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1. ZAKONSKA PODLAGA:  

 16. člen Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 

28/03) 

 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 1082/2006/ES z dne 05. julija 2006 o 

ustanovitvi evropskega zdruţenja za teritorialno sodelovanje  

 Uredba o ustanavljanju evropskega zdruţenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list 

RS, št. 31/2008).  

 

Obrazložitev: 

 

Pri doseganju transnacionalnih in interregionalnih ciljev v Evropi imajo obmejne lokalne 

skupnosti – občine pomembno vlogo, vendar so se v preteklih letih kljub dobremu 

sodelovanju srečevale s teţavami pri pridobivanju evropskih sredstev, zaradi neharmonizirane 

zakonodaje in pomanjkanja menedţiranja skupnih programov.  

Evropska unija je v sklopu potrebne reforme programa INTERREG in za učinkovitejšo 

delitev sredstev za evropsko teritorialno sodelovanje poleti 2006 postavila temelje za 

ustanovitev evropskega zdruţenja za teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju: EZTS). 

Evropski parlament in svet sta namreč 5. julija 2006 sprejeli Uredbo št. 1082/2006 o 

ustanovitvi evropskega zdruţenja za teritorialno sodelovanje. Uredbo sta v svoj pravni red 

prenesli Republika Madţarska s sprejemom zakon XCIV. iz leta 2007 o evropskem zdruţenju 

za teritorialno sodelovanje ter Republika Slovenija s sprejemom Uredbe o ustanovitvi 

evropskega zdruţenja za teritorialno sodelovanja (Ur. l. RS, št. 31/08). 

Na Madţarskem takšna oblika EZTS ţe obstaja, kot npr. Ister-Granum, ki je ustanovljena s 

strani 47 madţarskih in 39 slovaških lokalnih skupnosti.  

Z namenom pospešiti in krepiti sodelovanje med lokalnimi skupnostmi iz Republike 

Slovenije in Madţarske ter z namenom prispevati in okrepiti gospodarsko in druţbeno 

kohezijo, ki se bo s sodelovanjem realizirala, ţelijo slovenske in madţarske lokalne skupnosti, 

ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije in Republike Madţarske, pristopiti k 

ustanovitvi evropskega zdruţenja za teritorialno sodelovanje – PANONSKO EVROPSKO 

ZDRUŢENJE ZA TERITORIALNO SODELOVANJE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 

(v nadaljevanju: PANNON EGTC).  



K sodelovanju so pozvane tudi lokalne skupnosti iz Republike Hrvaške (območje Osijeka), ki 

so izrazili namero, da bodo ob vstopu v Evropsko unijo pristopili k sodelovanju v navedenem 

zdruţenju.  

PANNON EGTC bo imelo status neprofitne gospodarske organizacije kot pravne osebe s 

posebnim javnim značajem, drţava sedeţa po ustanovni listini zdruţenja bo Republika 

Madţarska, sedeţ zdruţenja pa bo v Pécsu v Republiki Madţarski, kar pomeni, da bo 

PANNON EGTC urejala madţarska zakonodaja.    

Namen PANNON EGTC je, da s programi, ki se realizirajo v okviru teritorialnega 

sodelovanja, ki ga financira Evropska unija, ob koriščenju prednosti pravnih oseb zdruţenja, 

znotraj upravnih meja občin ustanoviteljic zdruţenja oziroma na drugih območjih, ki so 

povezana s to dejavnostjo, ob pripravi skupnega razvojnega programa, omogoča in pomaga 

krepiti in pospešiti razvoj gospodarske ter druţbene kohezije.  

 

Prvenstvena naloga PANNON EGTC bo, da ob sofinanciranju Evropske unije – prek 

Evropskega regionalnega razvojnega sklada, Evropskega socialnega sklada in/ali 

Kohezijskega sklada – uresničuje programe in projekte v okviru teritorialnega sodelovanja.  

 

Občina Moravske Toplice kot bodoči ustanovitelj evropskega zdruţenja za teritorialno 

sodelovanje je v skladu z Uredbo o ustanovljanju evropskega zdruţenja za teritorialno 

sodelovanje dolţna Sluţbi Vlade Repulike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno 

politiko poslati uradno obvestilo o namenu sodelovanja v takem zdruţenju. O odobritvi 

sodelovanja odloči Vlada RS na predlog Sluţbe Vlade Repulike Slovenije za lokalno 

samoupravo in regionalno politiko. 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o pristopu Občine 

Moravske Toplice k ustanovitvi Panonsko evropskega združenja za teritorialno 

sodelovanje z omejeno odgovornostjo.  

 

                                      Ţupan: 

Alojz GLAVAČ 

 

 

Priloge: 

 Predlog sklepa  

 Sporazum 

 Statut 

 

 

 

 



Na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01,  69/02 

in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na _______ redni seji dne _______ 

sprejel naslednji  

 

S K L E P 

 

1. 

 

Občinski svet Občine Moravske Toplice soglaša s pristopom Občine Moravske Toplice k 

ustanovitvi Panonsko evropskega zdruţenja za teritorialno sodelovanje z omejeno 

odgovornostjo.  

 

2. 

 

Občinski svet pooblašča ţupana za podpis Sporazuma o ustanovitvi Panonsko evropskega 

zdruţenja za teritorialno sodelovanje z omejeno odgovornostjo in Statuta ter pristopne izjave.  

 

3. 

 

Občinski svet predlaga, da v primeru neučinkovitosti delovanja te skupine občina uveljavi 

izstopno pravico.  

 

4. 

 

Ta sklep velja z dnem sprejema.  

 

 

Številka: _________________ 

Moravske Toplice, dne ________________ 

                                      Ţupan: 

Alojz GLAVAČ, l.r. 

 
 


