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ZADEVA:

PREDLOG SOGLASJA MESTNE OBČINE NOVO MESTO K PREDLOGU
STATUTA EVROPSKEGA NEPROFITNEGA ZDRUŽENJA »SOLIDA – MREŽA
MEST, TEMELJEČIH NA SOLIDARNOSTI«

1. RAZLOGI ZA SOGLASJE K STATUTU
Mestna občina Novo mesto je partnerica pri dvoletnem evropskem projektu »SOLIDA - Mreža
občin za promocijo demokratične participacije priseljencev«, ki od septembra 2017 do novembra
2018 poteka v okviru programa Evropske unije »Evropa za državljane«. Občine partnerice
projekta SOLIDA so sklenile, da partnerstvo nadaljujejo tudi po uradnem koncu projekta, zato so
se povezale v neprofitno združenje »SOLIDA – mreža mest, temelječih na solidarnosti«, katerega
statut želijo sprejeti na prihodnjem srečanju, ki bo od 27. do 29. junija 2018 potekalo v Solunu v
Grčiji.
2. OCENA STANJA IN OBRAZLOŽITEV
Program »Evropa za državljane« promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja
evropsko državljanstvo in državljansko participacijo. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo
katerih lahko državljani neposredno sodelujejo, Evropska komisija spodbuja večjo vključitev
državljanov na vseh ravneh in z vseh vidikov skupnosti ter jim s tem omogoča sodelovanje pri
izgradnji bolj povezane Evrope.
Namen projekta SOLIDA je medsebojno učenje, izmenjava izkušenj in dobrih praks med malimi
in srednje velikimi evropskimi občinami na področju integracije priseljencev v lokalne skupnosti.
S spodbujanem sodelovanja med deležniki iz različnih evropskih držav želi projekt pomagati
oblikovalcem politik in strokovnjakom, ki se ukvarjajo z izzivi integracije priseljencev, da uporabijo
pristope, ki so se v drugih okoljih izkazali za učinkovite oziroma da jih prilagodijo specifičnim
okoliščinam in razvijejo nove programe, ki bodo učinkovali v njihovem okolju. Obenem si projekt
prizadeva spodbuditi inovativne pristope in večje projekte ter razvijanje skupnih standardov
kakovostne integracije priseljencev. Problematika migracij je eno ključnih vprašanj, s katerim se
danes sooča Evropska unija, ki na področju integracije priseljencev razvija številne politike.
Ustrezna integracija priseljencev je namreč ključna za socialno kohezijo in gospodarski razvoj.
Integracija je kontinuirani, dvosmerni proces, ki temelji na vzajemnih pravicah in dolžnostih
priseljencev na eni in države gostiteljice na drugi strani. Gre za zelo kompleksno in občutljivo

nalogo, s katero se sooča večina članic EU, pri čemer so nekatere prešle iz emigrantskih v
imigrantske države in se prvič srečujejo s problemom priseljevanja, bolj izkušene članice pa ob
novem priseljenskem valu spreminjajo politike, ki so se v preteklosti izkazale za neučinkovite.
Mestna občina Novo mesto je v okviru projekta SOLIDA prejela 13.800,00 EUR namenskih
nepovratnih sredstev. V okviru projekta bo skupno potekalo sedem dogodkov v tujini, septembra
2018 pa bo mednarodni dogodek gostila Mestna občina Novo mesto.
Občine partnerice projekta SOLIDA - poleg Mestne občine Novo mesto v projektu sodelujejo še
občine Gioiosa Ionica (Italija) – vodilni partner; Lousada (Portugalska), Neapoli-Sykies (Grčija),
Erdut (Hrvaška), Santa Pola (Španija), Birgu (Malta) in nevladna organizacija Rete dei Comuni
Solidali RESCOSOL (Italija) - so sklenile, da z izmenjavo izkušenj in dobrih praks nadaljujejo tudi
po formalnem zaključku projekta, pri čemer želijo sodelovanje razširiti na vsa družbena področja,
ki jih lahko učinkovito razvijamo na temeljih načel solidarnosti, socialnega vključevanja,
demokracije in nediskriminacije. Zato želijo ustanoviti neprofitno združenje »SOLIDA – mreža
mest, temelječih na solidarnosti«, katerega cilj je krepitev mednarodnih vezi in partnerskih
dejavnosti, ki temeljijo na načelu solidarnosti ter razvoj inovativnih projektov sodelovanja, ki bodo
ustvarili sinergijo med različnimi vrstami sodelujočih.

