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Prvi cilj Sveta Evrope je dose~i ve~jo enotnost med njegovimi 46 ~lani-
cami pri varovanju osebne svobode, politi~ne neodvisnosti in vladavine
prava na na~elih, ki so podlaga prave demokracije in se na razli~ne na-
~ine dotikajo `ivljenja vseh Evropejcev. Vse dr`ave ~lanice Sveta Evrope
so pri vsem svojem ravnanju zavezane delovati v skladu s temi na~eli.

Vse od ustanovitve leta 1949 je Svet Evrope sila miru in sodelovanja,
zasidrana v na{i skupni dedi{~ini, ~lovekovih pravicah in demokraciji. S
padcem berlinskega zidu leta 1989 in {iritvijo demokrati~nih vrednot
po vsej Evropi je organizacija dobila novo politi~no razse`nost. Danes
Svet Evrope v tej skupni zavezi ~lovekovim pravicam, demokraciji in
vladavini prava zdru`uje `e okrog 800 milijonov Evropejcev.

Knji`ica ponuja vpogled v Svet Evrope in pojasnjuje, kaj ta organizaci-
ja je in kaj dela. V njej je opisana vloga vseh njenih klju~nih organov
in teles, ki skupno delujejo za pospe{evanje in utrjevanje varnosti in
demokracije v Evropi.
To je izziv za organizacijo, katere osrednji cilj je enotnost v razli~nosti
za vse Evropejce s skupno dedi{~ino in enakimi pravicami.
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Svet Evrope: 
pregled

^lanica Sveta Evrope lahko postane vsaka evropska dr`ava pod pogo-
jem, da sprejema na~elo vladavine prava in jam~i ~lovekove pravice in
temeljne svobo{~ine vsakomur, ki je pod njeno oblastjo.

Svet Evrope je meddr`avna organizacija, katere cilji so:
● varovati ~lovekove pravice, pluralisti~no demokracijo in pravno dr`avo;
● ozave{~ati ljudi in spodbujati razvoj evropske kulturne prepoznavno-

sti in raznolikosti;
● iskati re{itve za te`ave, s katerimi se sre~uje evropska dru`ba (zapo-

stavljanje manj{in, sovra{tvo do tujcev, nestrpnost, varstvo okolja,
kloniranje ljudi, aids, mamila, terorizem, organiziran kriminal itd.);

● pomagati pri uveljavljanju trdne demokracije v Evropi s podporo po-
liti~nim, zakonodajnim in ustavnim reformam.

Svet Evrope je 5. maja leta 1949 ustanovilo 10 dr`av (Belgija, Danska,
Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norve{ka, [vedska,
Zdru`eno kraljestvo), v avgustu 1949 pa sta se jim pridru`ili {e Gr~ija
in Tur~ija; v Svetu Evrope je danes 46 dr`av ~lanic*: Islandija in Nem~i-
ja (1950), Avstrija (1956), Ciper (1961), [vica(1963), Malta (1965),
Portugalska (1976), [panija (1977), Lihten{tajn (1978), San Marino
(1988), Finska (1989), Mad`arska (1990), Poljska (1991), Bolgarija
(1992), Estonija, Litva, Slovenija, ^e{ka republika, Slova{ka, Romunija
(1993), Andora (1994), Latvija, Albanija, Moldavija, Ukrajina, Makedo-
nija (1995), Rusija in Hrva{ka (1996), Gruzija (1999), Armenija in Azer-
bajd`an (2001), Bosna in Hercegovina (2002), Srbija in ^rna Gora
(2003) ter Monako (2004).

Sveta Evrope ne bi smeli zamenjevati z Evropsko unijo. To sta dve po-
polnoma razli~ni organizaciji. Res pa je, da so vse dr`ave ~lanice Evrop-
ske unije tudi ~lanice Sveta Evrope.

Belorusija

Japonska, Kanada, Mehika, Sveti sede` in Zdru`ene dr`ave Amerike
imajo status opazovalca v medvladnih telesih Sveta Evrope.

Evropska pala~a v Strasbourgu (Francija) je sede` Sveta Evrope.

Statut temelji 
na ~lovekovih

pravicah

Cilji

46 dr`av ~lanic

Nove kandidatke
za pristop

Status opazovalca

Evropska pala~a
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Svet Evrope re{uje vsa pomembnej{a vpra{anja evropske dru`be, razen
obrambe. V njegov program dela so vklju~ene ~lovekove pravice, me-
diji, pravno sodelovanje, socialna usklajenost, zdravstvo, izobra`evanje,
kultura, dedi{~ina, {port, mladina, lokalna demokracija in ~ezmejno
sodelovanje, okolje in prostorsko na~rtovanje.

● Odbor ministrov je telo, v katerem se sprejemajo odlo~itve Sveta
Evrope. Sestavljajo ga zunanji ministri vseh dr`av ~lanic (ali njihovi
stalni predstavniki).

● Parlamentarna skup{~ina je posvetovalno telo te organizacije, njene
~lane pa imenujejo parlamenti dr`av ~lanic.

● Kongres lokalnih in regionalnih skupnosti je svetovalno telo, ki za-
stopa lokalne in regionalne skupnosti.

Vlade, parlamenti dr`av ~lanic ter lokalne in regionalne skupnosti so
na ta na~in lo~eno zastopani vsak zase.

Britanec Terry Davis, rojen leta 1938, je bil leta 2004 izvoljen (za pet
let) za generalnega sekretarja Sveta Evrope. Njegova naloga je, da vodi
in usklajuje dejavnosti organizacije.

Za krepitev evropske trdnosti, {e zlasti po padcu komunisti~nih re`i-
mov, je Svet Evrope dobil nov politi~ni zagon z najvi{je ravni na sre~a-
njih voditeljev dr`av in vlad. Doslej sta bili `e dve taki sre~anji na vrhu.

Leta 1993 na Dunaju so se politi~ni voditelji 32. dr`av ~lanic te orga-
nizacije odzvali na izziv tako, da so opredelili na~rt dejavnosti za {iritev
organizacije.

V Strasbourgu leta 1997, ko je imel Svet Evrope `e 40 dr`av ~lanic, so
politi~ni voditelji sprejeli nov akcijski na~rt, ki je temeljil na {tirih obse`nih
temah. To so: demokracija in ~lovekove pravice, socialna usklajenost, var-
nost dr`avljanov in izobra`evanje za demokracijo in kulturno raznolikost.
To je podlaga za program dela Sveta Evrope na poti v novo tiso~letje.

Maja 2005 bo v Var{avi potekalo tretje sre~anje na vrhu, ko bo pred-
sedovanje Odboru ministrov prevzela Poljska. Vodje 46. dr`av ~lanic
bodo na tem sre~anju ocenili dosedanje delo in dolo~ili nove pred-
nostne naloge Sveta Evrope.

Svet Evrope ob~asno organizira konference podro~nih ministrov (za
pravosodje, izobra`evanje, dru`inske zadeve, zdravstvo, okolje, lokalne
skupnosti, preseljevanje, enakopravnost `ensk in mo{kih, delo, mno-
`i~ne medije, kulturo, {port itd.)

Na konferencah ministri analizirajo pomembnej{e te`ave, ki se porajajo
na njihovih podro~jih, in spodbujajo stalne stike med ministrstvi, ki se v
dr`avah ~lanicah ukvarjajo z enakimi zadevami. Pripravijo projekte, ki naj
bi se skupno izvajali, in predlagajo dejavnosti za program dela Sveta.

[iroko zastavljene
dejavnosti

Okvir sodelovanja

Izvoljeni generalni
sekretar

Sre~anja na vrhu
dajejo nov zagon

Konference 
podro~nih 
ministrov
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Delo Sveta Evrope vodi v evropske konvencije in sporazume, na podla-
gi teh pa lahko nato dr`ave ~lanice ustrezno usklajujejo in spreminjajo
svojo zakonodajo.

Nekatere konvencije in sporazumi so na voljo za sprejem tudi dr`avam
ne~lanicam. Rezultati {tudij in dejavnosti so na voljo vsem vladam, da
bi pospe{evale sodelovanje in socialni napredek v Evropi.

Svet Evrope sprejema tudi delne sporazume kot obliko sodelovanja »v
razli~nih razse`nostih«, kar posameznim dr`avam omogo~a izvajanje
posebnih dejavnosti v skupnem interesu ob soglasju drugih ~lanic.

Svet Evrope je leta 2003 sprejel dve resoluciji � Res (2003)8 in Res
(2003)9 �, ki mednarodnim in nacionalnim nevladnim organizacijam
omogo~ata pridobitev sodelovalnega polo`aja oziroma polo`aja part-
nerstva. S tem gradi pravo partnerstvo s tistimi organizacijami, ki zasto-
pajo navadne ljudi. Z organiziranjem posvetovanj v razli~nih oblikah (med
katerimi so tudi razprave in okrogle mize) Svet Evrope vklju~uje nevladne
organizacije v medvladne dejavnosti in spodbuja dialog med ~lani parla-
menta in raznimi zdru`enji o pomembnej{ih dru`benih vpra{anjih.

Pribli`no 1800 mednarodnih uradnikov, ki prihajajo iz dr`av ~lanic, je
stalno osebje sekretariata organizacije; vodi ga generalni sekretar.

Svet Evrope financirajo vlade dr`av ~lanic; njihovi prispevki v prora~un
organizacije se izra~unajo glede na {tevilo prebivalcev in premo`nost
dr`av. Redni prora~un je za leto 2004 zna{al 180,5 milijonov evrov.

Uradna jezika Sveta Evrope sta angle{~ina in franco{~ina, Parlamentar-
na skup{~ina pa kot delovne jezike uporablja tudi nem{~ino, italijan{~i-
no in ru{~ino. Med razpravami je pod dolo~enimi pogoji omogo~eno
tudi prevajanje drugih jezikov.

Izdaje v zalo`bi Sveta Evrope

Izdaje IDC Sveta Evrope v Ljubljani

http://www.coe.int
http://www.coe.int/SG (generalni sekretar)

http://book.coe.int (Zalo`ba Sveta Evrope)

Nenehna graditev
Evrope

Tribuna za 
prostovoljna

zdru`enja

Mednarodno
osebje

Evropsko 
financiranje

Uradni jeziki

� IZBRANA 
DOKUMENTACIJA

Spletne 
strani:
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Zavest Evrope
(1999), ISBN 92-871-4030-8

Zgodovinsko desetletje – 
Svet Evrope 1989–1999
(1999), ISBN 92-871-3928-8

Evropa pod eno streho
(1999)

Slovenija v Svetu Evrope: prvih deset let – Priloga ~asopisu DELO
(maj 2003), ISBN 961-6285-25-4





Odbor ministrov

GLASNIK VLAD

Odbor ministrov odlo~a o dejavnostih Sveta Evrope. Dolo~a tudi ukre-
pe, ki jih je treba izvesti po priporo~ilih Parlamentarne skup{~ine in
Kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti Evrope ter na podlagi pred-
logov raznih medvladnih odborov in konferenc podro~nih ministrov.
Sprejema program dejavnosti Sveta Evrope in prora~un.

Odbor ministrov razpravlja o vseh vpra{anjih skupnega politi~nega in-
teresa, razen o obrambi. To so: politi~ni vidiki evropskega zdru`evanja,
razvijanje sodelovanja, varovanje demokrati~nih ustanov in varstvo ~lo-
vekovih pravic – skratka vse te`ave, ki jih je treba usklajeno re{evati na
vseevropski ravni.

Zunanji ministri dr`av ~lanic se sestajajo najmanj dvakrat na leto, da
pregledajo politi~na vpra{anja in zadeve evropskega sodelovanja ter
dajo dejavnostim Sveta potrebno politi~no spodbudo. Sestajajo se en-
krat tedensko na ravni veleposlanikov, njihova posvetovanja pa dopol-
njujejo {e sestanki skupin poro~evalcev in delovnih skupin, ki pred spre-
jemanjem odlo~itev poglobljeno obravnavajo posamezna vpra{anja.

Vsak minister predseduje Odboru en {estmese~ni mandat, ki se `e po
tradiciji zamenja maja in novembra.

Kadar projektov ne podpirajo vse dr`ave ~lanice, se Odbor ministrov
lahko odlo~i za njihovo izvajanje po delnih sporazumih, kar vsaj neka-
terim ~lanicam omogo~a uresni~evanje skupnih dejavnosti na dolo~e-
nih obmo~jih.

Po drugi strani pa raz{irjeni sporazumi omogo~ajo dr`avam ~lanicam
(ali nekaterim od njih), da sodelujejo z dolo~enimi dr`avami ne~lanica-
mi in jim pri tem ponudijo ugodnosti stalne organiziranosti Sveta.

Odlo~anje in
ukrepanje

Dialog

Dejavni organ

Pro`nost
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Odbor ministrov je telo, v katerem se sprejemajo odlo~itve Sveta Evrope. Sestavljajo
ga zunanji ministri vseh dr`av ~lanic ali njihovi stalni diplomatski predstavniki v Stras-
bourgu. To je vladno telo, v katerem je mogo~e enakopravno razpravljati o stali{~ih
posameznih dr`av do te`av, s katerimi se sre~uje evropska dru`ba, in hkrati tudi skup-
ni forum, na katerem se oblikujejo vseevropski odgovori na take izzive. V sodelovanju
s Parlamentarno skup{~ino je Odbor ministrov varuh temeljnih vrednot Sveta in ne-
nehno nadzoruje, da dr`ave ~lanice ravnajo skladno s prevzetimi obveznostmi.



EVROPSKE RE[ITVE

Odlo~itve Odbora ministrov so poslane vladam v obliki priporo~il ali
pa so vsebovane v evropskih konvencijah in sporazumih, ki pravno za-
vezujejo vse dr`ave, ki jih ratificirajo. Odbor sprejema tudi deklaracije
in resolucije o aktualnih politi~nih vpra{anjih.

Sestavljenih je bilo `e ve~ kot 190 konvencij. V glavnem se navezujejo
na ~lovekove pravice, obravnavajo pa tudi druga podro~ja, kar potrjuje
in utrjuje demokrati~no, socialno in kulturno usklajenost Sveta Evrope.

Ve~ina odlo~itev Odbora ministrov mora biti izglasovana z dvotretjin-
sko ve~ino oddanih glasov, navadna ve~ina pa zado{~a za odlo~anje o
postopkovnih vpra{anjih.

Konvencije in priporo~ila sestavljajo vladni izvedenci, ki so za svoje delo
odgovorni Odboru ministrov. Na ta na~in je zagotovljeno povezovanje
in medsebojno vplivanje politi~nih interesov ter strokovnih in sektor-
skih preudarkov in pomislekov. Mnoge politi~ne pobude sprejemajo
tudi na rednih konferencah podro~nih ministrov.

Svet Evrope je izoblikoval programe sodelovanja in pomo~i za nove dr-
`ave ~lanice, da bi te lahko izkoristile `e pridobljene izku{nje Sveta.
Programi temeljijo na dose`kih medvladnega sodelovanja pri Svetu –
na zbranem strokovnem gradivu, med seboj povezanih strokovnjakih
in organiziranih oblikah sodelovanja. Namen teh programov je utrditi,
okrepiti in pospe{iti demokrati~no preobrazbo v teh dr`avah, tako da
se bodo postopno in skladno lahko vklju~evale v procese in organizira-
ne oblike evropskega sodelovanja in zlasti Sveta Evrope. Program ukre-
pov za krepitev zaupanja je bil pripravljen v podporo pobudam civilne
dru`be za bolj{e medsebojno spoznavanje in sodelovanje med ve~in-
skimi in manj{inskimi skupnostmi.

VARUH VREDNOT

Dr`ave, ki se pridru`ijo Svetu, se zave`ejo sprejeti na~ela pravne dr`a-
ve in pravico svojih dr`avljanov, da u`ivajo osnovne ~lovekove pravice
in temeljne svobo{~ine. Zave`ejo se tudi po{teno in u~inkovito sodelo-
vati pri doseganju ve~je enotnosti in pospe{evanju gospodarskega in
dru`benega napredka. Vsaka dr`ava ~lanica je odgovorna za spo{tova-
nje prevzetih obveznosti, Odbor ministrov pa zagotavlja, da jih tudi
uresni~ujejo.

Pri huj{i kr{itvi obveznosti, ki jih ima dr`ava ~lanica po statutu organi-
zacije, lahko Odbor ministrov dr`avi ~lanici za~asno odre~e pravico za-
stopanosti, lahko ji predlaga izstop ali pa celo sklene, da ji preneha
~lanstvo v Svetu.

U~inkoviti 
in{trumenti

Strokovna 
priprava

Demokracija in
solidarnost

Uresni~evanje 
statuta
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Odbor ministrov tudi zagotavlja, da se izvajajo konvencije in spora-
zumi med dr`avami ~lanicami. To je {e posebej pomembno za bese-
dila v zvezi s ~lovekovimi pravicami, med katerimi je v najpomem-
bnej{ih (Evropska konvencija o ~lovekovih pravicah, Evropska social-
na listina, Evropska konvencija o prepre~evanju mu~enja in Okvirna
konvencija o varstvu narodnih manj{in) predviden tudi mehanizem
za nadziranje.

Naloge Odbora ministrov v zvezi z Evropsko konvencijo o ~lovekovih
pravicah dokazujejo, kako pomembna je ta konvencija, ki je temelj si-
stema varstva ~lovekovih pravic v Evropi. Z nadzorom nad izvajanjem
odlo~b Sodi{~a za ~lovekove pravice opravlja Odbor ministrov izredno
pomembno vlogo pri ohranjanju verodostojnosti sistema, ki je edini te
vrste na svetu.

V skladu s filozofijo, ki je usmerjala {iritev Sveta Evrope vse od padca
berlinskega zidu dalje, Odbor ministrov nepristransko in tvorno oprav-
lja svoje naloge s posebnim poudarkom na dialogu in s postopnim us-
tvarjanjem politi~nih in materialnih razmer, ki vodijo k pozitivnemu
razvoju. V ta namen je odbor uvedel sistem spremljanja in nadzora, ki
zagotavlja, da vse dr`ave ~lanice spo{tujejo svoje obveznosti. Vsem
~lanicam omogo~a tudi ustrezne razmere in potrebne vire za skrbno
negovanje temeljnih vrednot Sveta Evrope.

[iritev Sveta Evrope je pripeljala do pomembnih sprememb v organi-
zaciji in vlogi Obora ministrov; zlasti mo~no se je razvil politi~ni vidik
njegovega delovanja.

Svet Evrope je poglobil svoj dialog z izvoljenimi predstavniki Evrope
na dr`avnih in lokalnih ravneh in raz{iril svoje politi~ne razprave na
dr`ave ne~lanice, med katerimi je tudi ve~ neevropskih dr`av s statu-
som opazovalca (Zdru`ene dr`ave, Kanada, Japonska in Mehika). Po-
ve~al in poglobil je sodelovanje z drugimi evropskimi organizacijami,
zlasti z Evropsko unijo in Organizacijo za varnost in sodelovanje v
Evropi (OVSE).

Pri spreminjanju svojih usmeritev je Odbor ministrov ob~asno dobil
tudi potrebno politi~no spodbudo in zagon z najvi{je ravni. Dvakrat
je bilo `e organizirano sre~anje na vrhu med vodji dr`av in vlad: na
Dunaju (8.–9. oktober 1993) in v Strasbourgu (10.–11. oktober
1997). S sprejetjem Budimpe{tanske deklaracije – Za ve~jo Evropo
brez lo~nic so ministri maja 1999 dolo~ili program dela organizacije
za enaindvajseto stoletje.

Izvajanje 
konvencij

Spo{tovanje 
sprejetih 

obveznosti

Dialog in 
dopolnjevanje

V novem 
tiso~letju
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Izdaje v zalo`bi Sveta Evrope

http://www.coe.int/cm

� IZBRANA 
DOKUMENTACIJA

Spletna
stran:
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Odbor ministrov: 100 zasedanj
(1998), ISBN 92-871-3756-0

Odbor ministrov – sprejeti 
dokumenti 1989-1999/CD-ROM
(2000), ISBN 92-871-4087-1

Odbor ministrov Sveta Evrope
(1995), ISBN 92-871-2571-6

Akcijski na~rt za zdru`eno Evropo
(1997)

Izzivi ve~je Evrope
(1996), ISBN 92-871-2952-5

Zgodovinsko desetletje – 
Svet Evrope 1989–1999
(1999), ISBN 92-871-3928-8



Parlamentarna skup{~ina

Parlamentarna skup{~ina Sveta Evrope je bila prva evropska skup{~ina
v vsej zgodovini na{e celine. Z delegacijami iz 46. dr`avnih parlamen-
tov je to evropska skup{~ina, ki ima za seboj naj{ir{o bazo.

Skup{~ina lahko samostojno izbira program svojega dela; obravnava
aktualne teme in vpra{anja, ki lahko postanejo pomembna, vklju~no s
te`avami sodobne dru`be in vidiki mednarodnih politik.

Njene razprave so pomembne za usmerjanje dejavnosti Odbora mini-
strov in medvladnih sektorjev Sveta Evrope, vplivajo pa tudi na vlade
posameznih dr`av, kadar jih ~lani skup{~ine prenesejo v svoje mati~ne
parlamente.

Zgodovinski dogodki v srednji in vzhodni Evropi na za~etku devetdesetih
let prej{njega stoletja so bili za Skup{~ino enkraten izziv in prilo`nost, da
pomaga te dr`ave pripeljati v skupnost evropskih demokracij in spodbu-
ja pristno medparlamentarno sodelovanje med vsemi evropskimi narodi.
Tako skup{~ina prispeva k graditvi ve~je Evrope brez meja in lo~nic.

Status posebnega gosta, ki ga je Parlamentarna skup{~ina uvedla leta
1989, je parlamentarnim delegacijam iz nastajajo~ih pluralisti~nih de-
mokracij srednje in vzhodne Evrope, ki niso bile polnopravne ~lanice
Sveta Evrope, omogo~al navzo~nost na plenarnih zasedanjih skup{~ine
in sestankih odborov. Tako vzpostavljeni stiki in izmenjave izku{enj so v
teh dr`avah spodbujali proces demokratizacije in jim olaj{ali pristop k
Svetu Evrope.

Vseh 315 ~lanov Parlamentarne skup{~ine in njihovih 315 namestnikov
so izmed svojih ~lanov izvolili ali imenovali parlamenti posameznih dr-
`av ~lanic. Glede na {tevilo prebivalcev ima vsaka dr`ava v Skup{~ini
od 2 do 18 predstavnikov. Delegacije dr`av so sestavljene tako, da je v
Parlamentarni skup{~ini Sveta Evrope zagotovljena po{tena zastopa-
nost politi~nih strank ali skupin iz parlamentov posameznih dr`av.

Skup{~ina ima pet politi~nih skupin. To so: socialisti~na skupina (SOC),
skupina evropske ljudske stranke (ELS/KD), evropska demokrati~na sku-
pina (EDS), liberalna, demokrati~na in reformisti~na skupina (LDR) in
skupina zdru`ene evropske levice (ZEL). Nekateri ~lani skup{~ine se od-
lo~ijo, da ne pripadajo nobeni politi~ni skupini.

Demokrati~na
vest Evrope
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evropskih 
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Parlamentarna skup{~ina je po statutu Sveta Evrope eden od dveh glavnih organov
Sveta in zastopa glavne politi~ne te`nje dr`av ~lanic. Skup{~ina se {teje za gonilno silo
pri {irjenju evropskega sodelovanja na vse demokrati~ne dr`ave v Evropi.



Skup{~ina se sestaja {tirikrat letno na enotedenskem plenarnem zase-
danju v dvorani Evropske pala~e v Strasbourgu. Zasedanja so javna.
Poleg tega ima skup{~ina vsako leto spomladansko zasedanje v eni od
dr`av ~lanic.

Skup{~ina izvoli izmed svojih ~lanov predsednika, praviloma za tri zapo-
redne enoletne mandate. Predsednik, podpredsedniki (zdaj jih je 19) in
predsedniki vseh petih politi~nih skupin sestavljajo Urad skup{~ine.

Skup{~ina izvoli tudi generalnega sekretarja in namestnika generalne-
ga sekretarja Sveta Evrope, generalnega sekretarja Parlamentarne
skup{~ine, sodnike Evropskega sodi{~a za ~lovekove pravice in Komi-
sarja Sveta Evrope za ~lovekove pravice.

Delo skup{~ine pripravljajo strokovni odbori, in sicer: za politi~ne zade-
ve; za pravne zadeve in ~lovekove pravice; za socialne zadeve; zdravs-
tvo in dru`ino; za kulturo, znanost in izobra`evanje; za okolje in kme-
tijstvo; za gospodarske zadeve in razvoj; za preseljevanje, begunce in
demografska vpra{anja; za enake mo`nosti mo{kih in `ensk ter za spo-
{tovanje obveznosti in prevzetih obvez dr`av ~lanic.

Na dnevnem redu vsakega zasedanja so razprave o dogajanjih v Evro-
pi in po svetu, bolj na splo{no pa tudi razprave o zadevah, v katerih je
treba ukrepati na evropski ravni. V teh razpravah so s svojimi prispevki
sodelovale pomembne osebnosti z vseh koncev sveta (kralj Juan Car-
los, François Mitterrand, Janez Pavel II, Helmut Kohl, Mihail Gorba~ov,
Václav Havel, Hosni Mubarak, Jaser Arafat in mnogi drugi).

Skup{~ina je tudi forum za razprave drugih mednarodnih organizacij,
kot so na primer Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj
(OECD), Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), Evropska vesolj-
ska agencija (ESA) in razne specializirane agencije Zdru`enih narodov.

Nevladne organizacije sodelujejo v dolo~enem {tevilu odborov kot opa-
zovalke; dragocen je njihov prispevek k pomembnim dogodkom, ki jih
organizira Parlamentarna skup{~ina.

Od leta 1989 dalje je skup{~ina pomagala pri urejanju kriznih razmer
po vsej Evropi. Njene politi~ne razprave so pogosto temeljile na ugoto-
vitvah obiskov na kraju samem in stalnih razgovorih s prizadetimi dr`a-
vami. Na ta na~in je skup{~ina utrjevala politi~no vlogo Sveta Evrope.

Besedila, ki jih sprejme Skup{~ina, vsebujejo pomembne smernice za delo
Odbora ministrov in za vlade, parlamente, politi~ne stranke in druge po-
membne dru`bene dejavnike dr`av ~lanic. Skup{~ina je bila tudi pobud-
nik mnogih meddr`avnih pogodb, znanih kot evropske konvencije, in
drugih pravnih aktov, kar vse je podlaga za resni~no evropski sistem za-
konodaje. Najbolj znana med njimi je Evropska konvencija o ~lovekovih
pravicah, ki je bila leta 1950 dana na voljo za podpis (glej poglavje ^lo-
vekove pravice: varstvo, uveljavljanje in prepre~evanje). Pred sprejetjem se
Skup{~ina posvetuje z Odborom ministrov o vseh osnutkih konvencij.

Razprave o 
evropskem in 

svetovnem 
dogajanju

Pobude, ki 
dajejo konkretne

rezultate
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Skup{~ina organizira tudi redne konference, simpozije in javne parla-
mentarne razprave z izvedenci o pomembnej{ih aktualnih temah, kot
so: nasilje, nestrpnost, okolje, priseljevanje, mamila, bioetika in mediji.
Te razprave so razgovori med parlamentarci in strokovnjaki.

Parlamentarna skup{~ina je sestavljena iz parlamentarnih predstavni-
kov vseh dr`av ~lanic Sveta Evrope, ki jih izvolijo ali imenujejo parla-
menti teh dr`av.

Evropski parlament sestavljajo neposredno izvoljeni predstavniki pe-
tindvajsetih dr`av ~lanic Evropske Unije.

Albanija (4), Andora (2), Armenija (4), Avstrija (6), Azerbajd`an (6),
Belgija (7), Bolgarija (6), Bosna in Hercegovina (5), Ciper (3), ^e{ka re-
publika (7), Danska (5), Estonija (3), Finska (5), Francija (18), Gr~ija
(7), Gruzija (5), Hrva{ka (5), Islandija (3), Irska (4), Italija (18), Latvija
(3), Lihten{tajn (2), Litva (4), Luksemburg (3), Mad`arska (7), Makedo-
nija (3), Malta (3), Moldavija (5), Monako (2), Nem~ija (18), Nizozem-
ska (7), Norve{ka (5), Poljska (12), Portugalska (7), Romunija (10), Ru-
ska federacija (18), San Marino (2), Slova{ka republika (5), Slovenija
(3), Srbija in ^rna Gora (7),[panija (12), [vedska (6), [vica (6), Tur~ija
(12), Ukrajina (12), Zdru`eno kraljestvo (18).

Parlamenti Izraela, Kanade in Mehike imajo status opazovalca v Parla-
mentarni skup{~ini.

Status posebnega gosta za parlament Belorusije je bil 13. januarja
1997 za~asno ukinjen.

