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Povzetek in cilji projekta 
 

 
Primarni cilj pričujočega raziskovalnega projekta je analizirati stanje hrvaške, nemške in srbske 

skupnosti v Republiki Sloveniji (RS) in odgovoriti na glavno raziskovalno vprašanje ali je 

njihov položaj ustrezen in primeren z vidika slovenskega ustavnega prava in mednarodnega 

prava človekovih pravic? Slovenska država je zelo raznolika, saj v njej živijo pripadniki 

slovenskega naroda kot tudi drugih narodnostnih in etičnih skupin. Ustava RS (Uradni list RS, 

št. 33/91-I) priznava pripadnikom dveh, italijanske in madžarske narodnostne skupnosti 

posebne kolektivne pravice, ki jim gredo le kot pripadnikom te skupnosti. Ustava posebno 

varstvo namenja tudi pripadnikom romske skupnosti. Poleg teh ustavno zavarovanih skupin 

živijo v Sloveniji še pripadniki drugih etničnih skupin, ki nimajo statusa narodnih manjšin, kljub 

temu pa država na različne načine podpira delovanje in ohranjanje identitete nekaterih izmed 

njih. V veliki večini so to pripadniki družbenih skupin, ki so k nam prišli zaradi družinskih, 

ekonomskih in drugih razlogov v sodobnem času, med njimi tudi hrvaške, nemške in srbske 

skupnosti. 

Mednarodno pravo človekovih pravic ne podaja opredelitve manjšine, saj med državami ne 

obstaja soglasje. Po drugi strani slovenski pravni red varuje kolektivne pravice italijanske in 

madžarske narodne skupnosti. RS se je odločila za model, v katerem je število skupnosti, ki jim 

podeljuje posebne pravice ozko omejila; obema, ki te kriterije izpolnjujeta, pa podeljuje zelo 

širok diapazon manjšinskih pravic. 

Manjšinske pravice niso statične pravice, zato se je potrebno vprašati, ali je takšen model (še) 

ustrezen. Pripadniki, organizacije in matične države nemško govoreče, hrvaške, srbske, 

bošnjaške, albanske, črnogorske in makedonske etnične skupine v Sloveniji so že večkrat 

izrazili zahtevo, da se tudi njih ustavno prizna in se jim podeli posebne manjšinske pravice. 

Bošnjaška, albanska, črnogorska in makedonska etnična skupina se sklicujejo predvsem na 

številčnost, saj kriterija avtohtonosti ne izpolnjujejo. Zgodovina nemško govoreče, hrvaške in 

srbske etnične skupine je nekoliko drugačna. 

Za hrvaško, nemško in srbsko skupnost velja, da danes na avtohtonem ozemlju ohranjajo zgolj 

folklorne značilnosti svoje pretekle prisotnosti. Zato se poraja vprašanje, na kakšen način bi te 

skupnosti lahko absorbirale enake kolektivne pravice, kot sta jih deležni italijanska in 

madžarska narodna skupnost, če bi jima bil podeljen enak ustavni status. Npr. kdo bi poučeval 

v njihovih šolah (kočevarščine npr. skoraj nihče več ne govori), kdo bi v te šole sploh hodil, 

kdo bi lahko ustvarjal njihove medije, kdo bi jih sploh bral, kje bi sploh bilo mogoče postaviti 

dvojezične javne napise itd? Je njihov položaj, kot ga imajo sedaj, ustrezen z vidika slovenskega 

ustavnega prava in prava človekovih pravic? Ministrstvo za kulturo in Javni sklad za kulturne 

dejavnosti z razpisi financira njihovo delovanje, njihovi materni jeziki so prisotni v šolskih 



 

kurikulumih kot tuji jeziki, itd. Ali mogoče ni ustrezen niti sedanji model, ali tudi ne bi bila 

ustrezna izenačitev z Italijani in Madžari, ampak bi potrebovali še tretji nivo manjšinskega 

varstva v Sloveniji? To so relevantna vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti kot predpogoj 

za razmišljanje o spremembi modela manjšinskega varstva v RS. 

Primarni namen projekta je opredeliti število pripadnikov navedenih treh skupnosti, njihova 

območja prebivanja, družbene značilnosti, ter podati oceno, ali je njihov pravni položaj v RS 

ustrezno urejen. Relevantno vprašanje, ki bo v fokusu tega projekta je tudi, ali so si hrvaška, 

nemška in srbska skupnost po svoji zgodovini na slovenskem ozemlju in po današnjih 

karakteristikah sorodne, ali gre za skupnosti z zelo različnimi značilnostmi? V tej luči bomo 

oblikovali konkretne strokovne podlage, predloge in priporočila za slovensko zunanjo politiko, 

kako predstavljati slovenski model varstva manjšinskih pravic v mednarodni skupnosti. 

Cilji projekta: 
 
Teoretični cilji 

 
C1: analizirati stanje hrvaške, nemške in srbske skupnosti v Republiki Sloveniji. 

 
C2: analizirati značilnosti, ki se nanašajo na njihovo identiteto, kulturo in jezik; 

 
Empirično-praktični cilji 

 
C3: pridobiti kvalitativni vpogled v njihova pričakovanja in potrebe za ohranitev jezika in 

kulture. 

 
Normativni cilji 

 
C4: oceniti, ali je model manjšinskega varstva, kot ga udejanja Republika Slovenija, ustrezen z 

vidika slovenskega ustavnega prava in mednarodnega prava človekovih pravic; 

 
C5: Razviti in oblikovati konkretne strokovne podlage, predloge in priporočila za zunanjo 

politiko slovenske države o slovenskem manjšinskem modelu. 



 

Program in časovnica 
 
Ciljni raziskovalni projekt bo trajal 12 mesecev leta in bo časovno razdeljen na štiri časovne 

faze, ki bo vsaka razdeljena na tri mesece. Spodaj natančno razčlenjujemo vse štiri časovne faze 

s predvidenimi vsebinskimi dejavnostmi in rezultati. 

 
Mejnik 1 (prvo četrtletno obdobje, 1. oktober-31. december 2021) 

 
Dejavnosti: začetni sestanek članov projektne skupine in koordinacija raziskovalnega dela, 

vzpostavljena spletna stran projekta, samostojno in skupno raziskovalno delo 

Rezultati: skupen raziskovalni seminar projektne skupine, organizacija in izvedba akademskega 

foruma, 

 
Mejnik 2 (drugo četrtletno obdobje, 1. januar-31. marec 2021) 

 
Dejavnosti: Praktično-empirična raziskava med pripadniki nemške, hrvaške in srbske 

skupnosti, priprava izvirnih znanstvenih objav, samostojno in skupno raziskovalno in empirično 

delo, skupen raziskovalni seminar projektne skupine 

Rezultati: raziskovalni seminar, znanstvene objave 

 
Mejnik 3 (tretje četrtletno obdobje, 1. april-30.junij 2021) 

 
Dejavnosti: Raziskovalno delo, priprava in objava izvirnih znanstvenih objav, samostojno in 

skupno raziskovalno delo 

Rezultati: skupen raziskovalni seminar projektne skupine, organizacija in izvedba akademskega 

foruma, znanstvene objave 

 
Mejnik 4 (četrto četrtletno obdobje, 1. julij-30 september 2021) 

 
Dejavnosti: Raziskovalno delo, organizacija konference in oblikovanje praktičnih smernic in 

priporočil ter konkretnih predlogov za uporabo v praksi 
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Rezultati: organizacija in izvedba konference, javna predstavitev priporočil Ministrstvo za 

zunanje, ARRS in Urada Vlade RS za narodnosti, zaključni akademski forum s 

predstavitvami rezultatov projekta, znanstvene objave 

Raziskovalci : 
 
prof. dr. Jernej Letnar Černič (SICRIS 

profil) doc. dr. Dejan Valentinčič (SICRIS 

profil) doc. dr. Gregor Maučec (SICRIS 

profil) 

doc. dr. Gregor Jenuš (SICRIS 

profil) prof. dr. Marko Novak 

(SICRIS profil) assist. Erazem 

Bohinc (SICRIS profil) 

Financiranje 

 
Projekt sofinancirajo Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za zunanje zadeve 

RS in Urad Vlade RS za narodnosti. 

  

https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=jernej%20letnar%20%C4%8Derni%C4%8D
https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=dejan%20valentin%C4%8Di%C4%8D
https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=10&hits=11&page=1&count=5&id=33528&slng=slv&search_term=mau%c4%8dec&order_by
https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=10&hits=3&page=1&count=1&id=21250&slng=slv&search_term=jenu%c5%a1&order_by
https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=10&hits=5&page=1&count=2&id=33702&slng=slv&search_term=marko%2Bnovak&order_by
https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=erazem%20bohinc


 
 

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključno poročilo ciljnega raziskovalnega projekta ARRS 

»Analiza stanja hrvaške, nemške in srbske skupnosti v Republiki 

Sloveniji« (V5-210  

(Sofinancerji: Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Urad vlade za 

narodnosti RS 7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jernej Letnar Černič, Dejan Valentinčič, Gregor Jenuš, Erazem Bohinc, Gregor Maučec, 

Marko Novak  

 

Evropska pravna fakulteta Nove univerze 

15. november 2022  



 
 

 

6 
 

 

Vsebina 

1. Uvod ................................................................................................................................. 12 

1.2. Cilji in raziskovalna vprašanja ...................................................................................... 12 

2.2. Metode ........................................................................................................................... 14 

2.3. Izvirnost ......................................................................................................................... 15 

2.4. Organizacija akademskih forumov in znanstvene konference v okviru projekta ......... 16 

2.5. Omejitve pri izvajanju projekta ..................................................................................... 17 

2. Varstvo narodnih skupnosti v slovenskem ustavnem redu ............................................... 18 

3. Analiza varstva hrvaške skupnosti v slovenskem ustavnopravnem redu .......................... 32 

3.1 Krajši pregled najbolj relevantne literature .................................................................... 32 

3.2. Analiza geografske poseljenosti in prisotnosti hrvaške skupnosti v Sloveniji s 

poudarkom na njeni avtohtonosti ......................................................................................... 35 

3.2.1. Geografska razmestitev Hrvatov v Sloveniji ......................................................... 35 

3.2.2. Prisotnost Hrvatov vzdolž slovensko-hrvaške meddržavne meje .......................... 38 

3.2.1. Prekmurje in Prlekija ............................................................................................. 38 

3.2.2. Podravje s Halozami .............................................................................................. 38 

3.2.4. Bela krajina, Gorjanci in Novomeška kotlina ........................................................ 39 

3.2.5. Zgornje Obkolpje .................................................................................................... 39 

3.2.6. Istra, Brkini in Snežnik ........................................................................................... 39 

3.2.3. Etnična in jezikovna popisna opredelitev prebivalstva ob slovensko-hrvaški 

meddržavni meji ............................................................................................................... 39 

3.2.4. Sklepne ugotovitve ................................................................................................. 40 

3.3. Zahteve in argumenti hrvaške skupnosti za njihovo uradno priznanje kot narodne 

manjšine v Sloveniji ............................................................................................................. 42 

3.4. Terenska raziskava prisotnosti hrvaške skupnosti v Sloveniji ................................. 48 

3.4.1. Slovenska Istra ..................................................................................................... 48 

3.4.2 Bela krajina ............................................................................................................. 49 

3.4.3. Prekmurje in Prlekija .............................................................................................. 51 

3.5 Rezultati intervjujev s predstavniki hrvaške skupnosti .................................................. 53 

4. Analiza položaja nemške skupnosti v slovenskem pravnem redu ..................................... 58 

4.1 Zgodovinski pregled ................................................................................................. 58 

4.2 Trenutno stanje ......................................................................................................... 79 

4.3 Priznane pravice in prizadevanje Republike Slovenije .................................................. 82 

4.4. Rezultati terenske raziskave intervjujev ................................................................. 108 

5. Analiza položaja srbske skupnosti v slovenskem ustavnopravnem redu v Sloveniji ...... 116 

5.1. Poselitev Srbov na ozemlju današnje Republike Slovenije skozi zgodovino ........ 116 

5.2 Trenutno stanje ....................................................................................................... 121 

5.3. Delovanje društev srbske skupnosti ....................................................................... 123 

5.4. Zgodovinska analiza zahtev srbske skupnosti v Sloveniji ..................................... 124 



 
 

 

7 
 

 

5.2. Rezultati intervjujev ............................................................................................... 139 

5.4.1 Rezultati intervjujev 2022 .................................................................................. 141 

5.5. Zaključna analiza .................................................................................................... 143 

6. Zaključna vsebinska analiza pobud ter argumentov za in proti spremembi statusa nemške, 

hrvaške in srbske skupnosti v Republiki Sloveniji .................................................................. 147 

7.Predlogi za možne pristope pri morebitni reformi posebnih pravic pripadnikov hrvaške, 

nemške in srbske skupnosti v slovenskem pravnem redu ....................................................... 167 

Literatura in viri ..................................................................................................................... 174 

Priloga št. 1: Seznam opravljenih pogovorov ........................................................................ 186 

Priloga 2: Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 1991 ................... 187 

Priloga 3: Prebivalstvo po maternem jeziku, občine, Slovenija, popis 2002 ......................... 198 

Priloga št. 4: Jernej Letnar Černič, Dejan Valentinčič, Erazem Bohinc, Gregor Maučec, Marko 

Novak, Slovenija pred Svetovalnim odborom Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v 

primerjalnem kontekstu, Dignitas – slovenska revija za človekove pravice, št. 93-94, 2022, str. 

73-93. ...................................................................................................................................... 203 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

8 
 

 

Povzetek ključnih ugotovitev v okviru ciljnega raziskovalnega projekta 

»Analiza stanja hrvaške, nemške in srbske skupnosti v Republiki Sloveniji« 

(V5-2107) 
 
Pričujoči povzetek povzema ključne ugotovitve v okviru ciljnega raziskovalnega projekta 

»Analiza stanja hrvaške, nemške in srbske skupnosti v Republiki Sloveniji« (V5-2107)«. Pol 

leta po razglasitvi samostojnosti, 23. 12. 1991, je takratna Skupščina Republike Slovenije 

sprejela Ustavo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/1991). V njej so »avtohtoni italijanski in 

madžarski narodni skupnosti« zagotovljene posebne kolektivne manjšinske pravice. Ustava 

ohranja nabor pravic iz republiške ustave Socialistične Republike Slovenije iz leta 1974 in 

amandmajev iz leta 1989, dodala pa je še nekaj dodatnih pravic.1 Te pravice so nato 

konkretizirane še v številnih področnih zakonih in podzakonskih predpisih. Brez dvoma gre za 

zelo visok nivo manjšinskega varstva, primerljiv le z redkokatero državo. To še posebej velja 

zaradi naslednjih elementov varstva:  

1. ker sistem varovanja madžarske in italijanske narodne skupnosti zajema vse prebivalce 

narodnostno mešanega ozemlja in ne le pripadnike narodnih skupnosti – npr.  obvezni 

dvojezični osebni dokumenti tako za pripadnike manjšinskega kot večinskega prebivalstva, 

obvezno učenje jezika manjšine tudi za pripadnike večinskega naroda, obvezna uporaba 

narodnih simbolov narodnih skupnosti; dvojezično poslovanje upravnih in sodnih organov 

ter javnih in zasebnih uradov ter ustanov, dvojezična toponomastika in javna obvestila;  

2. pripadniki obeh narodnih skupnosti nimajo le zagotovljenega političnega predstavništva, 

ampak tudi dvojno volilno pravico;  

3. ker predpisi, ki se dotikajo le teh dveh narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez 

soglasja predstavnikov teh skupnosti – torej pravica absolutnega veta. 

V novi ustavi iz leta 1991 je bila poleg italijanske in madžarske narodne skupnosti (5., 64. in 

80. člen) omenjena tudi romska skupnost. V 65. členu je določeno, da njene pravice ureja 

poseben zakon. Nobenega dvoma ni, da se z integracijo te skupnosti še vedno pojavljajo težave, 

ni pa mogoče zanikati, da država temu namenja številne ukrepe. Slovenija je tako edina država 

na svetu, kjer položaj romske skupnosti ureja poseben zakon2, je tudi edina evropska država, 

kjer deluje samostojna romska radijska postaja – radio Romic v Murski Soboti. 

Slovenija je dolgo veljala za vzorno državo, kar se tiče manjšinske zaščite. Objektivno gledano 

je tudi danes še tako, saj tako visokega nivoja nekaterih manjšinskih pravic (pravica veta, 

obveznost poznavanja in uporabe manjšinskega jezika tudi s strani večine), kot so kratko 

navedene zgoraj, ne dosega praktično nobena druga evropska država. Kljub temu, da se v 

zadnjih letih vse bolj uveljavlja vtis (na mednarodni ravni), da je Slovenija omejujoča glede 

manjšinskih pravic. Poleg stališč določenih skupnosti v Sloveniji in njihovih matičnih držav je 

to vse bolj vidno tudi v poročilih Svetovalnega odbora po Okvirni konvenciji in varstvu 

                                                      
1 Da sta narodni skupnosti neposredno zastopani v predstavniških organih lokalne samouprave in v državnem 

zboru (za slednjega je to nato konkretizirano v 80. členu ustave, ki pravi, da se v državni zbor vedno izvoli po en 

poslanec italijanske in madžarske narodne skupnosti) ter da zakoni in drugi predpisi ter splošni akti, ki zadevajo 

uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaja zgolj narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja 

predstavnikov narodnih skupnosti. 
2 Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, Ur. l. RS, št. 33/07. 
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narodnih manjšin in Odbora strokovnjakov po Evropski listini o regionalnih in manjšinskih 

jezikih. Po eni strani glede za zahteve po še višji zaščiti treh ustavno priznanih skupnosti, po 

drugi strani pa zahteva za dodelitev določenega statusa ali nabora pravic še drugim skupnostim, 

predvsem Hrvatom, Nemcem in Srbom. V nadaljevanju se osredotočamo predvsem na te tri 

skupnosti in dileme v povezavi z njimi. 

Pri utemeljevanju razlogov, zakaj bi bilo ustrezno v ustavo vključiti tudi narodne skupnosti 

narodov nekdanje Jugoslavije (v določenih primerih se to nanaša na Hrvate in Srbe, ali zgolj 

ene izmed njih, v drugih primerih pa na šest narodnosti – Albance, Bošnjake, Črnogorce, 

Hrvate, Makedonce in Srbe), se uporabljajo različne argumentacije. Prva je, da sta srbska in 

hrvaška manjšina, ne glede na kriterije, v Sloveniji avtohtoni. Srbi so se na ozemlju Slovenije 

v večjem številu pojavili okoli leta 1530, ko so v begu pred Turki naselili Belo krajino, tam je 

bila nato organizirana Vojna krajina. Hrvaško prisotnost pa po mnenju nekaterih avtorjev lahko 

zaznamo v 19 občinah na obmejnem pasu v Beli krajini in Primorju, kamor so se skozi stoletja 

priseljevali s sosedskega prostora. A takšna ureditev bi bila zelo ozka. Zajela bi le dve narodni 

manjšini, pa še ti le na zelo omejenem ozemlju. Druga argumentacija je, da zdajšnje teorije in 

mednarodna praksa glede avtohtonosti, ki običajno pravijo, da so avtohtone tiste skupnosti, ki 

so se selile pred industrijsko revolucijo ali ki na nekem ozemlju živijo sto let, niso ustrezne, 

ampak bi status avtohtonih skupnosti zdaj pripadal že vsem narodom nekdanje SFRJ. Poleg 

pobud za spremembo načela avtohtonosti se pojavljajo tudi prizadevanja, v skladu s katerimi 

načelo avtohtonosti pri posebnem varstvu manjšinskih skupnosti sploh ni ustrezno in bi ga bilo 

potrebno odpraviti ter pravice avtohtonih in alohtonih manjšin izenačiti.  

Ker so v Sloveniji avtorji vseh treh idej za spremembe pogosto isti, se lahko pojavi napačen 

vtis, da so si te ideje vsebinsko sorodne. A dejansko gre za različne koncepte. Da se ideje 

pojavljajo od istih avtorjev, lahko razumemo predvsem tako, da zaradi nezadovoljstva z 

obstoječo ureditvijo ti avtorji iščejo različne možnosti, kako bi se problematika dala urediti na 

drugačen način, pri tem pa niso posebej konsistentni. 

A ob tem ostaja dejstvo, da je uživanje posebnih kolektivnih manjšinskih pravic narodnih 

skupnosti zelo vezano na teritorialno načelo (npr. dvojezični javni napisi, jezik manjšine 

priznan kot uradni jezik na določenem teritoriju, različni modeli manjšinskih šol, zagotovljeno 

politično predstavništvo na lokalni ravni …) in bi bile torej te pravice neizpolnljive za manjšine, 

ki niso strnjeno naseljene. Pri tem modelu je manj pomemben kriterij številčnosti narodnih 

skupnosti. Ob tem bi lahko rekli, da manjšinsko varstvo temelji tudi na varstvu identitete okolja, 

zgodovinske prisotnosti kakega jezika, kulture, religije in načina življenja na določenem 

teritoriju.  

Položaj treh, v tem projektu raziskovanih skupnosti pa se brez dvoma že v temelju precej 

razlikuje. Skupna pa jim je predvsem ena stvar: znotraj skupnosti obstaja velika razdeljenost in 

konflikti, ali naj si prizadevajo za poseben kolektivni status ali ne. Upoštevajoč dejstvo, da naj 

se takšne odločitve ne bi sprejemale mimo konsenza skupnosti samih, to v veliki meri že precej 

omejuje možnosti državnih organov Republike Slovenije, da bi reformirali pravni status teh 

skupnosti kot manjšinskih kolektivov. A vrnimo se k različnemu položaju teh skupnosti v 

izvoru:  

 Nemško govoreča skupnost je sestavljena iz dveh precej različnih in nepovezanih 

skupin – štajerskih Nemcev in Kočevarjev. Oboji so zaradi dogajanja v času druge 
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svetovne vojne in dogajanja takoj po vojni izgubili veliko večino nekdanjega članstva 

in danes v Sloveniji živijo zgolj še ostanki. Obe skupini sta materni jezik v večini 

izgubili. V primeru kočevarskega narečja, je to že skoraj izumrlo. Hkrati zaradi 

preseljevanja tudi ne obstaja več zaključen avtohton (zgodovinski) teritorij, kjer bi 

strnjeno živeli. To pomeni, da takšna skupnost zagotovo ne bi bila zmožna absorbirati 

modela manjšinskih pravic, kot je uveljavljen za Italijane in Madžare. Ob tem je 

potrebno poudariti tudi, da čeprav Republika Avstrija od Slovenije kontinuirano 

zahteva ustavno priznanje, sama na ustavni ravni priznava le dve narodni skupnosti 

(slovensko in hrvaško, s tem ko je Avstrija leta 1984 7. člen Avstrijske državne 

pogodbe postavila na ustavno raven), druge štiri skupnosti pa le na zakonodajni ravni. 

Če bi Slovenija prevzela avstrijski model in bi za udejanjenje manjšinskih pravic 

zahtevala 17,5 % manjšinskega prebivalstva v določenem naselju, nemško govoreča 

skupnost do pravic ne bi bila nikjer upravičena. 

 Srbska skupnost je zgodovinsko prisotna, torej avtohtona na zelo omejenem območju 

petih vasi v Beli krajini, ki skupaj obsegajo nekaj deset prebivalcev. Velika večina 

Srbov v Sloveniji pa v državi živi kot posledica sodobnih migracij, živijo v mestih in 

niso vplivali na zgodovinsko kulturno krajino. Skupnost v Beli krajini je izjemno malo 

številčna ter svoj izvor in navade šteje predvsem kot izročilo in folklorno bogastvo. 

Statusa kot ga imajo Italijani in Madžari si niti ne želijo, hkrati pa takšnih pravic 

nikakor ne bi bili zmožni absorbirati. Če bi bil ustavni status podeljen celotni srbski 

skupnosti v Sloveniji, bi to bila eklatantna diskriminacija ostalih skupnosti, ki prav tako 

v Sloveniji živijo kot posledica sodobnih migracij, hkrati pa tudi do Italijanov in 

Madžarov, saj zanje manjšinska zaščita velja na zelo omejenem teritoriju. Spregledati 

ne gre niti, da je srbska skupnost notranje izredno razdeljena in sprta. Zato tudi obstajata 

dve zvezi. Prva povezuje pretežno migrante iz Bosne in Hercegovine še iz časa SFRJ, 

druga pa migrante iz Republike Srbije iz zadnjega desetletja. 

 Hrvaška skupnost se tudi šteje za avtohtono in kot tako jo šteje tudi Republika Hrvaška. 

A razlog za to je izrazita konceptualna razlika, kako Slovenija in Hrvaška razumeta 

pogoj za zgodovinski nastanek avtohtonih manjšinskih skupnosti. Slovenija gleda 

predvsem na jezikovni prostor, kateri govori izven Slovenije so genetolingvistično 

slovenski (kar je seveda v primerjavi z italijanščino/furlanščino, nemščino ali 

madžarščino zelo jasno, mejo med slovenskimi in hrvaškimi govori pa se šele 

popisuje). Hrvaška avtohtonost interpretira teritorialno, npr. argumentirajo, da so 

Hrvati v Beli krajini avtohtoni, kjer je ta nekoč spadala pod zagrebško škofijo, v 

Slovenski Istri pa ker je ta nekoč spadala pod mejno grofijo Istro, katere sedež pa je bil 

v Pazinu, ki je danes del Hrvaške. Na ozemlju današnje Republike Slovenije se 

čajkavski (torej hrvaški) govori g zgolj v sedmih vaseh okoli Staroda. A tam se nihče 

ne opredeljuje za Hrvata, ampak vsi za Slovence. Vsi samoopredeljeni Hrvati v 

Sloveniji danes so se (oziroma njihovi starši ali stari starši) v Slovenijo preselili. 

Strnjenega teritorija s hrvaškimi kulturnimi značilnostmi in identiteto torej v Sloveniji 

ni zaznati. Tudi priznanje hrvaške skupnosti bi bilo torej realno predvsem kot poseben 

status migrantske skupnosti na celotnem teritoriju države, kar pa bi enako kot pri Srbih 

pomenilo diskriminacijo drugih skupnosti. V Sloveniji namreč živijo ljudje več deset 
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etničnosti in pravni argumenti, zakaj bi skupnosti, ki imajo izvor v nekdanji skupni 

državi imele drugačen status od drugih migrantov, ne obstaja. 

 

Zanimiva je tudi primerjava statusa Hrvatov in Srbov v Sloveniji s statusom Slovencev na 

Hrvaškem in v Srbiji. Čeprav so Slovenci v obeh državah priznani kot (ena od številnih) 

nacionalnih manjšin, je njihov dejanski kolektivni status dejansko precej slabši, kot je status 

Hrvatov in Srbov v Sloveniji. Pri dopolnilnem pouku tako Slovenija učenje materinščin podpira 

(financira učilnice, stroške elektrike in ogrevanja, učbenike), matične države napotijo in plačajo 

zgolj učitelje, medtem ko dopolnilni pouk slovenščine v Srbiji in na Hrvaškem (ter tudi v drugih 

državah) v celoti financira Slovenija. Hrvati in Srbi v Sloveniji imajo tudi boljšo medijsko 

oskrbo kot obratno. Preko razpisov ministrstva za kulturo država namreč sofinancira radijski 

oddaji za obe skupnosti na radiu Študent, poleg tega na nacionalni televiziji obstaja redna 

dvotedenska magazinska oddaja NaGlas, ki poroča o skupnostih iz nekdanje Jugoslavije, ki 

živijo v Sloveniji. Slovenci na Hrvaškem in v Srbiji niso deležni medijske oskrbe. V Sloveniji 

ministrstvo za kulturo in Javni sklad za kulturne dejavnosti letno objavljata razpise, kjer 

financiranje projektov dobijo tudi društva Srbov in Hrvatov (pa tudi drugih, tudi nemške 

skupnosti). Obseg sredstev je višji, kot ga prejmejo slovenska društva na Hrvaškem in v Srbiji. 

Obsežnejše ugotovitve iz terenske raziskave ter rezultati intervjujev z različnimi predstavniki 

vseh treh skupnosti so predstavljeni v spodnjem zaključnem vsebinskem poročilu. Na kratko 

lahko strnemo, da so stališča ali naj se skupnosti potegujejo za poseben manjšinski status 

izrazito različna, nekateri to podpirajo, drugi temu kategorično nasprotujejo. A tudi med 

podporniki so argumentacije, katere posebne pravice bi potrebovali zelo različne, deloma celo 

diametralno nasprotujoče. 
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1. Uvod 

 

1.1. Cilji in raziskovalna vprašanja 

 

Primarni cilj pričujočega raziskovalnega projekta je bil analizirati stanje hrvaške, nemške in 

srbske skupnosti v Republiki Sloveniji in odgovoriti na glavno raziskovalno vprašanje ali je 

njihov položaj ustrezen in primeren z vidika slovenskega ustavnega prava in mednarodnega 

prava človekovih pravic? Slovenski ustavnopravni red kot narodni skupnosti varuje italijansko 

in madžarsko skupnost ter tudi romsko skupnosti. Ustava jim priznava varstvo njihovih 

kolektivnih pravic kot pripradnikov narodne skupnosti. V Sloveniji po drugi strani živijo tudi 

pripadniki različnih drugih skupnosti in skupin, med njimi tudi pripadniki hrvaške, nemške in 

srbske skupnosti. Te skupnosti praviloma živijo razpršene po celotnem ozemlju slovenske 

države. Vse te skupnosti in skupine nimajo statusa narodnih skupnosti, pri čemer država 

spoštuje in si prizadeva varovati njihove posamične človekove pravice in temeljne svoboščine, 

skupaj s pravicami vseh ostalih prebivalcev slovenske države. Hkrati država na druge načine 

spodbuja in varuje njihovo kulturno dediščino in podpira delovanje njihovih društev.3  

 

Pri slednjih treh pa je specifika, da same kažejo na ambicijo po pridobitvi posebnega 

manjšinskega statusa, poleg tega pa v zelo omejenem (številčnem) segmentu lahko, vsaj pri 

nemški in srbski skupnosti, govorimo tudi o njihovi avtohtoni (zgodovinski, tradicionalni)  

prisotnosti. Država avtohtonima, italijanski in madžarski narodni skupnosti zagotavlja 

kolektivne politične in kulturne pravice. Izven kriterija avtohtonosti, kot ga izpolnjujeta ti dve 

narodni skupnosti, pa mora zakonodajalec po posvetu z vso strokovno in znanstveno javnostjo 

temeljito premisliti ali gredo posebne manjšinske pravice tudi kateri od drugih skupnosti 

prisotnih na ozemlju RS. Če se zakonodajalec odloči za takšno pot, mora seveda vse 

(neavtohtone) etnične skupine, ki izpoljujejo enake kriterije, obravnavati enako, če niso prisotni 

stvarno upravičeni razlogi za različno obravnavo.  

 

Mednarodno pravo človekovih pravic ne podaja opredelitve manjšine, saj med državami ne 

obstaja soglasje. Okvirna konvencija Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin ne podaja 

definicije manjšin. Slovenski ustavni red varuje kolektivne človekove pravice italijanske in 

madžarske narodne skupnosti. RS se je odločila za model, kjer je število skupnosti, ki jim 

podeljuje posebne pravice ozko omejila, obema, ki te kriterije izpolnjujeta, pa podeljuje zelo 

širok diapazon manjšinskih pravic. Manjšinske pravice niso statične pravice, zato se je potrebno 

vprašati, ali je takšen model (še) ustrezen. Pripadniki, organizacije in matične države 

nemškogovoreče, hrvaške, srbske, bošnjaške, albanske, črnogorske in makedonske etnične 

skupine v Sloveniji so že večkrat izrazili zahtevo, da se tudi njih ustavno prizna in se jim podeli 

posebne manjšinske pravice. Bošnjaška, albanska, črnogorska in makedonska etnična skupina 

se sklicujejo predvsem na številčnost, saj kriterija avtohtonosti ne izpoljujejo. Zgodovina 

nemškogovoreče, hrvaške in srbske entične skupine je nekoliko drugačna. V zelo omejenem 

obsegu lahko govorimo o njihovi avtohtonosti na ozemlju današnje RS vsaj za nemško in srbsko 

                                                      
3 Jernej Letnar Černič, Za čigav blagor, IUS-INFO, 23.2.2018. 
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skupnost. Prvi Srbi so se na slovenskem ozemlju naselili v 16. stoletju in sicer v Beli krajini. 

Avtohtoni Hrvati naj bi živeli na območju Bele krajine, slovenskega dela Istre ter na območju 

Prekmurja in okoli Sotle, a obsežna znanstvena potrditev tega za sedaj ne obstaja. Za obe etnični 

skupini pa je značilno, da je številčno veliko večje število njihovih pripadnikov v Slovenijo 

prišlo kot ekonomski migranti v desetletjih po drugi svetovni vojni in živijo raztreseni po vsem 

slovenskem teritoriju. Do druge svetovne vojne je na ozemlju današnje Slovenije živela 

številčna avtohtona nemškogovoreča skupnost, sestavljena iz t. i. staroavstrijske skupine (ki je 

izhajala iz vrst Avstro-Ogrskega uradništva in gospodarske elite ter živela večinoma po mestih) 

in Kočevarjev, srednjeveških naseljencev na Kočevskem. V času nacizma in nacistične 

okupacije je bil doberšen del te skupnosti preseljen v Posavje, s čimer se je izgubila njihova 

avtohtona vez s Kočevsko. Po vojni so številni zapustili slovensko ozemlje (tudi zaradi 

predhodne kolaboracije z nacizmom), drugi so bili deležni represije in celo pobojev, tretji so se 

razpršeno naselili po ozemlju vse Slovenije. Od približno 1000 nemškogovorečih oseb, ki so se 

kot take izrekle na zadnjem popisu, jih je bila več kot polovica rojena izven Slovenije, torej so 

migranti, ki so se v Slovenijo priselili zaradi poslovnih ali osebnih razlogov. 

 

Za hrvaško, nemško in srbsko skupnost velja, da danes na avtohtonem ozemlju ohranjajo zgolj 

folklorne značilnosti svoje pretekle prisotnosti. Zato se poraja vprašanje, na kakšen način bi te 

skupnosti lahko absorbirale enake kolektivne pravice, kot sta jih deležni italijanska in 

madžarska narodna skupnost, če bi jima bil podeljen enak ustavni status. Npr. kdo bi poučeval 

v njihovih šolah (kočevarščine npr. skoraj nihče več ne govori), kdo bi v te šole sploh hodil, 

kdo bi lahko ustvarjal njihove medije, kdo bi jih sploh bral, kje bi sploh bilo mogoče postaviti 

dvojezične javne napise itd.? Je njihov položaj, kot ga imajo sedaj ustrezen z vidika slovenskega 

ustavnega prava in prava človekovih pravic? Ministrstvo za kulturo in Javni sklad za kulturne 

dejavnosti z razpisi financira njihovo delovanje, njihovi materni jeziki so prisotni v šolskih 

kurikulumih kot tuji jeziki itd. Ali mogoče ni ustrezen niti sedanji model, niti ne bi bila ustrezna 

izenačitev z Italijani in Madžari, ampak bi potrebovali še tretji nivo manjšinskega varstva v 

Sloveniji? To so relevantna vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti kot predpogoj za 

razmišljanje o spremembi modela manjšinskega varstva v RS.  Relevantno vprašanje, ki je bilo 

v fokusu tega projekta je tudi, ali so si hrvaška, nemška in srbska skupnost po svoji zgodovini 

na slovenskem ozemlju in po današnjih karakteristikah sorodne, ali gre za skupnosti z zelo 

različnimi značilnostmi?  

 

Cilji projekta so bili: 

 

Teoretični cilji  

 

C1: analizirati stanje hrvaške, nemške in srbske skupnosti v Republiki Sloveniji. 

 

C2: analizirati značilnosti, ki se nanašajo na njihovo identiteto, kulturo in jezik; 
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Empirično-praktični cilji 

 

C3: pridobiti kvalitativni vpogled v njihova pričakovanja in potrebe za ohranitev jezika in 

kulture. 

 

Normativni cilji 

 

C4: oceniti, ali je model manjšinskega varstva, kot ga udejanja Republika Slovenija, ustrezen 

z vidika slovenskega ustavnega prava in mednarodnega prava človekovih pravic; 

 

C5: Razviti in oblikovati konkretne strokovne predloge za zunanjo politiko slovenske države o 

slovenskem manjšinskem modelu. 

 

1.2. Metode 

 

V metodološkem delu smo, glede na to, da je glavno raziskovalno vprašanje, ali je položaj 

omenjenih skupnosti ustrezen in primeren z vidika slovenskega ustavnega prava in prava 

človekovih pravic, sledili predvsem ustaljeni metodologiji na področju raziskovanja v pravu. 

Posvetili smo se t. i. klasičnim metodam pravne znanosti (tj. dogmatični, sociološki, 

zgodovinski, primerjalnopravni ter aksiološki metodi), po potrebi pa smo uporabili tudi kakšno 

dodatno sodobno metodo raziskovanja v pravu (npr. pojmovno analizo). 

 

Dogmatična metoda preučuje pozitivnopravno stanje ureditve na tem področju, t. i. de lege lata. 

V tem smislu smo natančno analizirali veljavno ustavno in zakonsko ureditev, ki je tako ali 

drugače upoštevna za omenjene skupnosti. Obenem se nismo mogli izogniti poudarkom, ki so 

bistveni za razumevanje tega področja glede že ustavno priznanih oziroma urejenih skupnosti, 

torej italijanske, madžarske in romske skupnosti. Potrebna je bila tudi analiza razlikovanja med 

tem, kakšne pravice uživajo ustavno priznane narodnostne skupnosti, kakšne pa tiste, ki niso 

ustavno priznane. V tem pogledu je bilo potrebno ugotoviti, ali slovenski model manjšinskega 

varstva kakor koli odstopa od mednarodnopravnega modela, če seveda ta obstaja. Obenem smo 

morali tudi orisati bistveno ureditev glede varstva človekovih pravic že »urejenih skupnosti«. 

Brez poznavanja temeljev in okvira tovrstne ureditve že priznanih skupnosti, ne bi bilo mogoče 

verodostojno ugotoviti, kaj naj bi omenjene skupnosti, ki se jim najbolj posvečamo, sploh želele 

in ali je to tudi upravičeno. 

 

Pojmovna (tj. logična) analiza je bila potrebna, da smo ločili med pojmi »prava avtohtona 

skupnost«, »delna avtohtona skupnost« ter »ekonomski migranti«. Takšna logična razdelitev, 

ki je slonela na bistvenih lastnostih razdeljenih kategorij (npr. tradicionalna oziroma 

zgodovinska prisotnost proti številčnosti), nam je bila v pomoč pri ugotavljanju glede 

potrebnosti dimenzije varstva pravic hrvaške, nemške in srbske skupnosti v RS. V čem so te 

skupnosti bistveno enake ali različne z omenjenimi že ustavnovarovanimi skupnostmi v 

Sloveniji? Kaj so bistvene in kaj naključne razlikovalne lastnosti med temi skupinami?  
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Sociološki del pravnega raziskovanja se je nanašal na opredelitev števila pripadnikov navedenih 

treh skupnosti, ugotovitev njihovih območij prebivanja in njihovih družbenih značilnosti. V 

okviru kvalitativne metode so bili opravljeni polstrukturirani intervjuji, da bi ugotovili, kako 

predstavniki manjšinskih organizacij dojemajo trenutno stanje ter tudi, kaj bi si pravzaprav 

obetali od potencialnih pravnih sprememb v vidu ohranitve njihovega jezika in kulture. Pri tem 

smo raziskovalci sicer imeli kar precej težav doseči predstavnike skupinosti, ki so bili 

pripravljeni na intevju, posebej to velja za nemško skupnost. V tem delu smo preučevali tudi 

značilnosti, ki se nanašajo na njihovo identiteto, kulturo in jezik. Prek omenjene kvalitativne 

metode smo skušali razumeti celovitejšo sliko ciljne skupine ter dejavnike, ki vplivajo na 

njihovo bolj ali manj zadovoljivo skupnostno življenje v okviru RS.  

 

Bistvo raziskovanja po zgodovinskopravni metodi je bilo najprej v zgodovinski primerjavi med 

tako imenovanimi avtohtonimi (zgodovinskimi, tradicionalnimi) skupnostmi in že omenjenimi 

delno-avtohtonimi, zanimivo pa bo pogledati tudi, v čem je njihova zgodovinska razlika glede 

na t. i. ekonomske migrante. Kakšna je v tem smislu zgodovinska geneza prisotnosti npr. 

madžarske, italijanske ter romske narodne skupnosti in npr. bošnjaške, makedonske, 

črnogorske in albanske na drugi strani. Kje se v teh skrajnostih nahaja hrvaška, srbska in 

nemška etnična skupnost? Potrebno je bilo tudi preučiti zgodovinske vzroke (srednjedobne in 

kratkodobne) za prisotnost teh skupnosti na ozemlju današnje RS. Pomembno vprašanje, ki smo 

se mu posvečali v vseh fazah je, ali kriterij avtohtonosti pomemni le čas bivanja na nekem 

teritoriju, ali tudi vprašanje, kako so zgodovinsko kulturno izoblikovale določen teritorij ter v 

kakšno obliki so danes še vedno prisotne in posledično, ali so sploh sposobne absorbirati 

konkretne manjšinske pravice. 

 

Na koncu nam je aksiološka metoda služila za vrednostno oceno, ali je model manjšinskega 

varstva, ki ga urejanja RS, ustrezno urejen glede obsega varstva hrvaške, srbske in nemške 

skupnosti ali pa bi ga bilo treba (v določenem obsegu) spremeniti. 

 

1.3. Izvirnost 

 

Osrednji izvirni doprinos projekta k znanosti in stroki je ocena ali je model manjšinskega 

varstva, kot ga udejanja Republika Slovenija, ustrezen z vidika slovenskega ustavnega prava in 

mednarodnega prava človekovih pravic ter priprava konkretnih strokovnih podlag, predlogov 

in priporočil za zunanjo politiko slovenske države o slovenskem manjšinskem modelu. 

Raziskovalni projekt ima izjemen pomen za razvoj stroke in znanosti, saj se slovenska države 

sooča z izzivi pri varovanju kolektivnih pravic italijanske in madžarske narodnostne skupnosti 

v razmerju do ostalih etničnih skupnosti. Projekt in njegovi rezultati bodo pripomogli pri izbiri 

najprimernejših in praktičnih pristopov ter ukrepov pri izboljšanju domače in tudi mednarodne 

pravne ureditve varstva pravic etičnih skupnosti. Projekt je preko udeležbe na pripravljalnih 

sestankih in s pogovori z deležniki neposredno in posredno vplival na oblikovanje predlogov 

za pozicije slovenske zunanje politike.  Projekt je s tem pripomogel k izboljšanju pravnega 

varstva članov manjšinskih skupnosti. Istočasno pa bo projekt odprl prostor za nadaljnje izvirne 

raziskave o varstvu manjšinskih skupin in drugih družboslovnih in humanističnih znanosti. 
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1.4. Organizacija akademskih forumov in znanstvene konference v okviru projekta 

 

Ciljni raziskovalni projekt in je trajal 12 mesecev leta, pri čemer je bil časovno razdeljen na 

štiri časovne faze. V okviru projekta smo ustvarili vrsto ustvarili vrsto merljivih rezultatov. 

Organizirali bomo vrsto akademskih forumov na temo projekta. Cilj projekta je bil ocena stanja 

in oblikovanje konkretnih strokovnih podlag, predlogov in priporočil za zunanjo politiko 

slovenske države o slovenskem manjšinskem modelu. Cilj projekta je tudi oblikovanje 

predlogov za odločevalce in uporabo v praksi. Rezultati projekta so bili predstavljeni na 

akademskih forumih in zaključni mednarodni konferenci ter tudi na posebnih sestankih 

namenjenim deležnikom na ministrstvu za zunanje zadeve ter Uradu za narodnosti. S tem so 

bili rezultati preneseni v prakso in delovanje slovenske zunanje politike.   

 

V okviru raziskovalnega projekta smo organizirali štiri akademske forume ter zaključno 

znanstveno konferenco:  

 Akademski forum: Varstvo narodnostnih manjšin v slovenski družbi, 7.12.2021,4 

 Akademski forum: Svet Evrope in manjšine, 20.4.2022,5 

 Akademski forum:,6 

 Akademski forum: Evropsko varstvo narodnih manjšin: pogledi slovenskih ekspertinj v 

nadzornih mehanizmih Sveta Evrope, 1.6.2022,7 

 Zaključna znanstvena konferenca, Varstvo narodnih skupnosti v slovenskem ustavnem 

redu, 27.9.2022.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Evropska pravna fakultete Nove univerze, Varstvo narodnostnih manjšin v slovenski družbi, 7.12.2021, 

https://epf.nova-uni.si/akademski-forum-varstvo-narodnostnih-manjsin-v-slovenski-druzbi/. 
5 Evropska pravna fakultete Nove univerze, Svet Evrope in manjšine, 20.4.2022, https://fds.nova-uni.si/vabilo-

akademski-forum-20-4-2022/. 
6 Evropska pravna fakultete Nove univerze, Ruska agresija na Ukrajino: odziv mednarodnih organizacij, 

13.4.2022, https://fds.nova-uni.si/akademski-forum-nove-univerze-ruska-agresija-na-ukrajino-odziv-

mednarodnih-organizacij-13-4-2022/- 
7 Evropska pravna fakultete Nove univerze, Evropsko varstvo narodnih manjšin: pogledi slovenskih ekspertinj v 

nadzornih mehanizmih Sveta Evrope, https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2022/05/Vabilo-na-akademski-

forum-1.-6.-2022.pdf. 
8 Evropska pravna fakultete Nove univerze, Varstvo narodnih skupnosti v slovenskem ustavnem redu 

https://epf.nova-uni.si/znanstvena-konferenca-varstvo-narodnih-skupnosti-v-slovenskem-ustavnem-redu/. 
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Slika 1: Zaključna znanstvena konferenca, 27. 9. 2022. 

 
 

1.5. Omejitve pri izvajanju projekta 

 

Raziskovalci smo se tekom izvajanja projekta srečevali z nekaterimi omejitvami tako vsebinske 

kot tudi formalne narave. Dobršen del projekta je potekal v času epidemije kovid 19, zaradi 

česar je bilo otežena izvedba intervjujev. Hkrati so raziskovalce omejevala razpoložljiva 

finančna sredstva, ki so bila zagotovljena na javnem razpisu ARRS. Razpoložljiva sredstva so 

po pravilih ARRS v letu projekta od 1.10.2021 do 30.9.2022 zagotavljala le 0.41 polne 

zaposlitve za vseh šest članov raziskovalne skupine. Raziskovalci smo zato za uspešno izvedbo 

raziskave porabili nekajkrat več raziskovalnih ur, kot jih je omogočalo financiranje projekta. 
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2. Varstvo narodnih skupnosti v slovenskem ustavnem redu 
 
Mednarodno pravo človekovih pravic ne opredeljuje pojma narodnostnih manjšin. Zato ne 

vzpostavlja nobenih državnih obveznosti, da zagotavljajo varstvo kolektivnih pravic 

narodnostnih skupnosti. Nekatere države kljub temu v domačih ustavnih redih zagotavljajo 

varstvo avtohtonim narodnim skupnostim. Takšne dobre prakse je vzpostavila tudi slovenska 

Ustava, ki zagotavlja kolektivne pravice narodnim skupnostim. Ali bi bilo ustrezno, da 

slovenska država kolektivne pravice prizna tudi drugim skupnostim? Po katerih kriterijih? V 

okviru projekta smo zato analizirali stanje hrvaške, nemške in srbske skupnosti v RS; analizirali 

značilnosti, ki se nanašajo na njihovo identiteto, kulturo in jezik; pridobili kvalitativni vpogled 

v njihova pričakovanja in potrebe za ohranitev jezika in kulture; ocenili, ali je model 

manjšinskega varstva, kot ga udejanja RS, ustrezen z vidika slovenskega ustavnega prava in 

mednarodnega prava človekovih pravic; in razvili ter oblikovati konkretne predloge in 

priporočila za zunanjo politiko slovenske države o slovenskem manjšinskem modelu. Temeljni 

vir varstva pravic manjšin v RS je Ustava RS, ki v 5. členu določa, da RS na svojem ozemlju 

varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Pri tem varuje in zagotavlja pravice avtohtone 

italijanske in madžarske narodne skupnosti ter skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine 

v sosednjih državah, za slovenske izseljence in zdomce, ter pospešuje njihove stike z domovino. 

RS skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za njen 

skladen civilizacijski in kulturni razvoj.  

 

Navedeni člen Ustave v svojem bistvu torej navaja t.i. pozitivne obveznosti RS za kolektivno 

varstvo pravic taksativno naštetih manjšin, tj. italijanske in madžarske narodne skupnosti. 

Obveznosti RS obsegajo oblast v sodnem, zakonodajnem kot tudi izvršilnem smislu.9 Med te 

obveznosti sodijo varstvo človekovih pravic in temeljenjih svoboščin, varstvo manjšin, 

ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter pospeševanje civilizacijskega in kulturnega 

razvoja. V svojem bistvu te pravice sodijo v t.i. tretjo generacijo človekovih pravic.10  

 

64. člen Ustave konkretizira sklop posebnih pravic, ki pripadajo avtohtoni italijanski in 

madžarski narodni skupnosti v RS. Pri tem je pomembno opozoriti, da se Ustava v ničemer ne 

opredeli do pojma »avtohtonosti«. To iz vidika trenutne ustavne ureditve sicer niti ni 

problematično, saj sta narodni skupnosti našteti taksativno. Kljub temu to kaže na pojmovno 

pomanjkljivost obstoječega besedila te ustavne določbe, saj umanjka pravna definicija tega 

pojma.11 S pojmom avtohtonosti se je nato v dveh zadevah, U-I-293/94 in U-I-416/98 ukvarjalo 

Ustavno sodišče RS. V zadevi U-I-416/98 sodišče avtohtonost v 11. točki povzelo po SSKj in 

sicer kot “ki je po izvoru od tam, kjer živi, domač, prvoten. V zadevi U-I-293/94 je sodišče v 

44. Točki opozorilo, da “Italijanski in madžarski narodni skupnosti je z Ustavo priznana 

avtohtonost. Vse posebne pravice, s katerimi Ustava varuje narodni skupnosti, se nanašajo le 

                                                      
9 Boštjan M. Zupančič, Komentar 5. člena URS, v Lovro Šturm (ur), Komentar ustave, FDŠ, Kranj, 2002, str. 

112. 
10 Ibid.  
11 Metoda Orehar Ivanc, Komentar 64. člena URS, v Lovro Šturm (ur), Komentar ustave, FDŠ, Kranj, 2002, str. 

622. 
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na pripadnike avtohtonih italijanske in madžarske narodnih skupnosti - torej ne na vse osebe, 

ki se opredelijo kot Italijani ali Madžari.” Nižje v isti točki sodišče nadaljuje: “Dejanska 

pripadnost avtohtoni italijanski oziroma madžarski narodni skupnosti namreč ni le stvar 

posameznikove volje, ampak tudi stvar te narodne skupnosti, ki v skladu z zakonskimi merili 

takega posameznika tudi sama šteje za svojega pripadnika in ga vpiše v posebni volilni imenik. 

Ureditev, po kateri bi bil vpis v posebni volilni imenik zagotovljen vsakomur, ki bi se opredelil 

za pripadnika avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti, ne bi razširila varstva 

narodnih skupnosti, temveč bi omogočila neomejene zlorabe bodisi v izključno volilne namene 

bodisi z namenom popačenja prave volje te narodne skupnosti pri njenem siceršnjem delovanju, 

pri volitvah njenih lastnih organov in podobno. S takšno ureditvijo bi bile izničene posebne 

pravice pripadnikov avtohtonih italijanske in madžarske narodne skupnosti”. Iz besedila je 

viden kontekst, saj je šlo za ustavno presojo glede dvojne volilne pravice, a obrazložitve sodišča 

so pomembna tudi širše. Za nas najpomembnejši pa je zapis sodišča v 45. točki odločbe: 

“Zakonodajalec bi moral določiti merila, po katerih se ugotavlja pripadnost avtohtoni italijanski 

in madžarski narodni skupnosti. Pomanjkanje teh meril omogoča popolnoma arbitrarno 

odločanje, kar nasprotuje načelu pravne države, načelu delitve oblasti in načelu zakonitosti 

delovanja uprave. /.../ zakonodajalec mora namreč posebej paziti, da bo pravno praznino 

zapolnil tako, da ne bo ogrozil ustavnih pravic narodnih skupnosti ter drugih ustavnih pravic 

oziroma svoboščin.” Če to primerjamo še z argumentacijo Ustavnega sodišča v zadevi U-I-

416/98 lahko je srž, da mora zakonodajalec (ali ustavodajalec) avtohtonost definirirati tako, da 

so kriteriji jasni ali alternativno našteti območja, kjer šteje da neka skupnost avtohtono prebiva, 

v tem primeru točni kriteriji in definicija niso potrebni. 

 

1. odstavek 64. člena določa, da je avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti ter 

njunim pripadnikom zagotovljena pravica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in 

da za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, 

kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega obveščanja 

in založništva. V skladu z zakonom imata ti narodni skupnosti in njuni pripadniki pravico do 

vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in 

izobraževanja. Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na 

področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list št. 11/2018 z dne 23.2.2018) določa območja, na 

katerih je dvojezično šolstvo obvezno. Narodnima skupnostima in njunim pripadnikom je 

zagotovljena pravica, da gojijo odnose s svojima matičnima narodoma in njunima državama. 

Država gmotno in moralno podpira uveljavljanje teh pravic. S to določbo je povezan tudi 11. 

člen Ustave, ki določa, da je uradni jezik v Sloveniji slovenščina. Na območjih občin, v katerih 

živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali 

madžarščina.  

 

2. odstavek tega člena določa, da lahko na območjih, kjer ti skupnosti živita, njuni pripadniki 

ustanovijo za uresničevanje svojih pravic svoje samoupravne skupnosti. Država lahko na njihov 

predlog pooblasti samoupravne narodne skupnosti za opravljanje določenih nalog iz državne 

pristojnosti ter zagotavlja sredstva za njihovo uresničevanje. To institucionalno jamstvo 
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predstavlja eno bistvenih prvin kolektivnih pravic, ki se nanaša na dolžnost države, da omenjene 

predstavniške institucije tudi finančno podpira. 

 

3. odstavek 64. člena zagotavlja, da sta narodni skupnosti v predstavniških organih lokalne 

samouprave in v državnem zboru neposredno zastopani, kar vsebinsko dopolnjuje še 3. 

odstavek 80. člena Ustave. Ta določa, da se poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, 

volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu za vstop v 

Državni zbor, pri čemer imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom. 4. 

odstavek napotuje na uporabo posebnega zakona, ki ureja položaj in način uresničevanja pravic 

italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti na območjih, kjer živita, obveznosti 

samoupravnih lokalnih skupnosti za uresničevanje teh pravic, ter tiste pravice, ki jih pripadniki 

teh narodnih skupnosti uresničujejo tudi zunaj teh območij. Pravice obeh narodnih skupnosti 

ter njunih pripadnikov so zagotovljene ne glede na število pripadnikov teh skupnosti. Poleg 

tega zakoni, drugi predpisi in splošni akti, ki zadevajo uresničevanje v Ustavi določenih pravic 

in položaja zgolj narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja predstavnikov 

narodnih skupnosti.12  

 

Taksativno naštetima narodnima skupnostnima, ki uživata privilegiran status ustavno varovanih 

narodnih skupnosti, ta status pripada po zgodovinski tradiciji še iz prejšnjega režima.13 Na tem 

mestu se zastavi vprašanje, ali je takšno razlikovanje sploh ustavno dopustno. Razlikovanje 

med italijansko in madžarsko manjšino na eni strani, na drugi pa med drugimi manjšinami, kot 

so hrvaška, nemška, srbska pa tudi romska manjšina na podlagi načela enakosti pred zakonom 

(14. člen Ustave) po mnenju avtorja ni razumno. Tako je že v Komentarju Ustave iz leta 2002 

zastavljeno vprašanje, če ne bi bilo nemara privilegiran status italijanske in madžarske manjšine 

pri ustavnih spremembah smiselno nadomestiti z bolj splošno določbo o enakem varstvu vseh 

manjšin.14 

 

Slovenska država je podpisnica Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) Sveta 

Evrope, ki pa materije državljanstva ne ureja. Enako velja tudi za Listino Evropske unije o 

temeljnih pravicah. Je pa Svet Evrope sprejel Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin 

Sveta Evrope (OKVNM), ki sicer predstavlja je eno najcelovitejših meddržavnih pogodb za 

varstvo pravic pripadnikov narodnih manjšin.  

 

Avtohtonost 

 

Ostale narodne manjšinske skupnosti/skupine, razen Italijanov, Madžarov in Romov, 

poimensko niso navedene v Ustavi RS. Ribičič to imenuje »asimetrična obravnava«.15 Posebej 

                                                      
12 Za bolj natančni komentar 64. člena Ustave RS glej tudi Dejan Valentinčič, Komentar 5. člena Ustave. V: 

Komentar Ustave RS (uredil Matej Avbelj, 2019), 531-539. 
13 Boštjan M. Zupančič, Komentar 5. člena URS, v Lovro Šturm (ur), Komentar ustave, 2002, FDŠ, Kranj, 2002, 

str. 115. 
14 Ibid., str. 116. 
15 Ciril Ribičič, Interes in odgovornost večinskega naroda za sožitje z manjšinami: novodobne narodne manjšine 

in osamosvojitev Slovenije. V: Kdo so narodne manjšine v Sloveniji (uredila Vera Kržišnik-Bukić 2014), 184. 
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relevantni členi v Ustavi za ostale skupnosti so: 61. člen, ki zagotavlja svobodno izražanje 

pripadnosti k svojemu narodu ali narodni skupnosti, gojenje in izražanje svoje kulture in 

uporabo svojega jezika in pisave; 62. člen, ki še posebej zagotavlja, da ima vsakdo pravico, da 

pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter v postopkih pred državnimi in drugimi organi, 

ki opravljajo javno službo, uporablja svoj jezik in pisavo na način, ki ga določi zakon; ter 63. 

člen, ki kot protiustavno prepoveduje vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi 

neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in 

nestrpnosti ter spodbujanje k nasilju in vojni. Vsi v zvezi s prvim stavkom 1. odstavka 5. člena 

Ustave, ki zagotavlja, da država varuje človekove pravice in temeljne svoboščine na svojem 

ozemlju ter 14. členom, ki prepoveduje vsakršno diskriminacijo. Relevantne so seveda tudi vse 

ostale ustavne določbe, ki zagotavljajo človekove pravice. Vse je potrebno razumeti tudi v 

kontekstu narodnostnega vidika. Ti členi, za razliko od 64. in 65. člena ne zagotavljajo pozitivne 

diskriminacije, torej privilegiranega statusa, ampak zgolj enako obravnavo. Tudi Ribičič 

priznava, da je bila takšna ureditev pogojena s posebnim položajem, ki sta ga italijanska in 

madžarska narodna skupnosti imeli že v prejšnji ustavni ureditvi.16 

 

Zanimivo pa je vsekakor vprašanje, zakaj sta bili v Ustavo uvrščeni italijanska in madžarska 

narodnost, ne pa tudi nemško govoreča. Možen razlog bi bil ideološke narave. Socialistična 

družbena ureditev je svojo legitimnost utemeljevala na boju proti nacifašizmu v drugi svetovni 

vojni. Zato se je po vojni znesla nad nemško govorečo skupnostjo, sicer že pretežno preseljeno 

s strani nacistov v času njihove okupacije – nekateri so bili nasilno preseljeni, drugi izgnani, 

nekateri so izgubili tudi življenja, nacionalizirano je bilo tudi njihovo premoženje ter še leta se 

je gojil odklonilen odnos do nemškega naroda. A če bi bila takšna razlaga povsem razumljiva 

v drugi polovici štiridesetih ter v petdesetih letih, se zdi za sredino sedemdesetih let veliko bolj 

vprašljiva. V Zvezni republiki Nemčiji je takrat že delalo veliko slovenskih in jugoslovanskih 

delavcev, v Socialistični Republiki Sloveniji in Socialistični federativni Republiki Jugoslaviji 

pa dopustovalo veliko nemških in avstrijskih turistov. Jugoslavija je imela diplomatske odnose 

z vsemi državami z nemško govorečimi večinami. Ta argumentacija je še bolj vprašljiva ob 

dejstvu, da je bila v Ustavo uvrščena italijanska narodnost, do katere je bil glede druge svetovne 

vojne in ideološkega povojnega zavračanja skorajda enak odnos.17  

 

Del razlage bi lahko bil v tem, da je precej jasno, da so bili pripadniki italijanske narodnosti 

ideološko kompatibilni s takratnim režimom. Ob možnosti optiranja po drugi svetovni vojni, 

naj bi se namreč odločili v Jugoslaviji ostati tisti (nekateri pa so se vanjo celo priselili iz Italije), 

ki so bili podporniki komunistične ideje.18 Za pripadnike nemške skupnosti tega ne moremo 

reči. A v tem primeru se postavi vprašanje, zakaj je bila v Ustavo uvrščena madžarska narodnost 

– njenim pripadnikom takšne ideološke homogenosti ne moremo pripisati; ter nenazadnje zakaj 

                                                      
16 Ciril Ribičič, Interes in odgovornost večinskega naroda za sožitje z manjšinami: novodobne narodne manjšine 

in osamosvojitev Slovenije. V: Kdo so narodne manjšine v Sloveniji (uredila Vera Kržišnik-Bukić 2014), 184-

185. 
17 Glej tudi npr. Dejan Valentinčič, Stopnja družbene integracije neslovenskega etničnega prebivalstva v Mestni 

občini Nova Gorica v kontekstu obče slovenske družbe, 2017, 43-45. 
18 Jure Gombač, Italians in Yugoslavia. V: Ethnic politics in the Cold War: report of a workshop. Leincestershire: 

Loughborough University, 3-5 September 2004. 



 
 

 

22 
 

 

ni bila uvrščena judovska skupnost, katere preostanek naj bi tudi bil naklonjen komunističnemu 

režimu in naj bi se ti pripadniki zato odločili za nadaljevanje življenja v takratni Sloveniji. 

