morajo Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija z njim posvetovati. Ta 
različna področja zajemajo dve tretjini celotne zakonodaje EU.

Dodatne informacije so na voljo tukaj:

Delo Evropskega odbora regij

Mnenja
Institucije EU se redno posvetujejo z OR pri pripravi zakonodajnih besedil (direktiv, uredb itd.) na 
področjih, ki zadevajo lokalne in regionalne skupnosti. OR pripravlja tudi mnenja na lastno pobudo. 
Osnutek mnenja najprej sprejme pristojna komisija OR, nato pa o njem razpravlja plenarna skupščina. Po 
sprejetju na plenarnem zasedanju se mnenje pošlje vsem evropskim institucijam in objavi v Uradnem 
listu Evropske unije.
————————————————————————————————

Resolucije
Z resolucijami Evropski odbor regij izraža svoja stališča o pomembnih in aktualnih vprašanjih. Resolucije 
lahko pripravijo tudi politične skupine v OR.
————————————————————————————————

Predhodna mnenja in poročila o učinku
Naloga OR ni zgolj odzivanje na zakonodajne predloge, temveč tudi prispevek k prihodnjemu razvoju politik EU na 
podlagi strokovnih izkušenj njegovih članov. Podobno lahko Evropska komisija OR zaprosi za pripravo poročila o 
učinku. Kakor je razvidno iz imena, je to poročilo namenjeno oceni učinka politike na lokalni ali regionalni ravni.
————————————————————————————————

Promocija načela subsidiarnosti
Lizbonska pogodba je OR priznala pravico, da lahko za zaščito načela subsidiarnosti in tudi svojih pravic na 
Sodišču Evropske unije vloži tožbo.
————————————————————————————————

Dogodki
OR kot stična točka za regije in mesta organizira konference, seminarje in razstave v sodelovanju z lokalnimi in 
regionalnimi partnerji ter drugimi institucijami EU. 
• Med evropskim tednom regij in mest OR pozdravi na tisoče obiskovalcev, ki sodelujejo v živahnih 

razpravah ali pa iščejo partnerje za sodelovanje pri skupnih projektih.
• EuroPCom, evropska konferenca o javnem komuniciranju, je letno srečanje strokovnjakov za komunici-

ranje iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih organov ter zasebnih agencij za komuniciranje, 
nevladnih organizacij in akademskih krogov.

• OR vsaki dve leti organizira evropski vrh regij in mest, na katerem razpravlja o glavnih izzivih, s katerimi 
se sooča Evropska unija.

————————————————————————————————

Študije in druge publikacije
OR s pomočjo zunanjih strokovnjakov pripravlja študije o različnih vidikih lokalne in regionalne razsežno-
sti. Poleg tega objavlja tudi publikacije za lokalne in regionalne nosilce odločanja ter širšo javnost.

Področja pristojnosti OR

PredsednikPredsednik
Apostolos Tzitzikostas 
(guverner regije Osrednja 
Makedonija)

Mandat: dve leti in pol
• vodi delo OR
• predseduje plenarnim
 zasedanjem
• je uradni predstavnik OR

Konferenca predsednikovKonferenca predsednikov
Konferenco predsednikov 

sestavljajo predsednik, prvi 
podpredsednik in predsedniki 

političnih skupin. Konferenca 
predsednikov pripravlja delo 

in omogoča doseganje 
političnega soglasja o 

odločitvah, ki jih morajo 
sprejeti drugi ustanovni 

organi (plenarna 
skupščina, 

predsedstvo in 
komisije).

Predsednik 
izvoljen
februarja 2020

Predsednik 
izvoljen
februarja 2020

Vasco Alves Cordeiro
(član regionalne vlade 
Azorov)

Mandat: dve leti in pol
• skupaj s predsednikom 
 vodi delo OR

Prvi 
podpredsednik
Prvi 
podpredsednik

Prvi podpredsednik
izvoljen

februarja 2020

Prvi podpredsednik
izvoljen

februarja 2020

Mreža za nadzor
subsidiarnosti

EZTS
    Evropsko
združenje

za teritorialno
sodelovanje

REGHUB
Mreža regionalnih

središč za ocenjevanje 
izvajanja politike EU 

(RegHub)
CORLEAPKonferenca

regionalnih
in lokalnih

oblasti
za vzhodno
partnerstvo

ARLEM
Evro-

sredozemska skupščina
lokalnih in regionalnih

oblasti

Program
za mlade
izvoljene
politike

(YEP)

Mesta
in regije za

vključevanje

Platforma
za spremljanje

strategije
Evropa 2020

Portal
decentraliziranega

sodelovanja

politika teritorialne kohezije
in proračun EU

COTER

državljanstvo, upravljanje ter
institucionalne in zunanje zadeve

CIVEX

okolje, podnebne
spremembe in energija

ENVE

naravni
viri

NAT

socialna politika, izobraževanje,
zaposlovanje, raziskave in kultura

SEDEC
ekonomska

politika

ECON

članov – nacionalno in politično 
uravnotežena zastopanost

26

podpredsednikov
(1 na državo članico)

27

predsednikov političnih 
skupin

6*

predsednik
1prvi 

podpredsednik

1

Evropski odbor regij je 
skupščina predstavnikov lokalnih 

in regionalnih oblasti EU.
Od leta 1994 zastopa in podpira interese lokalnih in 
regionalnih oblasti v okviru procesa odločanja EU.

S sedežem v Bruslju prispeva k vse tesnejši povezanosti 
evropskih narodov in regij ter zagotavlja, da se odločitve 

sprejemajo čim bliže državljanom v skladu z načelom 
subsidiarnosti.

članov
61

* Skupina Zelenih ima 
dva sopredsednika

 