Izdaje v zalo`bi Sveta Evrope

http://assembly.coe.int
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Parlamentarna skup{~ina Sveta
Evrope – vodi~
(2002)

Glasovi Evrope
(knjiga in CD, 1997), ISBN 92-871-
3093-0

The Europeans (Evropejci)
(elektronski ~asopis Parlamentarne
skup{~ine)

^love{tvo nima dr`avljanstva: 
govori, ki jih je leta 1999 imel lord Rus-
sel-Johnston, predsednik Parlamentarne
skup{~ine Sveta Evrope
(2000), ISBN 92-871-4281-5





Generalni sekretar

Generalni sekretar Sveta Evrope, Britanec Terry Davis, ki ga je leta 2004
za petletni mandat izvolila Parlamentarna skup{~ina, je v celoti odgo-
voren za strate{ko na~rtovanje in vodenje delovnega programa in pro-
ra~una Sveta Evrope. Nadzoruje tudi teko~e upravljanje organizacije.

Na podlagi prednostnih projektov pripravi generalni sekretar medvlad-
ni delovni program, ki ga vsako leto potrdi Odbor ministrov. Generalni
sekretar je odgovoren za izvajanje tega programa, pri ~emer mu po-
maga sekretariat. Programe za medvladno sodelovanje usklajujejo zla-
sti oddelki, ki pokrivajo glavna podro~ja delovanja organizacije.

Generalni sekretar je oblikoval prioritete in strategijo Sveta Evope za
graditev nove in povezane Evrope, ki temelji na demokraciji, ~lovekovih
pravicah in vladavini prava. Na~rt predstavlja odgovor na nove izzive pri
graditvi mirne in stabilne Evrope. Klju~ne to~ke tega programa so:
● sodelovanje z dr`avami ~lanicami pri dolo~anju vloge in odgovorno-

sti Sveta Evrope ter pri oblikovanju njegovega poslanstva;
● okrepitev demokrati~nih standardov in zagotavljanje, da jih dr`ave

tudi spo{tujejo;
● varnost in kriminal v dr`avah ~lanicah – posebno korupcija, pranje

denarja, kriminal na svetovnem spletu, trgovanje z ljudmi in trgova-
nje z drogami;

● posebni programi na podro~ju ~lovekovih pravic, demokracije, be-
guncev, socialne usklajenosti, kulture in varstva okolja;

● nove pobude v boju proti mednarodnemu terorizmu;
● aktivnosti v boju proti ne~love{kemu ali poni`ujo~emu ravnanju;
● dejavnosti za boj proti rasizmu, anti-semitizmu in islamofobiji;
● spodbujanje enakosti in enakega obravnavanja ne glede na spol, et-

ni~no pripadnost, versko ali politi~no prepri~anje;
● zagotavljanje po{tenega in enakega obravnavanja za vse dr`ave, ne

glede na velikost, bogastvo ali geografsko lego;
● vzpostavljanje u~inkovitej{ih odnosov z Evropsko unijo, Zdru`enimi

narodi, OVSE (Organizacijo za varnost in razvoj v Evropi) ter drugimi
lokalnimi in nevladnimi organizacijami;

● ocenjevanje rezultatov dela za ve~jo u~inkovitost in prepoznavnost
Sveta Evrope.

Generalni sekretar vodi priprave na tretje sre~anje vodij dr`av in vlad,
ki bo v Var{avi maja 2005, ko bo Odboru ministrov predsedovala Polj-
ska. Sre~anje na vrhu bo osredoto~eno na glavna podro~ja delovanja
Sveta Evrope in na okrepitev polo`aja organizacije kot pomembnega

Strate{ki na~rt
aktivnosti

Organiziranje
tretjega sre~anja

vodij dr`av in
vlad Sveta Evrope
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partnerja pri oblikovanju evropske arhitekture 21. stoletja. Generalni
sekretar bo prevzel odgovornost za uresni~evanje na sre~anju spreje-
tih odlo~itev.

http://www.coe.int/SG
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Kongres lokalnih in 
regionalnih skupnosti Evrope

Svet Evrope je vedno priznaval, da je najpomembnej{a prav demokra-
cija na lokalni in regionalni ravni. Navsezadnje je svoboda vpra{anje, ki
ga je treba urejati v najo`jem okolju in na ravni dr`ave. Lokalna sa-
mouprava mora zadovoljevati potrebe vseh Evropejcev v mestih in va-
seh, v sredi{~nih in obrobnih pokrajinah ter prek dr`avnih meja. Svet
Evrope je naredil prvi korak v smeri zastopanosti lokalnih skupnosti `e
leta 1957 in od takrat dalje se je njegovo delo raz{irilo od Islandije do
Rusije in od Norve{ke do Balkana.

Leta 1994 je Odbor ministrov ustanovil Kongres lokalnih in regionalnih
skupnosti Evrope (CLRAE) kot svetovalno telo, ki je nadomestilo prej{njo
Stalno konferenco lokalnih in regionalnih skupnosti. Kongres pomaga
novim dr`avam ~lanicam pri prakti~nem uresni~evanju njihovih prizade-
vanj za vzpostavitev u~inkovite lokalne in regionalne samouprave.

Kongres:
● je glasnik evropskih regij in ob~in;
● je forum, na katerem se lahko izvoljeni predstavniki lokalnih in re-

gionalnih skupnosti pogovorijo o svojih te`avah, zdru`ujejo svoje
znanje in izku{nje ter vladam povedo svoja stali{~a;

● svetuje Odboru ministrov in Parlamentarni skup{~ini Sveta Evrope v
vseh pogledih lokalne in regionalne politike;

● tesno sodeluje z dr`avnimi in mednarodnimi organizacijami, ki za-
stopajo lokalne in regionalne vlade;

● organizira razgovore in konference za obve{~anje {ir{e javnosti, saj
je njeno vklju~evanje izredno pomembno za uspe{no demokracijo;

● pripravlja redna poro~ila o stanju lokalne in regionalne demokracije
v vsaki posamezni dr`avi ~lanici Sveta Evrope in v dr`avah kandidat-
kah za ~lanstvo ter pri tem zlasti skrbno spremlja izvajanje na~el
Evropske listine o lokalni samoupravi.

Zaradi novih dr`av, ki so zrasle iz zelo razli~nih politi~nih in gospodar-
skih razmer je bilo treba ponovno presoditi in preoblikovati naloge in
cilje kongresa, tako da zdaj vklju~ujejo tudi:
● pospe{evanje u~inkovite organiziranosti lokalnih in regionalnih

vlad v vseh dr`avah ~lanicah Sveta Evrope, {e zlasti v novih de-
mokracijah;

● pregledovanje stanja lokalne in regionalne demokracije v dr`avah
~lanicah in dr`avah kandidatkah za ~lanstvo;

● razvijanje pobud, ki dr`avljanom omogo~ajo u~inkovito sodelovanje
v lokalni in regionalni demokraciji;

Demokracija 
v osnovnih 

celicah dru`be

Vloga Kongresa

Vloga kongresa
se spreminja
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● zastopanje interesov lokalnih in regionalnih vlad pri oblikovanju
evropske politike;

● spodbujanje regionalnega in ~ezmejnega sodelovanja za mir, strp-
nost in trajnostni razvoj;

● spremljanje lokalnih in regionalnih volitev.

Kongres je razdeljen na dva zbora: Zbor lokalnih skupnosti in Zbor re-
gij. Taka dvodomna skup{~ina ima 315 rednih ~lanov in 315 nadomest-
nih ~lanov in vsi so izvoljeni predstavniki ene izmed ve~ kot 200.000 lo-
kalnih in regionalnih skupnosti v dr`avah ~lanicah Sveta Evrope. Zbora
izmenoma izvolita predsednika Kongresa za dveletni mandat.

Kongres zaseda enkrat letno v Strasbourgu. Na zasedanju so lahko kot
posebni gosti ali opazovalci navzo~e tudi delegacije akreditiranih
evropskih organizacij in nekaterih dr`av ne~lanic Sveta Evrope.

Stalni odbor, v katerem so predstavniki delegacij vseh dr`av, deluje v
~asu med plenarnimi zasedanji Kongresa.

Kongres organizira svoje delo v {tirih odborih, ustanovljenih na podla-
gi statuta. To so:
● Institucionalni odbor, katerega naloga je predvsem pripravljanje po-

ro~il o napredku lokalne in regionalne demokracije v Evropi;
● Odbor za kulturo in izobra`evanje, pristojen za medije, mladino,

{port in komunikacije;
● Odbor za trajnostni razvoj, ki se ukvarja z okoljskimi zadevami, ure-

janjem prostora in urbanisti~nim na~rtovanjem;
● Odbor za socialno usklajenost, ki re{uje vpra{anja, povezana z za-

poslovanjem, dr`avljanstvom, odnosi v skupnosti, zdravjem ljudi in
enakopravnostjo mo{kih in `ensk.

Izvr{ilni direktor Kongresa je odgovoren za teko~a opravila in pri tem
mu pomaga sekretariat, sestavljen iz osebja Sveta Evrope.

Evropsko omre`je izobra`evalnih organizacij za lokalne in 
regionalne skupnosti (ENTO)
Ponuja strokovno pomo~ in usposabljanje dr`avam srednje in vzhodne
Evrope, ki nimajo dovolj znanja in izku{enj za vodenje in upravljanje in
jim primanjkuje strokovnih ve{~in. Omre`je ENTO si prizadeva pospe-
{evati sodelovanje med izobra`evalnimi sredi{~i lokalnih in regionalnih
vlad in povezuje dr`avne organizacije posameznih dr`av s sorodnimi
organizacijami v drugih dr`avah.

Program posebne podpore za lokalno in regionalno 
demokracijo v srednji in vzhodni Evropi
Ta program prednostno zagotavlja pomo~ pri pripravi zakonodaje za
lokalno vlado. Ponuja usposabljanje in strokovno usmerjanje pri preob-
likovanju lokalnih ustanov ter vklju~uje delavnice, {tudijske obiske in
te~aje o zdravstvenem varstvu v mestih, o fiskalni neodvisnosti ter o fi-
nanciranju lokalnih vlad.

Dvodomna 
skup{~ina

Prakti~na pomo~
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Agencije za lokalno demokracijo (LDA)
so bile ustanovljene leta 1993 kot del mirovnega procesa v nekdanji
Jugoslaviji. Oblikujejo partnerstvo med dolo~eno oblastjo v regiji in lo-
kalnimi in regionalnimi oblastmi drugod po Evropi. Uveljavljajo spo{to-
vanje ~lovekovih pravic in demokracije, oblikovanje civilne dru`be in
ukrepe za graditev zaupanja med razli~nimi skupinami prebivalstva.

Evropska nagrada (Prix Europa)
Na podro~ju kulture Kongres podpira nate~aj za Evropsko nagrado, ki
pomaga pri uveljavljanju najbolj{ih evropskih televizijskih programov
prek dr`avnih meja in s tem javnosti predstavlja raznolikost in bogas-
tvo evropske kulture ter spodbuja izmenjavo televizijskih programov.

Kongres ima dejavno vlogo pri projektih za utrjevanje lokalne demokraci-
je in ~ezmejno sodelovanje v jugovzhodni Evropi, opredeljenih v progra-
mu Sveta Evrope za Pakt stabilnosti, ki so ga za~eli izvajati junija 1999.

Kongres je `e od vsega za~etka vklju~en v mednarodno navzo~nost na
Kosovu. Njegove dejavnosti so med drugimi:
● pomo~ pri kadrovanju mednarodnih upraviteljev v 39 kosovskih ob-

~inah;
● pomo~ pri sestavljanju zakonskih besedil (znanih kot »regulations«)

o ob~inah in volitvah;
● opazovanje poteka ob~inskih volitev;
● sodelovanje z Bene{ko komisijo (glej poglavje Pravno sodelovanje)

pri prou~evanju za~asnega stanja na podlagi Resolucije {t. 1244 Var-
nostnega sveta Zdru`enih narodov;

● organizacija obiskov predsednika Kongresa in vzdr`evanje dialoga s
predstavniki Misije Zdru`enih narodov na Kosovu (UNMIK), OVSE in
Albanci na tem obmo~ju ter srbskimi politi~nimi strankami;

● podpiranje pobud v ob~inah na Kosovu;
● sodelovanje z ENTO in pomo~ OVSE pri ustanavljanju zavoda za us-

posabljanje lokalnih vlad.

Evropska listina o lokalni samoupravi (1985) dolo~a, da je u~in-
kovita lokalna samouprava bistvena za demokracijo. Listina je model
za zakonodajno preoblikovanje v novih demokracijah. Nekatere dr`ave
so njena na~ela `e vklju~ile v svoje ustave.

Evropska okvirna konvencija o ~ezmejnem sodelovanju terito-
rialnih skupnosti ali oblasti (1980) in njena dva dodatna protokola
priznavajo lokalnim in regionalnim oblastem pravico, da pri zagotav-
ljanju javnih storitev sodelujejo prek dr`avnih meja.

Konvencija o udele`bi tujcev v javnem `ivljenju na lokalni rav-
ni (1992) uveljavlja na~elo postopnega podeljevanja dr`avljanskih in
politi~nih pravic tujcem, kar vklju~uje tudi pravico do glasovanja in vo-
lilno pravico.

Sodelovanje v
Paktu stabilnosti

Vloga Kongresa
na Kosovu

Jasne 
zakonodajne
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politike
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Evropska listina o regionalnih ali manj{inskih jezikih (1992) je
usmerjena v ohranjanje regionalnih in manj{inskih jezikov kot zelo po-
membne sestavine evropske kulturne dedi{~ine ter raz{irja uporabo
teh jezikov v pravosodju, {olah in javnosti, v kulturnem, gospodarskem
in dru`benem `ivljenju in v medijih.

Evropska mestna listina (1992) opredeljuje pravice dr`avljanov v
evropskih mestih. Je prakti~ni vodnik za dobro upravljanje mest in
obravnava vpra{anja stanovanj, arhitekturne ureditve mesta, prevoza,
energije, {porta in sprostitve, onesna`evanja in varnosti na cestah.

Evropska listina o vklju~evanju mladih v lokalno in regionalno
`ivljenje (1992) dolo~a smernice za spodbujanje mladih, da sodeluje-
jo pri odlo~itvah, ki jih zadevajo, in da so dejavni glede dru`benih
sprememb, ki se dogajajo v njihovi sose{~ini, ob~ini ali regiji.

Evropska konvencija o krajini je bila sprejeta oktobra leta 2000 v
Firencah. Postavlja zahteve, da morajo organi javne oblasti na lokalni,
regionalni in mednarodni ravni sprejeti usmeritve in ukrepe za varstvo,
upravljanje in na~rtovanje krajin po vsej Evropi.

Odbor ministrov Sveta Evrope zdaj prou~uje osnutek Evropske listine
regionalne samouprave kot dvojnik Evropske listine lokalne samoupra-
ve na regionalni ravni.

Albanija (4), Andora (2), Armenija (4), Avstrija (6), Azerbajd`an (6),
Belgija (7), Bolgarija (6), Bosna in Hercegovina (5) Ciper (3), ^e{ka re-
publika (7), Danska (5), Estonija (3), Finska (5), Francija (18), Gr~ija
(7), Gruzija (5), Hrva{ka (5), Islandija (3), Irska (4), Italija (18), Latvija
(3), Lihten{tajn (2), Litva (4), Luksemburg (3), Mad`arska (7), Makedo-
nija (3), Malta (3), Moldavija (5), Monako (2), Nem~ija (18), Nizozem-
ska (7), Norve{ka (5), Poljska (12), Portugalska (7), Romunija (10), Ru-
ska federacija (18), San Marino (2), Slova{ka republika (5), Slovenija
(3), Srbija in ^rna Gora (7), [panija (12), [vedska (6), [vica (6), Tur~ija
(12), Ukrajina (12), Zdru`eno kraljestvo (18).

Izdaje v zalo`bi Sveta Evrope
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Evropska listina lokalne samouprave
(ETS No.122) (1985), ISBN 92-871-
0804-8

Osnutek Evropske listine regionalne
samouprave
(Priporo~ilo {t. 34(1997))

Evropska okvirna konvencija 
o ~ezmejnem sodelovanju med 
teritorialnimi skupnostmi ali 
oblastmi
(ETS No. 106) (1989), ISBN 92-871-
0021-7

Osnutek evropske listine o gorskih
in hribovskih regijah
(Priporo~ilo {t.14 (1995))

Evropska konvencija o krajini
(ETS No. 176) (2000)

Jezikovna raznolikost: izziv za
evropska mesta in regije
(2002), ISBN 92-871-4980-1

Prepre~evanje mestnega nasilja –
vodi~ za lokalne oblasti
(2002), ISBN 92-871-4943-7



Izdaje IDC Sveta Evrope v Ljubljani
Prepre~evanje kriminalitete v urbanih 
okoljih: priro~nik za lokalno samoupravo
2003, ISBN 961-6285-26-2
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^lovekove pravice: varstvo,
uveljavljanje in prepre~evanje

EVROPSKA KONVENCIJA O ^LOVEKOVIH PRAVICAH

Najpomembnej{i dose`ek Sveta je Evropska konvencija o ~lovekovih
pravicah, mednarodna pogodba, kot je {e ni bilo; sprejeta je bila leta
1950, veljati pa je za~ela leta 1953. Konvencija dolo~a seznam pravic
in svobo{~in, ki jih morajo dr`ave jam~iti vsakomur, ki je pod njeno
oblastjo. Nadalje je konvencija vzpostavila mednarodni mehanizem za
njeno uresni~evanje, ki omogo~a, da lahko dr`ave in posamezniki, ne
glede na dr`avljanstvo, domnevne kr{itve dr`av pogodbenic glede pra-
vic, ki so zajam~ene s konvencijo, predlo`ijo sodnim ustanovam v
Strasbourgu, ki so bile prav tako ustanovljene s to konvencijo.

Konvencija med drugim vsebuje pravico do `ivljenja, do varstva pred
mu~enjem in ne~love{kim ravnanjem, do svobode in varnosti, do po{te-
nega sojenja, spo{tovanja zasebnega in dru`inskega `ivljenja ter dopiso-
vanja, do svobode izra`anja (skupaj s svobodo tiska), mi{ljenja, vesti in
vere ter mirnega zbiranja in zdru`evanja. S protokoli so dodali konvenci-
ji {e druge pravice, kot je odprava smrtne kazni (Protokol {t. 6).

Prvotni sistem za uresni~evanje konvencije sta sestavljali dve ustanovi:
Evropska komisija za ~lovekove pravice (1954), ki je imela vlogo neka-
kega filtra, in Evropsko sodi{~e za ~lovekove pravice (1959), ki je izre-
kalo sodbe o zadevah, ki mu jih je predlo`ila Komisija ali posamezne
vlade. Odbor ministrov Sveta Evrope (predstavniki vlad dr`av ~lanic
Sveta) je nadzoroval izvajanje sodnih odlo~b sodi{~a in sam razsojal v
zadevah, v katerih je Komisija ugotovila kr{itve, vendar niso bile preda-
ne sodi{~u.

Odlo~en korak
naprej

Uresni~evanje
konvencije
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Nenehno iskanje bolj{ih poti in na~inov za varstvo ~lovekovih pravic je eden temeljnih
ciljev Sveta Evrope. Uresni~ili naj bi ga na {tirih glavnih podro~jih in to so:
● u~inkovito nadziranje in varstvo temeljnih pravic in svobo{~in;
● prepoznavanje novih nevarnosti, ki ogro`ajo ~lovekove pravice in dostojanstvo ~loveka;
● razvijanje javne ozave{~enosti o pomenu ~lovekovih pravic;
● pospe{evanje vzgoje in strokovnega usposabljanja o ~lovekovih pravicah.

Med najpomembnej{imi pogodbami na tem podro~ju so Evropska konvencija o ~love-
kovih pravicah, Evropska socialna listina in Evropska konvencija za prepre~evanje mu-
~enja in ne~love{kega ali poni`ujo~ega ravnanja ali kaznovanja ter Okvirna konvencija
za varstvo narodnih manj{in.



Od za~etka osemdesetih let prej{njega stoletja dalje je {tevilo prito`b
stalno nara{~alo in zaradi tega je bil sistem preobremenjen, postopki
pa so bili vedno dalj{i, tako da je lahko preteklo tudi pet let od vlo`i-
tve posamezne prito`be do kon~ne sodbe o vsebini zadeve.

Zaradi vse ve~jega {tevila vlog, ki so tudi vedno bolj obse`ne in zaple-
tene, in zaradi raz{iritve ~lanstva Sveta Evrope od 23 ~lanic v letu 1989
na 40 dr`av ~lanic v letu 1996, je bila nujno potrebna sprememba po-
stopka. Zato je bilo z novim protokolom k Evropski konvenciji o ~love-
kovih pravicah, Protokolom {t. 11, ki je za~el veljati 1. novembra 1998,
ustanovljeno enotno stalno sodi{~e namesto prej{njih dveh ustanov.

Cilj reforme, ki so jo za~rtali voditelji dr`av in vlad 9. oktobra 1993 na
Dunaju, je bil pove~ati u~inkovitost sredstev za varstvo pravic, skraj{ati
postopke, narediti sistem la`je dostopen za posameznike in ohraniti
sedanjo visoko kakovost varstva ~lovekovih pravic.

Posamezniki imajo zdaj neposreden dostop do Evropskega sodi{~a za
~lovekove pravice, njegova sodna pristojnost pa je obvezna za vse dr-
`ave pogodbenice. Sodi{~e stalno zaseda in opravlja vsa predhodna
procesna dejanja posameznega primera ter izre~e tudi sodbo o sami
vsebini zadeve.

[tevilo sodnikov tega sodi{~a je enako {tevilu dr`av pogodbenic. ^e-
prav na za~etku vsaka vlada predlaga kandidate za sodnike, so sodniki
pri opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisni in ne zastopajo dr-
`av, ki so jih predlagale. Prve volitve so bile januarja 1998 in izvoljeni
sodniki so svoje dol`nosti prevzeli 3. novembra 1998. Sedanji pred-
sednik sodi{~a je Luzius Wildhaber ([vica).

Vse zadeve, ki so o~itno neutemeljene, se `e zgodaj izlo~ijo iz sistema
z enoglasno odlo~itvijo sodi{~a, ki zaseda v senatih treh sodnikov. V
ve~ini zadev pa bo sodi{~e zasedalo v senatu sedmih sodnikov. ^e se-
nat presodi, da so vlo`ene prito`be sprejemljive, lahko najprej sku{a
dose~i mirno spravo med strankami. ^e to ni mogo~e, senat izre~e
svojo sodbo.

Izjemoma, na primer v zadevah, ki postavljajo kako resno vpra{anje v
zvezi z razlago ali uporabo konvencije, lahko zadevo predlo`i v obrav-
navo velikemu senatu sedemnajstih sodnikov obravnavni senat pred
izrekom sodbe ali pa ena od strank v treh mesecih po izreku sodbe
obravnavnega senata. Sodbe senata postanejo dokon~ne po treh me-
secih, dokon~ne pa so tudi vse sodbe velikega senata. Dokon~ne sod-
be sodi{~a so zavezujo~e za dr`ave, na katere se nana{ajo.

Spremljanje izvajanja sodnih odlo~b, s katerimi je bila ugotovljena kr-
{itev, je naloga Odbora ministrov, ki zagotavlja, da dr`ave sprejmejo
vse splo{ne ukrepe, ki so potrebni, da se prepre~ijo nadaljnje kr{itve
(sprememba zakonodaje, sodne prakse, drugih predpisov ali ravnanja
v praksi). Odbor ministrov se tudi prepri~a, ali je bila prito`niku res

Sistem, ki se 
nenehno razvija

Enotno sodi{~e za
~lovekove pravice
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izpla~ana dosojena od{kodnina in ali so bili v dolo~enih primerih spre-
jeti drugi konkretni ukrepi, ki zagotavljajo popolno od{kodovanje (kot
so obnovitveni postopki, odprava sklepa o prepovedi ali zaplembi, iz-
bris policijske evidence ali podelitev dovoljenja za bivanje).

Posamezne prito`be se nana{ajo na vedno {ir{o paleto razli~nih zadev:

● izginotja in nezakonita ubijanja;

● mu~enje zapornikov in slabo ravnanje z njimi;

● neutemeljen odvzem prostosti;

● dostop do sodi{~;

● pravica do po{tenega sojenja v razumnem ~asu;

● prislu{kovanje telefonskim razgovorom;

● prisilna preselitev in izro~itev;

● zapostavljanje homoseksualcev;

● svoboda tiska;

● pravice star{ev otrok v skrbni{tvu;

● poseganje v lastninske pravice;

● razpustitev politi~nih strank.

EVROPSKA SOCIALNA LISTINA

Evropska socialna listina dolo~a pravice in svobo{~ine ter nadzorne po-
stopke za zagotovitev njihovega uresni~evanja s strani dr`av ~lanic.
Spremenjena evropska socialna listina iz leta 1996 je stopila v veljavo
leta 1999 in postopoma nadome{~a pogodbo iz leta 1961.
V skladu z listino so vsi Evropejci dele`ni pravic, ki vplivajo na vsakda-
nje `ivljenje in vklju~ujejo pravico do stanovanja, zdravstvenega in so-
cialnega varstva, izobra`evanja, zaposlitve, svobodnega gibanja in ne-
diskriminacije.

Evropski odbor za socialne pravice preverja, ali dr`ave ~lanice spo{tuje-
jo obveznosti, dolo~ene v Listini. Odbor ministrov Sveta Evrope izvoli
petnajst neodvisnih in nepristranskih ~lanov Evropskega odbora za so-
cialne pravice za dobo {estih let; svoje delovanje lahko podalj{ajo {e
za en mandat. ECSR ugotavlja ali sta pravni red in praksa v dr`avah
podpisnicah v skladu z Listino.

Dr`ave podpisnice vsako leto poro~ajo o izvajanju Listine v pravnem
redu in praksi. ECSR pregleduje poro~ila, odlo~a ali so postopki v skla-
du z Listino in vsako leto izda svoje ugotovitve. V kolikor dr`ava na
poro~ilo Odbora ne ukrepa, Odbor ministrov na dr`avo naslovi pripo-
ro~ilo za spremembo zakonodaje ali prakse.
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Po protokolu, ki je bil odprt za podpis leta 1995 in je stopil v veljavo
leta 1998, se zaradi kr{itev Listine, lahko vlo`i prito`be Evropskemu
odboru za socialne pravice. Organizacije, ki lahko vlo`ijo prito`bo, so:

● V vseh dr`avah, ki so sprejele postopek:

– Evropska konfederacija sindikatov (ETUC), Evropska zveza indu-
strijskih in delodajalskih konfederacij (UNICE) ter Zdru`enje evrop-
skih delodajalcev (IOE);

– Nevladne organizacije (NGO) s posvetovalnim statusom pri Svetu
Evrope, ki jih je na seznam uvrstil vladni odbor;

– Organizacije delodajalcev in sindikati dolo~ene dr`ave.

● ^e se dr`ava strinja pa tudi:

– nacionalne nevladne organizacije.

Prito`ba je lahko vlo`ena brezpla~no, za`eleno v angle{kem ali franco-
skem jeziku.

ECSR pregleda prito`bo in jo, v kolikor ustreza formalnim zahtevam,
proglasi za sprejemljivo. Sprejemu sledi pisni postopek, ki vklju~uje iz-
menjavo poro~il, Odbor lahko zahteva tudi javno zasli{anje. ECSR nato
sprejme odlo~itev o zadevi in svoje ugotovitve sporo~i Odboru mini-
strov in strankama v zadevi; poro~ilo je objavljeno {tiri mesece po od-
lo~itvi. Na koncu Odbor ministrov sprejme resolucijo. ^e je potrebno
dr`avi priporo~i dolo~ene ukrepe, da bosta njena zakonodaja in prak-
sa v skladu z dolo~ili Listine.

Rezultat nadzorovalnega sistema je, da so dr`ave ~lanice sprejele {te-
vilne spremembe v svoji zakonodaji in praksi, da delujejo v skladu z Li-
stino. Sekretariat listine izda letni Pregled, v katerem so objavljeni vsi
podatki in najnovej{i razvoj.

KONVENCIJA O PREPRE^EVANJU MU^ENJA

Dogajanja za zaprtimi vrati zaporov, policijskih postaj, zavodov za du-
{evno zdravje in podobnih ustanov niso na o~eh javnosti. Zato je bila
leta 1987 sprejeta Konvencija o prepre~evanju mu~enja in ne~love{ke-
ga ali poni`ujo~ega ravnanja ali kaznovanja, ki je za~ela veljati leta
1989. Z ustanovitvijo Evropskega odbora za prepre~evanje mu~enja
(CPT) Konvencija dopolnjuje varovanje pravic, zagotovljenih z Evropsko
konvencijo o ~lovekovih pravicah.

