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Splošno 
Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) predstavlja s 55 sodelujočimi 
državami največjo regionalno mednarodno organizacijo. V regiji, ki jo pokriva, je OVSE 
primarni instrument za zgodnje opozarjanje, preprečevanje konfliktov, pokonfliktno obnovo 
in krizno upravljanje.  
 
Zagotavljanje varnosti s strani OVSE temelji na sodelovanju in celostnem pristopu do 
problemov, s katerimi se le ta sooča. Prednostne naloge njenega delovanja predstavljajo: a) 
utrjevanje skupnih vrednot držav članic in izgradnja demokratične družbe, ki temelji na 
vladavini prava, b) preprečevanje lokalnih konfliktov ter stabilizacija in vzpostavljanje miru 
na konfliktnih območjih, c) soočanje z varnostnimi grožnjami ter preprečevanje nastajanja 
novih političnih, ekonomskih in socialnih razlik. Temeljni dokument OVSE predstavlja 
Helsinška sklepna listina, ki definira zaveze na politično-vojaškem in ekonomsko-
okoljevarstvenem področju ter področju človekovih pravic.  
 
Glavne naloge Organizacije so: ukrepi za krepitev zaupanja in varnosti, zgodnje opozarjanje, 
preventivna diplomacija, preprečevanje konfliktov, pokonfliktna obnova, varstvo človekovih 
pravic, nadzor nad orožjem, krepitev civilne družbe, demokratizacija, izgradnja institucij, 
opazovanje volitev, vzpostavitev sodnega sistema, usposabljanje policije ter boj proti 
terorizmu, organiziranemu kriminalu in trgovini z ljudmi. 
 
OVSE po mednarodnem pravu nima pravnega statusa. Države, vključene v OVSE, se 
formalno-pravno naslavljajo kot »sodelujoče države«, in ne kot »države članice«, ki so 
pristopile h konkretnemu ustanovnemu aktu. Njene odločitve niso pravno, temveč politično 
zavezujoče. Navkljub temu ima številne lastnosti mednarodnih organizacij – stalne organe 
odločanja, stalni sedež in institucije, stalno osebje, redni proračun in misije ter urade v 
številnih državah. Sedež organizacije je na Dunaju. Nekateri uradi in institucije, ki delujejo 
v njenem okviru, pa so še v Kopenhagnu, Ženevi, Haagu, Pragi in Varšavi.  Poleg teh deluje 
tudi 18 terenskih misij na področju Jugovzhodne Evrope, Vzhodne Evrope, Kavkaza, in 
Centralne Azije. 
 
Pri izvajanju svojih dejavnosti in uresničevanju zastavljenih ciljev se OVSE intenzivno 
sodeluje z drugimi mednarodnimi organizacijami – OZN, Svet Evrope, EU, NATO.  
 
Države članice OVSE so: Albanija, Andora, Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Belorusija, 
Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, 
Gruzija, Grčija, Hrvaška, Islandija, Irska, Italija, Kanada, Kazahstan, Kirgizija, Latvija, 
Lichtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Monaco, 
Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, San Marino, 
Slovaška, Slovenija, Srbija in Črna Gora, Sveti sedež, Španija, Švedska, Švica, Tadžikistan, 
Turčija,  Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan, Velika Britanija, Združene države Amerike. 
 
OVSE ima vzpostavljene tudi partnerske odnose s šestimi sredozemskimi državami t.i. 
Mediteranski partnerji za sodelovanje (Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Maroko, Tunizija) 
ter petimi azijskimi državami t.i. Partnerji za sodelovanje (Afganistan, Japonska, Južna 
Koreja, Mongolija in Tajska). 
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Zgodovina 
Zgodovina OVSE sega v sredino 60-tih let prejšnjega stoletja, ko je takratna Sovjetska zveza 
predlagala sklic Evropske varnostne konference, ki bi sprejela pravno zavezujoč tekst, s 
katerim bi potrdili obstoječe meje v Evropi in postavili okvir gospodarskega sodelovanja 
med Vzhodom in Zahodom.  
 
Začetek t.i. helsinškega procesa predstavlja otvoritev Konference o varnosti in sodelovanju 
v Evropi (KVSE) v Helsinkih 3. julija 1973. V prvi fazi procesa je 35 zunanjih ministrov iz 
vseh evropskih držav (razen Albanije), ZDA in Kanade sprejelo t.i. Modro knjigo in 
predstavilo stališča svojih vlad glede varnosti in sodelovanja v Evropi ter nadaljnjega 
delovanja Konference. Druga faza je potekala v Ženevi od 18. septembra 1973 do 21. julija 
1975, ko so strokovnjaki 35-ih držav v prvih multilateralnih pogajanjih med Vzhodom in 
Zahodom oblikovali Sklepno listino KVSE. V tretji fazi – od 30. julija do 1. avgusta 1975– 
je 35 predsednikov držav oz. vlad v Helsinkih podpisalo Helsinško sklepno listino (Helsniki 
Final Act). S njenim podpisom so države izrazile podporo nadaljevanju s Konferenco 
osnovanega multilateralnega procesa, v katerem bi prihajalo do periodične izmenjave stališč 
glede izvajanja določil navedenih v dokumentu, ter nalog definiranih na Konferenci, kot tudi 
glede poglabljanja medsebojnih odnosov, izboljšanja varnostne situacije in nadaljnjega 
procesa sodelovanja.  
 
Helsinška sklepna listina potrjuje 10 načel miroljubnega sožitja (t.i. helsinški  dekalog), s 
katerimi so bili vzpostavljeni temeljni standardi o odnosih med državami, ter standardi 
ravnanja držav do svojih državljanov: 1. suverena enakost držav; 2. izogibanje grožnji s silo 
in njeni uporabi; 3. nedotakljivost meja; 4. ozemeljska celovitost držav; 5. mirno reševanje 
sporov; 6. nevmešavanje v notranje zadeve; 7. spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin; 8. enakopravnost in samoodločba narodov; 9. sodelovanje med državami; 10. 
izpolnjevanje obveznosti po mednarodnem pravu.  
Vzpostavljene so bile tri dimenzije sodelovanja (t.i. košarice), ki so določile prvenstvena 
področja delovanja OVSE: (1) politično-vojaški vidiki varnosti, (2) sodelovanje na 
ekonomskem, znanstvenem, tehnološkem in okoljskem področju, (3) sodelovanje na 
humanitarnem in ostalih področjih (človekove pravice, sodelovanje na področju kulture in 
izobraževanja). 
 
S spremembami v 80-ih in začetku 90-ih let prejšnjega stoletja je morala KVSE svoje 
aktivnosti prilagoditi nastalim razmeram in prevzeti nove naloge. Tako je bila 21. novembra 
1990 podpisana Pariška listina za novo Evropo, ki je postavila prve temelje za 
institucionalizacijo KVSE kot foruma za politične konzultacije. Ob tem je bilo odločeno, da 
se politične konzultacije izvajajo na ravni predsednikov držav oz. vlad vsaki dve leti, da se 
ministri za zunanje zadeve sestanejo najmanj enkrat letno kot formalni Svet, ter da se visoki 
uradniki zunanjih ministrstev sestajajo občasno kot Odbor visokih uradnikov. Oblikovan je 
bil tudi Sekretariat, Center za preprečevanje konfliktov in Urad za svobodne volitve.  
 
Na nadaljevalnem sestanku v Helsinkih od 24. marca do 8. julija 1992 so bili ustanovljeni 
Forum za varnostno sodelovanje, Visoki komisar za narodne manjšine, Ekonomski forum in 
Finančni odbor ekspertov v okviru Odbora visokih uradnikov. Takrat je bila formalno 
ustanovljena tudi funkcija Predsedujočega (Chairman-In-Office), ki je odgovoren za 
koordinacijo in konzultacije o vseh aktualnih KVSE zadevah.  
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Na Ministrskem svetu v Stockholmu od 14. do 15. decembra 1992 je bila ustanovljena 
funkcija Generalnega sekretarja.  
 
Zaradi navedenih institucionalnih sprememb je KVSE iz procesa prerasla v organizacijo, ter 
se tako na Vrhunskem zasedanju v Budimpešti leta 1994 preimenovala v Organizacijo za 
varnost in sodelovanje v Evropi – OVSE. Ob tem so se organi preimenovali v Ministrski 
svet (prej Svet KVSE), Visoki svet (prej Odbor visokih uradnikov) in Stalni svet (prej Stalni 
odbor). Povečale so se pristojnosti Predsedujočega OVSE, Generalnega sekretarja, Visokega 
komisarja za narodne manjšine in Urada za demokratične institucije in človekove pravice 
(ODIHR).   
 

Proces odločanja 
Na temelju enakosti vseh držav članic in kooperativnega pristopa k varnosti se odločitve v 
OVSE sprejemajo s konsenzom - odločitev je sprejeta, če nobena država ne izrazi zadržka 
do predloga. Dokumenti in odločitve so za države članice OVSE politično zavezujoči ter 
pričnejo veljati s trenutkom, ko je bilo doseženo soglasje. S sprejemom novega dokumenta 
prejšnji ne postane neveljaven, temveč posamezni dokumenti gradijo drug na drugem in 
tvorijo t.i. aquis OVSE, katerega morajo sprejeti vse nove članice. 
 
Po sprejemu odločitve s konsenzom lahko vsaka država članica poda interpretativno izjavo, 
v kateri pojasni svoje zadržke. Izjava je podana v pisni obliki in se doda k sprejeti odločitvi 
oziroma zapisniku sestanka. 
 
