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Modra in zlata zastava, ki poleg
nacionalnih zastav visi pred ob-
~inskimi, regionalnimi in dr`av-
nimi politi~nimi institucijami po
vsej Evropi, ne ozna~uje le pri-
sotnosti evropskih institucij v
Strasbourgu, Bruslju in Luksem-
burgu, temve~ predstavlja tudi
navzo~nost Evrope v svetu. S so-
glasjem obeh institucij je zasta-
va postala del podobe za pro-
mocijo {tevilnih pobud civilne
dru`be in mnogih podjetij.

Evropski projekt je seveda dose-
gel velik razvoj, ~eprav se je so-
o~al tudi s te`avami. Evropski
del na{ih identitet kljub temu
ostaja trden. To potrjuje tudi 50.
obletnica zastave.

Odstrli bomo tan~ico in raz-
odeli okoli{~ine rojstva zastave,
njenega heraldi~nega obliko-
vanja ter izjemne sre~e, ki jo je
spremljala, ko se je njena upo-
raba vse bolj {irila.

DVANAJST ZVEZD,
PETDESET LET

Modra zastava z dvanajstimi zla-
timi zvezdami, izobe{ena povsod
po stari celini, praznuje svojo
50. obletnico. 
@e pol stoletja simbolizira evrop-
ske dose`ke in prizadevanja.

Zastavo je leta 1955 sprejel Svet
Evrope s tedaj {tirinajstimi dr`a-
vami ~lanicami. Od takrat odra-
`a voljo vedno ve~jega {tevila
dr`av in ljudstev, da skupaj do-
prinesejo k miru in blaginji na
kontinentu. Evropa temelji na
skupnih vrednotah demokracije,
~lovekovih pravic in vladavine
prava ter spo{tovanju razli~nosti.

Leta 1986 je enako zastavo
sprejela tudi Evropska skupnost
(zdaj Evropska unija), saj si s
svojim politi~nim in institucional-
nim delovanjem prizadeva za
iste temeljne cilje.



EVROPSKA ZASTAVA

Po ustanovitvi leta 1949
so v Svetu Evrope kmalu
spoznali, da organizacija
potrebuje simbole, ki naj
jasno odra`ajo njeno
predanost evropski 
enotnosti.

Evropska zastava, sprejeta
leta 1955, predstavlja
ideale evropske enotnosti
in identitete. Evropska
unija uporablja enako
zastavo od leta 1986.

KAKO JE BILO ROJENIH
DVANAJST ZVEZD

Zamisel o evropski zastavi sega v zgod-
nja 20. leta prej{njega stoletja. Nobena
od njenih pomembnej{ih predhodnic:
zastava Panevropske unije – rumen krog
z rde~im kri`em na modri podlagi, ki jo
je zasnoval grof Coudenhove-Kalergi, in
zastava Evropskega gibanja – zelen E
na belem ozadju, nista dobili podpore.
Do leta 1949, ko je Svet Evrope postal
prva uradna politi~na organizacija v
Evropi, ni bilo resnih poskusov, ki bi
spodbujali sprejetje skupne zastave.

V za~etku 50. let prej{njega stoletja so
razli~ne skupine strokovnjakov, komisij
in odborov natan~no preu~ile ve~ kot
sto predlogov, ki so jih iz vseh koncev
sveta predlo`ili umetniki, strokovnjaki s
podro~ja heraldike in amaterski navdu-
{enci, vendar do odlo~itve {e ni pri{lo.

Aprila leta 1955 je Odbor ministrov
Sveta Evrope izbiral med dvema osnut-
koma: prvega, krono »z dvanajstimi pe-
terokrakimi zlatimi zvezdami, ki se med
seboj ne dotikajo« je predlagal Arsène
Heitz, uslu`benec v Svetu Evrope, avtor
drugega osnutka – sozvezdja, pa je bil
Salvador de Madariaga. 
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Nekaj primerov predlogov evropske
zastave, ki niso bili sprejeti
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DDeecceemmbbrraa  lleettaa  11995555  jjee  OOddbboorr  mmiinnii--
ssttrroovv  iizzbbrraall  pprrvvii  pprreeddlloogg,,  ppoo  tteemm  kkoo
ggaa  jjee  `̀ee  ooddoobbrriillaa  PPaarrllaammeennttaarrnnaa
sskkuupp{{~~iinnaa  SSvveettaa  EEvvrrooppee..  VVssee  eevvrroopp--
sskkee  iinnssttiittuucciijjee  ssoo  bbiillee  ppoozzvvaannee,,  ddaa  ggaa
sspprreejjmmeejjoo..  OOddbboorr  mmiinniissttrroovv  SSvveettaa  EEvv--
rrooppee  ggaa  jjee  ssvvee~~aannoo  rraazzggllaassiill  1133..  ddee--
cceemmbbrraa  11995555  vv  PPaarriizzuu,,  nnaa  ggrraadduu
CChhââtteeaauu  ddee  llaa  MMuueettttee..  ZZaassttaavvaa  jjee  ttaakkoo
ppoossttaallaa  uurraaddnnaa..  