Odbor sestavljajo neodvisni in nepristranski strokovnjaki, ki delujejo na
razli~nih podro~jih. Med njimi so na primer pravniki, zdravniki in stro-
kovnjaki s podro~ja penologije ali policijskih zadev.
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Odbor obiskuje kraje pridr`anja, kot so zapori, zavodi za mladoletne
prestopnike, policijske postaje, centri, v katerih so pridr`ani imigranti
ter psihiatri~ne bolni{nice, z namenom, da spozna kako dr`ava ravna
z ljudmi, ki jim je bila odvzeta prostost. Odbor ima neomejen dostop
do vseh tovrstnih krajev in se s pridr`animi osebami lahko pogovarja
na samem. Stike lahko nave`e s katero koli drugo osebo, ki mu lahko
priskrbi ustrezne podatke, tudi z nevladnimi organizacijami, ki se uk-
varjajo s ~lovekovimi pravicami.

Cilj delovanja odbora je utrditi varstvo pridr`anih oseb in zapornikov
pred mu~enjem in ne~love{kim ali poni`ujo~im ravnanjem ali kaznova-
njem, ne pa obsojati dr`ave zaradi zlorab. Ko odbor kon~a svoj redni ali
ad hoc obisk v dolo~eni dr`avi, po{lje poro~ilo v katerem lahko od priza-
dete dr`ave zahteva informacije ali da svoja priporo~ila in pripombe.

Poro~ila odbora za prepre~evanje mu~enja in odgovori prizadetih dr-
`av so sicer zaupni, vendar je postala obi~ajna praksa, da dr`ave pri-
stanejo na njihovo objavo. Izjemoma, kadar dr`ava zavrne sodelova-
nje, se lahko CPT odlo~i, da poda javno izjavo.

OKVIRNA KONVENCIJA ZA NARODNE MANJ[INE

Po Dunajskem vrhu vodij dr`av in vlad leta 1993 je Svet Evrope leta
1994 sprejel Okvirno konvencijo o varstvu narodnih manj{in, ki je prvi
pravno zavezujo~i mnogostranski akt za varstvo narodnih manj{in nas-
ploh. Konvencija dolo~a cilje, ki se jih pogodbenice obve`ejo uresni~e-
vati s svojo notranjo zakonodajo in usmeritvami. Med temi cilji so: za-
gotavljanje enakosti pred zakonom, ohranjanje in razvijanje kultur, va-
rovanje identitete, veroizpovedi, manj{inskih jezikov in tradicij, zajam-
~en dostop do medijev ter vzpostavljanje prostih in miroljubnih stikov
z ljudmi prek meja, ki zakonito prebivajo v drugih dr`avah.

Konvencija je za~ela veljati 1. februarja 1998. Dr`ave pogodbenice mo-
rajo o sprejetih ukrepih prvi~ poro~ati v letu po za~etku veljavnosti
Konvencije, nato pa vsakih pet let. Mogo~e jih je tudi zaprositi, da pri-
pravijo ad hoc poro~ila. Odbor ministrov, ki mu pomaga Svetovalni
odbor osemnajstih neodvisnih izvedencev, ta poro~ila oceni, ugotovi,
ali so bile izpolnjene obveznosti, in po potrebi sprejme priporo~ila.
Pravila, ki urejajo postopek spremljanja izvajanja konvencije, vsebujejo
tudi celo vrsto jamstev za zagotavljanje preglednosti.

Svet Evrope je razvil {tevilne dejavnosti za za{~ito narodnih manj{in, ki
so del njegovega programa sodelovanja in pomo~i. Organizira sre~anja,
na katerih z iz~rpnimi informacijami seznanja o Okvirni konvenciji za
varstvo narodnih manj{in (in o drugih evropskih pravnih instrumentih)
ter spodbuja dr`ave ne~lanice, da jo podpi{ejo in ratificirajo. Dr`ave
~lanice se udele`ujejo tovrstnih sre~anj, da bi podrobno razpravljale o
okoli{~inah v svoji dr`avi in izvajanju Konvencije. Delegacije sestavljajo
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parlamentarci, predstavniki vlad in predstavniki narodnih manj{in. Stro-
kovnjaki Sveta Evrope podajajo mnenja o zakonodaji za za{~ito narod-
nih manj{in ter organizirajo seminarje za usposabljanje pisanja nacio-
nalnih poro~il z namenom, da bi bil postopek nadzora bolj u~inkovit.

Tovrstne dejavnosti so temelj treh projektov v okviru Pakta stabilnosti
za jugovzhodno Evropo, ki se nana{ajo na manj{ine. Vklju~ujejo: ne-
pristranska poro~ila, da bi ugotovili morebitno diskriminacijo v regio-
nalni zakonodaji, politikah in praksah in da bi upo{tevala evropske
standarde; projekt o sprejetju in izvajanju standardov; sporazum o bi-
lateralnem sodelovanju, da bi okrepili in razvili bilateralno sodelovanje
med manj{inami v skladu z obstoje~imi multilateralnimi standardi,
predvsem z Okvirno konvencijo o varovanju narodnih manj{in.

Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) je bila us-
tanovljena na Dunajskem vrhu leta 1993. ECRI je neodvisen nadzorni
organ, njegova naloga je boj proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu
in nestrpnosti v vseh dr`avah ~lanicah Sveta Evrope. Aktivnosti ECRI-ja
zaobjemajo vse potrebne ukrepe za boj proti nasilju, diskriminaciji in
predsodkom, s katerimi se soo~a posameznik ali skupina ljudi, glede
na raso, barvo ko`e, jezik, veroizpoved, narodnost in narodnostno ali
etni~no poreklo.

Program dejavnosti Komisije je sestavljen iz treh delov: obiski dr`av;
prou~evanje splo{nih tem; odnosi s civilno dru`bo.

ECRI po obisku po dr`av napi{e poro~ila, v katerih so natan~ne ana-
lize polo`aja v vsaki dr`avi ~lanici Sveta Evrope na podro~ju rasizma
in rasne diskriminacije. Vladam svetuje, kako se soo~iti s tovrstnimi
problemi.

V okviru prou~evanja splo{nih tem je Komisija sprejela {est temeljnih
priporo~il vladam dr`av ~lanic Sveta Evrope. Priporo~ila zadevajo glav-
na podro~ja rasizma in nestrpnosti ter dolo~ajo osnovna navodila za
razvijanje celovitih nacionalnih politik.

Akcijski program Komisije na podro~ju odnosov s civilno dru`bo spod-
buja aktivno vklju~evanje civilne dru`be v boj proti rasizmu in nestrp-
nosti ter spodbuja medkulturni dialog med razli~nimi dru`benimi sku-
pinami, ki temelji na medsebojnem spo{tovanju.

SVET EVROPE JE DEJAVEN POVSOD, 
KJER GRE ZA ^LOVEKOVE PRAVICE

V okviru prizadevanj za varstvo in uveljavljanje ~lovekovih pravic se
Svet Evrope bori proti vsakr{nemu poseganju v svobodo in dostojans-
tvo `ensk (na primer nasilje nad `enskami, trgovanje z ljudmi zaradi
spolnega izkori{~anja ter prosto odlo~anje o potomstvu), za odpravo
pristranskega razlikovanja med spoloma in za uveljavitev uravnote`ene
zastopanosti `ensk in mo{kih v politi~nem in javnem `ivljenju.

Boj proti rasizmu
in nestrpnosti
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enakopravnosti

mo{kih in `ensk
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Usmerjevalni odbor za enakost mo{kih in `ensk (CDEG) pripravlja ministr-
ske konference, organizira seminarje in objavlja {tudije o teh vpra{anjih.

Svet Evrope sodeluje z dr`avami ~lanicami in nevladnimi organizacija-
mi pri njihovih prizadevanjih za pospe{evanje spo{tovanja ~lovekovih
pravic. Svet Evrope organizira v okviru programa ADACS* (Dejavnosti
za razvoj in okrepitev demokrati~ne trdnosti) dejavnosti, kot so: uspo-
sabljanje sodnikov in odvetnikov za uporabo Evropske konvencije o
~lovekovih pravicah, strokovna mnenja o zdru`ljivosti zakonodaje ali
zakonskih predlogov z evropskimi standardi ~lovekovih pravic, prevaja-
nje in izdajanje dokumentov o ~lovekovih pravicah v jezike dr`av ~la-
nic, seminarji in okrogle mize z ustanovami in o ustanovah za ~loveko-
ve pravice v posameznih dr`avah ter usposabljanje osebja vladnih
agencij za Evropsko sodi{~e za ~lovekove pravice.

Programe ADACS za ~lovekove pravice dopolnjuje {e cela vrsta podob-
nih dejavnosti ozave{~anja, usposabljanja in obve{~anja splo{ne in
strokovne javnosti. Take dejavnosti so:

● {irjenje poznavanja ~lovekovih pravic in njihovega razumevanja na
univerzah, v {olah in med strokovnimi skupinami, kot so policija in
odvetniki;

● dviganje javne zavesti o ~lovekovih pravicah z obve{~anjem, publika-
cijami in avdio-vizualnim ter drugim gradivom in po medmre`ju;

● vzdr`evanje omre`ja ustanov za ~lovekove pravice in nevladnih or-
ganizacij, dejavnih na tem podro~ju.

Svet Evrope budno spremlja delovanje nacionalnih organov, ki so od-
govorni za varovanje javnega reda in zakonov. Zasnovan je bil obse`en
program z naslovom »Policija in ~lovekove pravice 1997-2000«, kate-
rega nadaljevanje je teko~i program »Policija in ~lovekove pravice po
letu 2000«. Njegov namen in cilj je spodbujati spo{tovanje in varova-
nje ~lovekovih pravic s strani policij v dr`avah ~lanicah. Program vklju-
~uje dolgoro~no sodelovanje z dr`avami ~lanicami, ugotavljanje po-
treb, razvoj in izvajanje akcijskih na~rtov ter programov vrednotenja.

Novo delovno mesto komisarja za ~lovekove pravice je bilo ustanov-
ljeno leta 1999. Naloge komisarja so pospe{evanje izobra`evanja,
ozave{~anje in uveljavljanje spo{tovanja ~lovekovih pravic v dr`avah
~lanicah ter zagotavljanje popolne in u~inkovite skladnosti z besedili
Sveta Evrope, kot so konvencije ter priporo~ila in resolucije, ki jih
sprejme Odbor ministrov. Vloga komisarja je predvsem usmerjena v
pomo~ in prepre~evanje, ob tem pa komisar opravlja razli~ne naloge,
ki mu jih nalagajo Evropsko sodi{~e za ~lovekove pravice in drugi or-
gani, ki so bili ustanovljeni s pogodbo. Komisar nima zakonskih poob-

^lovekove pravice
– sodelovanje in

ozave{~anje

Policija in 
~lovekove pravice

Komisar za 
~lovekove pravice
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* Nov naslov: Programi za demokrati~no trdnost



lastil, pa~ pa lahko svetuje in obve{~a o varstvu ~lovekovih pravic in
prepre~uje kr{itve.

Med nalogami in pooblastili komisarja je tudi sodelovanje z drugimi
mednarodnimi ustanovami, ki se vklju~ujejo v uveljavljanje in varstvo
~lovekovih pravic ter mo`nost ukrepanja na podlagi ustreznih informa-
cij vlad, dr`avnih parlamentov, varuhov ~lovekovih pravic ali podobnih
ustanov, posameznikov in organizacij.

V sodelovanju z drugimi organi Sveta Evrope lahko komisar predlo`i
poro~ilo, priporo~ilo ali mnenje o dolo~eni zadevi Odboru ministrov,
kadar je to primerno pa tudi Parlamentarni skup{~ini. Prvi komisar za
~lovekove pravice je Alvaro Gil-Robles ([panija), ki ga je na to mesto
izvolila Parlamentarna skup{~ina septembra 1999.

Izdaje v zalo`bi Sveta Evrope� IZBRANA 
DOKUMENTACIJA
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Mednarodno pravo – konvencije
Sveta Evrope
(1999), ISBN 92-871-3845-1

^lovekove pravice danes – 
evropska pravna vpra{anja
(1999), ISBN 92-871-3813-3

^lovekove pravice vsak dan: 
vpliv delovanja Sveta Evrope 
na podro~ju ~lovekovih pravic
(2000), H/INF (99) 3 (druga predelana
izdaja)

Konvencija o varstvu ~lovekovih
pravic in temeljnih svobo{~in in
protokoli k tej konvenciji
(ETS {t. 5), (1991), ISBN 92-871-1961-9

Kratek vodi~ po Evropski konvenciji
o ~lovekovih pravicah
(1999), ISBN 92-871-3754-4

Smrtna kazen – njena odprava v
Evropi
(1999), ISBN 92-871-3874-5

Evropska socialna listina – listina,
njeni protokoli, spremenjena listina
(1999), ISBN 92-871-4052-9

Evropska socialna listina – zbrana
besedila
(1999), ISBN 92-871-3366-2

Pravo in praksa Evropske 
konvencije o ~lovekovih pravicah 
in Evropske socialne listine 
(1996), ISBN 92-871-2956-8

Dejavnost Sveta Evrope na 
podro~ju enakopravnosti mo{kih 
in `ensk
EG (2000) 3

Evropska konvencija o 
prepre~evanju mu~enja in 
ne~love{kega ali poni`ujo~ega 
ravnanja ali kaznovanja
(ETS {t.126) (1987) ISBN 92-871-1526-5

Deveto splo{no poro~ilo o 
dejavnostih Evropskega odbora 
za prepre~evanje mu~enja in 
ne~love{kega ali poni`ujo~ega 
ravnanja ali kaznovanja
(1999)

Okvirna konvencija o varstvu 
narodnih manj{in
(ETS {t.157) (1995) ISBN 92-871-2514-7

Okvirna konvencija o varstvu 
narodnih manj{in – zbrana 
besedila
(1997), ISBN 92-871-3907-5

^lovekove pravice in policija
(1997) ISBN 92-871-3296-8

Splo{no uveljavljanje na~ela 
enakosti spolov
(1999), ISBN 92-871-3799-4

Dejavnosti Sveta Evrope v boju
proti rasizmu in nestrpnosti
ECRI (99) 56 kon~na

V na{ih rokah – uspe{nost varstva
~lovekovih pravic 50 let po Splo{ni
deklaraciji
(1999), ISBN 92-871-3771-4

ZDAJ se postavite za ~lovekove
pravice!
(video film, 1995)

Manj{ine in mednarodno pravo
(2002), ISBN 92-871-4773-6

Upo{tevanje priporo~il ECRI (1-6)
CRI(2001)7

Petindvajsetletnica delovanja Sveta
Evrope na podro~ju enakosti 
spolov
EG (2002) 5

Evropska konvencija o ~lovekovih
pravicah – izhodi{~a za u~itelje



Izdaje IDC Sveta Evrope v Ljubljani

^lovekove pravice

http://www.coe.int/T/E/Human_rights/

Evropsko sodi{~e za ~lovekove pravice

http://www.echr.coe.int/

Prepre~evanje mu~enja

http://www.cpt.coe.int/en/

Boj proti rasizmu in nestrpnosti

http://www.coe.int/Ecri

Manj{ine

http://www.coe.int/T/E/Human_rights/Minorities

Komisar za ~lovekove pravice

http://www.commissioner.coe.int/

Pogodbe in konvencije

http://conventions.coe.int

Za dodatne informacije se, prosimo, obrnite na naslov:
Human Rights Information Service
Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex
Tel.: + 33 (0)3 88 41 20 24, Faks: + 33 (0)3 88 41 27 04
E–po{ta: humanrights.Info@coe.int

Spletne 
strani:
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Obisk Evropskega odbora za 
prepre~evanje mu~enja – kaj je to?
(2000), ISBN 961-6285-13-0

Konvencija o varstvu ~lovekovih
pravic in temeljnih svobo{~in s 
protokoli
(1999), ISBN 961-6285-05-X

Prizadevanje za uravnote`eno 
zastopanost `ensk in mo{kih
(2001), ISBN 961-6285-16-5

Evropska konvencija o ~lovekovih
pravicah – izhodi{~a za u~itelje

Evropska konvencija o varstvu 
~lovekovih pravic in temeljnih 
svobo{~in: ob njeni 50. obletnici
(2000), ISBN 961-5285-14-9

Policijsko delo v demokrati~ni 
dru`bi: ali va{a policija spo{tuje
~lovekove pravice?
(2001), ISBN 961-6285-20-3

Odlo~ajmo skupaj – posebna priloga
~asopisa Delo
(2002), ISBN 961-6285-22-X

Konvencija o varstvu ~lovekovih
pravic in temeljnih svobo{~in s 
protokoli in Poslovnik Evropskega
sodi{~a za ~lovekove pravice
(2004), ISBN 961-6285-33-5





Mediji in demokracija

Evropska deklaracija o svobodi izra`anja in obve{~anja, ki jo je leta
1982 sprejel Odbor ministrov, izra`a zavezanost vlad dr`av ~lanic, da
spo{tujejo in razvijajo svobodo izra`anja in obve{~anja.

Evropska konvencija o ~ezmejni televiziji, ki je v veljavi `e od leta 1993,
je namenjena la`jemu kro`enju televizijskih programov ~ez dr`avne
meje, saj zagotavlja svobodo sprejemanja in ponovnega oddajanja teh
programov na ozemljih dr`av pogodbenic. Konvencija dosega ta cilj
tako, da zagotavlja, da dr`ave pogodbenice spo{tujejo nekaj osnovnih
na~el glede vsebine programov, pravic ponovnega predvajanja, ogla{e-
vanja in sponzorstva. Leta 1998 je Odbor ministrov sprejel {e protokol,
ki dopolnjuje konvencijo, tako da je zagotovljena skladnost med tem ak-
tom in spremenjeno direktivo Evropske unije o televiziji brez meja. Prvot-
na dolo~ila Konvencije (med drugim o pristojnostih, dostopu javnosti do
pomembnih dogodkov, ogla{evanju in televizijskem nakupovanju) so bila
s protokolom, ki je stopil v veljavo 1. marca 2002, zelo spremenjena.

Evropski sporazumi o:
● izmenjavi programov s pomo~jo televizijskih filmov (v veljavi od leta

1961);
● varstvu televizijskih oddaj (v veljavi od leta 1961);
● prepre~evanju prena{anja oddaj iz zunajozemeljskega prostora (v

veljavi od leta 1967) in kasnej{ih protokolov k temu sporazumu.

Evropske konvencije, ki se nana{ajo na:
● vpra{anja avtorskega prava in sorodnih pravic v okviru ~ezmejnega

oddajanja prek satelita;
● pravno varstvo storitev, ki vsebujejo pogojni dostop ali na njem te-

meljijo.

Svoboda izra`anja
in obve{~anja

Omogo~anje 
la`jega 

prena{anja 
programov ~ez

dr`avne meje

Drugi 
zavezujo~i akti
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Svobodni, neodvisni in pluralisti~ni mediji so v skladu z 10. ~lenom Evropske konvenci-
je o ~lovekovih pravicah izredno pomembni za delovanje na{ih demokrati~nih dru`b.
Delo Sveta Evrope na podro~ju medijev je usmerjeno v:
● utrjevanje svobode izra`anja in obve{~anja ter prostega pretoka informacij in idej

~ez dr`avne meje;
● razvoj ukrepov vseevropske politike ter ustreznih pravnih in drugih instrumentov v

ta namen;
● oblikovanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje, da zakonska ureditev medijev in me-

dijska politika sledita razvoju tehnike in gospodarstva ter spremembam predpisov
glede medijev.



Odbor ministrov je sprejel vrsto pravnih in politi~nih ukrepov o razli~-
nih vpra{anjih v zvezi z mno`i~nimi mediji:
● varstvo novinarskih virov informacij;
● mediji in volitve;
● zvo~no in avdio-vizualno piratstvo;
● preglednost in pluralnost medijev;
● pravno varstvo kodiranih televizijskih storitev;
● varstvo imetnikov pravic;
● izklju~ne pravice za prena{anje pomembnej{ih dogodkov in prireditev;
● neodvisnost javnih radiodifuzijskih zavodov;
● raz{irjanje sovra`nosti;
● razpe~evanje nasilnih, brutalnih ali pornografskih videogramov;
● samonadzor vsebine internetnih strani.

Pod nadzorstvom Usmerjevalnega odbora za medije je sedanje delo
usmerjeno na sedem glavnih podro~ij:

● ravnote`je med svobodo izra`anja ter drugimi temeljnimi pravicami
(pravico do zasebnosti, pravico do pravi~nega sojenja, itd.);

● internetne storitve in demokracija ({kodljiva in nelegalna vsebina in-
ternetnih strani, internetna pismenost);

● demokrati~ne in dru`bene posledice digitalnega oddajanja;

● zdru`evanje komunikacijskih tehnologij in storitev ter njun vpliv na
nadzorovanje medijev;

● medijski pluralizem in raznolikost v lu~i razvoja ter zdru`evanje no-
vih komunikacijskih tehnologij in storitev;

● novi izzivi s podro~ja varstva avtorskih pravic;

● razmerje med svobodo izra`anja, pravico do informacij ter bojem
proti terorizmu.

Oblikovanje sistema medijev, ki bi zadovoljil vse potrebe demokrati~ne
dru`be – {e posebej v novih dr`avah ~lanicah in kandidatkah za ~lans-
tvo – predstavlja prioriteto med dejavnostmi Sveta Evrope za uveljav-
ljanje demokrati~ne varnosti. Programi sodelovanja na podro~ju medi-
jev nudijo pomo~ dr`avam v obliki sodelovanja pravnih strokovnjakov,
programov ozave{~anja ter delavnic za usposabljanje o temah, kot so:
novinarska svoboda, medijsko delovanje in rasizem, spremljanje voli-
tev, dostop do informacij, itd.

Observatorij je bil ustanovljen leta 1992 na podlagi delnega sporazu-
ma. Zbira, obdeluje in raz{irja informacije o razvoju dogodkov na trgu,
na pravnem podro~ju in na podro~ju virov – torej na treh klju~nih stra-
te{kih podro~jih avdio-vizualne dejavnosti v Evropi.

Priporo~ila

Prednostne 
naloge

Dejavnosti za 
razvoj in 

okrepitev 
demokrati~ne 

stabilnosti

Evropski 
avdio-vizualni 

observatorij
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Zbirajo se informacije iz 35 evropskih dr`av, ki so trenutno ~lanice Ob-
servatorija, in iz Evropske komisije. Informacije se objavljajo v letnem
Statisti~nem almanahu in v pravni reviji Iris.

Spletna stran Observatorija vsebuje vrsto referen~nih datotek in pove-
zav na druge strani.

Glavni uporabniki storitev Observatorija so strokovnjaki, ki delajo na
avdio-vizualnem podro~ju v Evropi, ter javni organi in dr`ave ~lanice.

Izdaje v zalo`bi Sveta Evrope

Izdaje IDC Sveta Evrope v Ljubljani

http://www.humanrights.coe.int/media

http://www.obs.coe.int (Evropski avdiovizualni observatorij)

� IZBRANA 
DOKUMENTACIJA
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Protokol, ki dopolnjuje Evropsko
konvencijo o ~ezmejni televiziji
(ETS {t. 171), (1998), ISBN 92-871-
3760-9

Evropska konvencija o ~ezmejni 
televiziji
(ETS No.132) (1989)
in pojasnjevalno poro~ilo
ISBN 92-871-1819-1

Evropska konvencija o vpra{anjih
avtorskega prava in sorodnih 
pravicah v okviru ~ezmejnega 
oddajanja prek satelita
(ETS No.153) (1994)
in pojasnjevalno poro~ilo
(1994), ISBN 92-871-3012-4

Dejavnosti na podro~ju medijev
DH-MM (2000) 1

Programi Sveta Evrope za 
sodelovanje in pomo~ na podro~ju
medijev
DH-MM (97) (2000) 5

Mediji in volitve – priro~nik
(1999), ISBN 92-871-3952-0

Serija datotek mno`i~nih medijev
(10 naslovov)

Statisti~ni almanah o kinu, 
televiziji, videu in novih medijih 
v Evropi
(izdaja 2000), ISBN 92-871-4227-0

Iris – Pravna zapa`anja Evropskega
avdio-vizualnega observatorija
(mese~nik).

Pravni vodi~ za avdio-vizualne 
medije v Evropi – najnovej{a 
pravna dognanja pri televiziji, 
filmu in telekomunikacijah ter 
globalna informacijska dru`ba v
Evropi in sosednjih dr`avah
(1999), ISBN 92-871-4161-4

10 obletnica delovanja 
avdiovizualnega observatorija – 
jubilejna izdaja evropskega 
avdiovizualnega observatorija
(2003)

Boj proti avdio in avdiovizualnem
piratstvu: priro~nik s priporo~ili
Sveta Evrope
(1999), ISBN 961-6285-06-8

Media education – Vzgoja za 
medije
(2000), ISBN 961-6285-12-2





Pravno sodelovanje

RAZVIJANJE PRAVNGA SODELOVANJA  
MED DR@AVAMI

Cilj Sveta Evrope je oblikovati okvir za mednarodno sodelovanje v poli-
ti~nem okolju, ki spodbuja soodvisnost dr`av, krepi vlogo mednarod-
nega javnega prava in nanj vpliva. Namen sre~anj pravnih svetovalcev
je izmenjava izku{enj o zadevah, kot so dr`avna imuniteta, oblikovanje
soglasja, zadr`ki ali pristopi k mednarodnim pogodbam (pri katerih
delujejo kot evropski observatorij).

Svet Evrope je na tem podro~ju sprejel kar nekaj pomembnih pravnih
instrumentov (konvencije o izro~itvi, o medsebojni pomo~i pri kazen-
skih zadevah in o premestitvi obsojenih oseb). Da bi zadostili potre-
bam spreminjajo~e se dru`be je izvajanje teh konvencij podvr`eno stal-
ni kontroli. Svet Evrope je imel aktivno vlogo tudi pri oblikovanju sta-
tuta Mednarodnega kazenskega sodi{~a.

Mednarodno sodelovanje v boju proti terorizmu je prednostna naloga
Sveta Evrope. Dr`ave ~lanice napro{a, da opustijo svoje morebitne za-
dr`ke in ratificirajo potrebne pravne dokumente za u~inkovitej{i boj
proti terorizmu. Dr`ave ~lanice so izrazile veliko podporo Konvenciji o
zatiranju terorizma in Konvenciji o izro~itvi. Program aktivnosti na po-
dro~ju boja proti terorizmu nadgrajuje pravne instrumente in spodbu-
ja sodelovanje pri identifikaciji virov financiranja terorizma, izbolj{eva-
nju preiskovalnih metod, nadgrajevanju sodnih sistemov, posodablja-
nju pravnega usposabljanja in pri pomo~i `rtvam terorizma.

Mednarodno 
javno pravo

Boj proti 
kriminalu

Boj proti 
terorizmu
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Svet Evrope je vklju~en v program usklajevanja evropskih pravnih sistemov. Dr`avam
~lanicam in kandidatkam pomaga pri posodobitvi njihovih institucij, da tako dose`ejo,
da pravo resni~no slu`i demokraciji, da je sodstvo bolj u~inkovito, in da se la`je spo-
padajo z novimi pravnimi izzivi. Za dosego teh ciljev si Svet Evrope pomaga z:

● medvladnimi programi aktivnosti – oblikujejo pravne mehanizme, vklju~no s konvencijami (obve-
zujo~imi za dr`ave ~lanice in ne~lanice, ki jih ratificirajo) in priporo~ili (neobvezujo~e smernice);

● programi sodelovanja za okrepitev vladavine prava – spodbujajo dr`ave ~lanice in kandidatke (po-
sebno iz srednje in vzhodne Evrope) pri njihovih institucionalnih, zakonodajnih in upravnih refor-
mah ter pri usposabljanju pravnih strokovnjakov v skladu z evropskimi normami in standardi.

Odbor ministrov sprejema program aktivnosti, ki dolo~a naloge evropskih ministrov za pravosodje
in vi{jih uradnikov ministrstev za notranje zadeve.



Svet Evrope ima u~inkovite metode za boj proti mednarodnemu krimi-
nalu. Osnovne dejavnosti so dolo~ene z evropskimi standardi (Kazen-
skopravno konvencijo o korupciji; Civilnopravno konvencijo o korupciji;
Konvencijo o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premo`enjske ko-
risti, pridobljene s kaznivim dejanjem). Svet Evrope s posebnimi orga-
ni, kot je skupina dr`av proti korupciji (GRECO), nadzoruje izvajanje
teh normativnih sistemov in ocenjuje izvajanje ukrepov proti pranju
denarja v posameznih dr`avah. Programa OCTOPUS in PACO sta na-
menjena krepitvi tehni~nega sodelovanja s srednje in vzhodno evrop-
skimi dr`avami.

Varovanje otrok predstavlja posebno skrb Sveta Evrope. Akcijski na~rt
proti spolni zlorabi otrok v Evropi je bil sprejet novembra 2001 v Bu-
dimpe{ti. Sledil mu je drugi svetovni kongres proti spolni zlorabi otrok
v komercialne namene (Yokohama, december 2001). Svet Evrope je
sprejel Priporo~ilo R (2001) 16, ki obravnava spolno zlorabo otrok in
oblikuje nadzorni sistem lastnih pravnih instrumentov.

Svet Evrope krepi varovanje otrok v civilnem pravu z oblikovanjem
norm na podro~ju skrbni{tva, meddr`avnih in rednih stikov star{ev in
otrok ter na drugih podro~jih, ki zadevajo star{evstvo.