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Soglasje k statutu neprofitnega združenja »SOLIDA – mreža mest, temelječih na solidarnosti«,
ne bo imel finančnih posledic za Mestno občino Novo mesto .
4. PREDLOG ZA ODLOČANJE
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo sprejem naslednjega
SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s predlogom statuta evropskega
neprofitnega združenja »SOLIDA - mreža mest, temelječih na solidarnosti« in z njim
soglaša.

Pripravila:
Mag. Nataša Jakopin,
Višja svetovalka za protokol in mednarodne odnose

Gregor Macedoni
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
PRILOGA:
1. Predlog statuta neprofitnega združenja »SOLIDA – mreža mest, temelječih na solidarnosti«.

SOLIDA

STATUT
Potrjen dne gg/mm/aa
s soglasjem (npr. generalne skupščine)

1. DEL

1. člen USTANOVITEV IN IME
Evropsko neprofitno združenje je ustanovljeno pod imenom “SOLIDA” − mreža mest, temelječih
na solidarnosti, ki uresničuje cilje in namene, določene v tem statutu.
2. člen NASLOV
Uradni naslov združenja SOLIDA bo Viale delle Rimembranze, 160 − Gioiosa Ionica (RC).
Uradni naslov se lahko po odločitvi Generalne skupščine prenese v drugo državo Evropske unije.
2. DEL
3. člen TEMELJNA NAČELA
1. Združenje SOLIDA sestavljajo občine in drugi javni in zasebni organi, ki temeljijo na enakih
načelih solidarnosti, socialne vključenosti, demokracije in nediskriminacije.
2. Združenje SOLIDA temelji na načelu spodbujanja solidarnosti, demokracije in sodelovanja med
ljudmi, ki je osnova za miroljubno sožitje.
3. Združenje SOLIDA v celoti podpira temeljne vrednote EU, kot so spoštovanje človekovega
dostojanstva in človekovih pravic, demokracijo, enakost in načela pravne države. Združenje v
nobenem primeru ne podpira kakršnih koli oblik nespoštovanja in zanikanja Listine o temeljnih
pravicah Evropske unije.
4. Združenje SOLIDA upošteva načela socialne vključenosti invalidov, mlajših in starejših
delavcev, migrantov in etničnih manjšin, ljudi, ki so živeli na socialno ogroženih območjih, in
žensk na trgu dela.
5. Združenje SOLIDA podpira načela prostovoljstva na način, ki je zapisan v Evropski listini o
pravicah in odgovornostih prostovoljcev.