MO^AN SIMBOL 
KKrroogg  ddvvaannaajjssttiihh  zzllaattiihh  zzvveezzdd  nnaa  mmoo--
ddrrii  ppooddllaaggii  ssiimmbboolliizziirraa  eevvrrooppsskkaa  lljjuudd--
ssttvvaa,,  kkrroogg  pprreeddssttaavvlljjaa  nnjjiihhoovvoo  ppoovveezzaa--
nnoosstt..  [[tteevviilloo  zzvveezzdd  ssee  nnee  sspprreemmiinnjjaa  ––
vveeddnnoo  jjiihh  jjee  ddvvaannaajjsstt,,  ssaajj  {{tteevviilloo  ddvvaa--
nnaajjsstt  ssiimmbboolliizziirraa  iiddeeaallaa  eennoottnnoossttii  iinn
hhaarrmmoonniijjee,,  oobbeenneemm  ppaa  ssppoommiinnjjaa  nnaa
ddvvaannaajjsstt  mmeesseecceevv  lleettaa  iinn  ddvvaannaajjsstt
zznnaammeennjj  zzooddiiaakkaa..  

ZZaassttaavvaa  jjee  ppoossttaallaa  pprreeppoozznnaavvnnaa  ppoo
vvsseejj  EEvvrrooppii..  NNaa  SSvveettoovvnnii  rraazzssttaavvii  vv
BBrruusslljjuu  lleettaa  11995588  jjee  vviihhrraallaa  nnaa  jjaavvnniihh
ssttaavvbbaahh  ppoo  cceelleemm  mmeessttuu..
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SIMBOL VSE EVROPE

Leta 1983 je Evropski parlament, voljeni organ Evropske
unije, sprejel zastavo, ki jo je zasnoval Svet Evrope ter
predlagal, da postane tudi simbol Evropskih skupnosti. S
privolitvijo Sveta Evrope je Evropski svet (vrh EU) junija
1985 zastavo tudi uradno potrdil. 

Od leta 1986 zastava predstavlja Svet Evrope in Evropske
skupnosti (ter kasneje, po za~etku veljavnosti maas-
trichtskega sporazuma, Evropsko unijo). Zastava z dvanaj-
stimi zlatimi zvezdami na modri podlagi je postala
osnovni simbol evropske identitete in zdru`ene Evrope. 

EVROPA IMA GLAVNO BESEDO

Evropska komisija in Svet Evrope sta pristojna zagotavljati,
da vsi uporabniki v celoti spo{tujejo dostojanstvo zastave.
Da bi prepre~ila vsakr{no zlorabo, lahko sprejmeta vse
potrebne ukrepe. 



GEOMETRI^NI OPIS
Simbol je v obliki modrega pra-
vokotnika, razmerje med njego-
vo dol`ino in {irino je v razmerju
ena in pol proti ena. Dvanajst
zlatih zvezd, ki si sledijo v enaki
razdalji, tvori neviden krog, ka-
terega sredi{~e je se~i{~e diago-
nal pravokotnika. Polmer kroga
je enak tretjini vi{ine pravokot-
nika. Vsaka zvezda ima pet kra-
kov, ki le`ijo na obodu nevid-
nega kroga, katerega polmer je
enak osemnajstini vi{ine pravo-
kotnika. Vse zvezde stojijo nav-
pi~no: ena konica je pokon~na,
dve vodoravni, pravokotno na
navpi~en rob pravokotnika.

BARVE
Zastava je dvobarvna: barva
pravokotnika je Pantone Reflex
Blue, zlate zvezde so Pantone
Yellow. Mednarodna pantonska
barvna lestvica je zelo raz{irje-
na in dostopna tudi amaterjem. 