Prizadevanja Sveta Evrope na podro~ju boja proti kriminalu na svetovnem
spletu so vodila do sprejetja Konvencije o kriminalu na svetovnem spletu,
leta 2001. To je bila prva konvencija, ki je postavila okvir za boj proti kri-
minalu na svetovnem spletu. Svet Evrope je leta 2003 sprejel Dodatni
protokol h konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminaci-
jo rasisti~nih in ksenofobi~nih dejanj, storjenih v ra~unalni{kih sistemih.

Svet Evrope oblikuje smernice za prepre~evanje kriminala in mladolet-
nega prestopni{tva. Ocenjuje u~inkovitost nacionalnih politik in dolo~a
temeljna na~ela, ki jih morajo dr`ave ~lanice upo{tevati pri izbolj{eva-
nju lastnih preventivnih sistemov.

INSTITUCIONALNE REFORME ZA UVELJAVITEV 
VLADAVINE PRAVA

Ustava je najvi{ji pravni akt dr`ave, ki vzpostavlja in organizira njen in-
stitucionalni sistem. Svet Evrope sodeluje pri ustavnih razpravah preko
Evropske komisije za demokracijo prek pravne ureditve, imenovane tudi
Bene{ka komisija. To je forum, kjer lahko dr`ave dobijo informacije in
razpravljajo o ustavnih problemih, idejah in projektih. Komisija izdaja
ustavne {tudije, poro~ila in publikacije. Njeno delo vklju~uje svetovanje
ob sprejemanju ustav, tako novih kot spremenjenjih, podajanje okvirnih
mnenj in razlaganje osnovnih nacionalnih in mednarodnih pravnih in-
strumentov ter pomo~ pri vpra{anjih, ki zadevajo volilno zakonodajo.

Boj proti 
organiziranemu

kriminalu, 
pranju denarja 

in korupciji

Varovanje otrok

Boj proti 
kriminalu na 

svetovnem spletu

Prepre~evanje 
kriminala

Ustave in 
ustavna vpra{anja
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Svet Evrope si skupaj z dr`avami ~lanicami in kandidatkami prizadeva,
da so njihovi nacionalni pravni sistemi na vseh podro~jih v skladu z
evropskimi normami – od civilnega, kazenskega in upravnega prava do
bioetike in varovanja podatkov. Svet Evrope organizira delovna sre~a-
nja, nudi strokovna mnenja o pravnih dokumentih in dr`ave seznanja z
modernimi tehnikami oblikovanja zakonodaje, da bi le ta bila dostop-
nej{a {ir{i javnosti, kar je prednostna naloga demokrati~nih dr`av.

U~inkovit in neodvisen pravosodni sistem je ena izmed najpomembnej-
{ih prednostnih nalog Sveta Evrope. Odbor ministrov je sprejel veliko
instrumentov, da bi bilo sodstvo bolj pravi~no in u~inkovito. Izvaja pa
tudi ukrepe za vzpostavitev neodvisnosti in nepristranskosti sodi{~, iz-
bolj{anje prito`benih postopkov, izbolj{anje mehanizmov za izvr{evanje
odlo~b sodi{~, zmanj{evanje sodnih zaostankov in ~akalnih dob, poe-
nostavitev postopkov ter za pove~anje pravne pomo~i. Spodbuja porav-
navo v civilnih sporih in uporabo alternativnih metod. Za zagotovitev
u~inkovitosti in kakovosti sodnega sistema spodbuja uporabo novih in-
formacijskih tehnologij. Posvetovalni svet evropskih sodnikov (CCJE) po-
maga Odboru ministrov pri dejavnostih za dosego teh ciljev.

Program Sveta Evrope za sodelovanje pomaga dr`avam ~lanicam in
kandidatkam pri reformah pravosodnih institucij kot so na primer pra-
vosodne komisije, uradi javnega to`ilstva in odvetni{ke zveze.

Prvi cilj Sveta Evrope je zagotovitev pravi~nosti in spo{tovanje vladavi-
ne prava. Zato sodeluje pri usposabljanju pravnih strokovnjakov: sod-
nikov, to`ilcev, odvetnikov, uslu`bencev sodnega registra in notariata,
policistov in osebja v zaporih. To vklju~uje tudi sodelovanje v [oli za
sodnike v Bordeauxu in na policijskih akademijah.

Svet Evrope spodbuja neposredno sodelovanje med strokovnjaki in v
ta namen organizira redna sre~anja in konference sodnikov, to`ilcev,
odvetnikov in predsednikov evropskih vrhovnih sodi{~.

Svet Evrope posve~a posebno pozornost policijski etiki. Leta 2001 je
sprejel Evropski kodeks policijske etike kot osnovo za reforme v dr`a-
vah ~lanicah in kandidatkah. Evropski notranji ministri se redno sre~u-
jejo, da bi zagotovili spo{tovanje temeljnih na~el Sveta Evrope pri de-
lovanju policije, predvsem na podro~ju boja z mednarodnim krimina-
lom. Svet Evrope bo obravnaval tudi vlogo in odgovornost notranjih
varnostnih slu`b in poro~al o upo{tevanju priporo~il na tem podro~ju.

Svet Evrope si prizadeva za humanej{e zaporne politike in daje smer-
nice dr`avam ~lanicam za izbolj{anje `ivljenjskih pogojev v zaporih.
Trenutno raziskuje policijske sisteme pridr`anja, priporov in pogojnih
izpustov ter obravnavanje dolgoletnih zapornikov. Prou~uje tudi alter-
nativne oblike prestajanja zapornih kazni. Usmerjevalne skupine, ki jih
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reforme
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sestavljajo strokovnjaki Sveta Evrope in posebni evropski predstavniki
pomagajo jugovzhodnim evropskim dr`avam in Skupnosti neodvisnih
dr`av pri reformi sistemov zaporov.

ODNOS MED DR@AVO IN DR@AVLJANI

Svet Evrope je sredi{~ni prostor za izmenjavo informacij o dr`avljan-
stvu, pro{njah za azil in mobilnosti. I{~e soglasje med dr`avami za pre-
pre~evanje stanja »brez dr`avljanstva« in i{~e primerne re{itve v prime-
rih, ko do tega pride. Evropska konvencija o dr`avljanstvu je edini
mednarodni pravni instrument s tega podro~ja.

Svoboda izra`anja je tako individualna kot kolektivna pravica. [tevilo
nevladnih organizacij raste in Evropska konvencija o priznavanju prav-
ne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij Sveta Evrope je edins-
tven dokument na tem podro~ju. Listina o pravni osebnosti nevladnih
organizacij nudi smernice dr`avam, ki i{~ejo pravne temelje za delova-
nje nevladnih organizacij na njihovem ozemlju.

Svet Evrope posebno pozornost posve~a odnosom med oblastmi in
posamezniki. Sodeluje s ~lanicami pri nadzorovanju delovanja uprave
in pri zagotavljanju, da njihovo delovanje ostane znotraj pravnih meja.

VAROVANJE PRAVIC IN SVOBO[^IN POSAMEZNIKA

Svet Evrope deluje na usklajevanju standardov dru`inskega prava in
posve~a posebno pozornost problemom posameznika. Posebno deja-
ven je na podro~ju otrokovih pravic in je odgovoren za izvajanje Evrop-
ske konvencije o uresni~evanju otrokovih pravic.

Varovanje ~loveka kot posameznika in kot pripadnika ~love{ke vrste je
nujno predvsem pri medicinskih raziskavah. Biotehnologija odpira po-
membna eti~na vpra{anja. Svet Evrope si prizadeva najti ravnote`je med
svobodo raziskovalca in spo{tovanjem posameznika. Svet Evrope je prvi
oblikoval Konvencijo o ~lovekovih pravicah v zvezi z biomedicino (z do-
datnimi protokoli), da bi sledil znanstvenemu napredku. Ti protokoli se
nana{ajo na presaditve organov in prepoved kloniranja ~love{kih bitij;
drugi, ki se nana{ajo na vpra{anje zarodka, genetskih in biomedicinskih
raziskav ~loveka, pa so {e v fazi oblikovanja. Odbor ministrov je sprejel
priporo~ilo Rec(2003)10E, ki se nana{a na ksenotransplantacije.

Svet Evrope je prav tako zaskrbljen nad ravnanjem z `ivalmi. Sprejel je
nekaj konvencij, ki se nana{ajo na njihovo za{~ito, {e posebej pri prevo-
zu in zakolu. Ta pravna sredstva so predmet multilateralnih posvetovanj.

Tujci in dr`avljani

Pravne entitete in
civilna dru`ba

Upravna sodi{~a
in javne oblasti

Dru`insko pravo

Bioetika, kseno-
transplantacije,
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nadzor `ivil

Pravice `ivali
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Svet Evrope namenja posebno pozornost za{~iti oseb z du{evnimi mot-
njami, ki so neprostovoljno vklju~ene v psihiatri~ne ustanove. »Bela
knjiga« dolo~a smernice oblikovanja prihodnjih pravnih instrumentov
na tem podro~ju.

Vsi osebni podatki, zdravstveni, statisti~ni, uradni{ki, policijski ali sod-
ni, morajo biti obravnavani z vsem spo{tovanjem do zasebnosti posa-
meznikov; to se nana{a tudi na zbiranje podatkov z videonadzorom
ali pametnimi karticami. Konvencija o varstvu posameznika glede na
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov ima poseben protokol o nad-
zoru in mednarodnih bazah podatkov. Vsebuje tudi priporo~ila za za-
gotavljanje zaupnosti.

Izdaje v zalo`bi Sveta Evrope

Izdaje IDC Sveta Evrope v Ljubljani

Psihiatrija in 
~lovekove pravice

Varstvo osebnih
podatkov

� IZBRANA 
DOKUMENTACIJA
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Evropske konvencije in sporazumi
(7 zvezkov)

Priprava in sklepanje pogodbe 
v Svetu Evrope
(1999), ISBN 92-871-3899-0

Konvencija o ~lovekovih pravicah 
v zvezi z biomedicino
(ETS No. 164) (1997) ISBN 92-871-
3223-2

Dodatni protokol h Konvenciji 
o ~lovekovih pravicah v zvezi z 
biomedicino in presajanjem 
~love{kih tkiv
(2002), ISBN 92-871-4885-9

Francosko-angle{ki pravni slovar
Sveta Evrope
(1994), ISBN 92-871-2496-5

Evropska konvencija o zatiranju 
terorizma
(1986) (ETS), ISBN 92-871-0136-1

Smernice, ki se nana{ajo na 
~lovekove pravice in boj proti 
terorizmu
(2002), ISBN 92-871-0136-1

Konvencija o kriminalu na 
svetovnem spletu
(2002) (ETS 90), ISBN 92-871-0136-1

Kriminal in kazensko pravo v Evropi
(2000), ISBN 92-871-4378-1

Organizacija sodstva v Evropi
(2000), ISBN 92-871-4245-9

^love{ki genom
(2001), ISBN 92-871-4568-7

Kloniranje
(2002), ISBN 92-871-4702-7

Eti~ni pogled (vidik) – 
transplantacije
(2002), ISBN 92-871-4779-5

Konvencija o udele`bi tujcev v 
javnem `ivljenju na lokalni ravni
(1992) (ETS 144),ISBN 92-871-2061-7

Evropska listina o regionalnih ali
manj{inskih jezikih
(1993) (ETS 148), ISBN 92-871-2210-5

Protokol {t. 2 k okvirni konvenciji 
o ~ezmejnem sodelovanju 
teritorialnih skupnosti ali oblasti
(1998), ISBN 92-871-3646-7

Evropska listina o lokalni 
samoupravi
(1985) (ETS 122), ISBN 92-871-0804-8

Bilten z ustavnopravnimi primeri
(CD-ROM), ISBN 00-Bul-Juri-s

Otrokove pravice v Evropi
(1999), ISBN 92-6285-09-2

Izbrani dokumenti o za{~iti tujcev,
prosilcev azila in beguncev
(1999), ISBN 961-6285-10-6

Nekateri pogledi na sedanji polo`aj
beguncev s stali{~a Evropske 
konvencije o ~lovekovih pravicah
(1998), ISBN 961-6285-00-9



http://coe.int/legal (splo{na stran pravnih zadev)

http://www.venice.coe.int (Bene{ka komisija)

http://coe.int/local (lokalna in regionalna demokracija)

http://greco.coe.int (skupina dr`av proti korupciji)

Konvencije, priporo~ila in sporazume, sklenjene v okviru Sveta Evrope, 
pojasnjevalna poro~ila, preglednico podpisov, ratifikacij in pristopov ter 
besedila vseh pridr`kov, izjav in sporo~il podpisnic in pogodbenic lahko 
v angle{~ini in franco{~ini pregledate na spletni strani Sveta Evrope:

http://conventions.coe.int

Spletne 
strani:
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Lokalna in regionalna 
demokracija

Svet Evrope spodbuja lokalno in regionalno demokracijo, spodbuja
prenos mo~i na lokalno in regionalno raven ter sodelovanje dr`avlja-
nov v lokalnem in regionalnem javnem `ivljenju. V ta namen je bila
oblikovana Evropska listina o lokalni samoupravi. Svet Evrope spodbu-
ja oblikovanje skupnih evropskih na~el in standardov, ki {~itijo in krepi-
jo pravice lokalnih oblasti.

Delo Sveta Evrope pokriva vsa vpra{anja, ki se nana{ajo na pravni ok-
vir, strukturo, dol`nosti, vire financiranja ter na delovanje lokalnih in
regionalnih oblasti.

Lokalne oblasti so pomemben ~len v programih sodelovanja in krepi-
tve vladavine prava. Programi obsegajo zakonodajno pomo~, ki zade-
va lokalno in regionalno demokracijo, delitev mo~i med razli~nimi ni-
voji vladanja in razmerja med njimi; zagotavljajo pravno in tehni~no
pomo~ pri pripravi lokalnih in regionalnih sistemov financiranja in
upravljanja s krajevnimi javnimi slu`bami; usposabljajo lokalne in re-
gionalne upravne uslu`bence in izvoljene predstavnike ter oblikujejo in
vodijo zveze lokalnih in regionalnih oblasti.

V zadnjih desetih letih so obmejne regije postale vse bolj usmerjene
navzven, kar je pripeljalo do novih vidikov ~ezmejnega sodelovanja ter
ponovne obuditve zanimanja za pravila, ki dolo~ajo ~ezmejno in no-
tranje sodelovanje med lokalnimi oblastmi, ki si ne delijo skupnih dr-
`avnih meja. Pravno osnovo za ~ezmejno sodelovanje zagotavlja
Evropska okvirna konvencija o ~ezmejnem sodelovanju teritorialnih
skupnosti ali oblasti. Cilja Sveta Evrope na podro~ju ~ezmejnega sode-
lovanja sta zgraditev zaupnih in dobrih sosedskih odnosov ter odstra-
nitev vseh ovir ({e posebej pravnih) za sodelovanje med lokalnimi in
regionalnimi oblastmi. Svet Evrope zato spodbuja sprejetje in imple-
mentacijo sporazumov o ~ezmejnem sodelovanju in ustanavlja organe
za ~ezmejno sodelovanje, kot je Euroregions.

Spodbujanje 
lokalne in 

regionalne 
demokracije

Krepitev 
~ezmejnega 
sodelovanja
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Svet Evrope si prizadeva spodbujati lokalno in regionalno samoupravo tako, da {iri iz-
ku{nje in razvija upravne in pravne strukturne politike, spodbuja ~ezmejno sodelovanje
med lokalnimi oblastmi in poudarja kulturne in jezikovne raznolikosti evropskih regij.

Odbor ministrov sprejema program aktivnosti, katerih vsebina temelji tudi na dogovo-
rih, sprejetih na rednih sre~anjih in konferencah evropskih ministrov, odgovornih za
lokalne oblasti.



Regionalni ali manj{inski jeziki so klju~en del evropske kulturne dedi{-
~ine in zato jih moramo za{~ititi in spodbujati. Od leta 1992 lahko
evropske dr`ave svojo zavezanost k varovanju te dedi{~ine potrdijo s
podpisom Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih.

* literatura je navedena pod »Pravno sodelovanje«
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Socialna usklajenost

Na drugem vrhu Sveta Evrope leta 1997 je bila socialna usklajenost
opredeljena kot ena vodilnih prednostnih nalog te organizacije v na-
slednjih letih. Novo ustanovljeni organ, Evropski odbor za socialno us-
klajenost, je pripravil strategijo socialne usklajenosti, ki jo je sprejel
Odbor ministrov leta 2001. To je izjava o pripravljenosti, ki zavezuje
Svet Evrope k oblikovanju delovnega programa za nadaljnja leta.

Oddelek za razvoj socialne usklajenosti, ki je bil ustanovljen kot odgo-
vor na na~rt delovanja po drugem vrhu Sveta Evrope, opravlja raziska-
ve in analize ter je odgovoren za razvoj politike in projektno delo v dr-
`avah ~lanicah (po programih ADACS). Prednostne naloge tega oddel-
ka dolo~a Strategija za socialno usklajenost. Trenutno so to razvijanje
kazalcev nadzorovanja socialne usklajenosti in prou~evanje vidikov raz-
voja strategij za boj proti rev{~ini. Oddelek uporablja sistem mre` kot
del programa tehni~ne pomo~i in gradi povezave med regijami ali sku-
pinami dr`av ~lanic, da bi nadaljeval za~eto delo. Oddelek izdaja elek-
tronski ~asopis »Social Cohesion Developments« in tiskano serijo
»Trends in social cohesion«. Oblikuje tudi mre`o socialnih raziskoval-
cev, terenskih delavcev in oblikovalcev politik.

Socialne pravice so imele pomembno vlogo pri razvoju Evrope v zad-
njem stoletju, vendar jih, kljub napredku na {tevilnih podro~jih, {e ved-
no ne u`ivajo vsi Evropejci enako. Globalizacija, ekonomski in politi~ni
razvoj ter spreminjajo~a se vloga dr`ave so danes najve~ji izzivi; pou-
darjajo posameznikovo potrebo po dostopu do socialnih pravic v dobi
negotovosti in hitrih sprememb.

V tem kontekstu je Svet Evrope leta 1999 za~el s svojim delom na pro-
jektih, ki bi analizirali, identificirali in re{ili {tevilne probleme, s katerimi
se, ob sklicevanju na pravico do socialnega varstva, stanovanja, zdrav-
ja in izobrazbe, soo~ajo posamezniki.
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Svet Evrope dejavno uveljavlja socialno usklajenost. Pri tem so njegovi glavni cilji:
● jam~iti enako raven socialne varnosti;
● pospe{evati zaposlovanje, poklicno usposabljanje in pravice delavcev;
● zagotavljati varstvo najbolj ranljivih skupin v dru`bi;
● uveljavljati enake mo`nosti;
● boj proti izklju~enosti in zapostavljanju;
● utrditi evropsko sodelovanje na podro~ju migracij.



Dostop do socialnih pravic je bistvo socialne usklajenosti. Svet Evrope
dolo~a temeljna na~ela s {tevilnimi pravni dokumenti, kot so Evropska
socialna listina in Evropski kodeks o socialni varnosti.

Svet Evrope poziva strokovnjake z razli~nih podro~ij naj analizirajo
problem dostopa do socialnih pravic in priporo~ijo ukrepe, ki bi zapol-
nili vrzel med pravno zagotovljenimi socialnimi pravicami, ki jih pozna
ve~ina dr`av ~lanic in dejansko mo`nostjo dr`avljanov, da jih koristijo.

Evropska socialna listina s svojimi protokoli in spremenjeno listino za-
gotavlja celo vrsto temeljnih socialnih pravic (glej poglavje ^lovekove
pravice: varstvo, uveljavljanje in prepre~evanje).

Evropski kodeks socialne varnosti in njegov protokol jam~ita minimal-
no raven varstva, ki vklju~uje zdravni{ko oskrbo, boleznino, nadome-
stilo zaradi po{kodbe pri delu, dajatve za materinstvo, nadomestilo za
brezposelnost, invalidnino in dru`insko pokojnino, dru`inske dodatke
in pokojnine. Spremenjeni kodeks (1990) upo{teva zadnje spremem-
be, ki urejajo socialno varnost v dr`avah ~lanicah in dvigujejo stopnjo
varstva, zajam~enega na ravni dr`av.

V nadaljevanju na{teti sporazumi olaj{ujejo meddr`avno gibanje delavcev
in njihovih dru`in, njihovo vklju~evanje v dr`ave gostiteljice brez izgube
svoje kulturne prepoznavnosti, pravno varstvo in zagotavljanje blaginje:
● Evropska konvencija o socialni varnosti temelji na {tirih bistve-

nih na~elih. To so: enako obravnavanje, enotnost veljavne zakono-
daje, ohranjanje pravic in pla~evanje dajatev v tujino. Konvencija ve-
lja za vso zakonodajo, ki ureja ta podro~ja socialne varnosti: bolez-
nine in nadomestila za ~as porodni{kega dopusta, invalidnine, sta-
rostne pokojnine, dru`inske pokojnine, invalidnine za po{kodbe pri
delu in poklicne bolezni, pogrebnine, nadomestila za brezposelnost
in dru`inske dodatke;

● Evropska konvencija o socialni in zdravni{ki pomo~i temelji
na na~elu enakega obravnavanja. Vsaka pogodbenica se je z njo za-
vezala, da so dr`avljani drugih pogodbenic, ki zakonito prebivajo na
njenem ozemlju, upravi~eni do enake socialne in zdravstvene pomo-
~i kot njeni lastni dr`avljani;

● Evropska konvencija o pravnem polo`aju priseljenih delav-
cev vsebuje na~elo enakega obravnavanja delavcev migrantov in dr-
`avljanov dr`ave gostiteljice ter jam~i pravico do ponovnega zdru`e-
vanja dru`in. Izvajanje konvencije spremlja posvetovalni odbor.

Svet Evrope ima {irok program bilateralne in regionalne pomo~i za dr-
`ave ~lanice srednje in vzhodne Evrope. Njegov cilj je pomagati tem
dr`avam sprejeti nacionalne zakonodaje socialne varnosti, ki so v skla-
du z minimalnimi standardi Evropskega kodeksa o socialni varnosti in
njegovimi protokoli. Svet Evrope spodbuja usklajenost socialne varnosti
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s pospe{evanjem povezav med dr`avami ~lanicami. Spodbuja tudi uve-
ljavitev pravnih instrumentov Sveta Evrope. Njihov cilj je zagotovitev
enakega dostopa do socialnega varstva tujim delavcem in njihovim
dru`inam, predvsem kadar delajo v dveh ali ve~ dr`avah.

Svet Evrope prou~uje razli~ne vidike podalj{evanja pri~akovane `ivljenj-
ske dobe v Evropi in vse ve~je stro{ke, ki s tem nastajajo. Eno od
vpra{anj je tudi odvisnost starej{ih od drugih oseb, ki zanje skrbijo in
potrebni ukrepi za izbolja{anje njihove socialne varnosti.

Ena od klju~nih sestavin strategije Sveta Evrope za socialno usklajenost
je pospe{evanje dostopa do zaposlitve v dr`avah ~lanicah Sveta Evro-
pe, za vse tiste, ki so brezposelni in i{~ejo delo. Odbor strokovnjakov
za pospe{evanje dostopa do zaposlitve je kon~al svoje delo leta 2001
in je oblikoval smernice za razvoj lokalnega zaposlovanja na petih glav-
nih temah: partnerstvo, enake mo`nosti in nediskriminacija, zasebno
podjetni{tvo, usposabljanje in vse`ivljenjsko izobra`evanje. Poro~ilo od-
bora je dolo~ilo ovire pri zaposlovanju, {e posebej v srednji in vzhodni
Evropi. Svet Evrope je oblikoval programe pomo~i za Rusijo, Albanijo
in druge dr`ave ~lanice, ki so imele potrebo po izbolj{anju dostopa do
zaposlitve, v skladu z navodili odbora, z namenom izbolj{ati delovanje
lokalnih trgov dela in pospe{evanjem partnerstva.

Probleme, ki zadevajo otroke in dru`ine obravnava Forum za otroke in
dru`ine, ki daje priporo~ila ter spodbuja {irjenje in izmenjavo informa-
cij. Forum sestavljajo predstavniki dr`av ~lanic, razli~ni organi Sveta
Evrope, mednarodne organizacije, nevladne organizacije in skupina
otrok. Problemi, ki jih prou~ujejo, so med drugim polo`aj otrok v dru`-
bi, sistem socialne pomo~i, otro{ki vrtci, otro{ka igri{~a, otro{ko brez-
domstvo, spolna zloraba otrok, zasebno varstvo. Vse delo foruma po-
teka v prizadevanju za otrokove pravice.

Svet Evrope si prizadeva razviti dosledno politiko vklju~evanja invalid-
nih oseb, s posebnim poudarkom na zdravstveni rehabilitaciji, vklju~e-
vanju v dru`bo in sodelovanju pri `ivljenju v skupnosti. Opredelil je
model politike skladnosti, ki so~asno upo{teva na~ela polnopravnega
dr`avljanstva in samostojnega `ivljenja. Model je bil vir zamisli za re-
formo zakonodaje v posameznih dr`avah. Cilj take usmeritve je od-
praviti najrazli~nej{e ovire, od psiholo{kih, vzgojno-izobra`evalnih,
dru`inskih, kulturnih in socialnih do poklicnih in finan~nih ali celo ar-
hitekturnih.

Delo Sveta Evrope na tem podro~ju je osredoto~eno na prepoznavanje
razlogov za migracijska gibanja, pravni status migrantov ter integracijo
migrantov in beguncev. Integracija je pomembna predvsem v dr`avah
srednje, vzhodne in ju`ne Evrope, ki so se s tem problemom sre~ale
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{ele nedavno. Politika Sveta Evrope daje poudarek integraciji in nudi
smernice za izbolj{anje odnosov v skupnosti, spodbuja sodelovanje in
toleranco ter zagotavlja socialne pravice migrantov. Ena izmed {tudij,
na primer, priporo~a dostop tujcem do javnih slu`b.

Nezakonito preseljevanje predstavlja velik problem. Svet Evrope pospe{u-
je nadzorovanje migracijskih tokov s spodbujanjem dialoga in partners-
tva z dr`avami izvora, prehoda in cilja migracij. Ena izmed najpomem-
bnej{ih nalog je prou~evanje pravil in praks, ki zadevajo pravni status tu-
jih prebivalcev in drugih oseb, ki `ivijo na obmo~ju dr`av ~lanic.

Svet Evrope pomaga dr`avam ~lanicam izbolj{ati polo`aj romske/ci-
ganske manj{ine. Spodbuja oblikovanje in izvajanje ustreznih usmeri-
tev na dr`avni in lokalni ravni in poudarja, da morajo pri tem sodelo-
vati tudi romske/ciganske skupnosti. Posebna strokovna skupina za
Rome/Cigane pripravlja za dr`ave ~lanice smernice in priporo~ila o raz-
li~nih vidikih politike do Romov/Ciganov (~lovekove pravice, izobra`e-
vanje, zaposlovanje, stanovanja itd.). Usklajevalec dejavnosti za
Rome/Cigane izvaja razli~ne projekte vodenja in upravljanja v okviru
celovitega projekta za Rome/Cigane v Evropi in ima pomembno vlogo
pri usklajevanju dejavnosti, ki jih na tem podro~ju izvajajo razli~ne
mednarodne organizacije.

Odbor za evropsko prebivalstvo spremlja demografska gibanja in us-
meritve v dr`avah ~lanicah ter zbira podatke in analize. Nov na~in
dela, ki je bil sprejet leta 2002, daje hitre, bolj{e rezultate in vsako
leto preu~uje {tiri teme. Odbor pri usklajevanju podatkov o populaciji
v Evropi sodeluje z organizacijami kot sta Eurostat in ENECE. Te anali-
ze so uporabne pri oblikovanju drugih programov Sveta Evrope, pred-
vsem tistih, ki se ukvarjajo s socialno usklajenostjo. Predstavljajo tudi
osnovo priporo~il Odbora vsem oblikovalcem odlo~itev. Tehni~no sode-
lovanje z dr`avami ~lanicami Sveta Evrope je osredoto~eno na popis
prebivalstva in objavo podatkov.

SOLIDARNOST

Razvojna banka je bila ustanovljena leta 1956 na podlagi delnega spo-
razuma Sveta Evrope in danes je vanjo vklju~enih 35 dr`av ~lanic. Nje-
na prednostna usmeritev je finan~no pomagati dr`avam ~lanicam pri
re{evanju socialnih vpra{anj, ki se pojavljajo zaradi navzo~nosti begun-
cev ali razseljenih oseb ali `rtev naravnih ali ekolo{kih nesre~.

Podro~je delovanja razvojne banke presega njene osnovne naloge, tako
da upo{teva tudi nove socialne in ekonomske dejavnike.