4. člen CILJI IN NAMEN
Cilj mreže je razvoj mednarodnih vezi in partnerskih dejavnosti med člani, ki temeljijo na načelu
solidarnosti. Prav tako podpira začetek inovativnih projektov sodelovanja, ki bodo ustvarili
sinergijo med različnimi vrstami sodelujočih.
Združenje je ustanovljeno z namenom, da:
1. podpira lokalno upravo pri načrtovanju in izvajanju vključujoče politike;
2. poudarja pomen vrednot solidarnosti in medsebojne pomoči za ranljive skupine ljudi;
3. povezuje člane, da bi se zagotovilo kontinuiteto in prednost socialnim pobudam za revne
države in ranljive skupine državljanov;
4. skrbi za izmenjavo praks med mesti, ki skrbijo za inovativne in praktične pristope k socialni
vključenosti in vključevanju migrantov;
5. se izboljša izmenjava “kulturnega znanja in dediščine" (umetnost, spretnosti, izdelki in
tradicije) med člani združenja;
6. se omogoči lažje sklepanje partnerstev z drugimi organi in institucijami (regijami,
ministrstvi, institucijami EU in drugimi državnimi in mednarodnimi organi);
7. se spodbuja udeležbo državljanov pri vključevanju ranljivih skupin v mestno življenje in
da se okrepi medkulturno razumevanje med ranljivimi skupinami ljudmi in širšo
skupnostjo;
8. spodbuja in ščiti vrednote etične in socialne pravičnosti, ki jih v mnogih državah ne
upoštevajo;
9. z razširjanjem zavedanja drugih kultur prepoznava raznolikost tradicij, načinov življenja
in religije kot vrednosti in ne kot razloga za konflikt;
10. spodbuja dejavnosti in projekte, ki lahko širijo kulturo miru in solidarnosti, podpirajo
nenasilje in zavračajo vojno kot orodje, s katerim si bogate države podredijo revne;
11. spodbuja strukturirano izmenjavo izkušenj na temo socialne vključenosti.
5. člen DEJAVNOSTI
Za doseganje svojih ciljev ima združenje pravico do izvajanja različnih vrst dejavnosti na
mednarodni in lokalni ravni:

1. organiziranje konferenc, seminarjev in delavnic;
2. organiziranje prostovoljnih dejavnosti v podporo socialni vključenosti;
3. razvoj in izvajanje projektov, ki jih financira EU ali druge institucije;
4. organiziranje in izvajanje kampanj za razširjanje in prepoznavnost;
5. prenos politike in primerov dobrih praks med svojimi člani;
6. uvajanje komunikacijskih orodij;
7. zagovorništvo;
8. opravljanje raziskav in študij;
9. organizacija dogodkov;
10. druge dejavnosti, ki bi bile lahko koristne za dosego ciljev združenja.

3. DEL
6. člen ČLANI
Združenje SOLIDA vključuje:
-

ustanovne člane;

-

redne člane.

Ustanovni člani so organi, ki so združenje SOLIDA ustanovili v okviru evropskega projekta
SOLIDA − mreže občin za spodbujanje demokratičnega sodelovanja priseljencev, ki ga financira
program Evropa za državljane.
Redni člani so organi (authorities?), ki se bodo združenju pridružili, ko bo projekt zaključen. Redni
člani so tako lahko občine, javna ali zasebna združenja, lokalni in regionalni organi, univerze ali
druge institucije, ki se ukvarjajo s vprašanji socialne vključenosti.
Redni člani združenja so dolžni del svojega proračuna nameniti dejavnostim socialnega
vključevanja na lokalni ravni in / ali izkazovati aktivno spodbujanje vrednot in načel združenja.
Ustanovni in redni člani imajo enake pravice in dolžnosti na srečanjih generalne skupščine.
7. člen PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV
1. Člani imajo pravico sodelovati na generalni skupščini, glasovati in preklicati svoje članstvo.
2. Člani morajo takoj sporočiti spremembe osebnih podatkov.

3. Član, ki se namerava umakniti iz združenja, mora svojo odločitev sporočiti najkasneje do 1.
februarja tekočega leta.
4. Član, ki je po nesporni odločitvi generalne skupščine članov iz kakršnega koli razloga
neprimeren za članstvo v združenju ali krši družbene norme, se iz združenja izloči ali začasno
suspendira.
5. Članom združenja ni treba plačevati članarine. Vendar se lahko letno članarino določi na letni
generalni skupščini.
4. DEL
8. člen ORGANI ZDRUŽENJA
Organizacijska struktura združenja temelji na naslednjih organih:
- generalna skupščina članov;
- upravni odbor;
- predsednik;
- tehnični sekretariat.
9. člen GENERALNA SKUPŠČINA
1. Generalna skupščina je suvereni organ združenja. Določa strateško politiko združenja in
sprejema ključne odločitve. Vključuje po enega predstavnika vsakega člana združenja.
2. Generalna skupščina se sestaja vsaj enkrat letno v eni od občin, ki so jo predstavljajo.
Generalno skupščino vodi predsednik združenja ali v njegovi odsotnosti podpredsednik.
3. Vsaka član ima en glas glede zadev v zvezi z generalno skupščino. Vsak član ima pravico
do glasovanja v zvezi z zadevami, ki se tičejo generalne skupščine. Pravico do glasovanja
ima oseba z najvišjo funkcijo v občini vsake izmed članic v času srečanja, t. j. župan ali
njihovi predstavniki.
4. Generalno skupščino skliče predsednik z vabilom v obliki pisma, faksa ali elektronske
pošte najmanj 15 dni pred datumom zasedanja generalne skupščine; sporočilo mora
vsebovati informacije o dnevnem redu, kraju, datumu in času srečanja. Skupščino se lahko
skliče drugič tudi na isti dan kot poteka prvo srečanje.