Relevantnost tega prepričanja je sicer nekoliko vprašljiva. Dejstvo je, da je po letu 1948 večji 

del Judov, ki so preživeli holokavst zapustil Jugoslavijo. Sploh v Sloveniji je preostala skupnost 

tako majhna, da je nemogoče na reprezentativnem vzorcu pokazati, zakaj so se nekateri odločili 

ostati. Pomemben identifikacijski element Judov je njihova veroizpoved, a izražanje tega v 

Jugoslaviji ni bilo dobrodošlo. Dejstvo je, da je preostanek zelo maloštevilnih Judov v Sloveniji 

izrazito sekularen, zato se tudi sklepa o njihovi naklonjenosti komunizmu.19 

 

Osrednja značilnost členov 61‒63 Ustave, na katere se lahko sklicujejo vse manjšinske etnične 

skupnosti, ki v Ustavi niso poimenovane je, da so to individualne pravice ter pravice 

negativnega statusa. Gre torej za omejitev države do poseganja v te pravice, medtem ko so 

pravice iz 64. in 65. člena tudi pozitivne pravice – zavezujejo državo k aktivnemu delovanju ter 

materialni skrbi. Čeprav gre za individualne pravice Komentar ustave RS (2010, str. 610) glede 

61. člena razlaga tudi pravico do kulturnih prireditev. Država torej ni dolžna materialno skrbeti 

za takšne manifestacije, že iz ustavne pravice do svobode združevanja pa seveda izhaja, da tega 

ne more omejevati. Tudi pravica do združevanja spada med individualne pravice, a vsak 

posameznik jo lahko udejanja le v stiku z nekom. Neslovenci to pravico polno uporabljajo s 

samoorganiziranjem v društva, skupine itd., ki nato nastopajo tudi izven zasebne sfere in 

identiteto manifestirajo tudi nasproti drugim. 62. člen je potrebno razumeti restriktivno (ter v 

kontekstu 11. člena, da je v Sloveniji uradni jezik slovenščina, razen na območjih, kjer živita 

obe narodnostni skupnosti) kot ga je tudi edino možno uveljaviti. Torej, da ta pravica, v primeru 

neznanja uradnega jezika, gre preko tolmača, ki ga mora država zagotoviti. 62. člen predstavlja 

izjemo oziroma omejitev 61. člena, ki je generalno pravilo. Vprašanje, ki se mu glede tega ni 

posvetilo potrebne pozornosti je, kako je z uporabo tujega jezika, če uslužbenec pristane na 

govorjenje s stranko v tujem jeziku. 62. člen Zakona o splošnem upravnem postopku20 tega ne 

predvideva, vemo pa, da se to pogosto dogaja, sploh s populacijo, ki jo obravnavamo v tej 

raziskavi. A tega se uradno ne zaznava in priznava, ampak se to anomalijo ignorira. Čeprav se 

63. člen razume predvsem kot varstvo pripadnikov manjšine pred večino, saj je manjšina bolj 

ranljiva, prepoved seveda velja do vsakogar, torej so varovani tudi pripadniki večine. Določba 

velja tako na vertikalni (država-posameznik), kot tudi horizontalni (posameznik-posameznik) 

ravni.21 

 

Nemško govoreča skupnost v Republiki Sloveniji  

 

»Izguba« narodne manjšine je za vsako državo svojevrstna tragedija. Pomeni namreč izgubo 

jezikovne, etnične, kulturne in končno tudi zgodovinske pestrosti. S časovno distanco, s 

staranjem generacij namreč v pozabo tonejo običaji, dialekti, kulturna raznolikost, ki bogati 

skupno zapuščino vsakega naroda. Primer takšne »pozabljene narodne manjšine« je v RS 

                                                      
19 Ibid, tudi po Andrej Pančur et al, Premoženjski in civilno-pravni položaj slovenskih Judov v 20. stoletju. 

Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2008. 
20 ZUP, Ur.l. RS št. 24/05 s spremembami. 
21 Lovro Šturm, Komentar ustave RS – dopolnitev A, FDŠ, Kranj 2011, str. 954. 
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nemška. Slovenci smo vse do konca druge svetovne vojne namreč imeli nemško manjšino, ki 

je nastala kot posledica pariških mirovnih pogodb po veliki vojni. A vsled politične odločitve 

povojne jugoslovanske oblasti in obtožbe »kolektivne krivde« za gorje, ki ga je nacistični 

okupacijski režim povzročil slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno, je ta status 

izgubila. Izginili pa so tudi njeni pripadniki – bodisi so bili med vojno preseljeni na pobudo 

nacističnih oblasti, ali po vojni izgnani s strani jugoslovanskih.22 Na Slovenskem je tako v drugi 

polovici dvajsetega stoletja mogoče zaznati le še neznatni ostanek nekdanje nemško govoreče 

skupnosti. Tisti, ki so prisotni, so povečini (ekonomski) migranti avstrijske ali nemške 

narodnosti, ki so se v naše dežele preselili iz tujine. Osebe, ki so v povojnih popisih prebivalstva 

kot materni jezik navedle nemški jezik, so zraven tega »raztresene« po celotnem slovenskem 

ozemlju. Postopoma izginja tudi zgodovina več kot šesto letne prisotnosti nemške (avtohtone) 

skupnosti v Kočevju. Le še majhen del tako imenovanih Kočevarjev govori kočevsko narečje, 

izginjata njihova snovna in nesnovna dediščina. Od nekdaj 176 vasi jih je 100 že izginilo.23 

Enako usodo delijo tudi drugi deli nekdaj bogate kulturne dediščine. A to je le eden od številnih 

problemov nemško govoreče skupnosti. Spomin na slovensko nemštvo namreč bledi tudi v 

drugih delih RS. 

 

Po slovenski osamosvojitvi in prizadevanjih za mednarodno priznanje pred sedaj že tridesetimi 

leti vprašanju urejanja pravnega položaja in pravic nemško govoreče skupnosti na Slovenskem 

vsekakor ni bila pripisana prednostna naloga. Ob sprejetju slovenske Ustave tako nemško 

govoreči niso bili deležni enake kolektivne zaščite njihovih pravic kot denimo Italijani in 

Madžari, ki so v 64. členu opredeljeni kot narodna manjšina, prav tako niso bili deležni posebne 

zaščite kot denimo Romi v 65. členu. To dejstvo je bilo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja 

in v začetku 21. stoletja pogosto problematizirano. Deležno je bilo tudi obširne znanstvene 

obravnave tako na slovenski (raziskovalna skupina pod vodstvom Dušana Nećaka) kot 

avstrijski (raziskovalna skupina pod vodstvom Štefana Karnerja) strani. Raziskovalni skupini 

sta v ločenih raziskavah leta 1997 dokazali obstoj nemško govoreče manjšine v RS, a ta se v 

svojih lastnostih pomembno razlikuje od italijanske in madžarske narodne skupnosti. Leta 2001 

je bil sprejet Kulturni sporazum, sklenjen med Slovenijo in Avstrijo, ki je poskušal urediti 

položaj nemškogovoreče skupnosti v RS. Sporazum priznava obstoj nemško govoreče etnične 

skupine in na podlagi 61. člena Ustave vsakemu posamezniku priznava pravico do svobodnega 

izražanja svoje etnične pripadnosti, gojenja in izražanja svoje kulture, jezika in pisave. A zaščite 

ne opredeljuje na kolektivni ravni.24  

 

Problematika nemško govoreče skupnosti v RS je tudi trideset let po nastanku samostojne 

slovenske države še vedno prisotna v strokovnem in znanstvenem diskurzu. Nikakor ni mogoče 

trditi, da je to le obrobna tema političnih razprav. Eden od problemov je denimo že terminološki 

                                                      
22 Gregor Jenuš, Gregor, »Die vergessene Minderheit: zur Geschichte der Deutschen in Maribor«. Linguistica 

LX/2 (2020), str. 257-279. 
23 Mitja Ferenc, Das Schicksal der Deutschen Sprachminderheit in Slowenien«, Linguistica LX/2 (2020), str. 

227-243. 
24 D.V., Dunaj: Podpora priznanju nemško govoreče skupnosti v Sloveniji kot manjšine, RTVSLO MMC, 17.5. 

2018,  

https://www.rtvslo.si/svet/dunaj-podpora-priznanju-nemsko-govorece-skupnosti-v-sloveniji-kot-

manjsine/455273. 
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– ali govorimo o Nemcih, nemški manjšini, nemško govorečih? Ali bi morebitne kolektivne 

manjšinske zaščite morali biti deležni Kočevarji in njihova kulturna dediščina, ali nemško 

govoreča skupnost širše? Odgovori na zastavljena vprašanja vsekakor niso preprosti, v sebi pa 

skrivajo osnovno potrebo po prepoznanju identitete, kulture, jezika in zapuščine nemško 

govoreče skupnosti na Slovenskem in njihove umestitve v skupno kulturno dediščino 

slovenskega prostora.  

 

Hrvaška in srbska skupnost 

 

Hrvaška in srbska skupnost sta najštevilčnejši etnični manjšinski skupnosti v Sloveniji, ki pa ju 

slovenska Ustava, tako kot to velja za nemško skupnost, posebej ne omenja. Pripadniki 

hrvaškega naroda naj bi sicer že stoletja živeli na območju Bele krajine, slovenskega dela Istre 

ter na območju Prekmurja in okoli Sotle, danes pa precejšnje število Hrvatov živi tudi v večjih 

mestnih središčih, kot so Ljubljana, Maribor, Velenje, Novo mesto, Koper, Celje itd. Po 

neuradnih virih naj bi v Sloveniji živelo okoli 55.000 pripadnikov hrvaškega naroda. Ob 

zadnjem popisu prebivalstva v Sloveniji leta 2002 se je 35.642 prebivalcev narodnostno 

opredelilo kot Hrvati.25 Pripadniki hrvaške skupnosti se zlasti kulturno povezujejo v Zvezi 

hrvaških društev v Sloveniji (SHDS), ki je krovna organizacija hrvaških združenj. Pod okriljem 

SHDS delujejo številna hrvaška kulturna društva. Poleg le-teh pa samostojno delujeta še 

Kulturno umetniško društvo Žumberak iz Novega mesta in Hrvaški center kulture Ljubljana. 

Poudariti pa je potrebno, da vsa združenja združujejo priseljene Hrvate v Slovenijo in njihove 

potomce, ne pa pripadnikov avtohtone skupnosti s kakšnega strnjenega območja. Na podlagi 

Protokola o sodelovanju na področju izobraževanja med Republiko Hrvaško in Republiko 

Slovenijo, Ministrstvo za znanost in izobraževanje Republike Hrvaške od šolskega leta 

2010/2011 za otroke pripadnikov hrvaške skupnosti v Sloveniji organizira pouk hrvaškega 

jezika in kulture. Pouk poteka v desetih osnovnih oziroma srednjih šolah v Ljubljani, Lendavi, 

Mariboru, Ljutomeru, Sostrem, Radobljah in Grosuplju, učitelja hrvaškega jezika in kulture pa 

izbere hrvaško Ministrstvo za znanost in izobraževanje za obdobje štirih let. Možnost učenja 

hrvaškega jezika kot izbirnega predmeta obstaja tudi v okviru slovenskega izobraževalnega 

sistema za učence 7., 8. in 9. razreda slovenskih osnovnih šol. Pouk izbirnih predmetov, 

vključno s poukom hrvaškega jezika, organizirajo slovenske osnovne šole samostojno glede na 

interes in prijave učencev, oblikujejo pa se za vsako šolsko leto posebej26, zato med leti prihaja 

tudi do razlikovanja, koliko šol pouk materinščine izvaja. Ena izmed težav je malo interesa za 

to ponudbo. 

  

Srbi so naseljeni na ozemlju Slovenije od 16. stoletja (naseljevanje Uskokov v Belo Krajino), 

kjer so vse do danes ohranili svoje kulturne, etnične in jezikovne posebnosti njihovih uskoških 

prednikov. Gre za srbsko prebivalstvo v več obmejnih vaseh občine Črnomelj v Beli Krajini. 

Pripadniki srbske skupnosti, ki prebivajo v teh vaseh imajo, kot kažejo številni viri, dolgotrajne, 

trdne in trajajoče vezi s Slovenijo že vse od 16. stoletja dalje. To pa je eden od temeljnih 

                                                      
25 Statistični urad RS, Popis 2002, https://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=5.  
26 Republika Hrvatska, Pripadniki hrvaškega naroda v Sloveniji, http://www.mvep.hr/si/bilateralni-

odnosi/pripadniki-hrvaskega-naroda-v-sloveniji/. 

https://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=5
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kriterijev, ki se jih pogostokrat navaja v procesu priznavanja tradicionalnih (avtohtonih) 

narodnih manjšin. Največ Srbov se je v Slovenijo sicer preselilo v letih 1971-1980. Ob zadnjem 

popisu prebivalstva leta 2002 se je 38.964 prebivalcev Slovenije opredelilo, da so srbske 

narodnosti.27  

 

Kar tretjina le-teh živi v Ljubljani, nadpovprečno so naseljeni v občinah osrednje in zahodne 

Slovenije, v vzhodnem delu pa izraziteje naseljujejo le Celje in nekaj občin koroške regije. Prav 

tako je večje število Srbov v občini Pivka. V zadnjih letih narašča tudi število srbskih kulturnih, 

športnih, verskih ter drugih društev in združenj, ki so registrirana v RS. Z njihovim 

povezovanjem sta nastali Zveza srbskih društev Slovenije in Zveza srbske diaspore Slovenije. 

Leta 2016 pa sta začela delovati še združenje Nacionalni svet Srbov v Sloveniji in Socialna 

stranka Srbov Slovenije, ki med svojimi cilji navajata ohranjanje srbskega jezika in kulturno-

verske identitete ter prizadevanje za institucionalno priznanje urejenega statusa za Srbe v 

Sloveniji. Tudi v tem primeru gre za združevanje priseljenih Srbov in njihovih potomcev, 

medtem ko na v Beli krajini, kjer lahko zaznamo tudi avtohtono srbsko prisotnost, takšne 

organizirane strukture ni. 

 

Dosedanje raziskave, razna strokovna poročila in tudi številne javne razprave o tej tematiki so 

pokazali, da se pripadniki hrvaške, nemške in srbske skupnosti ne želijo preprosto asimilirati, 

temveč želijo ohraniti svojo identiteto in uresničevati svoje narodnostne potrebe na področju 

uporabe jezika, kulture, izobraževanja in šolstva, kot tudi drugje, ter tako prispevati k 

večkulturnosti slovenskega prostora. Ustava RS jim sicer zagotavlja individualne pravice, 

vendar nekateri predstavniki obeh skupnosti poudarjajo, da ta raven pravnega varstva za 

udejanjanje njihovih posebnih potreb ne zadošča in si zato že vseskozi prizadevajo za to, da se 

jim omogoči uresničevanje tudi t.i. kolektivnih pravic. Kot je razvidno iz ponavljajočih se 

poročil Sveta Evrope, OZN, OVSE in EU so kritike in priporočila slovenski državi praviloma 

usmerjena v pravice in položaj novih narodnih skupnosti (narodnosti nekdanje SFRJ) ter drugih 

tradicionalno prisotnih, vendar ustavno nepriznanih narodnih skupnosti v Sloveniji (nemško 

govoreča skupnost, avtohtoni hrvaška in srbska skupnost), namreč da mora slovenska vlada 

poleg tega, da jim zagotavlja individualne pravice ustvarjati tudi možnosti za uveljavljanje 

njihovih kolektivnih pravic. Pri tem velja opozoriti tudi na vsakoletna opozorila in priporočila 

Varuha človekovih pravic v RS, ki poziva k sprejemu dodatnih ukrepov države za spodbujanje, 

razvoj in ohranitev identitete narodnih skupnosti, ki niso posebej opredeljene v Ustavi RS, da 

bi se z njimi zagotavljala politika na področjih ohranjanja njihove kulturne identitete in jezika, 

prisotnosti v javnih medijih in njihovih drugih interesov, ki prispevajo k ohranjanju in razvoju 

njihove narodne identitete, posebej pa sprejela odločitev za vzpostavitev institucije, v kateri 

bodo predstavniki teh narodnih skupnosti imeli sogovornika za uresničevanje njihovih pravic 

in interesov na ravni države.  

 

Tako se predvsem glede hrvaške, nemške in srbske skupnosti v Sloveniji poraja ključno 

vprašanje, ali z vzdrževanjem statusa quo na področju pravne ureditve njihovega položaja in 

pravic v Sloveniji (to je, da pripadniki navedenih narodnih skupnosti uživajo vse individualne 

                                                      
27 Statistični urad RS, Popis 2002, https://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=53. 
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pravice na osnovi ustavnih norm o pravicah človeka) slovenska država v redu izpolnjuje 

mednarodne in evropske standarde varstva manjšin. Ali pa je z vidika stališča, da vsaka 

manjšina mora uživati tisto raven varstva, ki je kot minimalna določena na mednarodni oziroma 

evropski ravni obstoječi slovenski pravno-politični okvir nezadosten za zagotavljanje 

materialne in druge oblike podpore njihovemu delovanju ter za ustvarjane potrebnih pogojev 

za ohranjanje njihove identitete in za uresničevanje njihovih pričakovanj in potreb za ohranitev 

jezika in kulture. Ali so torej v skladu z mednarodnopravnimi obveznostmi Slovenije hrvaška, 

nemška in srbska skupnost v Sloveniji upravičene zahtevati in uživati enak ustavni položaj kot 

se priznava italijanski in madžarski narodni skupnosti? Ali pa je zanje primernejša alternativna 

rešitev - to je, da se zakonsko posebej uredi njihov status in pravice po vzoru Zakona o romski 

skupnosti v RS? Oziroma, ali je sploh potrebna kakršnakoli sprememba, RS že po zdajšnji 

ureditvi te skupine materialno podpira za njihovo kulturno udejstvovanje, jim omogoča 

medijsko prisotnost ter spodbuja in celo materialno podpira učenje materinščin v šolah – s tem 

pa se RS postavlja visoko nad evropsko povprečje pri skrbi za primerljive skupnosti. 

 

Nekaj vidikov udejanjanja pravic ustavno nepriznanih manjšinskih skupnosti v praksi v 

Sloveniji 

 

Čeprav druge manjšinske narodne skupine razen Madžarov, Italijanov in Romov niso 

poimensko navedene v Ustavi RS, ne moremo trditi, da jih država sploh ne priznava. Glede 

statusa in položaja pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije sicer ni bil sprejet poseben zakon, 

a ostala relevantna zakonodaja omogoča financiranje njihovih kulturnih dejavnosti (v zadnjih 

letih zadevna društva prejmejo letno približno 270.000 evrov), soudeležbo države pri 

prostovoljnem učenju njihovih maternih jezikov in kultur. V šolah se novo priseljenim učencem 

nudi tudi učitelje, ki obvladajo njihov jezik, dodatno število ur slovenščine in učenje njihovih 

materinščin kot dopolnilnega pouka, vse za lažjo integracijo teh otrok a hkrati tudi ohranjanje 

identitete. Na javni televiziji imajo redno oddajo namenjeno dejavnostim teh skupnosti ter zanje 

relevantnim tematikam, država pa finančno podpira tudi druge medijske vsebine, ki se ukvarjajo 

s temi tematikami. To je v primerjavi z ostalimi evropskimi državami nadpovprečna skrb. 

Nedvomno pa bistveno manjša kot za madžarsko in italijansko manjšino 

. 

Svoboda izobraževanja izhaja iz 57. člena ustave in je nato konkretizirana v številnih predpisih. 

8. člen Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 – UPB s spremembami) med drugim določa: 

»Za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, 

se ob vključitvi v osnovno šolo organizira pouk slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem 

z državami izvora pa tudi pouk njihovega maternega jezika in kulture«. Ostale pravne podlage 

so še: Direktiva Sveta Evropske skupnosti o izobraževanju otrok delavcev migrantov 

(77/486/EGS), Resolucija Sveta Evropske unije o evropski strategiji za večjezičnost (2008/C 

320/01), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja iz leta 2007 (81. člen) in 

Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014‒2018. Na tej podlagi se izda 

povabilo šolam, te nato oddajo prošnje, kjer navedejo jezik/e, učitelja/e, število 
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učencev/dijakov, nato pa se s sklepom ministrice dodeli sredstva.28 Roter pravi, da ker varstvo 

narodnih skupnosti v Sloveniji temelji na ozemeljskem načelu, je neizvedljivo takšen model 

prenesti tudi na teh šest skupnosti, in praksa v Sloveniji že obstaja in se izvaja učenje 

albanskega, bošnjaškega oziroma bosanskega, hrvaškega, makedonskega in srbskega jezika.29 

Težava pa je, da za takšno učenje ni prav velikega interesa, tako se je leta 2015 vseh jezikov 

skupaj v vsej državi učilo le okoli 250 otrok, oziroma 0,1 % pripadnikov teh skupnosti. Kot 

osrednje razloge avtorica navaja: »Slaba informiranost staršev, inercija ravnateljev in zapleten 

sistem pouka jezikov narodnih skupnosti v slovenskih šolah«.30 To pa je lahko tudi že razlog 

za nova nesoglasja. Kot navaja Valentinčič je na zaključni okrogli mizi projekta “ENA.KOST: 

vključevanje in aktivna participacija manjšinskih in migrantskih skupnosti v Sloveniji” pred 

nekaj leti eden izmed razpravljavcev, pripadnik enega izmed narodov iz nekdanje Jugoslavije, 

tako predlagal, da bi bilo potrebno vse materinščine iz bivše SFRJ (razen albanščine) združiti 

v en predmet, srbohrvaščino. Ostali razpravljavci se s tem niso strinjali, razprava pa je kazala 

na precejšnje mogoče tenzije glede tega.31 

 

Odločitev, ali bodo jezike sploh ponudili, je avtonomna odločitev šole, kot velja za vse izbirne 

predmete. To sliko lahko dopolnimo s podatki, ki jih ponuja Straus (2016). Poleg navedenih 

jezikov je kot učenje materinščine na voljo tudi učenje: nizozemščine, nemščine, ruščine, 

kitajščine, madžarščine in ukrajinščine; poleg bošnjaščine pa je navedena bosanščina. Vseh 

jezikov se je v šolskem letu 2015/16 učilo 420 otrok. Po jezikih so številke sledeče: nemščina 

85, albanščina 19, makedonščina 45, ruščina 114, bosanščina 19, kitajščina 29, ukrajinščina 6, 

madžarščino 13 in hrvaščino 90. Za srbščino in nizozemščino ni bilo podatka. V šolskem letu 

2015/16 so tuje jezike kot materinščino poučevali na 18 šolah v Sloveniji (Ibid). Za leto šolsko 

leto 2019/2020 pa so podatki sledeči: vseh jezikov se je učilo 366 otrok, Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport je za to namenilo 16.470 evrov. Nemščine se je na eni osnovni 

šoli učilo 74 učencev, albanščine na dveh šolah 32 učencev, makedonščine 48 učencev za šestih 

šolah, ruščine 175 učencev na dveh šolah, bosanščine, hrvaščine, ukrajinščine in  kitajščine 

nihče, srbščine štirje na eni šoli, madžarščine 17 učencev na eni šoli, francoščine pa 16 učencev 

na eni osnovni šoli.32  

 

Učenje jezikov lahko poteka na tri načine: kot dopolnilni pouk; kot obvezni izbirni predmet, ki 

se izvaja v sedmem, osmem in devetem razredu osnovne šole; pri hrvaščini, ki ima status 

sosednjega jezika, pa je možnost še poučevanje kot neobvezni izbirni predmet od četrtega ali 

sedmega razreda dalje. Pri drugi in tretji možnosti gre za poučevanje kot drugi tuj jezik. 

Dopolnilni pouk je namenjen tistim, ki ta jezik v osnovi že govorijo doma in ga v okviru 

dopolnilnega pouka nadgrajujejo (torej tega pouka ne morejo obiskovati tisti, ki tega jezika še 

                                                      
28 Bronka, Štrous, Poučevanje maternih jezikov in kultur. Posvet o jezikovnem vključevanju priseljencev v vrtce 

in šole. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad za razvoj izobraževanja, 2016. 
29 Petra Roter, Pomen in vloga jezika v integracijskem procesu. V: Priseljenci (uredil Miran Komac, 2007), 326. 
30 Tanja Hrdlička Bergelj, Samo 250 otrok se v klopeh uči hrvaščine, srbščine, bosanščine, albanščine in 

makedonščine, MMC, 2015. Dostopno na: https://www.rtvslo.si/slovenija/samo-250-otrok-se-v-klopeh-uci-

hrvascine-srbscine-bosanscine-albanscine-in-makedonscine/365086.  
31 Dejan Valentinčič, Stopnja družbene integracije neslovenskega etničnega prebivalstva v Mestni občini Nova 

Gorica v kontekstu obče slovenske družbe, 2017, 52. 
32 Bronka Štrous, elektronsko sporočilo Dejanu Valentinčiču, 2021. 

https://www.rtvslo.si/slovenija/samo-250-otrok-se-v-klopeh-uci-hrvascine-srbscine-bosanscine-albanscine-in-makedonscine/365086
https://www.rtvslo.si/slovenija/samo-250-otrok-se-v-klopeh-uci-hrvascine-srbscine-bosanscine-albanscine-in-makedonscine/365086
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ne govorijo). Dopolnilni pouk se vedno odvija izven rednega pouka, v popoldanskem času ali 

v soboto. Drugi tuj jezik pa je namenjen celotni populaciji in učenje se začne z osnovami. 

Priseljenci in njihovi potomci, katerih materni jezik je hkrati tudi drugi tuji jezik, se temu pouku 

lahko pridružijo. Ta pouk poteka v okviru rednega urnika. Razlika je tudi pri kadrih: v okviru 

obveznega ali neobveznega drugega tujega jezika lahko poučujejo tisti, ki so za to formalno 

usposobljeni, dopolnilni pouk pa izvajajo posamezniki, za katere je zaželeno, da imajo ustrezno 

izobrazbo. Ker pa jih Slovenija (MIZŠ) ne financira, tega pogoja ne more postaviti. V šolskem 

letu 2015/16 je Slovenija za stroške poučevanja materinščin porabila 14.850 evrov, v šolskem 

letu pa 16.470 evrov.33 

 

Osrednja kritika in pobuda Zveze zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti 

razpadle SFRJ v Sloveniji (v nadaljevanju Zveza zvez) se nanaša na plačevanje učiteljev, in 

sicer da bi morala to prevzeti Slovenija. A kot navaja Valentinčič, ga je uslužbenka Centra za 

slovenščino kot drugi/tuj jezik, ki ni želela biti imenovana, opozorila, da stvar ni tako preprosta 

in samoumevna. Slovenija organizira tudi pouk slovenščine kot dopolnilnega pouka med 

slovenskimi zdomci izven matice. Ta trenutno poteka v naslednjih državah: Nemčija, Švica, 

Srbija, BiH, Makedonija, Hrvaška, Švedska, Francija, Češka (Praga) in Avstrija (Dunaj). 

Organiziran je na tri načine: z napotenimi učitelji, ki jih zaposluje Slovenija, s honorarnimi 

sodelavci, ki so tam živeči Slovenci, ali pa to opravlja kar lektor slovenščine na lokalni univerzi, 

ki ga tja kot lektorja tudi pošilja Slovenija. Sogovornica ga je opozorila, da v nobeni od teh 

držav države gostiteljice ne prevzamejo nikakršnega finančnega bremena, ampak vse financira 

Slovenija – učitelje, gradiva, tudi prostore (plačuje najemnine, če pa pouk poteka v prostorih 

slovenskih društev, tudi opozarja, da ta društva sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za 

Slovence v zamejstvu in po svetu). Sogovornica opozarja, da imajo organizatorji teh programov 

upravičene pomisleke, ali bi bilo pravično, da slovenski davkoplačevalci prevzamejo breme 

obojih stroškov – tako poučevanja slovenščine v tujini kot materinščin v Sloveniji. Že sedaj 

Slovenija prevzema večji delež, ko pokrije vse izdatke za poučevanje slovenščine v tujini, 

obenem pa tudi financira stroške za poučevanje materinščin v Sloveniji. Ob tem opozarja še na 

eno dodatno stvar, ki jo ponuja Slovenija. Učiteljem, ki učijo tuje jezike kot materinščine v 

Sloveniji, se redno ponuja izobraževanja, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport, kjer jim nudijo didaktične nasvete za poučevanje. Pripravili so jim tudi okviren učni 

načrt, ki ga lahko prevzamejo, če to želijo. Problematiko bi bilo torej ustreznejše reševati na 

osnovi meddržavnih pogodb, kjer bi se Slovenija z vsako državo posebej, kjer obstaja 

                                                      
33 Bronka Štrous, Poučevanje maternih jezikov in kultur. Posvet o jezikovnem vključevanju priseljencev v vrtce 

in šole. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad za razvoj izobraževanja, 2016, in Bronka, 

Štrous, elektronsko sporočilo Dejanu Valentinčiču, 2021. 
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obojestranski interes za poučevanje materinščin, dogovorila o enotnem modelu za obe državi.34 

To pa bi seveda lahko prineslo neenak položaj učenja različnih materinščin v Sloveniji.3536  

Omenimo še, da imajo vsi šoloobvezni otroci ter tudi srednješolci, ki se na novo priselijo v 

Slovenijo, možnost do večjega števila ur slovenščine, kjer se jih poskuša čim hitreje pripraviti, 

da bi lahko polno sledili pouku v slovenščini. Nameni se jim tudi posebnega učitelja. Po 

programu pomoči po preselitvi se slovenščine lahko učijo (tako otroci kot odrasli) tudi izven 

šol na brezplačnih tečajih po programu Začetna integracija priseljencev. 

 

Javna Televizija Slovenija je leta 2014 uvedla štirinajstdnevno studijsko mozaično oddajo Na 

glas, ki predstavlja prav življenje šestih Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, 

Makedoncev in Srbov v Sloveniji.37 Oddaja je dostopna tudi v spletnem arhivu. Zelo zanimivo 

je omeniti, da so pogosto po oddaji prispevki objavljeni tudi kot članki na vidnem mestu na 

spletnem portalu MMC. To je relevantno omeniti, ker novic o italijanski in madžarski narodni 

skupnosti, ki imata glede na svoj status še bistveno obsežnejšo produkcijo na javni RTV, ne 

zasledimo na MMC. Na elektronsko pisno vprašanje Valentinčiča uredništvu, po katerih 

kriterijih se uredništvo MMC za to odloča, ni prejel nobenega odgovora.38 Poleg tega prvi 

program nacionalnega radia vsak teden predvaja tudi polurno radijsko oddajo Sami naši, ki je, 

po opisu na spletni strani “namenjena pripadnikom etničnih skupnosti s prostora bivše 

Jugoslavije in tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, ki želijo širiti svoje vedenje o delovanju 

teh skupnosti in njihovih posebnostih.”39 

 

Radio Študent je v preteklih letih predvajal tri radijske oddaje, ki so potekale v jezikih 

obravnavanih skupnosti: od 2012 oddajo v srbskem jeziku Kontrola leta, od 2004 do konca leta 

2014 oddajo v bosanskem jeziku Podalpski selam in od 2014 oddajo v hrvaškem jeziku Vjetar 

u leđa, ki jo je s koncem maja 2016 nadomestila oddaja Mali granični prijelaz. Oddaje v celoti 

ustvarjajo pripadniki teh skupnosti.40 Z odgovorom na Valentinčičevo vprašanje po elektronski 

pošti mu je direktor radia Študent pojasnil, da so z oddajo Podalpski selam zaključili zaradi 

odločitve redaktorja in urednika Admirja Baltića, da je sam ne bo več pripravljal. Oddajo Vjetar 

                                                      
34 Slovenija ima že sedaj z določenimi državami sklenjene bilateralne pogodbe, v katerih državi omenjata tudi to 

vprašanje. V nekaterih pogodbah je določeno, da bosta državi glede dopolnilnega pouka sklenili specialne 

bilateralne pogodbe. V teh pogodbah naj bi bilo z matičnimi državami teh narodov dogovorjeno, da bosta državi 

podpirali dopolnilni pouk maternega jezika in kulture držav pogodbenic. Ne glede na obstoj ali neobstoj 

bilateralnih pogodb ter ne glede na dejstvo, da nobena od držav, kjer se kot dopolnilni pouk poučuje slovenščino, 

za to ne prevzema vsaj dela finančnega bremena, pa Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) 

podpira dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur vseh etničnih skupin, ki za to zaprosijo. Dogovorijo se s 

posamezno šolo, najdejo učitelja in poskrbijo za njegovo plačilo. Slovenija nudi brezplačne prostore v šolah. 
35 Glede tega, da učitelje materinščin plačujejo izvorne države slušateljev, očitno obstajajo tudi izjeme. Na posvetu 

»Pomen društvenih dejavnosti in mednarodnega kulturnega sodelovanja za Ljubljano« (19. junija 2014) je 

predstavnik bošnjaške skupnosti povedal, da je na OŠ Ledina (kjer naj bi bil bošnjaščina materni jezik kar 60 % 

otrok) učenje bošnjaščine financirala Mestna občina Ljubljana (osebni zapiski, dostopno pri avtorju). 
36 Glej Dejan Valentinčič, Stopnja družbene integracije neslovenskega etničnega prebivalstva v Mestni občini 

Nova Gorica v kontekstu obče slovenske družbe, 2017, 53-54. 
37 Za opis pobud, ki so do tega privedle glej Žikić v Kržišnik-Bukić (ur) 2014, 75‒77. 
38 Dejan Valentinčič, Stopnja družbene integracije neslovenskega etničnega prebivalstva v Mestni občini Nova 

Gorica v kontekstu obče slovenske družbe, 2017, 55. 
39 RTVSLO, Podkast, Samo naši, https://prvi.rtvslo.si/podkast/sami-nasi/173250728. 
40 Biljana Žikić, Mediji in narodne skupnosti nekdanje SFRJ ter Srbi v Sloveniji. V: Kdo so narodne manjšine v 

Sloveniji (uredila Vera Kržišnik-Bukić, 2014), 74. 
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u ledža pa so z oddajo Mali granični prijelaz nadomestili zaradi mlajše, večinoma študentske 

ekipe, ki jo pripravlja, torej iz uredniško-vsebinskih razlogov. Oddaja pa ostaja konceptualno 

ista, namenjena tako pripadnikom hrvaške manjšine kot ostalemu poslušalstvu. Glede finančnih 

podpor za oddaje mu je direktor odgovoril, da so v letu 2016 za oddajo Mali granični prijelaz 

pridobili projektna sredstva v višini 1.000,00 EUR iz naslova razpisa Javnega sklada za kulturne 

dejavnosti RS. Oddajo Kontrola leta sta v letu 2016 sofinancirali Ministrstvo za kulturu i 

informisanje Republike Srbije v višini 4.025,00 EUR in Ured za dijasporu Ministarstva spoljnih 

poslova Republike Srbije v višini 4.074,00 EUR. Oddaja Kontrola leta (22 oddaj letno) je bila 

v letu 2016 tudi ena od 67-ih vrst programskih vsebin projekta Urbana študentska medijsko 

izobraževalna platforma 2016, ki ga v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje medijskih 

vsebin sofinancira Ministrstvo za kulturo RS v višini 62.790,00 EUR (celotna vrednost 

prijavljenega projekta znaša 193.502,00 EUR). V okviru razmejitev in poročanja na Ministrstvo 

za kulturo so delež sofinanciranja projekta, ki pripade na oddajo Kontrola leta v letu 2016, 

razmejili na 796,00 EUR.41  

 

Omeniti velja, da so tudi nekateri mediji v zasebnem lastništvu kot svojo priložnost prepoznali 

predvajanje vsebin, ki so bile ustvarjene v državah nekdanje Jugoslavije in izhajajo iz njihove 

kulture ter so v teh jezikih. Najbolj znan je radio Aktual, ki predvaja t. i. »jugo glasbo« (sledimo 

terminologiji iz vira podatka) in je bil leta 2016 najbolj poslušan radijski program v Sloveniji. 

Pomenljiv je tudi domneven razlog za to (v preteklih letih namreč ni bil na samem vrhu) – 

uvedba glasbenih kvot, koliko programa morajo zasedati slovenski glasbeniki, saj se takrat 

predvaja slovenske glasbenike, ki pojejo v hrvaščini.42  

 

Poleg Aktuala velja omeniti še televizijsko postajo TV 3, ki v svojo programsko shemo tudi 

uvršča številne nadaljevanke in filme, ki so bili producirani v drugih državah z območja 

nekdanje Jugoslavije. Nadpovprečna prisotnost takšnih vsebin v primerjavi s produkcijo drugih 

držav je prisotna tudi v nekaterih drugih televizijskih in radijskih postajah, ki oddajajo v 

Sloveniji. Pri tem so ciljni gledalci in poslušalci zagotovo tako pripadniki drugih narodov iz 

območja nekdanje Jugoslavije kot tudi Slovenci, ki jih ta produkcija zanima, jim je ta kultura 

všeč, čutijo nostalgijo do nekdanje Jugoslavije itd. 

 

Glede financiranja dejavnosti deluje znotraj Ministrstva za kulturo Služba za kulturne 

raznolikosti in človekove pravice, ki je namenjena prav podpori takšnim vsebinam. Kot nekaj 

relevantnih razpisov, namenjenih spodbujanju kulturne raznolikosti, omenjamo: Javni razpis za 

izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju 

kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016 – 2017 (vrednost razpisa 1,2 mio 

EUR)43 in Javni razpis za izbiro ponudnikov za izvedbo projektov na podlagi nacionalnega 

                                                      
41 Dejan Valentinčič, Stopnja družbene integracije neslovenskega etničnega prebivalstva v Mestni občini Nova 

Gorica v kontekstu obče slovenske družbe, 2017, 55-56. 
42 Bojan Požar, Famozne glasbene kvote na vrh najbolj poslušanih radijskih postaj izstrelile Radio Aktual. 

Požareport, 27. 8. 2016. Dostopno na: https://pozareport.si/post/392152/famozne-glasbene-kvote-na-vrh-najbolj-

poslusanih-radijskih-postaj-izstrelile-radio-aktual. 
43 Ministrstvo za kulturo, Javne objave, Dostopen na: 

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1768. 

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1768
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programa za jezikovno politiko (odprt vsako leto)44. Služba tudi nadalje v vseh letih objavlja 

relevantne razpise. Svoje delovanje ima razdeljeno na štiri področja, poleg sofinanciranja 

kulturnih programov (1) avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti; (2) romske 

skupnosti; (3) pripadnikov nemškogovoreče etnične skupnosti; je posebno področje (4) 

Sofinanciranje operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin 

na področju kulture, kjer sta vključeni dve ločeni kategoriji (a) invalidi in (b) manjšinske 

etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, 

narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih 

skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, nemško govoreče etnične 

skupine v Sloveniji, različnih manjšinskih etničnih skupnosti ter priseljencev).45 Relevantni 

javni razpisi za to področje se pojavljajo tudi na Javnem skladu za kulturne dejavnosti, enako 

tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Zavodu za šolstvo, Ministrstvu za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti itd. V okviru Javnega sklada za kulturne dejavnosti 

omenimo Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih 

skupnosti in priseljencev v RS46, katerega vrednost je običajno okoli 160.000 evrov. Razpis se 

ponavlja vsa leta, znesek ostaja enak.47 V besedilu razpisa je posebej navedeno, da 

sofinanciranje projektov italijanske, madžarske in romske narodne skupnosti ni predmet 

razpisa, saj so njim namenjeni drugi razpisi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
44 Ministrstvo za kulturo, Javne objave, Dostopen na: 

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1707. 
45 Glej Finančne podpore kulturni raznolikosti, 2020 
46 Dostopen na: http://www.jskd.si/financiranje/etnicne_skupnosti/etn_17/uvod_etn_17.htm. 
47 Rezultati razpisa za leto 2020 so dostopni na povezavi 

 https://www.jskd.si/financiranje/etnicne_skupnosti/etn_20/uvod_etn_20.htm. 

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1707
http://www.jskd.si/financiranje/etnicne_skupnosti/etn_17/uvod_etn_17.htm
https://www.jskd.si/financiranje/etnicne_skupnosti/etn_20/uvod_etn_20.htm
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3. Analiza varstva hrvaške skupnosti v slovenskem 

ustavnopravnem redu 

 

3.1 Krajši pregled najbolj relevantne literature 

 

Iz prakse varstva manjšin v Republiki Sloveniji je mogoče povzeti, da Slovenija varuje 

manjšinske skupnosti skladno s prevladujočim evropskim razumevanjem pojma narodna 

manjšina: za varstvo manjšin v Sloveniji je ključna dolgotrajna poselitev na določenem 

ozemlju, ki ga zakonodaja (Ustava Republike Slovenije) poimenuje kot narodnostno mešano 

ozemlje.48 Z nekaj redkimi izjemami se vse manjšinske pravice izvajajo na tem, točno 

določenem ozemlju. Če bi se slovenska država odločila za razširitev istega modela varstva 

manjšin tudi na druge bolj številčne etnične skupnosti, kamor spada tudi hrvaška skupnost v 

Sloveniji, bi morala najprej »določiti njihov zgodovinski poselitveni prostor (torej določiti 

narodnostno mešano ozemlje)«.49 

 

Medtem ko je zapise o hrvaški etnični prisotnosti na ozemljih, ki so sedaj vključena v slovenski 

državni teritorij (zlasti območje Bele Krajine, Metlika in Črnomelj) mogoče najti tako v hrvaški 

kot slovenski strokovni literaturi, so poznejša strokovna poizvedovanja pokazala, da v Sloveniji 

ni avtohtone hrvaške narodne skupnosti po klasičnem razumevanju avtohtonosti.50 Ugotovitev 

o stapljanju hrvaškega prebivalstva z lokalno slovensko populacijo pa seveda ne pomeni, da 

hrvaškega prebivalstva ob hrvaško-slovenski meji ni.51 Verjetno pa je meja med Slovenijo in 

Hrvaško, ki je hkrati pomenila uvajanje različnih modelov socializacije (v glavnem v šolah), 

vplivala na asimilacijo hrvaškega prebivalstva na teh območjih. Miran Komac opozarja na 

težave pri določanju vitalnega hrvaškega narodnega poselitvenega prostora v Republiki 

Sloveniji in se sprašuje, katera območja bi to sploh lahko bila. Ugotavlja tudi, da si pri določanju 

še vedno vitalnega »hrvaškega avtohtonega« poselitvenega prostora niti raziskovalci niso 

povsem enotni - ali gre za prostor, ki je v Poročilu odbora strokovnjakov o uresničevanju 

Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih v Sloveniji označen kot »mejno območje 

okoli Mokric« (border region around Mokrice)? Omenjeno poročilo ne vsebuje podatkov o 

tem, katera naselja naj bi to bila.52 Glede na razpoložljive podatke bi zato težko rekli, da gre za 

populacijo z vsemi značilnostmi, ki jih običajno pripisujemo »klasičnim« narodnim 

manjšinam.53 Po drugi strani pa Šime Ivanjko izpostavlja, da se pripadnike hrvaškega naroda v 

Sloveniji neupravičeno opredeljuje kot »tipično imigrantsko skupnost«, saj hrvaška skupnost 

                                                      
48 Petra Roter, Pojmovanje in opredeljevanje manjšin, v: Priseljenci: Študije o priseljevanju in vključevanju v 

slovensko družbo (uredil Miran Komac, 2007) 28. 
49 Miran Komac, Varstvo »novih« narodnih skupnosti v Sloveniji, 43 Razprave in gradivo / Treatises and 

Documents (2003) 6–33, 15. 
50 Glej tudi npr. Miran Komac, Varstvo »novih« narodnih manjšin (skupnosti), v: Kdo so narodne manjšine v 

Sloveniji: Zbornik skupine avtorjev (uredila Vera Kržišnik-Bukić, 2014) 117. 
51 Vera Kržišnik-Bukić, Narodnostna sestava v obmejnem prostoru med Slovenijo in Hrvaško (Ljubljana: Inštitut 

za narodnostna vprašanja, 1997). 
52 Miran Komac, Varstvo »novih« narodnih skupnosti v Sloveniji, v: Priseljenci: Študije o priseljevanju in 

vključevanju v slovensko družbo (uredil Miran Komac, 2007) 60. 
53 Budislav Vukas, Hrvati u Sloveniji – etnička (nacionalna) manjina? v: Hrvati u Sloveniji (Zagreb: Institut za 

migracije i narodnosti, 1997) 227–233. 
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živi v Sloveniji že najmanj dve generaciji in nesporno je tudi dejstvo, da so pripadniki hrvaškega 

naroda tudi v preteklih stoletjih živeli na tem območju.54 Pri tem Ivanjko (ki je sicer strokovnjak 

za drugo pravno področje, gospodarsko pravo, ki spada v vejo zasebnega prava) glede razmerja 

migrantstvo/manjšinstvo izhaja iz izhodišča, da so imigranti le pripadniki priseljene generacije, 

kar je razumljivo, saj bi bilo sporno, če bi migrantski status obravnavali kot dedni status. A 

hkrati to ne avtomatično pomeni (kot bi lahko tudi razumeli Ivanjka), da ker potomci imigrantov 

niso več migranti, postaja njihov status manjšinski. Avtohtonosti ne moremo razumeti v štetju 

let prebivanja (najmanj dve generaciji, stoletje itd), ampak kot navezavo na neko okolje, 

omejeno območje in tamkajšnjo kulturno krajino. To pa je tisti vidik, ki ga je pri hrvaški 

skupnosti najtežje najti. 

Šime Ivanjko, Petra Roter in Franc Mlinar nadalje ugotavljajo,55 da si pripadniki narodov in 

narodnosti nekdanje skupne države SFRJ kot ustavno nepriznanih etničnih skupnosti v 

Republiki Sloveniji, vključno s tistimi, ki pripadajo hrvaški skupnosti, ne želijo preprosto 

postati subjekt asimilacije oziroma akulturacije, ampak želijo ohraniti svojo nacionalno 

identiteto in uresničevati svoje narodnostne potrebe na področju kulture, šolstva in drugje ter 

tako prispevati k večkulturnosti slovenskega prostora. Čeprav jim Ustava RS v 61. in 62. členu 

zagotavlja individualne pravice, si prizadevajo, da bi se jim omogočilo uresničevanje 

kolektivnih manjšinskih pravic. Pri tem sicer ne pojasnijo v čem se pripadniki narodnosti 

nekdanje SFRJ s pravnega vidika razlikujejo od ostalih ustavno nepriznanih etničnih skupin 

(običajno imigrantskega izvora), ki tudi bivajo v Republiki Sloveniji in jim ustava zagotavlja 

enake pravice. 

Pomemben element ohranjanja identitete hrvaške skupnosti je sistem dopolnilnega pouka 

maternega jezika in kulture, vendar je bilo doslej v takšen dopolnilni pouk v hrvaškem jeziku 

vključenih le malo otrok iz hrvaške skupnosti. Razloge za to je po njihovem mnenju iskati v 

pasivnosti slovenskih državnih organov na tem področju kljub siceršnjemu načelnemu stališču 

o spodbujanju takšne dejavnosti v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih 

skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji in sklenjenim 

dvostranskim dogovorom med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo na področju kulture 

in izobraževanja. Z zagotavljanjem ugodnih pogojev za izobraževanje in spoznavanje jezika in 

kulture pripadnikov hrvaške skupnosti, ki je torej primarno naloga državne skupnosti, pa se v 

Sloveniji nesistematično ukvarjajo posamezna hrvaška kulturna in druga društva ter se pri tem 

nemalokrat soočajo z večjimi težavami in ovirami. Zato pripadniki hrvaške skupnosti od 

slovenske države pričakujejo, da bo njena vloga na tem področju aktivnejša in da bo torej  

naredila bistveno več kot je to storila do sedaj za reševanje te problematike. Zlasti bi Republika 

Slovenija morala sistemsko podpreti takšno obliko izobraževanja, tudi tako, da bi zagotovila 

potrebno infrastrukturo za poučevanje in priskočila na pomoč pri financiranju dopolnilnega 

                                                      
54 Šime Ivanjko, Novodobne manjšine, ki niso manjšine, in Hrvati v Sloveniji, v: Kdo so narodne manjšine v 

Sloveniji: Zbornik skupine avtorjev (uredila Vera Kržišnik-Bukić, 2014) 29. 
55 Šime Ivanjko, Odprta vprašanja pripadnikov novodobnih manjšin v zvezi z učenjem maternega jezika in razvoj  

lastne kulture, v: Zgodba o uspehu s priokusom grenkobe – diskriminacija v Sloveniji (uredil Silvo Devetak, 2007) 

58-61; Petra Roter, Pojmovanje in opredeljevanje manjšin, v: Priseljenci: Študije o priseljevanju in vključevanju 

v slovensko družbo (uredil Miran Komac, 2007) 28; Franc Mlinar, Pogledi in izkušnje z diskriminacijo – odgovori 

in mišljenja udeležencev v projektnih dejavnostih, v: Zgodba o uspehu s priokusom grenkobe – diskriminacija v 

Sloveniji (uredil Silvo Devetak, 2007) 36-37. 
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pouka v hrvaščini. Prav tako si pripadniki hrvaške skupnosti v Sloveniji želijo izboljšanje 

financiranja kulturnih programov, ki jih pripravljajo v okviru aktivnosti posameznih društev. 

Brez sprejetja tovrstnih ukrepov s strani slovenske države se bo po njihovem mnenju še naprej 

nadaljevala tiha asimilacija pripadnikov hrvaške skupnosti. Ta stališča lahko problematiziramo. 

Glede domnevne neaktivnosti slovenskih državnih organov pri organizaciji in izvajanju 

dopolnilnega pouka hrvaščine je potrebno poudariti, da takšni tipi dopolnilnega pouka za 

številne druge jezike nemoteno potekajo (nemščine, albanščine, makedonščine, ruščine, 

bosanščine, kitajščine, ukrajinščine, madžarščine, srbščine, nizozemščine, francoščine)56, 

pristop državnih organov pa je do vseh enak. Mogoče bi razloge torej veljalo bolj iskati v ne 

interesu staršev hrvaškega maternega jezika za takšen dopolnilni pouk, morda kot sami večkrat 

poudarjajo pripadniki teh skupnosti zaradi kulturne podobnosti med narodoma ter hitrejšega 

asimiliranja. Dodatno velja poudariti tudi, da je pristop slovenske države do dopolnilnega pouka 

hrvaščine (in drugih jezikov) precej bolj naklonjen in radodaren, kot velja za pristop Hrvaške 

do dopolnilnega pouka slovenščine. Pri dopolnilnih poukih v Sloveniji matične države 

financirajo zgolj učitelja jezika, medtem kot Slovenija prevzame skrb za prostore, stroške 

povezane s tem, pomaga z učnim gradivom itd. Pri poučevanju slovenščine kot dopolnilnega 

jezika na tujem, ki ga organizira Zavod RS za šolstvo, vse stroške nosi Republika Slovenija. 

Šime Ivanjko poleg tega opaža, da se tudi z vstopom Republike Hrvaške v EU kot skupnost 

evropskih  narodov dejanski položaj hrvaške skupnosti v Sloveniji ni spremenil in torej ni 

opaziti nobenih pozitivnih premikov v smeri stališč oziroma obljub, izraženih v  Deklaraciji 

Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v 

Republiki Sloveniji ter dvostranskih dogovorih med slovensko in hrvaško državo. Slovenske in 

hrvaške oblasti ostajajo še naprej pasivne na teh področjih.57 Odnos slovenske države do 

Hrvatov v Sloveniji zato pripadniki hrvaške skupnosti po njegovem mnenju na splošno 

ocenjujejo kot brezbrižen, kar se kaže v neurejenem zagotavljanju pravic do izobraževanja, 

obveščanja, financiranja hrvaških društev, zagotavljanja primernih prostorov za njihovo 

delovanje ipd.58 Ali je takšno res splošno stališče, ali zgolj stališče avtorja je nemogoče 

ugotoviti, saj v empirično raziskavo nikoli ni mogoče zajeti vseh pripadnikov neke skupnosti.  

Naslednji večji problem, na katerega opozarja Ivanjko, je, da se v Sloveniji že dvajset let 

sistematično ne zbira podatkov o narodni pripadnosti prebivalstva. Podatke o narodnosti je do 

leta 2002 v popisih zbiral Statistični urad RS, sedaj pa država teh podatkov ne zbira več. 

Raziskovalci in državni organi lahko takšne podatke tako pridobijo le še na podlagi namenskih 

anket. Na ta način se praktično zabrišejo vsi podatki o narodnosti prebivalcev v Sloveniji. 

Takšna ureditev ima nedvomno negativne posledice za vse etnične skupnosti v Sloveniji, saj bo 

to lahko večja ovira za vse poskuse prihodnjega urejanja kakršnihkoli kolektivnih pravic 

pripadnikov hrvaške in drugih narodnosti, zlasti tistih, ki živijo v slovenskem obmejnem pasu.59   

                                                      
56 Brona Štraus, Elektronsko sporočilo Dejanu Valentinčiču, 2021. 
57 Šime Ivanjko, Novodobne manjšine, ki niso manjšine, in Hrvati v Sloveniji, v: Kdo so narodne manjšine v 

Sloveniji: Zbornik skupine avtorjev (uredila Vera Kržišnik-Bukić, 2014) 37. 
58 Vera Kržišnik-Bukić (ur.), Položaj in status pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji 

(Ljubljana: Inštitut za narodna vprašanja, 2003) 256. 
59 Šime Ivanjko, Novodobne manjšine, ki niso manjšine, in Hrvati v Sloveniji, v: Kdo so narodne manjšine v 

Sloveniji: Zbornik skupine avtorjev (uredila Vera Kržišnik-Bukić, 2014) 34. 
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3.2. Analiza geografske poseljenosti in prisotnosti hrvaške skupnosti v Sloveniji s 

poudarkom na njeni avtohtonosti 

 

3.2.1. Geografska razmestitev Hrvatov v Sloveniji 

 
Hrvati kot sosednja in s Slovenci prepletajoča se etnična skupina so med večjimi etničnimi 

skupinami v Sloveniji geografsko najbolj razpršeno prisotni. Del Hrvatov naj bi živel v 

Sloveniji že stoletja na nekaterih obmejnih območjih na področju Bele krajine, slovenskem delu 

Istre ter na področju Pomurja in okoli reke Sotle. Prvi spisi o Hrvatih na področju današnje 

Slovenije navajajo, kako je večja skupina beguncev - Uskokov, ki so bežali pred Turki, leta 

1534 prišla na Krško polje, ob Beli krajini pa so prispeli tudi v Istro in Pomurje. 

Hrvati imajo, ne glede na njihovo velikost in na to, da med njimi po lastnih navedbah 

tričetrtinsko prevladujejo priseljeni (število je verjetno še precej višje, saj razen potomcev 

priseljencev, drugih ki bi živeli v Sloveniji, na terenu ni bilo mogoče najti), po pričakovanjih 

najvišjo stopnjo razpršenosti. V nobeni od demo geografskih homogenih con ne dosegajo ene 

petine prebivalstva.60 Najvišji delež (17,76 %) dosegajo na območju Obrežja. Poleg te cone so 

le še tri območja, kjer delež Hrvatov presega desetino prebivalstva (Metlika 15,81 %, Rogatec 

13,18 % in cona Kočevska Reka 10,72 %). Vsa območja ležijo neposredno ob slovensko-

hrvaški meji ali v obmejnem pasu. Hrvati so tudi sicer pomembneje prisotni vzdolž slovensko-

hrvaške meje, na Obali, na Kočevskem, v Beli Krajini, v Prekmurju na Lendavskem, ter še v 

nekaterih manjših otočkih, kot so Jelendol pri Tržiču, Velenje, Žalec, Arja vas ipd. Poleg 

Slovencev so glavna etnična skupina (po sicer danes že zastarelih popisih prebivalstva) na 

Štajerskem (Podravje, Savinjsko) in nasploh v severovzhodni Sloveniji. V Ljubljani (2,75 %) 

in Mariboru (2,54 %) je delež Hrvatov relativno nizek, vendar predstavljajo v Mariboru z 

naskokom drugo največjo etnično skupino, medtem ko so v Ljubljani po številčnosti šele na 

četrtem mestu za Srbi in Bošnjaki.61 V vseh primerih gre za posameznike priseljene kot 

ekonomske migrante iz Hrvaške, Bosne ter njihove potomce. 

Slovenski in hrvaški zgodovinski pogled na tradicionalno poselitev in prisotnost hrvaške 

skupnosti v Sloveniji se razlikujeta tudi v konceptualnem smislu. Primer razmejevanja nekoč 

enotne Zalske županije kaže na principe etničnega razmejevanja z določeno posebnostjo. Za 

razliko od Istre se ta enotni, (ob madžarskem jeziku) pretežno kajkavsko govoreči prostor v 

kratkem razdobju znotraj druge polovice 19. stoletja začasno razdeli. Muraköz (Medžimurje) 

se začasno vključi v Hrvaško enoto v okviru Ogrske in s tem preko difuzijskih silnic privzame 

ključne elemente etnične pro-hrvaškosti, ki ta prostor postopoma oddelijo od etnično proto-

slovenskega zaledja. Izjema je prostor Štrigove, ki je spričo intenzivne preko mejne izmenjave, 

manj izrazite upravne meje in položaja ob pomembni prometnici med Ormožem, Ljutomerom, 

Razkrižjem in Bistrico, doživljal svojstven etnično-geografski razvoj. 

                                                      
60 D. Josipovič in Vera Kržišnik-Bukić, Slovensko-hrvaški obmejni prostor: etnične vzporednice med popisi 

prebivalstva po letu 1991, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2010, str. 139-140. 
61 D. Josipovič, Učinki priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 

2006, str. 211-212. 
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Po drugi strani je treba poudariti, da se še sredi 19. stoletja celo območje Unter Limbach (Dolnje 

Lendave) v takratnem etnografskem smislu šteje kot območje Horvatov, torej Kajkavcev, in ne 

Vendov, kar je slejkoprej posledica cerkveno-pravne razdelitve, saj je dobršen del vzhodnega 

Prekmurja spadal pod Zagrebško nadškofijo. Spremembe v cerkveno-pravni ureditvi, ko se iz 

Zagrebške nadškofije izločijo obsežni predeli na levem, prekmurskem delu Mure, in se meja v 

19. stoletju pomakne prav na reko Muro, se prične slovenstvo utrjevati tudi vzhodno od meje 

med Železno in Zalsko županijo, hrvatsko pa na desnem, medžimurskem bregu Mure.62 Zato je 

podobno kot Berghaus tudi Kozler v celoti izpustil k slovenskemu zaledju gravitirajoči del 

Medžimurja (to je območje Razkrižja in Štrigove), v slovensko območje pa je vključil ozemlje 

vse do vasi Kot pri Muri.63 Zgodovinsko gledano različen pristop Slovencev in Hrvatov k ideji 

državotvornosti ali k narodnemu vprašanju nasploh povzročil po eni strani prostorsko 

samoomejevanje slovenstva, na drugi strani pa utrjevanje hrvaštva na teritorialno-pravnem 

principu.64 

Statistični podatki popisa prebivalstva iz leta 2002 v spodnji tabeli (glej str. 8) prikazujejo v 

katerih statističnih regijah živijo (in so živeli) Hrvati. Na podlagi nekaterih krajevnih imen in 

priimkov, ki so prisotni v slovenskem Pomurju, Beli krajini in Slovenski Istri lahko sklepamo 

na dolgotrajno hrvaško prisotnost na teh območjih, kjer pa danes ne moremo več govoriti o 

aktivno in samo opredeljeni hrvaški skupnosti. Zagovorniki močne zgodovinske hrvaške 

prisotnosti na območje današnje Slovenije poudarjajo tudi naslednje argumente: Obmejno 

naselje na meji z Italijo v Slovenski Istri se prav tako recimo imenuje Hrvatini. Veliko 

prebivalcev, ki živijo v Sloveniji, se piše Horvat ali Novak (zlasti v Pomurju). Horvat v 

madžarskem jeziku pomeni Hrvat, ljudje ki se pišejo Novak, pa so pravzaprav Hrvati, ki so se 

v času turške vojne preselili na slovensko ozemlje iz Bosne. Takrat so zavzeli nekatera področja 

v Sloveniji in so se tudi popolnoma asimilirali. Ne gre torej za atribute, ki bi dokazovali 

današnjo prisotnost avtohtone hrvaške skupnosti v Republiki Sloveniji, ampak za znake, 

prehajanja med obema jezikovnima skupnostnima skozi stoletja, zaradi zgodovinskih pretresov 

(npr. turški upadi). Ivana Eterović v njenem prispevku raziskuje in podaja teritorialni pregled 

govorov hrvaškega čajkavskega izvora na slovenskem ozemlju v naseljih v čičarijskem Krasu, 

kot so Golac, Obrov, Podbeže, Podgrad, Račice, Skadanščina in Starod.65 Čeprav se tam torej 

uporabljajo omenjeni izvorno hrvaški govori, pa se tamkajšnjo prebivalstvo samo opredeljuje 

za Slovence in ne za Hrvate.

                                                      
62 D. Josipovič, Meja in etničnost: primer slovensko-hrvaške meje na območju Mure in Štrigove ter Razkrižja, 

Anali PAZU - Letnik 1, številka 2, 2011, str. 174. 
63 H. Berghaus, Ethnographische Karte der Oesterreichisches Monarchie. Gotha, Justus Perthes Verlag, 1846; P. 

Kozler, Zemljevid Slovenske dežele in pokrajin, Dunaj, 1853; P. Kozler, Kratek slovenski zemljopis in pregled 

politične in pravosodne razdelitve Ilirskega kraljestva in Štajerskega vojvodstva, Dunaj, 1854. 
64 D. Josipovič, Meja in etničnost: primer slovensko-hrvaške meje na območju Mure in Štrigove ter Razkrižja, 

Anali PAZU - Letnik 1, številka 2, 2011, str. 174. 
65 I. Eterović, Pregled dosadašnjih istraživanja čakavskih govora na području Ćićarije u Republici Sloveniji, v: M. 

Šekli in L. Rezoničnik (ur.), Slovenski jezik in njegovi sosedje, 2019, str. 195-203. 
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Prebivalstvo po narodni  pripadnosti, statistične regije, Slovenija, Popis 2002            

                 

      

  Skupaj                            

Statistična regija   skupaj  Slovenci  Italijani  Madžari Romi Albanci Avstrijci Bošnjaki  Črnogorci  Hrvati  Makedonci  Muslimani Nemci  Srbi drugi 

                                  

                  

SLOVENIJA 1964036 1766982 1631363 2258 6243 3246 6186 181 21542 2667 35642 3972 10467 499 38964 3752 

                 

Pomurska 120875 113124 104874 8 5445 989 133 24 70 32 1148 36 10 23 226 106 

Podravska 310743 278070 267536 35 117 712 785 44 732 232 4012 336 429 132 2524 444 

Koroška 73296 67451 65608 7 8 3 135 9 213 22 603 59 138 9 564 73 

Savinjska 253574 228980 213930 18 77 40 899 13 2048 166 5153 243 1744 65 4269 315 

Zasavska 45436 40952 37090 5 15 z 128 z 1168 46 794 23 802 3 817 47 

Spodnjeposavska 68565 62166 59515 10 24 79 242 7 215 24 1305 34 191 20 426 74 

Jugovzhodna Slovenija 136474 122212 114106 15 74 1074 276 4 876 100 3486 116 252 22 1637 174 

Osrednjeslovenska 488364 434316 388902 139 273 262 1685 48 8034 1256 9910 1322 4327 120 16528 1510 

Gorenjska 195885 179374 161436 36 75 49 664 22 4791 514 3327 1031 1296 63 5669 401 

Notranjsko-kraška 50243 45438 41876 19 23 z 225 z 554 26 923 80 237 8 1411 51 

Goriška 118511 107756 103133 100 35 z 476 z 667 80 702 295 365 3 1733 152 

Obalno-kraška 102070 87143 73357 1866 77 6 538 8 2174 169 4279 397 676 31 3160 405 

                 

              

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 
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Damir Josipovič in Vera Kržišnik-Bukić nadalje ugotavljata, da so Hrvati v Sloveniji dokaj 

enakomerno poseljeni ter ob večji prisotnosti v širšem obmejnem pasu s Hrvaško močneje 

zastopani predvsem v regionalnih in lokalnih središčih, ponekod pa tudi na podeželju. Pregled 

po statističnih regijah v zgornji tabeli (na str. 8) kaže, da v obmejnih sedmih slovenskih 

statističnih regijah prebiva 57% Hrvatov. Približno polovica vseh Hrvatov, naseljenih v 

obmejnih statističnih regijah, se nahaja v severovzhodni Sloveniji, pri čemer jih je največ v 

Savinjski regiji, kateri pa po vrsti sledijo Obalno-kraška, Podravska, jugovzhodno slovenska 

in Savinjska statistična regija.66 Z vidika upravnih enot je v obmejnem pasu samo še tretjina 

oziroma 33% vseh Hrvatov v Sloveniji (manj kot 12.000). Delež Hrvatov na slovenski obali 

(Piran, Izola, Koper) in na območju Ormoža je sicer ves čas nazadoval (v primerjavi s popisi 

prebivalstva za leta 1971, 1981 in 1991). Tudi absolutno število Hrvatov v obmejnem pasu 

konstantno upada že vse od popisa 1981. Na območjih kot so Gorjanci, Snežnik in Čičarija je 

število Hrvatov najmanjše. 