V posebnih primerih se lahko odločitve sprejmejo brez soglasja vseh držav.  
 
Postopek odločanja v OVSE pozna t.i. načelo konsenz minus ena, kjer se odločitev sprejme 
tudi brez soglasja države, proti kateri se ukrepi uvedejo. Slednje je bilo doslej uporabljeno 
zgolj enkrat – leta 1992, ko se je odločalo o suspenzu članstva tedanje Jugoslavije.  
Druga izjema je t.i. konsenz minus dva, po katerem lahko Ministrski svet dvema državama v 
sporu ukaže, da poiščeta možnost sprave, četudi ti dve izrazita zadržke. Ta izjema še ni bila 
uporabljena. 
 
V primerih, ko ni mogoče doseči konsenza, lahko Predsedujoči povzame vsebino sestanka 
ter v tej luči poda izjavo, povzetek ali zaključke, ki so na njegovo zahtevo lahko pripeti k 
zapisniku sestanka. Države članice imajo možnost komentiranja izjave, vendar se njihova 
stališča ne obravnavajo kot interpretativne izjave in niso dodane k izjavi Predsedujočega.  
 
Proces odločanja usklajuje Predsedujoči OVSE. Le ta je odgovoren za pripravo programa in 
organizacijo dela vseh pogajalskih in organov odločanja OVSE. Prav tako organizira 
neformalne sestanke predstavnikov držav članic, na katerih se razpravlja in pogaja o 
posameznih odločitvah, izjavah in dokumentih, ki so kasneje tudi formalno sprejeti. 
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Vrhunska zasedanja 
Vrhunska zasedanja predsednikov držav oz. vlad OVSE potekajo praviloma vsaki dve leti. 
Na njih se določajo in sprejemajo prednostne usmeritve in naloge Organizacije. 
 
Helsinki, 30.7. - 1.8.1975 
Sprejeta je bila Helsinška sklepna listina, s katero so bili določeni trije sklopi zavez (t.i. 
košaric) na politično-vojaškem in ekonomsko-okoljevarstvenem področju ter področju 
človekovih pravic. Določeni so bili temeljni standardi ravnanja držav (t.i. dekalog) ter ukrepi 
za krepitev zaupanja. Listina predstavlja tudi osnovo za sodelovanje na področju 
gospodarstva, znanosti, tehnologije, okolja in humanitarnih zadev. 
 
Pariz, 19. – 21.11.1990 
Na zasedanju je bila sprejeta Pariška listina za novo Evropo, ki je formalno zaznamovala 
zaključek hladne vojne ter začela institucionalizacijo KVSE. Udeleženci so pozdravili 
podpis Pogodbe o konvencionalnih silah v Evropi (CFE). Ustanovljen je bil Urad za 
svobodne volitve, ki se je dve leti kasneje preimenoval v Urad za demokratične institucije in 
človekove pravice (ODIHR). 
 
Helsinki, 9. – 10.7.1992 
Ministri držav OVSE so sprejeli Helsinški dokument KVSE 1992 - Izzivi sprememb, ki 
ugotavlja, da je KVSE regionalni dogovor v smislu VIII. poglavja Ustanovne listine OZN. 
Ustanovljen je bil institut Visokega komisarja za narodne manjšine, Forum za varnostno 
sodelovanje ter Ekonomski forum. Sprejeta je bila odločitev o umiku tujih sil z Baltika ter 
potrjena odločitev o suspenzu članstva tedanje Jugoslavije. 
 
Budimpešta,  5. – 6.12.1994 
Sprejet je bil dokument z naslovom Proti pristnemu partnerstvu novega obdobja, ki je 
formaliziral spremembo imena iz KVSE v OVSE ter začel razpravo o skupnem in celostnem 
varnostnem modelu za Evropo 21. stoletja. Na zasedanju je bil formalno sprejet Kodeks 
obnašanja pri politično-vojaških aspektih varnosti. 
 
Lizbona, 2. – 3.12.1996 
V lizbonski Deklaraciji o skupnem in celostnem varnostnem modelu za Evropo 21. stoletja 
so bili zapisani varnostni izzivi in možnosti za sodelovanje pri soočanju z njimi. Odobren je 
bil Okvir za nadzor nad orožjem in razvoj programa Foruma za varnostno sodelovanje. 
Ministri OVSE so pozvali Stalni svet k imenovanju predstavnika OVSE za svobodo medijev 
ter sprejeli izjave o konfliktu v Gorskem Karabahu. 
 
Istanbul, 18. – 19.11.1999 
Sprejeta je bila Listina o evropski varnosti, ki predstavlja podlago za kooperativno varnost, 
ter krepitev sodelovanja OVSE z ostalimi mednarodnimi organizacijami in institucijami. 
Ustanovljene so bile ekipe za hitro strokovno pomoč in sodelovanje – REACT; Operacijski 
center v Sekretariatu OVSE, ki omogoča učinkovito pripravo in načrtovanje hitre namestitve 
operacij OVSE na terenu ter Pripravljalni odbor pod vodstvom Stalnega sveta za izboljšanje 
procesa konzultacij v OVSE. Ministri so sprejeli tudi Deklaracijo Istanbulskega vrha. 
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Organi in institucije 
 

 
 

Vrhunsko zasedanje (Summit)  
predsednikov držav oz. vlad držav OVSE – poteka praviloma vsaki dve leti. Na njem se 
določajo in sprejemajo prednostne usmeritve in naloge Organizacije. Zadnje tako zasedanje 
je bilo leta 1999 v Istanbulu.  
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Pregledna konferenca (Review Conference)  
poteka pred vsakokratnim vrhunskim zasedanjem. Na njej se preučijo aktivnosti in 
uresničevanje sprejetih odločitev in zavez, ter pripravijo osnutki dokumentov, odločitev in 
izjav, ki bodo sprejete na vrhunskem zasedanju. 
 

Ministrski svet (Ministerial Council)  
na ravni zunanjih ministrov članic OVSE se sestaja v letih, ko ni vrhunskih zasedanj. Na 
zasedanju zunanji ministri razpravljajo o vseh pomembnih zadevah iz področja delovanja 
OVSE, pregledajo in ocenijo aktivnosti Organizacije ter zagotovijo njihovo usklajenost z 
osnovni političnimi cilji OVSE. Sprejete so ustrezne odločitve za nadaljnje delo. 
Ministrskemu svetu, ki praviloma poteka v predsedujoči državi, predseduje Predsedujoči 
OVSE.  
 

Visoki svet (Senior council)  
sestavljajo politični direktorji z zunanjih ministrstev držav OVSE. Ustanovljen je bil z 
namenom priprave dela in uresničevanja odločitev Ministrskega sveta, ter za nadzor, 
upravljanje in koordinacijo zadev OVSE v času med zasedanji le tega. Proces 
institucionalizacije Organizacije je vodil v prenos številnih nalog Visokega sveta na Stalni 
svet. Tako se je od leta 1997 Visoki svet sestajal enkrat letno v Pragi zgolj kot Ekonomski 
forum.  
 

Ekonomski forum (Economic Forum)  
je bil ustanovljen na podlagi odločitve ministrskega zasedanja v Pragi leta 1992 z namenom 
spodbujanja dialoga o tranziciji in razvoju v tržno gospodarstvo kot pomembnega prispevka 
k izgradnji demokracije. Srečanja potekajo v okviru Visokega sveta OVSE enkrat letno v 
Pragi. Forum predstavlja priložnost za izmenjavo pogledov na aktualna ekonomska 
vprašanja ter predstavitev praktičnih rešitev razvoja sistema prostega trga in gospodarskega 
sodelovanja med državami. 
 

Stalni svet (Permanent Council - "PC")  
je glavni organ OVSE za sprejemanje odločitev, politični dialog in razpravo. Sestavljajo ga 
stalni predstavniki držav članic pri OVSE, ki se enkrat tedensko (praviloma ob četrtkih) 
sestajajo na Dunaju in obravnavajo aktualno dogajanje na vseh področjih delovanja ter 
sprejemajo odločitve glede nadaljnjih aktivnosti. Stalni svet se občasno sestaja na ravni 
političnih direktorjev kot Okrepljeni Stalni svet (Reinforced Permanent Council). Poleg 
formalnih zasedanj Stalnega sveta potekajo na Dunaju številni neformalni sestanki ter 
sestanki posameznih odborov, ki omogočajo izmenjavo mnenj glede številnih zadev, 
obravnavanih v okviru OVSE. 
 

Pripravljalni odbor Stalnega sveta (Preparatory Committee - "PrepComm") 
predstavlja forum za formalne politične konzultacije o vseh zadevah, vključno z rednimi 
poročili o aktivnostih predsedujoče države. Pripravlja odločitve, ki jih sprejme Stalni svet, 
ter dokumente, ki bodo posredovani Ministrskemu svetu. 
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Forum za varnostno sodelovanje (Forum for Security Cooperation - FSC)  
se sestaja enkrat tedensko na Dunaju. V njegovem okviru poteka razprava in sprejemanje 
odločitev glede vojaških vidikov varnosti in stabilnosti na področju OVSE. Ima samostojen 
mandat in lasten štirimesečni ciklus predsedovanja, ločen od predsedovanja OVSE. Glavni 
cilji so: pogajanja o nadzoru nad orožjem, razorožitvi in ukrepih za krepitev varnosti in 
zaupanja; redne konzultacije in intenzivno sodelovanje pri zadevah, povezanih z varnostjo; 
zmanjševanje tveganja konfliktov in uresničevanje dogovorjenih ukrepov. Skupna zasedanja 
Foruma za varnostno sodelovanje in Stalnega sveta potekajo največ trikrat letno. 
 