Romi / Cigani

Prebivalstvo in
demografija

Razvojna banka
Sveta Evrope

(CEB)
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Banka odobrava posojila v vi{ini do 50 % celotne vrednosti socialnih
nalo`benih projektov, ki so namenjeni za:

● odpiranje delovnih mest v majhnih in srednjih podjetjih na manj
razvitih obmo~jih;

● pripravo programov poklicnega usposabljanja;

● gradnjo poceni stanovanj;

● zagotavljanje socialne infrastrukture v zdravstvu (bolni{nice, zdravs-
tveni domovi itd.), izobra`evanju ({ole, univerze itd.), pri varstvu
okolja (~istilne naprave, objekti za odstranjevanje odpadkov itd.),
posodabljanju kmetijstva (osnovni infrastrukturni objekti), prenovi
mest ter za varstvo in o`ivljanje zgodovinske dedi{~ine.

Banka je ustanovila »izbirni ra~un sklada«, prek katerega usmerja del
svojega letnega dobi~ka v subvencioniranje obresti za posebne social-
ne projekte v dr`avah ~lanicah, ki so pomo~i posebej potrebne.

Od svojega obstoja je banka odobrila `e za ve~ kot 15 milijard evrov
posojil. Letni prora~un za posojila trenutno zna{a okoli 1,6 milijard
evrov. Z dokapitalizacijo, za katero so se odlo~ili novembra 1999, so
se lastna sredstva banke pove~ala na 4,1 milijarde evrov, njihove rezer-
ve pa na pribli`no 1,3 milijarde evrov.

Evropski center za svetovno soodvisnost in solidarnost (Center Sever-
Jug) je bil leta 1990 ustanovljen v Lizboni (Portugalska), kot delni spo-
razum Sveta Evrope. Center ima dve nalogi: dvigati zavest evropske
javnosti o medsebojni odvisnosti Severa in Juga in solidarnosti ter raz-
vijati povezave z vladami, lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organiza-
cijami, parlamentarci in mediji v dr`avah na drugih koncih sveta z na-
menom, da se pospe{uje razvoj ~lovekovih pravic, pluralisti~ne demo-
kracije in globalnega izobra`evanja.

Center sku{a z delavnicami, forumi, seminarji, izobra`evalnim gradi-
vom, publikacijami in drugimi dejavnostmi, med katerimi sta tudi vsa-
koletna nagrada Sever–Jug in teden svetovnega izobra`evanja, dvigati
zavest o razse`nosti ~lovekovih pravic in vlogi civilne dru`be, razvijati
mednarodno solidarnost na lokalni ravni, graditi podporo za medna-
rodno razvojno pomo~, pospe{evati svobodo medijev in izbolj{evati
odnose med Severom in Jugom.

Center Sever-Jug izdaja mese~nik Soodvisni (The Interdependent)

Center za 
svetovno 

solidarnost 
v Lizboni

Vzgaja, obve{~a,
komunicira
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Izdaje v zalo`bi Sveta Evrope

Izdaje IDC Sveta Evrope v Ljubljani

http://www.coe.int/socialcohesion (socialna usklajenost)

http://www.coe.int/ceb (Razvojna banka)

http://www.coe.int/T/E/North-South_Centre (Center Sever–Jug)

http://www.coe.int/soc-sp
(delni sporazum na podro~ju socialnega in javnega zdravstva)

� IZBRANA 
DOKUMENTACIJA

Spletne
strani:
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Evropski kodeks za socialno 
varnost: kratek vodi~
(2002), ISBN 92-871-4885-6

Trendi in razvoj pokojnin in 
financiranje zdravstvenih storitev 
v Evropi v devetdesetih letih
(2002), ISBN 92-871-4921-6

Spodbujanje politi~nih razprav o
socialni izklju~itvi s komparativnega
vidika
(2002), ISBN 92-871-4920-8

Rehabilitacija in integracija 
invalidnih oseb
(2002), ISBN 92-871-4827-9

Za{~ita invalidnih odraslih in otrok
pred zlorabo
(2002), ISBN 92-871-4919-4

Spreminjajo~ se obraz Evrope – 
populacijski tokovi v 20. stoletju
(2002), ISBN 92-871-4790-6

Nedavni demografski razvoj v Evropi
(2001), ISBN 92-871-4783-3 in CD-ROM

Plodnost in nove oblike 
gospodinjstev in dru`in v Evropi
(2001), ISBN 92-871-4698-5

Trendi smrtnosti
(2001), ISBN 92-871-4725-6

Izobra`evanje in socialna 
usklajenost
(2000), ISBN 92-871-4443-5

Raznolikost in usklajenost: novi 
izzivi za integracijo migrantov in
manj{in
(2000), ISBN 92-871-4345-5

Okvir integracijskih politik
(2000), ISBN 92-871-4341-2

Evropsko prebivalstvo in trg dela
po letu 2000
(2000), ISBN 92-871-4273-4

Slovenija in evropski standardi
varstva narodnih manj{in
(2002), ISBN 961-6285-21-1



Zdravstveno varstvo

Evropski ministri za zdravstvo se redno sre~ujejo, da oblikujejo politike,
ki ustrezajo novim izzivom na podro~ju zdravstvenega varstva.
Njihova zadnja, sedma konferenca je potekala od 12. do 13. junija v
Oslu (Norve{ka). Njen naslov je bil »Zdravje, dostojanstvo in ~lovekove
pravica – vloga in odgovornost ministrov za zdravstvo«.

Svet Evrope je izdal dva dokumenta. Prvi se nana{a na prilagajanje
zdravstvenih slu`b ljudem v marginalnih polo`ajih, Priporo~ilo 2001
(12), drugi pa na metode za oblikovanje smernic medicinske prakse,
Priporo~ilo 2001 (13). Prav tako preu~uje organizacijo paliativne oskr-
be in u~inek tehnologije na zdravstvo – pacient in internet.

Evrope, Evropska komisija in Regionalni urad za Evropo Svetovne
zdravstvene organizacije so v {olskem letu 1991/1992 zdru`ili svoje sile
in ustanovili Evropsko mre`o zdravih {ol. Za~eli so s pilotskim projek-
tom v {tirih dr`avah srednje in vzhodne Evrope, zdaj pa je v mre`o
vklju~enih `e ve~ kot 500 poskusnih {ol s 400.000 u~enci v 40 dr`avah.

Zdrave {ole si prizadevajo dose~i zdrav na~in `ivljenja za vse u~ence
{ole in v ta namen povezujejo u~itelje, u~ence, star{e in {ir{o skupnost
in jih spodbujajo k skupnemu delu za pospe{evanje in izbolj{anje
zdravja.

Prostovoljno brezpla~no krvodajalstvo ter varnost in izbolj{ave pri upo-
rabi krvi v zdravstvene namene (hemoterapiji) so vodilna na~ela Sveta
Evrope pri usklajevanju transfuzijske prakse. Navodila za pripravo, upo-
rabo in zagotavljanje kakovosti krvnih sestavin vsako leto dopolnijo z
najnovej{imi podatki.

V Amsterdamu je bila ustanovljena banka krvi, ki vsebuje zmrznjene
zaloge krvi redkih krvnih skupin.

Konference
evropskih 

ministrov za
zdravstvo

Slu`be 
zdravstvenega

varstva s stali{~a
socialne 

usklajenosti

Zdravstvena 
vzgoja za mlade

Transfuzija krvi:
varnost in etika
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Cilj Sveta Evrope je razvoj eti~ne evropske zdravstvene politike, ki naj bi jo dosegli s:
● povezovanjem ~lovekovih pravic, socialne usklajenosti in zdravstvenih programov;
● uskladitvijo zdravstvenih politik dr`av ~lanic glede varnosti in kakovosti;
● razvojem prepre~evanja bolezni in zdravstveno vzgojo;
● uveljavljanjem enakih mo`nosti dostopa do zdravstvene oskrbe, pravic bolnikov, so-

delovanja dr`avljanov in varstva posebej ob~utljivih skupin.



Svet Evrope je pripravil eti~na na~ela, ki urejajo presajanje organov. Iz-
dane so bile smernice za darovanje organov, v pripravi pa so evropski
standardi za varnost in zagotavljanje kakovosti za organe in tkiva.

Ustanovljen je bil odbor za prou~evanje eti~nih in dru`benih vplivov
ksenotransplantacij – uporabe `ivih `ivalskih organov in tkiv za presa-
janje na ljudi. Rezultat njegovega dela so smernice o eti~nih in social-
nih vplivih ksenotransplantacij.

Evropska farmakopeja dolo~a skupne in obvezne standarde (monogra-
fije) za zagotavljanje kakovosti zdravil v vseh dr`avah ~lanicah. Standar-
dizacija je bila opravljena za vse snovi, uporabljene v zdravilih za huma-
no uporabo ali za uporabo v veterini, kakor tudi za analiti~ne metode,
s katerimi je zagotovljena optimalna kakovost za zdravje potro{nikov.

Standardi posameznih dr`av se postopoma usklajujejo in objavljenih je
bilo `e ve~ kot 1600 obveznih evropskih standardov za nova zdravila.

To delo se izvaja na podlagi evropske konvencije, ki jo je ratificiralo 30
dr`av ~lanic ter Evropska unija. Vendar pa vpliv evropske farmakopeje
sega dale~ prek meja dr`av ~lanic; mnoge druge dr`ave se v svoji no-
tranji zakonodaji sklicujejo na njene standarde.

Evropska farmakopeja je vsako leto izdana v obliki vezane knjige v an-
gle{~ini in franco{~ini in kot CD-ROM.

Pompidoujeva skupina je multidisciplinarni forum za ministrsko sode-
lovanje v boju proti zlorabljanju mamil in trgovini z mamili.

V skupino je zdaj vklju~enih 34 dr`av ~lanic. Vedno tesnej{e sodelova-
nje z novimi demokracijami v boju proti mamilom se je razvilo z orga-
nizacijo seminarjev, programi izmenjav in programom usposabljanja za
socialne delavce, ki delajo z zasvojenci.

Pompidoujeva skupina se sestaja na ministrski ravni enkrat na tri leta,
da pregleda opravljeno delo in dolo~i nove zahteve za sodelovanje ter
prednostne naloge. Med sedanjimi prednostnimi cilji skupine so: pre-
pre~evanje zlorabe mamil, ponovno vklju~evanje zasvojencev in u`ival-
cev mamil v dru`bo ter pospe{evanje usposabljanja in raziskav, zlasti o
dru`beni ceni zlorabe mamil.

Svet Evrope sodeluje tudi z mediteranskimi dr`avami pri vzpostavljanju
mre`e epidemiolo{kih strokovnjakov.

Svet Evrope namerava izbolj{ati raven zdravstvenega varstva za upo-
rabnike. Dejavno je sodeloval pri pripravi zakonodaje v posameznih dr-
`avah in direktiv Evropske unije za izdelke, ki neposredno ali posredno
vplivajo na prehranjevalno verigo ljudi, pesticide, farmacevtske izdelke
in kozmetiko, in tako pomagal uskladiti zakonodajo, predpise in prak-
so, ki urejajo kakovost izdelkov, u~inkovitost in varnost kontrolnih po-
stopkov za izdelke ter varno uporabo strupenih in {kodljivih izdelkov.
V razvoju je tudi nov pristop do prehranjevanja in varnosti `ivil.

Presajanje 
organov: 

re{evanje `ivljenj

Farmakopeja: 
vodilna v svetu

Pompidoujeva
skupina: 

sodelovanje 
pri re{evanju
problematike 

mamil

Zdravstveno 
varstvo za 

uporabnike
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Izdaje v zalo`bi Sveta Evrope

Druge publikacije

Izdaje IDC Sveta Evrope v Ljubljani

http://www.coe.int/T/E/Social_Cohesion/Health 
(socialna usklajenost in zdravje)

http://www.coe.int/T/E/Social_Cohesion/soc-sp 
(delni sporazumi na podro~ju socialnega in javnega zdravstva )

http://www.pheur.org (Evropska farmakopeja)

http://www.coe.int/pompidu (Pompidoujeva skupina)

� IZBRANA 
DOKUMENTACIJA

Spletne
strani:
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Vodnik za zagotavljanje varnosti in
kakovosti organov, tkiv in celic
(2002), ISBN 92-871-4891-0

Vodnik za uporabo, pripravo in 
zagotavljanje kakovosti krvnih 
sestavin
(2002), ISBN 92-871-4470-1

Rastline v kozmetiki: rastline in
rastlinski preparati, ki se 
uporabljajo kot sestavine za 
kozmeti~ne izdelke
1 izdaja (2001), ISBN 92-871-4703-5
2 izdaja (2002), ISBN 92-871-4676-4

Zdravje in dru`ba – Razvijanje 
metodologije za oblikovanje 
smernic o najbolj{ih medicinskih
praksah
(2002), ISBN 92-871-4788-4

Zdravje in dru`ba – The adaptation
of health care services to the 
demand for health care and health
care services of people in marginal
situations – priporo~ilo
Priporo~ilo in razlagalni memorandum
Rec (2001)12
(2002), ISBN 92-871-4871-6

^lovekove pravice, eti~ne in 
moralne razse`nosti zdravstvene
oskrbe – 120 prakti~nih primerov
za prou~evanje
(1998), ISBN 92-871-3055-8

Strokovna rehabilitacija za 
uporabnike mamil v Evropi
(2000), ISBN 92-871-4406-0

Upo{tevanje dru`bene cene 
nedovoljenih drog – metode in
orodja za ocenjevanje dru`bene
cene uporabe narkoti~nih 
(psychotropic) substanc
(2001), ISBN 92-871-4734-5

Razvoj in izvajanje nadomestnih
programov
(2002), ISBN 92-871-4807-4

Evropska farmakopeja
CD-ROM: ISBN 92-871-4588-1
Knjiga: ISBN 92-871-4587-3

Katalog 2003 Evropskega oddelka
za kakovost zdravil
(glavne publikacije in slu`be Evropske
farmakopeje)

Zmanj{anje zlorabe mamil v Evropi
(prospekt Pompidoujeve skupine)

Priporo~ilo o pripravi, uporabi in
zagotavljanju kakovosti komponent
krvi (10. izdaja)
(2004), ISBN 961-6285-34-3

Razvoj in izvajanje sistemov 
izbolj{evanja kakovosti v 
zdravstvenem varstvu
(2001), ISBN 961-6285-17-3





Izobra`evanje

Program Sveta Evrope na podro~ju izobra`evanja in kulture upravlja
Svet za kulturno sodelovanje (CDCC). Pri tem mu pomagajo {tiri stro-
kovne komisije, in sicer: za izobra`evanje, za visoko {olstvo in razisko-
vanje, za kulturo in za kulturno dedi{~ino. Na rednih konferencah se
sestajajo tudi ministri, odgovorni za ta podro~ja.

Kako lahko izobra`evanje pomaga uveljavljati ~lovekove pravice in te-
meljne svobo{~ine ter utrjevati pluralisti~no demokracijo? Kako lahko
zbli`a evropske narode in ustvarja ve~je medsebojno razumevanje in
zaupanje? Kako lahko pomaga evropskim vladam in dr`avljanom pre-
magovati izzive, s katerimi se sre~ujejo na{e dru`be?

Svet Evrope se loteva re{evanja teh obse`nih vpra{anj z:

● izvajanjem projektov o osnovnem, vi{jem in visokem {olstvu ter izo-
bra`evanju odraslih;

● izmenjavanjem idej, izku{enj in raziskav;

● pospe{evanjem povezav in izmenjav ter razvijanjem novih partner-
stev in omre`ij;

● uveljavljanjem priznavanja strokovne usposobljenosti;

● objavljanjem prakti~nih {tudij in priro~nikov za nosilce politi~nega
odlo~anja in izobra`evalce;

● sodelovanjem z drugimi evropskimi institucijami in nevladnimi orga-
nizacijami.

Oddelek Sveta Evrope za {olsko, izven{olsko in visoko{olsko izobra`e-
vanje si s projektom »Partnerstvo za prenovo {olstva« prizadeva za so-
delovanje in pomo~ dr`avam ~lanicam. To delo vklju~uje izobra`evalne
misije Sveta Evrope, katerih cilji so izobra`evanje za demokracijo v
Evropi, spodbujanje razvoja in reform izobra`evanja, spodbujanje vsee-
vropskih standardov in dobrih praks ter svetovanje in pomo~ dr`avam
~lanicam s posebnimi potrebami.

Najve~jo pozornost Odbor namenja pomo~i posameznim ~lanicam (ali
bodo~im ~lanicam) pri strukturnih spremembah v izobra`evalni zako-
nodaji, politiki, standardih in metodah na podro~jih: jeziki, zgodovina

Okvir za 
delovanje

Izobra`evanje:
vlaganje 

v prihodnost
Evrope

Partnerstvo za
prenovo {olstva
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Evropska kulturna konvencija daje okvir za delo Sveta Evrope na podro~ju izobra`eva-
nja, kulture, dedi{~ine, {porta in mladine. Doslej je h konvenciji pristopilo 48 evropskih
dr`av, ki sodelujejo pri delu Sveta Evrope na omenjenih podro~jih.



in demokrati~no dr`avljanstvo. Spodbuja tudi regijsko sodelovanje in
organizira dejavnosti za izbolj{anje med-regijskega dialoga pri skup-
nih vpra{anjih kot so izobra`evalna politika, kakovost in skrb za
manj{ine.

Ta dejavnost je del vloge Sveta Evrope kot vseevropskega foruma za us-
meritve izobra`evanja v demokrati~no varnost in socialno usklajenost.
Prizadeva si, da bi hitro in u~inkovito prou~il pere~e probleme in zlasti:

● prepoznal ve~je probleme izobra`evanja v Evropi;

● ocenil trende, smernice in razli~ne mo`nosti v politikah {olstva po-
sameznih dr`av ~lanic;

● vzpodbujal dialog vseevropskih razse`nosti med nosilci odlo~anja,
u~itelji, star{i in nevladnimi organizacijami, z izmenjavo informacij
in raz{irjanjem novih idej in dobre prakse.

Objavljena so bila poro~ila o vpra{anjih nasilja v {oli, izzivih izobra`e-
vanja in znanosti, novih informacijskih tehnologijah v {oli, enakoprav-
nosti v {oli in strategijah za preoblikovanje izobra`evanja.

Projekt Sveta Evrope z naslovom Izobra`evanje za demokrati~no dr`av-
ljanstvo (EDC) je namenjen ponovni presoji pomena in vloge vzgoje in
izobra`evanja pri spodbujanju dejavnega sodelovanja dr`avljanov v de-
mokrati~nih dru`bah. Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo lah-
ko opredelimo kot skupek znanj, ve{~in in dejavnosti, ki pomagajo
mladim in odraslim, da se dejavno vklju~ujejo v sodobno dru`bo ter
uresni~ujejo svoje pravice in prevzemajo odgovornost. Sem sodijo for-
malno in neformalno izobra`evanje, izobra`evanje odraslih ter prilo`-
nostno izobra`evanje ob razli~nih dejavnostih nevladnih organizacij,
lokalne skupnosti in medijev. Vklju~uje tudi u~enje ~lovekovih pravic,
mirovno vzgojo in medkulturno vzgojo. Temeljna vpra{anja pri tem so:
katere vrednote in sposobnosti morajo imeti posamezniki, da kot dr-
`avljani lahko sodelujejo in soodlo~ajo in kako te vrednote in sposob-
nosti lahko pridobijo in jih prena{ajo na druge. V okviru projekta je
nastala vrsta {tudij o osnovnih pojmih izobra`evanja za demokrati~no
dr`avljanstvo, o strategijah u~enja in pou~evanja, o vse`ivljenskem u~e-
nju. Nastala so tudi prakti~na gradiva za u~itelje.

Svet Evrope je odgovoren tudi za usklajevanje dejavnosti na podro~ju
izobra`evanja za demokrati~no dr`avljanstvo v okviru Pakta stabilnosti
za jugovzhodno Evropo.

Svet Evrope se je odzval na tragi~ne dogodke 11. septembra 2001 z
ve~jo aktivnostjo za dosego strpnosti in dialoga v kulturno raznolikih
dru`bah sodobne Evrope. Nov projekt bo prenovil obstoje~e koncepte
medkulturnega izobra`evanje, zlasti pri usposabljanju mladih za dialog
o vpra{anjih, ki zadevajo religijo.

Demokrati~na
varnost, socialna

usklajenost in 
usmeritve 

izobra`evanja

Izobra`evanje 
za demokrati~no
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Usmerjevalni odbor Sveta Evrope za visoko {olstvo in raziskovalno de-
javnost (CD-ESR) je odgovoren za vse dejavnosti Sveta Evrope na po-
dro~ju visokega izobra`evanja in raziskav. Njegov cilj je oblikovati viso-
ko izobra`evanje in raziskovanje v Evropi na podlagi skupnih demokra-
ti~nih na~el in vrednot o evropski dedi{~ini, vklju~ujo~ pravico do u~e-
nja, pou~evanja in raziskovanja ter vzpodbuja avtonomnost in samou-
pravljanje akademskih institucij v demokrati~nih dru`bah.

Prednostne naloge Sveta Evrope so: sodelovanje pri projektu prenove
visoko{olskega izobra`evanja, znanega kot »Bolonjski proces«; spod-
bujanje izobra`evanja za socialno usklajenost v komunikacijski dru`bi;
uveljavljanje Konvencije o priznavanju visoko{olskih kvalifikacij v evrop-
ski regiji (ETS No.165); spodbujanje sprememb sistemov visokega izo-
bra`evanja v jugovzhodni Evropi; zagotavljanje dostopa do visoke izo-
brazbe ter ohranjanje avtonomnosti in dedi{~ine evropskih univerz.

Visoko{olsko izobra`evanje v Evropi je trenutno v fazi naj{ir{e in naj-
pomembnej{e reforme v zadnjih desetletjih. Reforma, imenovana tudi
Bolonjski proces, je usmerjena k vzpostavitvi evropskega sistema viso-
kega izobra`evanja do leta 2010. Izobra`evalni sistemi znotraj tega
obmo~ja bodo medsebojno primerljivi, sistem diplom spremenjen in
kvalifikacije priznane. Visoko {olstvo bo bolj prilagojeno potrebam na
trgu in bo spodbujalo vse`ivljenjsko u~enje.

Posebna pozornost Sveta Evrope bo namenjena priznavanju kvalifikacij
in reformi dodiplomskega {tudija.

Usmerjevalni odbor Sveta Evrope za visoko {olstvo in raziskovalno de-
javnost (CD-ESR) deluje kot vez med dr`avami, vklju~enimi v Bolonjski
proces, in drugimi podpisnicami Evropske kulturne konvencije, ki lahko
imajo koristi od procesa, ne da bi se mu formalno priklju~ile.

Svet Evrope na tem podro~ju sodeluje z Unescom na podlagi Konvencije
o priznavanju visoko{olskih kvalifikacij v evropski regiji. Konvencija je bila
odprta za podpis v Lizboni, aprila 1997, in je stopila v veljavo februarja
1999. Do danes je konvencijo ratificiralo 39 dr`av in osem podpisalo.

Svet Evrope sodeluje z Unescom tudi pri vodenju mre`e nacionalnih
informacijskih centrov o univerzitetni mobilnosti in priznavanju kvalifi-
kacij (ENIC) (www.enic-naric.net).

Ta projekt, ki se je pri~el leta 2001 in ki ga usmerjata Usmerjevalni od-
bor za visoko {olstvo in raziskovalno dejavnost in Usmerjevalni odbor
za izobra`evanje, pomaga razvijati predloge in smernice za oblikovanje
izobra`evalne politike, ki bi zadostila potrebam v spreminjajo~ih se
evropskih dru`bah, upo{tevajo~ posledice novih tehnologij. Ima tri cilje:

● oblikovanje poro~ila o napredku, ki je rezultat uveljavljanja informa-
cijskih tehnologij v evropskih izobra`evalnih sistemih;
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● prepoznavanje problemov in njihovih re{itev;

● oblikovanje predlogov politik za izpopolnjevanje pedago{kih delav-
cev z osnovnim in dodatnim izobra`evanjem.

Projekt »Jeziki, raznolikost, dr`avljanstvo« spodbuja razli~ne pristope
u~enja jezikov v kontekstu demokrati~nega dr`avljanstva v Evropi. De-
javnosti vklju~ujejo pomo~ dr`avam ~lanicam pri analizi njihovih jezi-
kovnih politik in spodbujanje u~inkovitih strategij za ve~jo raznolikost,
vklju~no z razvijanjem in preizku{anjem skupnih, evropskih instrumen-
tov. Posebna pozornost je namenjena medkulturnemu izobra`evanju,
medsebojnemu priznavanju znanj za izbolj{anje mobilnosti in zaposli-
tvenih mo`nosti ter vse`ivljenskemu izobra`evanju za sodelovanje v
mednarodnem okolju.

Svet Evrope je 26. september razglasil za Evropski dan jezikov, ki ga
praznujejo povsod po Evropi. Leto 2001 je bilo razgla{eno za Evrop-
sko leto jezikov, v sodelovanju Sveta Evrope in Evropske Unije. Ta kam-
panja je vklju~evala na tiso~e ljudi v 45. dr`avah in vsi dogodki so bili
ve~jezi~ni.

Kampanja je bila osnovana na na~elu, da je znanje jezikov pomembno
za medsebojno razumevanje, demokrati~no stabilnost, zaposlovanje in
mobilnost. Osvetlila je vrednost jezikovne raznolikosti in kako pomem-
bno je, da imajo vsi dr`avljani mo`nost, da se u~ijo tujih jezikov. Evrop-
ski dan jezikov bo vsako leto ohranjal dose`ke kampanje in nadgraje-
val za~eto delo.

Center je bil ustanovljen v Gradcu (Avstrija) na podlagi raz{irjenega
delnega sporazuma, in sicer najprej za tri leta (1994–1997), zdaj pa je
to stalna ustanova Sveta Evrope. Sporazum je doslej podpisalo 33 dr-
`av. Center je forum za nosilce usposabljanja u~iteljev, za organizator-
je izobra`evalnih programov, pisce u~benikov, pripravljavce u~nih na~r-
tov, strokovnjake za standarde izobra`evanja, na~ine ocenjevanja in iz-
dajanje spri~eval ter vse, ki so pristojni za politiko u~enja jezikov. Po-
sebno poslanstvo Centra so naloge, povezane z izvajanjem politike
u~enja jezikov in uvajanjem novosti ter raz{irjanje dobre prakse pri
u~enju in pou~evanju sodobnih jezikov.

V okviru projekta U~enje in pou~evanje zgodovine Evrope v 20. sto-
letju, ki je bil na Dunajskem in Strasbour{kem vrhu opredeljen kot
prednostna naloga, se pripravlja gradivo za usposabljanje u~iteljev in
pou~evanje zgodovine 20. stoletja v srednjih {olah. Glavni izdelek pro-
jekta je priro~nik za u~itelje »Pou~evanje evropske zgodovine 20. sto-
letja«, ki ga bodo dopolnjevali {e vodniki ali u~ni kompleti za vklju~e-
vanje tem, kot so zgodovina `ensk, nacionalizem, holokavst, migracij-
ski tokovi ter uporaba filmskega gradiva pri pouku zgodovine. Projekt
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poudarja tudi uporabo razli~nih virov informacij, kot so muzeji, `ive
pripovedi, avdio-vizualni mediji in arhivi, ki naj dijakom pomagajo
razvijati potrebno kriti~nost za razumevanje silnic, ki so oblikovale
preteklo stoletje.

[ole in dr`ave ~lanice bodo obele`ile »Dan spomina na holokavst in
na zlo~ine proti ~love{tvu« na dan, ki se jim zdi najprimernej{i, kot je
zapisano v Priporo~ilu Rec.(2001)15, in kot je bilo sprejeto na konfe-
renci ministrov za izobra`evanje v Krakovu, oktobra 2000.

Pou~evanje zgodovine veliko prispeva k poznavanju preteklosti in ve-
denju mlaj{ih generacij v sodobnih, demokrati~nih dru`bah. Svet Evro-
pe ima `e dolgoletne izku{nje pri obravnavi vpra{anj pou~evanja zgo-
dovine. Na tej podlagi lahko pomaga novim dr`avam ~lanicam pri
spreminjanju njihovih u~nih na~rtov za pouk zgodovine, izdajanju no-
vih zgodovinskih u~benikov in usposabljanju u~iteljev zgodovine. Tre-
nutno se na tem podro~ju izvajajo trije programi: program priprave
u~nih na~rtov, standardov in u~benikov ter usposabljanja u~iteljev v
Ruski federaciji; ^rnomorska pobuda, v kateri Bolgarija, Gruzija, Mol-
davija, Romunija, Ruska federacija, Tur~ija in Ukrajina sodelujejo na se-
minarjih, pri posameznih projektih in pripravi u~nega gradiva in pripo-
mo~kov; ter Tbilisijska pobuda, v okviru katere sodelujejo pisci u~beni-
kov iz Armenije, Azerbajd`ana, Gruzije in Ruske federacije in priprav-
ljajo skupni u~benik za pouk zgodovine.