5. Generalna skupščina razpravlja o:
a. splošni politiki in smernicah združenja;
b. odobritvah in spremembah statuta in predpisov;
c. imenovanju in odstavljanju predsednika in podpredsednika;
d. število, imenovanju in odstavljanju članov upravnega odbora;
e. odobritvi letnega proračuna združenja (začasnega in končnega);
f. odobritvi letnega delovnega načrta združenja;
g. sprejemu novih članov in izključitvi članov;
h. vseh zadevah, ki jih predpisuje ta statut.
6. Generalno skupščino se lahko skliče tudi na zahtevo večine članov upravnega odbora
ali vsaj ene petine članov. Generalno skupščino se lahko izjemoma skliče tudi preko
video konference.
7. Generalna skupščina je veljavno sklicana na prvi poziv, če je prisotna polovica članov
in še en član. Za doseganje sklepčnosti se upošteva tudi člane, ki jih zastopa
pooblaščenec. Vsak član ne sme imeti več kot 2 pooblaščenca. Na drugem sklicu
srečanja je generalna skupščina veljavno sklicana, če je prisotna vsaj 1/3 (ena tretjina)
članov ali njihovih zastopa pooblaščencev.
8. Generalna skupščina navadno razpravlja z odprtim glasovanjem, odločitve pa se
sprejemajo na podlagi večine glasov prisotnih članov ali njihovih pooblaščencev.
Razprave, ki se tičejo ljudi, se izvajajo preko tajnega glasovanja. Vse razprave so
zabeležene v zapisniku, ki ga podpiše predsednik in zapisnikar.
9. Izvajanje funkcij v skladu s tem členom statuta se opravlja brezplačno.

10. člen UPRAVNI ODBOR
1. Upravni odbor opravlja izvršne funkcije in je izvoljen s tajnim internim glasovanjem
generalne skupščine.

2. Sprva generalna skupščina določi število članov upravnega odbora v naslednjem triletnem
obdobju. Nato člani predstavijo svoje kandidate predsedniku. Vsaka kandidatura je
veljavna le, če kandidata podpirajo vsaj trije člani. Kandidati z večino prejetih glasov so
izvoljeni. Vsak član ima pravico do števila glasov, ki je enako številu članov upravnega
odbora, ki jih je treba izvoliti.
3. Mandat upravnega odbora traja tri leta, v odboru pa je med 5 in 7 članov.
4. Člane pooblasti generalna skupščina za nadzor financ in administracije ter za izvajanje
strategije združenja. Upravni odbor poroča generalni skupščini o dejavnostih in o financah
združenja.
5. Upravni odbor se navadno sestaja vsaj enkrat letno. Poleg rednih srečanj pa se lahko skliče
na zahtevo vsaj tretjine članov.
6. Srečanja upravnega odbora skliče predsednik, ki člane odbora pisno po elektronski pošti
obvesti vsaj 20 dni pred sestankom. Sestanek je veljaven na prvi poziv, če je prisotna
polovica članov ali njihovih pooblaščencev in vsaj še eden član. Vsak član ne sme imeti
več kot 2 pooblaščenca. Na drugem pozivu je sestanek veljavno sklican, če je prisotna vsaj
1/3 (ena tretjina) članov, ali njihovih pooblaščencev.
7. Odločbe in sklepi se sprejmejo z absolutno večino prisotnih in so ustrezno zabeleženi v
zapisniku. Člani, ki se osebno ne morejo udeležiti sestanka, lahko sodelujejo tudi preko
video konference.
8. Upravni odbor je pooblaščen za naslednje funkcije:
a. izvaja politiko, o kateri odloča skupščina;
b. upravlja s proračunom in finančnimi viri;
c. predlaga generalni skupščini sprejem novih članov;
d. predlaga generalni skupščini za sprejem v članstvo druga združenja, organe,
podjetja, ki izvajajo ustrezne dejavnosti v okviru svojih ciljev;
e. predlaga generalni skupščini uvedbo letne članarine;
f. zastopa združenje v drugih institucijah in organih;
g. odobri sodelovanje v projektih EU;
h. izvaja vse določbe, ki jih določa ta statut.
9.