3.2.2. Prisotnost Hrvatov vzdolž slovensko-hrvaške meddržavne meje 

 
3.2.1. Prekmurje in Prlekija 

V Prekmurju so Hrvati zastopani v naseljih Lendava, Petišovci, Pice-Marof, Čentiba in Benica. 

V Prlekiji pa so Hrvati prisotni na območju Ljutomera, vendar je jih je tam v primerjavi z 

območjem Lendave nekoliko manj. Kar zadeva naseljenost Hrvatov v Prlekiji, jih je največ v 

naseljih v občinah Ljutomer in Razkrižje ter še v nekaterih naseljih med Ljutomerom in 

Razkrižjem, in sicer Stročja vas, Globoka, Presika, ipd. Manjši delež Hrvatov je prisoten tudi 

v Veržeju.67 

3.2.2. Podravje s Halozami 

Prisotnost Hrvatov je tukaj najbolj izrazita na območju Ormoža na ravninsko obdravskem 

predelu, z najvišjim deležem Hrvatov v neposrednem ormoškem obmestju in v okolici 

Središča. Poleg tega so na območju Ptuja najvišji deleži Hrvatov v vzhodnih Halozah, v 

manjših deležih pa so Hrvati zastopani na območju Zavrča, Cirkulan, Gruškovja, zahodnih 

Halozah (območje Podlehnika, Žetal in Majšperka) ter v pasu med Kidričevim in Ptujem.68 

3.2.3. Posotelje in Posavje 

Vzdolž celotnega Posotelja je zastopanost Hrvatov dokaj enakomerna, kar med drugim priča o 

tradicionalni naseljenosti Hrvatov na slovenski strani. Največ Hrvatov je na območjih kot so 

Šmarje in neposredno šmarsko zaledje, Kozje, Rogatec ter Rogaška slatina. Posebna 

zanimivost območja Brežic je Čačarija oziroma ozemlje južno od Save, kjer je hrvaško 

prebivalstvo prav tako tradicionalno prisotno na slovenskem teritoriju. Daleč največji delež 

Hrvatov je prisoten na širšem območju Jesenic na Dolenjskem. V precej manjšem deležu pa so 

Hrvati zastopani še na širšem območju Brežic, Dobove in pri Čatežu ob Savi. Znatnejšo 

                                                      
66 D. Josipovič in Vera Kržišnik-Bukić, Slovensko-hrvaški obmejni prostor: etnične vzporednice med popisi 

prebivalstva po letu 1991, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2010, str. 104. 
67 Ibid., str. 109. 
68 Ibid., str. 112. 
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prisotnost Hrvatov zasledimo tudi v krškem obmestju, ki se na levem bregu Save razprostira 

od Senovega proti brežiškemu obmestju.69 

3.2.4. Bela krajina, Gorjanci in Novomeška kotlina 

Največja zgostitev Hrvatov na območju Novega mesta je okrog reke Krke, v Dolenjskih 

Toplicah in Šentjerneju. Znatni delež Hrvatov pa je tudi na območju Metlike, ob reki Kolpi od 

Metlike do Božakovega ter v okolici Vinice in Črnomlja. Nadpovprečno so Hrvati zastopani 

še v celotnem obkolpskem območju od Starega trga in Zagozdaca preko Sinjega Vrha in Vinice 

do Marindola in Adlešičev.70 

3.2.5. Zgornje Obkolpje 

Prisotnost Hrvatov na Kočevskem je sistematično relativno visoka, zlasti to velja za mesto 

Kočevje, območje Kočevske Reke, Osilnice in Kostela. Tradicionalno naselitveno območje 

Hrvatov v tej regiji je vezano na območje Drage, v manjšem deležu pa so Hrvati prisotni tudi 

na območju mesta Ribnica ter v njeni predmestni okolici. Na cerkniškem območju so Hrvati 

naseljeni v Loški dolini in na območju Babnega Polja, nekoliko manj pa v mestu Cerknica in 

Ložu – Starem trgu.71 

3.2.6. Istra, Brkini in Snežnik 

Tradicionalno je največ opredeljenih kot Hrvati v neposrednem obmejnem pasu na območjih 

Podgrada in Jelšan (območje nekdanje Istre), v Ilirski Bistrici in bližnji okolici (območje 

Zemono) ter v severozahodnih Brkinih. Čeprav so Hrvati pretežno naseljeni v urbanih in 

urbaniziranih središčih (Hrpelje, Kozina, Divača in Sežana), je tradicionalno najvišji delež 

Hrvatov prisoten v Podgrajskem podolju. Poleg tega se pomemben delež Hrvatov nahaja tudi 

na širšem divaškem območju, v Senožečah in okolici Sežane. Nekoliko manj je Hrvatov v 

osrednjem delu Brkinov.72 Nadpovprečen delež Hrvatov je nadalje zabeležen na koprskem 

območju, zlasti na območjih Gradina, Pregare, Sočerge in Topolovca. Razen teh območij 

poselitve Hrvatov, Hrvati živijo še na ruralnem obmejnem območju Krkavč, Briča in 

Koštabone, medtem ko so novejše zgostitve Hrvatov vezane na mesti Koper in Ankaran ter 

njuni urbanizirani in sub urbani zaledji. Prisotnost Hrvatov je nadpovprečna še v mestih Izola, 

Piran, Portorož in Lucija, kjer njihov deleže presega 5% vsega prebivalstva. Podobno velja tudi 

za preostala urbanizirana in sub urbanizirana naselja Izole in Pirana.73 

3.2.3. Etnična in jezikovna popisna opredelitev prebivalstva ob slovensko-hrvaški 

meddržavni meji 

 
Po podatkih zbranih na popisu prebivalstva 2002 je na splošno prleško območje (Ljutomer, 

Ormož, Ptuj) najmanj naklonjeno prenosu opredelitve od hrvaškega jezika k nominalno 

                                                      
69 Ibid., str. 115-116. 
70 Ibid., str. 119. 
71 Ibid., str. 123. 
72 Ibid., str. 127. 
73 Ibid., str. 130. 
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pripadajoči hrvaški etnični pripadnosti, medtem ko je to razmerje nekoliko višje na območju 

Sežane in Črnomlja.74 

3.2.4. Sklepne ugotovitve 

 
Glede na zgornje podatke in dosedanja spoznanja drugih avtorjev in raziskovalcev (tako 

slovenskih kot hrvaških), ki se ukvarjajo z vprašanjem prisotnosti hrvaške populacije na 

današnjem slovenskem ozemlju ter ob upoštevanju že omenjene močne teritorialne disperzije 

Hrvatov v Sloveniji po več mestih tudi zunaj obmejnega prostora (Ljubljana, Maribor, Koper, 

Celje, Velenje) lahko sklenemo, da hrvaške zgodovinske in tradicionalne prisotnosti zlasti v 

obmejnem območju ni mogoče zanikati, saj se redno pojavljajo v vseh popisih prebivalstva, 

začenši s habsburškim iz leta 1880, ki so mu praviloma v razmaku enega desetletja sledili vsi 

nadaljnji do vključno začetka 21. stoletja, pri tem pa jih je že popis prebivalstva iz leta 1948 

naštel okoli 12.000. Tudi nekatere zgodovinske raziskave so pokazale, da so Hrvati živeli v 

slovenskih deželah (predvsem na območju današnjega slovenskega primorja in v Beli Krajini) 

še pred uvedbo modernega štetja prebivalcev.75 Ob tej njihovi tradicionalni prisotnosti na 

območju današnje Slovenije pa se število Hrvatov zoženo reproducira. Danes torej v Sloveniji 

lahko zaznamo ekonomske emigrante in njihove potomce, ne moremo pa najti že žive, aktivne 

in samo opredeljene zgodovinske avtohtone skupnosti, ki bi skozi stoletja na nekem strnjenem 

območju oblikovala kulturno krajino ter do danes ohranila lastne značilnosti, zavest ter željo 

po manjšinskem statusu. 

Druga značilnost hrvaškega prebivalstva v Sloveniji pa je, da je izrazito staro in da ima kljub 

zgodovinski dimenziji njihove prisotnosti na slovenskem ozemlju zelo šibko popisno 

reprodukcijo etnične zavesti.76 Po izračunih in grobi oceni hrvaškega demografa in ekonomista 

Rudolfa Bičanića naj bi leta 1931 v Dravski banovini živelo okrog 18.000 Hrvatov oziroma 

1,6% vsega prebivalstva te upravne enote.77 

Po drugi svetovni vojni je absolutno število Hrvatov na območju današnje Slovenije glede na 

popise prebivalstva stalno naraščalo do leta 1981 in dosegalo relativno visok delež (2,76% 

oziroma 54.212 Hrvatov) tudi še na popisu iz leta 1991, potem pa doživelo precejšen padec pri 

popisu prebivalstva Slovenije iz leta 2002, po katerem naj bi v Sloveniji takrat živelo 35.642 

Hrvatov, čeprav je ostalo popisno število prebivalcev, ki so kot svoj materni jezik navedli 

hrvaščino zelo podobno predhodnemu popisu (54.079 prebivalcev Slovenije).78 

Po zadnjem popisnem merjenju leta 2002 deleži Hrvatov nihajo med dobrimi 8% v Metliki in 

nekaj manj kot 1% na Ptuju. Nekoč so bili deleži Hrvatov bistveno višji. Najbolj je ta delež 

                                                      
74 Ibid., 137. 
75 M. Majstorović, Izgubljena Hrvatska: Bela krajina – hrvatski povijesni teritorij, v: M. Domini (ur.), Hrvati u 

Sloveniji, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 1997, str. 95-106; M. Bertoša, Hrvatski etnički element u 

Koparskom pomorju u doba Venecije (XVI-XVIII. stoljeće), v: M. Domini (ur.), Hrvati u Sloveniji, Institut za 

migracije i narodnosti, Zagreb, 1997, str. 29-43. 
76 D. Josipovič in V. Kržišnik-Bukić, Slovensko-hrvaški obmejni prostor: etnične vzporednice med popisi 

prebivalstva po letu 1991, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2010, str. 139. 
77 R. Bićanić, Ekonomska podlaga hrvatskog pitanja, V. Maček, Zagreb, 1938, 224 str. 
78 D. Josipovič in V. Kržišnik-Bukić, Slovensko-hrvaški obmejni prostor: etnične vzporednice med popisi 

prebivalstva po letu 1991, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2010, str. 158. 
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nazadoval na območju Pirana in Ormoža, pa tudi na splošno na slovenski obali (Piran, Izola in 

Koper). Z uporabo metodološkega koncepta demografskih homogenih con pa je mogoče 

ugotoviti, da Hrvati v Sloveniji v nobeni od demografskih homogenih con ne dosegajo ene 

petine prebivalstva (20%). 18% Hrvatov je na območju Obrežja, 16% na območju Metlike, 

13% na območju Rogatca in 11% v coni Kočevska Reka. Vsa ta območja, kjer Hrvati presegajo 

10% prebivalstva, se nahajajo neposredno ob slovensko-hrvaški meji, kar pomeni, da nanjo 

fizično mejijo oziroma ležijo v obmejnem pasu. Poleg Slovencev so Hrvati glavna etnična 

skupina na Štajerskem (Podravje, Savinjsko) ter nasploh v severovzhodni Sloveniji, kjer so 

druge nekdanje jugoslovanske skupine prebivalstva zastopane v bistveno nižjem deležu. V 

Ljubljani in Mariboru, ki sta največji slovenski mesti, je delež pripadnikov hrvaške etnične 

skupnosti relativno nizek (2,5-3%).79 

Damir Josipovič in Vera Kržišnik-Bukić na podlagi njune poglobljene analize etnične sestave 

slovensko-hrvaškega obmejnega prostora prav tako zaključujeta, da je hrvaška narodna 

skupnost v Sloveniji historično in tradicionalno prisotna, pri čemer pa poudarjata, da popis 

prebivalstva predstavlja le eno od možnih poti ocenjevanja njihove številčnosti, ki je relativno 

omejena. Prisotnost Hrvatov v slovenskem obmejnem območju lahko beležimo že od prvih 

modernih popisov prebivalstva iz 19. stoletja. Prvi avstrijski cenzusi v vseh takratnih 

habsburških deželah npr. v povezavi s hrvaškim jezikom nominalno beležijo Hrvate na tem 

območju.80 Vprašanje pa je, ali lahko hrvaško prebivalstvo, tako kot Josipovič in Kržišnik-

Bukić res lahko opredelimo kot »narodno skupnost«, oziroma sploh kot »skupnost«, ali gre za 

skupino ljudi ter posameznike, ki jih danes ne vežejo več tako izrazite vezi, ki bi jih 

diferencirale od ostalega prebivalstva. Dodatno vprašanje je, ali je takšen občutek skupnosti 

med njimi sploh kadarkoli v zgodovini obstajal. 

Tudi etnografski zemljevidi o razmejitvi med slovenskim in hrvaškim narodom iz obdobja 

Bachovega absolutizma v petdesetih letih 19. stoletja (kot npr. tisti, ki ga je izdelal Peter 

Kozler) beležijo prisotnost pripadnikov hrvaškega naroda (oziroma jezika) na slovenskem 

ozemlju, in sicer v mestih in naseljih kot so Piran, Rakitovec, Zazid, Podgorje, Obrov, Golac, 

Podgrad, Poljane pri Podgradu in Jelšane.81 Kozler je prebivalcem Bele Krajine in v okolici 

Obrežja na kranjski strani pripisal slovensko-hrvaško narečje ter pri tem naštel posamezna 

naselja, kjer se govori hrvaško oziroma čakavsko v vzhodnih Gorjancih na kranjski strani, 

čeprav tega na njegovem zemljevidu ni označil.82 O prisotnosti v današnji Sloveniji ljudi iz 

današnje Hrvaške oziroma natančneje ljudi z domovinsko pravico v Hrvaški pa pričajo tudi 

popisi prebivalstva na Kranjskem in Spodnjem Štajerskem za leta 1880, 1890, 1900 in 1910, 

ki jih po pregledu avstrijske statistike povzema Marko Zajc v njegovi študiji.83 

  

                                                      
79 Ibid., str. 169. 
80 Ibid., str. 171. 
81 M. Zajc, Kje se slovensko neha in hrvaško začne: slovensko-hrvaška meja v 19. in na začetku 20. stoletja, 

Ljubljana: Modrijan, 2006 str. 98. 
82 Ibid., str. 106-107. 
83 Ibid., str. 308-315. 
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3.3. Zahteve in argumenti hrvaške skupnosti za njihovo uradno priznanje kot 

narodne manjšine v Sloveniji 
 
Zaradi nezadovoljstva s položajem t. i. neavtohtonih etničnih skupnosti v Sloveniji se je leta 

2003 oblikovala Zveza zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti razpadle 

SFRJ v Republiki Sloveniji. Gre za posebno interesno združenje, ki si vseskozi intenzivno 

prizadeva doseči uradno priznanje narodno-manjšinskega poimenovanja (to je nominalne 

vključitve pripadnikov teh narodov in narodnosti, ki živijo v Sloveniji in so slovenski 

državljani, v ustavo) kot tudi kolektivne statusne ureditve v Republiki Sloveniji za vseh šest 

članic in za vsako med njimi,84 se pravi tudi za hrvaško narodno skupnost. Delovanje Zveze 

zvez sicer ni potekalo povsem brez notranjih razhajanj. Zvezi srbskih in hrvaških društev tako 

nista bili stalno članici Zveze zvez. Deloma še šlo za nacionalna nasprotja med njimi, deloma 

različne poglede na tematiko, deloma pa za spore znotraj srbske skupnosti. Zveza zvez je leta 

2003 vložila javni poziv o položaju nekdanjih narodov in narodnosti Jugoslavije v sedanji 

Sloveniji, v katerem je poudarjeno, da njeni člani (Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, 

Makedonci in Srbi) zahtevajo, da se vsi ti narodi in narodnosti vpišejo v Ustavo RS ter da so 

nezadovoljni z nižanjem socialnega statusa in ukinitvijo kolektivnih pravic, ki so veljale do leta 

1991.85 V tej javni pobudi, pripadniki navedenih etničnih skupnosti nadalje izpostavljajo svoje 

posebnosti, ki jih ločijo od slovenskega naroda, njihovo številčnost (kar 1/10 prebivalstva 

Slovenije), opozarjajo na svojo domnevno avtohtonost in dolgoletno bivanje v Sloveniji (tretja 

in četrta generacija), poudarjajo svojo urbaniziranost, to je svojo prisotnost v urbanih in 

industrijskih središčih Slovenije, izpostavljajo svojo lojalnost do slovenske države ter 

poudarjajo svojo željo po ne asimilaciji in ohranjanju svoje posebnosti na področju 

izobraževanja in kulture.86 

Zveza hrvaških društev v Sloveniji je nato leta 2011 poslala pobudo za ureditev formalno-

pravnega položaja hrvaške manjšine v RS, v kateri je poudarjeno, da Hrvati v Sloveniji 

obstajajo kot posledica zgodovinskih okoliščin, da so maloštevilni v primerjavi s preostalim 

prebivalstvom RS, da so državljani RS, da kot skupina nimajo dominantnega družbenega 

položaja v RS, da se po etničnem poreklu, jeziku, kulturi, tradiciji in zgodovinskem spominu 

razlikujejo od preostalega prebivalstva v RS, da se kulturno samoorganizirajo in stremijo k 

povezovanju z matičnim narodom. Ta iniciativa nadalje odraža pričakovanje pripadnikov 

hrvaškega naroda v RS, da pristojna telesa preučijo možnosti priznanja statusa narodne 

manjšine in ureditve njenega pravnega položaja. V besedilu pobude je omenjena tudi 

avtohtonost Hrvatov v Sloveniji skozi zgodovino, o čemer po njihovo pričajo razni dokumenti, 

popisi prebivalstva, etnološke raziskave in topografija. Prav tako pa iniciativa iz leta 2011 

poziva k uradnemu priznanju hrvaške etnične skupnosti v Sloveniji na podlagi vzajemnosti 

                                                      
84 Vera Kržišnik – Bukić, Ob peti obletnici Deklaracije Državnega zbora RS o narodnih skupnostih Albancev, 

Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov v Sloveniji, v: M. Buić (ur.), Vključevanje in aktivna 

participacija manjšinskih in migrantskih skupnosti v Sloveniji, Zbornik prispevkov posveta, Koper, 2016, str. 6. 
85 Javna pobuda Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev, Srbov, ki živimo v Republiki 

Sloveniji, Ljubljana, 14. oktober 2003. 
86 F. Škiljan, M. Perić Kaselj, Hrvati u Sloveniji, Ljubljanja: Savez hrvatskih društava u Sloveniji, 2018, str. 15. 
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(recipročnosti), sklicujoč se pri tem na poprejšnje ustavno priznanje slovenske manjšine v 

Republiki Hrvaški.87 

Zahteve hrvaške skupnosti v Sloveniji za uradno priznanje njihovega statusa kot narodne 

manjšine (pod pokroviteljstvom Zveze hrvaških društev v Sloveniji) torej vključujejo 

predvsem argumente številčnosti in prostorske razporeditve, domnevne avtohtonosti 

(tradicionalne naseljenosti) ter recipročnosti. Hrvati v Sloveniji pa si že vseskozi prizadevajo 

za njihovo uradno priznanje s strani slovenske države tudi zato, ker bi jim to po njihovih 

besedah omogočilo precej lažje in aktivnejše angažiranje v politiki in v telesih slovenske 

države. Poudarjajo še, da že dolga leta jasno in kontinuirano izražajo interes za morebitno 

možnost njihove manjšinske zastopanosti bodisi v lokalnem bodisi v državnem političnem 

odločanju.88 

Uradno priznanje manjšinskega statusa in posebnega pravnega varstva hrvaške skupnosti v 

Sloveniji je po mnenju pripadnikov te skupnosti ključni pogoj za pripravo drugih zakonskih in 

podzakonskih aktov za uveljavljanje posebnih kolektivnih pravic pri ohranitvi njihovega 

jezika, kulture, dostopa do javnih medijev, izobraževanja v maternem jeziku in politične 

participacije (zlasti preko lastnih predstavnikov v občinskih svetih na območjih, kjer živijo 

Hrvati v zadostnem številu). V nadaljevanju so opisani razlogi in argumenti, ki jih hrvaška 

skupnost v Sloveniji največkrat navaja v prid priznanja njenega narodno manjšinskega statusa 

s strani slovenske države. 

Številčnost in prostorska razporeditev 

 

Izhajajoč iz popisa prebivalstva iz leta 2002 so Hrvati ob priznanih madžarski in italijanski 

narodni skupnosti ter nepriznani srbski etnični skupnosti, številčno največja etnična skupnost 

v Sloveniji, ki je tudi geografsko najbolj razpršena.89 Pripadniki hrvaškega naroda zato trdijo, 

da v Sloveniji živijo »v znatnem številu«, saj po številu nekajkrat presegajo število pripadnikov 

»klasičnih«90 narodnih skupnosti (italijanske in madžarske manjšine) in s tem izpolnjujejo po 

njihovo enega od temeljnih pogojev za priznavanje obstoja narodne manjšine. Vendar je treba 

v tej zvezi opozoriti, da nabor posebnih kolektivnih manjšinskih pravic po slovenskem modelu 

varstva narodnih manjšin ni pogojen s številčno klavzulo. Te kolektivne pravice namreč 

pripadajo priznanim narodnim skupnostim (italijanski in madžarski) kot objektivno obstoječim 

subjektom. Od pripadnikov narodnih skupnosti pa je odvisno, kdaj in v kolikšni meri bodo tako 

podeljene posebne pravice tudi dejansko uresničevali.91 

 

 

 

                                                      
87 Ibid., str. 25. 
88 J. Žitnik Serafin, Recenzija knjig »Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne 

manjšine v Republiki Sloveniji« in »Kdo so narodne manjšine v Sloveniji«, Dve domovini, Two Homelands, 42,  

2015, str. 160. 
89 F. Škiljan, M. Perić Kaselj, Hrvati u Sloveniji, Ljubljanja: Savez hrvatskih društava u Sloveniji, 2018, str. 78. 
90 Miran Komac, Varstvo »novih« narodnih skupnosti v Sloveniji, v M. Komac in M. Medvešek (ur.): Percepcije 

slovenske integracijske politike, Zaključno poročilo, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2005, str. 208. 
91 Ibid., str. 230. 



 
 

 

44 
 

Avtohtonost oziroma tradicionalna naseljenost 

 

Hrvati v Sloveniji se poleg njihovega zadostnega števila sklicujejo tudi na alternativni temeljni 

pogoj za njihovo uradno priznanje, in sicer na to, da v Sloveniji živijo »tradicionalno«. Že vrsto 

let zato opozarjajo na potrebo po ohranjanju »avtohtonih« poselitvenih prostorov hrvaškega 

prebivalstva na slovenskem ozemlju. Zgodovinsko-demografski podatki relevantnih popisov 

prebivalstva na današnjem slovenskem ozemlju po prepričanju hrvaške skupnosti kažejo med 

drugim tudi na to, da je Hrvate mogoče šteti za avtohtono manjšino v Sloveniji na obmejnih 

območjih v slovenskem Pomurju, Beli krajini in Slovenski Istri.92 Kot smo že omenili in bo 

spet razvidno v nadaljevanju, je tukaj zelo jasno predvsem, kako drugače Hrvati interpretirajo 

koncept avtohtonosti v primerjavi s Slovenijo, kako ga ta razume in udejanja tako pri madžarski 

in italijanski narodni skupnosti v Sloveniji, kot slovenskih manjšinah v sosednjih državah. 

Del Hrvatov živi v Sloveniji že stoletja na nekaterih obmejnih območjih na področju Bele 

krajine, slovenskem delu Istre ter na področju Pomurja, delih Štajerske in okoli reke Sotle. Viri 

za sedaj sicer ne eksplicitno potrjujejo, da gre za kontinuirano in strnjeno poselitev, kjer se 

identiteta že ves ta čas prenaša skozi rodove. Razen tega so območja ob sami meji med 

Slovenijo in Hrvaško nedvomno že od nekdaj bila kraj srečevanja Slovencev in Hrvatov in tako 

eni kot drugi so sklepali zakonske zveze ter so na ta način Hrvati v Sloveniji prisotni že stoletja 

na slovenski strani mejne črte.93 Kot piše Petar Korunić, je prva večja skupina Hrvatov 

obstajala že na karantanskih tleh v času zgodnjega srednjega veka (seveda pa kot velja med 

zgodovinarji polemika, ali takrat že lahko govorimo o pojmu »Slovenci«, enako velja tudi za 

»Hrvate«).94 

Prvi spisi o Hrvatih na področju današnje Slovenije nadalje navajajo, kako je večja skupina 

beguncev - uskokov, ki so bežali pred Turki, leta 1534 prišla na Krško polje, ob Beli krajini pa 

so prispeli tudi v Istro in Pomurje. Zapise o hrvaški etnični prisotnosti na ozemljih, ki sedaj 

spadajo v slovenski državni teritorij lahko zasledimo tako v slovenski kot tudi hrvaški strokovni 

literaturi. Marijan Majstorović tako piše, da »neizpodbitno drži, da so Metlika in Črnomelj ter 

celotni prostor Bele krajine hrvaška zgodovinska ozemlja, ki so bila skozi zgodovino odvzeta 

Hrvaški in zagrebški škofiji. Skozi stoletja raznarodovanja se je njihova hrvaška identiteta 

izgubila.«95 Tudi slovensko zgodovinopisje navaja, da je področje Bele krajine nekoč spadalo 

v okvir ogrsko-hrvaškega kraljestva in da je bilo v srednjem veku poseljeno s hrvaškim 

prebivalstvom.96 Poleg absolutne zavrnitve Majstrovićevega nacionalističnega diskurza o 

zgodovinskih ozemljih in njihovem domnevnem odvzemu je tukaj potrebno poudariti še eno 

pomembno stvar. Hrvaška pojem avtohtone prisotnosti interpretira preko tega, katega območja 

so nekoč upravno spadala pod središča ali regionalne enote, ki so danes na Hrvaškem (katera 

ozemlja, ki so danes izven Hrvaške so nekoč spadala pod zagrebško škofijo, deželo Istro, 

                                                      
92 Več o zgodovinski poselitvi Hrvatov na območju današnje Slovenije glej F. Škiljan, M. Perić Kaselj, Hrvati u 

Sloveniji, Ljubljanja: Savez hrvatskih društava u Sloveniji, 2018, str. 5-22. 
93 Ibid., str. 14. 
94 P. Korunić, Odnosi između hrvatskog i slovenskog naroda u prošlosti, v: Hrvati u Sloveniji, Zagreb, 1997, str. 

20. 
95 M. Majstorovič, Izgubljena Hrvatska: Bela krajina – Hrvatski povjesni teritorij, v: Hrvati u Sloveniji, Zagreb, 

1997, str. 103. 
96 D. Kos, Bela krajina v poznem srednjem veku, Zbirka Zgodovinskega časopisa, 4, 1987, str. 5. 
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ogrsko-hrvaško kraljestvo itd). Slovenski pristop je popolnoma drugačen, nima ozemeljskih 

teženj, ampak temelji na tem, kjer izven Republike Slovenije se avtohtono govori govore, ki 

so genetolingvistično slovenski govori. Gre torej za kulturni atribut, ki pa je nato (vsaj kar se 

tiče aktivnega delovanja Republike Slovenije kot države matičnega naroda) pospremljen tudi 

s slovensko sociolingvistično identiteto. 

Načelo avtohtonosti, na katerega se hrvaška skupnost v Sloveniji opira v njenih zahtevah za 

priznanje manjšinskega statusa, pa je lahko nekoliko problematično, saj je za hrvaško skupnost 

(podobno kot za druge narode in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji) težko reči, da je 

teritorialna skupnost, zlasti to velja za tiste njene pripadnike, ki so se v Slovenijo preselili 

kasneje in niso nastanjeni strnjeno na določenih predelih, ampak živijo izven obmejnih območij 

in so razkropljeni po vsej Sloveniji. Res pa je tudi, da populacije Hrvatov, ki razpršeno bivajo 

po Sloveniji, niso posledica odhajanja pripadnikov hrvaškega naroda iz njihovega 

»avtohtonega« poselitvenega prostora v Sloveniji na nekaterih obmejnih območjih, ampak prej 

posledica procesov novejših migracijskih gibanj iz drugih območij nekdanje skupne 

jugoslovanske države.97 Težko je tudi z gotovostjo reči, kje točno so avtohtona poselitvena 

območja Hrvatov v Sloveniji. Določanje še vedno vitalnega »hrvaškega avtohtonega« 

poselitvenega prostora predstavlja precejšnje težave tudi samim raziskovalcem in 

zgodovinarjem, ki se ukvarjajo s to problematiko.98 

Vprašanje je tudi, ali bi območja v Sloveniji, kjer živijo Hrvati, lahko označili kot narodnostno 

mešano ozemlje. Narodnostno mešano ozemlje je sestavljeno iz območij naselij posamezne 

občine, na katerem bolj ali manj strnjeno prebivajo pripadniki (avtohtone) narodne skupnosti. 

Vendar ni znano, kateri kriteriji so bili uporabljeni pri določanju takšnega ozemlja. Sklepali pa 

bi lahko na uporabo objektivnega dejstva dolgotrajne, stalne in prepoznavne prisotnosti 

pripadnikov narodne skupnosti na določenem ozemlju, torej jasnega zaznamovanja kulturne 

krajine. To pomeni, da se je zgodovinski poselitveni prostor pripadnikov neke narodne 

skupnosti ohranil kljub vojnim vihram, spremembam meja, morebitnemu »etničnemu 

čiščenju« ipd.99 Glede hrvaškega prebivalstva v Sloveniji bi zato težko opredelili specifična 

območja, kjer dolgotrajno, permanentno in strnjeno živijo pripadniki hrvaškega naroda, zlasti 

v luči nenehnih migracij skozi zgodovino in današnji popolni asimiliranosti s slovenskim 

prebivalstvom nekdaj morda res avtohtone hrvaške skupnosti v Sloveniji. Poleg dolgotrajne 

zgodovinske prisotnosti, ki je zaznamovala okolje, je nujen predpogoj za obstoj manjšinske 

skupnosti tudi njena aktivna samoopredelitev danes. Tega pa med Hrvati v Sloveniji ne morejo 

najti (razen pri priseljencih iz Hrvaške in Bosne v Slovenijo). 

Vzajemnost (recipročnost) 

 

Pripadniki hrvaške skupnosti v Sloveniji že vseskozi jasno pozivajo k upoštevanju načela 

recipročnosti, to je, da se Hrvatom v Sloveniji prizna ustavni ali zakonski status narodne 

manjšine ali vsaj ustavno/zakonsko opredeljena možnost takšnega statusa, če ga želijo, saj 

                                                      
97 Miran Komac, Varstvo »novih« narodnih skupnosti v Sloveniji, v M. Komac in M. Medvešek (ur.): Percepcije 

slovenske integracijske politike, Zaključno poročilo, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2005, str. 232. 
98 Ibid. 
99 Ibid., str. 230. 
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imajo Slovenci na Hrvaškem priznan celo ustavni status narodne manjšine brez kakršnegakoli 

uveljavljanja koncepta avtohtonosti v hrvaški pravni ureditvi ter ob tem tudi še zagotovljeno 

zastopstvo v hrvaškem parlamentu.100 Vendar gre tukaj predvsem za bolj ali manj upravičeno 

moralno pričakovanje hrvaške skupnosti v Sloveniji, ne pa za kakršnokoli pravno obvezo 

slovenske države, ki bi imela svojo podlago bodisi v notranjem političnem ali pravnem 

dokumentu bodisi v bilateralnem sporazumu med Slovenijo in Hrvaško. 

Poleg tega je potrebno ob tem nujno to razumeti tudi v kontekstu, da Hrvaška v svoji ustavi 

priznava kar 22 nacionalnih manjšin, pri tem pa se ne ozira na koncept avtohtonosti, ampak so 

priznane tudi nekatere migrantske skupnosti, ki štejejo vsega nekaj sto pripadnikov. Hrvaška 

pri tem precej odstopa od siceršnjih model manjšinskega varstva v različnih evropskih državah. 

Udejanjanje pravic je pri večini od teh 22 uradno priznanih nacionalnih manjšin zelo skromno, 

v primeru Slovencev tako praktično ne obstaja, ampak manjšinske pravice ostajajo le na 

papirju. 

Diskriminatornost ustavnega nepriznanja 

 

Hrvati nadalje poudarjajo, da skupaj z drugimi nepriznanimi manjšinskimi narodi v Sloveniji 

predstavljajo tisto populacijo v Sloveniji, ki ji ni priznan kolektivni narodnostni status, čeprav 

bi si to nedvomno zaslužili. Ob tem se počutijo diskriminirane do ustavno priznanih narodnosti 

Italijanov in Madžarov ter Romov, ki imajo ta status urejen. Zato pravijo, da Slovenija izvaja 

diskriminacijo na etnični podlagi, saj neupravičeno ustavno razlikuje med pripadniki 

italijanske, madžarske in romske manjšine na eni strani ter pripadniki drugih 

narodnomanjšinskih skupnosti, vključno s Hrvati, na drugi.101 Za tehtnost argumenta 

diskriminatornosti nepriznavanja hrvaške skupnosti bi bilo treba najprej natančneje določiti 

avtohtoni poselitveni prostor hrvaške etnične populacije v Sloveniji, se pravi prostor, ki ga 

pripadniki hrvaške etnične skupnosti naseljujejo stalno in je vitalen v narodnem smislu. Ne 

glede na število Hrvatov, ki živijo na takšnem območju, bi se potem tam za hrvaško narodno 

skupnost lahko uresničeval nabor posebnih kolektivnih manjšinskih pravic, od rabe jezika v 

javni sferi do politične participacije.102 Vendar je na tem mestu treba pritrditi Miranu Komcu, 

da dokler ti vitalni narodnostni prostori na slovenskem ozemlju, tradicionalno poseljeni s 

hrvaškim prebivalstvom, niso nedvomno opredeljeni, ni mogoče trditi, da so pripadniki 

hrvaškega naroda diskriminirani v primerjavi s pripadniki italijanske, madžarske in romske 

manjšine, kljub njihovemu precej večjemu številu.103 Hkrati ob teh trditvah umanjka tudi 

argumentacija, kako in zakaj naj bi se Hrvati (in pripadniki ostalih narodov nekdanje SFRJ) 

vsebinsko razlikovali od ostalih migrantskih skupin v Sloveniji. Manjka tudi pojasnilo, ali naj 

                                                      
100 Več o pomenu recipročnosti pri reševanju manjšinskega vprašanja v vseh državah naslednicah nekdanje SFRJ 

glej Damir Josipovič, Avtohtonost, etničnost, narodnost in definicija narodne manjšine, v: Vera Kržišnik – Bukić 

in Damir Josipovič (ur.), Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v 

Republiki Sloveniji, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2014, str. 15-16. 
101 Miran Komac, Varstvo »novih« narodnih skupnosti v Sloveniji, v: Miran Komac (ur.), Priseljenci: Študije o 

priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007, str. 38. 
102 Miran Komac, Varstvo »novih« narodnih skupnosti v Sloveniji, v Miran Komac in Mojca Medvešek (ur.): 

Percepcije slovenske integracijske politike, Zaključno poročilo, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 

2005, str. 231. 
103 Ibid. 
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bi takšno diskriminacijo izvajale praktično vse evropske države, ki priznavajo zgolj nekatere 

manjšine, ne pa vseh etničnih skupin, ki živijo v njihovi državi (npr. Turki v Nemčiji, če damo 

najbolj ekspliciten primer), ali naj bi se njihov status kako razlikoval od takšnih etničnih 

skupin. 

Jasno izkazovanje subjektivnega elementa 

 

Hrvaška skupnost v Sloveniji navaja, da njeni pripadniki kontinuirano in eksplicitno izražajo 

željo, da bodo tudi v prihodnje obstajali kot posebne manjšinska skupnost s svojo lastno 

identiteto in se ne bodo asimilirali v večinsko populacijo, ki jih obkroža. Ta velik obseg 

subjektivnega izražanja te zavesti, želje in volje s strani pripadnikov hrvaške skupnosti, da 

ohranjajo drugačnost (manjšinskost) svoje identitete je zlasti razviden iz njihovega močnega 

samoorganiziranja v hrvaška kulturna društva, ki so izjemno dejavna na področju ohranjanja 

in razvoja hrvaškega jezika, kulture in tradicije. Zato je samoumevno, da želijo Hrvati v 

Sloveniji vsaj zaradi lastne kolektivne kulturnodruštvene samoorganiziranosti tudi sami 

konstruktivno sodelovati pri urejanju svojega statusa.104 

Pri tem argumentu pa ne smemo spregledati dejstva, da so v društva vključeni izključno 

ekonomski migranti v Slovenijo in njihovi potomci. Zopet se torej pojavi enaka dilema kot pri 

prejšnji točki (torej, da npr. turško društvo v Nemčiji še ne kvalificira za priznanje turške 

manjšine). 

Sklepne ugotovitve 

 

Sklenemo torej lahko, da so nekateri argumenti in razlogi, s katerimi pripadniki hrvaške 

skupnosti v Sloveniji utemeljujejo njihove zahteve za priznanje manjšinskega statusa in 

posebno ureditev njihovega položaja in pravic, nesporni in strokovno utemeljeni ter jih je zato 

treba upoštevati kot prepričljive, a zgolj če bi se Slovenija odločila popolnoma spremeniti svoj 

model manjšinskega varstva. Zlasti to velja za argument številčnosti, saj po številu pripadnikov 

Hrvati daleč presegajo priznani madžarsko in italijansko narodno skupnost. Običajno 

številčnost ni kriterij za manjšinsko priznanje, lahko pa bi se Slovenija odločila za ustavno 

spremembo, ga uvedla ter bi tako namesto Italijanov in Madžarov manjšinske pravice črpale 

predvsem druge narodne skupnosti. Upoštevajoč manko strnjene poselitve, je sicer veliko 

vprašanje katere skupnosti in katere pravice bi dejansko lahko absorbirale v praksi. Tudi 

argument dejanskega obstoja zavesti ter subjektivne volje oziroma želje pripadnikov hrvaške 

skupnosti, da ohranjajo svojo posebno narodno identiteto v tem smislu ne bi smel biti sporen, 

če bi se odločili, da je to kriterij za katerokoli (migrantsko) skupino, ki se nahaja na ozemlju 

Republike Slovenije in ne zgolj zgodovinske narodne skupnosti. Manj tehtni in strokovno 

prepričljivi pa se v vsakem primeru zdijo argumenti tradicionalnosti (avtohtonosti), 

recipročnosti (vzajemnosti) in diskriminiranja nepriznane hrvaške manjšine na etnični podlagi 

                                                      
104 Vera Kržišnik-Bukić, Narodnomanjšinsko vprašanje v Sloveniji po razpadu Jugoslavije: O družbeni 

upravičenosti priznanja statusa narodnih manjšin Albancem, Bošnjakom, Črnogorcem, Hrvatom, Makedoncem in 

Srbom v Republiki Sloveniji s predlogi za urejanje njihovega narodnomanjšinskega položaja, Razprave in 

gradivo, Ljubljana, 2008, št. 56–57, str. 130. 
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v primerjavi z ustavno priznanimi madžarsko, italijansko in romsko skupnostjo zaradi že zgoraj 

opisanih zadržkov. 

3.4.Terenska raziskava prisotnosti hrvaške skupnosti v Sloveniji 

Naša terenska raziskava prisotnosti (zlasti morebitne avtohtone) hrvaške skupnosti je poleg 

pogovorov s predstavniki in člani hrvaških kulturnih društev (prepisi intervjujev so v prilogi 

spodaj) vključevala tudi obiske tistih območij in krajev po Sloveniji, kjer naj bi že dlje časa 

bilo naseljenih večje število pripadnikov hrvaškega naroda. Spodaj je nekaj fotografij teh 

krajev in njihove materialne kulturne dediščine. 

 
3.4.1.  Slovenska Istra 

Na območju slovenske Istre smo obiskali Koper (staro mestno jedro), Piran (staro mestno 

jedro in Fornače) ter naselja Krkavče, Šmarje in Koštabona.  

 

  

      Slika 2: Koper – Čevljarska ulica         Slika 3: Piran – Rozmanova ulica 
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       Slika 4: Piran – Fornače         Slika 5: Koštabona 

         

Slika 6: Krkavče        Slika 7: Šmarje 

 

3.4.2 Bela krajina 

 
Obisk območja Bele krajine je vključeval Črnomelj, Metliko, Adlešiče, Marindol in Vinico. 

 

          

Slika 8: Črnomelj    Slika 9: Metlika 
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           Slika 10: Adlešiči        Slika 11: Marindol 

 

 

Slika 12: Vinica 
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3.4.3. Prekmurje in Prlekija 

V Prekmurju in Prlekiji smo obiskali Lendavo, Ljutomer, Razkrižje, Šafarsko in Gibino. 

        

   Slika 13: Lendava               Slika 14: Lendava 

 

    

       Slika 15: Lendava        Slika 16: Lendava 
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       Slika 17: Ljutomer – Užiška ulica       Slika 18: Razkrižje 

 

   

           Slika 19: Šafarsko 
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 Slika 20: Gibina 

3.5 Rezultati intervjujev s predstavniki hrvaške skupnosti 

 

Pri intervjujih, ki so bili opravljeni s predstavniki hrvaške skupnosti v Sloveniji lahko med 

intervjuvanci opazimo sicer določena nekoliko različna stališča in predvsem argumentacije, a 

skupna rdeča nit, ki je vsem skupna je sledeča: zagovarjajo, da bi Slovenija morala urediti 

status hrvaške skupnosti na njenem ozemlju, pri tem pa kot enega osrednjih argumentov 

navajajo avtohtono prisotnost Hrvatov na ozemlju današnje Slovenije. Ob tem pa je zanimivo, 

da so vsi intervjuvanci pripadniki priseljene hrvaške populacije v Slovenijo (oni sami ali 

njihovi starši), niti niso znali konkretno napotiti na osebe, ki bi bili predstavniki avtohtone 

hrvaške poselitve v Sloveniji. Navajali so predvsem območja, kjer naj bi potekali stiki med 

pripadniki obeh narodov ter tako tudi selitve.  

 

Pogovori, ki smo jih opravili s šestimi predstavniki/člani hrvaških kulturnih društev, razkrivajo, 

da se prav vsi naši sogovorniki samoopredeljujejo kot pripadniki hrvaškega naroda in da si 

sami želijo uradnega oziroma formalnopravnega (bodisi ustavnega bodisi zakonskega) 

priznanja hrvaške skupnosti v Sloveniji kot narodne manjšine. Pri tem v podporo priznanja 

njihovega narodnomanjšinskega statusa tudi sami navajajo že znane argumente - zlasti glede 

številčnosti pripadnikov hrvaškega naroda (npr. napram precej manjšemu številu pripadnikov 

ustavno priznanih italijanske in madžarske narodne skupnosti) v Sloveniji; da bi bilo zrelo in 

modro ravnanje slovenske države, če bi pripadnikom hrvaške skupnosti v Sloveniji priznala 

enak položaj in pravice kot jih uživajo slovenska manjšina na Hrvaškem; nadalje omenjajo 

avtohtonost hrvaškega prebivalstva, ki jo sami enačijo z njegovo dolgoletno prisotnostjo na 

nekaterih območjih v Sloveniji (predvsem na obmejnih območjih v slovenskem Pomurju, Beli 

krajini in Slovenski Istri), a obenem priznavajo, da t. i. avtohtonih Hrvatov v Sloveniji več ni, 

ker so se ti skozi leta asimilirali in tako danes preprosto ni mogoče reči, kateri Hrvati in na 

katerih območjih v Sloveniji bi lahko bili potomci avtohtonih Hrvatov. Iz njihovih odgovorov 

torej ni mogoče ugotoviti, ali in kje danes dejansko obstaja avtohtoni poselitveni prostor 

hrvaške skupnosti v Sloveniji, ki naj bi jasno zaznamoval kulturno krajino. Kot največje izzive 
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za ohranjanje njihove lastne skupnostne identitete in posebnosti na področju izobraževanja in 

kulture sami izpostavljajo nevarnost nadaljnje asimilacije pripadnikov hrvaške narodnosti s 

prebivalstvom, ki jih obkroža, vse manjši interes mladih za učenje hrvaškega jezika v šoli in 

za njihovo sodelovanje v hrvaških društvih ter zelo omejene možnosti za pridobivanje večjih 

finančnih sredstev s strani slovenske države za delovanje hrvaških društev in izvajanje njihovih 

aktivnosti/programov/projektov. 

 

Argumenti, za kaj bi hrvaška skupnosti v Sloveniji potrebovala in zaslužila posebno 

manjšinsko zaščito so različni. Enako tudi argumentacija glede avtohtonosti, ki so jo vsi 

ponavljali, pri vseh pa lahko vidimo, da sledijo hrvaškemu teritorialnemu prostopu glede 

avtohtonosti, torej vezanem na zgodovinsko vladavino na določenim ozemljem in manj v 

povezavi na ljudi na območju, dolgotrajno več stoletno prisotnost, kulturno sled, ki so jo pustili 

na tem območju ter koliko je lokalna skupnost še samoogranizirana ter kaže željo po 

manjšinskem priznanju. Intervjuvanka, ki živi v Ljutomeru in je aktivna v hrvaškem društvu v 

Lendavi je na vprašanje, kje naj bi bili Hrvati avtohtoni tako odgovorila: »V Razkrižju, ki je v 

preteklosti bilo pod zagrebško škofijo, tu so še avtohtoni, več ali manj pa jih je priseljencev.« 

Drugi intervjuvanec pa je dejal: »Kar se tiče avtohtonosti... Največja področja so predvsem 

Lendava, Petišovci, dejansko, ker je v bližini Mursko Središče, Šafarsko, Razkrižje, kjer je tudi 

sama cerkev bila pod hrvaško, potem tudi vse do Ormoža ...« Iz izjave tretjega intervjuvanca, 

ki je tudi zagovarjal stališče, da so Hrvati v Sloveniji avtohtoni je razvidno, da gre za populacijo 

povezano z migracijami: »Po razpadu 1917, so Hrvati ohranili svoj jezik in kulturo in se niso 

dali. Blizu meje so bili in so lahko domov šli. Drugih političnih funkcij niso dobili.«, enako 

velja pri četrtem intervjuvancu: »Naredili so šolo in ostali tu ter se zaposlovali. Na tem področju 

se je res ogromno delalo, takrat jih je ogromno prišlo sem (manjkalo je zdravnikov, profesorjev, 

strokovnjakov,… potrebno bi bilo narediti kakšen zakon, da imajo Hrvati pravico se odločiti, 

da imaš pravico, da če je tvoj materni jezik hrvaški ostane hrvaški.« ter pri petem intervjuvancu: 

(kje so Hrvati avtohtoni) »Ljutomer in Lendava. Tu so poslovale velike firme, iz Hrvaške se je 

takrat vozilo minimalno 10 avtobusov na delo.« 

 

Kot območje hrvaške avtohtonosti se najpogosteje navaja Bela krajina. En intervjuvanec glede 

tega pravi: »V Beli krajini ne vem koliko je avtohtonih, verjetno je še kdo, v društvo niso 

prihajali. Vemo, da nekaj jih zagotovo je avtohtonih. Gledali smo tudi dokumente, v katerih 

piše, da v Beli krajini Hrvatje so bili, dokler ni prišlo do te vojne.105 Potem se je vse skupaj 

pomešalo. Večinoma so sicer tu živeli Hrvati, šele potem so se Slovenci priselili tudi tukaj na 

Dolenjsko.« Drugi intervjuvanec, sicer tudi zagovornik avtohtosti Hrvatov pa glede hrvaške 

skupnosti v Sloveniji nasploh pravi: »Vsi ti, ki jih poznam so sem prišli ali pa kot tretja, četrta 

generacija že živijo tukaj.«, podobno pravi tudi tretji sogovornik: »Večje razlike ni. Vsi ti, ki 

so staroselci so se tukaj že asimilirali. To je tudi problem – najti te korenine avtohtonih Hrvatov 

in njihovih prednikov.« Četrti sogovornik glede avtohtnonosti Hrvatov v Sloveniji pravi: »Vem 

pa, da v tem trenutku nikakor ne morem zanikati obstoja hrvaške manjšine, kar se pa dejansko 

dela v Sloveniji. Najprej bi bilo treba dokazati, da Hrvatov res ni, ne pa obratno. To pa zaradi 

                                                      
105 Sogovornik je imel v mislih vojno ob osamosvojitvi Slovenije, ki ji je nato sledila tudi daljša domovinska 

vojna na Hrvaškem. Ni sicer jasno, zakaj naj bi ta vojna spremenila razmere na območju Bele krajine. 
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zgodovinskih dejstev. V zadnjih 500 letih je bilo v Sloveniji ogromno priseljencev, to kažejo 

tudi priimki, ki so obstajali pred kakšnih 500 leti. Najbolj pogost priimek je Horvat, oziroma 

Novak in potem Horvat. Potem so še Hrvatin in Hrvatić. Priimkov je ogromno, kar kaže, da je 

priseljevanje, predvsem iz hrvaških dežel, ne toliko srbskih, bilo zelo prisotno. O Hrvatih v 

Sloveniji lahko govorimo praktično v zadnjih 500 letih, zaradi teh priseljevanj. Imeli smo tudi 

recimo v Karantaniji pleme Hrvatov, okrog Celovca, tako da je to dejansko stalnica.« Takšni 

argumenti so sicer precej vprašljivi. Kar navaja so določeni zgodovinski kulturni relikti, kot jih 

npr. lahko najdemo tudi glede slovenskih imen po vsej Avstriji, južnem Tirolskem, Švici, 

notranosti Madžarske itd., a to ne kvalificira za status manjšine, kjer je potrebna tudi strnjena 

in aktivna skupnost v današnjem času.  

 

Glede potrebe po posebnem manjšinskem statusu, kako ga urediti ter katere pravice bi moral 

dati se intervjuvanci razlikujejo. Prva sogovornica pravi: »Meni osebno je za to vseeno. Pa tudi 

ne poznam nobenega v okolici, prijatelja ali znanca, ki bi si želeli glede tega nekih sprememb«, 

druga pa: »Nikoli nas niso obravnavali manj vredno, ne glede služb, ne glede plač,… nimam 

želje, da bi nek status dobili. Meni osebno ni potrebno.« Tretji sogovornik vprašanje primerja 

s statusom madžarske narodne skupnosti v Sloveniji: »Naše društvo se je začelo ukvarjati s tem 

vprašanjem, že zaradi tega, ker imajo Slovenci na Hrvaškem čisto drugačen status. Vem tudi 

kakšen status imajo Madžari v Sloveniji. So dosti bolj pozicionirani. S te strani jih podpira 

Madžarska. Pa tudi finančno lahko dosti več ustvarjajo. Tudi mi smo sposobni kaj več pridobiti, 

a le s trdim delom. Nič ne pridobimo na pladnju. Mogoče bi nam lahko Hrvaška dosti več 

pomagala, če bi bili priznani.« Četrti intervjuvanec pravi sledeče: »Normalno, mi nimamo 

ničesar. Edino, kar rabimo, je priznanje narodnoste skupnosti kot manjšine. Imamo pravice in 

ne vem, zakaj bi moral obstajati poseben zakon za nas. Smo v skupnosti priznani ravno prav, 

nismo diskriminirani, samo kar bi bilo prav, da se nam omogoči, je naziv narodnosti, da smo 

priznani, saj nismo etnična skupina. Lažje je pridobiti finančna sredstva, delati. Tisti, ki tega 

ne vidi, si zapira oči. Lažje bi nam bilo vse.« Več sogovornikov pa svoje zavzemanje za 

manjšinski status povezujejo predvsem z boljšim finančnim položaj, ki bi ga status manjšine 

prinesel. En sogovornik pravi takole: »Z vidika avtohtonosti ne bi prineslo nič. Nam kot 

društvu bi bilo to pomembno, ker bi bili finančno zavarovani. Mi bi morali dobivati 

neprestano.«, drugi »Poseben zakon ali priznanje v Ustavi, karkoli nam prinese to, da smo 

lahko sigurni, da bomo lahko delovali. Sedaj dobivamo vse manj in manj denarja od slovenske 

države. Izpolniti moraš goro papirja in spet ne veš ali boš sploh kaj dobil. Na koncu dobiš čisto 

malo, 500, 1000 evrov od Javnega sklada, od občine.«, tretji pa » Po mojem bi bil status, kot 

ga imajo Italijani in Madžari najboljši. Takrat bi res bili finančno »pokriti« in ne bi imeli kaj 

prigovarjati. Mi že leta vemo, na primer za Madžare, v Lendavi, kjer imamo društvo, da tudi 

pri madžarski skupnosti mladi ne bi prišli noter. Ker pa je ta denar pa oni enostavno plačajo za 

te nastope njihovih kulturnih društev.« 

 

Sogovorniki imajo sicer različna mnenja, ali naj bi Hrvati pridobili enak status, kot ga uživata 

madžarska in italijanska narodna skupnost, ali takšne kot ga ima romska skupnost, ali drugačen 

status. Prvi intervjuvanec pravi: »Mislim, da načeloma bi morali statuse precej izenačiti. Jih 

narediti tako, da daš manjšini možnost, da se razvija in če se razvija ji daš več denarja. Ne pa 

da ji daš toliko in toliko denarja in da se potem to mora razdeliti. Slovenija daje s Kulturnega 
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ministerstva romski manjšini 100.000 evrov letno, ta denar je treba porabiti in se potem rabi za 

neke pomembne stvari in neke projekte, ki so popolnoma nepomembni in ne prispevajo 

ničemer, k afirmaciji romske manjšine. To nima smisla. Potrebno je narediti nek fond in če se 

prijavi dovolj ljudi, če se razvija potem se to širi.« Enako različna mnenja so tudi, ali naj si 

Hrvati za manjšinski status prizadevajo sami, ali v paketu šestih narodov z nekdanje 

Jugoslavije. Ena intervjuvanka pravi: (glede mnenja, da bi manjšinskih status pridobilo vseh 

šest narodov z območja nekdanje Jugoslavije) »Ne morem reči, da si želim. Ne vem kaj bi od 

tega mela. Jaz osebno pravim da ne, ker se mi ni nikoli godila krivica.«, drugi intervjuvanec 

pa: »Mi smo bili včlanjeni v Zvezo zvez, kjer so bili Srbi, Makedonci, Hrvati, Albanci in tako 

dalje. Mi smo izstopili iz te zveze. Zakaj? Ker trdim in sem osebnega mnenja, kot tudi drugi 

izmed mojih kolegov v zvezi, da Slovenci nikoli, niti takrat, ne bi priznalo ta paket. Njim je 

cilj, da smo mi v tem paketu. Iz tega razloga smo izstopili, nimamo pa nič proti.« Tretji 

intervjuvanec meni, da bi bilo potrebno skupnosti med seboj vsekakor razlikovati: »Mislim, da 

moramo tukaj vendarle razlikovati. Določene manjšine so mlade, nove, določene pa so prisotne 

skozi celotno zgodovino Slovencev, so neločljivo povezave. Glede tega ne moremo primerjat 

Makedoncev s Hrvati. Makedonci lahko imajo enak status, kot ga imajo Arabci ali Afričani, ki 

pridejo v Slovenijo. To da bi vsakemu priseljencu dali čisto enake pravice spet ne gre, bi pa to 

rešili, če bi dali nek tak sistem, kot sem omenil, v katerem bi bil nagrajen, če nekaj delaš.« 

 

Nekateri intervjuvanci največje podobnosti vidijo med hrvaško in romsko skupnostjo. Prvi 

sogovornik je dejal: »To smo mi tudi dajali predlog v Državni zbor, da bi bilo nekaj podobno 

kot naš Zakon o Hrvatih, kot je o Romih.«, drugi pa: »Zdaj pa kako smo si mi zamislili zakon 

za Hrvate v Sloveniji? Mi smo le tega podobno načrtovali zakonu, kot je za Romsko skupnost. 

Želeli smo, da bi tam sodelovali in imeli svoje predstavnike v občinskih svetih, tako kot imajo 

Romi. Ti imajo 14 svetnikov, npr. v Lendavi imajo enega svetnika, ki si ga sami izberejo.« 

 

Zanimiva je argumentacija, zakaj bi si nekateri predstavniki hrvaške skupnosti želeli 

zagotovljena svetniška mesta na nivoju občin. En intervjuvanec pravi takole: »To pomeni, da 

bi mi lahko sodelovali v lokalnih skupnostih. Jaz sem do sedaj delal dva mandata kot občinski 

svetnik občine Lendava (na neodvisni listi) in sem se predstavil kot predstavnik hrvaške 

skupnosti. To je tej občini prineslo toliko pozitivnih točk, tako smo se povezali. V preteklosti 

so ljudje na določenih območjih na Hrvaškem, skupaj z ljudmi iz določenih krajev v Sloveniji 

700 let živeli v isti državi. Zdaj, že trideset let, je prvič meja med njimi. Ne gre samo za 

gospodarstvo, to so prekinjene meje med ljudmi. Npr. gasilci so hodili na proslave k enim in 

drugim, a hodili so sto let. Svetniki bi spodbudili, saj bi sodelovali in odločali v svoji lokalni 

skupnosti. Potrebno bi bilo rešiti status Hrvatov na celem nivoju oziroma na nivoju cele države. 

Če bi bil to zakon o Hrvatih na obmejnem območju.« Navedene argumente sicer lahko 

označimo kot precej nenavande in ne posebej prepričljive. Namen zagotovljenih mandatov, če 

se ozremo v primerjalno perspektivno, ni spodbujanje dobrososedskih odnosov in čezmenjega 

sodelovanja (čeprav je to seveda vsekakor pohvalno), ampak politično predstavništvo določene 

skupnosti, ki ima na nekem območju dolgotrajno bivanje in usidranost, a zaradi 

maloštevilčnosti ne bi mogla izvoliti svojih predstavnikov pod splošnimi volilnimi pogoji, kot 

velja za večinsko prebivalstvo.  
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Vsi naši sogovorniki kot ključno težavo hrvaške skupnosti sicer navajajo pomanjkanje interesa 

med mladimi. Prvi intervjuvanec tako pravi: »V našem društvu nimamo mladih članov oziroma 

zelo malo. Tudi naša folklora ne deluje več tako aktivno kot je nekdaj, ker enostavno ni interesa 

s strani mladih, da bi sodelovali.«, drugi pa: »Mene tudi velikokrat vprašajo, zakaj mladih ni, 

potem pa rečem, naj pripeljejo svoje mlade. Najmlajši član v tem društvu je moj sin, on ima že 

35 let. Zakaj niste pripeljali, saj ste imeli? Vnuke in otroke.« S tem povezujejo tudi hitro 

izginevanje hrvaškega jezika ter zelo majhne interes za učenje hrvaščine v okviru dopolnilnega 

pouka. Prva intervjuvanka je tako dejala: »Jaz bi si upala trditi, da to izhaja od doma / od 

staršev. Če bi mi imeli to priložnost, bi sigurno bila vesela, če bi otroci imeli to priložnost. 

Mogoče jih starši premalo spodbujajo k temu doma.«, drugi intervjuvanec pa pravi: »Šolstvo 

je že narejeno tako, da v sami strukturi je kot prostovoljno učenje jezika, ne pa npr. kot imajo 

Madžari in Romi, ki imajo svoje šole in svoj jezik. Hrvati smo poskušali, vendar je 

zainteresiranost precej slaba. Niti ni hrvaščina vključena v program šolstva, ni v šolstvu niti v 

praksi. To je odvisno od same lokalne skupnosti in tudi od šolstva.« 
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4. Analiza položaja nemške skupnosti v slovenskem pravnem redu 
 

4.1 Zgodovinski pregled 

 

Uvod – nemškogovoreča manjšina na Slovenskem po prvi svetovni vojni 

 

Na območju Republike Slovenije je do konca druge svetovne vojne razpršeno živela nemško 

govoreča narodna manjšina, katere pravni položaj so zagotavljale mednarodne pogodbe, ki jih 

je jugoslovanska država podpisala ob koncu prve svetovne vojne v sklopu pariških mirovnih 

prizadevanj. Mednarodnopravne obveznosti Kraljeve Srbov, Hrvatov in Slovencev (dalje: 

Kraljevina SHS), kraljevine čigar del so po decembru 1918 bile tudi slovenske dežele, do 

varstva narodnih manjšin so bile določene v Saintgermainski106 in Trianonski pogodbi.107,108Na 

podlagi določb v obeh mirovnih pogodbah je morala Kraljevina SHS z velesilami in 

pridruženimi članicami podpisati tudi posebno pogodbo o varstvu narodnih manjšin.109,110  

Podpisnice mirovnih in posebnih pogodb so se obvezale, da bodo določila o varstvu 

manjšin štela za osnovno pravo. Noben zakon, odlok ali uradni akt tem določilom ne bi mogel 

nasprotovati oziroma veljati več od njega.111 Države so se obvezale, da bodo spoštovale 

                                                      
106 Člen 51, 1. odstavek: »Država Srbov–Hrvatov–Slovencev sprejema in soglaša, da bo v pogodbo z glavnimi in 

pridruženimi članicami vnesla takšne določbe, ki se bodo tem silam zdele potrebne za zaščito prebivalcev te 

države, ki se od večine razlikujejo po rasi, jeziku ali religiji.« Miran Komac, »Slovensko-madžarski bilateralni 

sporazum in ureditev varstva narodnih manjšin v Sloveniji. V: Miran Komac in Balázs Vizi (ur.), Bilateralni 

sporazumi kot oblik a urejanja varstva narodnih manjšin. Primer Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic 

slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji 

(Budimpešta: L'Harmattan, 2019), str. 69 (dalje: Komac, Slovensko-madžarski bilateralni sporazum in ureditev 

varstva narodnih manjšin v Sloveniji). 
107 Člen 44: »Srbsko-hrvaška-slovenska država v zvezi z Madžarsko priznava in potrjuje svojo zavezo k privolitvi, 

da se v pogodbo z glavnimi zavezniškimi in pridruženimi silami vključijo določila, ki se tem silam zdijo potrebna 

za zaščito interesov prebivalcev srbsko-hrvaško slovenske države, ki se od večine prebivalstva razlikujejo po rasi, 

jeziku ali veri, ter za zaščito svobodnega tranzita in pravične trgovine z drugimi narodi.« 
108 Za razvoj mednarodnopravnega varstva manjšin so postale posebno pomembne mirovne pogodbe s 

poraženkami prve svetovne vojne. Mirovne pogodbe so namreč prvi mednarodni dokumenti, ki so vsebovali 

poglavja posvečena varstvu manjšin. »Varstvo manjšin« je tako izrecno zapisano v mednarodnih pogodbah kot 

naslov posebnega poglavja; denimo: V. poglavje (čl. 62-69) avstrijske mirovne pogodba v Senžermenu; VI. 

poglavje (čl. 5460) madžarske mirovne pogodbe v Trianonu; IV. poglavje (čl. 49-57.) bolgarske mirovne pogodbe 

v Neuillyju; III. oz. IV. poglavje (čl. 140-151) turške mirovne pogodbe v Sevresu.  