Svetovalni odbor za upravljanje in finance (Advisory Committee on 
Management and Finance -ACMF) 
je zadolžen za oblikovanje letnega proračuna OVSE, ki je ključnega pomena za nemoteno 
izvajanje aktivnosti Organizacije, vključno z delovanjem terenskih misij. Sprejem le-tega ne 
pomeni zgolj odločitve o finančnih in administrativnih vprašanjih delovanja OVSE, temveč 
izraža tudi določene politične usmeritve njenega delovanja. Slovenija je vodenje Odbora 
prevzela 1. oktobra 2004.  
 

Kontaktni skupini (Contact Groups) 
predstavljata obliko partnerskega sodelovanja OVSE s šestimi sredozemskimi državami t.i. 
Mediteranski partnerji za sodelovanje (Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Maroko, Tunizija) 
ter petimi azijskimi državami t.i. Partnerji za sodelovanje (Afganistan, Japonska, Južna 
Koreja, Mongolija in Tajska). Skupinama predsedujeta prihajajoča in odhajajoča članica 
OVSE Trojke. 
 

Delovne skupine in Neformalne odprte skupine prijateljev (Working Groups 
and Informal Open-ended Groups of Friends)  
ustanavlja država predsedujoča OVSE, ki določi tudi predsedujočega posamezni skupini. 
Njihov namen je zagotavljanje večje preglednosti in učinkovitosti pri konzultacijah z 
državami članicami. V omenjenih skupinah običajno sodelujejo veleposlaniki ali člani 
stalnih misij pri OVSE, ki imajo interes oziroma znanje s področja, s katerim se ukvarja 
posamezna skupina. Skupine o svojem delu poročajo Pripravljalnemu odboru ali Stalnemu 
svetu. Slednjemu se preko Pripravljalnega odbora posredujejo tudi osnutki v omenjenih 
skupinah oblikovanih dokumentov. 
 

Letna pregledna varnostna konferenca (Annual Security Review Conference - 
ASRC)  
predstavlja forum za izmenjavo mnenj o aktualnih zadevah OVSE ter za oblikovanje 
smernic nadaljnjega delovanja. Vsebinsko zajema vse tri dimenzije OVSE. Na konferenci se 
opravi pregled varnostnih razmer na področju OVSE ter oceni dejavnost v preteklem letu. 
Izvede se tudi pregled rezultatov nadzora nad oborožitvijo, razorožitvijo ter ukrepov za 
krepitev varnosti in zaupanja. 
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Predsedujoči OVSE (Chairman-in-Office)  
je minister za zunanje zadeve države članice, ki tisto leto predseduje OVSE. Odgovoren je 
za izvedbo in usklajevanje aktivnosti OVSE, pri čemer mu pomagajo Generalni sekretar in 
ministrska OVSE Trojka; t.j. prejšnji, sedanji in prihodnji predsedujoči Organizaciji. 
Osrednje naloge Predsedujočega obsegajo pripravo dnevnega reda dela, koordinacijo 
aktivnosti posameznih organov in institucij OVSE, predstavljanje Organizacije navzven ter 
nadzorovanje aktivnosti, povezanih s preprečevanjem konfliktov, kriznim upravljanjem in 
pokonfliktno obnovo.  
 

Parlamentarna skupščina (Parliamentary Assembly) 
trenutno šteje 317 poslancev iz držav članic OVSE in se sestaja dvakrat letno. Ustanovljena 
je bila z namenom spodbujanja večje vključenosti predstavnikov nacionalnih parlamentov v 
aktivnosti OVSE - zlasti na področju krepitve demokratičnih institucij v državah OVSE, pri 
razvoju in promoviranju mehanizmov za preprečevanje in reševanje konfliktov ter razvoju 
institucij OVSE. Posebej aktivna je na področju opazovanja volitev. Sedež Sekretariata 
Parlamentarne skupščine je v Kopenhagnu. Funkcijo predsednika opravlja Alcee L. 
Hastings. 
 

Sekretariat (Secretariat)  
zagotavlja administrativno podporo zasedanjem Stalnega sveta, vodenje arhiva OVSE, 
distribucijo dokumentov na zahtevo držav članic, informiranje javnosti o glavnih aktivnostih 
OVSE ter operativno podporo celotni Organizaciji. Z odločitvijo Vrhunskega zasedanja v 
Parizu je bil prvotno ustanovljen v Pragi, kasneje pa se je na podlagi odločitve Ministrskega 
sveta v Rimu preselil na Dunaj. 
 
Sekretariat sestavljajo: 
 

• Urad generalnega sekretarja (Office of the Secretary General) koordinira 
podporo predsedujoči državi, ter tako predstavlja osnovno točko vsakodnevnega 
usklajevanja s predsedujočo v luči čim hitrejšega in nemotenega pretoka informacij. 
Urad skrbi za vodenje delovanja Sekretariata (Executive management), obveščanje 
javnosti (Press and Public Information Section), nudenje pravne pomoči (Legal 
services), notranji nadzor (Internal oversight), vzdrževanje stikov z mednarodnimi in 
nevladnimi organizacijami, mediteranskimi in azijskimi partnerji ter drugimi 
državami (External co-operation), varnost (Security coordinator). Med njegove 
naloge sodijo tudi aktivnosti na področju enakopravnosti spolov (Gender issues), 
policijskih zadev (Strategic Police Matters Unit), boja proti terorizmu (Action 
Against Terrorism Unit) ter nedovoljene trgovine (Anti-Traficking Unit) 

 
• Koordinator ekonomskih in okoljevarstvenih aktivnosti OVSE (Coordinator of 

OSCE Economic and Environmental Activities) si prizadeva za krepitev 
sposobnosti Stalnega sveta in institucij OVSE, da se ustrezno odzivajo na 
ekonomske, socialne in okoljevarstvene izzive varnosti. Deluje v podporo 
Predsedujočega OVSE. Zadolžen je za: tesnejše sodelovanje OVSE z relevantnimi 
mednarodnimi organizacijami; krepitev ekonomske, okoljevarstvene in socialne 
komponente delovanja terenskih misij; poglobitev sodelovanja s Parlamentarno 
skupščino OVSE; širitev stikov OVSE z nevladnimi organizacijami in zasebnim 
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sektorjem ter oblikovanje programov dodatnih aktivnosti, vezanih na ekonomsko in 
okoljevarstveno dimenzijo OVSE. Funkcijo koordinatorja opravlja Marcin 
Swiecicki. 

 
• Center za preprečevanje konfliktov (Conflict Prevention Centre – CPC) je bil 

ustanovljen na Vrhunskem zasedanju v Parizu z namenom tesnejšega sodelovanja in 
koordiniranja aktivnosti terenskih misij OVSE. Center ima ključno vlogo pri podpori 
delovanja terenskih misij, saj koordinira njihove aktivnosti, jim pomaga pri 
uresničevanju mandatov ter predstavlja stičišče za usklajevanje aktivnosti v 
politično-vojaški dimenziji. Poleg tega je zadolžen za podporo Predsedujočemu 
OVSE, Generalnemu sekretarju ter vsem organom odločanja v OVSE glede 
izvrševanja nalog na področju zgodnjega opozarjanja, preprečevanja konfliktov, 
kriznega upravljanja in pokonfliktne obnove. Načrtuje in izvaja srečanja vodij misij; 
zagotavlja vsebinsko podporo pri pripravi Letne pregledne varnostne konference; 
pomaga predsedujoči državi pri pripravi obiskov vodij misij na Dunaju; sodeluje pri 
vseh zadevah povezanih z mandati misij in terenskimi aktivnostmi; nudi pomoč 
osebnim predstavnikom Predsedujočega OVSE, ipd.. 
 
V okviru Centra delujejo Oddelek za podporo terenskim misijam (Mission 
Programme Section - MPS), Oddelek za načrtovanje operacij (Operations Planning 
Unit - OPU). Slednji vključuje tudi delovno skupino za upravljanje z mejami (border 
management issues), političnega analitika in situacijsko sobo (Situation Room), ki 
predstavlja 24-urno dežurno službo za vzpostavljanje stikov z misijami in ostalimi 
terenskimi aktivnostmi ter kontaktno točko za vse zadeve povezane z varnostjo v 
Sekretariatu in na terenu. V strukturi Centra deluje Skupina za koordiniranje 
projektov (Project Management Cell) in Skupina za podporo Forumu za varnostno 
sodelovanje (Forum for Security Cooperation Support Unit). 

  
• Oddelek za človeške vire (Department of Human Resources), 
• Oddelek za upravljanje in finance (Department of Management and Finance), 
• Urad sekretariata v Pragi (Prague Office of the Secretariat). 

 

Generalni sekretar (Secretary General)  
s sedežem na Dunaju deluje kot predstavnik Predsedujočega OVSE in ga podpira v vseh 
aktivnostih, ki vodijo k uresničevanju ciljev OVSE. Ob sprejemu ministrske odločitve v 
Stockholmu leta 1992, s katero je bil ustanovljen omenjeni institut, je bilo določeno, da 
avtoriteta Generalnega sekretarja izhaja iz skupne odločitve držav članic, pri čemer le ta 
deluje v skladu s smernicami predsedujoče države. 
 