Svet Evrope je v okviru Pakta stabilnosti odgovoren tudi za usklajeva-
nje dejavnosti za pou~evanje zgodovine v jugovzhodni Evropi in se pri
tem zlasti posve~a usposabljanju u~iteljev zgodovine, virom za pou~e-
vanje, izobra`evanju na visoko{olskih zavodih in neformalnim oblikam
izobra`evanja mladih.

Nate~aj poteka pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije
in Evropskega parlamenta ter Evropske kulturne fundacije `e od leta
1953 in v njem vsako leto sodeluje ve~ kakor pol milijona mladih Evro-
pejcev. Namen nate~aja je spodbuditi zanimanje za evropska vpra{anja
pri u~encih osnovnih in srednjih {ol.

V Sloveniji smo nate~aj prvi~ razpisali v {olskem letu 1999/2000. Letos
v Sloveniji poteka `e {esti nate~aj Evropa v {oli z naslovom »Sem dr-
`avljanka – sem dr`avljan v spreminjajo~i se Evropi«. U~enci sodelujejo
z literarnimi, fotografskimi, likovnimi deli ter s skupnim oblikovanjem
internetnih strani s sovrstniki iz razli~nih evropskih dr`av.

Nagrajenci so povabljeni na mednarodne tabore, ki potekajo v nekaterih
evropskih dr`avah. Nekateri pa se udele`ijo tudi sre~anja v Evropskem
mladinskem centru v Strasbourgu, kjer pridobijo informacije o delu Sveta
Evrope in njegovih glavnih institucijah: Evropskem sodi{~u za ~lovekove
pravice, Odboru ministrov, Parlamentarni skup{~ini Sveta Evrope in drugih.
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Leta 2001 je bil oblikovan nov triletni program za izbolj{anje izobra`e-
vanja romskih otrok v skladu z na~eli Sveta Evrope. V okviru programa
se izvajajo seminarji za u~itelje, oblikujejo se povezave z drugimi od-
delki Sveta Evrope in nevladnimi organizacijami s tega podro~ja. Pri iz-
vajanju sodelujejo tudi romske skupnosti in drugi, ki soodlo~ajo o po-
litikah izobra`evanja Romov.

Ta program daje izobra`evanju in usposabljanju u~iteljev evropsko di-
menzijo in poteka v vseh dr`avah, ki so podpisale Evropsko kulturno
konvencijo. Program je namenjen u~iteljem osnovnih in srednjih {ol, ki
lahko na novo pridobljeno znanje posredujejo drugim u~iteljem in
u~encem. Vsako leto na seminarjih sodeluje okoli 5000 u~iteljev.

Vsako leto so v okviru 80. seminarjev predstavljene prednostne naloge
Sveta Evrope: izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo in ~loveko-
ve pravice; pou~evanje zgodovine; odgovor na nasilje v vsakodnevnem
`ivljenju; medkulturni dialog in zaupanje; u~inek novih tehnologij in
evropska dimenzija {olskega izobra`evanja.

Dvakrat letno, maja in novembra, Svet Evrope izda seznam seminarjev in
te~ajev v dr`avah podpisnicah kulturne konvencije. Prakti~ne informacije,
vklju~no s seznamom, navodili za prijavo in podatki nacionalnih zvez, so
dostopne preko spletne strani Sveta Evrope na http://www.coe.int/T/E/
Cultural_Co-operation/education/Teacher_training/

Program, ki je bil prvi~ pripravljen leta 1998, je zasnovan z namenom,
da prispeva k povezovanju Evrope tako, da dijakom vi{jih razredov
srednjih {ol ponudi {tipendije in jim s tem omogo~i trimese~no {olanje
v neki drugi evropski dr`avi. Program temelji na zasnovi medsebojnih
kulturnih izmenjav in pri tem je jezikovni vidik manj pomemben. Ude-
le`enci programa `ivijo pri dru`inah in hodijo v {olo na enak na~in kot
njihovi vrstniki v dr`avi gostiteljici. Program izvajajo v povezavi z orga-
nizacijami, ki imajo na tem podro~ju `e nekaj izku{enj. Poudarek je na
izmenjavah med vzhodom in zahodom in na {tipendiranju dijakov iz
jugovzhodne Evrope. Konferenca v Atenah, maja 2002, je preu~ila pro-
gram z namenom, da ga podalj{a.

Izdaje v zalo`bi Sveta Evrope
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Rome – Cigane
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Pou~evanje zgodovine `ensk 
v 20. stoletju: delo v razredu
(2000), ISBN 92-871-4304-8

Pou~evanje evropske zgodovine 
20. stoletja
(2001), ISBN 92-871-4466-4

Izobra`evanje o holokavstu 
v 21. stoletju
(2001), ISBN 92-871-4537-7

Izobra`evanje za demokrati~no 
dr`avljanstvo – besede in dejanja
(2001), ISBN 92-871-4507-5

Odgovornost: od na~el do prakse
(2001), ISBN 92-871-4511-3

Pojav ~lovekovih pravic v Evropi –
pregled
(2001), ISBN 92-871-4514-8



Izdaje IDC Sveta Evrope v Ljubljani

Izobra`evanje

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/
Visoko {olstvo
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/
Higher_education/
Izobra`evanje za demokrati~no dr`avljanstvo
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/E.D.C/
Pou~evanje zgodovine
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/
History_Teaching/
Usposabljanje u~iteljev
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/
Teacher_training/
Evropski center za sodobne jezike, Graz
http://www.ecml.at/
Sodobni jeziki
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/
Languages/

Spletne 
strani:
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Koncept demokrati~nega 
dr`avljanstva
(2000), ISBN 92-871-4452-4

Evropa na zaslonu – kino in 
pou~evanje zgodovine
(2001), ISBN 92-871-4531-8

»Common European Framework of
reference for languages: Learning,
Teaching, Assessment« – 
Cambridge University Press – CUP
(2001), ISBN 0-521-80313-6 ali 0-521-
00531-0.

Nasilje v {oli: ozave{~anje, 
prepre~evanje, kazni
(2000), ISBN 92-871-4075-8

Izzivi znanstvenega izobra`evanja
(1999), ISBN 92-871-4095-2

Informacijske tehnologije v {olah:
razlogi in strategije za tako 
nalo`bo
(2000), ISBN 92-871-4194-0

[olske povezave in izmenjave:
prakti~ni vodnik
(1999), ISBN 961-6285-07-6

Evropska dimenzija v {olah in 
mednarodno sodelovanje
(1999), ISBN 961-6285-08-4

[ola in ~lovekove pravice
(1999), ISBN 961-6285-03-3

Evropa je ve~ kot si mislite – 
priro~nik za u~itelje
(2000)

Evropska konvencija o ~lovekovih
pravicah – izhodi{~a za u~itelje
(priro~nik)
(2001)

Na{a zgodovina – na{a evropska
prihodnost
(2000/1), ISBN 961-6285-19-X

Vzgojno-izobra`evalni priro~nik: 
zamisli, viri, metode in dejavnosti
za neformalno medkulturno vzgojo
in izobra`evanje mladih in odraslih
(1998), ISBN 961-6285-04-1

Osnovni pojmi in klju~ne 
kompetence izobra`evanja za 
demokrati~no dr`avljanstvo
(2002), ISBN 961-6285-23-8

Nate~aj »Evropa v {oli«
2002/2003: Razli~ni in enaki `ivimo
skupaj v Evropi in na planetu 
Zemlja
(2002), ISBN 961-6285-24-6

2003/2004: Evropa skozi kulturo in
{port
(2003), ISBN 961-6285-27-0

2004/2005: Sem dr`avljanka – sem
dr`avljan v spreminjajo~i se Evropi
(2004), ISBN 961-6285-35-1





Kultura in dedi{~ina

V Evropi, tako kot na drugih celinah, v~asih kulturo zlorabljajo za opra-
vi~evanje medkulturnih in medverskih konfliktov. ^eprav kulturne poli-
tike ne morejo re{iti vseh dru`benih problemov je Svet Evrope prepri-
~an, da je kulturna komunikacija nujna tako za prepre~evanje, kakor
tudi za premagovanje konfliktov.

Nov projekt Sveta Evrope »Medkulturni dialog in prepre~evanje konf-
liktov« se je pri~el leta 2002. Njegov cilj je pomagati oblikovalcem kul-
turnih politik (tako na lokalni kakor tudi na regionalni in nacionalni
ravni), civilni dru`bi in drugim, pri razvijanju politike medkulturnega
dialoga, ki bo spo{tovala kulturno razli~nost. Cilj projekta je tudi anali-
za vzrokov medkulturnih ali medverskih konfliktov z namenom njiho-
vega prepre~evanja in urejanja medsebojnih odnosov.

Raznolikost je v samem jedru evropskega kulturnega bogastva, je na{a
skupna dedi{~ina in podlaga za na{o enotnost. Projekt Sveta Evrope o
kulturni politiki in kulturni raznolikosti pomaga dr`avam ~lanicam pri
razvijanju celovitega pristopa k politiki kulturne raznolikosti.

V okviru projekta bodo potekale delavnice o strategijah, orodjih in {tu-
dijah primerov na podro~jih, kot so:

● kulturna svoboda in raznolikost;

● medkulturna komunikacija in prepre~evanje konfliktov;

● kultura, raznolikost in vsakodnevno `ivljenje;

● manj{inske in ve~inske javne institucije;

● decentralizacija in razli~ni pristopi h kulturni raznolikosti.

Evropski program za pregled kulturnih politik posameznih dr`av ~lanic
spodbuja zdru`evanje izku{enj z namenom,

● da bi se ve~ nau~ili iz uspe{nih in neuspe{nih ukrepov, sprejetih na dr-
`avnih in regionalnih ravneh, in prepoznali primerljivo problematiko;

● da dobi Svet Evrope bolj{i pregled nad te`avami, s katerimi se v kul-
turi sre~ujejo dr`ave ~lanice, in bi lahko predlagal mo`ne re{itve;

● da se zberejo informacije o zastavljenih ciljih in praksi raznih dr`av,
ki bi jih nato lahko med seboj primerjali na mednarodni ravni.

Pregledane so `e bile kulturne politike v Albaniji, Armeniji, Avstriji, Bol-
gariji, Estoniji, Finski, Franciji, Hrva{ki, Italiji, Latviji, Litvi, Moldaviji, Ni-
zozemski, Portugalski, Romuniji, Rusiji, Sloveniji in [vedski, zdaj pa se
pripravljajo ocene te politike v Andori, Azerbajd`anu, Bosni in Herce-
govini, Gruziji, Malti ter v Makedoniji.
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Prvi elektronski informacijski sistem o kulturnih politikah v Evropi, ime-
novan »Compendium«, ponuja mo`nosti za primerjave nacionalnih
kulturnih politik: http://www.culturalpolicies.net

Programi tehni~ne pomo~i in sodelovanja pomagajo dr`avam ~lanicam
pri razvoju kulturnih politik. Program MOSAIC (Managing an Open
and Strategic Approach in Culture) vzpodbuja izmenjave in sodelova-
nje med evropskimi narodi v jugovzhodni Evropi. Projekt STAGE (Sup-
port for Transition in the Arts and Culture in Greater Europe) je okvir
za izmenjavo in sodelovanje za Armenijo, Azerbajd`an in Gruzijo. Pro-
jekt predstavlja podporo za razvoj njihovih kulturnih politik.

Odbor za kulturo je pripravil Evropsko konvencijo o filmski koproduk-
ciji, ki sku{a evropskemu filmu zagotoviti prihodnost z zelo kakovost-
nimi koprodukcijami. Pripravil je tudi Evropsko konvencijo za za{~ito
audiovizualne dedi{~ine, ki je bila odprta za podpis 8. novembra 2001.

Leta 1988 je Svet Evrope na podlagi delnega sporazuma ustanovil Eu-
rimages, sklad za podpiranje koprodukcije, distribucije in prikazovanja
evropskih igranih in dokumentarnih filmov. Trenutno sodeluje v njem
31 dr`av in letno se iz tega sklada financirajo projekti v vrednosti sko-
raj 20 milijonov evrov. Sklad Eurimages je doslej podprl ve~ kot 700
celove~ernih in dokumentarnih koprodukcijskih filmov. Pravila in pogo-
ji za dodelitev pomo~i so bili nedavno spremenjeni, tako da sledijo
razmeram v filmski proizvodnji in se bolje odzivajo na potrebe filmskih
delavcev. Upravni odbor sklada se je odlo~il za dva programa: enega
za filme, ki imajo resni~no dobre distribucijske mo`nosti in enega za
filme, ki so prikaz kulturne raznovrstnosti evropske kinematografije.
Podpora za distribucijo filmov in za kinematografe je na voljo dr`avam
~lanicam, ki nimajo dostopa do programa za podpiranje kinemato-
grafske dejavnosti, ki ga upravlja program Media Evropske unije.

V skladu s prednostnimi nalogami, ki jih je opredelil Strasbour{ki vrh,
je bil leta 1999 za~et projekt Nove informacijske tehnologije, da bi pri-
pravili evropsko politiko za nove informacijske tehnologije, spo{tovanje
~lovekovih pravic in kulturne raznovrstnosti, pospe{evali svobodo izra-
`anja in obve{~anja ter ~im bolje izkoristili mo`nosti, ki jih te nove
tehnologije ponujajo v kulturi in izobra`evanju.

Projekt je dal zalet Deklaraciji o evropski politiki na podro~ju novih in-
formacijskih tehnologij, prvemu mednarodnemu dokumentu, ki se je
osredoto~il na pomembnost politike za vklju~evanje nove tehnologije v
kulturne in izobra`evalne dejavnosti.

Knjige in elektronsko zalo`ni{tvo pomembno prispevajo k svobodi izra`a-
nja, demokraciji in ~lovekovim pravicam in imajo bistveno vlogo pri uve-
ljavljanju kulturne in jezikovne raznovrstnosti in pluralisti~nega izra`anja.

Jugovzhodna
Evropa in Kavkaz

Pospe{evanje
evropskega filma

Sklad Eurimages
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Projekt Elektronsko zalo`ni{tvo, knjige in arhivi je bil za~et kot odgovor
na sklepe sre~anja evropskih ministrov za kulturo leta 1992 v Parizu.

Cilji dejavnosti v tem projektu so: utrjevanje pluralisti~ne demokraci-
je, pospe{evanje dostopa do informacij v dr`avah srednje in vzhodne
Evrope, ter prilagajanje izdajanja knjig novemu elektronskemu oko-
lju. Tako so med posebnimi dejavnostmi tega programa: smernice za
razvoj knjige in elektronsko zalo`ni{tvo; zakonodaja za knji`nice; raz-
stave in pregledi knji`nih dose`kov po dr`avah; prikaz sprotnega ti-
skanja, kar je najprimernej{a metoda za raz{irjanje literature v manj
raz{irjenih jezikih.

Trenutno oddelek za arhive pripravlja (na podlagi Priporo~ila R (2000) 13)
»Evropsko politiko dostopa do arhivov«. Vodi tudi programe kot je projekt
ponovne vzpostavitve poljskih arhivov, urejanje arhivov Kominterne ter so-
deluje pri projektu medkulturnega dialoga in prepre~evanja konfliktov.

Umetnostne razstave, ki jih organizira Svet Evrope, so namenjene bolj-
{emu poznavanju evropske kulturne dedi{~ine, ki naj bi jo {e posebej
cenili. Doslej je bilo postavljenih `e osemindvajset razstav, ki so pokri-
vale najpomembnej{a obdobja umetnosti od prazgodovine do dana{-
njih dni. Lotevale so se tudi vpra{anja medsebojnega vplivanja umet-
nosti in dru`be v Evropi.

Umetni{ke razstave v zadnjih letih posve~ajo pozornost tudi prestavitvi
ljudi in idej, ki so sooblikovale dana{njo podobo Evrope: Starodavne
civilizacije Anatolije; Bronasta doba; Vikingi; Portugalska odkritja, Fran-
coska revolucija in ideali republike; Vojna in mir v Evropi. Druge raz-
stave, kot je »Umetnost in mo~ – 1995«, predstavljajo mo~no poveza-
nost in soodvisnost dru`be in umetnosti.

KULTURNA DEDI[^INA

Zaradi zgodovinskih dogodkov, migracij in globalizacije `ivi v Evropi
toliko razli~nih skupnosti. Danes si moramo prizadevati za bolj{e poz-
navanje kulturne dedi{~ine teh skupnosti in se zavedati skupnih vred-
not. Tako bomo prispevali k ve~jemu medsebojnemu razumevanju ter
zavedanju, da smo del skupne evropske identitete. Leta 2003-2004 je
Svet Evrope pripravljal nove pravne instrumente:

– za izra`anje {ir{ih zasnov evropske dedi{~ine, tako posameznih
kot skupnih, s pravico vsakega do pristopa k dedi{~ini po lastni
izbiri, ob spo{tovanju pravic in svobo{~in drugih;

– z oblikovanjem na~el po{tenega obravnavanja kulturnih dedi{~in,
ki upo{tevajo razli~ne evropske kulturne tradicije;

– ki obvezujejo dr`ave pristopnice k izvajanju politik in izobra`eval-
nih programov za spodbujanje medkulturnega dialoga in razu-
mevanja;
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Povezovanje
skupnosti skozi

evropsko skupno
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– ki vzpostavljajo vseevropsko mre`o sodelovanja za skupno izpol-
njevanje kriterijev za trajnostni razvoj v okviru gospodarstva in in-
formacijske dru`be;

– ki ponovno dolo~ajo podro~ja dejavnosti in odgovornosti vlad in
trga, kjer sta znanje in ve{~ine vira in cilja podjetni{kih investicij.

Ob sledenju navodil, zapisanih v Konvenciji o varstvu evropskega arhi-
tektonskega bogastva in Evropski konvenciji o varstvu arheolo{ke de-
di{~ine, Usmerjevalni odbor za kulturno dedi{~ino oblikuje skupne
standarde, metode in dobre prakse za: interpretacijo kulturne dedi{~i-
ne; digitalizacijo kulturnega premo`enja; ohranjanje in obnovo zgodo-
vinskih objektov; prenovo bivali{~ v zgodovinskih centrih; uravnote`en
razvoj ter zagotavljanje finan~nih sredstev za za{~ito kulturne dedi{~i-
ne. Odkar se je za{~ita kulturne dedi{~ine raz{irila na ve~ji obseg pred-
metov in vrednot, ni mogo~e, da se oblasti same s tem spopadajo
brez pomo~i drugih. Prav zato je pomembno sodelovanje civilne dru`-
be, gospodarstva in prostovoljcev.

»Okvirni program za tehni~no sodelovanje: Strategije za trajnostni raz-
voj 2003 – 2005« dolo~a osnovna na~ela za sodelovanje in terensko
delo na podro~ju kulturne in naravne dedi{~ine. Ta na~ela upo{tevajo
izku{nje, pridobljene v zadnjih petindvajsetih letih in so povezana s
trenutnimi programi in novimi prednostnimi nalogami Sveta Evrope.
Posebna pozornost je namenjena prispevku, ki ga lahko dedi{~ina do-
prinese k trajnostnemu lokalnemu razvoju in s katerim lahko pomaga
dr`avam pri spremembah njihovih institucionalnih okvirov in politik.
Aktivnosti v letih 2001-2002 so zajele tudi tri pilotne projekte: Veliki
Rostov v Rusiji, Kras v Sloveniji in Tbilisi v Gruziji. Dokon~ani so bili s
pomo~jo 188. strokovnih poro~il, ki jih je prispevalo 108 strokovnja-
kov. Aktivnosti so se nadaljevale z regionalnim programom kulturne in
naravne dedi{~ine za jugovzhodno Evropo 2002- 2004 (vklju~enih 7
dr`av) ter regionalni program za kulturno in naravno dedi{~ino za ju`-
ni Kavkaz 2002-2004 (v treh dr`avah).

Vsako leto septembra potekajo Dnevi evropske kulturne dedi{~ine, v
okviru katerih je posebna pozornost namenjena manj poznani kulturni
dedi{~ini in njeni predstavitvi v javnosti. V projektu sodelujejo dr`ave,
podpisnice Evropske kulturne konvencije. Projekt, ki pospe{uje mnoge
kulturne in izobra`evalne pobude v Evropi, usmerjata Svet Evrope in
Evropska unija.

Evropske kulturne poti – prva je bila stara romarska pot Santiago de
Compostela – prispevajo k spoznavanju skupne zgodovine in uveljavi-
tvi ob~utka kulturne povezanosti, k bolj{emu poznavanju razli~nih tra-
dicionalnih kultur in hkrati, zaradi sodobnega turizma, prispevajo k
razvoju lokalnih skupnosti.
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V zadnjih 50 letih je Svet Evrope spodbujal izobra`evanje o kulturni
dedi{~ini, ki temelji na dinami~nem, med-disciplinarnem pristopu in
uporablja posebne programe seznanjanja mladih z razli~nimi vidiki na-
ravne in kulturne dedi{~ine. Cilj izobra`evanja je zbli`ati mlade z
vzpodbujanjem zavedanja o skupni kulturni dedi{~ini in o njeni mno-
govrstnosti. V tej lu~i predstavlja tovrstno izobra`evanje klju~ do pre-
pre~evanja konfliktov, pot k strpnosti in usposabljanju za demokrati~-
no dr`avljanstvo ter socialni vklju~enosti.

Evropska mre`a dedi{~ine (www.european-heritage.net) je novo delov-
no orodje za vse javne uslu`bence, strokovnjake in raziskovalce, ki de-
lajo na podro~ju dedi{~ine. Ponuja bazo podatkov o razli~nih evrop-
skih politikah s podro~ja kulturnih dedi{~in, slovar, portal z dostopom
do nacionalnih spletnih strani, forum, internetne razstave, … Pomaga
povezovati strokovnjake, objavlja dobre prakse. Leta 2003 je bilo v
mre`o vklju~enih 30 dr`av, njen cilj pa je, da bi povezala vseh 48 dr-
`av, podpisnic Evropske kulturne konvencije.

Izdaje v zalo`bi Sveta Evrope

Izdaje IDC Sveta Evrope v Ljubljani

Kulturna politika – kratek vodnik
(2001), ISBN 961-6285-15-7
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Evropska kulturna konvencija
(ETS {t.18) (1982), ISBN 92-871-0074-8

Evropska kulturna dedi{~ina – med-
vladno sodelovanje
(2002), ISBN 92-871-4864-3

Evropska kulturna dedi{~ina – pre-
gled politik in praks
(2002), ISBN 92-871-4867-8

Dedi{~ina evropskih univerz
(2002), ISBN 92-871-4960-7

Deklaracija Sveta Evrope o kulturni
raznolikosti
(2001), ISBN 92-871-4663-2

Kulturna politika – kratek vodi~
(2000), ISBN 92-871-4301-3

Smernice za razvoj zakonodajnega
in upravnega sistema na podro~ju
kulturne dedi{~ine
(2000), ISBN 92-871-4292-0

Vodnik po skladu Eurimages: pod-
pora za koprodukcjo, distribucijo in
razstavo evropskih kinematograf-
skih del
(2000)

Konvencija o varstvu stavbne de-
di{~ine Evrope
(1985) (ETS 121), ISBN 92-871-0799-8

Konvencija o varstvu arheolo{ke
dedi{~ine
(1979) (ETS 66), ISBN 92-871-0113-2

Evropska konvencija o filmski ko-
produkciji in razlagalni memoran-
dum
(1993), (ETS 147), ISBN 92-871-3000-0

Evropska konvencija o za{~iti av-
diovizualne dedi{~ine
(2002), (ETS 183), ISBN 92-871-4819-8



http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation 
(doma~a stran za kulturo)

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Culture 
(kulturno sodelovanje)

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/
Culture/New_Technologies/N.I.T 
(nove informacijske tehnologije)

http://www.coe.int/T/F/Coopération_culturelle/Eurimages 
(Eurimages)

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Heritage/ 
(kulturna in naravna dedi{~ina)

http://www.european-heritage.net 
(Evropsko informacijsko omre`je za politike kulturne dedi{~ine)
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Okolje, varovanje narave in
prostorsko na~rtovanje

Na ministrski konferenci Okolje za Evropo (Sofija, oktober 1995), so
okoljski ministri 55. evropskih dr`av s podpisom potrdili vseevropsko
strategijo za biolo{ko in krajinsko raznovrstnost. S tem so postavili ok-
vir sodelovanja za ohranjanje in izbolj{anje narave in krajine po vsej
Evropi, ki naj zagotovi, da se:
● bistveno zmanj{a ogro`enost biolo{ke in krajinske raznovrstnosti

Evrope;
● pove~a raz{irjenost biolo{ke in krajinske raznovrstnosti Evrope;
● okrepi ekolo{ka skladnost Evrope;
● javnost v celoti zave`e ohranjati biolo{ko in krajinsko raznovrstnost.

Taka strategija je na novo domi{ljen in dejaven pristop in na~in, da se
zaustavi in obrne proces poslab{evanja biolo{ke in krajinske raznovrst-
nosti. Njen cilj je vklju~iti ekolo{ko razmi{ljanje v vsa podro~ja dru`be-
nega in gospodarskega delovanja. Strategija poudarja nujnost izvaja-
nja ukrepov, ki so `e v veljavi, in ugotavlja, katere dodatne ukrepe bi
bilo {e treba sprejeti v naslednjih dveh desetletjih. Zagotavlja tudi do-
sleden na~in ukrepanja in skupne cilje za dejavno izvajanje Konvencije
o biolo{ki raznovrstnosti na dr`avni in regionalni ravni.

Za izvajanje strategije so se zavezale pomembne evropske institucije.
Za njen sekretariat pa sta skupno poskrbela Program Zdru`enih naro-
dov za okolje (UNEP) in Svet Evrope.

Konvencija o varovanju prosto `ive~ega evropskega rastlinstva in `i-
valstva in njunih naravnih `ivljenjskih prostorov (ali Bernska konvencija)
je namenjena varstvu redkih in ogro`enih `ivalskih in rastlinskih vrst in
njihovega naravnega `ivljenjskega okolja. Vsebuje sezname zavarova-
nih vrst in dolo~be za varstvo naravnih `ivljenjskih prostorov, ureja na-
~ine, ki se uporabljajo za izkori{~anje dolo~enih vrst, in vse dr`ave po-
ziva, da s predpisi uredijo trgovanje z `ivalmi, zlasti z redkimi vrstami.

Bernska konvencija je na voljo za pristop tudi evropskim in afri{kim dr-
`avam, ki niso ~lanice Sveta Evrope. Ratificiralo jo je 39 dr`av ~lanic,
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Dr`ave ~lanice Sveta Evrope se sre~ujejo z razli~nimi okoljskimi izzivi in vpra{anji regio-
nalnega ali prostorskega na~rtovanja, ki jih je pogosto treba re{evati na mednarodni
ravni. Svet Evrope je pripravil vrsto mednarodnih aktov za:
● varstvo in urejanje naravnega okolja v Evropi;
● ohranjanje in izbolj{anje ~lovekovega okolja in naravnega `ivljenjskega prostora;
● razvoj prostorskega na~rtovanja in razvojnih zasnov;
● spodbuja celosten pristop k uravnote`enemu trajnostnemu razvoju.



Evropska Unija, Belorusija in {tiri afri{ke dr`ave (Burkina Faso, Maroko,
Senegal in Tunis).

V popisu je na{teta cela vrsta razli~nih naravnih `ivljenjskih okolij. V
evropsko omre`je je zdaj vklju~enih pribli`no 340 zavarovanih »bioge-
netskih« rezervatov, ki se razprostirajo na ve~ kot treh milijonih hektarov.

Evropska konvencija o krajinah, sprejeta leta 2000, poudarja vrednost
krajine, kjer pre`ivljamo vsakodnevno `ivljenje. Konvencija dolo~a ukre-
pe za za{~ito krajine, upravljanje in krajinsko na~rtovanje po Evropi z
namenom, da bi dosegli trajnostni razvoj, ki temelji na uravnote`enem
in harmoni~nem odnosu med socialnimi potrebami, ekonomskimi de-
javnostmi in okoljem. Konvencija zagotavlja tudi nagrado Sveta Evrope
za krajine, ki jo podelijo lokalnim ali regionalnim oblastem ali nevlad-
nim organizacijam, ki skrbijo za izvajanje politik ali ukrepov za za{~ito
in upravljanje s krajino.

Naturopa, informacijski in dokumentacijski center Sveta Evrope za ohra-
njanje narave, je bil ustanovljen leta 1967, da bi v dopolnitev mednarod-
nega politi~nega ukrepanja priskrbel informacije nosilcem odlo~anja in
javnosti nasploh. Ob podpori informacijskega omre`ja 41 agencij v posa-
meznih dr`avah in {tevilnih dopisnikov, je bil Center pobudnik in nosilec
{tevilnih kampanj za dvig ozave{~enosti; zadnji taki akciji sta bili Evropa,
na{a skupna dedi{~ina (1999–2000) in evropsko leto za ohranjanje nara-
ve (1995). Pod geslom »prava informacija pravemu ~loveku v pravem tre-
nutku« pripravlja center Naturopa publikacije v razli~nih jezikih.