Izvajanje funkcij v skladu s tem členom statuta se opravlja brezplačno.

11. člen PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK
10. Predsednik je zakoniti zastopnik združenja. Predsednik / predsednica jamči za
doseganje ciljev združenja, pa tudi za spoštovanje statuta.
11. Predsednika se izvoli s tajnim glasovanjem na letni generalni skupščini izmed članov,
ki izhajajo iz vrst upravnega odbora.
12. Predsednikov mandat traja tri leta. Predsednik avtomatično izgubi svoj položaj v
primeru, da organ, ki ga predsednik zastopa, izstopi iz združenja.
13. Generalna skupščina izvoli in razveljavi imenovanje predsednika.
14. Predsednik je pooblaščen za naslednje naloge:
a. uradno zastopa združenje na nacionalni in mednarodni ravni;
b. sklicuje srečanja generalne skupščine in upravnega odbora;
c. izvaja načela vodstvene politike generalne skupščine in upravnega odbora;
d. spremlja upoštevanje določil tega statuta in predpisov združenja;
e. vodi generalno skupščini in upravni odbor ter s podpisom potrdi ustrezen
zapisnik;
f. izvaja vse določbe, ki jih določa ta statut.
15. Podpredsednik, izvoljen s strani upravnega odbora, pomaga predsedniku in
predsednika / predsednico nadomesti v primeru odsotnosti.
16. V primeru odstopa ali kakršne koli ovire glede izvrševanja vloge predsednika ali
podpredsednika se določi zamenjavo na prvem možnem srečanju generalne skupščine.
17. Izvajanje funkcij v skladu s tem členom statuta se opravlja brezplačno.

12. člen TEHNIČNI SEKRETARIAT
1. Tehnični sekretariat je organ za upravljanje in delovanje združenja, ki je odgovoren za
promocijo, izvajanje in usklajevanje programa združenja na lokalni ravni, ki ga odobri
odbor. Vzpostavlja vizijo združenja.
2. Za vsakega člana združenja se ustanovi en tehnični sekretariat, ki ima lokacijo v občini
tega člana.
13. člen FINANCE

1. Združenje ima za doseganje svojih ciljev na voljo naslednje prihodke:
a. letno članarino, če jo določi Generalna skupščina,
b. dohodke iz različnih dejavnosti in projektov,
c. prispevke in financiranje s strani javnih in zasebnih organov,
d. vse druge prihodke, ki prispevajo k povečanju sredstev združenja in so v skladu z
načeli in cilji združenja.
14. člen VELJAVNA ZAKONODAJA
1. Vse zadeve, ki niso definirane s tem statutom, urejajo veljavni zakoni in predpisi, ki se
uporabljajo v državi, v kateri je združenje registrirano.
2. Vsa sporna vprašanja, ki izhajajo iz ali so povezana s tem dokumentom, kot tudi vsa
razmerja med člani, ki jih statut uravnava, bodo obravnavana v pristojnosti sodišča, kjer je
združenje registrirano, v skladu z državnim pravom.
15. člen TRAJANJE
1. SE ŠE DOLOČI