Med njegove naloge sodi upravljanje s strukturami in operacijami OVSE - vključno s 
Sekretariatom; aktivno sodelovanje s Predsedujočim OVSE pri pripravi in vodenju 
sestankov; zagotavljanje uresničevanja odločitev; predstavljanje politike in delovanja OVSE 
v mednarodnem okviru; vzdrževanje stikov z drugimi mednarodnimi organizacijami; 
svetovanje o finančnih učinkih posameznih predlogov in zagotavljanje ekonomičnega 
delovanja institucij. Prav tako zagotavlja skladnost delovanja misij in institucij OVSE s 
pravili; redno poroča organom OVSE o aktivnostih Sekretariata in terenskih misij ter 
pripravlja Letno poročilo OVSE. Odgovoren je za administrativni, finančni in kadrovski del 
delovanja OVSE; organizacijo konferenc; prevajanje; informacijsko tehnologijo ter 
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obveščanje javnosti. Generalnega sekretarja na predlog predsedujoče države potrdi 
Ministrski svet. Mandat traja tri leta z možnostjo podaljšanja za dve dodatni leti. Funkcijo 
generalnega sekretarja OVSE opravlja Ján Kubiš.  

 

Urad za demokratične institucije in človekove pravice (Office for Democratic 
Institutions and Human Rights – ODIHR)  
s sedežem v Varšavi je glavna institucija odgovorna za: promocijo demokratičnih volitev; 
praktično podporo pri vzpostavljanju demokratičnih institucij in sistema človekovih pravic, 
krepitev civilne družbe in vladavine prava, ter prispevek k zgodnjemu ugotavljanju in 
preprečevanju konfliktov. Urad je tudi kontaktna točka za vprašanja Romov in Sintov. 
Ustanovljen je bil na Vrhunskem zasedanju v Parizu kot Urad za svobodne volitve, na 
Vrhunskem zasedanju v Helsinkih pa je bil njegov mandat razširjen tudi na druga področja. 
Funkcijo direktorja urada opravlja Christian Strohal. 
 

Visoki komisar za narodne manjšine (High Commissioner on National 
Minorities – HCNM)  
je zadolžen za zgodnje ugotavljanje in reševanje medetničnih napetosti, ki bi lahko ogrozile 
mir, stabilnost in prijateljske odnose med državami članicami OVSE. Institut Visokega 
komisarja je bil ustanovljen na Vrhu OVSE v Helsinkih leta 1992 in deluje kot instrument 
preventivne diplomacije. Deluje neodvisno od vseh vpletenih strani, opravlja "on-site" 
misije, ter promovira dialog, zaupanje in sodelovanje. Sedež ima v Haagu. Funkcijo 
Visokega komisarja opravlja Rolf Ekeus. 
 

Predstavnik za svobodo medijev (Representative on Freedom of the Media - 
RFoM)  
spremlja razvoj medijev v državah OVSE, pomaga vladam pri spodbujanju svobode, 
neodvisnosti in pluralizacije medijev ter opozarja v primeru kršitev svobode izražanja. 
Funkcijo Predstavnika za svobodo medijev opravlja Miklos Haraszti. 
 

Posebni predstavnik za boj proti trgovini z ljudmi (Special Representative in 
Combating Trafficking in Human Beings) 
deluje na področju celostnega pristopa do problematike trgovanja z ljudmi. Zadolžen je za 
izvajanje Akcijskega načrta OVSE za boj zoper trgovino z ljudmi. Funkcijo Posebne 
predstavnice opravlja Helga Konrad. 
 

Sodišče za spravo in arbitražo  (Court of Conciliation and Arbitration)  
je bilo ustanovljeno z namenom reševanja sporov med državami članicami OVSE, ki so 
pogodbenice Konvencije o spravi in arbitraži v okviru OVSE, ki je stopila v veljavo 
5.12.1994. Do danes je konvencijo ratificiralo 33 držav članic. Sodišče ni stalni organ, 
temveč se ustanovi "ad hoc", v kolikor je nanj naslovljena prošnja za rešitev spora. Komisija 
za spravo v začetni fazi postopka posluša primer in pripravi poročilo; nakar imata stranki na 
voljo 30 dni časa, da zaključke Komisije sprejmeta. V kolikor do dogovora ne pride, se 
poročilo preda v razsojanje Arbitražnemu sodišču, katerega odločitev je zavezujoča. Člani 
sodišča so eminentne osebnosti s širokimi izkušnjami v mednarodnih zadevah in 
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mednarodnem pravu. Doslej na sodišče ni bil naslovljen še noben primer. Funkcijo 
predsednika sodnika opravlja Robert Badinter. 
 

Instrumenti 
OVSE ima za izvajanje svojih aktivnosti na voljo naslednje instrumente:  

 
 Terenske misije so eden izmed primarnih in najpogosteje uporabljenih instrumentov 

za dolgoročno preprečevanje konfliktov, krizno upravljanje, reševanje konfliktov ter 
pokonfliktno obnovo. 

 Misije za ugotavljanje dejstev in misije poročevalcev, so kratkoročni obiski 
strokovnjakov in drugih predstavnikov OVSE, katerih naloga je ugotavljanje dejstev, 
poročanje organom OVSE o svojih ugotovitvah ter priprava priporočil. 

 Osebni predstavniki Predsedujočega OVSE, so običajno izkušeni diplomati ali 
ugledne politične osebnosti iz držav OVSE, ki so imenovane in pooblaščene s strani 
Predsedujočega, da mu na podlagi jasnega mandata pomagajo pri reševanju kriz ali 
konfliktov. 

 "Ad-hoc" usmerjevalne skupine sestavlja manjše število držav, vključno z OVSE 
Trojko, katerih namen je pomoč Predsedujočemu pri specifičnih nalogah - zlasti na 
področju preprečevanja konfliktov, kriznem upravljanju in reševanju sporov. 

 Mehanizme za mirno reševanje sporov je mogoče aktivirati brez konsenza, ter tako 
ob soglasju omejenega števila držav omogočajo hitro odzivanje in vzpostavitev 
takojšnjih stikov med stranmi v sporu. 

 Mirovne operacije so lahko vzpostavljene v primeru konfliktov med državami 
članicami OVSE ali v njih samih. Ta možnost doslej še ni bila uporabljena. 

 

Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami 
Temeljno podlago za krepitev sodelovanja OVSE z drugimi mednarodnimi organizacijami 
predstavljata Platforma kooperativne varnosti, ki je bila sprejeta na vrhunskem zasedanju v 
Istanbulu leta 1999, ter Strategija soočanja z grožnjami varnosti in stabilnosti v 21. stoletju, 
sprejeta na ministrskem zasedanju v Maastrichtu. Glavni načeli medsebojnega sodelovanja 
sta krepitev organizacij ter učinkovit multilateralizem.  
 
Izmed 55 držav OVSE, ki so obenem članice OZN, je 46 članic Sveta Evrope, 26 članic 
NATO in 25 članic EU. Zato predstavlja pretežni del tozadevnih aktivnosti OVSE 
sodelovanje z OZN in njenimi specializiranimi agencijami, Svetom Evrope, EU in NATO. 
Vse omenjene organizacije se soočajo s podobnimi vprašanji, vendar vsaka s svojega 
zornega kota. V ta namen so med njimi vzpostavljeni redni stiki. V praksi je medsebojno 
sodelovanje najbolj razvejano z EU in NATO. 
 

Politično-vojaška dimenzija 
Politično varnostna dimenzija zajema tako instrumente za krepitev varnosti ter zaupanja, 
kakor tudi instrumente, ki omejujejo ali prepovedujejo določene sisteme oborožitve in 
njihovo uporabo. V ta okvir sodijo tudi mednarodni sporazumi ter politično zavezujoči 
dokumenti. Izvrševanje sprejetih zavez tvori zaokroženo celoto, čeprav je formalno ločeno. 
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Ključni dokumenti politično-vojaške dimenzije so: Dunajski dokument 1999 (Vienna 
Document 1999), Kodeks vedenja o politično-vojaških vidikih varnosti (Code of Conduct), 
Dokument o osebnem in lahkem orožju (Small Arms and Light Weapons - SALW), Presežki 
konvencionalnega streliva in eksploziva (Stockpiles of Conventional Ammunition), Načela 
upravljanja pri prodaji konvencionalnega orožja (Principles Governing Conventional Arms), 
Principi upravljanja pri proliferacij (Principles Governing Non-Prolifiation), Stabilizacijski 
ukrepi za krizne razmere omejenega obsega (Stabilizing Measures for Loccalized Crisis 
Situations) ter Globalna izmenjava vojaških informacij (Global Exchange of Military 
Information). 
 

Pogodba o konvencionalnih silah v Evropi - CFE (1990) / Adaptirana Pogodba 
o konvencionalnih silah v Evropi - A-CFE (1999) 
Pogodba o konvencionalnih silah v Evropi (CFE) je bila podpisana z namenom omejiti pet 
glavnih sistemov konvencionalne oborožitve. Pogodbenice sporazuma so nekdanje članice 
Varšavskega pakta ter članice NATO. V nadaljevanju 90-ih let so se začela poganja o 
Adaptirani Pogodbi o konvencionalnih silah v Evropi, ki so se zaključila z njenim podpisom 
19.11.1999. Adaptirana pogodba ne velja, saj je še niso ratificirale vse države pogodbenice. 
 