Evropska diploma za za{~itena obmo~ja je priznanje, ki se podeljuje
obmo~jem, katerih naravna dedi{~ina je {e posebej pomembna in so
ustrezno zavarovana. Kraji, ki si prislu`ijo to nagrado, izpri~ujejo bo-
gastvo in raznolikost evropske narave. Doslej je bilo podeljenih `e ka-
kih {estdeset diplom.

Evropska konferenca ministrov, pristojnih za regionalno na~rtovanje
(CEMAT), se redno sestaja `e od leta 1970, da prou~uje izzive regional-
nega ali prostorskega na~rtovanja. CEMAT vklju~uje vse dr`ave Sveta
Evrope in se pri regionalnem ali prostorskim na~rtovanjem usmerja zlasti
na trajnostni gospodarski, okoljski in dru`beni razvoj v raz{irjeni Evropi.

Evropska listina o regionalnem in prostorskem na~rtovanju se zavzema
za celostno, funkcionalno in dolgoro~no politiko na~rtovanja, s katero
naj bi dosegli:
● uravnote`en dru`beno-gospodarski razvoj v regijah;
● izbolj{anje vsakodnevnih `ivljenjskih razmer;
● odgovorno gospodarjenje z naravnimi viri;
● varstvo okolja in razumno rabo tal.
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Odprti delni sporazum o prepre~evanju ve~jih naravnih in tehnolo{kih
nesre~ in varstvu pred njimi ter o organizaciji re{evanja in pomo~i ob
takih nesre~ah (Sporazum EUR-OPA za velike nesre~e) je bil sklenjen
marca 1987. Sporazum je na voljo za pristop ~lanicam in ne~lanicam
Sveta Evrope in doslej ga je podpisalo 24 dr`av. Pri sporazumu sodelu-
jejo tudi Evropska komisija, UNESCO, Svetovna zdravstvena organizaci-
ja in Oddelek za humanitarne zadeve pri Zdru`enih narodih. Japonska
ima status opazovalke.

Cilji sporazuma so dose~i tesnej{e in bolj dinami~no sodelovanje med
dr`avami ~lanicami, {irjenje razli~nih disciplin in uporaba dostopnih vi-
rov ter zbiranje primerov dobrih praks za pomo~ drugim pri u~inkovi-
tem ravnanju ob naravnih katastrofah.

Prednostna naloga je prepre~evanje tveganja, kar lahko dose`emo tako
da: otrokom poka`emo, kako pomembna je previdnost; uporabljamo
medije (npr. radio, TV, internet) za obve{~anje javnosti o potrebnem
znanju; primerjamo in analiziramo nacionalne zakone,… Mre`a Evro-
Mediteranskih centrov pomaga dr`avam ~lanicam, da postanejo bolj
zainteresirane in aktivne. Ti centri, z vodenjem evropskih informacijskih
in raziskovalnih programov ter z vodenjem programov usposabljanja v
prakti~nem smislu, prispevajo k realizaciji skupnih ciljev.

Izdaje v zalo`bi Sveta Evrope
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Konvencija o ohranjanju Evropskih
naravnih `ivljenjskih zdru`b in 
naravnega `ivljenjskega prostora
(Bernska konvencija)
(ETS {t. 104) (1982), ISBN 92-871-
0020-9

Globalno ogro`ene ptice v Evropi –
na~rti ukrepanja
(1996), ISBN 92-871-3066-3

Vseevropska strategija za biolo{ko
in krajinsko raznovrstnost
(1996), ISBN 92-871-3046-9

Konvencija o civilni od{kodninski
odgovornosti za {kodo, povzro~eno
z okolju nevarnimi dejavnostmi
(ETS {t.150) (1993), ISBN 92-871-2320-
9

Evropska strategija za regionalno
na~rtovanje
(1992), ISBN 92-871-1995-3

Izzivi, s katerimi se sre~uje 
evropska dru`ba ob pribli`evanju
leta 2000 – strategije za trajnostni
razvoj evropskih dr`av v 
sredozemskem prostoru
(1997), ISBN 92-871-3227-5

glasilo Strategija
(izhaja vsak drugi mesec v angle{~ini,
franco{~ini, nem{~ini, italijan{~ini in 
ru{~ini)

Naturopa
(revija, ki izhaja v petih jezikih)

zbirka Narava in okolje
(ve~ kot 100 naslovov)

zbirka Okoljski izzivi
(ve~ kot 40 naslovov)

Oceani
(1999), ISBN 92-871-3876-1

Evropska konvencija o krajini – 
Firence
(ETS {t. 176) (2000), ISBN 92-871-
4499-0

^lovekove pravice in okolje
(2002), ISBN 92-871-4777-9



Okoljevarstvo in trajnostni razvoj

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Environment

Narava in biolo{ka raznolikost

http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/
Nature_and_biological_diversity

Evropska konvencija o krajini

http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/
Landscape

Evropska konferenca ministrov, odgovornih za regionalno na~rtovanje
(CEMAT)

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Environment/
CEMAT

EUR-OPA, sporazum o naravnih nesre~ah

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Disasters
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[port

[port je {e eno podro~je dejavnosti Sveta Evrope, ki jih ureja Evropska
kulturna konvencija.

Odbor za razvoj {porta (CDDS) izvaja Evropsko listino o {portu, dva
konvencijska odbora pa nadzorujeta uresni~evanje Evropske konvencije
proti dopingu v {portu in Evropske konvencije o nasilju in nedostoj-
nem obna{anju gledalcev na {portnih prireditvah, zlasti na nogomet-
nih tekmah. Opravlja dejavnosti na podlagi vseevropskega programa
dela in pripravlja konference evropskih ministrov za {port.
Izrael ima v odboru za razvoj {porta status opazovalca.

Svet Evrope deluje s ciljem ohranjanja celovitosti in vrlin {porta v dveh
smereh, od katerih je bila zlasti prva {e posebej poudarjena na vrhu v
Strasbourgu:
● uveljavljanje {porta za vse, kot sredstva za izbolj{anje kakovosti `iv-

ljenja, za la`je vklju~evanje v dru`bo in kot prispevek k ve~ji socialni
usklajenosti, {e zlasti med mladimi;

● utrjevanje strpnosti s {portom in obramba {porta pred resnimi ne-
varnostmi, ki mu danes grozijo.

Svet Evrope se vklju~uje v ti dve posebni podro~ji dela, ker meni, da je
{port pomemben zaradi zgleda in vloge, ki jo ima v dru`bi, pa tudi zara-
di svojega prispevka k zdravju prebivalstva in eti~nih vrednot, ki jih uve-
ljavlja. Trenutno raziskujejo vlogo {porta pri delu z begunci in razseljenci.

Ko je bila leta 1975 sprejeta Listina o {portu za vse, se je spremenil
polo`aj {porta v Evropi in ta listina je pomagala dose~i tako stopnjo
demokratizacije {porta, kot je prej nismo nikoli poznali. Po dvajsetih
letih se danes Svet Evrope sre~uje z zahtevami, da bi bilo tak uspeh
treba ponoviti in spodbuditi podoben razvoj dogodkov tudi v novih
dr`avah ~lanicah, na primer s pospe{evanjem prostovoljnih dejavnosti.

Od leta 1992 usmerja delo odbora za razvoj {porta Evropska listina o
{portu (novim razmeram prilagojena listina iz leta 1975), ki jo dopol-
njuje {e kodeks {portne etike. Cilj odbora je z naj{ir{im mo`nim sode-
lovanjem in ustrezno razdelitvijo nalog in obveznosti med vladne in
nevladne organizacije dose~i, da bi bil eti~en, varen in zdrav {port vsa-
komur dostopen.

Po poglobljenih raziskavah, ki so pokazale tesno povezanost med te-
lesnimi aktivnostmi in zdravjem, je odbor za razvoj {porta za~el uva-
jati razli~ne programe za uveljavljanje bolj zdravega na~ina `ivljenja
in sodelovanje v {portu. Tak je na primer Evrofit, sklop testov fizi~ne

Uveljavljanje 
strpnosti in etike

v {portu

Spodbujanje 
strpnega, 

po{tenega in 
demokrati~nega

{porta, ki je 
dostopen 
vsakomur

Demokracija 
v {portu

Osebno dobro
po~utje
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pripravljenosti, ki zajema preverjanje pro`nosti, hitrosti, vzdr`ljivosti
in mo~i. Zasnovan je bil za {oloobvezne otroke in ga od leta 1988
dalje uporabljajo v mnogih {olah po Evropi. Evrofit za odrasle je bil
prvi~ objavljen leta 1995.

Konvencija proti dopingu v {portu (1989) si prizadeva z zavezujo~imi
pravili za uskladitev predpisov o prepovedi po`ivil v {portu zmanj{ati
in po mo`nosti tudi izlo~iti jemanje po`ivil pri {portu na vseh ravneh.
Doslej jo je ratificiralo 40 dr`av ~lanic Sveta Evrope, poleg teh pa {e
Avstralija, Belorusija, Kanada, Sveti Sede`, Tunizija in ZDA.

Konvencija vsebuje ukrepe za:

● omejevanje trgovine s po`ivili;

● uvajanje stro`jega preverjanja jemanja po`ivil in izbolj{anje kontrol-
nih postopkov;

● podpiranje programov izobra`evanja in obve{~anja;

● zagotavljanje u~inkovitih kazni za kr{itelje.

[olam in {portnim organizacijam je na voljo Vodnik po ~istih {portih,
izobra`evalno in informativno gradivo (pripravljeno v sodelovanju z
Evropsko unijo).

Svet Evrope je zastopan tudi v upravnem odboru nove Svetovne agen-
cije proti dopingu (WADA).

Leta 1985 je sestavljena Evropska konvencija o nasilju in nedostojnem
obna{anju gledalcev na {portnih prireditvah, zlasti na nogometnih tek-
mah. Stalni odbor za izvajanje konvencije spremlja skladno izvajanje
ukrepov proti nasilju, ki jih predvideva ta konvencija, in izdaja prakti~-
na priporo~ila (na primer seznam 70 to~k, ki jih je treba preveriti pred
vsako ve~jo {portno prireditvijo).

Konvencija zlasti priporo~a:
● policijski nadzor igri{~ in dostopnih poti;
● lo~itev navija{kih skupin tekmovalnih mo{tev;
● nadziranje prodaje vstopnic;
● izlo~anje tistih, ki izzivajo nemire;
● omejevanje prodaje alkohola;
● varnostne preglede;
● strogo delitev nalog in odgovornosti med organizatorji in oblastmi;
● gradnja igri{~ in postavitev za~asnih tribun, da je zagotovljena var-

nost gledalcev.

Konvencija vsebuje poseben ~len o vzgoji, s katero naj bi novim gene-
racijam ljubiteljev {porta privzgojili strpnost in privr`enost k po{teni
igri. Posebej pomembna so tudi prizadevanja za prepre~evanje rasisti~-
nih izpadov in diskriminacije pri {portnih prireditvah.

Uporaba po`ivil:
veselje do 

tekmovanja ali
kemi~na potuha?

Nogomet: veselje
ob igri ali nasilje

na tribunah?
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Maja 1996 je odbor za razvoj {porta skupaj z nizozemskimi oblastmi
organiziral zelo uspe{no okroglo mizo o {portu, strpnosti in po{teni
igri. Po sklepu tega sre~anja so bili v mnogih dr`avah ~lanicah imeno-
vani ambasadorji za {port, strpnost in po{teno igro. Njihova vloga je,
da v svojih dr`avah spodbujajo po{teno {portno igro ter strpnost in
spo{tovanje do drugih v {portu. Pripravljajo tudi programe za u~enje
in spodbujanje strpnosti in drugih eti~nih vrednot v {portu in s po-
mo~jo {porta.

Vloga, ki jo {port lahko ima pri pospe{evanju socialne usklajenosti, je
{e eno podro~je, na katerem Svet Evrope prispeva k demokratizaciji, in
to zlasti med mladimi ljudmi. Pri tem ga je podprl tudi Odbor mini-
strov s priporo~ilom za taka prizadevanja.

Poseben poudarek je bil dan pripravi {portnih programov za manj{in-
ske skupine, kot so zdomci, begunci, brezposelni, zaporniki in mladi
prestopniki ter ljudje s posebnimi potrebami. Taki programi se izvajajo
v povezavi z osrednjimi, pokrajinskimi ali krajevnimi organi oblasti ali
pa je njihova izvedba zaupana prostovoljnim {portnim dru{tvom v po-
sameznih dr`avah. Doseganje ve~je socialne usklajenosti s pomo~jo
{porta ima prav posebno in zelo pomembno vlogo tudi v procesu ob-
nove in sprave v jugovzhodni Evropi.

Potem ko se je {tevilo ~lanic Odbora za razvoj {porta (CDDS) hitro po-
ve~alo, je ta leta 1991 organiziral program vzajemne pomo~i, ki je
znan pod imenom SPRINT (prenova {porta, nove re{itve in usposablja-
nje), da bi novim ~lanicam pomagal prenoviti njihove {portne organi-
zacije. Program zajema:
● {portno zakonodajo;
● financiranje {porta;
● usposabljanje za vodenje {portnih organizacij;
● pospe{evanje prostovoljnih dejavnosti.

V prizadevanjih, da bi se po vsej Evropi ravnali po na~elih Evropske li-
stine o {portu, izvaja CDDS razli~ne ad hoc dejavnosti (izobra`evalne
in pospe{evalne seminarje) za spodbujanje uporabe dolo~enih ~lenov
Listine v praksi na podro~jih, kot so na primer:
● varovanje {porta pred {kodljivimi vplivi (boj proti nestrpnosti, spod-

bujanje {portnega duha in po{tene igre);
● prepre~evanje diskriminacije v {portu (z objavljanjem informacij o

uporabi na~el listine [port za vse, s {portom za invalide in z dejav-
nostmi, povezanimi z `enskami v {portu);

● objavljanje ~lankov o povezanosti med {portom in zdravjem;
● zagovarjanje mesta {porta v vzgoji in izobra`evanju mladih na pod-

lagi Lizbonskega manifesta iz leta 1995;
● izmenjava informacij o novih vrstah {portnih objektov in naprav;
● prou~evanje ekonomskega u~inka {portnih dejavnosti.

[port, strpnost in
po{tena igra

Socialna 
usklajenost 

in {port

Novi izzivi
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Skupne izdaje

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/ Sport/ 
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Evropska konvencija o nasilju in
neprimernem obna{anju gledalcev
na {portnih prireditvah, zlasti na
nogometnih tekmah
(ETS {t..120) (1987), ISBN 92-871-
0796-3

Konvencija proti dopingu
(ETS {t.135) (1989), ISBN 92-871-1782-9

Evropska listina o {portu za vse: 
invalidi
(1987), ISBN 92-871-0991-5

Evropska listina o {portu
(Priporo~ilo {t. R (92) 13)

Kodeks {portne etike
(Priporo~ilo {t. R (92) 14)

Evrofit preizkusi telesne 
pripravljenosti za otroke in mladino
(1993), druga predelana izdaja

Evrofit za odrasle – Presoja 
telesne pripravljenosti, povezane 
z zdravjem
(1995), ISBN 92-871-2765-4

Pomen {porta za dru`bo: zdravje,
socializacija, gospodarstvo
(1995), ISBN 92-871-2716-6

[tudija {portne zakonodaje dr`av 
v Evropi
(1999), ISBN 92-871-3833-8

Umreti za zmago – jemanje po`ivil
v {portu in razvoj antidopin{ke 
politike
(1999), ISBN 92-871-3589-4

[portni informativni glasnik
(Center za izmenjavo informacij, 
3 {tevilke letno)

[portne organizacije v Evropi
(Center za izmenjavo informacij)



Mladina

Glavni cilj Sveta Evrope v zvezi z mladimi je razviti tako skupno evrop-
sko politiko, ki bo pospe{evala sodelovanje mladih in njihovo odgovor-
no dr`avljanstvo ter jim ponujala bolj{e mo`nosti izobra`evanja in za-
poslovanja.

V ta namen mladi, gibanja civilne dru`be, vladne agencije in strokov-
njaki sodelujejo pri nenehnih posvetovanjih o nalogah in prakti~nem
izvajanju politike za mlado generacijo. Svet Evrope spodbuja tudi raz-
voj mladinskih dru{tev, zdru`enj in pobud ter si prizadeva pospe{evati
mednarodno sodelovanje med organizacijami mladih.

Oddelek Sveta Evrope za mladino je za leta 2003 – 2005 dolo~il na-
slednje prednostne naloge:
● spodbujanje medkulturnega dialoga in miru;
● izobra`evanje o ~lovekovih pravicah in socialni usklajenosti;
● vzpostavljanje in razvijanje primernih mladinskih politik;
● participacija in demokrati~no dr`avljanstvo.

USPOSABLJANJE ZA DELO Z EVROPSKO MLADINO

Evropska mladinska centra (EYC) v Strasbourgu in Budimpe{ti sta med-
narodna centra z nastanitvenimi zmogljivostmi, namenjena usposab-
ljanju in sre~evanju mladih. V njih dela skupina pedago{kih svetoval-
cev, ki mlade usposabljajo in jim strokovno pomagajo pri pripravi, iz-
vajanju in kasnej{em spremljanju mladinskih dejavnosti.

V evropskih mladinskih centrih je vsako leto organiziranih ve~ te~ajev
za usposabljanje mladih, ki delajo v mladinskih organizacijah in pobu-
dah. Na te~ajih obravnavajo dejavnosti evropske mladine, mednarod-
no sodelovanje, medkulturno vzgojo in izobra`evanje ter metode dela,
pri ~emer se zlasti posve~ajo medkulturnemu u~enju. Teme, ki jih po-
sebno skrbno obdelajo, so vzgoja in izobra`evanje o ~lovekovih pravi-
cah ter usposabljanje za voditelje mladine manj{inskih skupin kakor
tudi usposabljanje za sodelovanje mladih pri razvijanju civilne dru`be v
kriznih obmo~jih spopadov in dr`avljanskih vojn.

Na pribli`no 40 enotedenskih mednarodnih seminarjih se vsako leto
sre~ujejo ~lani mladinskih organizacij in strokovnjaki ter razpravljajo o
mnogih zelo razli~nih temah.

Na posvetovanjih in simpozijih lahko veliko ljudi, ki delajo z mladimi in
za mlade, izmenja mnenja o izbranih vpra{anjih in stali{~a do njih; s
tem bogatijo in {irijo svoje poglede na prihodnjo politiko za mlade v
Evropi. Ideje in priporo~ila udele`encev o mladinski politiki so koristna
povratna informacija za odlo~anje v Svetu Evrope.

Evropa se odpira
mladim

Evropski 
mladinski centri
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Evropska mladinska fundacija (EYF) je sklad, ki ga je ustanovil Svet
Evrope za zagotavljanje finan~ne podpore za mladinske dejavnosti v
posameznih dr`avah in za mednarodno sodelovanje mladih. Letni pro-
ra~un sklada je pribli`no 2,5 milijona evrov. Doslej je bilo v dejavno-
stih, ki jih od leta 1973 dalje finan~no podpira EYF, vklju~enih `e ve~
kot 280.000 mladih, ve~inoma iz dr`av ~lanic Sveta Evrope.

Svet Evrope in Mednarodna zveza `eleznic (IUR) sta zdru`ila sile in
skupaj ustanovila poseben potovalni sklad za mlade Evropejce, ki bi si-
cer imeli manj mo`nosti za potovanja. Od ustanovitve leta 1995 je
sklad podprl `e pribli`no 270 projektov in okrog 5000 sodelujo~im
omogo~il, da so z vlakom potovali po Evropi na mednarodna sre~anja
in se lahko udele`ili projektov v drugih dr`avah.

Delni sporazum o mladinskih karticah, sklenjen med Svetom Evrope in
Evropskim zdru`enjem za mladinske kartice (EYCA) je vsem, ki so mlaj-
{i od 26 let, omogo~il uporabo mladinskih kartic za la`ja in cenej{a
popotovanja, saj imajo s kartico cenej{i dostop do razli~nih dobrin in
storitev, ki so potrebne za njihov osebni in kulturni razvoj. V Evropi `e
4 milijone mladih uporablja kartico Euro<26, ki ponuja 100.000 po-
pustov in ugodnosti v 38 evropskih dr`avah.

Evropsko raziskovalno omre`je je bilo ustanovljeno zato, da pospe{uje
stike med znanstveniki, nevladnimi mladinskimi organizacijami in vla-
dami; njegova naloga je tudi spodbujati primerjalne raziskovalne pro-
jekte, pri katerih sodeluje ve~ dr`av.

V okviru programa ADACS* (Dejavnosti za razvoj in okrepitev demo-
krati~ne trdnosti) si Svet Evrope s te~aji, {tudijskimi obiski in posveto-
vanju v dr`avah srednje in vzhodne Evrope prizadeva:
● ustanavljati in razvijati mladinske organizacije in dru{tva v srednji in

vzhodni Evropi, da bi s tem spodbudil razvoj civilne dru`be;
● pomagati tem dr`avam opredeliti in razvijati mladinsko politiko na

ravni svojih dr`av;
● razvijati in negovati medkulturni dialog;
● spodbujati in pospe{evati izmenjave z mladimi iz vse Evrope.

Cilj programa je okrepitev politi~nih sposobnosti in znanja za bodo~e
politike, novinarje in voditelje nevladnih organizacij v srednji in vzhod-
ni Evropi. To je najbolj{i na~in za zagotovitev demokrati~ne varnosti.

Cilji programa so vzpostavitev zaupanja med mladimi voditelji iz razli~-
nih dru`benih in etni~nih skupnostih ter za oblikovanje mre`e mladih
voditeljev, da bi spodbudili aktivnosti v samem jedru programa.

Finan~na podpora
za mednarodne
projekte mladih

Potovanja z 
vlakom za mlade

Evropejce

Mladinske 
kartice EURO<26: 

posebne 
ugodnosti 
za mlade

Vseevropsko 
raziskovanje

Razvoj in 
utrjevanje 

demokrati~ne 
trdnosti

Program za 
demokrati~no 
vodenje (DLP)
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Direktorat Evropske komisije za izobra`evanje in dr`avljanstvo ter Od-
delek Sveta Evrope za mladino in {port sta novembra 1998 podpisala
sporazum o za~etnem partnerstvu.

Program obsega usposabljanje evropskih mladinskih delavcev, zbirko
vzgojno-izobra`evalnih publikacij (T-kompleti), izdajanje revije (Kojot),
mre`e izobra`evalcev za delo z mladino v Evropi in priprava standar-
dov kakovosti pri usposabljanju mladinskih delavcev v Evropi.

Evropski usmerjevalni odbor za mladino (CDEJ) zdru`uje predstavnike
ministrstev ali drugih organov, ki so pristojni za zadeve mladih, iz 47
dr`av pogodbenic Evropske kulturne konvencije.

CDEJ se {e posebej ukvarja z vpra{anji, povezanimi s sodelovanjem
mladih v dru`bi in njihovim dejavnim dr`avljanstvom, neformalnim
izobra`evanjem in prostovoljnim delom mladih. Za Odbor ministrov so
pripravili priporo~ila o:
● obve{~anju in svetovanju za mlade v Evropi;
● stikih in sodelovanju pri raziskovanju mladine v Evropi;
● spodbujanju prostovoljnega dela;
● mobilnosti mladih;
● sodelovanju mladih in prihodnosti civilne dru`be.

Je nagrada za inovativne projekte, ki so usmerjeni k vklju~evanju mla-
dih v lokalno in regionalno `ivljenje je bila vpeljana leta 2002.
Za leto 2003 je bila predvidena prenova nagrade z novo temo »Vklju-
~enost mladih `ensk v politi~no `ivljenje«.

Izdaje v zalo`bi Sveta Evrope
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Spodbujanje mladih v Evropi: 
na~ela, politika in praksa
(2002), ISBN 92-871-4954-2

Svet Evrope in mladi: trideset let
izku{enj
(2002), ISBN 92-871-4976-3

Raziskovanje mozaika evropske
mladine: dru`beni polo`aj mladih 
v Evropi
(2002), ISBN 92-871-4952-6

COMPASS – Priro~nik za 
izobra`evanje mladih o ~lovekovih
pravicah
(2002), ISBN 92-871-4880-5

Nasilje nad mladimi `enskami 
v Evropi: poro~ila seminarjev
(2001), ISBN 92-871-4834-1

Tranzicija dr`avljanstva mladih v
Evropi – kultura, subkultura in
identiteta
(2001), ISBN 92-871-4430-3

Mladinske raziskave v Evropi – 
naslednja generacija: pogledi na
tranzicijo, identitete in dr`avljanstvo
(2001), ISBN 92-871-4534-2

Pot k participaciji v vzhodni Evropi
(2000), ISBN 92-871-4482-6

Ranljiva mladina: pogledi na 
ranljivost v izobra`evanju, 
zaposlovanju in prostem ~asu 
v Evropi – Evropski mladinski 
trendi 2000
(2000), ISBN 92-871-4248-3

Mladinske kulture, `ivljenjski slogi
in dr`avljanstvo
(2000), ISBN 92-871-3985-7



Druge publikacije:

Izdaje IDC Sveta Evrope v Ljubljani

Za nadaljnje informacije se prosimo obrnite na:

Evropski mladinski center v Strasbourgu na naslovu:
European Youth Centre Strasbourg
30, rue Pierre-de-Coubertin F-67000 Strasbourg
Tel.: +33 (0)3 88 41 23 00 Faks: +33 (0)3 88 41 27 77/78

Evropski mladinski center v Budimpe{ti na naslovu:
European Youth Centre Budapest
Zivatar utca, 1-3 H-1024 Budapest
Tel.: (36 1) 212 40 78 Faks. : (36 1) 212 40 76

Evropska mladinska fundacija
Tel.: +33 3 88 41 20 19 Faks: +33 3 88 41 27 78
Elektronska po{ta: eyf@coe.int

http://www.coe.int/youth (oddelek za mladino in {port)

http://www.eycb.int (Evropski mladinski center v Budimpe{ti)

http://www.training-youth.net (usposabljanje mladinskih delavcev)

Spletne 
strani:
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Bro{ure in zlo`enke » Young people
building Europe – Participation,
peace and human dignity«

Forum on Human Rights Education
(2001) Dokumenti in poro~ila 
(dostopno na spletnih straneh http
://www.coe.int/hre)

Education pack
ideas, resources, methods and 
activities for informal intercultural
education with young people and
adults (1995)

Domino
(priro~nik za vzgojo med vrstniki
kot na~inom boja proti rasizmu,
sovra{tvu do tujcev, antisemitizmu
in nestrpnosti)

Gradivo za jezikovne te~aje
(zbirka gradiva, v katerem so 
prikazane ideje, igre in metode,
uporabljene na jezikovnih te~ajih
oddelka za mladino in {port)

Coyote -Kojot
(revija o usposabljanju evropskih
mladinskih delavcev, ki izhaja v s
odelovanju z Evropsko unijo)

Evropa – mladina – ~lovekove 
pravice (multimedijski CD-ROM o 
dejavnostih Sveta Evrope za mlade)

»T-Kits« (mape z gradivom za 
usposabljanje) (dostopno na spletnih
straneh www.training-youth.net)

T-Kit No. 1 – Organisational 
Management (2004) 
ISBN 92-871-5566-6

T-Kit No. 3 – Project Management
(2004) ISBN 92-871-5567-4

T-Kit No. 4 – Intercultural learning
(2004) ISBN 92-871-5364-7

T-Kit No. 5 – International 
Voluntary Service (2004) 
ISBN 92-871-5568-2

T-Kit No. 7 – Citizenship, Youth and
Europe (2003) ISBN 92-871-5228-4

T-Kit No. 8 – Social Inclusion (2003)
ISBN 92-871-5229-2

T-Kit No. 9 – Funding and Financial
Management (2004)
ISBN 92-871-5365-5

Vzgojno-izobra`evalni priro~nik: 
zamisli, viri, metode in dejavnosti
za neformalno medkulturno vzgojo
in izobra`evanje
(1998), ISBN 961-6285-04-1

Svet Evrope posebej za mlade, 
snovalce jutri{njega dne
(1999), UDK 341.176(4)



Evropska zastava, 
himna in nagrade

Vsak pozna evropsko zastavo: 12 zlatih zvezd v krogu na modri pod-
lagi. Sprejel jo je Odbor ministrov Sveta Evrope leta 1955 na predlog
Parlamentarne skup{~ine. Krog zvezd predstavlja zvezo evropskih naro-
dov. [tevilo zvezd v zastavi se ne spreminja, saj {tevilo dvanajst simbo-
lizira popolnost in celovitost. Od maja 1986 dalje je evropska zastava
tudi uradni simbol Evropske unije.

Informacije v zvezi z uporabo evropskega simbola za druge posamez-
nike ali organizacije lahko dobite pri oddelku za splo{ne in pravne za-
deve Sveta Evrope v Strasbourgu ali pri Evropski komisiji v Bruslju.

Ve~ o zastavi in simbolih na spletnih straneh :
http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/emblems/emblemes.asp

Leta 1972 je Odbor ministrov sprejel glasbeno priredbo preludija Ode
radosti iz Beethovnove Devete simfonije za evropsko himno. Priredba
je delo Herberta von Karajana. Igrajo jo ob evropskih prireditvah in
sve~anostih.