Enakih določil glede varstva manjšin so bile deležne tudi države, ki so nastale po razpadu evropskih imperijev. S 

posebnimi pogodbami, ki so bile podpisane sočasno z mirovnimi pogodbami, so se k varstvu in spoštovanju 

manjšinskih pravic zavezale tudi Poljska (versajska pogodba 28. junija 1919), Češkoslovaška in Kraljevina Srbov, 

Hrvatov in Slovencev (senžermenska mirovna pogodba 10. septembra 1919), Romunija (pariška pogodba 9. 

decembra 1919) in Grčija (sevreška mirovna pogodba). Martin Lawrence, The Treaties of Peace, 1919-1923. Vol. 

I (New Jersey, 2007); Mitja Žagar: Manjšine v odnosih med državami in bilateralni sporazumi: manjšinske pravice 

kot individualne in kolektivne pravice. V: Miran Komac in Balázs Vizi (ur.), Bilateralni sporazumi kot oblik a 

urejanja varstva narodnih manjšin. Primer Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne 

manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji (Budimpešta: 

L'Harmattan, 2019), str. 40; Komac, Slovensko-madžarski bilateralni sporazum in ureditev varstva narodnih 

manjšin v Sloveniji, str. 69. 
109 Treaty between the Principal Allied and Associated Powers and the Serb-Croate-Slovene State, Signed at Saint-

Germain-en-Laye, September 10, 1919. 
110 Miran Komac & Balázs Vizi (ur.), Bilateralni sporazumi kot oblika urejanja varstva narodnih manjšin. 

Budimpešta, 2019, str. 68-106. 
111 To so zapisali denimo v 62. člen avstrijske mirovne pogodba, 49. člen bolgarske mirovne pogodbe, 54. člen 

madžarske mirovne pogodbe in 140. člen turške mirovne pogodbe. 
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življenje in svobodo vseh njenih prebivalcev brez diskreditacij glede rojstva, narodnosti, jezika, 

rase ali vere. Vsem prebivalcem naj bi bilo zagotovljeno javno ali zasebno izražanje njihovega 

prepričanja, veroizpovedi.112 Vsi državljani bi morali biti pravno izenačeni in imeti enake 

državljanske in politične pravice – neglede na njihovo raso, jezik ali vero. V državi naj ne bi 

bilo omejitev pri uporabi jezikov, tudi ne manjšinskih – v zasebnem življenju, trgovinah, tisku, 

na javnih zborovanjih. V primeru nastopa v upravnih, sodnih in uradnih postopkih so se države 

podpisnice obvezale pripadnikom manjšin zagotoviti ustrezno pomoč. Pripadnikom rasnih, 

verskih in jezikovnih manjšin je bilo po določilih mednarodnih pogodb zagotovljeno enako 

obravnavanje in pravno varstvo kot pripadnikom večinskega naroda. Manjšine so imele 

pravico, da na svoje stroške ustanovijo, upravljajo in nadzorujejo dobrodelne, verske in 

družbene institucije, šole ali izobraževalne ustanove. V teh institucijah so imele pravico do 

uporabe svojega jezika in opravljati bogoslužja (v madžarski pogodbi denimo tega določila ni, 

op. a.). Države so morale poskrbeti tudi za to, da je pouk v osnovnih šolah na območju z 

»ustreznim številom« šoloobveznih otrok manjšine potekal v maternem jeziku manjšine. 

Rasne, verske in jezikovne manjšine z »ustreznim številom« pripadnikov, naj bi bile 

upravičene tudi do sofinanciranja iz javnih skladov.113 To so bila določila zapisana v 

mednarodnih pogodbah in temeljnih zakonih, pravna teorija torej, do izpolnitve katere pa v 

veliki meri ni prihajalo. 

Pravni položaj nemško govoreče narodne manjšine na Slovenskem naj bi tako bil 

zagotovljen s pogodbo podpisano v Saint-Germain-en-Laye 10. septembra 1919. Vendar, 

povojna pravna praksa ni bila naklonjena manjšinam, še posebno ne nemški, saj se je v večini 

držav z manjšinami pojavljal asimilacijski pritisk in v primeru nemške manjšine očitek 

recipročnosti in revanšizma. Tudi sistem manjšinske zaščite v okviru Društva narodov, ki so 

si ga velesile zamislile kot organ kolektivne varnosti, ni bil učinkovit in to tudi ni mogel 

postati.114 Kot poudarja Ernest Pertič določila varstva narodnih manjšin niso zavezovala vseh 

držav članic Društva narodov – še posebno ne velesil, ki so ga vpeljale. »Varstvo manjšin v 

okviru Društva narodov ne more skriti imperialističnega bistva, kar se kaže v neenakopravnem 

položaju posameznih držav«.115 Dolžnosti varstva manjšin so imele le »majhne« države, ki so 

te obveznosti razumele kot omejevanje njihove suverenosti. Janja Hojnik denimo trdi, da 

dejstvo»/…/ da ZDA, katerih predsednik Wilson je zasnoval to organizacijo, niso pristopile k 

Društvu narodov, je seveda pomenilo, da je bilo Društvo manj vplivno, kot bi lahko bilo sicer. 

Glede na to, da so ZDA veljale za najmočnejšo svetovno velesilo, je njihov ne-pristop pomenil 

resen udarec za ugled in vpliv Društva narodov.«116 Manjšinsko varstvo tako ni postalo 

osnovno načelo mednarodnega prava, ki bi veljalo tako za velesile kot šibke države. Kljub temu 

pa je potrebno ponoviti, meni Petrič, da je bilo varstvo manjšin v okviru Društva narodov »/…/ 

                                                      
112 To so zapisali denimo v 63. člen avstrijske mirovne pogodba, 50. člen bolgarske mirovne pogodbe, 55. člen 

madžarske mirovne pogodbe in 141. člen turške mirovne pogodbe. 
113 Petra Roter, Razvoj mednarodnopravnega varstva manjšin od 17. stoletja do obdobja Društva narodov, 

Razprave in gradivo 31 (1996), str. 204. 
114 Peter Hilpold,  The League Of Nations And The Protection Of Minorities – Rediscovering A Great Experiment, 

5. 
115 Ernest Petrič, Mednarodnopravno varstvo narodnih manjšin. Maribor: Založba obzorja (1977), str. 32.  
116 Internetni vir: Neuspeh prve medvladne organizacije Društva narodov je lekcija za sodobni čas. URL: 

https://www.rtvslo.si/1920/neuspeh-prve-medvladne-organizacije-drustva-narodov-je-lekcija-za-sodobni-

cas/511105. 
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korak naprej v smeri mednarodnega varstva posameznika in narodnih skupin pred popolno 

samovoljo državne oblasti.«117  

Režim mednarodnega varstva manjšin po prvi svetovni vojni je bil nedvomno boljši od 

predhodnega položaja zaradi vsebine sprejetih določil – in – kar je še posebno pomembno, 

zaradi jamstva, ki ga je vprašanju dala mednarodna institucija Društva narodov.118 A za rešitev 

ali reševanje problema, mora obstajati politični interes.  

Ivan Dolenc je 1930 zapisal: »Ker manjšine niso bile zadovoljne z dano jim zaščito, se 

je kmalu pojavilo stremljenje po organizirani samopomoči. Na pobudo Nemčije, ki je 

sprevidela veliko mednarodno politično važnost manjšinskega problema, so začele manjšine 

svojo akcijo v ženevskih manjšinskih kongresih.«119 Dolenc se v tem zapisu sklicuje na 

Kongrese evropskih narodnosti (Der Europäische Nationalitäten-Kongreß ali Konferenz der 

organisierten nationalen Gruppen in den Staaten Europas, kot je bilo zamišljeno prvotno ime 

op. a.), gibanju evropskih manjšin pod iniciativo nemške, ki je zaživelo kot odgovor na 

(ne)delovanje mehanizmov Društva narodov.120  

Prvega Kongresa evropskih narodnosti 15. in 16. oktobra 1925 v Ženevi se je udeležilo 

več kot 30 nacionalnih manjšin iz vse Evrope. Za predsednika je bil izvoljen dr. Josip Wilfan, 

ki je organizacijo vidil do leta 1938 oziroma do konca njegovega delovanja. 121 

Wilfan je zapisal, da so pri delovanju kongresa ubrali akademski pristop, saj so se s 

takšnim stanjem hoteli oddaljiti od konfliktov z državnimi vodstvi ali Društvom narodov. Sploh 

pa so se hoteli izogniti zahtevam po spremembah meja, saj bi jih to pahnilo v sredino 

političnega aktivizma. Ukvarjali so se s problematiko zaščite manjšinskih jezikov, pravic do 

izražanja identitete, kulture in uresničitve povojni določenih pravnih okvirjev. Kongres naj bi 

služil utrjevanju solidarnosti med evropskimi manjšinami tako, da ne bi vsak zagovarjal le 

svojih pravic temveč po svojih močeh pripomogel, da se vzpostavi usklajen pravni red za vse 

evropske manjšine. Eden od ključnih praktičnih ciljev kongresa je bil tudi doseči priznanje 

statusa pravne osebe za vse evropske manjšine v državah večinskih narodov.122  

S pričetkom druge svetovne vojne je delovanje Kongresa evropskih narodnosti zamrlo, 

po vojni pa njegovega dela niso ponovno oživili, saj se je v evropskih državah odnos do nemško 

govoreče skupnosti korenito spremenil. Nemške manjšine v Evropi, ne le tisto v Sloveniji ali 

Jugoslaviji, je namreč spremljalo breme sodelovanja z nacistično oblastjo.123 To je bilo 

                                                      
117 Petrič, Mednarodnopravno varstvo narodnih manjšin, str. 32, 46.  
118 Petra Roter, »Razvoj mednarodnopravnega varstva manjšin od 17. stoletja do obdobja Društva narodov«, 

Razprave in gradvio 31 (1996), str. 204-209. 
119 Jože Dolenc, Evropski manjšinski problem po svetovni vojni, Jugoslovan (1930), 24. 12. 1930, št. 174, 10. 
120 Ammende je bil ena od gonilnih sil prizadevanj baltskih oz. bolje estonskih Nemcev za priznanje manjšinske 

kulturne avtonomije. Februarja 1925 (tj. 2.2.1925) je estonskim manjšinam uspel prelom, saj je parlament v Talinu 

izglasoval zakon o manjšinski kulturni avtonomiji.  Medvešek, Mojca (ur.), 90 let Inštituta za narodnostna 

vprašanja : 1925-2015. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2015, str. 64. 

Glej tudi: Egon Pelikan: Josip Wilfan in Engelbert Besednjak v Kongresu evropskih narodnosti v letih 1925-1938, 

str. 95. 
121 Prav tam. 
122 Egon Pelikan: Josip Wilfan in Engelbert Besednjak v Kongresu evropskih narodnosti v letih 1925-1938, str. 

95. 
123 Že nekaj let po koncu velike vojne so v Nemčiji ustanovili Društvo za nemštvo v inozemstvu (nem. Verein für 

das Deutschtum im Auslande – VDA), ki je, čeprav je bilo ocenjeno kot narodnostna organizacija, pod nacistično 

oblastjo preraslo v državno organizacijo, katere namen je bil krepitev društev v inozemstvu in posredno pod 

nacistično ideologijo preko njih pripraviti 'teren' za bodoči prevzem oblasti. VDA je vzdrževal zveze z vsemi 

vodstvi narodnostnih skupine izven Nemčije in jih je tudi izdatno finančno podpiral, izdajal revije, knjige, 
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povezano tudi s postopno nacifikacijo nemških skupnosti razpršenih po Evropi v obdobju med 

obema vojnama. Vendar, če sledimo razmišljanjem Josipa Wilfana, to ni bil edini razlog. V 

časopisu Sodobnost je Wilfan že leta 1933 opozoril na srž problema odnosov med manjšinskimi 

in večinskimi narodi ter položaja manjšinskih vprašanj, ki se v miselnosti sodobne družbe žal 

nista prav veliko spremenila. 

»Ko se govori  o narodnih manjšinah, se govori  o predmetu, ki vzbuja v 

nas nasprotujoče si občutke in misli.  Dobro se moramo zavedati tega -le: 

če bi govorili samo o naših narodnih manjšinah, bi to stori li  s  

sočustvovanjem, z interesom in simpatijami. Če govorimo o nasprotnih 

manjšinah, /…/, se oglašajo v  nas čisto nasprotna stremljenja,  ker iz zelo 

razumljivih nagibov vidimo položaj takih manjšin v drugi luči . Če so 

daleč od nas in pripadajo narodu, s katerim smo v prijateljskih odnošajih,  

bomo tudi zanje čuti li .  Če so pa po krvi in po poreklu take narodn osti ,  

ki nam ni všeč, ki  nam je antipatična, jim bomo privoščili,  da se jim 

slabo godi. In če se na koncu govori o manjšini , ki je v državi,  za katero 

se mi čutimo nacionalno odgovorne, potem bomo mogoče pripravljeni 

krivdo valiti  na nasprotna in ne na svo ja ramena.«124 

 

V primeru slovenske nemškogovoreče skupnosti Wilfanove misli, zapisane pred skoraj 

90 leti, ostajajo še kako aktualne. Predstavniki nemškogovoreče skupnosti na Slovenskem po 

drugi svetovni vojni namreč predstavljajo zgolj ostanek nekdanje narodne manjšine.125 S 

koncem druge svetovne vojne je slovenska nemškogovoreča skupnost ne le izgubila svoj pravni 

status kot manjšina, ampak se je zavoljo medvojnih in povojnih migracij številčno bistveno 

zmanjšala.126 V primeru jugoslovanske oz. slovenske politike, kot tudi v zavedanju Slovencev, 

je nemško govorečo narodno skupnost namreč bremenil madež kolektivne krivde zločinov 

                                                      
pomagal pri ustanavljanju šol, knjižnic, društvenih domov ter na tak način postopoma vnašal v organizacije zunaj 

Nemčije nacistično ideologijo. Prodor nacionalsocializma v nemške narodnostne skupine se je tako naglo širil, le-

te pa so vse bolj kazale pripravljenost sodelovati z nacistično Nemčijo, saj so v njej videle zaščitnico njenih 

interesov in osnovo za boljšo prihodnost. Slednje izhaja iz analize, ki jo je leta 1966 pripravila slovenska tajna 

politična policija, ki je spremljala delovanje tako imenovanih Volksdeutscherjev na Slovenskem po drugi svetovni 

vojni.  ARS, AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve SRS, t.e. 1063,  Volksdeutscherji, analiza 1966, 

str. 1, 2. Glej tudi: Gregor Jenuš, Nemška manjšina pri nas ne bo imela nobene pravice, ker je ne bo! (Boris Kidrič, 

15. 12. 1945) : komunistični obračun z Nemci na Slovenskem in uničenje nemške manjšine. V: Marjan Maučec, 

Leto 1945 - 70 let potem : [monografija znanstvenih prispevkov]. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije : 

Študijski center za narodno spravo (2016), str. 154-169. 
124 Dr. Josip Vilfan (1934). Manjši kongresi. Sodobnost (1933), letnik 2, številka 4. 
125 Pravni položaj »nemške« manjšine v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (dalje: Kraljevina SHS) je bil 

zagotovljen s pogodbo podpisano v Saint-Germain-en-Laye 10. septembra 1919. Kraljevina SHS se je s podpisom 

pogodbe zavezala, da bo ščitila vse narodne manjšine v novonastali jugoslovanski državi in s tem tudi nemško. V 

51. členu pogodbe je bilo zapisano, da se Kraljevina SHS zavezuje, da bo zaščitila in upoštevala interese 

nacionalnih, jezikovnih in verskih manjšin.  V pogodbi o varstvu manjšin je bilo posebno poudarjeno, da je bila 

država z ustreznimi politikami dolžna zagotavljati tako imenovane posebne narodno manjšinske pravice: a) 

pravica do rabe manjšinskih jezikov, v pisni ali ustni obliki pred sodišči (4. odstavek 7. člena5); b) pravica do 

osnovnošolskega pouka v jeziku manjšin (9. člen) in c) pravica do ustrezne udeležbe pri sredstvih iz  javnih fondov 

(4. odstavek 9. člena).   Prim.: Mirovna pogodba z Avstrijo s spremnim pismom G. Clemenceauja K. Rennerju, 

Saint Germain, Del III, člen 51, št. 1/1, v: Lambert Ehrlich, Metod Benedik, Lambert Ehrlich: Pariška mirovna 

konferenca in Slovenci 1919/20 ; Ehrlichova spomenica za Vatikan 14. aprila 1942, Ljubljana: Inštitut za 

zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2002, str. 253.   
126 Prim: Dušan Nećak, Nekaj osnovnih podatkov o usodi nemške narodnostne skupnosti v Sloveniji po letu 1945. 

Zgodovinski časopis 47 (1993), št. 3, str. 439-451; Ciril Ribičič, Ustavnopravno varstvo manjšinskih narodnih 

skupnosti v Sloveniji, Revus 2 (2004), št. 2, str. 29-43; Internetni vir: Dunaj vnovič za narodno skupnost, Dnevnik, 

9. 7. 2020.  https://www.dnevnik.si/1042933748. 
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nacizma, ki se je ohranjal skozi desetletja povojne jugoslovanske države. Po mnenju Dušana 

Nećaka se je tako povojna jugoslovanska oblast pri »obračunu« z nemškogovorečo manjšino 

tako naslanjala na v javnosti zelo globoko zakoreninjeno stigmo, po kateri je »Nemec = 

nacist.127  

 

Problematika usode nemškogovoreče skupnosti na Slovenskem  

 

Problematika usode nemškogovoreče skupnosti na Slovenskem, še posebno tiste po 

drugi svetovni vojni, je tudi trideset let po nastanku samostojne in neodvisne države Republike 

Slovenije plod zanimanja znanstvenih raziskav in predmet javnih razprav.128 Slednje se 

dotikajo zlasti vprašanj (ne)priznanja nemškogovoreče manjšine v Sloveniji in problematike 

njenega statusa (ne)avtohtone narodne skupnosti. V kolikšni meri bomo ugotavljali v 

nadaljevanju na podlagi znanstveni raziskav in statističnih podatkov popisov prebivalstva v 

Avstro-Ogrski, Kraljevini SHS, povojni Jugoslaviji in Republiki Sloveniji. 

Uvodoma je potrebno opozoriti na dva nezanemarljiva dejavnika, ki pri vprašanju 

analize statistike popisov prebivalstva silita v ospredje. Prvi izhaja iz terminologije in 

razumevanja pomena »nemškogovoreče« skupnosti na Slovenskem. Zgodovinar Dušan Nećak, 

sicer vodja odmevnega projekta »Nemci« na slovenskem 1941-1955, ki je iz vidika 

zgodovinopisja celostno obravnaval usodo nemškogovorečih na Slovenskem v prvi polovici 

20. stoletja, opozarja, da se v znanstvenem in strokovnem diskurzu za nemškogovorečo 

narodnostno manjšino med obema vojnama praviloma uporablja izraz »Nemec«. Večinski 

narod je to poimenovanje ohranil tudi po drugi svetovni vojni, čeprav se za pripadnike 

nemškogovoreče skupnosti pojavljajo tudi drugi izrazi129. Pri percepciji »Avstrijcev« in 

»Nemcev« pa se največkrat uvaja enotno razumevanje skupne »nemške identitete«.130 To 

skupno »nemško identiteto« oziroma problematiko (ne)razčlenjenosti narodnostnih podatkov 

pa je žal mogoče zaslediti tudi v popisih prebivalstva, ki so se na slovenskih tleh izvajali od 

druge polovice 19. stoletja. Popisi prebivalstva se namreč med seboj razlikujejo po vrsti 

pridobljenih podatkov. Poznavanje in ločevanje različnih kategorij »nemštva« v popisih 

prebivalstva na Slovenskem pa je pomembno, da lahko ugotavljamo, kakšno je bilo njihovo 

                                                      
127 Dušan Nećak, Od tabuja do vroče tem. V: Dušan Nećak,  "Nemci" na Slovenskem 1941-1955 : izsledki 

projekta. Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002, str. 53-54. 
128 Prim: Dušan Nećak, Nekaj osnovnih podatkov o usodi nemške narodnostne skupnosti v Sloveniji po letu 

1945«. Zgodovinski časopis 47 (1993), št. 3, str. 439-451; Ciril Ribičič, Ustavnopravno varstvo manjšinskih 

narodnih skupnosti v Sloveniji,  Dunaj vnovič za narodno skupnost, Revus 2 (2004), št. 2, str. 29-43; Dnevnik, 9. 

7. 2020. URL: https://www.dnevnik.si/1042933748. 
129 Dušan Nećak navaja, da so tudi sami nemškogovoreči prebivalci na Slovenskem zase v obdobju med obema 

vojnama uporabljali izraz »Nemec«, kot primer pa navaja Švabsko-nemški Kulturbund. Po vojni pa se za 

»nemškogovoreče« uveljavijo različni izrazi kot so »folksdojčerji«, »Staroavstrijci«, lokalizmi kot so 

»Spodnještajerci«, oziroma v memorandumu avstrijske vlade iz leta 1992 tudi »avstrijska oz. nemškogovoreča 

narodna skupnost«. Ker je natančna narodnostna diferenciacija med Nemci in Avstrijci, torej pripadniki 

posameznih narodov, v obravnavanem obdobju bila otežena, so se snovalci projekta odločili oznako »Nemec« 

pisati v navednicah. Prim.: Dušan Nećak, 'Nemci' na Slovenskem 1945-1955 v luči nemških in avstrijskih 

dokumentov. V: Dušan Nećak, "Nemci" na Slovenskem 1941-1955 : izsledki projekta. Ljubljana : Znanstveni 

inštitut Filozofske fakultete, 1998, str. 187-192. 
130 Nećak, 'Nemci' na Slovenskem 1945-1955 v luči nemških in avstrijskih dokumentov, str. 187-192; Jure 

Ramšak, Poskus rekonstrukcije položaja preostanka nemške narodnostne skupnosti na Slovenskem po koncu 

množičnih izseljevanj (1947-1991). V: Bojan Balkovec, Peter Štih, Migracije in slovenski prostor od antike do 

danes. Ljubljana: Zbirka ZČ 2010, str. 600. 

https://www.dnevnik.si/1042933748
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dejansko številčno stanje, morebiten poselitveni prostor in torej, kakšna je bila njihova usoda 

do nastanka Republike Slovenije in po njem.131  

 

Nemškogovoreča skupnost na Slovenskem v luči popisov prebivalstva – od zadnjega 

popisa v avstrijski dobi (1910) do začetka druge svetovne vojne 

 

Staroavstrijski popisi prebivalstva so narodno pripadnost ugotavljali po ključu tako 

imenovanega »občevalnega jezika«; torej jezika, ki so ga izprašanci uporabljali v vsakdanjem 

življenju, gospodarskih ali upravnih stikih. Prvi popis prebivalstva, ki se je vršil na podlagi 

občevalnega jezika, je bil izveden 31. decembra 1880. Popisi prebivalstva po tem ključu so si 

nato v avstrijski polovici Avstro–Ogrske monarhije sledili v razmiku desetih let (1880, 1890, 

1900). Zadnji je bil izveden leta 1910. Očitek slovenskega zgodovinopisja je, da je bil princip 

poizvedovanja po občevalnem jeziku zelo zavajajoč in je omogočal tako imenovano 

»statistično asimilacijo«, saj je deloval v prid gospodarsko-politično prevladujočim družbenim 

skupinam in večinskemu narodu. V primeru slovenskih dežel torej nemškemu. Številni 

ekonomsko odvisni Slovenci so tako na to vprašanje odgovorili, da je njihov občevalni jezik 

nemški, saj so ga bili primorani govoriti zavoljo gospodarskih in upravnih stikov v vsakdanjem 

življenju.132 

Prav zato podatki iz predvojnih avstrijskih popisov prebivalstva po mnenju slovenskih 

raziskovalcev puščajo določen dvom o dejanski narodni sestavi prebivalstva avstrijske 

polovice dvojne monarhije. Hkrati pa so vsaj delni indic, zakaj je po prevratu 1918 in 

ustanovitvi Kraljevine SHS v jugoslovanskih popisih prebivalstva prišlo do velikega upada 

števila nemškogovorečega prebivalstva.133  

Po rezultatih avstrijskega ljudskega štetja iz leta 1910 naj bi na ozemljih, ki so bila po 

letu 1918 priključena h Kraljevini SHS, živelo okoli 106.377 prebivalcev z nemškim 

občevalnim jezikom, kar je predstavljalo 9,4 odstotke celotnega prebivalstva. Večina, 69 

odstotkov, je bila prisotna na Spodnjem Štajerskem, kjer je živelo 72.911 prebivalcev z 

nemškim občevalnim jezikom. Če primerjamo razmerje med prebivalstvom urbanih in ruralnih 

(ali agrarnih) središč, ugotovimo, da je prebivalstvo z nemškim občevalnim jezikom tvorilo 

večino predvsem v mestih in trgih - zlasti v tako imenovanih treh avtonomnih mestih Maribor, 

Celje in Ptuju ter tudi na območju Apaškega polja. Janez Cvirn je ta tri tako imenovana pra-

nemška mesta poimenoval »trdnjavski trikotnik«, saj so kot branik nemštva stala v sicer 

                                                      
131 Mitja Ferenc, 'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni. V: Dušan Nećak,  

"Nemci" na Slovenskem 1941-1955 : izsledki projekta. Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1998, 

str. 271. 
132 Dragan Matič, Nemci na Kranjskem od druge polovice 19. stoletja do prehoda v jugoslovansko državo. V: 

Bojan Balkovec, Peter Štih, Migracije in slovenski prostor od antike do danes. Ljubljana: Zbirka ZČ 2010, str. 

553; Janez Cvirn, Nemška manjšina na Spodnjem Štajerskem v času med obema vojnama (1918-1941). V: Bojan 

Balkovec, Peter Štih, Migracije in slovenski prostor od antike do danes. Ljubljana: Zbirka ZČ 2010, str. 569; Mitja 

Ferenc, Das Schicksal der Deutschen Sprachminderheit in Slowenien«, Linguistica LX/2 (2020), str. 229, Gregor 

Jenuš, Die vergessene Minderheit : zur Geschichte der Deutschen in Maribor. Linguistica LX/2 (2020), str. 265.  
133 Matjaž Klemenčič, Die Slowenen und Deutschen im Lichte der sprachlichen Statistik in der Südsteiermark und 

in der Untersteiermark 1830-1991, v: Christian Stenner (ur), Steirische Slowenen. Zweisprachigkeit zwischen 

Graz und Maribor. Graz : Alpen Adria Alternativ, 1994, str. 39-56. 
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slovenskem govornem območju.134 Daleč največ prebivalcev z nemškim občevalnim jezikom 

je sodeč po popisu leta 1910 živelo v Mariboru, kjer je med 27.994 prebivalci bilo 22.786 z 

nemškim občevalnim jezikom, kar je predstavljalo dobrih 81 odstotkov mestnega 

prebivalstva.135 Podobna slika se je izrisovala v mestih Ptuj in Celje. Na Ptuju je prebivalstvo 

z nemškim občevalnim jezikom predstavljalo 79 odstotkov prebivalstva (od 4.630 prebivalcev 

jih je nemški občevalni jezik navajalo 3.672), v Celju je bil odstotek nižji in je znašel 66,8 

odstotkov prebivalstva (od 6.919 prebivalcev jih je nemški občevalni jezik navajalo 4.625).136  

Če se ozremo na Kranjsko je slika nekoliko drugačna. Na Kranjskem je po podatkih 

avstrijskega ljudskega štetja iz leta 1910 živela nekaj več kot četrtina (26 odstotkov oziroma 

27.915) evidentiranega prebivalstva slovenskih dežel z nemškim občevalnim jezikom. V 

Ljubljani so nemškogovoreči tvorili okrog 14 odstotkov prebivalstva (od okoli štirideset tisoč 

prebivalcev jih je nemški občevalni jezik navajalo 5.950). Večino so na Kranjskem prebivalci 

z nemškim občevalnim jezikom tvorili na Kočevskem, kjer so živeli na strnjenem poselitvenem 

območju. Okoli 17.016 prebivalcev z nemškim občevalnim jezikom je tukaj predstavljalo 

večinski narod, saj so predstavljali 88,8 odstotkov prebivalstva.137,138 

Pri prvem popisu prebivalstva v Kraljevini SHS leta 1921 se je način izvajanja popisov 

prebivalstva napram staroavstrijskim spremenil. Jugoslovanska država je kategorijo 

občevalnega jezika, po katerem so povpraševali še leta 1910, zamenjala s kategorijo materinega 

jezika. Ta nov kriterij se je v praksi izvrševal tako, da so za »Nemca« šteli le tistega, ki je imel 

nemške starše, niso pa tega narodnostnega statusa priznali prebivalcem slovenskega izvora. Pri 

tem naj bi se ozirali na poreklo, priimek, ali denimo narodno pripadnost staršev. Posledice nove 

oblike pridobivanja podatkov so se zrcalile v rezultatih. Tako se je število nemškogovorečih 

na Slovenskem več kot prepolovilo in je v primerjavi z zadnjim staroavstrijskim ljudskim 

štetjem znašalo 41.513 oseb oziroma 3.93 odstotka vsega prebivalstva. Največji absolutni 

padec nemškogovorečega prebivalstva lahko zasledimo na Spodnjem Štajerskem, zlasti v 

tamkajšnjih mestih Maribor, Celje in Ptuj. Maribor je statistično gledano doživel največji 

padec. Število nemškogovorečih se je iz 80,9 odstotka (22.635 prebivalcev) zmanjšalo na 21,5 

odstotka (6.595 prebivalcev). Podobne številke zasledimo tudi v Celju in na Ptuju. V Celju se 

je število oseb z nemškim maternim jezikom zmanjšalo iz 66,8 odstotka (4.625 prebivalcev) 

na le še 11,1 odstotek (859 prebivalcev). Nekdaj večinski narod je tako vsaj v statističnem 

smislu resnično postal manjšina. Na Ptuju je bil padec primerljiv z Mariborom. Število 

prebivalcev, ki so kot materinščino navajali nemščino je padel iz 79,3 odstotka (3.672 

                                                      
134 Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik : politična orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem (1861-1914).  , 

Maribor: Obzorja, 1997. 
135 Mesto Maribor je bilo do leta 1918 nemško politično-upravno-gospodarsko-kulturno središče Spodnje 

Štajerske, saj je bila vsaka tretja hiša v nemških rokah. Glej: Cvirn, Nemška manjšina na Spodnjem Štajerskem v 

času med obema vojnama (1918-1941), str. 568-569 
136 Cvirn, Nemška manjšina na Spodnjem Štajerskem v času med obema vojnama (1918-1941), str. 568-569. 
137 Matič, Nemci na Kranjskem od druge polovice 19. stoletja do prehoda v jugoslovansko državo, str. 553; Cvirn, 

Nemška manjšina na Spodnjem Štajerskem v času med obema vojnama (1918-1941), str. 569; Ferenc, Das 

Shicksal der Deutschen Sprachminderheit in Slowenien, str. 229; Mitja Ferenc, Posledice izselitve kočevskih 

Nemcev in neizvedene kolonizacije Kočevske med vojno in po njej. V: Bojan Balkovec, Peter Štih, Migracije in 

slovenski prostor od antike do danes. Ljubljana: Zbirka ZČ 2010, str. 529. 
138 Mitja Ferenc navaja, da bila Kočevska nemški jezikovni otok obdana s slovenskim poselitvenim prostorom. 

Pred veliko vojno naj bi tako bilo vedno okoli 100 vasi, kjer ni bilo niti ene osebe s slovenskim občevalnim 

jezikom.  Prim.: Ferenc, Posledice izselitve kočevskih Nemcev in neizvedene kolonizacije Kočevske med vojno 

in po njej, str. 529. 
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prebivalcev) na 21,8 odstotka (968 prebivalcev).139 Na Kranjskem situacija v primerjavi s 

Štajersko ni bila tako izrazita, čeprav ni bila zanemarljiva. Nemškogovoreči so na Kranjskem 

iz 5,3 odstotka prebivalcev (27.885 prebivalcev) padli na 3,5 odstotke (16.457 prebivalcev). 

Največ je izgubila Ljubljana, kjer je padec nemškogovorečih občuten iz 14,5 odstotka 

prebivalstva (6.742 prebivalcev) na le 3,4 odstotke (1.826 prebivalcev). Celostni sliki na 

Kranjskem je v prid bilo strnjeno poselitveno območje Kočevarjev. Ti so statistično izgubili 18 

odstotkov prebivalstva. Od predvojnih 88,8 odstotka prebivalstva (17.016 prebivalcev) z 

nemškim občevalnim jezikom, je jugoslovanska oblast naštela 70,5 odstotka prebivalstva 

(12.610 prebivalcev), ki je kot materinščino navajalo nemški jezik.140  

Če smo v primeru popisov avstrijske dobe navajali, da slovensko zgodovinopisje zaradi 

načina pridobivanja podatkov dvomi v njihovo točnost, je potrebno navesti, da so kritik bili 

deležni tudi popisi prebivalstva obdobja med obema vojnama. Cvirn navaja, da jugoslovanske 

oblasti pri izvedbi popisov niso pritegnile nobenega predstavnika jugoslovanskih manjšin. 

Komisije, ki so popise izvajale pa naj ne bi ugotavljale le materinščine, ampak naj bi se spuščale 

tudi v narodnost prebivalstva. Za zmanjšanje števila pripadnikov nemškogovorečih je tako 

možno razumeti več razlogov: sprememba načina popisovanja, izseljevanje po prevratu 1918, 

slovenska »reasimilacijska« politika.141  

Kako uspešna je bila slovenska (v najširšem smislu torej jugoslovanska) 

»reasimilacijska« politika je mogoče videti v popisu prebivalstva leta 1931, ki je bil hkrati 

zadnji uradni popis prebivalstva pred drugo svetovno vojno. V Dravski banovini so evidentriali 

le še 28.998 prebivalcev z nemškim maternim jezikom.142 Padec je bil znova občuten, saj se je 

število nemškogovorečih statistično zmanjšalo iz 3,93 odstotkov (41.514 prebivalcev) na 2,53 

odstotka (28.998 prebivalcev). Največji upad prebivalstva je znova opazen na Štajerskem – iz 

4,4 odstotka prebivalstva (21.786 prebivalcev) na 2,3 odstotke (12.653 prebivalcev). Tako se 

je število oseb z nemškim maternim jezikom v Mariboru in Celju skoraj prepolovilo. Maribor 

je tako naštel le še 8,3 odstotke nemškega prebivalstva (2.741 prebivalcev), Celje 5,9 odstotka 

(449 prebivalcev). Na Ptuju upad nemškogovorečega prebivalstva v primerjavi z Mariborom 

in Celjem ni bil tako velik in je še vedno znašal 13,1 odstotka prebivalstva (559 prebivalcev). 

Tudi na Kranjskem ni mogoče zaznati tako velikega upada napram letu 1921. Kranjska je 

doživela 0,8 odstoten padec v številu oseb z nemškim maternim jezikom. To je predstavljalo 

2,7 odstotka prebivalstva (14.834 prebivalcev) – Ljubljana je izgubila 0,5 odstotka 

prebivalstva, ki je tedaj znašalo 2,9 odstotka (1.729 prebivalcev). Na Kočevskem je padec večji 

in znaša skoraj 5 odstotkov prebivalstva. V jezikovnem otoku je tako 65,4 odstotka prebivalstva 

kot materinščino navajalo nemški jezik (11.775 prebivalcev).143    

                                                      
139 Kot navaja Janez Cvirn se je samo v teh treh spodnještajerskih mestih število nemškogovorečih zmanjšalo za 

več kot dvajset tisoč oseb. Prim.: Janez Cvirn, Nemci na Slovenskem (1848-1941). V: Dušan Nećak, "Nemci" na 

Slovenskem 1941-1955: izsledki projekta. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1998, str. 63-65. 
140 Ferenc, Das Shicksal der Deutschen Sprachminderheit in Slowenien«, str. 229; Jenuš, Die vergessene 

Minderheit: zur Geschichte der Deutschen in Maribor, str. 265-266. 
141 Cvirn, Nemci na Slovenskem (1848-1941), str. 65. 
142 Cvirn navaja, da je od naštetih prebivalcev 25.054 bilo jugoslovanskih državljanov, 3.944 pa je bilo tujcev, 

zlasti Avstrijcev. Prav tam.  
143 Cvirn, Nemci na Slovenskem (1848-1941), str. 66-67; Ferenc, Das Shicksal der Deutschen Sprachminderheit 

in Slowenien, str. 229; Jenuš, Die vergessene Minderheit: zur Geschichte der Deutschen in Maribor, str. 265-266. 
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Razloge za vnovičen upad števila oseb z nemškim maternim jezikom raziskovalci iščejo 

v »reasimilacijski« politiki in razmeroma ostremu nastopu proti nemško-nacionalnim društvom 

na Slovenskem, ki ga je slovenska oblast uvedla v letih po veliki vojni kot odgovor na 

ponemčevalno delovanje le-teh v zadnjih desetletjih monarhije ali recipročne ukrepe zaradi 

ravnanja avstrijskih oblasti na Štajerskem in Koroškem. Na Slovenskem so tako po vojni 

ukinili večino nemških društev, privatnih nemških šol, omejili rabo nemščine v javnem 

življenju in omejili tudi nemško gospodarsko udejstvovanje. Prav tako pa naj bi razlogi upada 

nemškogovorečih ležali v izvajanju samih popisov. Tako naj bi imele popisne komisije 

navodila, koga šteti med pripadnike nemškogovoreče manjšine in koga ne. Izhodišče naj bi 

dajali nekateri »objektivni znaki«: nemško ime, nemško poreklo staršev, naturalizacija osebe 

priseljene iz nemškega področja, prvi jezik naj bi bil nemški, pripadnost nemškemu kulturnemu 

krogu (nemška vzgoja).144  

 

TABELA: Podatki popisov prebivalstva v letih 1910, 1921 in 1931.145 
 Leto % Leto % Leto % 

Dežela/Mesto 1910 % 1921 % 1931 % 

ŠTAJERSKA 72.911 14,5 21.785 4,4 12.653 2,3 

Celje 4.625 66,8 859 11,1 449 5,9 

Maribor 22.635 80.9 6.595 21,5 2.741 8,3 

Ptuj 3.672 79,3 968 21,8 559 13,1 

Apaško polje 6.000 65,0 4.847 52,5 2.921 30,2 

KRANJSKA  27.885 5,3 26.457 3,5 14.834 2,7 

Ljubljana  6.742 14,5 1.826 3,4 1.729 2,9 

Kočevje 17.016 88,8 12.610 70,5 11.775 65,4 

KOROŠKA 3.076  745 4,9 1.037 3,2 

PREKMURJE 2.079  2.540 2,8 1.489 1,6 

SKUPAJ 106.377 9,4 41.514 3,93 28.998 2,53 

 

Rezultatov popisov prebivalstva iz let 1921 in 1931 nemška in avstrijska znanstvena 

publicistika ni priznavala, saj je trdila, da se mnogi zaradi pritiskov jugoslovanskih oblasti na 

prebivalstvo niso upali deklarirati za nemškogovoreče, zaradi česar se tudi na jugoslovanskem 

primeru poraja dvom »statistične asimilacije«.146 Že leta 1928 je tako Helmut Carstanjen 

pripravil tako imenovano »privatno« štetje, ki se je trudilo dokazovati, da naj bi samo na 

Spodnjem Štajerskem živelo vsaj 31.578 Nemcev, kar naj bi predstavljalo 6,8 odstotka 

prebivalstva. V študiji nemškega zunanjega ministrstva iz leta 1955 navajajo, da naj bi leta 

1941 na Slovenskem živelo okoli devetinpetdeset tisoč nemškogovorečih – 34.000 na 

                                                      
144 Cvirn, Nemci na Slovenskem (1848-1941), str. 67; Cvirn, Nemška manjšina na Spodnjem Štajerskem v času 

med obema vojnama (1918-1941), str. 572-573; Matič, Nemci na Kranjskem od druge polovice 19. stoletja do 

prehoda v jugoslovansko državo, str. 554. 
145 Povzeto po: Cvirn, Nemci na Slovenskem (1848-1941)«, str. 67; Cvirn, Nemška manjšina na Spodnjem 

Štajerskem v času med obema vojnama (1918-1941), str. 572-573; Matič, Nemci na Kranjskem od druge polovice 

19. stoletja do prehoda v jugoslovansko državo, str. 554. 
146 Cvirn, Nemci na Slovenskem (1848-1941), str. 67; Cvirn, Nemška manjšina na Spodnjem Štajerskem v času 

med obema vojnama (1918-1941), str. 572-573; Dušan Nećak, Nemci na Slovenskem ob koncu druge svetovne 

vojne – maščevanje in pregon?. V: Bojan Balkovec, Peter Štih, Migracije in slovenski prostor od antike do danes. 

Ljubljana: Zbirka ZČ 2010, str. 577. 
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Štajerskem, 22.000 tisoč na Kočevskem, ostali razdeljeni po celotnem državnem teritoriju. 

Nemški Zvezni statistični urad pa naj bi 1958 s pomočjo uradnih ljudskih štetij in zasebnih 

nemških štetij dopolnjeval rezultate in prišel do zaključkov o številu oseb z nemškim maternim 

jezikom, ki naj bi Slovenskem živeli ob koncu leta 1944: 11.700 na Štajerskem, 1.500 v 

Prekmurju, 5.900 na Kranjskem in 15.400 v Kočevju.147 Podobno kot je nemškogovoreča 

znanstvena publicistika dvomila v rezultate jugoslovanskih popisov prebivalstva, je potrebno 

izpostaviti, da v navedene statistične podatke dvomi tudi slovenska znanstvena publicistika. 

Nesporno dejstvo, ki pa ostaja je, da je druga svetovna vojna korenito posegla v usodo 

nemškogovorečih na Slovenskem.148   

 

Nemškogovoreča skupnost na Slovenskem v luči popisov prebivalstva – od druge 

svetovne vojne do razpada Jugoslavije 

 

Če smo pred drugo svetovno vojno na Slovenskem govorili o nekaj deset tisoč 

nemškogovorečih, se je njihovo številčno stanje po vojni bistveno zmanjšalo. Dušan Nećak je 

tako v predgovoru z drugi izdaji zbornika "Nemci" na Slovenskem 1941-1955 : izsledki projekta 
zapisal, da gre »/…/ pri 'Nemcih' na Slovenskem za 'ostanke ostankov' nekdaj močne narodne 

manjšine /…/«149  

Njeno usodo sta oblikovala dva dejavnika – medvojna nacistična preselitev 

nemškogovorečih iz Kočevske v Rajh (oziroma prehodno na Štajersko v nemško okupacijsko 

cono) in jugoslovanski povojni izgon. Po napadu na Kraljevino Jugoslavijo aprila 1941 so si 

Jugoslavijo (in posledično tudi slovenski državni teritorij) razdelile tri okupacijske sile150. 

Kočevsko, kjer je v obdobju med vojnama prebivala največja strnjena skupina 

nemškogovorečih na Kranjskem, je zasedla italijanska vojska, zaradi česar so Kočevarji padli 

pod italijansko okupacijsko oblast. Nacistična oblast je za Kočevarje predvidela preselitev v 

rajh. Med novembrom 1941 in januarjem 1942 (v zgolj 9 tednih) je z vlaki preselila skoraj 95 

odstotkov Kočevarjev – od okoli 12.500 prebivalcev so 11.509 prebivalcev preselili na 

Štajersko, 571 so jih preselili v Rajh. Kočevska je tako po preselitvi, kot piše Mitja Ferenc, 

ostala »pusta in prazna«.151 Podobno, kot je bila odločitev o preselitvi Kočevarjev politična, je 

tudi jugoslovanska povojna izselitev nemškogovorečih bila politična odločitev. Po mnenju 

Boža Repeta naj bi bila v obrisih sprejeta že v času drugega zasedanja AVNOJ 29. novembra 

1943 oziroma v začetku leta 1944. V začetku leta 1944 naj bi namreč tajnik Protifašističnega 

sveta narodne osvoboditve Jugoslavije Rodoljub Čolaković ob obisku Znanstvenega inštituta 

pri IOOF napovedal izselitev Nemcev iz vse Jugoslavije. Slednje naj bi bil povračilni ukrep 

proti nemški manjšini, ki je v sodelovanju z nacističnim okupatorjem izvajala raznarodovalno 

                                                      
147 Nećak, Nemci na Slovenskem ob koncu druge svetovne vojne – maščevanje in pregon?, str. 577. 
148 Dušan Nećak, Predgovor k drugi izdaji. V: Dušan Nećak,  "Nemci" na Slovenskem 1941-1955 : izsledki 

projekta. Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002, str. 11. 
149 Dušan Nećak, Predgovor k drugi izdaji. V: Dušan Nećak,  "Nemci" na Slovenskem 1941-1955 : izsledki 

projekta. Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002, str. 11. 
150 Slovensko ozemlje je bilo razdeljeno med tri okupatorje. Nemčija je zavzela Gorenjsko, Štajersko in 

severozahodno Prekmurje, Italija Notranjsko, Ljubljano in večino Dolenjske (t. i. Ljubljansko pokrajino), 

Madžarska večino Prekmurja. Prav tako je posamezna naselja okupirala Neodvisna država Hrvaška.  

Internetni vir: Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v 

Sloveniji, 1941–1945. https://okupacijskemeje.si/exh01-ch02.html.  
151 Ferenc, Posledice izselitve kočevskih Nemcev in neizvedene kolonizacije Kočevske med vojno in po njej, 529. 

https://okupacijskemeje.si/exh01-ch02.html
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politiko in vojne zločine nad Slovenskim narodom. Pravno osnovo izselitvam 

nemškogovorečih iz Jugoslavije je ob raznih odlokih - kot je Odlok o prehodu sovražnega 

imetja v državno svojino iz novembra 1944 -, dal predvsem Zakon o kaznivih dejanjih zoper 

narod in državo, ki ga je sprejela Začasna narodna skupščina DFJ 25. avgusta 1945.152 

Nobenega dvoma o usodi nemške manjšine na Slovenskem pa ni puščal Boris Kidrič. Na 

vprašanje, kakšne pravice bo imela na Slovenskem po vojni, je na seji Glavnega odbora OF v 

Ljubljani 12. decembra 1945 odgovoril: »Nemška manjšina pri nas ne bo imela nobene pravice, 

ker je ne bo.«153 Vse pristojnosti glede obravnave nemškogovorečih je v letu 1945 prevzel 

Oddelek za zaščito naroda (dalje: OZNA), ki je bil zadolžen za zbiranje obremenilnega 

dokaznega materiala, ki bi bil osnova za obravnavo nemškogovorečih pred sodišči.154 Skupno 

je v poročilu OZNE oz. po marcu 1946 Uprave za državno varnost (dalje: UDBA) registriranih 

9.474 oseb.155  

Kakšna je bila celotna razsežnost medvojnih in povojnih izselitev nemškogovorečih 

nam pokaže jugoslovanski povojni popis prebivalstva leta 1948. Prvi povojni popis 

prebivalstva in vsi nadaljnji do leta 1991 se glede narodnosti razlikujejo od popisov obdobja 

med vojno po tem, da so predvidevali vpogled v nacionalno sestavo prebivalstva povojne 

Jugoslavije. Prebivalce so tako spraševali tudi po njihovi narodnosti. Mitja Ferenc zato 

ugotavlja, da je bilo moč prvič v zgodovini jugoslovanskih popisov prebivalstva dobiti 

stvarnejšo podobo o narodnostni oz. nacionalni sestavi njenega prebivalstva. 156  

Prvi povojni popis prebivalstva leta 1948 je na državnem teritoriju Ljudske republike 

Slovenije naštel 1.824 Nemcev, 582 Avstrijcev – skupno torej 2.406 nemškogovorečih oseb. 

V popisu so zajeli tudi tiste delavce, ki so bivali v Sloveniji na začasnem delu. Ferenc opozarja, 

da je popis iz leta 1948 naštel največje število oseb avstrijske ali nemške narodnosti v vseh 

povojnih popisih prebivalstva na Slovenskem. Popis je vsakemu posamezniku omogočil, da 

odgovori na vprašanje narodnosti po osebnem prepričanju.157,158 Statistični podatki za leto 

                                                      
152 Božo Repe, “Nemci na slovenskem po drugi svetovni vojni”. V: Dušan Nećak,  "Nemci" na Slovenskem 1941-

1955 : izsledki projekta. Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002, str. 191-218. 
153 SI AS 537, t.e. 18, Zapisnik seje Glavnega odbora OF v Ljubljani z dne 15.12.1945. 
154 SI ARS, AS 1931, t.e. 1062, Statistika iz Ljudske republike Slovenije izseljenih Volksdeutscherjev v letih 

1945-1946 z dne 26.11.1951. 
155 Iz poročila je možno rekonstruirati število izseljenih po posameznih okrajih. Iz Ljubljane mesta so izselili 447, 

Ljubljane okolica 89 pripadnikov nemške manjšine. V podatkih seveda izstopajo kraji na Štajerskem in Koroškem. 

Iz Maribora mesto so izselili 1.662, Maribora okolice 791 oseb. Izstopata denimo še Krško s 1.129 ali Radgona s 

1344 osebami. Za 2004 izseljencev iz obstoječih seznamov ni bilo mogoče ugotoviti kraja njihovega izgona. 

Ferenc, 'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni., str. 317; Jenuš, Die vergessene 

Minderheit: zur Geschichte der Deutschen in Maribor, str. 270. 

Roman Leljak v delu Verjagt! Ethnische Säuberungen in Slowenien: Die Vertreibung der Deutschen in den Jahren 

1945/46 navaja, da je bilo iz slovenskega ozemlja nasilno izseljenih ali pregnanih celo 16.000 pripadnikov nemške 

narodnosti. Pri tem se sklicuje na protokole, ki so jih lokalne izpostave UDBE pripravljale v začetku petdesetih 

let prejšnjega stoletja. Čeprav navaja sezname izseljenih družin za posamezna mesta ali okraje, pa žal pri navajanju 

virov ni dosleden zaradi česar je rekonstrukcija navedenih podatkov mukotrpna in težavna. Vsekakor pa se je 

potrebno strinjati s trditvijo, da je številka 9.474 oseb, ki jih navaja UDBA v letu 1946, prenizka in ni zajela vseh 

pripadnikov nemške narodnosti, ki so bili izseljeni ob koncu vojne.  

Nastanek Glej: Roman Leljak, delu Verjagt! Ethnische Säuberungen in Slowenien: Die Vertreibung der Deutschen 

in den Jahren 1945/46, Letis, Radenci 2013.  
156 Ferenc, 'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni., str. 317. 
157 Prav tam, 319. 
158 Načrtovalci popisa naj bi bili prepričani, da so vsi predhodni popisi prebivalstva, bodisi avstrijski ali 

jugoslovanski v obdobju med vojnama, imeli deloma politični predznak, saj so avstrijski spraševali po občevalnem 
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1948 nam pokažejo, da so Nemci in Avstrijci predstavljali zgolj 0,17 odstotka prebivalstva 

Slovenije. Nećak zapiše, da je povojni statistični elaborat nemškogovorečim na slovenskem 

etničnem ozemlju posvečal razmeroma veliko pozornosti. Ugotavljali naj bi razloge za upad 

nemškogovorečih na prehodu iz avstrijske v medvojno jugoslovansko dobo. Tega so 

pripisovali avstrijski raznarodovalni politiki, zaradi katere naj bi se del slovenskega 

prebivalstva germaniziral in govoril nemško, v povojni jugoslovanski državi pa opredelil za 

slovensko narodno zavest. Pomemben vpliv na število evidentiranih nemškogovorečih v 

obdobju med obema vojnama pa naj bi imelo tudi povojno izseljevanje. Za leta 1948 

evidentiranih 2.406 nemškogovorečih naj bi bilo gotovo, da ni šlo izključno za ostanke nemške 

narodne manjšine iz časa pred drugo svetovno vojno, ampak za sestav priseljencev, zdomcev 

in ostankov manjšine.159 Ferenc navaja: »Ne leta 1948, ne kasneje ne moremo vseh 'Nemcev' 

uvrstiti med ostanke predvojne nemške narodne manjšine na Slovenskem.«160 Dejstvo ostaja, 

da so vsi nadaljnji popisi prebivalstva v povojni Jugoslaviji (tj. leta 1953, 1961, 1971, 1981 in 

1991) ugotavljali vedno manjše število oseb bodisi nemške ali avstrijske narodnosti oziroma 

oseb z nemškim maternim jezikom.161  

Leta 1953 se je za avstrijsko narodnost izrekla kar polovica manj prebivalcev kot leta 

1948 – le še 289 oseb. Za Nemce se je izreklo 1.617 prebivalcev. Skupno je 1.906 Nemcev in 

Avstrijcev predstavljalo le 0,13 odstotka prebivalstva na Slovenskem. Zanimiv pa je podatek 

o maternem jeziku, po katerem so prav tako poizvedovali popisovalci. Tukaj se podatki 

nekoliko razlikujejo. nemščino kot materni jezik je namreč leta 1953 navedlo 2.590 

prebivalcev, kar predstavlja 0,18 odstotkov prebivalstva. Po jeziku naj bi spraševali zato, da bi 

bolje osvetlili narodnostno sestavo prebivalstva, zlasti tudi v primerih mešanih zakonov.162  

V naslednjem popisu prebivalstva leta 1961 lahko zaznamo upad oseb, ki so se 

opredelile za Nemce. Teh so tako evidentirali le 732, kar znaša upad za več kot petdeset 

odstotkov napram popisu iz leta 1953. Za Avstrijce se je izreklo 254 oseb. Obe narodnosti 

skupaj sta presegli komaj pol desetinke odstotka slovenskega prebivalstva. Trend upadanja ih 

se je nadaljeval tudi v naslednjih dveh desetletjih. V popisu leta 1971 se je število Nemcev 

ponovno skoraj prepolovilo in je padlo na 400, medtem ko se je za Avstrijce izreklo 266 

prebivalcev. Obe narodnostni skupini pa skupaj nista dosegli pol desetinke prebivalstva. V 

primerjavi z zadnjim popisom je število Avstrijcev celo malenkost naraslo. Popis leta 1981 

predstavlja največji upad obeh narodnosti v povojnih popisih prebivalstva. 309 Nemcev in 146 

Avstrijcev, ki skupaj komaj dosežeta prag treh desetink slovenskega prebivalstva, se uvršča v 

                                                      
jeziku, jugoslovanski po maternem jeziku. Šele popis iz leta 1948 naj bi izvedel načelo enakopravnosti narodnosti 

in naj ne bi vplival na uvrščanje prebivalcev v narodnostne skupine. 

Prim.:  Ferenc, »'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni., str. 319; Nećak, »Nemci 

na Slovenskem ob koncu druge svetovne vojne – maščevanje in pregon?«, str. 580. 
159 Ferenc, 'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni., str. 319-321; Nećak, Nemci 

na Slovenskem ob koncu druge svetovne vojne – maščevanje in pregon?, str. 580-581; Ramšak, Poskus 

rekonstrukcije položaja preostanka nemške narodnostne skupnosti na Slovenskem po koncu množičnih izseljevanj 

(1947-1991)«, str. 603. 
160 Ferenc, 'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni., str. 319-321. 
161 Prav tam. 
162 Ferenc navaja, da je zanimivo, da je nemščino kot materinščino navedlo 208 Avstrijcev, 1438 Nemcev, nato 

pa še pripadniki drugih narodnosti: Slovenci, Hrvati, Madžari in drugi. Pod materinščino pa so v popisu vodili 

jezik, ki ga osebe pretežno govorijo v svojem domačem okolju.  

Prim.: Ferenc, »'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni., str. 320. 
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trend vse-jugoslovanskega upadanja nemškogovorečih v Jugoslaviji. Če je bilo leta 1953 v 

Jugoslaviji evidentiranih 60.536 »Nemcev«, je njihova jezikovna skupina leta 1981 štela le še 

8.631 prebivalcev.163  

TABELA: Prebivalstvo po narodni pripadnosti na Slovenskem v popisih 1953, 1961, 

1971, 1981164 

 
  1953  1961  1971  1981  

Avstrijci 289 0,02 254 0,02 266 0,02 146 0,01 

Nemci 1617 0,11 732 0,05 400 0,02 309 0,02 

Avstrijci 

in Nemci 
1906 0,13 986 0,07 666 0,04 455 0,03 

Slovenci 1415448 96,52 1522248 95,65 1578963 94,04 1668623 90,77 

Skupaj 1466425 100 1591523 100 1679051 100 1838381  

 

Nemškogovoreča skupnost na Slovenskem v luči popisov prebivalstva – nastanek 

Republike Slovenije leta 1991 in popis prebivalstva leta 2002 

 

Leta 1991 je bil popis formalno izveden še v okviru nekdanje Socialistične federativne 

republike Jugoslavije, a je takratni Zavod Republike Slovenije za statistiko popis izpeljal 

povsem samostojno. Vsebinsko je bil zelo podoben jugoslovanskemu popisu iz leta 1981. Tudi 

tokrat so v popisu prebivalstva evidentirali narodnost prebivalcev. Navodila za popisovalce so 

glede narodnosti zagotavljale popolno svobodo glede opredelitve narodne pripadnosti. Popisu 

prebivalstva pa so dodali tudi rubriko materni jezik, ki je pridobivala informacije o jeziku, ki 

se ga je »/…/ oseba naučila v zgodnjem otroštvu v krogu družine oziroma drugem primarnem 

okolju, kadar je otrok živel pri sorodnikih, v domovih. Če se je oseba v zgodnjem otroštvu 

naučila več jezikov, je to jezik, za katerega oseba meni, da je njen materni jezik. Opozarjamo, 

da to ni nujno jezik matere tiste osebe, ki jo opisujete.«165  

Ob popisu prebivalstva se je leta 1991 v Republiki Sloveniji za avstrijsko narodnost 

izreklo 126 prebivalcev, za nemško 298. Skupno so torej evidentirali 424 prebivalcev, ki so se 

izrekli za avstrijsko ali nemško narodnost; ti so predstavljali zgolj tri desetinke celotnega 

prebivalstva Slovenije.166 V primerjavi z letom 1981 je njihovo število vnovič padlo. Zanimivi 

pa so podatki o osebah, ki so se izrekle, da je njihova materinščina nemški jezik. Teh je bilo po 

popisu prebivalstva iz leta 1991 1.093 kar je več kot dvakratnik oseb, ki so se izrekle na 

avstrijsko ali nemško narodnost. Ferenc navaja, da so osebe, ki so se izrekle za nemški materni 

jezik, po narodnosti bile bodisi Slovenci, Hrvatje, Srbi, Čehi, torej osebe neavstrijske ali 

nenemške narodnosti. Tudi vse osebe, ki so navajale nemško ali avstrijsko narodnost, naj kot 

materinščino ne bi govorile nemškega jezika. Le dve tretjini Avstrijcev (64 odstotkov) in 

                                                      
163 Ferenc, 'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni., str. 319-321.  

Glej tudi: Internetni vir: SiStat - Prebivalstvo po narodni pripadnosti, Slovenija, popisi 1953, 1961, 1971, 1981, 

1991, 2002. https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/9692.  
164 Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po narodni pripadnosti, Slovenija, popisi 1953, 1961, 1971, 1981. 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/9692.  
165 Ferenc, 'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni., str. 320. 
166 Zanimiv je razkorak podatkov popisa iz leta 1991 pri izpisu glede na narodno pripadnost in regionalno 

razpršenost po občinah. Za osebe z avstrijsko narodnostjo izhaja, da jih je 199, za osebe nemške narodnosti, da 

jih je 546. V obeh premerih gre za občutno razliko napram izpisu po narodni pripadnosti, ki ni regionalno ločena. 

Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 1991. URL: 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/9691.   

https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/9692
https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/9692
https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/9691
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Nemcev (66 odstotkov) je nemščino navedlo kot materinščino. Na drugi strani pa naj bi več 

kot polovica (853) oseb, ki je kot materni jezik navedla nemščino, bila slovenske narodnosti. 

Na podlagi takšnega stanja torej preprost seštevek evidentiranih oseb avstrijske (126) in 

nemške (298) narodnosti s tistimi z nemškim maternim jezikom (1093) žal ni mogoč, saj 

podatki ne bi bili verodostojni in reprezentativni.167  

Ob maloštevilnosti predstavnikov avstrijske in nemške narodnosti v popisu prebivalstva 

1991 pa izstopa tudi dejstvo, da so bile te osebe geografsko zelo razpršene in je njihova 

poselitvena struktura zelo različna od tiste pred drugo svetovno vojno, ko so imeli 

jugoslovanski »Nemci« priznan status manjšine. Izrazito razpršeni predstavniki 

nemškogovoreče skupine nikjer ne predstavljajo večje koncentracije; Izmed dostopnih 

podatkov na SiStatu za leto 1991 predstavnike avstrijske narodnostne skupine izmed 193 občin 

zasledimo v 74 občinah in okrajih, oziroma 117 v primeru nemške narodnosti. Le osem krajev 

je bilo takšnih, ki imajo več kot 10 oseb avstrijske ali nemške narodnosti.168 Predstavniki 

avstrijske narodnosti presegajo to številko le v dveh mestih - Maribor – 34 in Ljubljana – 28 

(obarvano pastelno zeleno). V primeru predstavnikov nemške narodnosti je stanje nekoliko 

boljše. V osmih krajih (Ljubljana - 73, Maribor – 62, Lendava – 20, Slovenska Bistrica - 18, 

Krško – 12, Vojnik – 12, Žalec – 11, Murska Sobota – 11; obarvano pastelno modro) namreč 

število njihovih predstavnikov presega številko 10.169,170  

 

TABELA: Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine z več kot 10 predstavnikov, 

Slovenija, popis 1991171,172 

 

Prebivalstvo 

po narodni 

pripadnosti - 

SKUPAJ 

Narodno 

opredeljeni - 

SKUPAJ 

Slovenci Avstrijci Nemci 

SLOVENIJA 1965986 1885869 1727018 199 546 

Krško 28576 27558 26473 1 12 

Lendava/Lendva 12326 11779 5418 2 20 

                                                      
167 Ferenc, »'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni, str. 321-322; Mitja Ferenc, 

Etno- in socialnodemografska struktura 'Nemcev' na Slovenskem v obdobju jugoslovanske države po 2. svetovni 

vojni. V: Janez Malačič, Matjaž Gams, Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi : zbornik 14. mednarodne 

multikonference Informacijska družba. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2011, str. 33-37. 
168 Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 1991. URL: 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/9691. Glej tudi: Ferenc, 'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva 

po drugi svetovni vojni., str. 324; Ferenc, Etno- in socialnodemografska struktura 'Nemcev' na Slovenskem v 

obdobju jugoslovanske države po 2. svetovni vojni., str. 33-37. 
169 Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 1991. 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11798.  
170 Pri primerjavi statističnih podatkov prihaja do odstopanj. Ferenc na primer za leto 1991 navaja, da predstavnike 

avstrijske narodnostne skupine leta 1991 zasledimo v 46 občinah in okrajih, oziroma 56 v primeru nemške 

narodnosti. Ne glede na številke, pa podatki kažejo, da so predstavniki obeh narodnostnih skupin navzoči zlasti v 

urbanih središčih. V primeru obeh narodnosti zlasti Maribor in Ljubljana.  Glej npr.: Ferenc, »'Nemci'« na 

Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni., str. 324; Ferenc, »Etno- in socialnodemografska 

struktura 'Nemcev' na Slovenskem v obdobju jugoslovanske države po 2. svetovni vojni.«, str. 33-37. 
171 Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 1991. URL: 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11799. 