Sporazum o odprtem nebu (1992) 
Sporazum zajema pomemben niz ukrepov za krepitev varnosti in zaupanja, saj se z  
neoboroženimi opazovalnimi preleti utrjuje verifikacijski režim na področju nadzora nad 
oborožitvijo in razorožitvijo ter se spodbuja preglednost delovanja. 
 

Kodeks vedenja o politično-vojaških vidikih varnosti (1994) 
Dokument določa zavezujoče smernice glede vloge, pomena in razmerij med političnimi 
institucijami in varnostnimi silami. Namen Kodeksa je vzpostavitev demokratičnega  
nadzora nad varnostnimi silami ter omejitev njihove uporabe v skladu z načeli in standardi 
humanitarnega prava in človekovih pravic. 
 

Dunajski dokument 1999 (1999) 
Dokument vsebuje ukrepe za krepitev varnosti in zaupanja, med katere sodijo: izmenjava 
informacij, sistem inšpekcij in evalvacijskih aktivnosti, zmanjševanje tveganja zaradi 
nenadnih vojaških aktivnosti, krepitev vojaških stikov in sodelovanja, najava in omejitev 
določenih vojaških aktivnosti. Dokument krepi preglednost in predvidljivost delovanja 
držav, spodbuja sodelovanje na vojaškem področju ter povečuje varnost. 
 

Dokument o osebni oborožitvi in lahkem orožju (2000) 
Dokument ureja transferje osebne oborožitve in lahkega orožja, nadzor nad legalno 
proizvodnjo in transferji; poenotenje označevanja, skladiščenja in vodenja dokumentacije; 
poenotenje izvoznih kriterijev; posredništvo; uničevanje prevelikih zalog; nadzor nad 
državnimi mejami; pokonfliktno rehabilitacijo ter ukrepe krepitve varnosti in zaupanja. 
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Ekonomsko-okoljevarstvena dimenzija 
Ekonomska in okoljevarstvena vprašanja predstavljajo eno izmed ključnih področij 
aktivnosti OVSE. Spodbujanje ekonomskega razvoja in sodelovanje na področju okolja 
prispeva k krepitvi mednarodne varnosti in stabilnosti. Aktivnosti na omenjeni dimenziji 
zajemajo spremljanje ekonomskega in okoljevarstvenega razvoja v državah OVSE ter 
podporo pri oblikovanju ekonomskih in okoljevarstvenih politik ali pobud za spodbujanje 
varnosti na celotnem področju OVSE, zlasti v državah članicah, ki so v postopku tranzicije. 
Omenjene aktivnosti OVSE izvaja z organizacijo konferenc in seminarjev, spodbujanjem 
skupnih standardov ter načel ekonomskega delovanja in okoljevarstvenega obnašanja držav, 
kot tudi z razvojem in pospeševanjem stikov z relevantnimi mednarodnimi organizacijami. 
Osrednja instrumenta sta Koordinator ekonomsko-okoljevarstvenih aktivnosti ter 
Ekonomski forum. 
 

Ekonomski forum 
Ekonomski forum OVSE je bil ustanovljen na podlagi odločitve ministrskega zasedanja v 
Pragi leta 1992 z namenom spodbujanja dialoga o tranziciji in razvoju v tržno gospodarstvo 
kot pomembnega prispevka k izgradnji demokracije. Srečanja potekajo v okviru Visokega 
sveta OVSE enkrat letno v Pragi. Forum predstavlja priložnost za izmenjavo pogledov na 
aktualna ekonomska vprašanja ter predstavitev praktičnih rešitev razvoja sistema prostega 
trga in gospodarskega sodelovanja med državami. 
 
OVSE poleg letnega zasedanja Ekonomskega foruma organizira pripravljalne in 
nadaljevalne seminarje s širokega področja ekonomskih in okoljevarstvenih tem - s ciljem 
pospeševanja ekonomskih in okoljevarstvenih politik, tako da bi bile le-te predvidljive, 
zanesljive in trajnostne. 
 

Koordinator ekonomskih in okoljevarstvenih aktivnosti 
Vrhunsko zasedanje v Lizboni leta 1996 je zadolžilo Stalni svet, da definira mandat 
Koordinatorja ekonomskih in okoljevarstvenih aktivnosti v okviru Sekretariata OVSE. 
Odločitev je bila posledica potrebe po krepitvi ekonomsko-okoljevarstvene dimenzije ter 
osredotočenju na načine identifikacije groženj varnosti, ki izhajajo iz ekonomskih, socialnih 
in okoljevarstvenih problemov, kakor tudi na razpravo o vzrokih zanje in možnih 
posledicah. Funkcija Koordinatorja je bila ustanovljena 5.11.1997.  
 
Koordinator si prizadeva za krepitev sposobnosti Stalnega sveta in institucij OVSE, da se 
ustrezno odzivajo na ekonomske, socialne in okoljevarstvene izzive varnosti. Deluje v 
podporo Predsedujočega OVSE. Zadolžen je za: tesnejše sodelovanje OVSE z relevantnimi 
mednarodnimi organizacijami; krepitev ekonomske, okoljevarstvene in socialne 
komponente delovanja terenskih misij; poglobitev sodelovanja s Parlamentarno skupščino 
OVSE; širitev stikov OVSE z nevladnimi organizacijami in zasebnim sektorjem ter 
oblikovanje programov dodatnih aktivnosti, vezanih na ekonomsko in okoljevarstveno 
dimenzijo OVSE. Funkcijo koordinatorja opravlja Marcin Swiecicki. 
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Pododbor za ekonomske in okoljevarstvene zadeve (Economic and 
Environmental Subcommittee) 
Pododbor je zadolžen za obravnavo poročil terenskih misij; oblikovanje in nadzor nad 
izvajanjem sprejetih smernic in strategij s področja ekonomsko-okoljevarstvene dimenzije 
ter obravnavo poročil o izvajanju posameznih projektov. V zvezi s slednjimi podaja svoje 
predloge, komentarje in zamisli. Pododbor obravnava poročila o pripravljalnih sestankih na 
Ekonomski forum ter drugih seminarjih in konferencah s področja ekonomsko-
okoljevarstvene dimenzije. Poleg tega navezuje stike za okrepljeno sodelovanje z drugimi 
organizacijami, ki razpolagajo s poglobljenim znanjem in večjimi finančnimi sredstvi. 
Slovenija bo vodenje Pododbora prevzela januarja 2005.  
 
 

Človekova dimenzija 
OVSE je v zgodovini svojega obstoja sprejela številne zaveze na področju človekovih 
pravic, demokracije in vladavine prava. Ta sklop tvori t.i. človekovo dimenzijo. Široka paleta 
norm in konceptov OVSE je zajeta v številnih dokumentih o človekovih pravicah.  
 
V okviru človekove dimenzije je OVSE aktivna na področju človekovih pravic, zaščite 
narodnih manjšin, opazovanja volitev, demokratizacije, vprašanja Romov in Sintov ter na 
zakonodajnem področju.  
Med ključnimi vprašanji s področja človekovih pravic so aktivnosti OVSE osredotočene 
zlasti na problematiko smrtne kazni, svobode veroizpovedi ali prepričanja, boja zoper 
terorizem ter uvedbe izrednih razmer. V okviru demokratizacije Organizacija pozornost 
namenja predvsem vladavini prava, migracijam, delovanju nevladnih organizacij, 
enakopravnosti med spoloma, trgovini z ljudmi.  
V zadnjem času je precej pozornosti namenjene preprečevanju nestrpnosti in vseh oblik 
diskriminacije. 
 
Za izvajanje aktivnosti na področju človekove dimenzije so bili ustanovljeni posebni 
mehanizmi. 
 

Implementacijski sestanek človekove dimenzije (Human Dimension 
Implemantation Meeting - HDIM) 
Sestanek predstavlja osnovni forum za razpravo o uresničevanju zavez OVSE na področju 
človekove dimenzije. Zaseda enkrat letno - z izjemo leta, ko poteka vrhunsko zasedanje. 
Desetdnevni sestanek poteka v Varšavi, kjer je sedež Urada za demokratične institucije in 
človekove pravice (ODIHR). Sestavljen je iz prvega dela, na katerem se pregleda 
uresničevanje zavez, ter drugega dela, ki je namenjen razpravi o nadaljnjem razvoju 
mehanizmov OVSE s področja človekovih pravic. Po zaključku mora predsedujoča država 
organizirati razpravo v okviru Stalnega sveta na Dunaju, na kateri se obravnavajo sklepi 
omenjenega sestanka in predstavlja nadaljevanje dela iz Varšave. 
 

Dodatni sestanki človekove dimenzije (Supplementary Human Dimension 
Meetings - SHDM) 
Predsedujoča država OVSE vsako leto organizira praviloma tri neformalne dodatne sestanke 
s področja človekove dimenzije, ki potekajo v okviru Stalnega sveta. Njihov namen je 
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pospešitev razprave o osrednjih vsebinskih vprašanjih, ki so bila izpostavljena na 
predhodnem Implementacijskem sestanku ali Pregledni konferenci, ter tako zagotoviti 
nadaljevanje aktivnosti. Sestanki praviloma potekajo na Dunaju. 
 

Seminar človekove dimenzije (Human Dimension Seminar - HDM) 
Tridnevni seminar praviloma poteka enkrat letno v Varšavi. Naslovno temo seminarja 
predlaga Urad za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) v sodelovanju s 
predsedujočo državo in vodji institucij OVSE. 
 