Leta 1964 se je Odbor ministrov odlo~il, da se 5. maj, obletnica usta-
novitve Sveta Evrope, praznuje kot Dan Evrope. Namen tega praznika
je ljudem ~im bolj pribli`ati idejo o evropskem povezovanju.

Leta 1980 je Odbor ministrov ustanovil Svet za Evropsko nagrado za
~lovekove pravice kot priznanje za izjemen prispevek k uresni~evanju
~lovekovih pravic, kot so zapisane v Evropski konvenciji o ~lovekovih
pravicah. Odbor ministrov podeljuje to nagrado vsake tri leta v Stras-
bourgu osebi, skupini oseb, ustanovi ali nevladni organizaciji s sezna-
ma, ki ga pripravi Parlamentarna skup{~ina. Nagrado sestavljata zlata
medalja in diploma s pohvalo nagrajencu za njegov prispevek k vars-
tvu ~lovekovih pravic.

Odbor Parlamentarne skup{~ine Sveta Evrope za okolje, prostorsko na-
~rtovanje in lokalne skupnosti podeljuje mestom in ob~inam razli~na
priznanja za njihove evropske dejavnosti. Mesta se lahko potegujejo za
eno od evropskih priznanj, ki so: evropska diploma, ~astna zastava,
~astna plaketa ali evropska nagrada.

Evropska nagrada, ki jo podeljujejo `e od leta 1955, je najvi{je odliko-
vanje, ki ga lahko dobi kaka ob~ina za svoj prispevek k sodelovanju v
Evropi. Nagrajeno ob~ino izbere Odbor Parlamentarne skup{~ine za
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okolje, prostorsko na~rtovanje in lokalne skupnosti in ji podeli prehod-
no trofejo (ki jo zadr`i eno leto), bronasto medaljo in diplomo. Nagra-
jena ob~ina prejme tudi 7.600 evrov, ki so na~eloma namenjeni za ek-
skurzijo nekaj njenih mladih ob~anov po Evropi.

Odbor ministrov podeljuje to diplomo, ki je bila uvedena leta 1965,
na predlog Usmerjevalnega odbora za ohranjanje in upravljanje okolja
in naravnega `ivljenjskega prostora za posebej dobro varovane krajine
ali za mednarodno pomembne programe ohranjanja narave. Diplomo
podeljujejo naravnim parkom, rezervatom, ali krajem, ki izpolnjujejo
dolo~ena merila za ohranjanje naravne dedi{~ine, pri tem pa upo{te-
vajo njihovo znanstveno, kulturno in/ali rekreacijsko vrednost.

Svet Evrope sponzorira tako izbrano obmo~je pet let, sponzoriranje pa
se na podlagi stroge presoje strokovnjakov na kraju samem lahko po-
dalj{a {e za nadaljnjih pet let.

Nagrada, namenjena muzeju, za katerega presodijo, da izvirno prispeva
k ohranjanju evropske dedi{~ine, je bila prvi~ podeljena leta 1977. Na-
grada je bronasti kipec, ki ga je poklonil {panski umetnik Joan Miró, in
pribli`no 5000 evrov. Nagrajeni muzej izbere odbor Parlamentarne
skup{~ine za kulturo in izobra`evanje izmed muzejev, ki jih je v o`ji iz-
bor predlagal neodvisni odbor za podelitev nagrade Evropski muzej leta.

Nagrada Evrope se vsako leto podeljuje za najbolj{e televizijske pro-
grame v skupinah literarnih oddaj, neliterarnih oddaj in oddaj na temo
evropske mladine. Nate~aj organizirajo Svet Evrope in druge evropske
ustanove. Namenjen je pospe{evanju ustvarjalnosti in raznovrstnosti
kultur narodov, regij in krajev ter spodbujanju visoko kakovostnih tele-
vizijskih oddaj.

Nadaljnje informacije so na voljo pri Evropski fundaciji 
za kulturo na naslovu:
European Cultural Foundation
Jan Van Goyenkade 5
NL-1075 HN Amsterdam
Tel: (31) 20 676 02 22 Faks: (31) 20 675 22 31
Elektronska po{ta: PRIX-EUROPA@t-online.de

http://www.prix-europa.de

To je vsakoletni nate~aj za nagrajevanje najbolj{ih ustvarjalnih del {ol-
ske mladine na temo Evrope. Namen nate~aja je zbuditi zanimanje {o-
larjev za evropske zadeve. @e od leta 1986 dalje je evropski nate~aj
skupna dejavnost Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropske kulturne
fundacije (Amsterdam).
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Za nadaljnje informacije se, prosimo, obrnite na 
koordinacijsko enoto »Evropa v {oli« na naslovu:
»Europe at School« Co-ordinating Unit
Europa-Zentrum
Bachstraße 32
D-53115 Bonn
Tel.: (49) 228 72 900 40 Faks: (49) 228 72 900 90
Elektronska po{ta: eas-cu@t-online.de

V Sloveniji: 

http://www.idcse.nuk.si/

http://evropa.gov.si/za-mladino/natecaji-dogodki/evropa-v-soli/

http://www.mladinski-ceh.si/evropa/

http://www.zveza-pms.si/

http://www.europe-at-school.org
Spletna 

stran:
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Evropske ustanove: kaj je kaj?

Svet Evrope

Mednarodna organizacija v Strasbourgu, ki jo sestavlja 46 demokrati~-
nih dr`av Evrope.

in

Evropski svet

Redno zasedanje (najmanj dvakrat letno) vodij dr`av in vlad iz 25.
dr`av ~lanic Evropske Unije, na katerem se na~rtuje politika Unije.

Parlamentarna skup{~ina

Posvetovalno telo Sveta Evropa, ki ga sestavlja 315 predstavnikov (in
enako {tevilo namestnikov), ki jih imenujejo parlamenti dr`av ~lanic.

in

Evropski parlament

Parlamentarno telo Evropske unije, ki ga sestavlja 732 ~lanov Evrop-
skega parlamenta iz 25 dr`av ~lanic Evropske unije, ki so izvoljeni na
splo{nih in neposrednih volitvah.

Evropska komisija za ~lovekove pravice

Komisija je prenehala delovati novembra 1998, ko je bilo ustanovljeno
enotno Evropsko sodi{~e za ~lovekove pravice. Prej pa je prou~evala
sprejemljivost vseh prito`b posameznikov in dr`av proti kaki dr`avi ~la-
nici na podlagi Evropske konvencije o ~lovekovih pravicah.

in

Evropska komisija

Izvr{ni organ Evropske unije, ki spremlja pravilno izvajanje in uporabo
pogodb o ustanovitvi Evropske unije ter odlo~itev ustanov Unije.

Pazite na razliko:
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Evropsko sodi{~e za ~lovekove pravice

s sede`em v Strasbourgu je edino pravo sodi{~e, ustanovljeno z
Evropsko konvencijo o ~lovekovih pravicah. Sestavlja ga 46 sodnikov.*
Sodi{~e zagotavlja, in to na zadnji stopnji, da dr`ave pogodbenice
izpolnjujejo svoje obveznosti po konvenciji. Od novembra 1998 dalje
sodi{~e stalno zaseda.

in

Sodi{~e Evropskih skupnosti (Evropsko sodi{~e)

Zaseda v Luksemburgu in zagotavlja pravno skladnost pri razlagi in
uporabi pogodb Evropske unije.

in

Meddr`avno sodi{~e

Sodi{~e Zdru`enih narodov, ki zaseda v Haagu, kjer je tudi sede` Med-
narodnega kazenskega sodi{~a, Mednarodnega kazenskega sodi{~a za
nekdanjo Jugoslavijo, Mednarodnega kazenskega sodi{~a za Ruando.

Evropska konvencija o ~lovekovih pravicah

Pogodba, s katero se dr`ave ~lanice Sveta Evrope zavezujejo, da bodo
spo{tovale temeljne svobo{~ine in pravice.

in

Splo{na deklaracija ~lovekovih pravic

Sprejeli so jo Zdru`eni narodi leta 1948, da bi utrdili varstvo ~loveko-
vih pravic na mednarodni ravni.
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Klju~ni datumi

5. maj 1949

Londonska pogodba, s katero je bi ustanovljen Svet Evrope; pod-
pisalo jo je deset dr`av: Belgija, Danska, Francija, Irska, Italija, Luksem-
burg, Nizozemska, Norve{ka, [vedska in Zdru`eno kraljestvo.

4. november 1950

V Rimu je bila podpisana Konvencija o varstvu ~lovekovih pravic
in temeljnih svobo{~in Sveta Evrope – prvi mednarodni pravni akt,
ki je zavaroval ~lovekove pravice.

19. december 1954

Podpis Evropske kulturne konvencije, ki postavlja okvir za delo Sve-
ta Evrope v izobra`evanju, kulturi, pri delu z mladino in v {portu.

16. april 1956

Svet Evrope je ustanovil Sklad za prenovo (zdaj Razvojna banka
Sveta Evrope), da bi dr`avam ~lanicam pomagal pri projektih, us-
merjenih v re{evanje socialnih razmer.

12. januar 1957

Svet Evrope je ustanovil Stalno konferenco lokalnih in regional-
nih skupnosti Evrope (sedanji Kongres lokalnih in regionalnih
skupnosti Evrope), da bi povezal predstavnike lokalnih in regional-
nih skupnosti.

18. september 1959

Svet Evrope je v Strasbourgu na podlagi Evropske konvencije o ~love-
kovih pravicah ustanovil Evropsko sodi{~e za ~lovekove pravice,
da bi zagotovil spo{tovanje obveznosti, ki so jih prevzele dr`ave po-
godbenice te konvencije.

18. oktober 1961

V Torinu je bila podpisana Evropska socialna listina Sveta Evrope
kot gospodarska in socialna vzporednica Evropske konvencije o ~love-
kovih pravicah.
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1. junij 1972

Odprt je bil prvi Evropski mladinski center Sveta Evrope v Stras-
bourgu (Francija).

27. marec 1980

Svet Evrope je ustanovil Pompidoujevo skupino kot mnogostranski
forum za medresorsko sodelovanje v boju proti zlorabi in preprodaja-
nju mamil.

26. november 1987

Podpis Evropske konvencije o prepre~evanju mu~enja in ne~lo-
ve{kega ali poni`ujo~ega ravnanja ali kaznovanja, ki jo je pripra-
vil Svet Evrope.

8. junij 1989

Parlamentarna skup{~ina Sveta Evrope je uvedla status posebnega
gosta, da bi spodbudila tesnej{e povezave s parlamenti novih dr`av
~lanic, ki se usmerjajo v demokracijo.

30. april 1990

V Lizboni (Portugalska) je bil odprt Center Sever/Jug Sveta Evrope.

10. maj 1990

Svet Evrope je ustanovil Evropsko komisijo za demokracijo prek
pravne ureditve (»Bene{ko komisijo«), da bi se ukvarjala s pravnimi
jamstvi za demokracijo.

8. in 9. oktober 1993

Prvi vrh vodij dr`av in vlad Sveta Evrope na Dunaju (Avstrija)
sprejme deklaracijo, ki potrjuje njegovo vseevropsko poslanstvo in do-
lo~a nove prednostne cilje in naloge pri varstvu narodnih manj{in in v
boju proti vsem oblikam rasizma, sovra{tva do tujcev in nestrpnosti.

17. januar 1994

Odbor ministrov Sveta Evrope ustanovi Kongres lokalnih in regio-
nalnih skupnosti Evrope (CLRAE), ki nadomesti prej{njo Stalno
konferenco lokalnih in regionalnih skupnosti Evrope.
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1. februar 1995

Podpis Okvirne konvencije o varstvu narodnih manj{in, ki jo je
sestavil Svet Evrope.

15. december 1995

Odprt je bil drugi Evropski mladinski center Sveta Evrope v Budim-
pe{ti (Mad`arska).

4. april 1997

Podpis Evropske konvencije o ~lovekovih pravicah v zvezi z bio-
medicino Sveta Evrope.

10. in 11. oktober 1997

Drugi vrh vodij dr`av in vlad Sveta Evrope v Strasbourgu (Francija).

12. januar 1998

Podpis Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o ~lovekovih
pravicah v zvezi z biomedicino Sveta Evrope, ki prepoveduje kloni-
ranje ~love{kih bitij.

1. november 1998

Na podlagi 11. protokola k Evropski konvenciji o ~lovekovih pravicah
Sveta Evrope je bilo ustanovljeno enotno stalno Evropsko sodi{~e za
~lovekove pravice.

5. maj 1999

50. obletnica Sveta Evrope.

4. november 2000

50. obletnica Evropske konvencije o ~lovekovih pravicah.

19. december 2004

50. obletnica Evropske kulturne konvencije.
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Uradi Sveta Evrope 
za stike in obve{~anje

Informacijsko mesto »Infopoint« je v osrednji knji`nici, levo od glavne-
ga vhoda v Evropsko pala~o (Palais de l«Europe).

^e `elite informacije ali dokumentacijo o dejavnostih Sveta Evrope,
prosimo, da telefonirate, pi{ete ali osebno pridete na naslov:

Infopoint

Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 33
Faks +33 (0)3 88 41 27 45
Elektronska po{ta: infopoint@coe.int
Spletna stran: http://www.coe.int

Ve~ kot 1500 publikacij v obeh uradnih jezikih (angle{~ini in franco{~i-
ni) razpo{iljamo po vsem svetu, da bi predstavili delo Sveta Evrope na
vseh podro~jih.

Naslov zalo`ni{ke dejavnosti Sveta Evrope je:

Council of Europe Publishing
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel: + 33 (0)3 88 41 25 81
Faks: +33 (0)3 88 41 39 10
Elektronska po{ta: publishing@coe.int
Spletna stran: http://book.coe.int

Dostop javnosti do arhivov in obeh knji`nic je mo`en s 24 urno vna-
prej{njo najavo obiska. Dostop javnosti ni mogo~ med zasedanjem
Parlamentarne skup{~ine Sveta Evrope.

Library and Archives Division
Council of Europe
F – 67075 Strasbourg Cedex

Ta uprava hrani vse izdane dokumente Sveta Evrope, kot tudi zgodo-
vinske arhive z razli~nih podro~jih od 1949. Na pro{njo je mogo~e do-
biti skenirane ali fotokopirane izvode.

Za ve~ informacij se obrnite na:
archives@coe.int
Tel.: + 33 (0)3 90 21 43 77

Informacijsko 
mesto 

»Infopoint«

Zalo`ni{ka 
dejavnost Sveta

Evrope

Knji`nica in 
arhivska slu`ba:

Uprava arhivov 
in dokumentov
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Osrednja knji`nica hrani slovarje in enciklopedije, periodi~ne izdaje,
knji`ni~ne zbirke, zbirke Evropske Unije in medvladnih organizacij ter
izobra`evalne in okoljevarstvene zbirke.

Knji`nica se nahaja v pritli~ju B stavbe Sveta Evrope v Strasbourgu.

Odprta je:
Od ponedeljka do ~etrtka
Kontakt:
Tel.: + 33 (0)3 88 41 20 25
Fax: + 33 (0)3 90 21 47 54
E-mail: infodoc@coe.int

Profesor Giuseppe Vedovato, nekdanji predsednik Parlamentarne
skup{~ine, je daroval to bogato zbirko z ve~ kot 30.000 naslovi o
evropski zgodovini od leta 1940 do danes. Knji`nica le`i v prvem nad-
stropju Pala~e Sveta Evrope v Strasbourgu.

Uradne ure: ponedeljek – petek, 9 – 12
Kontakt:
Tel.: + 33 (0)3 88 41 30 83
Fax: + 33 (0)3 90 21 47 76
E-mail infodoc@coe.int

URADI SVETA EVROPE ZA ZVEZO

Urad v Parizu
55, avenue Kléber
F-75784 Paris Cedex 16
Tel.: +33 (01) 44 05 33 60 Faks: +33 (01) 47 27 36 47
Elektronska po{ta: bureau.paris@coe.int

Urad v Bruslju Résidence Palace
155 rue de la Loi – Bte 3
B-1040 Brussels
Tel.: (32-2) 230 41 70 / 230 47 21 Faks: (32-2) 230 94 62
Elektronska po{ta: bureau.bruxelles@coe.int

Razvojna banka Sveta Evrope
55, avenue Kléber
F-75784 Paris Cedex 16
Tel.: +33 (0)1 47 55 55 00 Faks: +33 (0)1 47 55 03 38
Elektronska po{ta: ceb@coebank.org
Spletna stran: http://www.coebank.org

Osrednja knji`nica

Vedovatova 
knji`nica
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Evropski center North-South Centre (Center Sever/Jug) za sve-
tovno soodvisnost in solidarnost
Avenida da Liberdade, 229-4°
P-1250 Lisbon
Tel.: (351) 213 584 030 Faks: (351) 213 531 329
Elektronska po{ta: info@nscentre.org
Spletna stran: http://www.nscentre.org

Evropski center za sodobne jezike (Graz)
Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
Tel.: (43) 316 323 554 Faks: (43) 316 323 554 4
Elektronska po{ta: ecml@via.at
Spletna stran: http://www.ecml.at

Evropski avdiovizualni obzervatorij
76 allée de la Robertsau
F-67000 Strasbourg
Tel.: +33 (0)3 88 14 44 00 Faks: +33 (0)3 88 14 44 19
Elektronska po{ta: obs@obs.coe.int
Spletna stran: http://www.obs.coe.int

Evropski oddelek za kakovost v medicini
BP 907
F-67029 Strasbourg Cedex 1
Tel.: +33 (0) 3 88 41 20 36 Faks: +33 (0) 3 88 41 27 71
Elektronska po{ta: info@pheur.org
(EDQM) Spletna stran: http://www.pheur.org

URADI SVETA EVROPE ZA INFORMIRANJE

Odbor ministrov je ustanovil informacijsko dokumentacijske centre Sve-
ta Evrope (urade za informiranje) na zahtevo raznih dr`av. Namen teh
centrov je priskrbeti javnim organom oblasti (na primer ministrstvom
in vladnim slu`bam) ter posameznikom in zasebnim organizacijam (kot
so na primer nevladne organizacije) informacije in dokumentacijo o
dejavnostih in dose`kih Sveta Evrope ter pomagati pri uveljavljanju po-
bud Sveta Evrope v dr`avah, kjer centri delujejo.

Bolgaria 
5 Alexander Zhendov Str.
BG-1113 Sofia
Tel.: (359) 2 971 30 00 Faks: (359) 2 971 22 33
Elektronska po{ta: cid@online.bg
Spletna stran: http://www.cid.bg
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Regionalni center
Regional Centre
Oblast Business House/Hall 219
Square Centre 2
BG-5000 Veliko Turnovo
Tel.: (359) 62 60 50 60 Faks: (359) 62 300 48
Elektronska po{ta: teodora@vali.bg
Spletna stran: http://www.coe.veliko-turnovo.com

^e{ka republika 
Senovazné nam. 26
CZ-11000 Prague 1
Tel./Faks: (420) 2 24 39 83 15
Elektronska po{ta: dana.bekova@eis.cuni.cz
Spletna stran: http://www.eis.cuni.cz

Estonija 
Tõnismägi St. 2
EE-0100 Tallinn
Tel.: (372) 6 30 72 58 Faks: (372) 6 46 00 89
Elektronska po{ta: eni@coe.ee
Spletna stran: http://www.coe.ee

Gruzija
7. Erekle Il Lane
380005 Tbilisi
Tel.: (995 32) 98 95 60/98 77 Faks: (995 32) 98 96 57
Elektronska po{ta: SRSG@coe.ge
Spletna stran: http://www.coe.ge

Latvija 
K. Barona iela 14
LV-1423 Riga
Tel./Faks: (371) 7 28 68 65
Elektronska po{ta: centre@coecidriga.lv
Spletna stran: http://www.coecidriga.lv

Litva 
Gedimino pr. 51
LT-2635 Vilnius
Tel.: (370) 2 496 685/687 Faks: (370) 2 496 214
Elektronska po{ta: euro@lnb.lt
Spletna stran: http://cid.lnb.lt
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Mad`arska 
PO Box 3
H-1357 Budapest
(Naslov: Kossuth Lajos ter 1-3, H-1055 Budapest)
Tel. : (36) 1 441 48 57/45 63 Faks: (36) 1 441 48 78
Elektronska po{ta: idcbud@axelero.hu
Spletna stran: http://www.europatanacs.hu

»nekdanja jugoslovanska republika Makedonija« 
l. Mito Had`ivasilev Jasmin b.b.
MK – 91000 Skopje
Tel.: (389) 2 123 616 Faks: (389) 2 123 617
Elektronska po{ta: iocoesk@mt.net.mk
Spletna stran: http://www.iocos.org.mk

Moldavija 
C.P. 219
MD-2044 Chisinau
(naslov: National Library of Moldova,
78a, 31 August Street, MD-2000 Chisinau)
Tel.: (373) 2 21 29 30 Tel./Faks: (373) 2 24 10 96
Elektronska po{ta: bice@moldova.md
Spletna stran;http://www.bice.md

Poljska 
Al. Niepodleglosci 22
PL-02653 Warsaw
Tel./ Faks: (48) 22 845 20 84/22 853 57 73 Faks: (48) 22 853 57 74
Elektronska po{ta: info@coe.org.pl
Spletna stran: http://www.coe.org.pl

Romunija 
Strada Al. Donici No. 6 Sector 2
RO-70260 Bucharest
Tel.: (40) 1 211 68 10 Faks: (40) 1 211 99 97
Elektronska po{ta: dcbuc@attglobal.net
Spletna stran: http://www.dcbuc.at

Ruska federacija 
Pr. Vernadskogo 76
RU-117454 Moscow
Tel.: (7) 095 434 90 77 Faks: (7) 095 434 90 75
Elektronska po{ta: coemoscow@dionis.iasnet.ru
Spletna stran: http://www.coe.ru
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Regionalni center Sankt Peterburg
Faculty of International Relations
Smalny str. 1/3 Entr. VIII
RU-193060 St Petersburg
Tel.: (7) 8122 76 61 16 Faks: (7) 8122 76 62 29
Elektronska po{ta: barydmit@dip.pu.ru

Informacijsko-dokumentacijski center za Ural
Ul. Kolmogorova 54
RU-620034 Yekaterinburg
Tel.: (7) 3432 45 72 25 Faks: (7) 3432 45 92 25
Elektronska po{ta : sovural@rest.ru

Informacijsko-dokumentacijski center za Povol`je
Ul. Volskaya 16
RU-410028 Saratov
Tel.: (7) 8452 25 28 43 Faks: (7) 8452 25 34 78
Elektronska po{ta: litovtchenko@overta.ru

Slova{ka 
PO Box 217
SK-81100 Bratislava 1
(naslov: Klariská 3-5, SK-81100 Bratislava 1)
Tel.: (421) 2 5443 57 52 Faks: (421) 2 5443 56 72
Elektronska po{ta: centrum@radaeuropy.sk
Spletna stran: http://www.radaeuropy.sk

Slovenija 
Rimska cesta 16
SLO – 1000 Ljubljana
Tel.: (386) 1 421 43 00 Faks: (386) 1 421 43 05
Elektronska po{ta: idc.slovenija@idcse.nuk.si
Spletna stran: http://www.idcse.nuk.si

Ukrajina 
24A, Franka str.
UA-01030 Kyiv
Tel.: (380) 44 234 37 78 Faks: (380) 44 234 40 84
Elektronska po{ta:informoffice@kiev.ua
Spletna stran: http://www.coe.kiev.ua
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URADI SEKRETARIATA SVETA EVROPE

Albanija
Villa Six, Ruga Donika Kastrioli
Tirana
Tel.: (355) 42 343 75/284 19 Faks: (355) 42 333 75
Elektronska po{ta: coealb@coealb.org

Bosna in Hercegovina
Ured Savjeta Evrope u Sarajevu
Zelenih beretki 16/I
71000 Sarajevo
Tel.: + (387) 33 264 360/361/362 Faks: + (387) 33 264 360
Elektronska po{ta: coe@bih.net.ba

Ured Savjeta Evrope u Mostaru
Rade Bitange 34
88000 Mostar
Tel.. + (387) 36 581 061 Faks: + (387) 36 581 071
Elektronska po{ta: amir.kazic.coe@max.net.ba

Srbija in ^rna Gora
Urad Sveta Evrope v Beogradu
Vuka Karad`i}a 12
11000 Belgrade
Tel.: + 381 11 180 228
Fax: + 381 11 620 476
E-mail: anadu@infosky.net

Ured Saveta Evrope u Podgorici
Dalmatinska 22
81 000 Podgorica
Crna Gora
Tel.: + (381) 81 265 435/438/441 Faks: + (381) 81 265 439
Elektronska po{ta: coe@cg.yu

Urad Sveta Evrope na Kosovu
UNHCR HQ Building
38000 Pristina
Kosovo
Tel.: + 381 38 243 749 / 750 /751
Fax: + 381 38 243 752
E-mail : lorika.arapi@coe.int
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Azerbaijd`an
Urad OVSE v Baku
4, Magomayev Lane
2 nadstropje, Icheri Sheher
Baku 370004
Tel.: + 994 12 97 23 73
Fax: + 994 12 97 23 77
E-mail: Iaarnio-Lwoff@coe-baku.org

Armenija
Urad OVSE v Yerevanu
60 Zarobyan (Plekhanov) St.
Yerevan 37501
Tel: + 374 1 54 10 61 / 58 45
Fax: + 374 1 56 11 38
E-mail: nvoutova-coe@osce.am
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Spletne strani Sveta Evrope

Portal Sveta Evrope:
http://www.coe.int

Odbor ministrov
http://www.coe.int/cm

Parlamentarna skup{~ina
http://assembly.coe.int

Kongres lokalnih in regionalnih skupnosti Evrope
http://www.coe.int/cplre

http://www.coe.int/T/E/Human_rights/

Evropsko sodi{~e za ~lovekove pravice
http://www.echr.coe.int/

Prepre~evanje mu~enja
http://www.cpt.coe.int/en/

Boj proti rasizmu in nestrpnosti
http://www.coe.int/Ecri

Mediji
http://www.humanrights.coe.int/media/

Komisar za ~lovekove pravice
http://www.commissioner.coe.int/

http://www.coe.int/Legal

Pogodbe Sveta Evrope
http://conventions.coe.int/

Bioetka
http://www.coe.int/Bioethics

Gospodarski kriminal
http://www.coe.int/economiccrime

Varstvo podatkov
http://www.coe.int/dataprotection

^lovekove pravice

Pravno 
sodelovanje
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Mednarodni in{titut za demokracijo
http://www.iidemocracy.coe.int

http://www.coe.int/local

http://www.coe.int/T/E/Social_cohesion/

Evropsko kulturno sodelovanje
http://www.coe.int/CulturalCooperation

Kultura
http://www.coe.int/Culture

Kulturna in naravna dedi{~ina
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Heritage

Izobra`evanje
http://www.coe.int/Education

Visoko{olsko izobra`evanje in raziskovanje
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/ 
Higher_education

Evropski center za sodobne jezike (Graz)
http://www.ecml.at

Eurimages
http://www.coe.int/Eurimages

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Environment/

Mladina
http://www.coe.int/youth

Evropski mladinski center (Budimpe{ta)
http://www.eycb.coe.int

[port
http://www.coe.int/Sport

Lokalna in 
regionalna 

demokracija

Socialna 
usklajenost

Kultura –
izobra`evanje –

dedi{~ina

Okolje

Mladina in {port
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Evropski audiovizualni observatorij
http://www.obs.coe.int

Evropska farmakopeja
http://www.pheur.org

Razvojna banka
http://www.coebank.org

Center Sever – Jug
http://www.nscentre.org

Bene{ka komisija
http://www.venice.coe.int

Skupina Pompidou
http://www.pompidou.coe.int

Sporazum EUR-OPA za velike nesre~e
http://www.europarisks.coe.int

Skupina dr`av proti korupciji (GRECO)
http://www.greco.coe.int

http://book.coe.int

Delni sporazumi

Zalo`ni{tvo Sveta
Evrope
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46 dr`av ~lanic Sveta Evrope
Stanje: december 2004

Belorusija

Kanada
Sveti sede`
Japonska
Mehika
Zdru`ene dr`ave Amerike

Kandidatka 
za ~lanstvo

Dr`ave 
opazovalke
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Albanija
Andora
Armenija
Avstrija
Azerbajd`an
Belgija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina
Ciper
^e{ka republika
Danska
Estonija
Finska
Francija
Gr~ija
Gruzija
Hrva{ka
Irska
Islandija
Italija
Latvija
Lihten{tajn
Litva

Luksemburg
Mad`arska
Makedonija
Malta
Moldavija
Monako
Nem~ija
Nizozemska
Norve{ka
Poljska
Portugalska
Romunija
Ruska federacija
San Marino
Slova{ka
Slovenija
Srbija in ^rna Gora
[panija
[vedska
[vica
Tur~ija
Ukrajina
Zdru`eno kraljestvo
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