Izpis je omejen na prebivalstvo po narodno pripadnosti skupaj, narodno opredeljivih, Slovencih, Nemcih in 

Avstrijcih. Za izpis drugih narodnosti in neopredeljenih glej URL: https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11800.  
172 Za pregled popisa prebivalstva po narodni pripadnosti za posamezne občine v Republiki Sloveniji iz leta 1991 

glej prilogo 2.  

https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/9691
https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11798
https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11799
https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11800
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Ljubljana 272650 253089 212710 28 73 

Maribor 119828 114505 104288 34 62 

Slovenska Bistrica 28512 27652 27143 6 18 

Žalec 19926 19187 17890 - 11 

  

Podobne ugotovitve kot smo jih navajali za leto 1991, veljajo tudi za popis leta 2002. 

Glede narodne pripadnosti je potrebno izpostaviti, da je število predstavnikov avstrijske in 

nemške narodnosti naraslo. Za avstrijsko narodnost se je izreklo 181 prebivalcev, medtem ko 

se je za nemško narodnost izreklo 499 oseb. Skupno je 680 prebivalcev, ki so se izrekli za 

avstrijsko ali nemško narodnost sicer predstavljalo zgolj štiri desetinke celotnega prebivalstva 

Slovenije, a je njihovo število napram letu 1991 občutno naraslo. Vzroke je mogoče iskati v 

intenzivnejšemu priseljevanju zaradi gospodarskega odpiranja Slovenije v Evropo, ali 

intenzivnejšega sodelovanja zlasti med Republiko Avstrijo in Slovenijo ter podpisom 

Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti iz leta 2001.173   

Po podatkih SiStat za leto 2002 izmed 210 občin predstavnike avstrijske narodnostne 

skupine zasledimo v 70 občinah, oziroma 123 v primeru nemške narodnostne skupine. Le devet 

krajev je bilo takšnih, ki ima več kot 10 oseb avstrijske ali nemške narodnosti.174 Predstavniki 

avstrijske narodnosti presegajo to številko le v dveh mestih - Maribor – 26 in Ljubljana – 34 

(obarvano pastelno zeleno). V primeru predstavnikov nemške narodnosti je stanje nekoliko 

boljše. V devetih krajih (Ljubljana - 71, Maribor – 59, Koper/Capodistria -15, Bled – 13, Celje 

– 11, Piran/Pirano -11, Ptuj – 11, Hoče – Slivnica – 10, Škofja Loka – 10; obarvano pastelno 

modro) namreč število njihovih predstavnikov presega številko 10.175 

 

TABELA: Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine z več kot 10 predstavnikov, 

Slovenija 2002176,177 

 

Prebivalstvo 

po narodni 

pripadnosti - 

SKUPAJ 

Narodno 

opredeljeni - 

SKUPAJ 

Slovenci Avstrijci Nemci 

SLOVENIJA 1964036 1766982 1631363 181 499 

Bled 8043 7314 6942 4 13 

Celje 48081 42369 38221 z 11 

Hoče - Slivnica 9629 8836 8600 z 10 

                                                      
173 Danijel Grafenauer, Nemško govoreča etnična skupina na prebivalcev v Sloveniji po letu 1991. V: Janez 

Malačič, Matjaž Gams, Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi : zbornik 14. mednarodne multikonference 

Informacijska družba. Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2011, str. 146-150. 
174 Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 1991. URL: 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/9691.  Glej tudi: Ferenc, 'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva 

po drugi svetovni vojni., str. 324; Ferenc, Etno- in socialnodemografska struktura 'Nemcev' na Slovenskem v 

obdobju jugoslovanske države po 2. svetovni vojni., str. 33-37. 
175 Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 2002. URL: 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11813. Ker podatki SiStat za leto 2002 ne ponudijo izpisa narodne 

pripadnosti na nivoju občin za Avstrijce in Nemce, smo podatke dopolnili na podlagi objav v študiji Priseljenci. 

Študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo (ur. Miran Komac), Ljubljana 2007, str. 513-519. 
176 Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 2002. URL: 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11813; Komac: Priseljenci. Študije o priseljevanju in vključevanju v 

slovensko družbo, str. 513-519. 
177 Za pregled popisa prebivalstva po narodni pripadnosti za posamezne občine v Republiki Sloveniji iz leta 2002 

glej prilogo 2. 

https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/9691
https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11813
https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11813
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Koper/Capodistria 47539 40666 33826 4 15 

Ljubljana 265881 230387 196152 34 71 

Maribor 110668 97184 89650 26 59 

Piran/Pirano 16758 13250 10606 4 11 

Ptuj 23242 21051 20408 z 11 

Škofja Loka 22118 20138 18510 z 10 

 

Od posameznikov, ki so se opredelili na nemško narodnost, jih po podatkih Danijela 

Grafenauerja, tudi po popisu iz leta 2002 okoli četrtina živela v Mariboru ali Ljubljani; slednja 

je bila kot bivališče zanimiva tudi za dobro četrtino predstavnikov avstrijske narodnosti na 

Slovenskem. Nekoliko višje številke dobimo, če pogledamo na podatke materinščine. Oseb, ki 

so kot materni jezik navedli nemščino je 1628. Po popisu iz leta 2002 jih zasedimo v 116 

občinah (163, če upoštevamo tudi kraje, kjer je podatek o materinščini zaupen). V 35 občinah 

živi več kot 10 oseb, ki nemščino navaja kot materinščino. Največ oseb, ki so navedle nemščino 

kot materni jezik, je živelo v Ljubljani (284), Mariboru (234), Kopru (42), Gornji Radgoni in 

Celju (36), Krško (29), Bled in Ptuj (26), Brežice (25), Murska Sobota in Radovljica (22), Žalec 

20.178 Vendar, kot opozarja Daniel Grafenauer, za osebe z nemškim maternim jezikom rezultati 

popisa kažejo, da je med njimi kar 1126 ali 69,2 odstotka priseljencev. Le 30,8 odstotka oseb 

(502) je namreč takšnih, ki so nemščino navajale kot materinščino in niso bile priseljene iz 

tujine. Ti so živeli v občinah Maribor (102), Ljubljana (80), Gornja Radgona (17), Celje (14), 

Rogašovci in Šentilj (11), Koper (10). Prebivalci z nemškim maternim jezikom, ki niso bili 

priseljeni i tujine, so živeli še v 103 občinah (skupaj 250 oseb). Od skupnega števila 

evidentiranih Nemcev (499) je bilo 388 ali 77,7 odstotka oseb priseljencev, od skupnega števila 

evidentiranih Avstrijcev (181) je bilo 132 ali 72,9 oseb priseljencev.179
 

 

TABELA: Prebivalstvo po maternem jeziku, občine z več kot 10 predstavnikov, 

Slovenija, popis 2002180,181 

 
Materni jezik - 

SKUPAJ 
Slovenski Nemški 

SLOVENIJA 1964036 1723434 1628 

Bled 10899 9953 26 

Brežice 23253 20718 25 

Celje 48081 40704 36 

Domžale 29902 27000 15 

Gornja Radgona 12416 11950 36 

                                                      
178 Danijel Grafenauer, Nemško govoreča etnična skupina na prebivalcev v Sloveniji po letu 1991. V: Janez 

Malačič, Matjaž Gams, Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi : zbornik 14. mednarodne multikonference 

Informacijska družba. Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2011, str. 146-150; Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po 

maternem jeziku, občine, Slovenija, popis 2002. URL: 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11817.  
179 Grafenauer, Nemško govoreča etnična skupina na prebivalcev v Sloveniji po letu 1991., str. 146-147. 
180 Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po maternem jeziku, občine, Slovenija, popis 2002. URL: 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11817. Glej tudi: Grafenauer, Nemško govoreča etnična skupina na 

prebivalcev v Sloveniji po letu 1991., str. 146-150. 
181 Za pregled popisa prebivalstva po maternem jeziku za posamezne občine v Republiki Sloveniji iz leta 2002 

glej prilogo 3. 

https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11817
https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11817
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Hoče - Slivnica 9629 8979 17 

Izola/Isola 14549 10059 10 

Jesenice 21620 14021 18 

Kamnik 26477 23621 10 

Kočevje 16292 13308 16 

Koper/Capodistria 47539 35246 42 

Kranj 51225 42709 27 

Krško 27586 25309 31 

Laško 13730 13027 18 

Lenart 11159 10765 13 

Lendava/Lendva 11151 5216 11 

Ljubljana 265881 209668 284 

Maribor 110668 95322 234 

Medvode 14161 12403 13 

Murska Sobota 20080 18276 22 

Novo mesto 40925 36018 16 

Ormož 17095 16236 11 

Piran/Pirano 16758 11177 29 

Ptuj 23242 21618 26 

Radovljica 18164 16511 22 

Ravne na Koroškem 12248 11064 15 

Rogaška Slatina 10544 9267 12 

Rogašovci 3399 3138 12 

Sevnica 17726 16541 10 

Slovenska Bistrica 29285 27869 28 

Šentilj 8074 7688 17 

Šentjur pri Celju 18470 17744 10 

Trbovlje 18248 15127 12 

Velenje 33331 25042 10 

Žalec 20335 18350 20 

 

TABELA: Priseljeni v Slovenijo po obdobjih priselitve in državi odselitve, popis 2002182 

Narodnost Skupaj 

Obdobje prve priselitve 

do 

1945 

1946-

1954 

1955-

1960 

1961-

1965 

1966-

1970 

1971-

1975 

1976-

1980 

1981-

1985 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2001 

Skupaj 
169605 7882 9207 

1071

8 

1240

1 

1372

0 

2408

3 

2957

0 

1896

1 

1449

5 

1379

2 

1477

6 

Narodno 

opredeljeni 
129283 7271 7903 8730 

1006

5 

1076

2 

1871

5 

2274

9 

1442

4 

1018

5 
9150 9329 

Slovenci 39490 6372 4952 3909 3749 3207 4240 4587 2794 1937 1802 1941 

Italijani 754 63 136 121 76 46 42 34 39 42 57 98 

Madžari 777 63 56 39 80 73 100 116 42 67 50 91 

Romi 530 z - z 14 25 44 147 120 66 24 83 

Albanci 4649 13 32 54 121 182 388 543 618 817 748 1133 

Avstrijci/ 

Nemci 
520 43 37 19 16 17 30 57 39 45 70 147 

                                                      
182 Komac: Priseljenci. Študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo, str. 538. 
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Bošnjaki 14730 13 89 287 495 947 2099 3144 2245 1622 2464 1325 

Črnogorci 1760 16 111 153 146 167 275 362 208 182 53 87 

Hrvati 27292 398 1457 2556 2969 2881 4222 4881 3116 2195 1741 876 

Makedonci 3063 11 92 115 165 195 468 485 335 279 221 697 

Muslimani 7027 z 58 z 240 408 1044 1567 1247 845 879 578 

Srbi 25719 178 825 1242 1876 2455 5527 6584 3421 1874 580 1157 

Drugi 2972 98 58 70 118 159 236 242 200 214 461 1116 

Skupaj 

narodno 

neopredeljen

i 

12197 109 368 654 705 865 1704 2312 1556 1236 1853 835 

Opredelili 

so se kot 

Jugoslovani 

354 4 17 21 23 29 56 65 35 33 29 42 

Opredelili 

so se kot 

Bosanci 

5969 12 47 95 149 314 727 1110 842 717 1387 569 

Regionalno 

opredeljeni 
684 18 66 210 153 83 60 37 22 13 15 7 

Drugi 5190 75 238 328 380 439 861 1100 657 473 422 217 

Niso želeli 

odgovoriti 
12621 251 586 816 1001 1203 2024 2448 1555 1140 888 709 

Neznano 15504 251 350 518 630 890 1640 2061 1426 1934 1901 3903 

 

Sodeč po podatkih popisa iz leta 2002 nemškogovoreče zasledimo v 12 statističnih 

regijah.183 Največ nemškogovorečih zasledimo v podravski, osrednjeslovenski, savinjski ali 

gorenjski regiji z večjimi mestnimi središči – Ljubljana, Maribor, Ptuj, Celje. Ta so tudi sicer 

pred drugo svetovno vojno veljala za historična središča, v katerih so prebivali 

nemškogovoreči. Zaznati je izrazito gravitiranje v urbana središča. Slednje pa vsekakor ni 

novost. Ferenc je opozoril, da se je že v prvem popisu prebivalstva po drugi svetovni vonji (tj. 

1948) kazal izrazit trend gravitiranja vstran od ruralnih ali podeželskih območij v mesta.184  

 

TABELA: Prebivalstvo po narodni pripadnosti, statistične regije, Slovenija, popis 2002185 

 

Narodna 

pripadnost - 

SKUPAJ 

Opredeljeni - 

skupaj 
Slovenci Avstrijci Nemci 

SLOVENIJA 1964036 1766982 1631363 181 499 

Pomurska 120875 113124 104874 24 23 

Podravska 310743 278070 267536 44 132 

Koroška 73296 67451 65608 9 9 

Savinjska 253574 228980 213930 13 65 

Zasavska 45436 40952 37090 z 3 

Spodnjeposavska 68565 62166 59515 7 20 

Jugovzhodna 

Slovenija 
136474 122212 114106 4 22 

Osrednjeslovenska 488364 434316 388902 48 120 

Gorenjska 195885 179374 161436 22 63 

                                                      
183 Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po narodni pripadnosti, statistične regije, Slovenija, popis 2002. 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11806. 
184 Ferenc, 'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni., str. 328. 
185 Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po narodni pripadnosti, statistične regije, Slovenija, popis 2002. 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11806. 

https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11806
https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11806
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Notranjsko-kraška 50243 45438 41876 z 8 

Goriška 118511 107756 103133 z 3 

Obalno-kraška 102070 87143 73357 8 31 

 

TABELA: Prebivalstvo o pogovornem jeziku v družini, statistične regije, Slovenija, popis 

2002186 

 Skupaj Slovenski Nemški 

SLOVENIJA 1964036 1789460 330 

Pomurska 120875 105812 33 

Podravska 310743 295649 75 

Koroška 73296 70351 z 

Savinjska 253574 236086 44 

Zasavska 45436 40797 - 

Spodnjeposavska 68565 64111 20 

Jugovzhodna 

Slovenija 136474 126502 13 

Osrednjeslovenska 488364 433782 75 

Gorenjska 195885 176747 39 

Notranjsko-kraška 50243 45887 z 

Goriška 118511 111207 6 

Obalno-kraška 102070 82529 21 

 

Zanimivo je število nemškogovorečih v jugovzhodni regiji s historičnimi poselitvenimi 

prostori npr. Kočevske ali Črmošnjiške doline, ki je v podatkih SiStat statistično gledano zelo 

slabo zastopano. Po eni strani je to seveda posledica množičnih medvojnih in povojnih 

izselitev, kot tudi dejstva, da gre za izrazito ruralna območja, ki ne privlačijo novih migracijskih 

tokov. Ferenc opozarja, da je že v prvem popisu prebivalstva po drugi svetovni vonji (tj. 1948) 

v nekdanjem nemškem jezikovnem otoku na Kočevskem bilo mogoče evidentirati več kot 90 

oseb nemške narodnosti, danes pa jih v statistiki praktično ne zasledimo. V okviru projekta 

Izgubljene kočevarske vasi je Ferenc zapisal: »Več kot polovica od 176 vasi na Kočevskem je 

bilo porušenih in jo danes prerašča gozd, od 123 cerkva se jih je ohranilo le 28, od okoli 400 

kapelic in znamenj jih najdemo le še desetino. Številna pokopališča so zravnana ali pa so bili 

nemški nagrobniki na njih odstranjeni. Poleg spremenjene narodnostne podobe so se korenito 

spremenile tudi gospodarske in lastninske razmere in zemljiška sestava območja. Kraški in 

gozdni teren Kočevskega Roga je s svojimi globokimi brezni po vojni služil tudi za množične 

poboje nekaj tisoč vrnjenih domobrancev in drugih nasprotnikov partizanskega gibanja. Kmalu 

so na tem območju nastala kazenska in delovna taborišča in obsežno zaprto območje s 

posebnim režimom. Danes le še redki materialni ostanki spominjajo na 600 letno navzočnost 

nemške narodne skupine sredi slovenskega ozemlja.187 Sledov nekdanjih hiš skoraj ni več, 

najdemo lahko le ostanke zidov, preraščene z grmovjem, ponekod že z gozdom. Od grajenih 

struktur so se najbolj ohranili vodnjaki, preraščeni travniki, na katerih lahko zasledimo terase 

                                                      
186 Internetni vir: SiStat, ebivalstvo o pogovornem jeziku v družini, statistične regije, Slovenija, popis 2002.  

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11816. 
187 Internetni vir: Izgubljene kočevarske vasi. http://www.kocevarskevasi.si/sl/.  

https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11816
http://www.kocevarskevasi.si/sl/
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ali staro sadno drevje, ki kažejo na nekdanjo kultivirano krajino.188 Kljub vsemu pa Kočevarji 

kot skupnost obstajajo, na kar kaže tudi dejstvo, da so aktivni na področju kulture in ohranjanja 

kočevarske kulturne dediščine.189 Za slednjo pa ni potrebno le prizadevanje lokalne skupnosti, 

ampak mora obstajati interes tudi na nivoju države. 

 

TABELA: Prebivalstvo po narodni pripadnosti, Slovenija, popisi 1953, 1961, 1971, 1981, 

1991, 2002190 

  1953 1961 1971 1981 1991 2002 

Število Narodna pripadnost - SKUPAJ 1466425 1591523 1679051 1838381 1913355 1964036 

 Narodno opredeljeni 1466214 1587585 1664093 1800680 1845022 1766982 

 Slovenci 1415448 1522248 1578963 1668623 1689657 1631363 

 Avstrijci 289 254 266 146 126 181 

 Nemci 1617 732 400 309 298 499 

 

Nemškogovoreča skupnost na Slovenskem v luči popisov prebivalstva – spremembe v 

dojemanju narodnostnega vprašanja 

 

V letu 2011 je bil v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta EU o 

popisih prebivalstva in stanovanj na podlagi Letnega programa statističnih raziskovanj za 2011 

(Uradni list RS, št. 93/2010) izveden prvi registrski popis prebivalstva, kar je pomenilo, da je 

bil popis izveden zgolj na podlagi registrskih podatkov iz administrativnih virov in ne več s 

pomočjo vprašalnikov na terenu. Ta popis velja v razvoju slovenske državne statistike za 

pomemben razvojni dosežek, saj je s tem Slovenija postala ena tedaj redkih evropskih držav, 

ki je popis izvedla na tak način. Uredba EU je določila samo obvezne vsebine, ki se evidentirajo 

v popisu prebivalstva, med njimi pa ne najdemo narodne ali etnične pripadnosti posameznika. 

V skladu z navedenim se podatki o narodni oziroma etnični pripadnosti v popisu prebivalstva 

niso zbirali, ker za celotno prebivalstvo niso na voljo v nobenem od uporabljenih 

administrativnih virov v Sloveniji. Statistični urad Slovenije (dalje: SURS) je leta 2017 prejel 

vprašanje, ali ne bi bilo smotrno razmisliti o ponovnem statističnem poizvedovanju po narodni 

oziroma etnični sestavi prebivalstva živečega na Slovenskem. V odgovoru na vprašanje na 

portalu PREDLAGAM:VLADI:SI je SURS odgovoril, da je z izvedbo registrskega popisa 

prebivalstva zagotovil vse z evropsko uredbo predpisane vsebine podatkov in jih tudi poslal 

Eurostatu.191 V nadaljevanju je glede smiselnosti zbiranja podatkov o narodnostni pripadnosti 

zapisal:  

                                                      
188 »Izgubljanje kulturne dediščine ne poteka samo v porušenih in opustelih kočevarskih vaseh, ampak tudi v še 

naseljenih, kjer sta novogradnja in poselitev brez naslonitve na izročilo preglasili zapuščino Kočevarjev. 

Problematična je tudi pretrgana vez med zgodovinskimi ostanki Kočevarjev in današnjimi prebivalci, ki so 

večinoma priselili od drugod v po vojni izpraznjeno Kočevsko.« S temi besedami sta Tanja Štajdohar in Mojca 

Golobič opozorili na problem izginjanja nemške ali kočevarske dediščine in iskale rešitve, kako oživeti opuščene 

kočevarske vasi.  Tanja Štajdohar in Mojca Golobič: Prostorski predlogi za oživljanje opuščenih kočevarskih vasi. 

Urbani izziv. Posebna izdaja, št. 5 (2015) str. 131-142. 
189 Ferenc, 'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni., str. 328. 
190 Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 2002. 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11895. 
191 SURS v odgovoru zapiše, da je »s tem državnemu proračunu prihranil najmanj 14 mio EUR, kolikor bi bilo 

predvidoma potrebnih za terensko izvedbo popisa prebivalstva«. Hkrati pa registraturi popis prebivalstva 

predstavi kot pomembni napredek v postopku evidentiranja prebivalstva.  

https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11895
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»Poleg tega velja poudariti, da bi bila po oceni SURS (na podlagi vedno manjšega 

sodelovanja posameznikov v drugih statističnih raziskovanjih oseb in gospodinjstev, ki 

jih izvaja SURS) stopnja odgovora na vprašanje o narodni/etnični pripadnosti manjša 

kot je bila v Popisu 2002, zato ne vidimo smiselnosti izvedbe takega raziskovanja v 

okviru državne statistike, saj bi bila uporabnost tako zbranih podatkov vprašljiva. V 

skladu s Kodeksom ravnanja evropske statistike je državna statistika tista, ki zagotavlja, 

da so zbrani in objavljeni podatki verodostojni, objektivni, zanesljivi in kakovostni v 

vseh pogledih.«192  

 

SURS se pri obravnavi podatkov narodnosti sklicuje na Zakon o varstvu osebnih 

podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo). Podatki o narodnem ali 

narodnostnem poreklu sodijo glede na ta zakon med občutljive osebne podatke, za katere 

veljajo posebni pogoji zbiranja. V letu 2002, v zadnjem tako imenovanem terenskem popisu 

prebivalstva, so se ti podatki zbirali za vse prebivalce. Svojo narodno oz. etnično pripadnost je 

opredelilo okrog 200 tisoč prebivalcev (oz. so na vprašalniku označili, da na to vprašanje ne 

želijo odgovoriti). V Popisu 2002 se je izkazalo, da je bilo vprašanje za skoraj 50 tisoč 

prebivalcev (2,47 odstotkov) iz različnih razlogov neprimerno, saj nanj niso želeli odgovoriti. 

»Poleg tega podatka o narodni/etnični pripadnosti nismo zbrali še za dodatnih 126 tisoč 

prebivalcev (6,43 odstotkov). Pretežno so bili odsotni in niso vrnili vprašalnika, ki smo jim ga 

pustili na naslovu prebivališča. Tako je skupna stopnja »neodgovora« v Popisu 2002 znašala 

8,9 odstotke oz. za vsakega enajstega prebivalca podatek o narodni/etnični pripadnosti ni bil 

zbran.«193  

Enako se je zgodilo tudi leta 2021, ko je bil izveden že 19. popis prebivalstva (že četrti 

registrski). Tudi tokrat SURS ni evidentiral narodne pripadnosti prebivalcev. »Podatki o 

narodni/etnični pripadnosti in veroizpovedi niso na voljo v nobenem od uporabljenih 

administrativnih virov v Sloveniji in se zato od leta 2011 v popisih ne zbirajo več.«194 

Odločitev SURS oziroma pristojnih organov, da se odrečejo zbiranju podatkov o 

narodni pripadnosti na Slovenskem je za obžalovati, saj s tem dajejo priložnost razpravam in 

»neuradnim statistikam«, ki služijo interesu posameznikov, interesnih skupin ali tudi politike. 

Vprašanje priznanja nemškogovorečih kot narodne manjšine je tema, ki svoje aktualnosti ne 

izgublja. Čeprav je leta 2001 prišlo do podpisa Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 

Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, ta predstavnikov 

»nemško govoreče etnične skupnosti« ne zadovolji, saj stremijo k priznanju manjšinskih 

pravic.195  

 

 

 

                                                      
Prim.: Internetni vir: Popis prebivalstva po narodnosti. URL: https://predlagam.vladi.si/predlog/8361.  
192 Internetni vir: SURS, Predlog o zbiranju podatkov o narodnosti. Št. 9610-214/2017/2 z dne 26.7.2017. URL: 

https://predlagam.vladi.si/fileadmin/dokumenti/predlogi/156/156_2246.pdf. 
193 Internetni vir: SURS, Predlog o zbiranju podatkov o narodnosti. Št. 9610-214/2017/2 z dne 26.7.2017. URL: 

https://predlagam.vladi.si/fileadmin/dokumenti/predlogi/156/156_2246.pdf. 
194 Internetni vir: 19. popis prebivalstva v Sloveniji: registrsko in tudi tokrat brez izpričevanja narodnosti in vere. 

MMC, 18. 1. 2021. URL: https://www.rtvslo.si/slovenija/19-popis-prebivalstva-v-sloveniji-registrsko-in-tudi-

tokrat-brez-izpricevanja-narodnosti-in-vere/549295. 
195 Grafenauer, Nemško govoreča etnična skupina na prebivalcev v Sloveniji po letu 1991. str. 149. 

https://predlagam.vladi.si/predlog/8361
https://predlagam.vladi.si/fileadmin/dokumenti/predlogi/156/156_2246.pdf
https://predlagam.vladi.si/fileadmin/dokumenti/predlogi/156/156_2246.pdf
https://www.rtvslo.si/slovenija/19-popis-prebivalstva-v-sloveniji-registrsko-in-tudi-tokrat-brez-izpricevanja-narodnosti-in-vere/549295
https://www.rtvslo.si/slovenija/19-popis-prebivalstva-v-sloveniji-registrsko-in-tudi-tokrat-brez-izpricevanja-narodnosti-in-vere/549295
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4.2 Trenutno stanje 

Delovanje društev nemškogovoreče skupnosti  

 

Kot kažejo podatki popisov prebivalstva, znanstvenih in strokovnih raziskav, izrazito razpršeni 

predstavniki nemškogovoreče narodnostne skupine nikjer ne predstavljajo večje koncentracije. 

Prav zato je nemškogovoreče možno prištevati med tako imenovane razpršene manjšine.196 V 

skladu s popisom prebivalstva iz leta 2002, zadnjem, ki je pri poizvedovanju vzel v obzir tudi 

narodnostno pripadnost in vprašanje maternega jezika, se je za avstrijsko narodnost izreklo 181 

prebivalcev, medtem ko se je za nemško narodnost izreklo 499 oseb. Skupno je 680 

prebivalcev, ki so se izrekli za avstrijsko ali nemško narodnost sicer predstavljalo zgolj štiri 

desetinke celotnega prebivalstva Slovenije.197 Od posameznikov, ki so se opredelili na nemško 

ali avstrijsko narodnost, jih torej okoli četrtina živi v Mariboru ali Ljubljani. Nekoliko višje 

številke dobimo, če pogledamo na podatke materinščine. Oseb, ki so kot materni jezik navedli 

nemščino je 1628. Tudi v tem primeru je največ oseb, ki so navedle nemščino kot materni jezik, 

živelo v Ljubljani (284) ali Mariboru (234), tema je sledil Koper (42) in drugi kraji na 

Štajerskem, Kranjskem in tudi Kočevskem.198 Vendar, kot opozarja Daniel Grafenauer, za 

osebe z nemškim maternim jezikom rezultati popisa kažejo, da je med njimi velika večina 

priseljenih. Le 30,8 odstotka oseb (502) je namreč takšnih, ki so nemščino navajale kot 

materinščino in niso bile priseljene iz tujine. Od skupnega števila evidentiranih Nemcev (499) 

je bilo 388 ali 77,7 odstotka oseb priseljencev, od skupnega števila evidentiranih Avstrijcev 

(181) je bilo 132 ali 72,9 oseb priseljencev.199
 

Danes so predstavniki nemškogovoreče narodne skupine v Sloveniji organizirani v dve 

krovni organizaciji, ki se povečini udejstvujeta na kulturnem področju.  

Interese nemško govoreče skupnosti v Sloveniji zastopa Zveza kulturnih društev 

nemško govoreče skupnosti v Sloveniji (nem. Dachverband der Kulturvereine der 

deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien). Krovna organizacija, s sedežem v Ljubljani, 

                                                      
196 Glej tudi: Ferenc, 'Nemci' na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni., str. 324; Ferenc, 

Etno- in socialnodemografska struktura 'Nemcev' na Slovenskem v obdobju jugoslovanske države po 2. svetovni 

vojni., str. 33-37. 
197 Danijel Grafenauer, Nemško govoreča etnična skupina na prebivalcev v Sloveniji po letu 1991. V: Janez 

Malačič, Matjaž Gams, Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi : zbornik 14. mednarodne multikonference 

Informacijska družba. Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2011, str. 146-150.  

Glej tudi:  

Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 2002. URL: 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11813. Ker podatki SiStat za leto 2002 ne ponudijo izpisa narodne 

pripadnosti na nivoju občin za Avstrijce in Nemce, smo podatke dopolnili na podlagi objav v študiji Priseljenci. 

Študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo (ur. Miran Komac), Ljubljana 2007, str. 513-519. 
198 Danijel Grafenauer, Nemško govoreča etnična skupina na prebivalcev v Sloveniji po letu 1991. V: Janez 

Malačič, Matjaž Gams, Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi : zbornik 14. mednarodne multikonference 

Informacijska družba. Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2011, str. 146-150; Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po 

maternem jeziku, občine, Slovenija, popis 2002. URL: 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11817.  
199 Grafenauer, Nemško govoreča etnična skupina na prebivalcev v Sloveniji po letu 1991., str. 146-147. 

https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11813
https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11817
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vključuje sedem društev iz vseh delov države in s preko 1500 člani. Predsedujoči krovne 

organizacije je Christian Lautischer.200  

Krovni organizaciji pripadajo naslednja kulturna društva: 

• Društvo Most Svobode Maribor (nem. Verein Freiheitsbrücke Marburg) 

• Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi (nem. Kulturverein deutschsprachiger 

Frauen "Brücken") 

• Kulturno društvo Celje ob Savinji (nem. Kulturverein Cilli an der Sann) 

• Društvo Kočevarjev staroselcev Občice (nem. Gottscheer Altsiedler Verein Krapflern) 

• Društvo nemško govoreče mladine v Ljubljani (nem. Kulturverein deutschsprachiger 

Jugend in Laibach) 

• Etnološko kočevarsko društvo Ljubljana (nem. Gottscheer Verein Ljubljana) 

• Kulturno društvo Apaško Polje (nem. Kulturverein Abstaller Feld)201 

Znotraj krovne organizacije delujejo tri »veje« nemškogovorečih« organizacij – 

kranjska, štajerska in kočevska, ki jih označujejo različna zgodovina, kultura, »gravitacija« k 

nemškogovorečemu matičnemu prostoru (zlasti na primeru štajerske nemškogovoreče 

skupnosti je to Avstrija) in tudi jezikovna zgodovina. Kočevarščina sama po sebi seveda s samo 

nemško skupnostjo nima veliko skupnega, pa vendar so se Kočevarji učili v šolah nemško, 

kajti kočevarščina nima pisnega jezika.202 

Zveza kulturnih društev nemško govoreče skupnosti v Sloveniji predstavlja interese 

vseh sedmih regionalnih kulturnih organizacij. Društva izpostavljajo pomen uresničevanja 

Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih. Priporočila Sveta Evrope so strnili v Plan 

v 20. točkah203. Ta polaga težišča trem sklopom – Priznanje, Izobraževanje in Mediji. Po 

njegovem mnenju je nedvomno jasno, da so avtohtona narodnostna skupina, kar se vidi po vseh 

možnih pokopališčih, cerkvah, drugih sakralnih objektih in starih gradnjah po centrih različnih 

slovenskih mest in vasi, zato zahtevajo priznanje manjšinskih pravic na nivoju ustave, uporabo 

manjšinskih jezikov v javnem življenju, trajno dodelitev zadostnih finančnih sredstev za 

zaščito in podporo za delovanje njihovih društev, implementacijo nemščine in vsebin nemške 

kulture/zgodovine v šolstvo, ter v medijskem prostoru vzpodbudo za vsebine, ki kažejo 

pozitivne vidike manjšin, promovirajo njihov doprinos, kulturne prireditve. Prav tako 

problematizirajo vprašanje odnosa do nemštva. V planu so se izrekli za ničelno toleranco proti 

manjšinski nestrpnosti. Odločno bi morali nastopiti proti izražanju nestrpnosti, stigmatizacije 

                                                      
200 Internetni vir: Nemško govoreča narodna skupnost v Sloveniji. URL: https://www.bmeia.gv.at/sl/avstrijsko-

veleposlanistvo-ljubljana/bilateralni-odnosi/nemsko-govoreca-narodna-skupnost-v-sloveniji/; Zapisnik 1. seje 

delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v RS, 19. 3. 2021. URL: 

https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/. 

Glej tudi: Anja Moric, Slovenski Nemci v diaspori. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2016), str. 133.  
201 Internetni vir: Nemško govoreča narodna skupnost v Sloveniji. URL: https://www.bmeia.gv.at/sl/avstrijsko-

veleposlanistvo-ljubljana/bilateralni-odnosi/nemsko-govoreca-narodna-skupnost-v-sloveniji/. Glej tudi: Zapisnik 

1. seje delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v RS, 19. 3. 2021. 

https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/. 
202 Več glej: Zapisnik 1. seje delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v 

RS, 19. 3. 2021.v https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/. 
203 Internetni vir: Plan v 20. točkah za izvajanje Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih za nemški, 

srbski in hrvaški jezik v Sloveniji, oktober 2020. https://drustvo-mostovi.com/predstavitev-drustva/. 

https://www.bmeia.gv.at/sl/avstrijsko-veleposlanistvo-ljubljana/bilateralni-odnosi/nemsko-govoreca-narodna-skupnost-v-sloveniji/
https://www.bmeia.gv.at/sl/avstrijsko-veleposlanistvo-ljubljana/bilateralni-odnosi/nemsko-govoreca-narodna-skupnost-v-sloveniji/
https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/
https://www.bmeia.gv.at/sl/avstrijsko-veleposlanistvo-ljubljana/bilateralni-odnosi/nemsko-govoreca-narodna-skupnost-v-sloveniji/
https://www.bmeia.gv.at/sl/avstrijsko-veleposlanistvo-ljubljana/bilateralni-odnosi/nemsko-govoreca-narodna-skupnost-v-sloveniji/
https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/
https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/
https://drustvo-mostovi.com/predstavitev-drustva/
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in zaničljivih izjav v množičnih občilih o predstavnikih nemške skupnosti in se odločno 

zavzemati za stališča medsebojnega razumevanja, jasno zastopati stališča proti nestrpnosti, ki 

bi bila v nasprotju z dobro prakso medsebojnega razumevanja in tolerance.204 

Drugo krovno organizacijo, ki koordinira delovanje nemškogovorečih društev 

predstavlja Zveza kočevarskih organizacij, ustanovljeno 3. 12. 2013 v Bistrici (občina 

Črnomelj), kjer ima svoj sedež. Cilj zveze je ohranjanje kočevarske kulturne dediščin in 

zastopanje interesov kočevarske skupnosti v Republiki Sloveniji.205  

Zvezo sestavljajo trenutno štirje zavodi oz. društva. Eno od ustanovnih društev, Društvo 

Peter Kossler, je prenehalo z delovanjem. 

: 

• Zavod za ohranitev kulturne dediščine Mošnice (nem. Moschnitze; Einrichtung für die 

Erhaltung des Kulturerbes Mošnice- Moschnitze 

• Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal- Koprivnik (nem. Einrichtung für die 

Erhaltung des Kulturerbes Nesseltal Koprivnik) 

• Turistično društvo pod Srebotnikom (nem. Kulturtouristischer Verein unter dem 

Gutenberg) 

• Društvo Georg Jonke (nem. Georg Jonke Verein) 

 

Kot krovna kočevarska institucija si Zveza kočevarskih organizacij prizadeva za 

primerno institucionalno razrešitev problematike ohranjanja kočevarske snovne in nesnovne 

dediščine, pri čemer sta prav ohranjanje ter prezentacija bogate dediščine Kočevske in njenih 

prebivalcev njihov temeljni cilj. Doseči ga nameravajo predvsem z delom na terenu in 

izvajanjem aktivnosti, kot so: (1) poučevanje kočevarščine206; (2) kulturno delo s poudarkom 

na delu z mladino; (3) izgradnja osnovne infrastrukture za svoje delovanje; (4) organiziranje 

javnih prireditev (razstav, delavnic, predstavitev, okroglih miz, srečanj, tečajev, taborov, 

raziskovanje praznovanj, kmečkih opravil, plesnega izročila ter fotografske dediščine 

Kočevarjev); (5) raziskovanje kočevarske preteklosti in kulture; (6) založniška dejavnost; (7) 

stiki s sorodnimi organizacijami doma in po svetu; in (8) obveščanje javnosti o svojih 

dejavnostih.207 

 
 
 

                                                      
204 Glej: Internetni vir: Plan v 20. točkah za izvajanje Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih za 

nemški, srbski in hrvaški jezik v Sloveniji, oktober 2020. https://drustvo-mostovi.com/predstavitev-drustva/. 
205 Internetni vir: Nemško govoreča narodna skupnost v Sloveniji. https://www.bmeia.gv.at/sl/avstrijsko-

veleposlanistvo-ljubljana/bilateralni-odnosi/nemsko-govoreca-narodna-skupnost-v-sloveniji/; Zveza kočevarskih 

organizacij. http://www.gottscheer.eu/o_nas.xhtml. 

Glej tudi: Zapisnik 1. seje delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v RS, 

19. 3. 2021. https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/. 
206 UNESCO jo uvršča med kritično ogrožene jezike, ter razvijanje didaktičnih metod in pripomočkov za njen 

jezikovni pouk z namenom povečanja števila govorcev, ki se iz leta v leto zmanjšuje (še pred nekaj desetletji se 

je lahko govorilo o nekaj sto govorcih, danes ta jezik v Sloveniji govori samo še trideset ljudi. 

Internetni vir: Kočevarščina – bogastvo, ki izginja. https://www.delo.si/novice/slovenija/kocevarscina-bogastvo-

ki-izginja/.  
207 Zapisnik 1. seje delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v RS, 19. 3. 

2021. https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/. 

https://drustvo-mostovi.com/predstavitev-drustva/
https://www.bmeia.gv.at/sl/avstrijsko-veleposlanistvo-ljubljana/bilateralni-odnosi/nemsko-govoreca-narodna-skupnost-v-sloveniji/
https://www.bmeia.gv.at/sl/avstrijsko-veleposlanistvo-ljubljana/bilateralni-odnosi/nemsko-govoreca-narodna-skupnost-v-sloveniji/
https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/
https://www.delo.si/novice/slovenija/kocevarscina-bogastvo-ki-izginja/
https://www.delo.si/novice/slovenija/kocevarscina-bogastvo-ki-izginja/
https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/
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4.3 Priznane pravice in prizadevanje Republike Slovenije  

 

V novi Ustavi Republike Slovenije leta 1991 je novonastala država ohranila poseben 

manjšinski status italijanski in madžarski narodni skupnosti (5., 64. in 80. člen ustave), ki se 

jima je obseg manjšinskih pravic še razširil. Dodatno je ustava v 65. členu uvedla posebej status 

romske skupnosti, za katero ustava določa, da njene pravice ureja poseben zakon. Drugačen 

položaj romske skupnosti v primerjavi z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo lahko 

razumemo predvsem zaradi drugačne družbene situacije Romov, pri kateri so posebne politike 

namenjene predvsem njihovi večji integriranosti v večinsko družbo. S slednjo se še vedno 

pojavljajo težave, ni pa mogoče zanikati, da država temu namenja številne ukrepe. 

 

Nobenega dvoma pa ni, da so poleg Slovencev in omenjenih treh skupnosti na Slovenskem 

prebivale tudi osebe, ki so se drugače narodnostno opredeljevale. A ker naj ne bi izpolnjevale 

kriterijev avtohtonosti208 v smislu dolgotrajne, enotne in strnjene naselitve, ki naj bi pustila 

izrazito kulturno sled na določenem območju209, niso (bile) deležne posebnih kolektivnih 

pravic. Ciril Ribičič to imenuje »asimetrnična obravnava«. Nemškogovoreča narodna skupnost 

na Slovenskem torej ne sodi med ustavno priznane narodnostne manjšine, ki bi jim ustava 

pripisovala podoben status kot Italijanom ali Madžarom. Jim pa ustava v 61. členu zagotavlja 

svobodno izražanje pripadnosti k svojemu narodu ali narodni skupnosti, gojenje in izražanje 

svoje kulture in uporabo svojega jezika in pisave210; v 62. členu še posebej zagotavlja, da ima 

vsakdo pravico, da pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter v postopkih pred državnimi 

in drugimi organi, ki opravljajo javno službo, uporablja svoj jezik in pisavo na način, ki ga 

določi zakon211; ter v 63. členu, ki protiustavno prepoveduje vsakršno spodbujanje k narodni, 

rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali 

drugega sovraštva in nestrpnosti ter spodbujanje k nasilju in vojni.212 Vsi v zvezi s prvim 

stavkom prvega odstavka 5. člena ustave, ki zagotavlja, da država varuje človekove pravice in 

temeljne svoboščine na svojem ozemlju ter 14. členom, ki prepoveduje vsakršno 

                                                      
208 Čeprav termin avtohtonost vsebujeta dva člena ustave (5. in 64.) ter več zakonov in podzakonskih aktov točne 

definicije avtohtonosti točne definicije avtohtonosti ti predpisi ne vsebujejo. Zato je Ustavno sodišče v dveh 

odločbah iz let 1998 in 2002 odločilo, da je kriterij avtohtonosti legitimen za manjšinsko varstvo in da kriterije 

avtohtonosti lahko navede zakonodajalec, lahko pa zakonodajalec le definira območja avtohtone naselitve 

narodnih skupnosti, kjer manjšinske pravice veljajo (Josipovič v Kržišnik-Bukić in Josipovič (ur) 2014, 22 po Ur. 

l. RS št. 87/2002). 
209 Izhodišča za varstvo narodnostnih manjšin iz vidika kolektivnih pravic se na Slovenskem dotikajo vprašanja 

njihove avtohtonosti, (bolj ali manj strnjenega) poselitvenega prostora v okviru narodnostno mešanih ozemlji. Po 

navedbah Mirana Komaca naj bi tako narodnostno mešano ozemlje bilo sestavljeno iz območij naselij posamezne 

občine, na katerem, bolj ali manj strnjeno, prebivajo pripadniki določene (avtohtone) narodne skupnosti. Nikjer 

ni določeno, kateri kriteriji so bili uporabljeni pri določanju tega ozemlja. Sklepamo pa je možno, da je na to 

odločitev vplivalo objektivno dejstvo dolgotrajne, permanentne in prepoznavne prisotnosti pripadnikov določene 

narodne skupnosti na določenem ozemlju. Njihov poselitveni prostor naj bi se tako ohranil kljub vojnim vihram, 

spreminjanju meja in migracijam (Miran Komac, »Varstvo 'novih' narodnih skupnosti v Sloveniji«. V: Razprave 

in gradivo 43 (2003), str. 6-33). 
210 Internetni vir: 61. člen Ustave RS, Izražanje narodne pripadnosti. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1. 
211 Internetni vir: 62. člen Ustave RS, Pravica do uporabe svojega jezika in pisave. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1. 
212 Internetni vir: 63. člen Ustave RS, Prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved 

spodbujanja k nasilju in vojni. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
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diskriminacijo.213 Relevantne so seveda tudi vse ostale ustavne določbe, ki zagotavljajo 

človekove pravice. Vse je potrebno razumeti tudi v kontekstu narodnostnega vidika. Ti členi, 

za razliko od 64. in 65. člena ne zagotavljajo pozitivne diskriminacije, torej privilegiranega 

statusa, ampak zgolj enako obravnavo. Jasno pa je, da država nosi tako negativne kot pozitvne 

obveznosti, da varuje pripadnike nemške skupnosti, podobno kot človekove pravice in temeljne 

svoboščine vseh prebivalcev slovenske države. Državne oblasti ne smejo povzročati škode za 

uresničevanje človekovih pravic pripradnikov nemške skupnosti (negativne obveznosti), kot 

mora sprejemati ukrepe za preprečevanje kršitev pravic romske skupnosti (pozitivne 

obveznosti). 

 Ribičič pravi, da je bila takšna ureditev pogojena s posebnim položajem, ki sta ga 

italijanska in madžarska narodna skupnosti imeli že v prejšnji ustavni ureditvi. Čeprav se pravic 

iz členov 61 – 63 ustave ni razumelo le v kontekstu »pravic negativnega statusa«, torej 

prepovedi poseganja oblasti, ampak tudi kot pozitivne obveznosti države, ki je tudi dejavnosti 

nemškogovoreče skupnosti, ki se je po osamosvojitvi Slovenije znova organizirala, začela 

materialno podpirati, to določenih pripadnikov nemškogovoreče skupnosti v Sloveniji in 

Republike Avstrije ni zadovoljilo, ampak se vse od osamosvojitve Slovenije pojavljajo zahteve 

za priznanje manjšinskega statusa nemškogovoreči skupnosti v Sloveniji. Pomemben korak pri 

uresničevanju teh zahtev je bil storjen leta 2002 s sprejemom posebnega bilateralnega dogovora 

med obema državama. 

Čeprav so priprave na kulturni sporazum med državama potekale že od konca 

devetdesetih let, pa je do sprejema in ratifikacije prišlo šele v novem tisočletju. Sporazum med 

Vlado Republike Avstrije in Republiko Slovenijo o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in 

znanosti je bil podpisan v Ljubljani 30. aprila 2001. Sporazum je Državni zbor Republike 

Slovenije ratificiral 15. februarja 2002 s 36 glasovi za in sedmimi proti (51 navzočih). V 

Uradnem listu pa je bil objavljen 8. marca 2002. Manjšinsko tematiko zadevajo členi 14214 , 

15215, in 16216 .  

                                                      
213 Internetni vir: 5. in 14. člen Ustave RS. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1. 
21414. člen: »Ne posegajoč v že obstoječe pravice slovenske manjšine v Avstriji bosta pogodbenici v programe 

Mešane komisije, ustanovljene na podlagi prvega odstavka 20. člena, in v danem primeru v skupne delovne 

programe ministrstev obeh strani na podlagi tretjega odstavka 20. člena vsakokrat vključevali tudi projekte v korist 

kulturnih kakor tudi izobraževalno in znanstveno pomembnih želja in potreb slovenske manjšine v Avstriji (kot 

na primer projekte na področju učenja jezika in spomeniškega varstva, štipendij in podobno)«. 

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v 

kulturi, izobraževanju in znanosti. 
215 15. člen: »Pogodbenici bosta v programe Mešane komisije, ustanovljene na podlagi prvega odstavka 20. člena, 

in v danem primeru v skupne delovne programe ministrstev obeh strani na podlagi tretjega odstavka 20. člena 

vsakokrat vključevali tudi projekte v korist kulturnih kakor tudi izobraževalno in znanstveno pomembnih želja in 

potreb pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji (kot na primer projekte na področju učenja jezika 

in spomeniškega varstva, štipendij in podobno).« 

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v 

kulturi, izobraževanju in znanosti. 
216 16. člen: »Pogodbenici bosta v programe Mešane komisije, ustanovljene na podlagi prvega odstavka 20. člena, 

in v danem primeru v skupne delovne programe ministrstev obeh strani na podlagi tretjega odstavka 20. člena 

vsakokrat vključevali tudi projekte v korist kulturnih kakor tudi izobraževalno in znanstveno pomembnih želja in 

potreb slovensko govorečih v Avstriji zunaj poselitvenega območja slovenske manjšine (kot na primer projekte 

na področju učenja jezika in spomeniškega varstva, štipendij in podobno).« 

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v 

kulturi, izobraževanju in znanosti 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
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Petnajsti člen sporazuma se nanaša na nemškogovorečo narodno skupnost v Sloveniji, 

ki jo označuje kot »nemško govorečo etnično skupino v Sloveniji«. Na predlog odbora za 

zunanjo politiko in na podlagi mnenja parlamentarne pravne službe so poslanke in poslanci 

sporazumu dodali nov člen, ki vsebuje interpretativno izjavo k sporazumu. Slednja pojasnjuje, 

da so pripadniki nemško govoreče skupine v Sloveniji - ne glede na različno poimenovanje v 

slovenskem in nemškem jeziku - zaščiteni v skladu z 61. členom slovenske ustave217, ki jim 

zagotavlja individualno, ne pa kolektivne zaščite, kakršno ustava predvideva za italijansko in 

madžarsko manjšino.218  

Ne glede na to, da nemškogovoreči narodni skupnosti na Slovenskem Ustava RS ne 

priznava kolektivnih manjšinskih pravic, pa je v preteklih treh desetletjih Republika Slovenija 

uvedla številne mehanizme, ki omogočajo delovanje nemškogovoreče narodnostne skupnosti, 

sofinancirajo njene kulturne programe in zagotavljajo izvajanje šolskih kurikulumov, 

prisotnostih v medijih.  

Ministrstvo za kulturo ima tako v okviru Službe za kulturne raznolikosti in človekove 

pravice že od leta 1993 vzpostavljen stalni dialog s predstavniki nemškogovoreče narodnostne 

skupine. Na podlagi rednih letnih javnih razpisov finančno podpira različne kulturne projekte 

zvez, društev in drugih nevladnih organizacij, ki so namenjeni pripadnikom nemškogovoreče 

narodnostne skupine na območju Slovenije. Obenem medsebojno poteka aktivna in redna 

komunikacija – tako v povezavi z javnimi razpisi, kot tudi glede pripomb ali kritik narodnostne 

skupine.219  

Financiranje delovanja programov nemškogovoreče narodnostne skupine na 

Slovenskem poteka na osnovi vsakoletnih razpisov in nanje prijavljenih projektov. Od leta 

2010 so bili ti projekti in programi narodnostnih skupnosti med drugim umeščeni v delokrog 

Javnega Sklada RS za kulturne dejavnosti. Od leta 2008 Ministrstvo za kulturo izvaja 

vsakoletne javne razpise za izbor kulturnih projektov v okviru programa, ki se izvaja na podlagi 

Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v 

kulturi, izobraževanju in znanosti in veljavnega 4. delovnega programa za obdobje od 2017 do 

2021 (35. in 36. člen). V razpisu za leto 2020 so se sredstva povišala za 45%, iz 22.000 EUR 

za 10.000 EUR na 32.108 EUR. Enak znesek je projektom namenjen tudi v letu 2021. Za leto 

2022 so se sredstva v proračunu zvišala za še dodatnih 55%, s čimer bo na razpolago za razpise 

50.000 EUR razpoložljivih sredstev. Znotraj tega razpisa se financira projekti namenjeni 

ohranjanju maternega jezika, njegovi promociji, različne delavnice, tudi mediji, zlasti časopisi 

in zborniki. Projekti nemško govoreče narodnostne skupnosti se lahko prijavljajo tudi na druge 

razpise Ministrstva za kulturo. Kriteriji in pogoji so tam drugačni, vendar so ti razpisi odprti 

tudi zanje. Društva nemškogovoreče narodnostne skupine so tudi edina, ki se ob prijavljanju 

na posebni razpis Ministrstva za kulturo lahko prijavijo tudi na razpis Javnega Sklada RS za 

                                                      
217 65. člen. (izražanje narodne pripadnosti). Vsakdo ima pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu 

narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo. 
218 Komac & Vizi (ur.), Bilateralni sporazumi kot oblik a urejanja varstva narodnih manjšin, 72-73. 
219 Internetni vir: Zapisnik 1. seje delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične 

skupine v RS, 19. 3. 2021. https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/. 

https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/
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kulturne dejavnosti s svojimi ljubiteljskimi projekti. Vendar le s tistimi, ki jih ne prijavljajo na 

Ministrstvo za kulturo, v izogib dvojnemu financiranju.220,221 

Ministrstvo za kulturo je v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske 

kohezijske politike v obdobju od 2008 do 2013 izvedlo tudi 5 javnih razpisov in v obdobju 

2014–2020 trenutno dva, ki se nanašajo na spodbujanje, mobilizacijo, motivacijo in proaktivno 

delovanje posameznikov iz ranljivih skupin, za njihovo večjo socialno vključenost in 

zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti. Med ranljive skupine se uvršča tudi nemško 

govoreča etnična skupina v Sloveniji, ki zaenkrat teh razpisov še ni izkoristila, bo pa letos do 

poletja objavljen in izveden še zadnji (tretji) razpis iz tega obdobja in so že sedaj pozvani, da 

se nanj poskusijo prijaviti. Pogoji prijave so sicer težji, sredstva večja, izvajanje težje, bodo pa 

o tem delavnice in bodo o tem posebej obveščeni. 

Ministrstvo za kulturo na področju kulturne dediščine že vse od osamosvojitve 

usmerjena pozornost v ohranjanje predvsem tudi dediščine Kočevarjev, obenem so se knjižnice 

v svoji strategiji zavezale za oblikovanje storitev za spodbujanje večkulturnosti v splošnih 

knjižnicah. Podobno velja za muzeje, kar pomeni, da so javni zavodi odprti za večkulturnost.222 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru slovenskega izobraževalnega 

sistema zasleduje načelo, da so vsi otroci enaki in enako spoštovani. Šolske institucije tako 

delujejo po principu pravičnega pristopa k izobraževanju in zagotavljanja čim večje pravičnosti 

in vključenosti vseh otrok ter da je v njegovem ospredju otrok s svojimi potrebami, pri čemer 

jih ne razlikujejo po etnični pripadnosti, z izjemo obeh narodnih manjšin in nekaterih 

posebnosti v zvezi z romsko skupnostjo. V okviru izobraževalnega sistema je nemščina v 

osnovni šoli poučevana kot prvi tuji jezik na 3% vseh šol, kot drugi tuji jezik pa na vseh ostalih 

po Sloveniji. Možnost negovanja in učenja nemščine je tako močno prisotna in na podlagi 

interesa ter dogovorno na šolah izvedljiva za vse učence. Podobno se lahko z učenjem nemščine 

nadaljuje tudi v srednjih šolah, kjer je zelo prisotna in je drugi najbolj poučevan jezik med 

tujimi jeziki v Sloveniji.223,224 

Na področju izobraževanja se posveča pozornost ohranjanju jezikov. Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport vzpodbuja tudi razvojne projekte, ki se financirajo z evropskimi 

sredstvi.  

                                                      
220 Internetni vir: Zapisnik 1. seje delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične 

skupine v RS, 19. 3. 2021. https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/; Zapisnik 

2. seje. delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v RS, 6. 12. 2021. 

https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-2-seje/.  
221 Nevladne organizacije nemško govoreče narodnostne skupine lahko zaprosijo tudi za status delovanja v 

javnem interesu, če njihovo delovanje presega lokalni interes na področju kulture. S statusom lahko na razpisu 

za nemško govorečo narodno skupnost pridobijo več točk. 

Prim.: Internetni vir: Zapisnik 1. seje delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične 

skupine v RS, 19. 3. 2021. https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/ 
222 Prav tam. 
223 Internetni vir: Zapisnik 1. seje delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine 

v RS, 19. 3. 2021. https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/. 
224 Ministrstvo sofinancira tudi dopolnilni pouk maternih jezikov za učence, ki jim slovenščina ni materni jezik. 

Sodelujejo s skupnostmi, ki se organizirajo in poiščejo učitelja za izvajanje tovrstnega pouka, ministrstvo omogoči 

za njegovo izvajanje razpoložljive šolske prostore ter sofinancira učne pripomočke ter gradiva zanj v višini 45 

EUR na posameznega otroka. Dopolnilni pouk nemščine kot maternega jezika na območju Ljubljane se na primer 

izvaja na OŠ Danile Kumar, kamor prihajajo otroci iz različnih šol tudi izven Ljubljane. Je pa izvedba v veliki 

meri odvisna od organiziranosti skupnosti, ministrstvo po potrebi pomaga tudi pri iskanju ustrezne šole za tak 

pouk, če je to potrebno.  

https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/
https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-2-seje/
https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/
https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/
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Se pa z delovanjem nemškogovoreče narodnostne skupine na Slovenskem ukvarjajo 

tudi drugi državni organi – ministrstva (npr. Ministrstvo za zunanje zadeve), uradi (Urad za 

narodnosti).   

 

1. Pretekle pobude za ustavno priznanje 

Vprašanja urejanja narodno-manjšinske problematike in položaja nemškogovoreče 

skupnosti se v obdobju povojne Jugoslavije vse do njenega propada ni porajalo. Predstavljalo 

je tabu temo. Enako se je tudi nista dotikali Avstrija ali Nemčija.225 V primeru Nemčije se ta 

načelni zunanjepolitični »kurz« ni spremenil niti po slovenski osamosvojitvi. So pa politične 

spremembe na Slovenskem, razpad Jugoslavije in nastanek samostojne države leta 1991 

pomenile prelomnico pri vprašanju varstva nemškogovoreče narodnostne skupine na 

Slovenskem v primeru Avstrije.226  

Že prej, sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je Socialistična Republika 

Slovenija odločila za ustavno priznanje manjšinskega statusa (statusa narodnosti) madžarski in 

italijanski narodnosti, ne pa tudi nemški. Poraja se vprašanje, zakaj je bilo temu tako?227 

Socialistična Republika Slovenija se je tako verjetno poskušala pokazati kot dobra manjšinska 

skrbnica, s čimer bi imela boljši moralni status in več legitimnosti za prizadevanje za visoko 

stopnjo manjšinskih pravic v sosednjih državah. Poleg narodnostnega elementa, je to v 

takratnih okoliščinah zagotovo imelo tudi pomembno politično in ideološko težo. Nenazadnje 

Jugoslavija kot komunistična država ni veljala za zgled spoštovanja in varstva človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, drugačno dojemanje države vsaj glede manjšinskih pravic pa bi 

gotovo blagodejno vplivalo na njen položaj v mednarodni skupnosti. Kot možen razlog lahko 

predvidevamo tudi, da ker je bila Jugoslavija ekonomsko odvisna od denarne pomoči zahodnih 

držav, so te nanjo glede tega vprašanja mogoče pritiskale. 

Možen razlog za spregled nemške narodnosti bi lahko bil ideološke narave. 

Socialistična družbena ureditev je svojo legitimnost utemeljevala na boju proti nacifašizmu v 

drugi svetovni vojni. Zato se je po vojni znesla nad nemškogovorečo skupnostjo, sicer že 

pretežno preseljeno s strani nacistov v času njihove okupacije – nekateri so bili nasilno 

preseljeni, drugi izgnani, nekateri so izgubili tudi življenja, nacionalizirano je bilo tudi njihovo 

premoženje ter še leta se je gojil odklonilen odnos do nemškega naroda. A če bi bila takšna 

                                                      
225 Miran Komac & Balázs Vizi (ur.), Bilateralni sporazumi kot oblik a urejanja varstva narodnih manjšin. 

Budimpešta, 2019, str. 68-106. 
226 Anita Balas, Kočevski Nemci, Ljubljana: FDV, 2002, str. 50. 
227 Za posebne manjšinske določbe za italijansko in madžarsko narodnost v republiški ustavi iz leta 1974 gre 

razloge iskati tudi v takratni širši mednarodni situaciji, predvsem sosedstvu. Narodno-manjšinska problematika je 

bila bolj aktualna in v središču pozornosti kot danes, Evropo so pretresali tudi številni aktivni konflikti, ki so 

pogosto kumulirali vse do fizičnega nasilja (npr. Južna Tirolska, Severna Irska, Baskija, Katalonija). Države s 

prisotnostjo slovenskih manjšin pa so takrat bile sredi političnih in mednarodnih procesov, ki so zajemali tudi 

urejanje položaja slovenskih manjšin. Italija in Jugoslavija sta bili v zaključni fazi določanja meje ter urejanja 

bilateralnih odnosov, del katerega je bilo tudi manjšinsko varstvo – leta 1975 so nato bili podpisani Osimski 

sporazumi, ki so v 8. členu urejali tudi varstvo manjšin v obeh državah. Avstrija je bila ravno v fazi sprejemanja 

Zakona o narodnih skupnostih, ki je bil nato sprejet leta 1976. Madžarska pa je leta 1972 spremenila ustavo, v 

katero je prvič uvrstila tudi manjšine (61. člen), pričakovalo se je, ali bo temu sledilo tudi zakonsko urejanje 

tematike in specificiranje pravic.Prim.: Dejan Valentinčič, Primerjava pravnih zaščit in organiziranosti slovenskih 

manjšin v sosednjih državah. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (2012), str. 108 in Dejan 

Valentinčič, Stopnja družbene integriranosti neslovenskega etničnega prebivalstva v Mestni občini Nova Gorica 

v kontekstu obče slovenske družbe, 2017, str. 42-43. 
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razlaga povsem razumljiva v drugi polovici štiridesetih ter v petdesetih letih, se zdi za sredino 

sedemdesetih let veliko bolj vprašljiva. V Zvezni republiki Nemčiji je takrat že delalo veliko 

slovenskih in jugoslovanskih delavcev, v Socialistični Republiki Sloveniji in Socialistični 

federativni Republiki Jugoslaviji pa dopustovalo veliko nemških in avstrijskih turistov. 

Jugoslavija je imela diplomatske odnose z vsemi državami z nemškogovorečimi večinami. Ta 

argumentacija je še bolj vprašljiva ob dejstvu, da je bila v ustavo uvrščena italijanska 

narodnost, do katere je bil glede druge svetovne vojne in ideološkega povojnega zavračanja 

skorajda enak odnos.228  

Del razlage bi lahko bil v tem, da je veljalo, da so bili pripadniki italijanske narodnosti 

ideološko kompatibilni s takratnim režimom. Ob možnosti optiranja po drugi svetovni vojni, 

naj bi se namreč odločili v Jugoslaviji ostati tisti (nekateri pa so se vanjo celo priselili iz Italije), 

ki so bili podporniki komunistične ideje.229 Za pripadnike nemške skupnosti tega ne moremo 

reči. A v tem primeru se postavi vprašanje, zakaj je bila v ustavo uvrščena madžarska narodnost 

– njenim pripadnikom takšne ideološke homogenosti ne moremo pripisati; ter nenazadnje zakaj 

ni bila uvrščena judovska skupnost, katere preostanek naj bi tudi bil naklonjen komunističnemu 

režimu in naj bi se ti pripadniki zato odločili za nadaljevanje življenja v takratni Sloveniji. 

Relevantnost tega prepričanja je sicer nekoliko vprašljiva. Dejstvo je, da je po letu 1948 večji 

del Judov, ki so preživeli holokavst zapustil Jugoslavijo. Sploh v Sloveniji je preostala skupnost 

tako majhna, da je nemogoče na reprezentativnem vzorcu pokazati, zakaj so se nekateri odločili 

ostati. Pomemben identifikacijski element Judov je njihova veroizpoved, a izražanje tega v 

Jugoslaviji ni bilo dobrodošlo. Dejstvo je, da je preostanek zelo maloštevilnih Judov v Sloveniji 

izrazito sekularen, zato se tudi sklepa o njihovi naklonjenosti komunizmu (glej npr. Pančur et 

al 2008). 