Dunajski in Moskovski mehanizem 
Mehanizma vzpostavljata postopke nadzora uresničevanja zavez na področju človekove 
dimenzije. Dunajski mehanizem dovoljuje državi članici OVSE, da po posebnem postopku 
postavi vprašanje glede človekove dimenzije drugi državi OVSE. Slednjega dopolnjuje 
Moskovski mehanizem, ki omogoča ustanovitev »ad-hoc« misije neodvisnih strokovnjakov 
za pomoč pri reševanju konkretnega vprašanja s področja človekove dimenzije. Le to 
vključuje pravico preiskovanja domnevne kršitve zavez človekove dimenzije, v izjemnih 
primerih celo brez soglasja prizadete države.  
 
 

Strategija za soočanje z grožnjami varnosti in stabilnost 21. 
stoletja  
Ministri za zunanje zadeve držav so na 11. zasedanju Ministrskega sveta OVSE v 
Maastrichtu 1. in 2.12.2003 sprejeli Strategijo za soočanje z grožnjami varnosti in stabilnosti 
21. stoletja, ki na novo opredeljuje prednostne naloge, vire ogrožanja in instrumentarij 
OVSE za soočanje z njimi. Strategija kot grožnje opredeljuje: meddržavne in notranje 
konflikte, terorizem in organizirani kriminal, diskriminacijo in nestrpnost, ekonomske 
dejavnike nestabilnosti ter specifične grožnje varnostno-politične narave. Odgovor nanje je 
večplasten, celovit, ter v skladu z vrednotami OVSE. Države so same odgovorne za 
zagotavljanje varnosti svojih državljanov, pri čemer je OVSE pripravljena nuditi ustrezno 
pomoč. S celovitim pristopom Strategija krepi človekovo varnost ter tako širi območje 
varnosti in stabilnosti. Sodelovanje med državami mora temeljiti na solidarnosti, partnerstvu 
in preglednosti. V skladu s tem so se države članice odločile tudi okrepiti sodelovanje z 
mediteranskimi in azijskimi partnerskimi državami, saj grožnje varnosti in stabilnosti 
izvirajo tudi iz področij izven OVSE prostora. 
 
 

Preprečevanje konfliktnih situacij in miroljubno reševanje sporov 
Preprečevanje konfliktnih situacij in miroljubno reševanje sporov sodita med temeljne 
naloge OVSE. Zaradi celovitega pristopa do teh vprašanj izvajanje aktivnosti OVSE na tem 
področju ni mogoče omejiti na posamezen organ oz. institucijo. Nekatere izmed njih so: 

 
 Forum za varnostno sodelovanje  
 Urad za demokratične institucije in človekove pravice 
 Stalni svet OVSE 
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 Osebni predstavniki Predsedujočega OVSE 
 Ad-hoc usmerjevalne skupine 
 Center za preprečevanje konfliktov 

 
OVSE je razvila številne mehanizme za mirno reševanje sporov. Ti postopki olajšujejo 
takojšen in neposreden stik med stranmi v konfliktu, ter aktivirajo določene aktivnosti s 
strani OVSE. Njihova prednost je, da ne potrebujejo soglasja, so lahko sproženi s strani 
določenega števila držav članic, ter s tem omogočajo takojšen odziv. To so: 

 
 Valetta Mechanism določa zasnovo za »OVSE mehanizem reševanja sporov« (OSCE 

Dispute Mechanism), ki teži k olajševanju reševanja sporov med državami 
članicami. Mehanizem sestavlja ena ali več oseb, izbranih iz registra usposobljenih 
kandidatov, ki si bodo prizadevale za stik med stranmi v sporu - posamezno ali 
skupaj. Omenjene osebe lahko ponudijo splošen ali poseben komentar oziroma 
nasvet, ki ni zavezujoč za strani v sporu. 

 Konvencija o spravi in arbitraži v OVSE (Convention on Conciliation and 
Arbitration within the OSCE) pravno-formalno zavezuje le države članice, ki k njej 
pristopijo. Pogodbenice Konvencije tudi krijejo stroške Sodišča za spravo in 
arbitražo, ki ga je ta ustanovila. Konvencija teži k olajševanju reševanja sporov med 
državami članicami s pomočjo sprave in - v kolikor je to primerno - arbitraže. 
Sodišče ni stalen organ, temveč seznam ljudi/kandidatov. Komisija za spravo v 
začetni fazi postopka posluša primer in pripravi poročilo; nakar imata stranki na 
voljo 30 dni časa, da zaključke Komisije sprejmeta. V kolikor do dogovora ne pride, 
se poročilo preda v razsojanje Arbitražnemu sodišču, katerega odločitev je 
zavezujoča. Člani sodišča so eminentne osebnosti s širokimi izkušnjami v 
mednarodnih zadevah in mednarodnem pravu.  

 Določila za Spravno komisijo OVSE (Provisions for an OSCE Conciliation 
Comission) so bila s strani držav članic sprejeta kot dopolnilo "Valetta Mechanism" 
in ustanavljajo Spravno komisijo, na katero lahko države članice ob medsebojnem 
soglasju naslovijo spore. Komisija si bo prizadevala za razjasnitev elementov spora 
ter dosego vsestransko sprejemljive rešitve. 

 Določila za "obvezno" spravo (Provisions for Directed Conciliation) omogočajo 
Ministrskemu svetu OVSE ali Visokemu svetu OVSE, da dve državi članici napoti k 
spravi ter jima pomaga pri razrešitvi spora, ki ga ti nista bili zmožni rešiti v 
razumnem času. Ministrski ali Visoki svet lahko državi napotita na Spravno 
komisijo, če sta slednji za to predhodno pisno zaprosili. 

 
 

Boj proti terorizmu 
Boj proti terorizmu je ena izmed ključnih aktivnosti OVSE. V začetku je bila osrednja 
pozornost namenjena krepitvi izvajanja obstoječih mehanizmov in dokumentov ter krepitvi 
sodelovanja z drugimi mednarodnimi organizacijami. V nadaljevanju se je OVSE 
osredotočil na dvig standardov dela policije, učinkovit nadzor meja, boj zoper nedovoljeno 
trgovino vseh vrst ter preprečevanje financiranja terorizma. 
 
Prva večja tovrstna pobuda je bil Akcijski načrt za boj proti terorizmu, sprejet na 
Ministrskem svetu v Bukarešti leta 2001, kjer so se države zavezale k boju proti terorizmu v 
skladu s svojimi mednarodnimi obvezami. V skladu z njimi naj bi države članice postale 
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podpisnice vseh konvencij in protokolov OZN povezanih z bojem proti terorizmu. Načrt 
odseva večplasten pristop OVSE k varnosti in ugotavlja, da so grožnje terorizma razpršene, 
ter da se je z njimi potrebno spopadati celostno. 
 
Decembra 2001 sta bila na konferenci v Biškeku sprejeta Deklaracija in Akcijski program, 
ki zahtevata povečano sodelovanje med OVSE in Uradom OZN za droge in kriminal. Ob 
tem so bile izpostavljene tudi prošnje centralno-azijskih držav po skupnem usposabljanju ter 
krepitvi vladnih institucij za boj proti terorizmu. Akcijski načrt je Generalnega sekretarja 
zadolžil, da redno poroča pred Odborom za boj proti terorizmu OZN o pobudah OVSE s 
tega področja. O vseh aktivnosti OVSE na tem področju mora Generalni sekretar redno 
obveščati tudi Stalni svet in Ministrski svet. Na podlagi Akcijskega načrta je bil v 
Sekretariatu ustanovljen Oddelek za boj proti terorizmu (Action against Terrorism Unit - 
ATU), ki pomaga državam članicam pri uresničevanju zavez. Oddelek pri svojem delu tesno 
sodeluje z drugimi mednarodnimi organi. 
 
Na Ministrskem svetu v Portu leta 2002 je bila sprejeta odločitev o uresničevanju OVSE 
zavez in aktivnosti za boj proti terorizmu (Implementing the OSCE Commitments and 
Activities on Combating Terrorism) in OVSE Listina o preprečevanju in boju proti 
terorizmu (OSCE Charter on Preventing and Combating Terrorism), medtem ko je bila na 
zasedanju v Maastrichtu leta 2003 sprejeta odločitev o varnosti potovalnih dokumentov ter o 
podpori odločitvi Foruma za varnostno sodelovanje glede MANPADS (t.j. glede prenosnih 
sistemov zračne obrambe). 
 
 

Terenske misije 
Terenske misije so najpogosteje uporabljeni instrument delovanja OVSE. Organizacija ima 
trenutno 18 misij v 16 državah, v katerih trenutno deluje skoraj 4000 pripadnikov 
mednarodnega in lokalnega osebja. Misije na terenu pri zasledovanju zastavljenih ciljev 
tesno sodelujejo z lokalnimi oblastmi in mednarodnimi organizacijami, ki delujejo v 
posamezni državi.  
 
Odločitev o namestitvi terenske misije sprejme Stalni svet v soglasju z državo gostiteljico. 
Praviloma se misija namesti za obdobje pol leta do enega leta z možnostjo podaljšanja. 
Največ članov misij je sekondiranih s strani držav članic. Vodje misij imenuje Predsedujoči 
OVSE.  
 