[TIRIBARVNI
POSTOPEK
Pri reprodukciji {tiribarvnega po-
stopka ni vedno mo`no dose~i
predpisane rumene in modre
barve zastave. Pri tem postop-
ku se z uporabo 100 % Process
Yellow dose`e rumeno, ki je
najbli`ja Pantone Yellow. Z me-
{anjem 100 % Process Cyan z
80 % Process Magenta se dobi
barvo, zelo podobno Pantone
Reflex Blue.

ENOBARVNI 
REPRODUKCIJSKI
POSTOPEK
^e imate samo ~rno barvo, za-
~rtajte ~rn rob pravokotnika,
zvezde naj bodo ~rne na beli
podlagi. ^e naj bo simbol re-
produciran samo v modri barvi,
mora biti 100 % Reflex Blue za
ozadje, zvezde naj bodo bele
mat barve. 



HERALDI^NI OPIS 
Na nebesno modri podlagi je krog dvanajstih zlatih
peterokrakih zvezd, ki se med seboj ne dotikajo. 

REPRODUKCIJA NA BARVNI PODLAGI

Najbolje je, ~e je simbol reproduciran na beli po-
dlagi. V kolikor je mogo~e, se je potrebno izogibati
barvno me{ani podlagi, predvsem pa ne tak{ni, ki
se ne ujema z modro. ^e je barvno ozadje neiz-
ogibno, naj ima pravokotnik belo obrobo, njena
{irina pa mora biti enaka petindvajsetini vi{ine pra-
vokotnika. 

REPRODUKCIJA NA SPLETNI STRANI

Pantone Reflex Blue ustreza spletni barvni skali
RGB: 0/51/153 (hexadecimal: 003399); Pantone
Yellow pa spletni barvni skali RGB: 255/204/0
(hexadecimal: FFCC00).
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Odgovornost za originalno razli~ico besedila nosi Svet Evrope, Strasbourg, november 2005
Prevod: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope v Ljubljani 
© Oblikovanje: The Big Family / Fotografije: Svet Evrope (str. 2, 4, 16), PhotoAlto (str. 1, 5, 6, 10, 14)



SVET EVROPE
Svet Evrope je politi~na organi-
zacija, ustanovljena leta 1949,
z namenom spodbujanja de-
mokracije, ~lovekovih pravic in
vladavine prava v Evropi. Sede`
organizacije je v Franciji, v
Strasbourgu. Svet Evrope ima
46 dr`av ~lanic, ki pokrivajo ves
kontinent. 
www.coe.int

46 dr`av ~lanic 
SSvveettaa  EEvvrrooppee::
Albanija, Andora, Armenija,
Avstrija, Azerbajd`an, Belgija,
Bosna in Hercegovina,
Bolgarija, Hrva{ka, Ciper,
Danska, Estonija, Finska,
Francija, Gr~ija, Gruzija, Irska,
Islandija, Italija, Latvija,
Lihten{tajn, Litva, Luksemburg,
Mad`arska, Malta, Makedonija,
Moldavija, Monako, Nem~ija,
Nizozemska, Norve{ka, Poljska,
Portugalska, Republika ^e{ka,
Romunija, Ruska federacija,
San Marino, Srbija in ^rna
gora, Slova{ka, Slovenija,
[panija, [vedska, [vica, Tur~ija,
Ukrajina, Zdru`eno kraljestvo.

Nobena dr`ava ni postala
~lanica Evropske unije, ne da
bi pred tem bila ~lanica Sveta
Evrope 

EVROPSKA UNIJA
(EU)
Evropska unija je dru`ina demo-
krati~nih evropskih dr`av, ki so
se obvezale, da si bodo skupaj
prizadevale za mir in blaginjo.
Petindvajset dr`av ~lanic je usta-
novilo skupne institucije in nanje
preneslo del svojih pristojnosti, z
namenom, da bodo odlo~itve o
posebnih zadevah skupnega po-
mena sprejete demokrati~no, na
evropski ravni.
europa.eu.int

25 dr`av ~lanic 
EEvvrrooppsskkee  uunniijjee::
Avstrija, Belgija, Ciper, Danska,
Estonija, Finska, Francija,
Gr~ija, Irska, Italija, Latvija,
Litva, Luksemburg, Mad`arska,
Malta, Nem~ija, Nizozemska,
Poljska, Portugalska, Republika
^e{ka, Slova{ka, Slovenija,
[panija, [vedska, Zdru`eno
kraljestvo.
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