Upoštevajoč vse te faktorje se zdi, da je najbolj prepričljiva razlaga, da je takratna 

odločitev temeljila na kriteriju strnjene in homogene naselitve, nedvoumne identitete ter 

kulturne razpoznavnosti in vidnosti v okolju. Tako italijanska kot madžarska narodnost sta 

živeli na zelo omejenem državnem teritoriju, število njunih pripadnikov tam pa je bilo 

dovoljšne, da so v tem okolju delovali tudi kot narodna skupnost ter se je lahko v praksi 

apliciralo pravice, ki so bile predvidene v novem ustavnem besedilu. Tega za nemško govorečo 

skupnost ne bi mogli trditi. Kočevarji so bili med drugo svetovno vojno izseljeni z območja 

tradicionalne poselitve, Staroavstrijska skupnost pa ob koncu vojne in po vojni. Njihova 

naselitev je po tem nedvomno izrazito razpršena, zaradi tega tudi v okolju niso več 

razpoznavni, identitete pa bolj zapletene, saj je veliko narodnostno mešanih družin, jezik se je 

po vojni rapidno izgubljal. Posledično prebivalstvo, ki se je deklariralo za nemško ali avstrijsko 

narodnost v nobeni občini ni več predstavljalo niti 1 % prebivalstva.230  

 

 

                                                      
228 Po Dejan Valentinčič, Stopnja družbene integriranosti neslovenskega etničnega prebivalstva v Mestni občini 

Nova Gorica v kontekstu obče slovenske družbe, 2017, str. 44. 
229 Jure Gombač, Italians in Yugoslavia. V: Ethnic politics in the Cold War: report of a workshop. 

Leincestershire: Loughborough University, 3-5 September 2004. 
230 Danijel Grafenauer, Prizadevanje za narodnostni obstoj oziroma oživljanje nemško govoreče 

etnične skupine prebivalcev v Sloveniji po letu 1991. V: Vera Kržišnik Bukić, Damir Josipovič (ur.), 

Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji. 

Ljubljana: Intitut za narodnostna vprašanja (2014), str. 100-101 
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Vprašanje nemškogovoreče skupnosti po osamosvojitvi Republike Slovenije 

 

V novi Ustavi Republike Slovenije leta 1991 je novonastala država ohranila poseben 

manjšinski status italijanski in madžarski narodni skupnosti (5., 64. in 80. člen ustave), ki se 

jima je obseg manjšinskih pravic še razširil. Dodatno je ustava v 65. členu uvedla posebej status 

romske skupnosti, za katero ustava določa, da njene pravice ureja poseben zakon. Drugačen 

položaj romske skupnosti v primerjavi z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo lahko 

razumemo predvsem zaradi drugačne družbene situacije Romov, pri kateri so posebne politike 

namenjene predvsem njihovi večji integriranosti v večinsko družbo. S slednjo se še vedno 

pojavljajo težave, ni pa mogoče zanikati, da država temu namenja številne ukrepe.231 

Nobenega dvoma pa ni, da so poleg Slovencev in omenjenih treh skupnosti v Sloveniji 

prebivale tudi osebe, ki so se drugače narodnostno opredeljevale. A ker naj ne bi izpolnjevale 

kriterijev avtohtonosti232 v smislu dolgotrajne, enotne in strnjene naselitve, ki naj bi pustila 

izrazito kulturno sled na določenem območju233, niso (bile) deležne posebnih kolektivnih 

pravic. Ribičič to imenuje »asimetrična obravnava«, jim pa ustava v 61. členu zagotavlja 

svobodno izražanje pripadnosti k svojemu narodu ali narodni skupnosti, gojenje in izražanje 

svoje kulture in uporabo svojega jezika in pisave; v 62. členu še posebej zagotavlja, da ima 

vsakdo pravico, da pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter v postopkih pred državnimi 

in drugimi organi, ki opravljajo javno službo, uporablja svoj jezik in pisavo na način, ki ga 

določi zakon; ter v 63. členu, ki protiustavno prepoveduje vsakršno spodbujanje k narodni, 

rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali 

drugega sovraštva in nestrpnosti ter spodbujanje k nasilju in vojni. Vsi v zvezi s prvim stavkom 

prvega odstavka 5. člena ustave, ki zagotavlja, da država varuje človekove pravice in temeljne 

svoboščine na svojem ozemlju ter 14. členom, ki prepoveduje vsakršno diskriminacijo. 

Relevantne so seveda tudi vse ostale ustavne določbe, ki zagotavljajo človekove pravice. Vse 

je potrebno razumeti tudi v kontekstu narodnostnega vidika (Ur. l. RS, št. 33/1991). Ti členi, 

za razliko od 64. in 65. člena ne zagotavljajo pozitivne diskriminacije, torej privilegiranega 

statusa, ampak zgolj enako obravnavo. Ribičič pravi, da je bila takšna ureditev pogojena s 

posebnim položajem, ki sta ga italijanska in madžarska narodna skupnosti imeli že v prejšnji 

ustavni ureditvi. Čeprav se pravic iz členov 61–63 ustave ni razumelo le v kontekstu »pravic 

                                                      
231 Internetni vir: Ustava RS. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1. 
232 Čeprav termin avtohtonost vsebujeta dva člena ustave (5. in 64.) ter več zakonov in podzakonskih aktov točne 

definicije avtohtonosti točne definicije avtohtonosti ti predpisi ne vsebujejo. Zato je Ustavno sodišče v dveh 

odločbah iz let 1998 in 2002 odločilo, da je kriterih avtohtonosti legitimen za manjšinsko varstvo in da kriterije 

avtohtonosti lahko navede zakonodajalec, lahko pa zakonodajalec le definira območja avtohtone naselitve 

narodnih skupnosti, kjer manjšinske pravice veljajo (Damir Josipovič Avtohtonost, etničnost, narodnost in 

definicija narodne manjšine. V: Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne 

manjšine v Republiki Sloveniji (uredila Vera Kržišnik-Bukić in Damir Josipovič, 2014), 22 po Ur. l. RS št. 

87/2002). 
233 Izhodišča za varstvo narodnostnih manjšin iz vidika kolektivnih pravic se na Slovenskem dotikajo vprašanja 

njihove avtohtonosti, (bolj ali manj strnjenega) poselitvenega prostora v okviru narodnostno mešanih ozemlji. Po 

navedbah Mirana Komaca naj bi tako narodnostno mešano ozemlje bilo sestavljeno iz območij naselij posamezne 

občine, na katerem, bolj ali manj strnjeno, prebivajo pripadniki določene (avtohtone) narodne skupnosti. Nikjer 

ni določeno, kateri kriteriji so bili uporabljeni pri določanju tega ozemlja. Sklepamo pa je možno, da je na to 

odločitev vplivalo objektivno dejstvo dolgotrajne, permanentne in prepoznavne prisotnosti pripadnikov določene 

narodne skupnosti na določenem ozemlju. Njihov poselitveni prostor naj bi se tako ohranil kljub vojnim vihram, 

spreminjanju meja in migracijam.  Miran Komac, Varstvo 'novih' narodnih skupnosti v Sloveniji. V: Razprave in 

gradivo 43 (2003), str. 6-33. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
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negativnega statusa«, torej prepovedi poseganja oblasti v njihovo uresničevanje, ampak tudi 

kot pozitivne obveznosti države, ki je tudi dejavnosti nemškogovoreče skupnosti, ki se je po 

osamosvojitvi Slovenije znova organizirala, začela materialno podpirati, to določenih 

pripadnikov nemškogovoreče skupnosti v Sloveniji in Republike Avstrije ni zadovoljilo, 

ampak se vse od osamosvojitve Slovenije pojavljajo zahteve za priznanje manjšinskega statusa 

nemškogovoreči skupnosti v Sloveniji. 

Avstrijska veleposlanica v Ljubljani, dr. Jutta Stefan Bastl, je namreč že 12. junija 1992 

v imenu avstrijske vlade slovenskemu zunanjemu ministrstvu izročila memorandum, v katerem 

se je Republika Avstrija uradno izrekla za zaščito narodnostnih skupin, še posebno tistih, ki se 

»/…/ čutijo tesno povezane z Republiko Avstrijo skozi zgodovino, jezik in kulturo /…/ V zvezi 

z osamosvojitvijo Republike Slovenije in sprejetjem nove slovenske ustave, ki predvideva 

posebne pravice avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupini, je ponovno postalo 

aktualno tudi vprašanje avstrijske oz. nemškogovoreče narodnostne skupine. Tudi avstrijska 

javnost je zelo zainteresirana za to narodno skupino.«234 Nećak izpostavlja, da se Avstrija 

predhodno ni nikoli postavljala v takšen položaj in tudi ni nikoli zahtevala varstva »avstrijske 

oz. nemškogovoreče narodnostne skupine«, kot so jo poimenovali v besedilu. V memorandumu 

so med drugim izpostavljali dobre med sosedske in prijateljske odnose, a so se hkrati sklicevali 

na Helsinško sklepno listino o varnosti in sodelovanju v Evropi235 in mednarodno pravno 

prakso, po kateri varstvo narodnih manjšin ne more biti izključna stvar posamezne države, 

ampak ima mednarodni značaj.236  

V tem duhu se je Avstrija tako izrekla za zaščitnico »avstrijske oz. nemškogovoreče 

narodnostne skupine« in izpostavljala:  

»V kolikor se nemškogovoreča narodnostna skupina v Republiki Sloveniji konstituira, 

se ima Avstrija za upravičeno zastopati oz. podpirati njene želje pred slovensko vlado. 

V tej zvezi je treba opozoriti, da rezultatov uradnega ljudskega štetja ni mogoče 

brezpogojno jemati kot osnovo za ugotavljanje dejanskega števila pripadnikov neke 

narodnostne skupine. 

Navedla je, da za uspešen razvoj te narodnostne skupine v Republiki Sloveniji smatra 

Avstrija za bistveno najprej naslednje:  

1. Priznanje obstoja narodnostne skupine in zagotovitev njenih pravic; 

2. Pospeševanje pouka nemškega jezika oz. v nemškem jeziku, zlasti na področju 

osnovnega šolstva povsod tam, kjer se za to pokaže potreba; 

3. Finančna in morebitna druga podpora kulturnim dejavnosti nedonosne skupine.«237  

 

Avstrijska predpostavka, izražena v memorandumu, da bo k reševanju vprašanja 

položaja nemške narodnostne skupine aktivno pristopila, če bo na slovenskem nastala iniciativa 

(tj. nemškogovoreča organizacija), je bila izpolnjena že junija 1991, saj je bilo v društveni 

register vpisano prvo društvo nemškogovoreče skupnosti v Sloveniji po 2. svetovni vojni Most 

                                                      
234 Nećak, Od tabuja do vroče teme, str. 54-55. 
235 Internetni vir: Helsinška sklepna listina o varnosti in sodelovanju v Evropi. 

https://www.csce.gov/sites/helsinkicommission.house.gov/files/Helsinki%20Final%20Act%20-

%20Long%20Version.pdf.  
236 Nećak, Od tabuja do vroče teme, str. 55. 
237 Nećak, Od tabuja do vroče teme, str. 55. 

https://www.csce.gov/sites/helsinkicommission.house.gov/files/Helsinki%20Final%20Act%20-%20Long%20Version.pdf
https://www.csce.gov/sites/helsinkicommission.house.gov/files/Helsinki%20Final%20Act%20-%20Long%20Version.pdf
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svobode (Freihetsbrücke oz. Freedomsbridge), katerega predsednik je postal mariborski 

odvetnik Dušan Ludvik Kolnik.238 Društvo je v javnosti pričelo problematizirati vprašanje tako 

imenovane »nemške manjšine« na Štajerskem, s čimer je prišlo do preloma desetletja 

tabuizirane teme slovenske družbe. Odvetnik Kolnik je že pred sprejemom ustave 23. decembra 

1991 problematiziral upoštevanje nemškogovoreče narodnostne skupnosti v slovenskem 

pravnem redu in po lastnih izjavah za časnik nemškogovoreče skupnosti na Slovenskem, 

Laibacher Zeitung, »/…/ s predlogom k novi slovenski ustavi izrazil željo nemškogovoreče 

manjšine, da se jo prizna in vpiše v ustavo Republike Slovenije.« Kolnik je zagovarjal stališče, 

da »/…/ spravi v slovenskem narodu naj sledi sprava med narodi – tudi z Nemci.”239 

Slovenska ureditev varstva narodnostnih manjšin predvideva različne stopnje zaščite. 

V Ustavi Republike Slovenije je v 61. členu navedeno, ima vsakdo »/…/ pravico, da svobodno 

izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in 

uporablja svoj jezik in pisavo.240 Slovenija ureja pravice in položaj manjšin v državi na podlagi 

treh različnih modelov.241 Na podlagi prvega modela imata avtohtoni italijanska in madžarska 

narodna skupnost v Sloveniji na podlagi 64. člena Ustave RS242 ne glede na njihovo številčno 

zastopanost, zagotovljene posebne individualne in kolektivne pravice. Kot navaja Miran 

Komac ob ustavnem zakonu italijanski in madžarski narodni skupnosti pravice zagotavlja še 

na desetine drugih zakonov in predpisov.243  

Drugi model zajema določbe glede zaščite romske skupnosti, ki ji v skladu s 65. členom 

slovenske ustave položaj in posebne pravice določa s pomočjo zakona. Tretji model pa naj bi 

zagotovil ohranjanje narodnih identitet »novodobnih narodnih skupnosti«, za katere slovenska 

ustava ne vsebuje posebnih ustavnih določb, ampak njihovo varstvo izhaja iz 61. člena ustave.  

                                                      
238 Dušan Nećak, Nekaj osnovnih podatkov o usodi nemške narodnostne skupnosti v Sloveniji po letu 1945. V: 

Zgodovinski časopis 47 (1993), str. 439-451. 
239 »V Titovi Jugoslaviji je uradno obstajala samo ena Nemka«, Laibacher Zeitung, 21. 1. 2021. https://laibacher-

zeitung.si/v-titovi-jugoslaviji-je-uradno-obstajala-samo-ena-nemka/. 
240 61. člen Ustave RS, Izražanje narodne pripadnosti). http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1.  
241 Miran Komac, Varstvo narodnih skupnosti v Sloveniji. V: Miroslav Polzer et al (ur.), Slovenija & evropski 

standardi varstva narodnih manjšin. Ljubljana: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope, str. 13-62. 
242 Avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti ter njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da 

svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo 

organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju 

javnega obveščanja in založništva. V skladu z zakonom imata ti narodni skupnosti in njuni pripadniki pravico do 

vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in izobraževanja. Zakon določa 

območja, na katerih je dvojezično šolstvo obvezno. Narodnima skupnostnima in njunim pripadnikom je 

zagotovljena pravica, da gojijo odnose s svojima matičnima narodoma in njunima državama. Država gmotno in 

moralno podpira uveljavljanje teh pravic. Na območjih, kjer ti skupnosti živita, ustanovijo njuni pripadniki za 

uresničevanje svojih pravic svoje samoupravne skupnosti. Na njihov predlog lahko država pooblasti samoupravne 

narodne skupnosti za opravljanje določenih nalog iz državne pristojnosti ter zagotavlja sredstva za njihovo 

uresničevanje. 

Narodni skupnosti sta neposredno zastopani v predstavniških organih lokalne samouprave in v državnem zboru. 

Zakon ureja položaj in način uresničevanja pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti na območjih, 

kjer živita, obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti za uresničevanje teh pravic, ter tiste pravice, ki jih 

pripadniki teh narodnih skupnosti uresničujejo tudi zunaj teh območij. Pravice obeh narodnih skupnosti ter njunih 

pripadnikov so zagotovljene ne glede na število pripadnikov teh skupnosti. Zakoni, drugi predpisi in splošni akti, 

ki zadevajo uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaja zgolj narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti 

brez soglasja predstavnikov narodnih skupnosti. 

64. člen Ustave RS, Posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1.  
243 Komac, Varstvo narodnih skupnosti v Sloveniji, str. 13-62. 

https://laibacher-zeitung.si/v-titovi-jugoslaviji-je-uradno-obstajala-samo-ena-nemka/
https://laibacher-zeitung.si/v-titovi-jugoslaviji-je-uradno-obstajala-samo-ena-nemka/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
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Izhodišča za varstvo narodnostnih manjšin iz vidika kolektivnih pravic se tako na 

Slovenskem dotikajo vprašanja njihove avtohtonosti, (bolj ali manj strnjenega) poselitvenega 

prostora v okviru narodnostno mešanih ozemlji. Po navedbah Mirana Komaca naj bi tako 

narodnostno mešano ozemlje bilo sestavljeno iz območij naselij posamezne občine, na katerem, 

bolj ali manj strnjeno, prebivajo pripadniki določene (avtohtone) narodne skupnosti. Nikjer ni 

določeno, kateri kriteriji so bili uporabljeni pri določanju tega ozemlja. Sklepamo pa je možno, 

da je na to odločitev vplivalo objektivno dejstvo dolgotrajne, permanentne in prepoznavne 

prisotnosti pripadnikov določene narodne skupnosti na določenem ozemlju. Njihov poselitveni 

prostor naj bi se tako ohranil kljub vojnim vihram, spreminjanju meja in migracijam.244 

V društvu Most svoboda so problematizirali predvsem domnevno nedorečene kriterije 

določanja narodnostnih manjšin ali skupnosti. Ker po mnenju Mosta svobode pričakovanja 

nemškogovorečih na Slovenskem po sprejemu slovenske ustave decembra 1991 niso bila 

izpolnjena, so oblikovali več zahtev po priznanju »nemške manjšine« in zagotovitvi njenega 

enakovrednega mesta v ustavi, primerljivo s pravicami italijanske in madžarske narodne 

skupnosti ter tudi romske skupnosti. Upravičenost zahtev Kolnikovega društva, ki se jim je 

kasneje pridružila tudi avstrijska država, so zagovarjali v največji meri s trditvijo, da je 

jugoslovanska (slovenska) oblast zanikala obstoj strnjenega nemškega poselitvenega prostora 

in po drugi svetovni vojni z izgonom, pobijanjem v taboriščih in zaplembo premoženja 

namenoma izvedla »genocid« nad nemškogovorečim prebivalstvom v Sloveniji.245,246 

Izrazili so očitek, da so imele medvojne in povojne izselitve za posledico, da je bil 

nekdaj »avtohtoni« poselitveni prostor nemškogovorečih na Slovenskem uničen, število 

njihovih pripadnikov, pa se je tudi zaradi družbene gonje in očitka kolektivne krivde izrazito 

zmanjšalo, je razpršeno po številnih občinah, kjer pa ne predstavljajo znatnega dela 

prebivalstva.247  

 

Popisi prebivalstva kot osnova za ugotavljanje prisotnosti nemškogovoreče skupine? 

 

Prav zaradi zgoraj navedenega je nemškogovoreče možno prištevati med tako imenovane 

razpršene manjšine.248 To je razvidno tudi iz prvih popisov prebivalstva na Slovenskem po 

osamosvojitvi. Ob popisu prebivalstva se je leta 1991 v Republiki Sloveniji za avstrijsko 

narodnost izreklo 126 prebivalcev, za nemško 298. Skupno so torej evidentirali 424 

prebivalcev, ki so se izrekli za avstrijsko ali nemško narodnost; ti so predstavljali zgolj tri 

                                                      
244 Miran Komac, »Varstvo 'novih' narodnih skupnosti v Sloveniji«. V: Razprave in gradivo 43 (2003), str. 6-33.   
245 Nećak, »Nekaj osnovnih podatkov o usodi nemške narodnostne skupnosti v Sloveniji po letu 1945«, str. 439. 

Glej tudi: Reinhard Reiman, Minderheit  Brücke oder Bedrohung, Zeitschft das Historischen Vereines für 

Steiermark 95 (2004), str. 69-83. 
246 V časniku Celovški zvon se je Kolnik v prispevku junija 1992 dotaknil tudi problematike »obračuna« z nemško 

manjšino po prvi svetovni vojni v obdobju Države in Kraljevine SHS. Tedaj naj bi bilo revanšizma deležno 

predvsem nemško uradništvo, učitelji in delavci, ki so bili zaradi nemške narodnosti odpuščeni in s tem prisiljeni 

v izselitev. Šele kasneje so se zaradi spremenjene gospodarske zakonodaje lotili obračuna tudi z lastniki kapitala. 

(Janko Štruc: Pobude za priznanje nemške manjšine na slovenskem Štajerskem (Pogovor z odvetnikom Dušanom 

L. Kolnikom), Celovški zvon, junij 1992, X/35, str. 73). 
247 Nećak, »Nekaj osnovnih podatkov o usodi nemške narodnostne skupnosti v Sloveniji po letu 1945«, str. 439. 
248 Glej tudi: Ferenc, »'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni.«, str. 324; Ferenc, 

»Etno- in socialnodemografska struktura 'Nemcev' na Slovenskem v obdobju jugoslovanske države po 2. svetovni 

vojni.«, str. 33-37. 
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desetinke celotnega prebivalstva Slovenije.249 V primerjavi z letom 1981 je njihovo število 

vnovič padlo. Tedaj se je za avstrijsko narodnost izreklo 146 prebivalcev, za nemško 309. 

Skupno so torej evidentirali 455 prebivalcev. Zanimivi pa so podatki o osebah, ki so se izrekle, 

da je nemški jezik njihova materinščina. Teh je bilo po popisu prebivalstva iz leta 1991 1.093 

kar je več kot dvakratnik oseb, ki so se izrekle na avstrijsko ali nemško narodnost. Ferenc 

navaja, da so osebe, ki so se izrekle za nemški materni jezik, po narodnosti bile bodisi Slovenci, 

Hrvatje, Srbi, Čehi, torej osebe neavstrijske ali nenemške narodnosti. Tudi vse osebe, ki so 

navajale nemško ali avstrijsko narodnost, naj kot materinščino ne bi govorile nemškega jezika. 

Le dve tretjini Avstrijcev (64 odstotkov) in Nemcev (66 odstotkov) je nemščino navedlo kot 

materinščino. Na drugi strani pa naj bi več kot polovica (853) oseb, ki je kot materni jezik 

navedla nemščino, bila slovenske narodnosti. Na podlagi takšnega stanja torej preprost 

seštevek evidentiranih oseb avstrijske (126) in nemške (298) narodnosti s tistimi z nemškim 

maternim jezikom (1093) ni mogoč, saj podatki ne bi bili verodostojni in reprezentativni.250  

Izrazito razpršeni predstavniki nemškogovoreče skupine tako nikjer ne predstavljajo 

večje koncentracije.251,252 Čeprav številčna moč neke narodnostne manjšine ne more biti edini 

kriterij za zagotavljanje njenega varstva, je pa vsaj posredno pomembna. Nećak navaja, da je 

število pripadnikov narodne manjšine, skupaj z njihovo koncentracijo na določeno ozemlje, 

kljub vsemu pomemben dejavnik, ki pomeni kritično maso manjšine, ki omogoča »/…/ 

artikulacijo manjšinske skupnosti.«253 Če narodna manjšina, po Nećaku, ni artikulirana, 

pomeni, da na določenem območju nima zadosti članov, da bi lahko ustanovili društvo, pevski 

zbor, osnovali osnovnošolski razred, oblikovali vrtec, ali celo ustanovili lastno politično 

stranko, potem je mogoče govoriti le o zbiru posameznikov ali raztresenih ostankih.254  

 Številčna moč neke narodnostne manjšine, ki jo odražajo popisi prebivalstva, pogosto 

pomeni kamen spotike med manjšinskim in večinskim narodom, saj se popisom očita, da 

(namenoma) prikazujejo podatke v prid večinskemu narodu, nad manjšinami pa se izvaja 

                                                      
249 Zanimiv je razkorak podatkov popisa iz leta 1991 pri izpisu glede na narodno pripadnost in regionalno 

razpršenost po občinah. Za osebe z avstrijsko narodnostjo izhaja, da jih je 199, za osebe nemške narodnosti, da 

jih je 546. V obeh premerih gre za občutno razliko napram izpisu pSsteiermakro narodni pripadnosti, ki ni 

regionalno ločena.  

Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 1991. URL: 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/9691.   
250 Ferenc, »Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni.«, str. 321-322; Mitja Ferenc, 

Etno- in socialnodemografska struktura 'Nemcev' na Slovenskem v obdobju jugoslovanske države po 2. svetovni 

vojni. V: Janez Malačič, Matjaž Gams, Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi : zbornik 14. mednarodne 

multikonference Informacijska družba. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2011, str. 33-37. 
251 Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 1991. URL: 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/9691.  

Glej tudi: Ferenc, »'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni.«, str. 324; Ferenc, 

»Etno- in socialnodemografska struktura 'Nemcev' na Slovenskem v obdobju jugoslovanske države po 2. svetovni 

vojni.«, str. 33-37. 
252 Pri primerjavi statističnih podatkov prihaja do odstopanj. Ferenc na primer za leto 1991 navaja, da predstavnike 

avstrijske narodnostne skupine leta 1991 zasledimo v 46 občinah in okrajih, oziroma 56 v primeru nemške 

narodnosti. Ne glede na številke, pa podatki kažejo, da so predstavniki obeh narodnostnih skupin navzoči zlasti v 

urbanih središčih. V primeru obeh narodnosti zlasti Maribor in Ljubljana.   

Glej npr.: Ferenc, »'Nemci'« na Slovenskem v popisih prebivalstva po drugi svetovni vojni.«, str. 324; Ferenc, 

»Etno- in socialnodemografska struktura 'Nemcev' na Slovenskem v obdobju jugoslovanske države po 2. svetovni 

vojni.«, str. 33-37. 
253 Nećak, 'Nemci' na Slovenskem 1945-1955 v luči nemških in avstrijskih dokumentov, str. 439. 
254 Nećak, 'Nemci' na Slovenskem 1945-1955 v luči nemških in avstrijskih dokumentov, str. 219. 
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»statistična asimilacija«. Ta se bodisi doseže z načinom izpraševanja – npr. po narodnosti, 

maternem jeziku, pogovornem jeziku, regionalni pripadnosti itd. in je bil eden od mnogih 

razlogov zakaj so slovenski raziskovalci zavračali ali dvomili v popise prebivalstva, ki so se 

vršili v Avstro-Ogrski monarhiji.255  

V memorandumu iz leta 1992 je tudi uradno stališče avstrijske politike bilo, da je v tej 

»/…/ zvezi treba opozoriti, da rezultatov uradnega ljudskega ni mogoče brezpogojno jemati 

kot osnovo za ugotavljanje dejanskega števila pripadnikov neke narodnostne skupine.«256 To 

stališče so prevzeli tudi predstavniki nemškogovoreče skupine. Očitek »statistična asimilacija« 

se pojavlja v prispevku Statistični podatki tudi lažejo, dokazi za to, ki je objavljen na spletni 

strani Steiermark/Štajerska, ki predstavlja neodvisni avtorski projekt Kulturnega društva 

nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor, čigar urednik je Jan Schaller (tj. tajnik društva). 

V objavi dvomijo v rezultate popisa prebivalstva iz leta 1991 in 2002. Pravijo: »Pri popisih so 

tako anketirance vnaprej poučili, kaj ni dovoljeno vpisati, tudi če občan to reče, in zato rezultati 

popisov niso bili realni. Kasneje so bili celo že javni podatki iz popisa iz leta 1991 popravljeni, 

prepolovljeni za leto 1991, ko so bili ponovno uporabljeni leta 2002«.257  

Opozoriti je potrebno, da so rezultati ob popisu prebivalstva leta 2002 v Republiki 

Sloveniji za nemškogovorečo narodnostno skupino nekoliko boljši. Za avstrijsko narodnost se 

je izreklo 181 prebivalcev, za nemško 499 prebivalcev. Število predstavnikov avstrijske in 

nemške narodnosti je napram desetletju prej torej naraslo. Skupno je 680 prebivalcev, ki so se 

izrekli za avstrijsko ali nemško narodnost sicer predstavljalo zgolj štiri desetinke celotnega 

prebivalstva Slovenije.258,259 

Pri poizvedovanju po maternem jeziku pa se je za nemščino izreklo 1628 

prebivalcev.260 Ta številka se urednikom objave Statistični podatki tudi lažejo, dokazi za to zdi 

prenizka. »Po moji oceni je zato  treba uradno številko za leto 2002 »1.628 materni jezik 

nemščina« ponovno pomnožiti s faktorjem 3, to je potem 4.884 nemško govorečih – večinoma 

novih lastnikov starih, odvzetih nepremičnin. Tiha večina se bo aktivirala šele, ko bo nemška 

manjšina v Sloveniji priznana, saj se bodo šele takrat financirale šole, mediji in nemška kultura 

                                                      
255 Klemenčič Matjaž, “Im Lichte der sprachlichen Statistik: Slowenisch- und Deutschsprachige in der Süd- und 

Untersteiermark 1830-1991”, v: Christian Stenner (ur.), Slowenische Steiermark. Verdränkte Minderheit in 

Österreichs Südosten (Dunaj 1997), 69-105; Klemenčič Vladimir, “Nemci v statistiki v jugoslovanski Sloveniji 

med obema vojnama”, v: Zgodovinski časopis, št. 4 (1986): 465-470. 
256 Glej: Memorandum. Nećak, Od tabuja do vroče teme, str. 55. 
257 Internetni vir: Statistični podatki tudi lažejo, dokazi za to. https://steiermark-stajerska.com/ova_doc/statisticni-

podatki-tudi-lazejo/.  
258 Danijel Grafenauer, Nemško govoreča etnična skupina na prebivalcev v Sloveniji po letu 1991. V: Janez 

Malačič, Matjaž Gams, Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi : zbornik 14. mednarodne multikonference 

Informacijska družba. Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2011, str. 146-150. 
259 Danijel Grafenauer, Nemško govoreča etnična skupina na prebivalcev v Sloveniji po letu 1991. V: Janez 

Malačič, Matjaž Gams, Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi : zbornik 14. mednarodne multikonference 

Informacijska družba. Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2011, str. 146-150; Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po 

maternem jeziku, občine, Slovenija, popis 2002. https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11817. Od skupnega 

števila evidentiranih predstavnikov avstrijske in nemške narodnosti je 77 odstotkov (388 prebivalcev) nemške 

narodnosti bilo priseljenih, medtem ko je razmerje pri avstrijski narodnosti nižje – 72,9 odstotka (132 

prebivalcev).  
260 Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po maternem jeziku, občine, Slovenija, popis 2002.  

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11817. Podatke smo primerjali s podatki v študiji Priseljenci. Študije o 

priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo (ur. Miran Komac), Ljubljana 2007, str. 513-519. 
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in nemška manjšina v Sloveniji ne bo več tabu tema in osovražena.«261 Zapis, ki nosi letnico 

2022 kaže na to, da tudi tri desetletja po osamosvojitvi, vprašanje nemškogovoreče narodnostne 

skupine na Slovenskem buri duhove in to navkljub številnim znanstvenim in strokovnim 

razpravam. Čeprav spletno mesto izpostavlja, da so zapisane izjave, stališča avtorja oz. 

uredništva, je težko spregledati dejstvo, da je ta avtorski projekt nastal pod okriljem ene od 

stanovskih organizacij - Kulturnega društva nemško govorečih žena »Mostovi«, Maribor – in 

ga sponzorirata avstrijsko Zvezno ministrstvo za evropske in mednarodne zadeve, kot tudi 

slovensko Ministrstvo za kulturo.   

 

Manjšinska tematika z vidika avstrijske in slovenske politike 

 

Uveljavljanje hotenj nemškogovoreče narodne skupnosti po »oživljanju« njihove identitete je 

bilo v prvem desetletju po osamosvojitvi Slovenije pogosto obravnavano z vidika 

akumuliranega vedenja o slovensko-nemških narodnostnih bojih v preteklosti. 262  

Tematika je postala del avstrijske politike, posebno koroške deželne. Problematiko 

»/…/ nemške manjšine (največkrat se je uporabljal termin ‚Staroavstrijci‘) v Sloveniji je med 

prvimi v uradnih stikih postavil koroški deželni glavar (Jörg, op.a.) Haider ob srečanju s 

predsednikom slovenskega parlamenta dr. Francetom Bučarjem 21. marca 1991 na srečanju v 

Celovcu.«263 Koroški deželni zbor se je junija 1993 izrekel za to, da bi morala avstrijska 

državna politika temi nemško govoreče narodnostne skupine posvetiti večjo pozornost. 

Posebno kar zadeva skupnosti, ki sta živeli v Kanalski dolini in na Kočevskem. Cilj Avstrije 

naj bi tako moral biti doseči za Slovenijo sprejemljivo priznanje nemške narodnostne skupine 

in upoštevati njene kulturne potrebe in identiteto. Vendar pa je zaradi razpršenosti in premajhne 

poselitve zahteva po ustavnopravnem priznanju bila težko uresničljiva. Avstrijska zvezna vlada 

si je zato prizadevala etnično skupino zasidrati v okviru novega bilateralnega kulturnega 

sporazuma, do čigar uresničitve pa je bilo potrebno počakati skoraj desetletje.264 Obe strani sta 

sprva tako stavili na znanstveno in strokovno obravnavo problematike, ki pa se je izkazala za 

veliko bolj zapleteno kot pričakovano. 

Že v memorandumu iz leta 1992 se je avstrijska stran izrekla za oblikovanje skupne 

avstrijsko-slovenske bilateralne interdisciplinarne komisije, ki bi na znanstveni (tj. akademski) 

snovi raziskala problematiko položaja Nemcev na Slovenskem. Dušan Nećak, je zapisal, da je 

idejna zasnova za izvedbo raziskave na slovenski strani stekla že septembra 1992, ko so v 

okviru Inštituta za narodnostna vprašanja dobili dodeljena sredstva za enoletni projekt, ki bi 

»sondiral« problematiko Nemcev na Slovenskem v obdobju 1941-1951. Projekt, ki je opredelil 

dostopnost domače in tuje literature je bil zaključen leta 1993 in je bil osnova za kasnejši 

projekt Nemci na Slovenskem 1941-1955 (1994-1997), ki sta ga sofinancirala Ministrstvo za 

znanost in tehnologijo in Ministrstvo za zunanje zadeve. Slovenska stran si je po Nećaku kot 

vodilo postavila tesno sodelovanje z avstrijskimi kolegi, a za to na avstrijski strani ni bilo 

pravega političnega interesa. Nećak navaja, da so v letu 1992 in 1993 z avstrijskimi kolegi 

                                                      
261 Internetni vir: Statistični podatki tudi lažejo, dokazi za to. URL: https://steiermark-

stajerska.com/ova_doc/statisticni-podatki-tudi-lazejo/. 
262 Komac & Vizi (ur.), Bilateralni sporazumi kot oblik a urejanja varstva narodnih manjšin, 72-73. 
263 Komac & Vizi (ur.), Bilateralni sporazumi kot oblik a urejanja varstva narodnih manjšin, 72-73. 
264 Anderwaldin Anderwald/Karpf/Hellwig (Hrsg), Kärntner Jahrbuch für Politik 2002 (2002) 93. 
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večkrat dogovorili srečanje in je avstrijska raziskovalna skupina pod vodstvom Arnolda 

Suppana bila pripravljena pričeti, a za to ni bilo politične volje in projekt ni dobil 

sofinanciranja.265 Čeprav je leta 1994 avstrijsko ministrstvo za zunanje zadeve napovedalo, da 

bo Avstrija intenzivno skrbela za interese »Staroavstrijcev«, po njegovem odločilnega koraka 

v tej smeri niso storili. Šele leta 1996 je graški zgodovinar Stefan Karner prejel naročilo za 

izdelavo študije, ki bi dokumentirala obstoj nemškogovoreče narodnostne skupine na 

Slovenskem.266 Slovenska in avstrijska študija sta tako v javnosti povzročali polemike, saj se, 

čeprav znanstveni študiji, ki sta ju naročili dve vladi, prinašali diametralno nasprotne poglede 

na problematiko nemškogovorečih.267 Če je slovenska skupina ugotavljala, da gre »/…/ pri 

'Nemcih' na Slovenskem za 'ostanke ostankov' nekdaj močne narodne manjšine /…/«268, Karner 

v svoji študiji sploh ni dvomil o obstoju nemške narodnostne skupine. Nemški časnik 

Frankfurter Allgemeine je v prispevku Nezavest zgodovinarja (nem. Die Ohnmacht des 

Historikers) januarja 1999 slovensko delo ostro kritizirala in avtorjem, posebno Dušanu 

Nećaku, očitala pristranskost, nestrokovnost in politično oportunost.269  

Strokovno-znanstveni polemiki se je ob izteku devetdesetih priključila tudi politična. 

Avstrijska in slovenska politika sta si namreč, tudi v duhu slovenskega postopka pristopa 

Evropski uniji, prizadevali sprejeti sporazum o medsebojnem sodelovanju in krepitvi pravic 

narodnostnih skupin. Vprašanje zaščite nemškogovoreče narodnostne skupine na Slovenskem 

je tako bila aktualna politična tema. K polemiki je prispeval slovenski zunanji minister Boris 

Frlec, ki je ob obisku avstrijskega vicekanclerja in zunanjega ministra Wolfganga Schüssla 

januarja 1998 na Dunaju, dejal, da je Slovenija de facto pripravljena priznati nemškogovorečo 

manjšino, vendar ne v enakih okvirjih kot jih imata italijanska in madžarska manjšina. 

Problematiko so izkoristili mediji. V celovškem časniku Slovenski vestnik so Frlečeve izjave 

povzeli in jih povezali s kulturnim sporazumom, s čimer naj bi njegove besede odražale svetlo 

prihodnost manjšine. »Ta manjšina pa da (zaenkrat) ni priznana kot avtohtona, kakršni sta 

italijanska in madžarska manjšina v Sloveniji. V kulturnem sporazumu med državama pa da se 

bodo dogovorili za šolo z nemškim učnim jezikom. Prav tako je Frlec govoril o povračilih za 

odvzeto premoženje nekdanjim nemškogovorečim prebivalcem na ozemlju Slovenije.«270 

Tema ni naletela na veliko zanimanje le v Avstriji, ampak tudi v Sloveniji.271  

Vprašanje se redno pojavlja ob bilateralnih srečanjih predstavnikov avstrijske in 

slovenske države. Omenimo nekaj najvidnejših. Takratni avstrijski predsednik Heinz Fisher je 

ob uradnem obisku Slovenije septembra 2013 skupaj s slovenskim predsednikom Borutom 

Pahorjem obiskal Kočevje in tamkajšnja kočevarska društva. Ob tej priložnosti je predsednik 

                                                      
265 Nećak (ur.), "Nemci" na Slovenskem 1941-1955 : izsledki projekta, str. 57.  
266 Stefan Karner, Die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien, Kärnten-Dokumentation, Band 14/15 

Celovec, 1997, str. 201. 
267 Nećak (ur.), "Nemci" na Slovenskem 1941-1955 : izsledki projekta, str. 9-10. 
268 Dušan Nećak, »Predgovor k drugi izdaji«. V: Dušan Nećak,  "Nemci" na Slovenskem 1941-1955 : izsledki 

projekta. Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002, str. 11. 
269 Günter Schödl, »Die Ohnmacht des Historikers«, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. 1. 1999, št. 20 / str. 

13. URL: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/politik/rezension-sachbuch-die-ohnmacht-des-historikers-

11310568-p3.html 
270 »Vloga manjšin v odnosih med Avstrijo in Slovenijo«, Slovenski vestnik, 22. 1. 1998, str. 1. 
271 Internetni vir: Nadaljevanje 19. izredne seje (30. januar 1998). URL: 

http://www2.gov.si/zak/arhiv/sej_zap2.nsf/a818d1d1c0184a1bc1256b45005626b6/cea7556981c3b540c12565a2

0038b0de?OpenDocument.  

http://www2.gov.si/zak/arhiv/sej_zap2.nsf/a818d1d1c0184a1bc1256b45005626b6/cea7556981c3b540c12565a20038b0de?OpenDocument
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društva Kočevarjev staroselcev August Gril zopet izrazil pričakovanje, da bi bila 

nemškogovoreča skupnost v Sloveniji priznana kot narodna manjšina in dodal, da pri tem 

uživajo tudi podporo Avstrije. Pahor je glede tega dejal, da sporazum o kulturnem sodelovanju 

med državama daje pripadnikom, ki čutijo nemške korenine, dovolj možnosti, da se znotraj 61. 

člena ustave Slovenije obveže – in to tudi počne - da lahko izrazijo svojo identiteto, zato da ni 

zagovornik pričakovanj o ustavnem priznanju. August Gril je to komentiral, da je bil obisk 

razočaranje, sah da slovenska vlada in politika še vedno vztrajata pri navedenem kulturnem 

sporazumu, ki pa zanje ni rešitev.272 Že pred tem, leta 2011 je ob podpisu t. i. kompromisa o 

dvojezičnih cestnih tablah273 za avstrijskem Koroškem takratni koroški deželni glavar Gerhard 

Dörfler dejal, da je sedaj čas »da se naredi korak v smeri priznanja določenih pravic 

nemškogovorečim manjšinam v Sloveniji«, kasneje pa je to ponovil še kasneje istega leta ob 

obisku Ljubljane in Kočevske.274 

Enako zahtevo je leta 2014 ob obisku v Sloveniji ponovil takratni avstrijski zunanji 

minister Sebastian Kurz. Dejal je, da si Avstrija želi, da bi Slovenija priznala nemškogovorečo 

skupnost kot manjšino in njene pravice zapisala v ustavo, »podobno kot to velja za italijansko 

in madžarsko manjšine«, ob tem pa sicer dodal, da se zaveda, da ne gre za strnjeno skupino, 

kot sta omenjeni manjšini, a khrati da »vendarle pa gre za manjšino, ki predstavlja, vsaj upam, 

kulturno obogatitev Slovenije«. Ob tem je spravno dodal tudi, da Dunaj ceni, da Slovenija 

zagotavlja ustrezna finančna sredstva, predvsem za projekte na kulturnem področju.275 

Leta 2018 se je takratna avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl ob uradnem obisku 

Slovenije zavzela za priznanje nemško govoreče skupnosti v Sloveniji »po vzoru italijanske in 

madžarske manjšine v Sloveniji«. Pred tem se je v prostorih avstrijskega veleposlaništva tudi 

srečala s predstavniki te skupnosti.276 Po obisku je avstrijska ministrica slovenskemu kolegu 

poslala zahvalno pismo, kjer je ponovila pričakovanje po ustavnem priznanju, ob tem pa še 

izenačila vprašanje s statusom slovenske narodne skupnosti v Avstriji ter kot osnovo za 

bilateralne pogovore označila Memorandum iz leta 1992277, kar je oboje zmotilo slovensko 

stran. Slovensko stališče je namreč, da pogovori lahko potrkajo le glede izvajanja 15. člena 

sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanje in znanosti iz leta 2001, poleg tega slovenska 

stran vedno opozarja, da ima Avstrija do slovenske narodne skupnosti mednarodne obveze 

(Avstrijska državna pogodba), kar pa obratno ne velja. Te izjave avstrijske zunanje ministrice 

lahko razumemo kot korak zaostrovanja v primerjavi z izjavami avstrijskega zveznega 

                                                      
272 24ur.com, Nemškogovoreča skupina v Kočevju želi priznanje kot manjšina, 1. 9. 2013, 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/foto-pahor-avstrijskega-kolega-fischerja-pricakal-na-kongresnem-

trgu.html.  
273 T. i. kompromis je bil sprejet kot ustavni zakon v avstrijskem zveznem parlamentu in v nasprotju z Avstrijsko 

državno pogodbo in predhodnimi odločbami avstrijskega ustavnega sodišča zelo omejil pravice slovenske 

manjšine na Koroškem. A ker je bil sprejet kot ustavni zakon, njegova ustavna presoja ni več mogoča. 
274 24ur.com, Dörfler pričakuje dobro sodelovanje s koroškimi Slovenci, 14. 10. 2011, 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/dorfler-pricakuje-dobro-sodelovanje-s-koroskimi-slovenci.html.  
275  24ur, Kurz želi, da bi Slovenija priznala nemško manjšino, 13. 3. 2014, https://www.24ur.com/kurz-zeli-da-

bi-slovenija-priznala-nemsko-manjsino.html.  
276 ORF, Različna stališča glede nadzora meje, 20. 3. 2018, http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2902241/  
277 Memorandum o nemško govoreči narodnostni skupini v Republiki Sloveniji je bil enostranski akt Avstrije (ki 

torej Sloveniji ne nalaga pravnik obveznosti), ki ga je leta 1992 izročila Sloveniji, v njem se je ta opredelila kot 

pravno upravičena, da zastopa oziroma podpira zahteve, ki jih ima nemško govoreča skupnost do slovenske vlade. 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/foto-pahor-avstrijskega-kolega-fischerja-pricakal-na-kongresnem-trgu.html
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predsednika Fischerja ob njegovem obisku Slovenije leta 2013, saj je slednji takrat potrdil, da 

pripadniki nemškogovoreče skupnosti uživajo pravice po 61. Ustave RS. 

Takšne zahteve občasno odjeknejo tudi v avstrijskim medijih. Kleine Zeitung je tako 3. 

julija 2021 objavil članek z naslovom Meriti z enakimi merili in podnaslovom Zastoj v zadevi 

priznanja nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji. Članek vsebuje kar nekaj zanimivih, 

tudi vprašaljivih navedb. Avtorica Antonie Gössinger tako trdi, da je v Sloveniji prišlo do 

določenih korakov naprej z ustanovitvijo dialoške skupine in povišanjem sredstev za nemško 

skupnost, a naj bi stvari nato zastale zaradi menjave vlade, zato je pot do priznanja še dolga. 

Za slovensko stran so vprašljive predvsem trditve, da »v Sloveniji včasih primanjkuje občutka 

za globoke spremembe na Koroškem, ki so se zgodile od rešitve vprašanja dvojezičnih 

napisov«. Poleg tega da tekst nakazuje, kot da naj bi bilo topografsko vprašanje popolnoma 

rešeno (čeprav je rešitev v nasprotju z Avstrijsko državno pogodbo in predhodnimi razsodbami 

avstrijskega ustavnega sodišča), je precej žaljiv tudi navedek, da naj bi bil vzrok nerazumevanja 

da »del politike in medijev kot sogovornika in informanta bolj spoštuje prepirljiva predstavnika 

koroških Slovencev Rudija Vouka in Valentina Inzka, kot za zagovornike konsenza«. 

Konsenzna skupina je tudi sicer predstavljena kot vzor, posledično naj bi se tudi v Sloveniji 

našli ljudje, ki so bili pripravljeni podati toko nemško govoreči etnični skupini, poleg ustavnega 

priznanja je avstrijska veleposlanica v Slovenijo v članku kot prioriteto izpostavila 

vzpostavitev dvojezičnih vrtec in šol.278 

V novejšem času se zdi, da se to vprašanje z avstrijske strani poudarjeno izpostavlja in 

za to izkoristijo najrazličnejše priložnosti. Oktobra 2020 je tako avstrijski zunanji minister 

Alexander Schallenberg med neuradnim obiskom v Ljubljani, ko je kot gost sodeloval v 

pogovoru na pravni fakulteti v Ljubljani dejal, »da si nemško govoreče skupnosti v Sloveniji 

zaslužijo priznanje«. Odnose med državama je sicer opisal kot »odlične, verjetno najboljše 

doslej«.279 

 

Kulturni sporazum med Slovenijo in Avstrijo ter manjšinska tematika v njem 

 

Čeprav so priprave na kulturni sporazum med državama potekale že od konca devetdesetih let, 

pa je do sprejema in ratifikacije prišlo šele v novem tisočletju. Sporazum med Vlado Republike 

Avstrije in Republiko Slovenijo o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti je bil 

podpisan v Ljubljani 30. aprila 2001. Sporazum je Državni zbor Republike Slovenije ratificiral 

                                                      
278 Kleine Zeitung, Gleiche Masstäbe Anlegen, 3. 7. 2021. 
279 ORF, Odnosi »verjetno najboljši doslej«, 12. 10. 2022, https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3177588/.  

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3177588/
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15. februarja 2002 s 36 glasovi za in sedmimi proti (51 navzočih). V Uradnem listu pa je bil 

objavljen 8. marca 2002. Manjšinsko tematiko zadevajo členi 14280 , 15281, in 16282 .  

Petnajsti člen sporazuma se nanaša na nemškogovorečo narodno skupnost v Sloveniji, 

ki jo označuje kot »nemško govorečo etnično skupino v Sloveniji«. Na predlog odbora za 

zunanjo politiko in na podlagi mnenja parlamentarne pravne službe so poslanke in poslanci 

sporazumu dodali nov člen, ki vsebuje interpretativno izjavo k sporazumu. Slednja pojasnjuje, 

da so pripadniki nemško govoreče skupine v Sloveniji - ne glede na različno poimenovanje v 

slovenskem in nemškem jeziku - zaščiteni v skladu z 61. členom slovenske ustave283, ki jim 

zagotavlja individualno, ne pa kolektivne zaščite, kakršno ustava predvideva za italijansko in 

madžarsko manjšino.284  

Prav ta slovenski dodatek in sklicevanje na 61. člen ustave, ne pa tudi denimo na 62. 

člen, ki govori o pravici do uporabe lastnega jezika, so kamni spotike kulturnega sporazuma. 

Kulturni sporazum, ki je bil v Avstriji sprva zelo hvaljen, se je po mnenju nemškogovoreče 

narodnostne skupine na Slovenskem hitro izkazal za prazno črko na papirju. Kot argument za 

to navajajo, da jebila prošnja za financiranje, ki jo je takoj po začetku veljavnosti sporazuma 

vložilo Kulturno društvo nemško govorečih žena »Mostovi« zavrnjena z utemeljitvijo, da je 

morala organizacija obstajati pet let, preden je lahko prejela državno financiranje. Nadalje 

menijo, da se kmalu izkazalo, da je sporazum sicer dajal pravno podlago za ustanavljanje 

nemško govorečih kulturnih društev, vendar po njihovo ni ustvarjal možnosti za njihovo 

delovanje. »V praksi so bili člani mešane komisije neangažirani ljudje, ki niso bili seznanjeni 

z delom nemško govorečih kulturnih društev, ampak so samo točkovali prijavljene projekte.« 

Prav tako problematizirajo, da se lahko na javne razpise za izbor kulturnih projektov 

»programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v republiki«, prijavi 

vsako društvo, ne glede na statut in naravo dejavnosti.«285  

                                                      
28014. člen: »Ne posegajoč v že obstoječe pravice slovenske manjšine v Avstriji bosta pogodbenici v programe 

Mešane komisije, ustanovljene na podlagi prvega odstavka 20. člena, in v danem primeru v skupne delovne 

programe ministrstev obeh strani na podlagi tretjega odstavka 20. člena vsakokrat vključevali tudi projekte v korist 

kulturnih kakor tudi izobraževalno in znanstveno pomembnih želja in potreb slovenske manjšine v Avstriji (kot 

na primer projekte na področju učenja jezika in spomeniškega varstva, štipendij in podobno)«. 

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v 

kulturi, izobraževanju in znanosti. 
281 15. člen: »Pogodbenici bosta v programe Mešane komisije, ustanovljene na podlagi prvega odstavka 20. člena, 

in v danem primeru v skupne delovne programe ministrstev obeh strani na podlagi tretjega odstavka 20. člena 

vsakokrat vključevali tudi projekte v korist kulturnih kakor tudi izobraževalno in znanstveno pomembnih želja in 

potreb pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji (kot na primer projekte na področju učenja jezika 

in spomeniškega varstva, štipendij in podobno).« 

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v 

kulturi, izobraževanju in znanosti. 
282 16. člen: »Pogodbenici bosta v programe Mešane komisije, ustanovljene na podlagi prvega odstavka 20. člena, 

in v danem primeru v skupne delovne programe ministrstev obeh strani na podlagi tretjega odstavka 20. člena 

vsakokrat vključevali tudi projekte v korist kulturnih kakor tudi izobraževalno in znanstveno pomembnih želja in 

potreb slovensko govorečih v Avstriji zunaj poselitvenega območja slovenske manjšine (kot na primer projekte 

na področju učenja jezika in spomeniškega varstva, štipendij in podobno).« 

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v 

kulturi, izobraževanju in znanosti 
283 65. člen. (izražanje narodne pripadnosti). Vsakdo ima pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu 

narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo. 
284 Komac & Vizi (ur.), Bilateralni sporazumi kot oblik a urejanja varstva narodnih manjšin, 72-73. 
285 Claudia Fitzek,  Die Problematik der Anerkennung der deutschsprachigen Minderheit in Slowenien. Gradec, 

2015, str. 43-44. 
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S sklenitvijo kulturnega sporazuma je avstrijsko zunanje ministrstvo zadevo priznanja 

nemško govoreče manjšine v Sloveniji štelo za zaključeno. Nasledniki Wolfganga Bowla na 

tej ministrski funkciji najprej niso pokazali veliko zanimanja za vprašanje priznanja. Ko je 

Slovenija vstopila v EU, vprašanje priznanja ni igralo vloge. A to se je kasneje spremenilo.  

 

Parlamentarne pobude od leta 2010 dalje 

 

Michael Spindelegger je na poslansko vprašanje "/…/ v zvezi s prizadevanji Republike 

Avstrije za priznanje staroavstrijsko-nemške manjšine v Sloveniji kot avtohtone etnične 

skupine" dejal, da so ti pomisleki zanj zelo pomembni. »Skladno s tem se te nenehno 

obravnavajo na bilateralnih srečanjih s Slovenijo. Avstrija je položaj nemško govoreče etnične 

skupine v Sloveniji obravnavala tudi v okviru univerzalne državne ocene Slovenije 7. februarja 

2010 v Svetovalnem odboru Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi in dala 

priporočilo slovenski vladi, naj sprejme ukrepe za izboljšanje položaja nemško govorečega 

prebivalstva v Sloveniji. 286 

Poslanec avstrijskega državnega sveta Josef A. Riemer je 18. maja 2011 vložil predlog 

resolucije o priznanju nemško govoreče manjšine v Sloveniji. V prošnji je pozival državni zbor, 

naj sprejme potrebne ukrepe za priznanje na nacionalni in evropski ravni ter zvezno vlado 

pozove k ukrepanju. V vlogi je ponovno poudaril, da je bila nemško govoreča etnična skupina 

tudi po uveljavitvi kulturnega sporazuma še vedno izpostavljena diskriminaciji v vsakdanjem 

življenju. S tem predlogom se je poslanec zavzel za spoštovanje človekovih pravic in odpravo 

domnevno diskriminatornega položaja v Sloveniji. Republiko Avstrijo je pozval, da ima 

določeno moralno »varovalno funkcijo« za v Sloveniji živeče »stare Avstrijce«.287 14. 

decembra 2011 je Odbor za človekove pravice avstrijskega državnega sveta na svoji seji 

obravnaval zahtevo za odločitev. Iz poročila Odbora za človekove pravice izhaja, da je bil 

predlog soglasno sprejet. V poročilu navaja, da je položaj nemško govoreče etnične skupine za 

Avstrijo pomemben in naj bi ga avstrijska stran v bilateralnih stikih izpostavljala. Ugotovljeno 

je bilo tudi, da je slovenska stran »v zadnjih letih« večkrat podala spravne geste do narodnostne 

skupine, vendar je bilo ustavno priznanje nemško govoreče manjšine vselej zavrnjeno. Zaradi 

tega je Odbor za človekove pravice Državni zbor pozval, da kot končno rešitev razume 

priznanje narodnostne manjšine.288 

Temo zaščite oz. vzpostavitve nemške narodne manjšine v Sloveniji je nato avstrijski 

Državni zbor obravnaval na seji 19. januarja 2012. Iz razprave je moč razbrati, da so tudi na tej 

seji poslanci izrazili zahtevo, da mora biti cilj avstrijske zunanje politike uveljavitev 

enakopravnosti nemške manjšine z madžarsko in italijansko. Tako je Državni svet soglasno 

sprejel sklep, priložen poročilu odbora o priznanju nemško govoreče manjšine v Sloveniji.289 

                                                      
286 Adolf Winkler und Andrea Bergmann, »"Politischer Zug für die Ortstafeln rollt". Kleine Zeitung, 29. 4. 

2011. URL: https://www.kleinezeitung.at/kaernten/klagenfurt/4252245/INTERVIEW_Politischer-Zug-fuer-die-

Ortstafeln-rollt?from=rss. 
287 Internetni vir: Zahteva Josefa Riemerja, 18. 5. 2011. 

URL:https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/A/A_01565/imfname_219324.pdf 
288 Internetni vir: Poročilo Odbora za človekove pravice, 14. 12. 2011. ULR: 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01620/fname_238757.pdf. 
289 Internetni vir: Nationalrat zeigt Flagge bei den Menschenrechten. URL: 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2012/PK0037/.  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2012/PK0037/
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Poslanec Josef Riemer je opozoril, da lahko Italijani, Madžari in Romi uživajo posebno 

manjšinsko zaščito v Sloveniji, ne pa tudi nemška manjšina, »/…/ čeprav samo v Mariboru živi 

2500 pripadnikov nemško govoreče manjšine«. Obstaja kulturni sporazum, vendar ne naredi 

veliko. Rezultat njegove neučinkovitosti pa naj bi bil močan asimilacijski pritisk. Riemer se je 

med drugim zavzel za dvojezične vrtce in nemščino kot učni jezik v Mariboru.290 

Takšne resolucije o položaju nemško govoreče skupnostnost v Republiki Sloveniji so 

postale stalnica ob vsakem novem sklicu avstrijskega zveznega državnega zbora. Do sprejetja 

druge takšne resoluje je prišlo leta 2014, tretjič 2018, zadnjič pa je do tega prišlo januarja 2020, 

ko je bilo v odboru za zunanjo politiko avstrijskega zveznega parlamenta obravnavano 

vprašanje »uradnega priznanja nemškogovoreče narodne skupnosti v Sloveniji«, v okviru 

skupnega petstrankarskega poziva vladi, a je bilo besedilo poziva v primerjavi s predhodnim 

pozivom iz leta 2018 precej bolj umirjeno. Vse parlamentarne skupine so pozvale ministra za 

zunanje zadeve Schallenberga, da »si tako na dvostranski kot evropski ravno prizadeva za 

premik Republike Slovenije k uradnemu priznanju nemškogovoreče narodne skupnosti«. V 

besedilu so izpostavili primerjavo z madžarsko in italijansko narodno skupnostjo ter slovensko 

narodno skupnostjo v Avstriji, za razliko od katerih nemškogovoreča skupnosti ne razpolaga s 

kolektivnimi pravicami, po mnenju piscev zato, ker ni priznana za avtohtono. Besedilo pravi, 

da bi takšno priznanje »pripadnikom narodne skupnosti dalo kolektivno dostojanstvo«. 

Deklaracija je bila nato sprejeta na plenarni seji državnega zbora.291 Kljub temu se pojavlja 

vprašanje ali bi priznanje avtohtonosti prineslo priznanje kolektivnih pravic pripadnikom 

nemške skupnosti in v kakšnem obsegu oziroma bi zgolj prineslo privilegije peščici 

predstavnikov nemške skupnosti? 

 

Pobude nemškogovoreče skupnosti v Sloveniji 

 

Nestrinjanje nad neučinkovitostjo kulturnega sporazuma je večkrat izrazil tudi Avgust Gril, 

vidni predsednik Društva Kočevarjev staroselcev. Med srečanjem z avstrijskim predsednikom 

Heinzom Fischerjem in slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem septembra 2013 na 

Kočevskem je izrazil nestrinjanje s kulturnim sporazumom292 in izrazil je razočaranje, saj da 

slovenska politika še vedno vztraja pri kulturnem sporazumu, sklenjenem med Avstrijo in 

Slovenijo, ki pa da zanje ni rešitev. S tem je poskrbel za spor med različnimi kočevarskimi in 

nemškimi organizacijami. Predstavniki organizacij za kočevarsko kulturo so v skupni izjavi za 

javnost opozorili, da je Društvo Kočevarjev staroselcev, ki ga vodi Gril, le ena od organizacij, 

ki delujejo na področju ohranja kočevarskega izročila. »Gril nikakor ni zastopnik vseh 

avtohtonih prebivalcev Kočevske, kot se skuša prikazovati v javnosti, temveč zastopa izključno 

in samo članstvo enega od društev. Naše organizacije tudi niso članice Zveze kulturnih društev 

nemško govoreče etnične skupnosti v Sloveniji, ker se ne strinjajo s cilji in načinom delovanja 

te organizacije«. Predstavniki organizacij Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal 

Koprivnik, Turistično društvo pod Srebotnikom, Zavod za ohranitev kulturne dediščine 

                                                      
290 Prav tam.  
291 Entschliessungsantrag, 543/A(E) XXVII GP, 

www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_00543/index.shtml.  
292 Bundespräsident Fischer auf Besuch in Slowenien, Kleine Zeitung, 1. 9. 2013. URL: 

https://www.kleinezeitung.at/k/politik/4080933/Deutschstaemmigeeutschstaemmige--

getroffen_Bundespraesidentgetroffen_Bundespraesident--FischerFischer--aufauf--BesuchBesuch--in. 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_00543/index.shtml
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Moschnitze Mošnice in Društvo Peter Kosler so ob tem še izrazili podporo stališčem, ki sta jih 

na nedeljskem srečanju izrekla Fisher in Pahor.293 Pomemben vidik pri obravnavi vprašanja 

nemškogovreče skupnosti je gotovo tudi dejstvo, da v Sloveniji trenutno deluje deset društev 

nemškogovorečih prebivalcev, ki pa imajo med seboj izrazito nasprotujoča si stališča glede 

potrebe po priznanju statusa avtohtone narodne skupnosti, posledica česa so tudi spori in slabo 

sodelovanje med njimi.   

Razočaranje nad rezultati kulturnega sporazuma je oktobra 2017 na socialnih omrežjih 

izrazilo tudi Kulturno društvo nemško govorečih žena »Mostovi«. V zapisu Die Lage der 

deutschen Volksgruppe in Slowenien (Položaj nemške narodnostne skupine v Sloveniji) je 

predsednica društva Veronika Haring med drugim dejala: »Rezultat kulturnega sporazuma po 

15 letih: nemško govorečo narodno skupnost podpirata obe državi v okviru avstrijsko-

slovenskega kulturnega sporazuma s skupno 35.000 € sredstev, ki pa se smejo porabiti le za 

jezikovne programe. Vzdrževanje infrastrukture društvenih hiš šestih organizacij v Mariboru, 

Celju, Apaški dolini, v Kočevju in Ljubljani, ki so združene v krovno organizacijo, je torej 

povsem v zraku in je odvisno od dobre volje vsakokratnih deželnih glavarjev Štajerske in 

Koroške ter od prostovoljnih prispevkov.«294 Društva, ki se izrazito posvečajo kulturni 

dejavnosti in ohranjanju nemškega jezika, so povezana v Krovno zvezo kulturnih društev 

nemško govoreče narodnosti v Sloveniji«, kjer ohranjajo nemško in avstrijsko tradicionalno in 

sodobno kulturo. Pomembna je tudi tesna povezanost s sorodnimi društvi v matični državi in 

predvsem z drugimi društvi nemške manjšine v tujini.295V svojem zapisu nadalje navaja, kako 

bi po njenem mnenju prišli do cilja in želenega statusa v Sloveniji: 

»1. Slovenija bo morala svojo zastarelo in restriktivno manjšinsko zakonodajo 

prilagoditi liberalnejši zakonodaji, ki velja v drugih državah. Prilagoditi bi bilo treba tudi javno 

sprejemanje in politiko Slovenije do nemške narodnostne skupine. Narodnostna skupina bi 

morala dobiti pravice, ki temeljijo na kolektivni zaščiti. To pomeni, da mora biti manjšina 

legitimno priznana. 