Mandati, sestava in delovanje misij so različni, vendar imajo vse med svojimi osnovnimi 
nalogami zapisana vprašanja s področja človekove dimenzije, vzpostavitev demokratičnih 
sistemov in pravne države. Misije lahko tako nudijo pomoč in nasvete na vseh področjih 
dogovorjenih med OVSE in gostujočo državo - opazujejo izvajanje zavez in pomagajo pri 
njihovem uresničevanju; pomagajo pri organizaciji in izvedbi volitev; pomagajo pri 
zagotavljanju vladavine prava in razvoju demokratičnih institucij; ustvarjajo pogoje za 
začetek oz. nadaljevanje pogajanj ali drugih aktivnosti, ki bi lahko pripomogle k mirnemu 
reševanju spora; opazujejo, nadzirajo in pomagajo pri izpolnjevanju dogovorov o mirni 
rešitvi sporov, pomagajo pri rehabilitaciji in rekonstrukciji vseh vidikov družbe, nudijo 
pomoč pri reformi policije, politično-vojaških vprašanjih in  razvoju medijev, ipd.. 
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Ena izmed poglavitnih nalog terenskih misij je vzdrževanje in vzpostavljanje preglednosti 
delovanja z zbiranjem zanesljivih informacij ter njihovo posredovanje vsem organom OVSE 
in državam članicam. Vsaka misija OVSE redno obvešča predsedujočo državo o stanju v 
državi gostiteljici in svojih aktivnostih, ter ji nudi potrebno podporo za izvajanje 
predsedovanja. Terenske aktivnosti OVSE se usmerjajo v skladu z odločitvami držav članic, 
sprejetih predvsem na Stalnem svetu. Predsedujoča država skozi Center za preprečevanje 
konfliktov OVSE posreduje smernice za njihovo delovanje.  
 
Primaren način posredovanja informacij predsedujoči državi, delegacijam in Sekretariatu so 
pisna poročila, ki vključujejo: poročila o aktivnostih (t.i. Activity Report), nujna poročila 
(Spot Report), informacije (Background Report), poročila o incidentih (Incident Report), 
administrativna poročila (Administrative Report) in ostala poročila. Vodje misij poročajo 
Stalnemu svetu praviloma dvakrat letno.  
 

Jugovzhodna Evropa 
 

 
 
Albanija (OSCE Presence in Albania) 
 
OBSEG: center v Tirani,  6 uradov na terenu (Gjirokaster, Kukes, Peshkopia, Shkoder, Vlora, 
Elbasan) 
ZAČETEK DELOVANJA: 3. april 1997 na podlagi odločitve Stalnega sveta št. 160 z dne 
27.3.1997 
CILJI IN NALOGE:  vzpostavitev stabilnih razmer v državi (demokratizacija, človekove 
pravice, krepitev pravne države, razvoj svobodnih medijev in civilne družbe, zbiranje 
lahkega orožja, reforma volilnega sistema, podpora parlamentu, boj proti trgovini z ljudmi, 
boljšanje socialnih in gospodarskih razmer v severovzhodnem delu države, sodelovanje pri 
nadzoru meja) 
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Bosna in Hercegovina (OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina) 
 
OBSEG: center v Sarajevu, regionalni centri v Sarajevu, Tuzli, Mostarju in Banja luki, 24 
uradov na terenu 
ZAČETEK DELOVANJA: 8. december 1995 na podlagi odločitve Vrha OVSE v Budimpešti po 
podpisu Daytonskega mirovnega sporazuma 
CILJI IN NALOGE: vzpostavljanje miru, stabilnosti in demokracije v državi, v skladu z 
Daytonskim mirovnim sporazumom (krepitev pravne države, izgradnja institucij, 
gospodarski razvoj, nadzor volitev, vračanje beguncev in razseljenih oseb ter premoženja, 
obrambna reforma, krepitev civilne družbe in neodvisnih medijev, izobraževanje) 
 
 
Hrvaška (OSCE Mission to Croatia) 
 
OBSEG: center v Zagrebu, koordinacijski centri v Kninu, Vukovarju in Sisku 
ZAČETEK DELOVANJA: 4. julij 1996 na podlagi odločitve Stalnega sveta št. 112, z dne 
18.4.1996  
CILJI IN NALOGE: vračanje beguncev in njihovega premoženja, reforma sodstva, reforme na 
področju medijev, spoštovanje pravic manjšin 
 
 
Srbija in Črna gora (OSCE Mission to Serbia and Montenegro) 
 
OBSEG: center v Beogradu, urad v Podgorici 
ZAČETEK DELOVANJA: 11. januar 2001 na podlagi odločitve Stalnega sveta št. 401, z dne 
11.1.2001. Misija v takratni ZRJ je začela delovati 8. septembra 1992, vendar njen mandat 
ni bil podaljšan po juniju 1993, ko je bilo ZRJ suspendirano članstvo v KVSE. Misija je bila 
umaknjena in je delovala preko Opazovalne skupine na Dunaju ob podpori Centra za 
preprečevanje konfliktov.  
CILJI IN NALOGE:  normalizacija razmer v etnično mešanih občinah v Južni Srbiji, reforme na 
področju boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu, pluralizacija medijev, reforme na 
področju varstva okolja, demokratični nadzor nad vojsko, uničevanje presežkov lahkega 
orožja 
 
 
Kosovo (OSCE Mission in Kosovo) 
 
OBSEG: center v Prištini, uradi v Gnjilanah, Dragašu, Kosovski Mitrovici, Lipljanu, 
Orahovcu, Peći, Prizrenu in Štrpcih 
ZAČETEK DELOVANJA: 1. julij 1999 na podlagi odločitve Stalnega sveta št. 305, z dne 
1.7.1999 
CILJI IN NALOGE: v okviru UNMIK je OVSE zadolžen za demokratizacijo in izgradnjo 
institucij, organizacijo in nadzor nad potekom volitev, področje medijev, nadzor nad 
spoštovanjem človekovih pravic, vzpostavitev pravne države, usposabljanje policije 
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Makedonija (OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje) 
OBSEG: center v Skopju 
ZAČETEK DELOVANJA: september 1992 na podlagi odločitve na 15. do 18. sestanku Odbora 
visokih uradnikov od avgusta do novembra 1992  
CILJI IN NALOGE: preventivna diplomacija na podlagi Ohridskega okvirnega sporazuma 
(nadzor meja, usposabljanje policije, utrjevanje zaupanja na območjih etničnih napetosti, 
razvoj neodvisnih in multietničnih medijev, boj proti nezakoniti trgovini, pospeševanje 
gospodarske rasti) 
 
 

Vzhodna Evropa 
 

 
 
 
Belorusija (OSCE Office in Minsk)  
OBSEG: center v Minsku 
ZAČETEK DELOVANJA: 1. januar 2003 na podlagi odločitve Stalnega sveta št. 525, z dne 
30.12.2002. Pred letom 2003 je v Belorusiji od 18.9.1997 delovala svetovalna in opazovalna 
misija OVSE.  
CILJI IN NALOGE: izgradnja institucij, utrditev pravne države, razvoj odnosov s civilno 
družbo, razvoj gospodarskih in okoljskih aktivnosti 
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Moldavija (OSCE Mission to Moldova) 
OBSEG: center v Kišinevu, lokalni urad v Tiraspolu 
ZAČETEK DELOVANJA: april 1993 na podlagi odločitve Stalnega sveta št. 329, z dne 3.2.1993 
CILJI IN NALOGE: posredovanje v pogajanjih med vlado Moldavije in oblastmi v Pridjnestrju 
(nadzor nad spoštovanjem premirja, nadzor nad umikom ruskega orožja in opreme, zaščita 
jezikovnih pravic, volitve, boj proti trgovini z ljudmi) 
 
Ukrajina (Project Co-ordinator in Ukraine) 
OBSEG: center v Kijevu 
ZAČETEK DELOVANJA: julij 1999 na podlagi odločitve Stalnega sveta št. 295, z dne 1.6.1999 
CILJI IN NALOGE: usklajevanje ukrajinske zakonodaje z evropskimi standardi, reforma 
pravosodja, svoboda medijev, boj proti trgovini z ljudmi in organiziranemu kriminalu, 
reševanje okoljevarstvenih vprašanj 
 

Kavkaz 

 
 
Armenija (OSCE Office in Yerevan) 
OBSEG: center v Erevanu 
ZAČETEK DELOVANJA: 16. februar 2000 na podlagi odločitve Stalnega sveta št. 314, z dne 
22.7.1999 
CILJI IN NALOGE: implementacija načel in obveznosti OVSE (usposabljanje policije, nadzor 
meja, boj proti terorizmu, varovanje vodnih virov, spodbujanje razvoja podjetništva in 
zmanjševanje revščine) 
 
Azerbajdžan (OSCE Office in Baku) 
OBSEG: center v Bakuju 
ZAČETEK DELOVANJA: julij 2000 na podlagi odločitve Stalnega sveta št. 318, z dne 
16.11.1999 
CILJI IN NALOGE: implementacija načel in obveznosti OVSE (usposabljanje policije, boj proti 
terorizmu, nadzor meja, varovanje vodnih virov, spodbujanje razvoja podjetništva in 
zmanjševanje revščine) 
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Gruzija (OSCE Mission to Georgia) 
OBSEG: center v Tbilisiju, lokalni urad v Tskhinvaliju 
ZAČETEK DELOVANJA: 3. december 1992 na podlagi odločitve na 17. sestanku Odbora 
visokih uradnikov, z dne 6.11.1992 
CILJI IN NALOGE: zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
pomoč pri razvoju sodstva in demokratičnih institucij, pomoč pri mirni rešitvi sporov v 
Južni Osetiji in Abhaziji, nadzor meje s Čečenijo, Ingušetijo in Dagestanom, opazovanje 
gospodarskega razvoja in razvoja na področju varstva okolja 
   