2. Čeprav je nemško govoreča skupnost v Republiki Sloveniji nedvomno avtohtona (z 

neprekinjenim tisočletnim obstojem), je slovenska ustava ne priznava, niti noben drug 

slovenski zakon. Slovenija se občasno sklicuje na rezultate popisa prebivalstva iz leta 2002, ki 

iz različnih razlogov sploh ne odražajo dejanskega stanja. V tem kontekstu se zagovarjata tudi 

številčna majhnost in razpršenost nemško govorečih prebivalcev Slovenije, kar je v nasprotju 

z ustavo. V tem kontekstu se pridružujemo mnenju slovenskega pisatelja in filozofa Vinka 

Ošlaka, ki je dejal, da je to »cinizem najhujše vrste, to je, da nekoga najprej fizično iztrebiš, 

potem pa mu rečeš, da ga ne moreš priznati, ker ga skoraj ni več«.  

3. Analiza možnosti in stanja naše etnične skupine (ki je po številu še vedno tako velika 

in pomembna kot Madžari in Italijani) kaže, da se Slovenija poslužuje metod in sredstev, ki so 

za narodnostno skupino škodljiva in služijo končnemu cilju "popolnega iztrebljenja". Če bi bila 

                                                      
293 Internetni vir: Organizacije za ohranitev kočevarske kulture se distancirajo od Grilovih izjav. Mladina, 3. 9. 

2013. URL: https://www.mladina.si/147944/organizacije-za-ohranitev-kocevarske-kulture-se-distancirajo-od-

grilovih-izjav/. 
294 Internetni vir: Die Lage der deutschen Volksgruppe in Slowenien, Facebook objava Kulturnega društva 

nemško govorečih žena »Mostovi«. URL: https://www.facebook.com/KulturvereinMarburg/posts/die-lage-der-

deutschen-volksgruppe-in-sloweniendie-slowenische-verfassung-ist-hi/523189331348837/.  
295 Prav tam. 

https://www.facebook.com/KulturvereinMarburg/posts/die-lage-der-deutschen-volksgruppe-in-sloweniendie-slowenische-verfassung-ist-hi/523189331348837/
https://www.facebook.com/KulturvereinMarburg/posts/die-lage-der-deutschen-volksgruppe-in-sloweniendie-slowenische-verfassung-ist-hi/523189331348837/
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narodnostna skupina res tako maloštevilna, kot navaja slovenska stran, potem si ne bi tako 

obupano prizadevala za politiko popolnega molka. Potem ko se je število narodnosti Madžarov 

in Italijanov v desetih letih kljub ogromnim privilegijem, ki jih prejemata, zmanjšalo za 25 %, 

se je število naše narodnostne skupine podvojilo. Od takrat se popis ni več izvajal. 

4. Kot nepriznana manjšina nimamo ne pravne, ne materialne zaščite. Zato je potrebno 

naše manjšinske pravice institucionalizirati s priznanjem v ustavi, ne glede na število 

pripadnikov. Izvesti bi bilo potrebno tudi javno kampanjo, da bi med Slovenci povečali 

sprejemanje obstoja nemške manjšine. To je že večkrat zahteval tudi Svet Evrope, sklicujoč se 

na resolucijo Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih, sporazuma Sveta Evrope, 

ki ji je pristopila tudi Slovenija. Ta listina med drugim varuje in spodbuja tudi nemški jezik v 

Sloveniji. V nasprotju s predpisi Sveta Evrope Slovenija listino uporablja le za italijansko in 

madžarsko manjšino.«296 

 Evropska listina za regionalne ali manjšinske jezike  predstavlja pravni okvir za zaščito 

in promocijo jezikov, ki jih uporabljajo pripadniki tradicionalnih evropskih manjšin. V veljavo 

je stopila leta 1998 in skupaj z Okvirno konvencijo za zaščito narodnih manjšin potrjuje 

zavezanost Sveta Evrope zaščiti narodnih manjšin v Evropi. Listina obvezuje države 

pogodbenice, da spodbujajo uporabo manjšinskih jezikovna vseh področjih javnega življenja. 

Posebno pa v šolah, sodstvu in upravi, medijih, kulturi, v gospodarskem in družbenem življenju 

ter v čezmejnem sodelovanju.297 Slovenija  je  podpisala 3. julija 1997, ratificirala pa 4.oktobra 

2000, vendar je po mnenju nemškogovorečih kulturnih organizacij zanikala obstoj le-te, saj 

tolmači, da se kot manjšinska jeziki smatrajo le italijanščina, madžarščina in romski jeziki. 

V nadaljevanju zapisa se predsednica izreče, da kljub dejstvu, da se je v zadnjih letih 

tudi avstrijska politika prebudila in reševanju vprašanja nemške manjšine posvetila politično 

prostor, tema po njenem mnenju v medijih ne uživa potrebne resonance. Posebno slovenska 

politika in mediji zagovarjajo smer, da je položaj narodnostne skupine zagotovljen v kulturnem 

sporazumu.  

Opazimo lahko, da je uporabljen zelo oster diskurz, ki kaže nezadovoljstvo s sedanjih 

statusom skupnosti. A kot že omenjeno, pri tem ne gre za enotno stališče znotraj skupnosti, 

ampak so pogledi in pričakovanja precej različni. 

Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji je na 

slovensko vlado tudi leta 2018 naslovila resolucijo, v kateri je slednjo javno pozvala k 

ustavnopravnemu priznanju njenih manjšinskih pravic. Resolucijo je zveza objavila dan po 

predstavitvenem obisku avstrijske zunanje ministrice Karin Kneissl v Sloveniji. Zveza je v 

resoluciji zapisala, da Slovenija po njihovem mnenju ne upošteva priporočil Sveta Evrope, ki 

so osnova za preživetje neke jezikovne manjšine in se nanašajo na področja, kot so pouk v 

nemškem jeziku, primerno priznanje manjšinskega jezika v radijskih in televizijskih programih 

in priznanje zadovoljivih finančnih sredstev. Po njihovo kot legitimni predstavniki nemško 

                                                      
296 Internetni vir: Die Lage der deutschen Volksgruppe in Slowenien, Facebook objava Kulturnega društva 

nemško govorečih žena »Mostovi«. URL: https://www.facebook.com/KulturvereinMarburg/posts/die-lage-der-

deutschen-volksgruppe-in-sloweniendie-slowenische-verfassung-ist-hi/523189331348837/.  
297 Internetni vir: URL: http://www.svetevrope.si/sl/dokumenti_in_publikacije/konvencije/148/. 

https://www.facebook.com/KulturvereinMarburg/posts/die-lage-der-deutschen-volksgruppe-in-sloweniendie-slowenische-verfassung-ist-hi/523189331348837/
https://www.facebook.com/KulturvereinMarburg/posts/die-lage-der-deutschen-volksgruppe-in-sloweniendie-slowenische-verfassung-ist-hi/523189331348837/
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govoreče manjšine opozarjajo na neurejenost področja in pozivajo vlado, da začne urejati 

ustavnopravni položaj te narodne skupnosti.298  

 

Resolucija iz leta 2018 

 

Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji je leta 2018 na vlado 

naslovila resolucijo, v kateri jo je vnovič pozvala k ustavnopravnemu priznanju nemško 

govoreče skupnosti v Sloveniji kot avtohtone narodne skupnosti in spoštovanja njihovega 

jezika. V resoluciji so od slovenske države in njenih institucij zahtevali zagotavljanje 

materialnih predpostavk za tekoče delovanje in trajnostni razvoj kulturnih društev nemško 

govoreče skupnosti v Sloveniji, spoštovanje pripadnikov nemško govoreče skupnosti kot 

zavednih slovenskih državljanov ter omogočanje ustreznega šolskega poučevanja nemškega 

jezika v skladu z Evropsko listino Sveta Evrope o manjšinskih in regionalnih jezikih.299 

Iz odgovora takratnega predsednika vlade Mira Cerarja je po mnenju Haringove 

mogoče razbrati, da Slovenija položaj nemško govoreče skupnosti ustrezno rešuje s 

sporazumom o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Slovenijo in 

Avstrijo, ki sta ga državi podpisali leta 2001. Del sporazuma je namreč interpretativna izjava, 

v kateri je zapisano, da pripadnikom nemško govoreče skupnosti v Sloveniji pripadajo pravice 

po 61. členu slovenske ustave. 

A Haringova s tem ni zadovoljna. Pravi: »Spet smo torej na začetku našega boja, našega 

prizadevanja za pravno priznanje avtohtone nemške manjšine v Sloveniji! In se vprašamo: 

koliko časa še? Ali pa so naše želje po združeni Evropi, kjer človekove pravice ne bi smele biti 

le prazna beseda, preveč nerealne? Skupina ljudi ni le naključna sociološka entiteta s skupno 

jezikovno značilnostjo. Etnična skupina je enota z več skupnimi značilnostmi, predvsem pa s 

skupno preteklostjo in skupno kulturo spomina, ki verjetno ima ali bi morala imeti za seboj 

matično državo! Ali pa je v našem primeru drugače? Nam lahko in ali nam kdo sploh želi 

pomagati?«300 To so bile besede zapisane ob zaključku predstavitve položaja nemške 

narodnostne skupine v Sloveniji objavljene na Facebook profilu Kulturnega društva 

nemškogovorečih žena »Mostovi« Maribor. 

 

Plan v 20. točkah iz leta 2020 

Svet Evrope redno preverja izvajanje zavez, ki jih je Slovenija dala v Evropski listini o 

regionalnih in manjšinskih jezikih in je Slovenijo v letih 2004, 2007, 2014 in 2020 pozvala k 

priznanju jezika nemškogovoreče narodne skupine na Slovenskem skladno s predpisanimi 

določitvami Evropske listine.301 Zveza društev nemške narodne skupnosti v Sloveniji je 

priporočila Sveta Evrope oktobra 2020 strnila v Plan v 20. točkah in ga že večkrat posredovala 

                                                      
298 ORF, Poziv k priznanju nemške skupnosti, 22. 3. 2018, 

https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci/stories/2902600/.  
299 Internetni vir: Cerar: Za priznanje nemške manjšine ni pravne podlage.1. 12. 2018. URL: 

https://www.rtvslo.si/slovenija/cerar-za-priznanje-nemske-manjsine-ni-pravne-podlage/473491. 
300 Internetni vir: Die Lage der deutschen Volksgruppe in Slowenien, Facebook objava Kulturnega društva 

nemško govorečih žena »Mostovi«. URL: https://www.facebook.com/KulturvereinMarburg/posts/die-lage-der-

deutschen-volksgruppe-in-sloweniendie-slowenische-verfassung-ist-hi/523189331348837/. 
301 Svet Evrope od Slovenije pričakuje podporo nemški manjšini, Dnevnik, 9. 8. 2021. URL: 

https://www.dnevnik.si/1042970725.  

https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci/stories/2902600/
https://www.facebook.com/KulturvereinMarburg/posts/die-lage-der-deutschen-volksgruppe-in-sloweniendie-slowenische-verfassung-ist-hi/523189331348837/
https://www.facebook.com/KulturvereinMarburg/posts/die-lage-der-deutschen-volksgruppe-in-sloweniendie-slowenische-verfassung-ist-hi/523189331348837/
https://www.dnevnik.si/1042970725
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organom oblasti ter ponudila pogovor o izvedbi Plana. Pravijo da se Slovenija vsak način brani 

priznati nemško narodno skupnost kot avtohtono narodno skupnost po 64. členu Slovenske 

ustave in nemški jezik zaščititi po Evropski listini o regionalnih in manjšinskih jezikih. Takšna 

neenaka obravnava nemške narodne skupnosti je po njihovem mnenju protiustavna in 

diskriminatorna. Slovenski organi tako naj doslej ne bi naredili nobenega koraka k uresničitvi 

in izvajanju priporočil Sveta Evrope za izvajanje Evropske listine o regionalnih in manjšinskih 

jezikih za nemški jezik. Prav tako ne obstaja nobeno sodelovanje med slovenskimi organi 

oblasti z društvi nemške, ali denimo tudi srbske in hrvaške narodne skupnosti na tem področju. 

K sodelovanju so v Zvezi društev nemške narodne skupnosti v Sloveniji pridobili tudi Srbsko 

pravoslavno občino Marindol in Hrvaško kulturno združenje Novo mesto.302 

Če povzamemo najpomembnejše točke plana, ta posega na tri temeljne vsebinske 

sklope – I. Priznanje manjšin, II. Izobraževanje in III. Mediji.  

V okviru sklopa Priznanje so se društva izrekla za priznanje nemške, srbske in hrvaške 

narodne skupnosti in njihovih jezikov kot avtohtonih manjšin ter te pravice vpisati v slovensko 

ustavo (tj. 64. člen ustave). To bi bil pogoj za uveljavitev Okvirnega sporazuma o zaščiti 

narodnih manjšin za nemško, srbsko in hrvaško narodno skupnost. Odločno naj bi se tudi 

vzpodbudilo in olajšalo uporabo manjšinskih jezikov v javnem življenju. Navedenim »novim 

manjšinam« naj bi v skladu s tem zagotovili dolgoročno trajno dodelitev zadostnih finančnih 

sredstev za zaščito in podporo za delovanje njihovih društev. Višina finančnih sredstev pa naj 

bi bila primerljiva s tisto, ki jo uživata madžarska in italijanska narodna skupnost. 

V okviru sklopa Izobraževanje naj bi se izdelali modeli za razvoj in izobraževanje v 

nemškem, srbskem in hrvaškem jeziku kot avtohtonem jeziku manjšin. Uvedel naj bi se 

(poudarek le za nemško skupnost): pouk v nemščini in o nemški kulturi v Sloveniji (dvojezični 

vrtec, dvojezični pouk v osnovni šoli kot primarni in sekundarni) na Štajerskem (Maribor, 

Apače, Celje, Radlje ob Dravi, Ptuj, Ljutomer) in na področju Kočevja (Dolenjske toplice in 

Semič, gimnazija Novo mesto) in v obliki jezikovnih tečajev za odrasle. Starše in otroke se naj 

bi se opozarjalo na možnost pouka v jeziku manjšin in se jih spodbujalo k rabi te pravice. V 

učnem procesu in vsebinah naj bi se upoštevalo značilnosti avtohtonih manjšin, v šolskih 

učbenikih obravnavale njihove posebnosti, karakteristike (še posebej v učbenikih zgodovine) 

in vzpodbujalo pozitivno javno razpravo in raziskave. 

V okviru sklopa Mediji naj bi se javnosti vzpodbujalo vsebine, ki kažejo pozitivne 

vidike manjšin, promovirajo njihov doprinos, kulturne prireditve. V ta namen naj bi se izvajalo 

ciljno izobraževanje novinarjev, delavcev v medijih in vzpostavilo vzpodbudo za pripravo 

radijskih oddaj v nemškem jeziku. Jeziki manjšin naj bi se v oddajah uporabljali na način in 

enaki meri kot se uporablja madžarski in italijanski jezik. Enako naj bi veljalo tudi za televizijo 

oz. televizijski program. 

V planu so se izrekli tudi za ničelno toleranco proti manjšinski nestrpnosti. Odločno bi 

morali nastopiti proti izražanju nestrpnosti, stigmatizacije in zaničljivih izjav v množičnih 

občilih o predstavnikih nemške narodne skupnosti in se odločno zavzemati za stališča 

                                                      
302 Internetni vir: Plan v 20. točkah za izvajanje Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih za nemški, 

srbski in hrvaški jezik v Sloveniji, oktober 2020. URL: https://drustvo-mostovi.com/predstavitev-drustva/. 

https://drustvo-mostovi.com/predstavitev-drustva/
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medsebojnega razumevanja, jasno zastopati stališča proti nestrpnosti, ki bi bila v nasprotju z 

dobro prakso medsebojnega razumevanja in tolerance.303 

Predstavljeni Plan v 20. točkah po mnenju avtorjev predstavlja začetek novega poglavja 

pri vprašanju reševanja položaja nemškogovoreče narodnostne skupnosti na Slovenskem in 

sovpada s prizadevanji Ministrstva za kulturo za vzpostavitev novega dialoga.  

 

Ustanovitev delovne skupine na ministrstvu za kulturo 

 

Julija 2020 so predstavniki nemškogovorečih imeli sestanek pri državni sekretarki 

Ministrstva za kulturo, Ignaciji Fridl Jarc, obenem pa se je vzpostavila redna komunikacija. 22. 

septembra 2020 je kulturno ministrstvo imenovalo delovno skupino za trajni dialog s 

predstavniki nemško govoreče narodnostne skupine v Republiki Sloveniji, v kateri so bili ob 

predstavnikih ministrstev za kulturo, za zunanje zadeve, izobraževanje, znanost in šport, 

imenovani še trije predstavniki nemško govorečih stanovskih organizacij, med njimi 

predstavnik kočevskih, štajerskih in osrednjeslovenskih Nemcev. Predstavnik nemško 

govoreče mladine iz Ljubljane, je hkrati tudi predsednik Zveze kulturnih društev nemške 

narodne skupnosti v Sloveniji. Zastopani so torej bili predstavniki nemškogovoreče 

narodnostne skupine iz vseh delov Slovenije.304  

V sklepu o imenovanju je pristojno ministrstvo zapisalo, da je naloga delovne skupine 

obravnava odprtih vprašanj pripadnikov nemškogovoreče narodnostne skupine v Sloveniji in 

iskanje rešitev. Predstavniki organizacij nemškogovoreče narodnostne skupine naj bi podrobno 

seznanili predstavnike ministrstev o aktualnih problemih in izzivih, s katerimi se soočajo na 

različnih področjih.305  

Zaradi tedanje zdravstvene situacije je na prvo sejo bilo potrebno počakati do 10. marca 

2021. Pod vodstvom ministra za kulturo, Vaska Simonitija, je bila na prvi seji predstavitev 

dosedanjih prizadevanj in delovanja društev. Predstavniki nemškogovoreče narodnostne 

skupine so predstavili tudi Plan v 20. točkah in opozorili, da nemškogovoreča narodnostna 

skupina »/…/potrebuje nek status, ustavno ali zakonsko priznanje, oz. uresničevanje načrta v 

20. točkah, ker mora država to manjšinsko skupnost simbolno zaščititi.« Izpostavili so pomen 

zaščitne funkcije Avstrije in prizadevanja njene politike. Ministrstvo je predstavnike 

nemškogovoreče narodnostne skupine pozvalo k oblikovanju predlogov tem in stališč, da bi 

bilo delo skupine čimbolj učinkovito.306   

Delo skupine naj bi se po 4. sklepu seje nadaljevalo pred poletjem 2021 (čez štiri 

mesece), a je do uresničitve sestanka prišlo decembra 2021. To je predstavnike 

nemškogovorečih precej zmotilo in so označili za neresno. Skupina je posredovala svoje pisne 

                                                      
303 Glej: Internetni vir: Plan v 20. točkah za izvajanje Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih za 

nemški, srbski in hrvaški jezik v Sloveniji, oktober 2020. https://drustvo-mostovi.com/predstavitev-drustva/. 
304 Sklep o ustanovitvi in imenovanju delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične 

skupine v RS, 22. 9. 2020. https://steiermark-stajerska.com/dokum/sklep-o-imenovanju-delovne-skupine/  
305 Prav tam. 
306 Zapisnik 1. seje delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v RS, 19. 

3. 2021. https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/. 

https://drustvo-mostovi.com/predstavitev-drustva/
https://steiermark-stajerska.com/dokum/sklep-o-imenovanju-delovne-skupine/
https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-1-seja-delovne-skupine/
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poglede na nadaljnje delo skupine. Predlagali so tri podskupine, za pravno ureditev delovanja, 

za izobraževanje in za medije.307  

Po razpravi glede spoštovanja Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih in 

priporočil Sveta Evrope je bil na sestanku delovne skupine sprejet sklep 2: RS je ob ratificiranju 

ELMRJ podala izjavo, da je uporaba listine omejena izključno na oba jezika narodnih skupnosti 

(italijanski in madžarski), ki ju razumemo kot regionalna oz. v tem primeru manjšinska, 

določene člene drugega dela te listine pa RS uporablja še za romski jezik, torej listina ne velja 

za nemško govorečo etnično skupino oz. nemški jezik. Takratna predsedujoča delovni skupini, 

državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Igranija Fridl Jarc je na sestanku dejala, da nima 

niti pravne podlage, niti mandata razpravljati o vprašanju priznanja, kot to želi nemško 

govoreča etnična skupina. Poudarila je, da za nemški jezik v Sloveniji obstajajo možnosti, da 

se ohranja, razvija in promovira.308 S temi ugotovitvami se predstavniki nemškogovorečih 

organizacij niso mogli strinjati, saj po njihovem mnenju, na podlagi stališč slovenske strani, 

komisija de facto nima pristojnosti za nobeno od problemskih področij, ki so jih predstavniki 

nemškogovorečih izpostavili. Iz zapisov na spletni strani Steiermark/Štajerska tako veje 

razočaranje, da se kljub premiku iz mrtve točke, dejansko ni nič spremenilo. 309 

 

Konstruktivna kritika ali izsiljevanje? 

 

Če kratko strnemo genezo prizadevanj za priznanje nemškogovoreče narodne skupnosti na 

Slovenskem lahko ugotovimo, da je bil položaj skupnosti najslabši v času SFRJ, a takrat tudi 

ni bilo pobud za priznanje manjšinskega statusa tej skupnosti. To lahko razumemo v kontekstu 

takratne družbene ureditve ter odnosa do nemškega sveta (predvsem v navezavi na dediščino 

in interpretacijo druge svetovne vojne). Po osamosvojitvi Republike Slovenije je Republika 

Avstrija že kmalu naslovila vprašanje nemškogovoreče skupnosti v Sloveniji. Hkrati se je 

skupnost tudi ob izraziti podpori Avstrije ponovno začela samoorganizirati. Rešitev, za katero 

se je zdelo, da je bila sprejeta na zadovoljstvo obeh strani je bil leta 2001 podpisani Sporazum 

med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, 

izobraževanju in znanosti (Ur. l. RS MP, št. 5/02), ki v 15. členu govori o »pripadnikih 

nemškogovoreče etnične skupine v Sloveniji«, ki jim pripadajo individualne pravice, izhajajoč 

iz 61. člena ustave, posebej sta omenjena izobraževanje in znanost. A kasneje se je izkazalo, 

da je takšna ureditev predstavljala le začasno zadovoljstvo. Določeni pripadniki skupnosti so 

zahtevali ustavno priznanje in status enak italijanski in madžarski skupnosti. Te zahteve se od 

leta 2010 vse bolj krepijo tudi od predstavnikov Republike Avstrije. To je redna tema na 

bilateralnih pogovorih, pogosto tudi v navezavi na (ne)izpolnjevanje pravic slovenske manjšine 

na avstrijskem Koroškem in Štajerskem. 

Treba je zapisati, da Avstrija pri postavljanju teh zahtev ni načelna. Če bi manjšinske 

pravice podeljevali po kriteriju, ki jih Avstrija uporablja za koroške Slovence, torej 17,5% 

                                                      
307Internetni vir: Predlogi s strani predstavnikov Zveze kulturnih društev nemške narodne skupnosti v Sloveniji. 

URL: https://steiermark-stajerska.com/dokum/predlog-delovne-skupina-slov-04-06-21/.  
308 Zapisnik 2. seje delovne skupine za trajni dialog s predstavniki nemško govoreče etnične skupine v RS, 6. 

12. 2021. URL: https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-2-seje/.  
309 Glej: Internetni vir: Pripombe na zapisnik 2. seje. URL: https://steiermark-stajerska.com/dokum/pripombe-

na-zapisnik-2-seje/. 

https://steiermark-stajerska.com/dokum/predlog-delovne-skupina-slov-04-06-21/
https://steiermark-stajerska.com/dokum/zapisnik-2-seje/
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slovenske poselitve v kraju (ali celo če bi upoštevali razsodbe Ustavnega sodišča Avstrije, da 

zadostuje 10% poselitev), potem zagotovo v nobenem kraju v Sloveniji manjšinske pravice za 

nemškogovorečo skupnost ne bi veljale. Od Slovenije torej Avstrija zahteva strožje kriterije, 

kot jih spoštuje sama. Slovenija pri zavračanju teh zahtev Avstrije vedno poudarja tudi, da 

Avstrijo glede slovenske manjšine zavezujejo mednarodne obveznosti (7. člen Avstrijske 

državne pogodbe), zato je enačenje manjšinskih situacij v obeh primerih nemogoče. Opozarja 

tudi na razpršeno naselitev in posledično nemožnost udejanjanja pravic, ki ju uživata italijanska 

in madžarska narodna skupnost. Tudi to je razlika s položajem koroških Slovencev, kjer obstaja 

strnjeno območje tradicionalne poselitve. Lažje primerljiva glede na današnjo vitalnost obeh 

skupnosti, čeprav spet ne povsem enaka je situacije nemškogovoreče skupnosti v Sloveniji v 

slovensko manjšino na avstrijskem Štajerskem. Iz opravljenih intervjujev tekom projekta 

izhaja, da med predstavniki nemške skupnosti obstajajo nesoglasja glede zahtev po priznanju 

pravic. Nekateri predstavniki in člani skupnosti si želijo ustavnega priznanja, pri čemer drugi 

menijo, da ustavno priznanje ni potrebno, saj poudarjajo, da je primarno potrebno priznati 

predvsem kulturno dediščino nemške skupnosti. 

Slovenija je nemškogovoreči narodnostni skupnosti v zadnjih treh desetletjih zagotovo 

namenila precej pozornosti (ne pa tudi formalnega ustavnega manjšinskega statusa), a del 

skupnosti to šteje za nezadostno. Ministrstvo za kulturo objavlja posebne letne razpise z 

namenom finančne podpore dejavnosti društvom, ki ohranjajo nemško kulturo in jezik, 

nemščina je najpogosteje učen drugi tuj jezik v Sloveniji (pripadniki skupnosti pa bi si želeli, 

da bi imela status materinščine), precej pozornosti je bilo namenjene tudi ohranjanju 

kočevarske dediščine in markaciji prostora. Glede na majhno število in predvsem na nestrjeno 

poselitev, ter tudi dejstvo, da gre za dve precej različni skupini ljudi – na eni strani Kočevarje, 

na drugi strani pa »Staroavstrijce«, ki so nekoč prebivali predvsem po mestih na vzhodnem 

delu današnje Slovenije – se pojavlja zapleteno vprašanje, katere manjšinske pravice bi takšna 

skupnost sploh bila sposobna absorbirati ter kako bi v praksi lahko izgledal takšen status in 

stopnja pravic, kot jo uživata italijanska in madžarska narodna skupnost (npr. kdo bi učil v 

kočevarskih šolah in kdo jih obiskoval, enako velja za medije, kje postaviti dvojezične napise, 

če vasi sploh ne obstajajo več itd.). 

Zaskrbljujoče pa je, da Slovenija v zadnjih letih vse bolj izgublja ugled zgledne države 

kar se tiče položaja manjšin. 5. periodično poročilo Svetovalnega odbora po Okvirni konvenciji 

za varstvo narodnih manjšin je do Slovenije kritično kot še nobeno doslej. Ob tem sicer bode 

v oči, da svetovalni odbor ne uporablja enakih kriterijev za vse obravnavane države, a to bi 

zahtevalo že povsem ločeno analizo.310 Na mestu pa je vprašanje, kako naj si Slovenija zopet 

zagotovi ugled manjšinam zelo prijazne države, ob tem pa tudi pravično obravnava vse etnične 

skupnosti na svojem teritoriju. Je potrebno zgolj izboljšati komunikacijo, ali tudi stopnjo 

pravic? Predvsem pa, v katero smer naj bi te pravice šle – v spremembo ustave, sprejem 

zakona? 

 

                                                      
310 Jernej Letnar Černič, Dejan Valentinčič, Erazem Bohinc, Gregor Maučec, Marko Novak, Slovenija pred 

Svetovalnim odborom Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v primerjalnem kontekstu, Dignitas – slovenska 

revija za človekove pravice, št. 93-94, julij 2022, str. 73-93. 
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4.4. Rezultati terenske raziskave intervjujev 

V okviru ciljnega raziskovalnega projekta »Analiza stanja hrvaške, nemške in srbske skupnosti 

v Republiki Sloveniji« (V5-2107) je skupina raziskovalcev v skladu s projektnim planom 

izvedla tudi terensko raziskavo, ki je predvidevala pogovore s predstavniki narodnostih 

skupnosti in ogled (nekdanjega historičnega) poselitvenega prostora.  

Kot smo ugotavljali že v predhodnih poglavjih je nemškogovoreča narodnostna 

skupnost izjemno razpršena. Na Slovenskem jo je možno teritorialno zamejiti nekako na tri 

bolj ali manj zaokrožena območja – tj. Kranjsko, Štajersko in Kočevsko, kjer glede na njihovo 

društveno mrežo deluje največ organizacij. Neglede na dejstvo, da je predstavnike 

nemškogovorečih po popisih prebivalstva mogoče zaslediti tudi v Slovenski Istri, pa sami 

predstavniki nemštva na Slovenskem zanje trdijo, da gre za priseljene Nemce, ki so si tam 

kupili svoje nepremičnine in da se v delovanje nemškogovorečih društvenih organizacij ne 

vpletajo. 
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Slika 21: Grobovi Kočevarjev staroselcev na pokopališču Novi tabor, Črmošnjice 

 

V primeru nemškogovoreče narodnostne skupnosti smo po elektronski pošti 

kontaktirali društva združena v Zvezo kulturnih društev nemško govoreče skupnosti v 

Sloveniji, kot tudi Zvezo kočevarskih organizacij. V elektronskem sporočilu, ki smo ga 
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posredovali na uradne elektronske naslove, objavljene na njihovih spletnih straneh ali straneh 

pripadajočih zvez, smo društvom opisali namen našega ciljnega raziskovalnega projekta in 

izrazili željo po pogovoru o tem, kako doživljajo položaj nemškogovoreče skupnosti na 

Slovenskem, kaj menijo o dediščini slovenskih Nemcev in vprašanju njihove avtohtonosti, 

njihovi pravni zaščiti oz. statusu in kakšne so njihove želje, predlogi za okrepitev njihovega 

položaja v prihodnje. 

Žal pri vzpostavljanju kontakta z društvi nemškogovoreče skupnosti na Slovenskem 

nismo bili najbolj uspešni. Od velike večine organizacij namreč nismo prejeli nobenega 

odgovora. Seveda dopuščamo možnost, da organizacije za srečanje niso našle časa, a ob 

raziskovanju in poizvedovanju, ter iz pogovorov s samimi predstavniki društev, izstopa 

dejstvo, da marsikatero od društev, čeprav naj bi imelo formalno veliko članstvo, nima aktivnih 

članov, oz. je delo vezano zgolj na bolj ali manj uspešno jedro zbrano okoli dela predsednika 

ali predsednice organizacije, tajnike itd.. Kot primer nedelovanja navedimo Kulturno društvo 

Apaško Polje, ki mu predseduje David Urbanič. Ta je vodstveno vlogo prevzel od dolgoletne 

predsednice Rozalije Verbošt. Po njeni smrti društvo nekaj let ni delovalo, nato so ga, kot pravi 

v izjavi za časnik Vestnik v avgustu 2022, začeli iskati, saj je bil vpisan kot podpredsednik 

društva v registru društev. »Društvo formalno obstaja, a trenutno ne deluje, ker ni ljudi, ki bi 

delali.«311 Glede na članske vpisnice, ki jih je našel Urbančič, naj bi imelo društvo okrog 100 

članov. »Ko sem sklical zbor, sem vse povabil, pa nihče ni prišel, le kakšni trije, štirje smo bili, 

da smo vsaj lahko sprejeli sklep, da se društvo ohrani, in poravnali dolgove. Nekaj let sem tudi 

sam vzdrževal Matlovo hišo, da ni propadla, zdaj pa ima te prostore v najemu Občina Apače, 

ki je tudi financirala gradnjo zgornjega nadstropja.«312 Društva pa, po poročanju Vestnika, ne 

želijo ukiniti. »Sicer je podpora avstrijskega veleposlaništva kar velika, tudi finance za projekte 

bi bile.«313,314 Podobno velja denimo tudi za Kulturno društvo Celje ob Savinji, ki se sooča s 

težavo, da preprosto nima kadra, ki bi delovanje društva dvignilo na višjo raven. Če ni kritične 

mase, kot pravi Nećak, tudi aktivnosti ne more biti.315 

Kljub slabim odzivom na naša povpraševanja po srečanjih, smo v okviru projekta uspeli 

vzpostaviti kontakt s predstavniki vseh nemških teritorialnih skupnosti na Slovenskem. Izvedli 

smo intervjuje s tremi najpomembnejšimi in največjimi organizacijami nemškogovoreče 

skupnosti na Slovenskem; Kranjske Nemce predstavlja predsednik Zveze kulturnih društev 

                                                      
311 Internetni vir: Maja Hajdinjak, (Spregledan zgodovinski dogodek) Mejo so določili zmagovalci, ne jezik. 

https://vestnik.si/clanek/aktualno/spregledan-zgodovinski-dogodek-mejo-so-dolocili-zmagovalci-ne-jezik-

993625.  
312 Prav tam.  
313 Internetni vir: Maja Hajdinjak, (Spregledan zgodovinski dogodek) Mejo so določili zmagovalci, ne jezik. 

https://vestnik.si/clanek/aktualno/spregledan-zgodovinski-dogodek-mejo-so-dolocili-zmagovalci-ne-jezik-

993625.  
314 Se pa KD Apaško polje oddajanje društvenih prostorov finančno obrestuje. Občina Apače je namreč sklenila 

pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje 30 let. Občina je s tem pridobila funkcionalne prostore za izvajanje 

raznih dejavnosti društev z območja občine. Skladno z določili pogodbe je pravica do najema za celotno obdobje 

brezplačna, občina pa je s soglasjem lastnika izvedla vsa potrebna dogovorjena gradbena dela v višini 9921 evrov 

ter s tem uredila večnamenski objekt za kulturo in razvedrilo za potrebe društev, hkrati pa se prostori lahko 

uporabljajo kot medgeneracijski center Občine Apače. 

Internetni vir: Maja Hajdinjak, (Spregledan zgodovinski dogodek) Mejo so določili zmagovalci, ne jezik. 

https://vestnik.si/clanek/aktualno/spregledan-zgodovinski-dogodek-mejo-so-dolocili-zmagovalci-ne-jezik-

993625. 
315 Nećak, »'Nemci' na Slovenskem 1945-1955 v luči nemških in avstrijskih dokumentov«, str. 439. 

 

https://vestnik.si/clanek/aktualno/spregledan-zgodovinski-dogodek-mejo-so-dolocili-zmagovalci-ne-jezik-993625
https://vestnik.si/clanek/aktualno/spregledan-zgodovinski-dogodek-mejo-so-dolocili-zmagovalci-ne-jezik-993625
https://vestnik.si/clanek/aktualno/spregledan-zgodovinski-dogodek-mejo-so-dolocili-zmagovalci-ne-jezik-993625
https://vestnik.si/clanek/aktualno/spregledan-zgodovinski-dogodek-mejo-so-dolocili-zmagovalci-ne-jezik-993625
https://vestnik.si/clanek/aktualno/spregledan-zgodovinski-dogodek-mejo-so-dolocili-zmagovalci-ne-jezik-993625
https://vestnik.si/clanek/aktualno/spregledan-zgodovinski-dogodek-mejo-so-dolocili-zmagovalci-ne-jezik-993625
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nemško govoreče skupnosti v Sloveniji in predsednik Društva nemško govoreče mladine v 

Ljubljani, Christian Lausicher, ki je obenem tudi predsednik krovne organizacije; Štajerske 

Nemce predstavljata predsednica Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 

Maribor Veronika Haring in tajnik društva Jan Schaller, Kočevske Nemce predstavlja starosta 

Društva Kočevarjev staroselcev Občice, Hans Jaklitsch.  

Iz pogovora s predstavniki nemškogovoreče skupnosti na Slovenskem izhajajo 4 glavna 

težišča, ki pomenijo kamen spotike odnosa do države – dotikajo se vprašanj priznanja manjšine, 

spoštovanja Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih ter iz tega izhajajoče 

zagotovitve rabe nemškega jezika v javnem življenju, nemškega manjšinskega šolstva (vrtec, 

osnovna šola, srednja šola) oz. priznanje kurikulumov v izobraževanju, zagotovitve medijske 

prisotnosti in zagotovitve finančnih virov, ki bi omogočali profesionalizacijo njihovega 

delovanja.  

Slika 22: Obisk pri Kulturnem društvu nemško govorečih žena »Mostovi«, 

Maribor 
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Slika 23: Vas Rajnodol, Kočevsko 

 

 
 

 

1. Predstavniki nemškogovoreče narodne skupnosti na Slovenskem so nezadovoljni z 

dojemanjem države in znanosti-stroke, da nemškogovoreči na Slovenskem ne predstavljajo 
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avtohtone narodne skupnosti, se pa argumentacije med njimi tudi razlikujejo. Ocene iz popisov 

prebivalstva, ki jim pripisujejo zgolj nekaj sto pripadnikov in še te razčlenjene med Avstrijce 

in Nemce, razpršene po vsem slovenskem državnem teritoriju smatrajo za zanikanje zgodovine, 

celo statistično asimilacijo, ki naj bi dosegla, da vprašanje ustavnega priznanja 

nemškogovoreče manjšine na Slovenskem ne bi bila uresničena. Nemškogovoreča narodnostna 

skupina na Slovenskem, naj bi glede na podatke o maternem jeziku iz sicer kritiziranih popisov 

prebivalstva, imela 1.628 predstavnikov, vendar naj bi ta številka bila prenizka; potrebno bi jo 

bilo ponovno pomnožiti s faktorjem 3. Predstavniki nemškogovorečih domnevajo, da se 

dejansko število pripadnikov nemškogovoreče narodnostne skupine giblje okoli 4.884. Po 

drugi strani je dolgoletni aktivist in predsednik društva nemške skupnosti, Hans Jaklitsch, 

povedal, da je zoper ustavno priznanje nemške skupnosti. Bolj se zavzema za izboljšanje 

varstva kulturne dediščine nemške skupnosti. 

Tiha večina naj bi se aktivirala šele, ko bo nemška manjšina v Sloveniji priznana, saj se 

bodo šele takrat financirale šole, s čimer se bo omogočil institucionalizirani pouk materinščine, 

mediji, nemška kultura. Nemška manjšina v Sloveniji tako ne bo več tabuizirana tema. To bo 

tudi dalo osnovo za to, da se bodo doslej skriti predstavniki nemškogovoreče narodnostne 

skupine pričeli identificirati kot Nemce in bo manjšina številčno zrasla. Hkrati bo to vzpodbuda 

za pomladitev društvene organizacijske strukture. 

Slovenija bi tako morala svojo zastarelo in restriktivno manjšinsko zakonodajo 

prilagoditi liberalnejši zakonodaji, ki velja v drugih državah. Pri tem se omenja Hrvaška ali 

Srbija. Prilagoditi bi bilo treba tudi javno sprejemanje in politiko Slovenije do nemške 

narodnostne skupine. Narodnostna skupina bi morala dobiti pravice, ki temeljijo na kolektivni 

zaščiti. To pomeni, da mora biti manjšina legitimno priznana. To priznanje pa bi bilo možno 

doseči le z vpisom v ustavo in izenačitev pravic, kakršne imajo Italijani ali Madžari. Takšen 

pristop naj po mnenju predstavnikov nemškogovoreče narodnostne skupine ne bi pomenil le 

pravnega varstva, ampak bi pomenil tudi moralno zadoščenje, ki bi priznavalo doprinos 

nemškogovorečih skozi zgodovino k izgradnji slovenske države in družbe. Iz tega razloga tudi 

naj ne bi prišlo v poštev priznanje po ključu romske skupnosti, pomeni s posebnim zakonom, 

saj bi jih to postavilo ob bok romski skupnosti. Nemškogovoreča narodnostna skupnost pa naj 

bi na sl*Sovenskem gotovo pustila veliko bolj pozitiven pečat, kot denimo Romi. En 

sogovornik ob tem sicer dodaja, da je Slovenija ena izmed redkih držav, ki sploh ima zapisane 

manjšine v ustavo, večina evropskih držav to ureja z enim zakonom, v ustavi ima na splošno 

navedene človekove pravice, potem pa so manjšine največkrat poimenovane v zakonih. Glede 

zagotovljenega predstavništva v parlamentu imajo predstavniki izrazito različna mnenja. En 

intervjuvanec je npr. dejal: “Ne, nekateri naši predstavniki se verjetno ne bi strinjali z menoj 

če bi rekel, da to ni potrebno, vendar mislim, da ni potrebno.”. 

Sogovorniki se sklicujejo tudi, da so avtohtona skupina, ki je v veliki večini ali 

praktično vsi, ki so danes aktivni v raznih društvih, rojeni v Sloveniji, imamo prednike, ki so 

rojeni v Sloveniji in se predvsem sklicujejo na njihovo prisotnost že v času avstrijskega 

cesarstva. Priseljencev iz nemškega prostora naj bi tako bilo v Sloveniji izredno malo, ti pa naj 

bi po navadi na Slovenskem prebivali le del življenja in se nato vrnejo. Predstavljajo torej 

ekonomske migrante, s katerimi »avtohtoni« nemškogovoreči praktično naj ne bi imeli stika. 

Manjšina naj bi bila razpršena po celotni Sloveniji, ne zato, ker bi se razselili iz nekega 

zaključenega območja. Razpršeni naj bi bili, ker ta poselitvena področja, predstavljajo njihovo 
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avtohtono poselitveno območje. Nemška manjšina je že od nekdaj razpršena po nekih otokih 

po Sloveniji.  

Pri vprašanju glede nivoja pravic, ki bi ga kot ustavno priznana manjšina zahtevali, 

izpostavljajo, da jim ni v interesu, da bi država postavila dvojezične napise, uvedbo uradnega 

jezika ravno zato, ker se zavedajo, da so zelo razpršeni in je njihova številčnost v večini krajev, 

občin zelo majhna. Za nemškogovorečo narodno skupnost naj bi bilo pomembno, da bi država 

ne le namenjala sredstva na javnih razpisih za izvajanje programov, ampak da bi nudila pomoč 

pri režijskih stroških, pomagala pri najemninah, pokrivanju tekočih stroškov, sofinancirala 

delovanje profesionalnega kadra. Najbolj aktivni naj bi namreč trenutno bili upokojenci. Mlajša 

generacija namreč za aktivno delovanje v društvenih organizacijah nima ne časa, ne volje. 

Največkrat naj bi se od srednje generacije v društveno delovanje vključevali tisti, ki delajo v 

svobodnem gospodarstvu in torej niso v neki državni službi, saj se ne želijo izpostavljati in s 

tem tvegati negativnih odzivov javnosti. Tekom pogovora so nekateri sogovorniki sicer 

pokazali več fleksibilnosti glede nujnosti ustavnega priznanja. En intervjuvanec je tako dejal: 

“/…/ ali ustavno priznanje, ali na neki zakonski podlagi praktično to zdej ne bi bilo 

pomembno.” Poleg povečanja financiranja kot pomemben atribut sogovornik omenja tudi 

boljšo vidnost, konkretno en navaja: “Recimo v Sloveniji je oddaja »NaGlas«, ki občasno 

vključi tudi nas. Do sedaj pa še ni bilo neke možnosti da bi se vključili in formalno rekli, da 

bomo del te oddaje ali del nove oddaje na javni televiziji ali radiu, ki se ukvarja z nemško 

manjšino. Danes imamo še velik problem z zanikanjem nemške manjšine. Čeprav z Univerzo 

v Ljubljani, Filozofsko fakulteto, z Inštitutom za narodnostna vprašanja dobro sodelujemo, tudi 

vi ste nas povabili na intervju, tako da na nek način smo še del javne sfere.” 

2. Kot nepriznana manjšina nemškogovoreči na Slovenskem naj ne bi imeli ne pravne, 

ne materialne zaščite. Zato bi bilo potrebno manjšinske pravice institucionalizirati s priznanjem 

v ustavi, ne glede na število pripadnikov in v tem duhu izvesti pozitivno javno obravnavo 

nemškogovoreče narodnostne skupnosti, kakršna je denimo bila tudi dosežena v daleč najbolj 

obiskani razstavi Evropske prestolnice kulture 2012 v Mariboru leta 2012 – Maribor in Nemci, 

s čimer bi v slovenski javnosti povečali sprejemanje obstoja nemške manjšine in njenega 

doprinosa k kulturnemu, gospodarskemu in družbenemu razvoju. To naj bi v svojih poročilih 

večkrat zahteval tudi Svet Evrope. V tem duhu bi Slovenija moral pristopiti k uresničevanju 

resolucije Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih, sporazuma Sveta Evrope, ki 

mu je pristopila. Ta listina med drugim varuje in spodbuja tudi nemški jezik, vendar v nasprotju 

s predpisi Sveta Evrope Republika Slovenija listino uporablja le za italijansko in madžarsko 

manjšino, ter seveda romski jezik.316 

 Evropska listina za regionalne ali manjšinske jezike  predstavlja pravni okvir za zaščito 

in promocijo jezikov, ki jih uporabljajo pripadniki tradicionalnih evropskih manjšin. V veljavo 

je stopila leta 1998 in skupaj z Okvirno konvencijo za zaščito narodnih manjšin potrjuje 

zavezanost Sveta Evrope zaščiti narodnih manjšin v Evropi. Listina obvezuje države 

pogodbenice, da spodbujajo uporabo manjšinskih jezikovna vseh področjih javnega življenja. 

Posebno pa v šolah, sodstvu in upravi, medijih, kulturi, v gospodarskem in družbenem življenju 

                                                      
316 Internetni vir: Die Lage der deutschen Volksgruppe in Slowenien, Facebook objava Kulturnega društva 

nemško govorečih žena »Mostovi«. https://www.facebook.com/KulturvereinMarburg/posts/die-lage-der-

deutschen-volksgruppe-in-sloweniendie-slowenische-verfassung-ist-hi/523189331348837/.  

https://www.facebook.com/KulturvereinMarburg/posts/die-lage-der-deutschen-volksgruppe-in-sloweniendie-slowenische-verfassung-ist-hi/523189331348837/
https://www.facebook.com/KulturvereinMarburg/posts/die-lage-der-deutschen-volksgruppe-in-sloweniendie-slowenische-verfassung-ist-hi/523189331348837/
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ter v čezmejnem sodelovanju.317 Slovenija  je  podpisala 3. julija 1997, ratificirala pa 4.oktobra 

2000, vendar je po mnenju nemškogovorečih kulturnih organizacij zanikala obstoj le-te, saj 

tolmači, da se kot manjšinska jeziki smatrajo le italijanščina, madžarščina in romski jeziki. 

Pomembno vlogo pri pričakovanju pripadnikov nemške skupine imajo po besedah 

sogovornikov še vedno tudi spomini na krivice v polpretekli zgodovini, a intenziviteta 

občutenja slednjega ni pri vseh enako močna. En intervjuvanec je tako dejal: “Imamo nek delež 

pripadnikov nemški skupnosti, ki se označujejo kot »žrtvena skupina«. Jaz se v to skupino ne 

bi prišteval. Imamo pa razumevanje za to in gledamo, da to tudi vključujemo na nek način. Ti 

naši pripadniki manjšine so izredno tudi občutljivi, vidijo posebno krivico in iščejo zadoščenje 

v tej smeri. Včasih je težko, ko se skupina pripadnikov sreča s tistimi, ki v kakršnikoli smeri 

po družinski plati niso bile žrtve nobenega režima. Tista skupina pa predvsem išče tukaj 

ohranjanje nemškega jezika in identitete. Neko medsebojno razumevanje pa ostaja.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
317 Internetni vir: http://www.svetevrope.si/sl/dokumenti_in_publikacije/konvencije/148/. 
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5. Analiza položaja srbske skupnosti v slovenskem ustavnopravnem redu v 

Sloveniji 
 

5.1.Poselitev Srbov na ozemlju današnje Republike Slovenije skozi zgodovino  

Izhodišče pričujoče raziskave in v tej zvezi opravljene analize je, da v Sloveniji živijo tri 

ustavno priznane (narodne) skupnosti: italijanska narodna skupnost, madžarska narodna 

skupnost ter romska skupnost. Obstajajo sicer tudi druge manjšinske etnične skupine, ki bi jih 

potencialno lahko šteli za avtohtone, v skladu s tem, kako se ta status upošteva v Sloveniji. 

Med njimi bi lahko bila tudi majhna manjšina Srbov, kot naslednikov Uskokov v Beli Krajini. 

Torej, položaj srbske skupnosti v Sloveniji in njihov potencial za dodelitev statusa narodne 

manjšine, je bil del raziskave, s katero smo se ukvarjali v okviru te raziskave.  

Ključna hipoteza, ki smo jo torej preverjali prek pričujoče analize, je bila, ali ta skupnost 

izpolnjuje ustavno merilo za priznanje statusa avtohtone narodne skupnosti: avtohtonost vsaj 

pretežnega dela narodne skupnosti, po vzoru priznanih italijanske, madžarske narodne 

skupnosti v smislu dolgotrajne in strnjene naselitve, vidne kulturne sledi v okolju ter tudi danes 

še aktivne in samoopredeljene skupnosti, ki goji ambicijo za takšen manjšinski status. Toda na 

podlagi terenskih raziskav, torej objektivnih dejstev, ki pričajo o njihovi zelo skromni socialni 

povezanosti in šibki identiteti, kjer najmlajši potomci niti ne govorijo več srbskega jezika ali 

ga govorijo zelo šibko, se je takšen status izpostavil kot vprašljiv.318 

Ključno je razlikovanje med obdobji priseljevanja srbskega prebivalstva na teritorij današnje 

Republike Slovenije. Prvo obdobje zgodovinsko sega na prostor Bele Krajine v času turških 

vpadov, z začetkom v 15. stoletju in nadaljevanjem v 16. stoletju. Drugo obdobje pa je obdobje 

po 2. sv. v., v času, ko je ozemlje današnje Republike Slovenije predstavljalo del Jugoslavije, 

kjer je priseljevanje najintenzivneje potekalo predvsem v letih 1971-1980 (več o tem v poglavju 

1.2 spodaj).319 Za razliko od prvega vala v drugem valu ne moremo govoriti o strnjeni naselitvi, 

ampak gre za tipične ekonomske migrante (in njihove potomce), ki so se naselili v urbanih in 

gospodarskih središčih ter okolici. 

 

Priseljevanje Uskokov v času turških vpadov 

 

V prvem obdobju so se Uskoki ali Pribegi oziroma Prebegi na območje Bele krajine začeli 

priseljevati v začetku 15. stoletja. Uskoki so bežali pred napredujočimi Turki in so sodelovali 

pri obrambi teh dežel. Njihov izvor ni natanko znan, poznani pa so kot belokranjski Srbi, čeprav 

jih raziskovalci bolj umeščajo v Hercegovino.320 Uskoki so v Beli krajini ustanovili vasi 

                                                      
318

   Romana Bešter, Miran Komac, Mojca Medvešek and Janez Pirc.  “Serbs” in Bela krajina: a (deliberately) 

forgotten minority? Nationalities Papers , Volume 43 , Issue 1 , January 2015 , str. 178 - 194 DOI: 

https://doi.org/10.1080/00905992.2014.977240 Cambridge University Press). 
319  Priseljenci Komac.  
320  Percepcija, str. 19, 48. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Romana%20Be%C5%A1ter&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Miran%20Komac&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Mojca%20Medve%C5%A1ek&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Janez%20Pirc&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers
https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers/volume/81E9C3F18442B930B2A5D906642834FF
https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers/issue/C0FC129F1898E8DA8FE460A304DBCD2A
https://doi.org/10.1080/00905992.2014.977240
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Bojanci, Paunoviči, Perudina, Marindol, Žuniči in Miliči, ki so se ohranile do danes in v katerih 

živi po nekaj deset prebivalcev.321 

S turškim osvajanjem na Balkanu so povezani veliki migracijski premiki. Turški vpadi so trajali 

od 14. do 18. stoletja, po Terseglavu322 pa celo do 20. stoletja. Na območju Bele krajine se je 

prvi turški vpad zgodil leta 1408 z izropanjem okolice Metlike. Nadaljnji vpadi so sledili 

predvsem v letih 1431, 1469, 1472, 1519 in 1528. Srbi so se kot Uskoki v tem času priseljevali 

predvsem na severno stran Žumberških planin, hkrati pa so tudi prečkali Kolpo ter se naselili 

v Beli Krajini. 

Josip Gruden je v knjigi Zgodovina slovenskega naroda323 zapisal, da imenovanje Vlahi ali 

Morlaki, pa tudi Uskoki ali Pribegi, izvira iz tega, da so "uskočili" Turkom in pribežali k 

Hrvatom in Slovencem. Kot navaja, so bili po narodnosti večinoma Srbi iz Bosne ali nekdanje 

kraljevine srbske in pravoslavne vere, deloma pa tudi katoliški Hrvati iz Dalmacije, 

Hercegovine in Slavonije. Slednji so se navadno imenovali Predavci ali Pridavci (adiuncti). V 

tej populaciji Vlahov pa so se znašli tudi Romuni imenovani Kucovlahi ali Zinzari.324 

Čeprav je naseljevanje potekalo tudi npr. v Prekmurju, na Štajerskem in na Primorskem, so se 

drugje Uskoki večinoma asimilirali in na njihov prihod kažejo samo še posamezni relikti. V 

Beli krajini pa so se uskoške jezikovne, pesemske in sploh kulturne prvine skozi stoletja 

ohranile. Tudi dandanes se uskoška ljudska kultura vsaj deloma ohranja kljub vsakokratnim 

sprotnim vplivom in prepletanjem etnij na tem ozemlju, ki danes leži neposredno ob meji z 

Republiko Hrvaško.325 Potomci Uskokov in njihova kultura se je v Beli krajini ohranila v prej 

naštetih vaseh občine Črnomelj.  

Kot navajajo zgodovinski viri, je do selitev prihajalo iz več razlogov. Ferdinand I. Habsburški 

je leta 1535, ko je bila ustanovljena Vojna krajina na območju današnje Hrvaške, Uskokom v 

zameno za opravljanje vojaške službe namenil zemljo in svobodo in jih oprostil vseh davkov, 

najemnin in desetin v zameno pa so morali biti vedno na voljo za boj proti turškim četam. S 

temi bonitetami je Ferdinand želel tudi preprečiti, da bi to prebivalstvo sodelovalo s Turki, ki 

so jih prav tako novačili za najemniško vojsko, kot t. i. martoloze. Martolozi so bili največkrat 

rekrutirani med pastirskimi plemeni s področja jugozahodne Srbije in Črne Gore.326 

Kot omenjeno, pa so te belokranjske uskoške vasi naseljevale različne skupine oziroma rodove 

Uskokov. O tem pričajo tudi spominske plošče, kjer so razvidni različni priimki, npr. v vasi 

Bojanci družine Kordić, Radojčić, Vrlinić. Do 18. stoletja se ne omenjata vasi Miliči in 

Paunoviči, sicer prav tako naseljeni s pravoslavnim uskoškim prebivalstvom. T. i. zadruge, ki 

so jih ustanavljali tam naseljeni Uskoki, so predstavljale podlago za nastanek samostojnih 

naselij. Tovrstne oblike naseljevanje, tj. zadruge, so se navadno imenovale po najstarejšem 

                                                      
321  Delo, https://old.delo.si/druzba/panorama/milici-najstarejsa-ima-sto-let-najmlajsa-25.html. 
322  (1996: 9). 
323  Josip Gruden (1992). Zgodovina slovenskega naroda. Mohorjeva, Celje 
324  Josip Gruden (1992). Zgodovina slovenskega naroda. Mohorjeva, Celje, str. 586. To navedbo navaja tudi 

Percepcija str. 19. 
325  Marko Terseglav (1996). Uskoška pesemska dediščina Bele krajine. ZRC SAZU, Ljubljana, 1996, str. 7. 

Ter Percepcija str. 19. 
326  Martin Tomažin str. 13 
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članu skupnosti. Domneva se, da sta svoje ime tako najbrž dobili tudi vasi Miliči in Paunoviči. 

Ob naraščanju števila prebivalstva v zadrugah so se te spremenile v zaselke z več hišami in 

kasneje v samostojne vasi.327 Čeprav je bil večinski del Uskokov pravoslavne vere, pa o tem, 

da ni šlo za enotno prebivalstvo, priča tudi, da so bili nekateri priseljenci katoliške vere.328 

V času obstoja Vojne krajine do njene ukinitve leta 1871 so bile vasi Marindol, Miliči in 

Paunoviči njen sestavni del. Vas Bojanci pa nikoli ni predstavljala del Vojne krajine. Kot 

navedeno v Zaključnem poročilu Percepcije slovenske integracijske politike, so Bojanci v 

zgodovini spadali pod jurisdikcijo Kranjske, kasneje v Kraljevini Jugoslaviji pa so pripadli 

Sloveniji oziroma Ljubljanski oblasti ter kasneje Dravski banovini. Od ukinitve Vojne krajine 

dalje pa so Marindol, Miliči in Paunoviči pripadli Hrvaški, kamor so spadali tudi v obdobju 

Kraljevine Jugoslavije.329 

Ob začetku druge svetovne vojne so vas Miliči naseljevali tako italijanski vojaki kot tudi 

hrvaški ustaši. Navaja se, da je bila Italijanska postojanka v župnišču oziroma parohiji, ustaši 

pa so bili nastanjeni pri enem od domačinov. Zaradi slabe povezanosti Marindola z drugim 

bregom Kolpe, sta se Zagreb in Rim sporazumela, da bodo mejo prestavili na reko Kolpo. Tako 

so se ustaši že julija 1941 umaknili s tega brega Kolpe. Posledično so s tem dejanjem Italijani 

prebivalce teh vasi rešili pred ustaškim preganjanjem. Kot posledica gonje ustašev proti 

pravoslavni veri, se je leta 1941 iz Miličev umaknil pravoslavni duhovnik. Sicer pa 

duhovnikom v delu Bele krajine tako rimokatoliki kot pravoslavci rečejo pop.330 

Zgodovinsko relevantno je tudi dogajanje po končani 2. svetovni vojni, ko so Marindol, Miliči 

in Paunoviči najprej pripadli črnomaljskemu okraju, leta 1946 pa je na tem območju spet 

obveljala stara meja iz Kraljevine Jugoslavije, po kateri je Marindol pripadal Hrvaški. V tistem 

času je bil v Miličih nekaj časa celo sedež občine. Kot navedeno v Zaključnem poročilu 

Percepcije slovenske integracijske politike, so na pobudo vaščanov februarja 1952 v vaseh 

Marindol, Miliči in Paunoviči izvedli referendum, na katerem so se odločali o tem, ali naj se 

priključijo takratni Ljudski republiki Sloveniji. Na referendumu se je s priključitvijo strinjala 

velika večina tamkajšnjih prebivalcev, proti pa naj bi se opredelila le dva volilna upravičenca. 

Dne 1. aprila 1952 je bila ustanovna skupščina občine Adlešiči, na katero so uradno prenesli 

matične knjige in katastrski elaborat tudi za te tri srbske vasi. Tako je leta 1952 je v tem delu 

Bele krajine spet obveljala meja, ki se je tam sicer vzpostavila že v 14. stoletju. Leta 1955 je 

bila celotna Adlešiči priključena k občini Črnomelj. Razlogi za priključitev k Sloveniji so bili 

predvsem praktične narave, kot npr. dostop in povezave s preostankom države, poštne storitve, 

šolstvo ter hitrost razvoja.331 

 

Prebivalstvo v vaseh Bojanci, Marindol, Miliči in Paunoviči v luči popisov prebivalstva 

od 1948 do 1991 (tj. 1948, 1953, 1961, 1971, 1981 in 1991)  

                                                      
327  Percepcija str. 19 
328  Martin Tomažin str. 13 
329  Percepcija str. 19-21. 
330  Percepcija str. 22. 
331  Percepcija str. 22-23. 
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Kot izhaja iz spodnje tabele, se je prebivalstvo v vaseh Bojanci, Marindol, Miliči in Paunoviči 

po 2. svetovni vojni do osamosvojitve Republike Slovenije zmanjševalo. Tako so omenjene 

štiri vasi leta 1948 skupaj štele 452 prebivalcev, leta 1991 pa le še 285 (zmanjšanje za 37%). 

Popisi prebivalstva iz navedenih let ne vsebujejo informacij o etnični pripadnosti prebivalcev 

(popisi do vključno 1981), oziroma so ti zaradi spoštovanja statistične zaupnosti na voljo le na 

ravni občin in ne posameznih krajev (popisa iz leta 1991 in 2002, slednji bo obravnavan v 

nadaljevanju).  

Kraj / Leto 

popisa 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 

Bojanci 139 147 110 105 96 102 

Marindol 178 181 169 138 121 107 

Miliči 89 90 73 53 45 32 

Paunoviči 46 

 

53 46 33 42 44 

(Vir: Spletna stran Statističnega urada RS in popisi prebivalstva iz let 1948, 1953, 1961, 1971, 

1981 in 1991; https://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1948.asp) 

Kljub temu v spodnji tabeli dobesedno navajamo statistiko popisa prebivalcev po etnični 

pripadnosti iz leta 1991, kot je bil objavljen v raziskavi Položaj in status pripadnikov narodov 

nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji332.  

Kraj Skupaj Slovenci Črnogor

ci 

Hrvati Muslim

ani 

Srbi Narodn

o 

neopred

eljeni 

jugoslov

ani 

neznano 

Bojanci 102 18  1 3 47  14 19 

Marindol 107 23  1  41 2 39 1 

Miliči 32 6  1  21  4  

Paunoviči 44 8 2 7  9 13 5  

Kot v zgoraj navedenem delu iz leta 2003 navaja Komac: "[bi bilo ] verjetno iz omenjenih 

naselij možno "sestaviti" narodno mešano ozemlja." Seveda pa je pri tem vprašanju ključen 

tudi interes in volja tega prebivalstva, na kar prav tako že leta 2003 opozarja Komac.333 Slednje 

bo analizirano v nadaljevanju.  

 

Priseljevanje Srbov v času nekdanje Jugoslavije 

 

Kot omenjeno v začetku tega poglavja, predstavlja drugo zelo pomembno obdobje 

priseljevanja Srbov na ozemlje današnje RS po 2. svetovni vojni. Kot bo to pojasnjeno v 

                                                      
332  Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi v Republiki Sloveniji – ABČHMS v RS - 

Položaj in status pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji, urednica dr. Vera Kržišnik-

Bukić. 2003, str. 49. 
333  Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi v Republiki Sloveniji – ABČHMS v RS - 

Položaj in status pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji, urednica dr. Vera Kržišnik-

Bukić. 2003, str. 50. 

https://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1948.asp
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nadaljevanju, je pri tem ključno razumevanje, da je šlo v tem obdobju za povsem drugačne 

okoliščine priseljevanja v primerjavi s prvim. 

V prvem obdobju do leta 1948 so pomembne faktorje priseljevanja in odseljevanja 

predstavljale politične emigracije ter vse bolj zaprta meja z državami v smeri zahoda (spust 

železne zavese), kar je vodilo tudi v priseljevanje vojaških oseb iz drugih jugoslovanskih 

republik.334 Šlo je predvsem za premeščanje častnikov jugoslovanske vojske v Slovenijo, ki so 

bili večinoma po rodu bodisi iz Hrvaške bodisi iz Srbije.  