Gorski Karabah (Personal Representative of the CiO on the Conflict Dealt with by the 
OSCE Minsk Conference) 
OBSEG: osebni predstavnik Predsedujočega OVSE 
ZAČETEK DELOVANJA:  10. avgust 1995 
CILJI IN NALOGE: opredelitev bodočega statusa Gorskega Karabaha, vrnitev beguncev 
 

Centralna Azija 
 

 
 
 
Kazakhstan (OSCE Centre in Almaty) 
OBSEG: center v Almatiju 
ZAČETEK DELOVANJA: januar 1999 na podlagi odločitve Stalnega sveta št. 243, z dne 
23.7.1998 
CILJI IN NALOGE: boj proti trgovini z orožjem, usposabljanje mejnih organov, boj proti 
verskim ekstremizmom, oblikovanje zakonodaje na področju volitev, zakonodaja na 
področju medijev, razvoj na področju gospodarstva in varstva okolja 
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Kirgizija (OSCE Centre in Bishkek) 
OBSEG: center v Biškeku, urad na terenu v Oshu 
ZAČETEK DELOVANJA: januar 1999 na podlagi odločitve Stalnega sveta št. 245, z dne 
23.7.1998 
CILJI IN NALOGE: aktivnosti na področju svobode mišljenja in izražanja, boj proti pranju 
denarja, preprečevanje financiranja terorizma, usposabljanje policije, reforma sodstva, 
reševanje regionalnih ekonomskih problemov 
 
Tadžikistan (OSCE Centre in Dushanbe) 
OBSEG: center v Dušanbeju, 5 uradov na terenu  
ZAČETEK DELOVANJA: 19. februar 1994 na podlagi odločitev Ministrskega sveta v Rimu, z 
dne 1.12.1993 
CILJI IN NALOGE: podpora politični spravi, izgradnja demokratičnih institucij in spoštovanje 
človekovih pravic, podpora pri izvajanju in izboljšanju zakonodaje na področju kazenskega 
prava in reform v zaporih, usposabljanje na področju sodstva, zaščita pravic žensk 
 
Turkmenistan (OSCE Centre in Ashgabad) 
OBSEG: center v Ašabadu 
ZAČETEK DELOVANJA: januar 1999 na podlagi odločitve Stalnega sveta št. 244, z dne 
23.7.1998 
CILJI IN NALOGE: nadzor nad lahkim orožjem, usposabljanje mejnih organov, vzpostavitev 
pravne države, spoštovanje človekovih pravic, vzpostavitev civilne družbe 
 
Uzbekistan (OSCE Centre in Tashkent) 
OBSEG: center v Taškentu 
ZAČETEK DELOVANJA: 14. december 2000 na podlagi odločitve Stalnega sveta št. 397, z dne 
14.12.2000 
CILJI IN NALOGE: usposabljanje mejnih organov, spoštovanje človekovih pravic, 
obvladovanje verskega ekstremizma, svoboda medijev, aktivnosti na področju gospodarstva 
 
 

Zaprte misije 
 

• Dolgoročne misije na Kosovu, Sandžaku in Vojvodini (OSCE Missions of Long 
Duration in Kosovo, Sandjak and Vojvodina)  

• Predstavnik Skupnega odbora za radarsko postajo Skrunda (OSCE 
Representative to the Joint Committee on the Skrunda Radar Station) 

• Misija v Ukrajini (OSCE Mission to Ukraine) 
• Misija v Estoniji (OSCE Mission to Estonia) 
• Misija v Latviji (OSCE Mission to Latvia) 
• Posvetovalna in opazovalna skupina v Belorusiji (Advisory and Monitoring Group 

in Belarus) 
• Posvetovalna skupina v Čečeniji (Assistance Group to Chechnya) 
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Kronologija slovenskih aktivnosti v OVSE 
Konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE) je bila prva mednarodna 
organizacija, v katero se je Republika Slovenija vključila po svoji osamosvojitvi.  
 
9. januarja 1992 je Republika Slovenija zaprosila za sprejem v takratno KVSE. 
 
24. marca 1992 je Republika Slovenija pričela delovati kot polnopravna članica KVSE. 
 
8. julija 1992 je Republika Slovenija podpisala Helsinško sklepno listino 
 
8. marca 1993 je Republika Slovenija podpisala Pariško listno za novo Evropo. 
 
Marca 1998 je Republika Slovenija predsedovala Forumu za varnostno sodelovanje. 
 
11. novembra 1999 je Vlada Republike Slovenije na 134. seji potrdila predlog za vložitev 
kandidature Republike Slovenije za predsedovanje OVSE leta 2005 in zadolžila Ministrstvo 
za zunanje zadeve, da v primeru pridobitve kandidature izdela načrt organizacijskih, 
kadrovskih in finančnih potreb v zvezi z realizacijo predsedovanja.  
 
19. novembra 1999 je predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek 
kandidaturo najavil na Vrhu OVSE v Istanbulu. 
 
2. marca 2001 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Deklaracijo ob 25. letnici 
OVSE, v kateri je podprl kandidaturo Slovenije za predsedovanje OVSE leta 2005. 
 
7. decembra 2002 je Ministrski svet OVSE na svojem zasedanju v Portu sprejel odločitev o 
predsedovanju Republike Slovenije OVSE leta 2005 in na ta način omogočil pravočasne 
priprave Slovenije na vstop v Trojko leta 2004 in na predsedovanje v letu 2005. 
 
Decembra 2003 je bila v Ministrstvu za zunanje zadeve ustanovljena Projektna skupina za 
predsedovanje Republike Slovenije OVSE, obenem pa je ministrstvo pričelo s postopnim 
kadrovskim popolnjevanjem Stalne misije Republike Slovenije pri OVSE na Dunaju. 
 
1. januarja 2004 je Slovenija postala članica Trojke OVSE, ki jo poleg trenutno 
predsedujoče države sestavljata še prihodnja ter predhodna predsedujoča organizaciji. 
Trojko v letu 2004 sestavljajo Bolgarija, Slovenija in Nizozemska. Z vstopom v Trojko je 
Republika Slovenija prevzela tudi vodenje Mediteranske kontaktne skupine v okviru OVSE.  
 
1. oktobra 2004 je Republika Slovenija prevzela vodenje Posvetovalnega odbora za 
upravljanje in finance OVSE (Advisory Committe for Management and Finance - ACMF). 
 
8. in 9. novembra 2004 je Slovenija organizirala prvi pripravljalni seminar na Ekonomski 
forum OVSE, ki bo maja 2005 potekal v Pragi. 
 
S 1. januarjem 2005 Republika Slovenija prevzema predsedovanje Organizaciji za varnost 
in sodelovanje v Evropi, pri čemer bo naloge predsedujočega organizaciji 55-ih držav 
opravljal slovenski minister za zunanje zadeve. Obenem bo v Trojki OVSE Nizozemsko 
zamenjala Belgija, ki bo organizaciji predsedovala v letu 2006. 
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Delo Slovenije v času predsedovanja 

 
 
Projektna skupina za OVSE v Ministrstvu za zunanje zadeve v Ljubljani bo 
zagotavljala vsebinsko in tehnično podporo delovanju in aktivnostim ministra za zunanje 
zadeve - predsedujočega OVSE, kot tudi Stalne misije Republike Slovenije pri OVSE. 
Skrbela za verifikacijo in potrditev predlogov odločitev, zagotavljala koordinacijo o vsebini 
dela znotraj Ministrstva za zunanje zadeve in z drugimi resornimi ministrstvi idr.  
Projektno skupino vodi dr. Boris Frlec, veleposlanik. 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve 
Projektna skupina za OVSE 
Prešernova 25 
SI- 1000 Ljubljana 
Telefon: +386 1 478 2037, Telefaks:+386 1 478 2085 
E-pošta: osce2005.mzz@gov.si
 
Stalna misija Republike Slovenije pri OVSE na Dunaju deluje na sedežu Organizacije, 
oblikuje predloge, jih usklajuje z drugimi delegacijami, izvaja odločitve in vsebinsko 
pokriva delokrog OVSE. V času predsedovanja bo Stalni predstavnik Republike Slovenije 
pri OVSE predsedoval Stalnemu svetu OVSE, medtem ko bodo drugi člani slovenske misije 
vodili posamezne subsidiarne organe (Svetovalni odbor za upravljanje in finance, Pododbor 
za ekonomske in okoljevarstvene zadeve, Pripravljalni odbor, ipd.).  
Stalno misijo vodi Janez Lenarčič, izredni in pooblaščeni veleposlanik - Stalni predstavnik 
Republike Slovenije pri OVSE.  
 
Stalna misija Republike Slovenije pri OVSE 
Gumpendorfer Strasse 11/18 
A-1060 Dunaj - Wien 
Avstrija 
Telefon: +43 1 581 34 080, Telefaks: +43 1 581 34 17 
E-pošta: mdu@gov.si
 
Ministrstvo z namenom čim učinkovitejše izvedbe predsedovanja oblikuje tudi model 
sodelovanja z drugimi resornimi ministrstvi ter nevladnimi organizacijami. V ta namen je 
bila na ravni Vlade Republike Slovenije ustanovljena medresorska delovna skupina. 
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