Za obdobje med leti 1948 in 1952 je sicer značilno odseljevanje prebivalstva iz Slovenije.335  

 

Obdobje priseljevanja med leti 1953 in 1960 

Gre za obdobje, ko so se migracijski tokovi kot posledica 2. svetovne vojne umirili. Tudi za to 

obdobje je značilno premeščanje vojaških oseb. Obdobje med leti 1953 in 1960, zlasti pa pozna 

petdeseta leta, pa je pomenilo tudi začetek skoraj tridesetletnega ekonomskega priseljevanja v 

Slovenijo in vključitev prebivalstva BiH v migracijske tokove proti Sloveniji. Je pa to obdobje 

zaznamovalo tudi odseljevanje prebivalstva, tj. med drugim (predvsem italijanskega) iz cone B 

Svobodnega tržaškega ozemlja ter začasnega odseljevanja kvalificirane delovne sile v druge 

jugoslovanske republike.336  

 

Obdobje priseljevanja med leti 1961 in 1970 

V tem obdobju Slovenija še ni postala območje neto priseljevanja, vendar so vse bolj naraščale 

ekonomske migracije, saj je v tistem času Jugoslavija zaradi recesije iz plansko-

centralističnega modela prešla na model tržnega socializma ter odprla meje, da bi ublažila 

naraščajočo brezposelnost in socialne napetosti. 337 

 

Obdobje priseljevanja med leti 1971 in 1980 

Obdobje med leti 1971 in 1980 predstavlja najbolj intenzivno priseljevanje v Slovenijo v njeni 

zgodovini in obdobje, ko je postala neto imigracijska dežela. Je tudi obdobje, v katerem se je 

število srbskega prebivalstva v Sloveniji v primerjavi s prej podvojilo. Pri tem prednjačijo 

predvsem ekonomski razlogi. Pretežni del Srbov se je v Slovenijo priselil iz BiH, 47 odstotkov, 

iz Srbije pa 44 odstotkov. Naseljevanje je potekalo predvsem v večja mesta po Sloveniji.338 

 

Obdobje priseljevanja med leti 1981 in 1990 

                                                      
334  Priseljenci str. 73-74. 
335  Priseljenci str. 76. 
336  Priseljenci str. 77-78. 
337  Priseljenci str. 78-79. 
338  Priseljenci str. 81-84. 
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Intenziteta priseljevanja v Slovenijo se v tem obdobju prične umirjati, hkrati pa tudi tri 

desetletja dolgo obdobje, ko so bili primarni razlogi priseljevanja v Slovenijo predvsem 

ekonomski.339 V tem času se je priseljevanje iz BiH v primerjavi s priseljevanjem iz drugih 

delov nekdanje Jugoslavije še povečevalo in je presegalo polovico selitvenega prirastka.  

 

Obdobje priseljevanja po razpadu Jugoslavije, med leti 1991 in 2022 

Republika Slovenija je še naprej tudi po osamosvojitvi ostala priljubljena destinacija 

ekonomskih migrantov srbske narodnosti iz BiH in Republike Srbije. Predvideva se, da se je v 

zadnjih treh desetletjih srbska populacija v Sloveniji povečala. Točne številke pa niso poznane 

zaradi odsotnosti popisov. 

5.2 Trenutno stanje 

Geografska poselitev Srbov v Sloveniji 
 

Po osamosvojitvi v obdobju 1991-2001 se je Slovenija soočila z nekaterimi novimi oblikami 

priseljevanja, vendar je priseljevanje še vedno primarno potekalo iz območja nekdanjih 

jugoslovanskih republik. Tako se je več kot 80 odstotkov vseh priseljencev v tem času priselilo 

prav od tam.340 

Celotnemu obdobju so dajali pečat predvsem sledeči migracijski ter z njimi povezani procesi, 

kot je npr. odselitev in ponovno vračanje vojaških oseb in njihovih družinskih članov, ki so iz 

Slovenije odšli v trimesečnem obdobju po sklenitvi Brionskega dogovora o odhodu JLA iz 

Slovenije, pridobivanje državljanstva RS ter begunstvo. Ključno je torej razumevanje, da ne 

gre enačiti teh različnih srbskih populacij, tj. srbske populacije v Beli krajini in pa populacije, 

ki se je po 2. svetovni vojni naselila na ozemlju Slovenije, predvsem po večjih mestih. Pri tem 

je prav tako treba upoštevati, da v Sloveniji živeči Srbi izvirajo iz treh različnih držav, tj. iz 

Bosne in Hercegovine, Srbije in Hrvaške. Tako Republika Srbija ni vedno matična država za 

vse Srbe, npr. za Srbe iz Banjaluke, Srbe iz Niša ali Srbe iz Knina.341 

Kot navaja Milan Glamočanin, "[je] zavest o matični domovini oziroma državi popolnoma 

subjektivna in individualna opredelitev vsakega posameznika. V svoji podzavesti vsi ohranjajo 

zavest o srbski narodnosti, ta pa se potem še dodatno povezuje z državo, v kateri posameznik 

živi. Srb iz Bosne in Hercegovine se ne bo opredelil kot "Srbijanec" iz Srbije, temveč kot 

bosanski Srb, nasprotno pa se bo Srb iz Srbije identificiral s pojmom "Srbijanec". Prav tako se 

bo Srb z območja Hrvaške opredelil kot Srb iz Srbske krajine, s tem da Krajina sega tako na 

območje Bosne in Hercegovine kot tudi na območje Hrvaške. Ob vsem tem pa je še vedno 

treba upoštevati, da se bodo vsi Srbi čutili "Srbe", in to ne glede na svoj izvor in ne glede na 

državo, v kateri živijo, saj je zanje narodna pripadnost pomembnejša od državne pripadnosti.342 

                                                      
339  Priseljenci str. 85. 
340  Priseljenci str. 89. 
341  Milan Glamočanin str. 36. 
342  http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/glamocanin-milan.pdf 36 

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/glamocanin-milan.pdf
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Kot izhaja iz Priloge 1 (Prebivalstvo po narodni  pripadnosti, statistične regije, Slovenija, Popis 

2002), je v Republiki Sloveniji (Sloveniji) leta 2002 živelo 38.964 prebivalcev, kar je 

predstavljalo slaba 2% celotnega prebivalstva Slovenije, ki so se opredelili za pripadnike 

srbskega naroda. Največ, 16.528, oziroma 42,42%, jih je živelo v Osrednjeslovenski statistični 

regiji, nato pa v Gorenjski (5.669, oz. 14,55%) in Savinjski (4.269, oz. 10,96%) statistični 

regiji. V primerjavi s popisom iz leta 1991 (Priloga 2) se je število pripadnikov srbske 

skupnosti zmanjšalo za 17,19% (iz 47.401).  

Tradicionalne uskoške vasi v Beli krajini, Bojanci, Marindol, Miliči in Paunoviči, ki so se 

ohranile do danes, štejejo po nekaj deset prebivalcev. Po podatkih iz popisa prebivalstva iz leta 

2002 so te vasi skupaj štele 243 prebivalcev,343 po statistiki iz leta 2022 pa skupno 236,344 in 

predstavljajo zadnje ostanke nekoč številnega pravoslavnega prebivalstva, oziroma potomcev 

Uskokov, ki so se v te kraje naselili iz v prejšnjem poglavju opisanih razlogov. Trend gibanja 

števila prebivalcev v teh krajih se torej v zadnjih desetletjih ni znatno spremenil. Najnovejši 

podatki o etnični sestavi prebivalstva teh krajev zaradi spoštovanja statistične zaupnosti niso 

dostopni oziroma so agregirani na ravni občin.  

Slika 24: Pravoslavna cerkev Svetega Petra in Pavla, Miliči 

 

 

 

                                                      
343  Statistični urad RS, Popis 2002, http://www.stat.si/Popis2002/si/rezultati_ slovenija_prebivalstvo.htm). 
344  Statistični urad RS, Podatki o prebivalstvu SIStat: Bojanci 85, Marindol 98, Miliči 23, Paunoviči 30. 



 
 

 

123 
 

Slika 25: Pokopališče, Marindol 

 

 

 

5.3.Delovanje društev srbske skupnosti 

Z osamosvojitvijo Slovenije so na njenem ozemlju poleg matičnega slovenskega naroda živeli 

tudi pripadniki drugih narodov, mdr. veliko število pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije. 

Slednji so v Sloveniji do tedaj živeli kot del nekdanje skupne države in do tedaj očitno niti niso 

čutili potrebe po združevanju, ki bi temeljila na etnični pripadnosti, saj so bili državljani iste 

države. Kasneje, po osamosvojitvi Slovenije, so pripadniki srbske skupnosti postopoma 

začutili potrebo po povezovanju in organiziranju v klube, društva in skupine. Nekaj od teh bo 

opisanih v nadaljevanju.  

Pri tem pa je zelo pomembno dejstvo, da kulturni tradiciji Srbov Uskokov v Beli krajini zelo 

dolgo sami niso posvečali pozornosti v smislu društvene organiziranosti in ni bilo organiziranih 

društev ali kakšnih drugih organizacij, ki bi skrbele za ohranjanje kulturne dediščine, z izjemo 

pravoslavnih cerkva. Medtem je sicer začelo delovati Srbsko kulturno društvo v Črnomlju 

(najprej je delovalo kot podružnica srbskega društva v Novem mestu, nato pa se je pred kratkim 

osamosvojilo), ki ga sicer sestavljajo pripadniki novejše (po drugi svetovni vojni) srbske 

naselitve v Slovenijo ter njihovi potomci, a si prizadeva tudi za ohranjanje jezika in negovanje 
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kulturne tradicije Srbov Uskokov v Beli krajini ter s posamezniki iz teh vasi goji stike.345 

Ohranjanje etničnih in kulturnih posebnosti je v precejšnji meri še vedno omejeno na okvir 

posameznih družin, čeprav se družijo na raznih dogodkih (slovesnostih, prireditvah), kar jim 

omogoča utrjevanje kulturnega sidrišča ter ohranjanje občutka pripadnosti. Kulturna tradicija 

Srbov Uskokov v Beli krajini je bila na nek način izolirana od kulturne tradicije Srbov, ki so 

se kot prvenstveno ekonomski migranti naselili v večjih krajih v Sloveniji v času nekdanje 

Jugoslavije. V zadnjem času pa se slednji želijo povezati in se tudi povezujejo s 

prvoomenjenimi.  

Zveza srbskih društev Slovenije (SDSS)346 je bila ustanovljena leta 1995 kot krovna 

organizacija s ciljem združevati srbska društva v Sloveniji. SDSS si prizadeva koordinirati 

delovanje društev, članic SDSS, z namenom doseganja optimalnih rezultatov pri ohranjanju 

nacionalne in kulturne identitete Srbov živečih v Sloveniji. Poleg organizacije različnih 

dogodkov SDSS skrbi tudi za pripravo revije Mostovi, ki izide večkrat letno. 

Danes je v SSDS včlanjenih 14 srbskih društev: KD Brdo, Kranj, SKSD Vuk Karadžić, 

Radovljica, SKD Sloga, Nova Gorica, SKD Nikola Tesla, Postojna, SKD Sava, Hrastnik, 

PKUD Sveti Nikola, Maribor, SKPD Sveti Sava, Kranj, SKD Novo Mesto, Novo Mesto, KUD 

Mladost, Ljubljana, SKD Mladen Stojanović, Velenje, SKUD Vidovdan, Ljubljana, SKD Petar 

Kočić, Kranj, SKD Štajerska zajednica, Maribor ter AKUD Kolo, Koper.347 Vsa društva 

sestavljajo Srbi, ki so se v Slovenijo priselili po drugi svetovni vojni in njihovi potomci. 

Poleg SDSS je dejavna tudi Zveza Srbov Slovenije,348 ki je bila ustanovljena leta 2019. Slednja 

si prizadeva za Srbe, živeče v Sloveniji, okrepiti srbsko-slovensko sodelovanje na vseh 

področjih življenja in dela. Kot bo omenjeno v nadaljevanju, je Zveza Srbov Slovenije dejavna 

tudi na področju političnih prizadevanj za pravice srbske skupnosti v Sloveniji. Člani so 

večinoma novejši priseljenci (zadnjih dveh desetletij) iz Republike Srbije. 

 

5.4. Zgodovinska analiza zahtev srbske skupnosti v Sloveniji  

Slovenska Ustava je v zvezi z naborom določb o varstvu "imigrantskih" skupnosti skromnejša 

v primerjavi z naborom pravic, ki so podeljene italijanski in madžarski narodni skupnosti ter 

Romom. Izhodiščno vprašanje ob začetku poglavja "Nove" skupnosti v knjigi Položaj in status 

pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji, ki ga je zastavil Miran Komac 

je: "[ali] Je mogoče na podlagi zapisanega trditi, da Republika Slovenija diskriminira 

»manjšinske« skupnosti Albancev, Bošnjakov, Hrvatov, Srbov itd., ki že po številu nekajkrat 

presegajo število »klasičnih« narodnih skupnosti? Je bila tem skupnostim in njihovim 

                                                      
345  Leta 2019 je bil npr. organiziran dogodek Bela krajina, zapleši z nami, ki jo je organiziralo Srbsko 

kulturno društvo, podružnica Črnomelj, https://sss-zss.si/sl/2019/10/22/bela-krajina-zaple-i-z-nami/. 
346  Zveza srbskih društev Slovenije oz. Savez srpskih društava Slovenije, https://www.ssds.si/. 
347  SDSS Društva, https://www.ssds.si/?page_id=31. 
348  Савез Срба Словеније, https://sss-zss.si/. 
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pripadnikom odvzeta kakšna posebna pravica, ki so jo imeli v prejšnji državni ureditvi?"349 To 

vprašanje je eno ključnih tudi za pričujočo raziskavo. 

Narodnomanjšinsko varstvo v Republiki Sloveniji temelji na prevladujočem evropskem 

razumevanju pojma narodna manjšina. Pri slednji je ključna dolgotrajna poselitev na 

določenem ozemlju, ki ga zakonodaja poimenuje kot narodnostno mešano ozemlje ter jasno 

sooblikovanje kulturne krajine tega okolja. Gre torej za izvajanje manjšinskih pravic na točno 

določenem ozemlju, ki mora poleg tega upoštevati še kriterij avtohtonosti.350 V zvezi s tem 

Komac zaključuje, kot sledi: "Če bi se država odločila za razširitev istega modela varstva 

manjšin tudi na druge etnične skupnosti, bi morala najprej določiti njihov zgodovinski 

poselitveni prostor (torej določiti narodnostno mešano ozemlje)."351 V nasprotnem primeru bi 

se lahko s sklicevanjem na prepoved diskriminacije zagovarjalo, da se celotno ozemlje 

Slovenije preoblikuje v večjezično državno skupnost.352  

Iz zgodovinskega vidika so predstavniki društev in zvez narodov nekdanje skupne države, 

zbrani v Koordinaciji zvez in kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti razpadle 

SFRJ v Republiki Sloveniji, izrazili prepričanje o znižanju že dosežene ravni zaščite.353 

Prek Zveze zvez kulturnih društev narodov in narodnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji 

(ExYumco)354 si je tudi srbska skupnost v preteklosti prizadevala, da bi dosegli pravno 

priznanje narodne manjšine za vse konstitutivne narode nekdanje SFRJ, ki živijo v Sloveniji. 

Cilj ExYumco je opozoriti slovensko javnost in posebej ustrezne državne institucije na v 

Sloveniji živečo populacijo, ki ji po njihovem mnenju ni priznan kolektivni narodnostni status 

in je po njihovih besedah diskriminirana v razmerju do ustavno priznanih narodnosti Italijanov 

in Madžarov ter Romov. Zavzemajo se, da bi morali biti v slovenski ustavi poimensko navedeni 

tudi pripadniki drugih narodov, ki živijo v Sloveniji.355 Ta zahteva izhaja iz narodnostno 

mešanega prebivalstva nekdanje skupne države SFRJ, kjer ta okoliščina služi za ugotavljanje 

in priznavanje statusa teh narodov kot narodnih manjšin v Sloveniji. Pri tem sicer ne pojasnijo 

zakaj in kako naj bi imeli pripadniki narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji drugačen status 

od ostalih imigrantskih skupin (npr. Špancev, Čehov, Ukrajincev, Dominikancev itd). 

Tako so na Okrogli mizi Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti pri Svetu Evrope leta 

2003 v zvezi s tem predstavili javno pobudo v Sloveniji živečih Albancev, Bošnjakov, 

Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov. Predstavniki teh v Sloveniji živečih skupnosti (tj. 

de facto pripadnikov narodov in narodnosti nekdanje Jugoslavije) so s to pobudo predlagali 

Državnemu zboru Republike Slovenije, da sproži in izpelje postopek za spremembo Ustave 

Republike Slovenije, tako da bi bile tudi te skupine prebivalstva "nominalno uvrščene v 

                                                      
349  Položaj in status pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji, str. 38. 
350  Položaj in status pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji, str.  45. 
351  Percepcije str. 192; enako prof. dr. Komac tudi v Komac, Miran (2003). Varstvo "novih" narodnih 

skupnosti v Sloveniji. Razprave in gradivo :Treatises and documents, št. 43, 2003, str. 15 (ISSN 0354-

0286). 
352  Položaj in status pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji, str. 45. 
353  Percepcije, str. 208. 
354  ExYumco je z delovanjem pričela leta 2003. Njen cilj je boljša komunikacija s slovenskimi državnimi in 

političnimi organi.  
355  Miran Komac, Priseljenci – študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo, Inštitut za 

narodnostna vprašanja, 2007, str. 37. 
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besedilo Ustave Republike Slovenije in ustavno opredeljeni kot narodne skupnosti/narodne 

manjšine v Republiki Sloveniji".356357 

Podoben poziv je Državni zbor Republike Slovenije prejel oktobra 2004 s strani Ministrstva za 

diasporo Republike Srbije. Vojislav Vukčević, tedanji minister za diasporo, je 28. septembra 

2004 v pismu tedanjemu predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, Feriju Horvatu, 

pozval Državni zbor Republike Slovenije, da srbski skupnosti v Sloveniji prizna status narodne 

manjšine. Kot del srbske skupnosti štejejo tisti njeni pripadniki, ki so imeli pred mednarodnim 

priznanjem države Republike Slovenije tam prijavljeno stalno prebivališče.358 Takšen kriterij 

za priznanje statusa narodne manjšine sicer mednarodno gledano ni običajen ter tudi v 

nasprotju s tem, kako Slovenije razume avtohtone narodne skupnosti in manjšinsko varstvo. 

Kot dosežek in korak v pravo smer ExYumco našteva ustanovitev Sveta Vlade Republike 

Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki 

Sloveniji, ki je bil ustanovljen leta 2011.359 (Vmes je bilo zaradi varčevalnih ukrepov njegovo 

delovanje za krajše obdobje prekinjeno, sedaj pa spet deluje. Obstajale so sicer določene 

zamude pri konstituiranju, saj se predstavniki organizacij teh skupnosti niso mogli dogovoriti 

o tem, kdo ima pravico zastopanja.) 

Zahteve srbske skupnosti danes 

 
Srbi v Sloveniji so bili v zadnjih letih razklani po različnih društvih, leta 2019 pa se jim je 

uspelo poenotiti v Zvezo Srbov Slovenije,360 ki zdaj enotno zastopa njihove interese do matice 

Republike Srbije in Republike Slovenije. Pri tem je pomembno opozoriti, da podatki o 

delovanju te zveze izvirajo predvsem iz navedene spletne strani te zveze, ki obstaja v srbščini 

(cirilica in latinica), nekaj malega informacij, predvsem nepopolnih, pa je tudi v slovenščini. 

Omenjene zahteve je bilo moč razbrati iz različnih dogodkov, sestankov in izjav te zveze ob 

sestankih s predstavniki srbske in slovenske oblasti ter iz drugih dogodkov kot npr. sestanki 

vseh zvez društev srbske diaspore. Vsi omenjeni dogodki se nanašajo na leto 2021, kar pomeni, 

da gre za relativno sveže zahteve. 

Njihove še neuresničene zahteve se nanašajo tako na spremembo slovenske Ustave in ustrezne 

zakonodaje. 

V zvezi s priznanjem srbske manjšine pa so bile v preteklosti ustanovljene tudi različne 

politične stranke. Zadnje takšno prizadevanje je bila ustanovitev nove politične stranke z 

imenom Socialna stranka Srbov Slovenije (SSSS), katere ena temeljnih nalog stranke je bila 

ravno zavzemanje za priznanje srbske manjšine. Skladno s programom se je stranka sicer 

zavzemala za varno in zdravo bivalno, delovno in življenjsko okolje, socialno varnost, posebne 

                                                      
356  Koordinacija zvez in kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti razpadle SFRJ v Republiki 

Sloveniji: Javna pobuda Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev, Srbov, ki živimo v 

Sloveniji. Prebrano na Okrogli mizi Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) pri Svetu 

Evrope, Dvorana Union, v Ljubljani, 14. oktober 2003, str. 1. 
357  Percepcije, str. 191. 
358  Percepcije, str. 191-192. 
359  Zveza zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti razpadle SFRJ v Sloveniji, 

https://diaspora-participation.eu/org/zveza-zvez/. 
360  Zveza Srbov Slovenije, https://sss-zss.si/ (12. 9. 2022). 

https://sss-zss.si/
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ugodnosti za najboljše dijake in študente ter boj proti zniževanju pokojnin, korupciji, sivi 

ekonomiji ter diskriminaciji. Misija te politične stranke je bila tudi zavzemanje za ohranjanje 

jezika in kulturno-verske identitete Srbov v Sloveniji ter za socialni položaj vseh Slovencev. 

Leta 2018 je skupina poslancev predlagala Zakon o uresničevanju kulturnih pravic narodnih 

skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Socialistične Federativne Republike Jugoslavije v 

Republiki Sloveniji, ki pa ni bil sprejet. Predlog zakona je bil v prvi vrsti odgovor na neuspešne 

poskuse za spremembo 64. člena Ustave, vendar je v strokovni javnosti naletel na veliko kritik. 

Jernej Letnar Černič je v zvezi z zadevnim predlogom zakona izpostavil ključno vprašanje, kot 

sledi: "Ali obstajajo ustavno skladni in stvarno upravičeni razlogi, da bi slovenska država 

dokončno podelila kolektivne pravice pripadnikom teh skupnosti in istočasno zanemarila 

kolektivne kulturne pravice vseh ostalih narodnih skupnosti, ki živijo v slovenski družbi?" 

Predlog zakona je bil kot tak ustavno neskladen, saj je nasprotoval varstvu človekovih pravic 

in manjšinskih pravic iz 5. člena Ustave kot tudi načelu enakosti iz 14. člena Ustave. Poleg 

tega je šlo za predlog zakona, ki je brez stvarno upravičenih razlogov poskušal uzakoniti 

privilegij za določene narodne skupnosti.361 Miran Komac je v zvezi s predlogom zakona 

navedel, da predlog niti ni jasno določal, na koga naj bi se te določbe sploh nanašale. V tej 

zvezi naslov zakona namreč ni bil jasen. Prav tako je bil Komac kritičen do samega 

poimenovanja zakona, ki bi lahko bilo izboljšano z uporabo novejše terminologije, tj. namesto 

"pripadniki narodov SFRJ" bi bil bolj ustrezen izraz "nove" oziroma "novodobne narodne 

skupnosti".362 

Najpomembnejša zahteva te skupnosti je prav gotovo še vedno priznanje v Sloveniji kot 

narodne manjšine, saj menijo, da so avtohtona narodna skupnost, pri čemer se sklicujejo 

predvsem na prihod Uskokov v Belo Krajino v 15. stoletju. Kot že omenjeno v prejšnjem 

poglavju, je takšno zahtevo npr. izrazil predsednik Odbora srbske skupščine za diasporo in 

Srbe ob obisku Zveze Srbov Slovenije v Sloveniji. Poslancem v prejšnjem sklicu Državnega 

zbora RS je predlagal, da preučijo možnost ugotovitve, da so Srbi v Sloveniji avtohtoni narod, 

naj se da na popisu prebivalstva ugotoviti njihovo narodnostno pripadnost in se jim omogoči 

pridobitev statusa narodne manjšine kot najštevilčnejšemu narodu v Sloveniji poleg Slovencev. 

Njihova ocena je, da je v Sloveniji med 70.000 in 150.000 Srbov,363 kar močno presega uradne 

podatke, ki so resda že nekoliko zastareli. Na tem sestanku s slovenskimi oblastmi je sodeloval 

tudi predsednik Zveze Srbov Slovenije. 

Nadalje je podobno zahtevo izrazil tudi generalni sekretar in član predsedstva Zveze v 

intervjuju za portal Srbske novine. Poudaril je, da jih močno podpirata srbska država in srbska 

pravoslavna cerkev. Glede izboljšanja statusnega položaja Srbov v Sloveniji je cilj priznanje 

                                                      
361  Jernej Letnar Černič, Za čigav blagor, IUS-INFO, 23.2.2018. https://www.iusinfo.si/medijsko-

sredisce/kolumne/215058 
362  Miran Komac, Opombe k besedilu z naslovom: ZAKON O URESNIČEVANJU KULTURNIH PRAVIC 

NARODNIH SKUPNOSTI PRIPADNIKOV NARODOV NEKDANJE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE 

REPUBLIKE JUGOSLAVIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI, 

http://www.inv.si/DocDir/Novice/2018/Predstavitev%20pripomb%20k%20predlogu%20zakona%20ZAKON%

20O%20URESNI%C4%8CEVANJU%20KULTURNIH%20PRAVIC%20NARODNIH%20SKUPNOSTI%20P

RIPADNIKOV%20NARODOV%20NEKDANJE%20SFRJ%20V%20REPUBLIKI%20SLOVENIJI_Miran%2

0Komac.pdf. 
363  Zveza Srbov Sloveije, https://sss-zss.si/2021/09/16/4600/ (12. 9. 2022). 

https://sss-zss.si/2021/09/16/4600/
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avtohtonega položaja srbske skupnosti v Slovenije. Do tega bi želeli priti postopoma, saj so že 

podali zahtevo Vladi RS, da uvede register verske in nacionalne pripadnosti, ki bi vsem 

državljanom omogočil svobodno opredelitev glede lastne veroizpovedi in nacionalne 

pripadnosti. Na ta način bi dobili pravno (najbrž zakonsko) podlago za zbiranje podatkov o 

verski in nacionalni strukturi prebivalcev Slovenije, saj menijo, da aktualni uradni podatki niso 

realni oziroma so podcenjeni. To bi omogočilo napore srbske zveze za pridobitev statusa 

narodne manjšine v Sloveniji.364 

Obenem si tudi prizadevajo za pridobitev možnosti dvojega državljanstva za Srbe v Sloveniji, 

kar naj bi bila iniciativa predsednika srbske skupščine, ki jo Zveza Srbov v Sloveniji seveda 

podpira. Ta možnost naj bi Srbom v Sloveniji precej olajšala krepitev gospodarskih, 

trgovinskih, kulturnih ter turističnih vezi med obema državama. Obenem pa bi okrepila njihove 

napore za ustavnopravno definiranje njihovega položaja in priznanje statusa narodne 

manjšine.365 

Nadalje je predsednik Zveze Srbov Slovenije v razgovoru s poslanci srbske skupščine v 

Beogradu poudaril, da Srbi še nikoli niso imeli tako močne podpore svoje matične države vse 

od 15. stoletja, ko so se naselili v Beli Krajini. Sicer pa naj bi bil najpomembnejši projekt, ki 

ga je Zveza realizirala, uvajanje dopolnilnega pouka v srbščini na vseh šolah v Sloveniji, h 

kateremu naj bi se prijavilo približno 1500 učencev. Zopet je omenil popis prebivalstva iz leta 

2002, ko naj bi bilo ugotovljeno 40.000 pripadnikov srbske narodnosti, popis iz leta 2011 pa 

naj bi bil povsem neverodostojen. Sicer pa je poudaril, da Srbi v Sloveniji predstavljajo 

avtohtono prebivalstvo, zato naj bi zaslužili status narodne manjšine.366 

Glede na to, da Zveza Srbov Slovenije kot njihova najpomembnejša predstavnica v Sloveniji 

svoj temeljni argument glede avtohtonosti v Sloveniji temelji na predhodnem popisu 

prebivalstva, se zdi, da samo avtohtonost, kar je pogoj za pridobitev statusa narodne manjšine, 

bazirajo na številčnosti njenih pripadnikov, ki pa predvsem izhaja iz obdobja po drugi svetovni 

vojni. Prava avtohtona skupnosti, ki se je na ozemlje Bele Krajine naselila v 15. stoletju, komaj 

še obstaja, njena identiteta je izjemno šibka in zase ne zahteva posebnega statusa. Tako je vez 

med to skupnostjo in prevladujočimi pripadniki današnje srbske skupnosti komajda obstoječa. 

To pa v bistvenem postavlja Srbe v Sloveniji v identični položaj z drugimi narodi bivše 

Jugoslavije ter tudi ostalimi migrantskimi skupinami v Sloveniji. 

Zahteve po popisu prebivalstva in dvojnem državljanstvu so do neke mere legitimne, vendar le 

toliko, kolikor se nanašajo na vse prebivalstvo Republike Slovenije, predvsem v luči 14. člena 

URS, ki določa enakost pred zakonom. Srbska skupnost zase težko uveljavlja nek poseben 

status v smeri pozitivne diskriminacije, še posebej glede na to, da ne bo mogla izkazati kakšne 

dolgotrajne pretekle diskriminacije.  

                                                      
364  Zveza Srbov Slovenije, https://sss-zss.si/2021/04/02/savez-srba-slovenije-na-braniku-ocuvanja-srpskog-

identiteta-u-toj-drzavi/ (12. 9. 2022). 
365 Zveza Srbov Slovenije, https://sss-zss.si/2021/08/26/savez-srba-slovenije-podrzava-uvodenje-dvojnog-

drzavljanstva-za-srbe-iz-slovenije/ (12. 9. 2022). 
366 ODRŽANA ŠESTA SEDNICA ODBORA ZA DIJASPORU I SRBE U REGIONU 

apr 1, 2021 |https://sss-zss.si/2021/04/01/odrzana-sesta-sednica-odbora-za-dijasporu-i-srbe-u-regionu/ (12. 9. 

2022). 

https://sss-zss.si/2021/04/02/savez-srba-slovenije-na-braniku-ocuvanja-srpskog-identiteta-u-toj-drzavi/
https://sss-zss.si/2021/04/02/savez-srba-slovenije-na-braniku-ocuvanja-srpskog-identiteta-u-toj-drzavi/
https://sss-zss.si/2021/08/26/savez-srba-slovenije-podrzava-uvodenje-dvojnog-drzavljanstva-za-srbe-iz-slovenije/
https://sss-zss.si/2021/08/26/savez-srba-slovenije-podrzava-uvodenje-dvojnog-drzavljanstva-za-srbe-iz-slovenije/
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Sicer pa so v okviru Srbskega kulturnega centra Mihajlo Pupin leta 2021 pripravili predlog 

Zakona o srbski skupnosti, glede katerega na internetu zbirajo podporo.367 Z njegovo 

pomočjo želijo Srbi v Sloveniji pridobiti pravice, ki jih po njihovem mnenju do sedaj niso 

imeli, predvsem na področju kulture in izobraževanja, ob vsem spoštovanju Ustave in zakonov 

Republike Slovenije. Pri tem se zavedajo, da je za formalno pridobitev statusa narodne 

manjšine potrebna sprememba Ustave Republike Slovenije, ki pa se jim v tem trenutku zdi 

nepremostljiva ovira, saj je postopek, s katerim bi lahko dosegli zadevno spremembo, 

prezahteven. Menijo pa, da lahko pravice, ki jih uživajo pripadniki narodnih manjšin, pridobijo 

na podlagi Zakona o srbski skupnosti. 

V tej zvezi bi bile glavne zahteve iz predloga zakona naslednje; najprej so na področju 

izobraževanja predvideli zaščito naslednjih pravic: 

 pravico do poučevanja in obšolskih dejavnosti na osnovni in srednji stopnji 

izobraževanja o medsebojni zgodovinski in kulturni povezanosti slovenskega in 

srbskega naroda; 

 pravico do predšolskega, osnovnega in srednješolskega izobraževanja v srbskem 

jeziku, s čimer se ne izključuje obvezno učenje slovenskega jezika;  

 pravico do študijskih programov in študiranja v srbskem jeziku; 

 pravico do priznavanja diplom, pridobljenih pri študiju v srbskem jeziku; 

 pravico do ustanavljanja zasebnih izobraževalnih ustanov, šol ali univerz, kjer bo 

izobraževanje organizirano v srbskem jeziku ali dvojezično. 

Na področju obveščanja in informiranja bi si s predlogom omenjenega zakona želeli 

pridobiti naslednje pravice:  

 pravico do informiranja v srbskem jeziku; 

 pravico do javnega izražanja v srbskem jeziku ter izmenjave informacij in idej prek 

tiska in drugih sredstev javnega obveščanja; 

 pravico do informativnih, kulturnih in izobraževalnih vsebin v srbskem jeziku v 

radijskih in televizijskih programih javne službe; in 

 pravico do ustanavljanja medijev v srbskem jeziku. 

Nadalje so v predlogu zakona zapisali tudi varstvo naslednjih pravic v okviru uporabe jezika 

in pisave: 

 pravico do enakovredne uradne rabe srbskega jezika in pisave v krajih, kjer odstotek 

pripadnikov srbske skupnosti doseže 10 odstotkov celotne populacije; 

 pravico do uporabe srbskega jezika v upravnih in sodnih postopkih v krajih, kjer 

tradicionalno živijo pripadniki srbske skupnosti; 

 pravico do komunikacije z državnimi organi v srbskem jeziku in prejemanja 

odgovorov v srbskem jeziku, če odstotek pripadnikov srbske skupnosti doseže 2 

odstotka celotne populacije; 

 pravico do objave predpisov, katerih predmet urejanja se nanaša na uresničevanje 

pravic srbske skupnosti, v srbskem jeziku. 

                                                      
367 Podprite iniciativo za sprejem zakona o srbski skupnosti v Sloveniji, https://pupin.si/zakon/indexslo.php. 
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Zatem so v predlog Zakona o srbski skupnosti vključili naslednje pravice, ki se nanašajo na 

učinkovito sodelovanje v upravi in vladi: 

 pravico do ustanovitve Sveta za vprašanja Srbske skupnosti Republike Slovenije s 

strani Vlade Republike Slovenije kot svoje stalno delovno telo; 

 pravico do ustanovitve  delovnih teles občin in mest, ki bodo spremljala in izvajala 

ukrepe za izboljšanje položaja srbske skupnosti; 

 pravico do ustanovitve Sveta srbske skupnosti, ki bo zastopal srbsko skupnost v 

kulturi, prosveti, informiranju in uradni rabi jezika in pisave v odnosih z državnimi 

organi. 

Pomembno področje jim je tudi financiranje srbske skupnosti, kjer so predvideli varstvo 

naslednjih pravic: 

 pravico do sredstev v proračunu Republike Slovenije za financiranje nalog in ukrepov 

za uveljavljanje pravic srbske skupnosti; in 

 pravico do sredstev v proračunih samoupravnih lokalnih skupnosti za delo posebnih 

delovnih teles, ki spremljajo in izvajajo ukrepe za izboljšanje položaja srbske 

skupnosti. 

 

Predlog posebnega zakona o delovanju neke narodne skupnosti lahko poleg ustavnega 

priznanja pomeni kulminacijo političnih in pravnih prizadevanj neke narodne skupnosti za 

varstvo svojih pravic. Zato zavoljo pomembnosti kot tudi nazornosti ter pravne preciznosti 

zahtev osnutek predloga zakona objavljamo v celoti kot sledi, ob tem pa pri izbranih členih, ki 

porajajo največ pravnih vprašanj in katerih ustavnost je vprašljiva, dodamo še nekaj 

komentarjev (to niso vsi pomisleki o predlogu zakona, opozorjeno je le na nekaj najočitnejših 

stvari): 

PREDLOG ZAKONA O SRBSKI SKUPNOSTI  

Uvod  

Pridobitev statusa narodne manjšine je najpomembnejši cilj srbske skupnosti v Sloveniji že tri desetletja. Za 

pridobitev statusa narodne manjšine je potrebna sprememba Ustave Republike Slovenije. Te ni lahko doseči. 

Najmanj 30.000 volivcev, vlada ali 20 poslancev mora dati predlog za začetek postopka spremembe ustave, o 

katerem odloča Državni zbor z dvotretjinsko večino, predlagane spremembe ustave pa je treba predložiti v sprejem 

volivcem na referendumu, če to zahteva najmanj trideset poslancev. Spremembe ustave so sprejete na 

referendumu, če je za njih glasovala večina volivcev, ki so glasovali, ob pogoju, da je na referendumu glasovala 

večina vseh volivcev.  

Sprememba Ustave Republike Slovenije zaradi pridobitve uradnega statusa narodne manjšine je izjemno težka, 

dolga in zlasti negotova pot. Srbska skupnost v Sloveniji lahko doseže večino pravic na preprostejši način, in sicer 

s sprejetjem Zakona o srbski skupnosti. V nadaljevanju je predstavljen osnutek takega zakona, ki je pripravljen 

po vzoru Zakona o zaščiti pravic in svoboščin narodnih manjšin Republike Srbije (Zakon o zaštiti prava i sloboda 

nacionalnh manjina Republike Srbije), Ustavnega zakona o pravicah narodnih manjšin Republike Hrvaške 

(Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske) ter Zakona o romski skupnosti v Republiki 

Sloveniji, vsebuje pa tudi nekaj izvirnih ureditev. 
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Izhajajoč iz zgodovinskega dejstva, da zaradi priseljevanja velikega števila družin iz Srbije po poroki med srbsko 

princeso Katarino Kantakuzina Branković in Urlihom Drugim, zadnjim celjskim grofom, srbska skupnost 

naseljuje območje današnje Republike Slovenije od 15. stoletja,  

Upoštevajoč dejstvo, da so Srbi, ki živijo na Dolenjskem in v Beli krajini s tem območjem neločljivo povezani 

oziroma na tem območju predstavljajo avtohtono prebivalstvo, o čemer pričajo številni zgodovinski in drugi 

dokumenti in dokazi,  

Ob upoštevanju, da velikost srbske skupnosti v Republiki Sloveniji, pozitiven trend priseljevanja prebivalstva 

srbske narodnosti v Republiko Slovenijo kot tudi izreden prispevek srbske skupnosti slovenski družbi, terja 

institucionalno ureditev njenih pravic in obveznosti,  

in ker etnična in kulturna raznolikost ter duh razumevanja, spoštovanja in strpnosti prispevajo k spodbujanju 

razvoja Republike Slovenije,  

Srbska skupnost v Sloveniji posreduje osnutek predloga Zakona o srbski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZSRBS-

1) v javno razpravo 

Prvo poglavje  

SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen (vsebina zakona)  

Ta zakon ureja način uresničevanja individualnih in kolektivnih pravic pripadnikov srbske skupnosti v 

Republiki Sloveniji.  

Ta zakon ureja varstvo pripadnikov srbske skupnosti pred vsako obliko diskriminacije pri uresničevanju 

individualnih pravic in svoboščin ter zagotavlja uresničevanje kolektivnih pravic srbske skupnosti na 

samostojno delovanje in upravljanje v kulturi, izobraževanju, obveščanju in uporabi jezika ter pisave.  

S predpisi samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko uredijo dodatne pravice pripadnikov srbske skupnosti.  

2. člen (opredelitev srbske skupnosti)  

Srbsko skupnost v smislu tega zakona predstavljajo državljani Republike Slovenije, ki so srbske narodnosti 

oziroma osebe srbske narodnosti z urejenim stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.  

Srbsko skupnost določajo srbski jezik, kultura, narodna oziroma etnična pripadnost, poreklo in/ali vera. 

Srbska skupnost je zavezana ohranjanju svoje identitete, vključno s kulturo, tradicijo, jezikom in vero.  

Za določitev števila in bivališč pripadnikov srbske skupnosti bo vzpostavljen register pripadnikov srbske 

skupnosti v Republiki Sloveniji. 

 

Komentar: Pri tem členu sta vprašljivi in sporni vsaj dve stvari. Kot vemo, splošno sprejeta definicira 

narodne manjšine ne obstaja. Različni poskusi definiranja (omenimo npr. Capotortijevo kot eno 

najpogosteje citiranih) pa imajo vendarle nekaj skupnih atributov in eden izmed njih je tudi, da morajo 

pripadniki manjšine imeti državljanstvo dotične države. V tem členu je sicer govora o srbski skupnosti, a 

vendarle preseneča kriterij urejenega stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Druga 

sporna stvar pa je napovedani register pripadnikov srbske skupnosti v Republiki Sloveniji. Glede na to, da 

se podatki o narodnosti v Sloveniji ne zbirajo in to velja za osebni podatek ni jasno, od kje naj bi bili ti 

podatki dosegljivi. V kolikor pa bi šlo za prostovojni vpis, pa je vprašanje, koliko bi se to lahko štelo kot 

celovito informacijo glede števila pripadnikov srbske skupnosti. 

 

Drugo poglavje  

OSNOVNA NAČELA  

3. člen (prepoved diskriminacije)  

Prepovedana je vsaka oblika diskriminacije pripadnikov srbske skupnosti na narodni, etnični, rasni, 

jezikovni, verski in katerikoli drugi osnovi.  
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Državni organi in organi samoupravne lokalne skupnosti ne smejo sprejemati pravnih predpisov ali drugih 

aktov niti izvajati ukrepov, ki so v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.  

 

4. člen (ukrepi za zagotavljanje enakopravnosti)  

Organi oblasti v Republiki Sloveniji v skladu z Ustavo Republike Slovenije in tem zakonom sprejemajo 

predpise, posamične pravne akte in izvršujejo ukrepe s ciljem zagotovitve popolne in učinkovite 

enakopravnosti pripadnikov srbske skupnosti.  

Organi oblasti bodo sprejeli pravne akte in izvedli ukrepe iz prejšnjega odstavka tega člena z namenom 

izboljšanja položaja pripadnikov srbske skupnosti.  

Republika Slovenija zagotavlja pogoje za učinkovito udeležbo pripadnikov srbske skupnosti v političnem 

življenju kot tudi za njihovo zastopanost prek predstavnikov srbske skupnosti v samoupravnih lokalnih 

skupnostih. 

Republika Slovenija izvaja ustrezne ukrepe z namenom izboljšanja ekonomskega položaja nerazvitih 

območjih, na katerih tradicionalno živijo pripadniki srbske skupnosti.  

 

5. člen ( svoboda izražanja narodne skupnosti)  

V skladu z Ustavo Republike Slovenije je zagotovljeno svobodno izražanje pripadnosti k svojemu narodu 

ali narodni skupnosti. Nihče ne sme utrpeti škode zaradi izražanja narodne pripadnosti ali če se takšnega 

izražanja vzdrži.  

Pravica pripadnikov srbske skupnosti je, da se podatki o njihovi narodni pripadnosti vpišejo v uradne 

evidence in zbirke osebnih podatkov, v skladu s posebnim zakonom. Podatek o narodni pripadnosti se lahko 

uporabi samo za namen, za kateri je pridobljen in na način, kot je predviden z zakonom, ki ureja varstvo 

osebnih podatkov. Prepovedani so kakršnikoli ukrepi, katerih cilj je neposredna ali posredna nasilna 

asimilacija pripadnikov srbske skupnosti.  

 

Komentar: Ali bi to veljalo zgolj za Srbe in pripadnike nobene druge narodnosti v Sloveniji? V takšnem 

primeru bi bilo to protiustavno. Pa tudi sicer moderne države običajno ne opredeljujejo v uradnih 

dokumentih več narodnosti, ki bi bila drugačna od državljanstva. 

 

6. člen (pravica do sodelovanja z rojaki doma in v tujini)  

Pripadnikom srbske skupnosti se zagotovi pravica, da ustanavljajo in vzdržujejo miroljubne odnose znotraj 

Republike Slovenije in zunaj njenih meja z osebami, ki zakonito prebivajo v drugih državah in 

organizacijami, ki so registrirane v skladu z zakoni druge države, še posebej s tistimi, s katerimi imajo isto 

etnično, kulturno, jezikovno in versko identiteto ali skupno kulturno dediščino.  

Za namen doseganja pravice iz prejšnjega odstavka se lahko določijo posebne administrativne in druge 

olajšave. 

 

7. člen (obveznost spoštovanja ustavnega reda, načel mednarodnega prava in javne morale)  

Prepovedana je vsaka zloraba pravic predpisanih v tem zakonu, ki bi bila usmerjena k nasilnemu rušenju 

ustavnega reda Republike Slovenije ter kršitvi njene ozemeljske celovitosti, h kršitvi človekovih in 

manjšinskih pravic in svoboščin, ki jih zagotavlja Ustava Republike Slovenije ter k spodbujanju rasnega, 

nacionalnega in verskega sovraštva in nestrpnosti. Pravic, določenih s tem zakonom, se ne sme uporabiti za 

izpolnitev ciljev, ki nasprotujejo načelom mednarodnega prava ali so usmerjene proti javni varnosti, morali 

ali zdravju ljudi.  

Uresničevanje pravic, ki so določene s tem zakonom, ne sme na noben način vplivati na dolžnosti in 

odgovornosti, ki izhajajo iz državljanstva Republike Slovenije.  

 

8. člen (zaščita pridobljenih pravic)  

S tem zakonom se ne zmanjšuje pridobljen obseg pravic, zagotovljenih z Ustavo Republike Slovenije, 

splošno sprejetimi pravili mednarodnega prava in ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. 

Tretje poglavje  

PRAVICA DO OHRANITVE POSEBNIH ZNAČILNOSTI  
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9. člen (izbira in uporaba osebnega imena)  

Pripadniki srbske skupnosti imajo pravico do svobodne izbire in uporabe lastnega osebnega imena in 

osebnih imen svojih otrok ter pravico do vpisa teh osebnih imen v vseh javnih dokumentih, uradnih 

evidencah in zbirkah osebnih podatkov v jeziku in pravopisu pripadnikov srbske skupnosti.  

Pravica iz prejšnjega člena ne izključuje hkratnega vpisa imena v skladu s slovenskim pravopisom in 

pisavo.  

 

10. člen (pravica do uporabe maternega jezika)  

Pripadniki srbske skupnosti lahko svobodno uporabljajo svoj jezik in pisavo, v zasebne in v javne namene.  

 

11. člen (uradna raba jezika in pisave)  

Na ozemlju samoupravnih lokalnih skupnosti, kjer tradicionalno živijo pripadniki srbske skupnosti, se 

njihov jezik in pisava v uradni rabi uporabljata enakopravno kot uradni jezik te samoupravne lokalne 

skupnosti. Samoupravna lokalna skupnost s statutom določi obvezno enakopravno uradno rabo jezika in 

pisave srbske skupnosti, če odstotek pripadnikov srbske skupnosti v celotnem prebivalstvu na njenem 

ozemlju po rezultatih zadnje popisa prebivalstva oziroma na podlagi podatkov iz Registra pripadnikov 

srbske skupnosti v Republiki Sloveniji doseže 10 odstotkov.  

Samoupravna lokalna skupnost uvede uradno rabo jezika in pisave srbske skupnosti najkasneje v roku 90 

dni od izpolnitve zakonsko določenih pogojev.  

Uradna raba srbskega jezika iz prvega odstavka tega člena vključuje zlasti: uporabo srbskega jezika v 

upravnih in sodnih postopkih ter vodenje upravnih postopkov in sodnih postopkov v srbskem jeziku, 

uporabo srbskega jezika pri komunikaciji med organi z javnimi pooblastili in državljani srbske narodnosti, 

izdajanje javnih listin in vodenje uradnih evidenc ter zbirk osebnih podatkov v srbskem jeziku ter 

sprejemanje teh listin v srbskem jeziku kot veljavnih, uporaba jezika na glasovnicah in volilnem materialu, 

uporaba jezika pri delu predstavniških organov.  

Na ozemljih iz drugega odstavka tega člena se imena organov, ki izvajajo javna pooblastila, nazivi 

samoupravnih lokalnih skupnosti, naselij, trgov, ulic in drugi toponimi pišejo tudi v srbskem jeziku. V 

naseljih samoupravnih lokalnih skupnosti, katerih ozemlje je določeno v skladu z zakonom, ki ureja 

teritorialno ureditev Republike Slovenije, v katerem odstotek pripadnikov srbske skupnosti v celotnem 

prebivalstvu v naselju po zadnjem popisu ali na podlagi podatkov iz Registra pripadnikov srbske skupnosti 

v Sloveniji doseže 15 odstotkov, se imena organov, ki izvajajo javna pooblastila, imena samoupravnih 

lokalnih skupnosti, naselij, trgov, ulic ter drugi toponimi pišejo v srbskem jeziku tudi v primeru, da srbski 

jezik ni v uradni rabi na ozemlju samoupravne lokalne skupnosti v skladu z drugim odstavkom tega člena. 

Če pripadniki srbske skupnosti v celotnem prebivalstvu Republike Slovenije dosegajo najmanj 2 odstotka 

po zadnjem popisu prebivalstva ali na podlagi podatkov iz Registra srbske skupnosti v Republiki Sloveniji, 

lahko z državnimi organi ustno in pisno komunicirajo v svojem jeziku in imajo pravico prejeti odgovor tega 

organa v svojem jeziku.  

Če pripadniki srbske skupnosti v celotnem prebivalstvu Republike Slovenije ne dosegajo 2 odstotka po 

zadnjem popisu prebivalstva ali na podlagi podatkov iz Registra srbske skupnosti v Republiki Sloveniji, 

lahko pripadniki srbske skupnosti z državnimi organi pisno ali ustno komunicirajo v svojem jeziku in imajo 

pravico prejeti odgovor tega organa v svojem jeziku preko samoupravne lokalne skupnosti v kateri je srbski 

jezik v uradni rabi, pri čemer samoupravna lokalna skupnost zagotovi prevod in nosi stroške prevajanja 

dopisa poslanega državnemu organu in odgovora tega organa.  

 

Komentar: Za udejanjanje takšnega člena bi bilo, glede na standard, ki ga je Ustava RS postavila za 

madžarsko in italijansko narodno skupnost, najprej potrebno definirati katero je to ozemlje, kjer 

tradicionalno živijo pripradniki srbske skupnosti. Natančneje bi bilo potrebno definirati tudi kaj pomeni 

»tradicionalno živijo«, saj tega kriterija slovenski pravni red doslej še ni poznal. Vprašljiv je pogoj 

določenega odstotka prebivalstva kot vstopni kriterij za aktivacijo manjšinskih pravic, saj slovensko 

manjšinsko varstvo doslej ni temeljilo na tem kriteriju. V kolikor bi se kot tradicionalno naselitev štele vasi 

v Beli krajini, med katerimi nobeno od njih ni upravno središče (sedež upravne enote in/ali občine), je na 
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mestu tudi vprašanje, ali naj bi se te pravice izvajale v teh vaseh, ali na območju celotnih občin. V vsakem 

primeru pa je veliko vprašanje, ali je zgornji člen v skladu z Ustavo RS. 

 

12. člen (objava predpisov v srbskem jeziku)  

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti zagotavlja prevod in objavlja zbirke prečiščenih besedil 

pomembnejših zakonov Republike Slovenije, katerih predmet urejanja se v celoti ali delno nanaša na 

uresničevanje pravic srbske skupnosti.  

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti mora omogočiti dostop do zakonov iz prvega odstavka tega 

člena tudi v elektronski obliki na svoji spletni strani, prav tako pa mora izročiti sporazumno določeno 

število zbirk prečiščenih besedil zakonov iz prvega odstavka tega člena izvoljenim predstavnikom srbske 

skupnosti.  

Predpisi samoupravnih lokalnih skupnosti iz prvega odstavka 11. člena tega zakona se objavijo v srbskem 

jeziku, v skladu s statutom in splošnimi akti samoupravnih lokalnih skupnosti ter v skladu z zakonom.  

 

Komentar: Poleg kriterija, kaj so to »pomembnejši zakoni« je tudi sicer to določba, ki ni običajen standard 

v evropskem manjšinskem varstvu. 

 

13. člen (pravica do ohranjanja kulture in tradicije)  

Izražanje, ohranjanje, negovanje, razvoj, prenašanje in javno izkazovanje nacionalnih in etničnih, kulturnih, 

verskih in jezikovnih posebnosti kot del tradicije srbske skupnosti in njenih pripadnikov je njihova 

neodtujljiva individualna in kolektivna pravica.  

Z namenom ohranitve in razvoja narodne in etnične posebnosti, imajo pripadniki srbske skupnosti pravico 

do ustanavljanja posebnih kulturnih, umetniških in znanstvenih ustanov, društev in združenj na vseh 

področjih kulturnega in umetniškega življenja.  

Ustanove, društva in združenja iz drugega odstavka tega člena so v svojem delovanju samostojni. Republika 

Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti sodelujejo pri financiranju društev in združenj srbske 

skupnosti.  

Ustanovijo se posebne ustanove za spodbujanje in podporo institucij, društev in združenj iz tretjega 

odstavka tega člena.  

Muzeji, arhivi in zavodi za varstvo kulturne dediščine, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali 

samoupravne lokalne skupnosti, zagotavljajo predstavljanje in varstvo kulturne in zgodovinske dediščine 

posebnega pomena za srbsko skupnost, na območju in ozemlju za katero so pristojni. Pri odločanju o načinu 

predstavitve kulturne in zgodovinske dediščine, za katero je v skladu s tem zakonom ugotovljeno, da je 

posebnega pomena za srbsko skupnost, sodelujejo tudi izbrani predstavniki srbske skupnosti. 

Kulturne ustanove, katerih ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost, na kateri srbska skupnost 

tradicionalno prebiva, s svojimi programi dela zagotovijo vsebino, ukrepe, dejavnosti ali manifestacije, s 

katerimi se predstavlja in ohranja kulturno identiteto in tradicijo srbske skupnosti.  

Organizacije srbske skupnosti lahko za svoje pripadnike organizirajo gostovanja profesionalnih in amaterskih 

kuturnoumetniških skupin in organizirajo druge kulturne in umetniške prireditve ter razstave, ki prispevajo k 

bogatenju kulture in identitete srbske skupnosti. V takih primerih tujci, ki sodelujejo pri izvedbi prireditev in 

razstav, ne potrebujejo delovnega dovoljenja.  

 

Komentar: Pri tem členu ni jasno, ali je to mišljeno le za določena območja »tradicionalne naselitve« srbske 

skupnosti, ali za ozemlje celotne države. 

 

14. člen (šolanje v maternem jeziku)  

Pripadniki srbske skupnosti imajo pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem maternem jeziku oziroma do 

govora v svojem maternem jeziku v ustanovah predšolske, osnovne in srednje ravni vzgoje in izobraževanja.  
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Za uveljavitev pravic iz prvega odstavka tega člena se lahko predpiše minimalno število učencev, pri čemer 

je to število lahko manjše od števila, ki je zakonsko predpisano za zagotovitev ustreznih oblik poučevanja in 

izobraževanja v slovenskem jeziku.  

Izobraževanje v srbskem jeziku ne izključuje obveznega učenja slovenskega jezika.  

Učni program za potrebe izobraževanja iz prvega odstavka tega člena, v delu, ki se nanaša na nacionalne 

vsebine, bo vseboval predvsem teme povezane z zgodovino, umetnostjo in kulturo srbske skupnosti.  

Ministrstvo za šolstvo Republike Slovenije se bo za potrebe priprave učnih programov predmetov, ki izražajo 

posebnosti srbske skupnosti, posvetovalo s Svetom srbske skupnosti.  

Z namenom medsebojne strpnosti večinskega prebivalstva in srbske skupnosti ter zagotavljanja 

medkulturnosti se na osnovni in srednji stopnji vzgoje in izobraževanja izvajajo programi poučevanja in 

obšolskih dejavnosti o medsebojni zgodovinski in kulturni povezanosti slovenskega in srbskega ljudstva.  

 

Komentar: Ni jasno, ali naj bi šlo za šole v srbskem jeziku, dvojezične šole ali predmete srbščine v okviru 

slovenskih šol. Ni tudi jasna razlika z obstoječim dopolnilnim poukom srbskega jezika, ki ga učenci lahko 

uveljavljajo kot izbirni predmet, ki je vpisan tudi v šolsko spričevalo. 

 

15. člen (visokošolska izobrazba)  

Za potrebe izobraževanja v srbskem jeziku v okviru visokošolskega izobraževanja se bo podprlo razvijanje 

študijskih programov za učitelje in predavatelje višjih strokovnih šol v srbskem jeziku, v skladu z zakonom, 

ki ureja visoko šolstvo.  

Visokošolska ustanova lahko organizira predavanje v srbščini, kjer lahko študentje, ki so člani srbske 

skupnosti, osvojijo strokovne termine tudi v srbskem jeziku.  

Republika Slovenija in samoupravna lokalna skupnost pomagajo pri strokovnem usposabljanju učiteljev in 

profesorjev za izobraževanje iz prvega odstavka tega člena.  

Republika Slovenija pospešuje mednarodno sodelovanje z namenom, da se pripadnikom srbske skupnosti 

omogoči študiranje v tujini v maternem jeziku in da se tako pridobljene diplome priznajo v skladu z zakonom.  

 

Komentar:  Člen predvideva nabor pravic, ki je celo širši kot ga uživata madžarska in italijanska narodna 

skupnost poleg tega predvideva pravice, ki niso standard v evropskem manjšinskem varstvu. Skladnost člena 

z Ustavo RS je vprašljiva. 

 

16. člen (zasebne izobraževalne ustanove) 

Pripadniki srbske skupnosti imajo pravico, da ustanovijo in vzdržujejo zasebne izobraževalne ustanove, šole 

ali univerze, kjer se bo izobraževanje organiziralo v srbskem jeziku ali dvojezično, v skladu z zakonom. 

Navedene izobraževalne ustanove predstavljajo del izobraževalnega sistema Republike Slovenije.  

Pri financiranju ustanov iz prvega odstavka tega člena kot tudi pri zagotavljanju sredstev za višjo kvaliteto 

vzgoje in izobraževanja v srbskem jeziku v ustanovah, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali 

samoupravne lokalne skupnosti, lahko sodelujejo domače in tuje organizacije, ustanove in zasebniki, v skladu 

z zakonom.  

V primeru finančne in druge donacije iz predhodnega odstavka, Republika Slovenija zagotovi določene 

olajšave ali oprostitev plačila davka. 

 

Komentar: Isti pomisleki kot pri prejšnjem členu. 

 

17. člen (uporaba narodnih simbolov)  

Pripadniki srbske skupnosti imajo pravico izbire in uporabe narodnih simbolov.  

Narodni simboli ne smejo biti identični s simboli druge države.  

Narodne simbole in praznike srbske skupnosti predlaga Svet srbske skupnosti.  

Simbole in praznike narodnih manjšin potrjuje pristojni organ Republike Slovenije.  
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Simboli srbske skupnosti se po potrditvi pristojnega organa Republike Slovenije uradno uporabljajo ob 

praznikih srbske skupnosti na stavbah in v prostorih lokalnih organov in organizacij z javnimi pooblastili na 

področjih, na katerih je srbski jezik v uradni rabi oziroma na način, določen z odločitvijo o potrditvi simbola.  

 

18. člen (javno obveščanje v srbskem jeziku)  

Pripadniki srbske skupnosti imajo pravico do popolnega in nepristranskega obveščanja v svojem jeziku, 

vključno s pravico do izražanja, prejemanja, pošiljanja in izmenjave informacij in idej preko tiska in drugih 

medijev.  

Republika Slovenija v radijskih programih in programih javne televizije zagotovi informativne, kulturne in 

izobraževalne vsebine v srbskem jeziku.  

Pripadniki srbske skupnosti imajo pravico do ustanovitve in ohranjanja medijev v svojem jeziku.  

V državnem proračunu in proračunu samoupravnih lokalnih skupnosti se zagotavljajo sredstva za financiranje 

radijskih programov in programov televizijskih postaj v njihovi lasti, namenjenih srbski skupnosti, po merilih, 

ki jih določi Vlada Republike Slovenije na predlog Sveta za vprašanja srbske skupnosti oziroma pristojnih 

teles samoupravnih lokalnih skupnosti na predlog Sveta srbske skupnosti. 

Četrto poglavje  

UČINKOVITO SODELOVANJE V VLADI IN UPRAVI  

19. člen (svet Republike Slovenije za vprašanja srbske skupnosti)  

Da bi ohranili, spodbujali in varovali nacionalne, etnične, verske, jezikovne in kulturne značilnosti 

pripadnikov srbske skupnosti ter uresničevali svoje pravice, Vlada Republike Slovenije ustanovi Svet 

Republike Slovenije za vprašanja srbske skupnosti (v nadaljevanju: Svet) kot stalno delovno telo vlade.  

Naloge Sveta so:  

- spremljanje in preučevanje stanja uresničevanja pravic srbske skupnosti in stanja medinstitucionalnih 

odnosov v Republiki Sloveniji;  

- predlaganje ukrepov za spodbujanje polne in učinkovite enakopravnosti pripadnikov srbske skupnosti; - 

spremljanje uresničevanja sodelovanja srbske skupnosti z državnimi organi in z organi samoupravnih 

lokalnih skupnosti;  

- obravnavanje mednarodnih sporazumov o položaju etničnih skupnosti in zaščiti njihovih pravic v postopku 

njihovega sklepanja;  

- obravnavanje osnutkov zakona in drugih predpisov, pomembnih za uresničevanje pravic srbske skupnosti 

in podaja mnenja o teh aktih vladi;  

- potrjevanje simbolov in praznikov srbske skupnosti.  

Člani Sveta so vodje organov državne uprave in službe vlade, katerih delovno področje vključuje vprašanja, 

pomembna za položaj narodnih manjšin in skupnosti kot tudi izbrani predstavniki srbske skupnosti iz vrst 

kulturnih, znanstvenih, strokovnih, verskih in drugih uglednih posameznikov, ki jih predlagajo državne in 

verske organizacije srbske skupnosti in državljani, ki so pripadniki srbske skupnosti. Urad Vlade Republike 

Slovenije za narodnosti določi število članov Sveta in potrjuje imenovanje predlaganih članov Sveta.  

Po ustanovitvi Svet sprejme poslovnik o svojem delu v roku 90 dni od izbire članov Sveta ter program dela, 

načrt financiranja, bilanco stanja in sklepe o razporeditvi sredstev, ki se zagotavljajo iz državnega proračuna 

za potrebe srbske skupnosti.  

Vlada Republike Slovenija s svojo odločitvijo imenuje člane Sveta in določi organ državne uprave oziroma 

službo vlade, ki bo zadolžena za strokovno in administrativno ter tehnično podporo Svetu.  

 

 

Komentar: Isti pomisleki kot pri 15. členu. 

 

 

20. člen (delovna telesa samoupravnih lokalnih skupnosti)  
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V samoupravnih lokalnih skupnostih, v katerih je predstavnik srbske skupnosti izbran v mestni ali občinski 

svet v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, se ustanovi posebno delovno telo, ki bo nadziralo 

položaj srbske skupnosti v tej lokalni skupnosti.  

Delovno telo iz predhodnega odstavka je sestavljeno iz najmanj šest članov, od katerih je polovica 

pripadnikov srbske skupnosti te samoupravne lokalne skupnosti.  

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko tudi druge samoupravne lokalne skupnosti, ob 

smiselni uporabi tega člena, ustanovijo posebno delovno telo za spremljanje stanja v srbski skupnosti. 

Delovno telo iz prvega odstavka tega člena predvsem:  

- spremlja položaj pripadnikov srbske skupnosti in razpravlja o njihovem položaju v samoupravni lokalni 

skupnosti,  

- obravnava in daje predloge in pobude o vprašanjih v zvezi s položajem pripadnikov srbske skupnosti in 

njihovimi pravicami,  

- aktivno sodeluje pri izvajanju razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti, predvsem pa pri 

programih in reševanju vprašanj, povezanih s položajem in razvojem srbske skupnosti,  

- rešuje vprašanja v zvezi z ohranjanjem srbskega jezika in kulture, sodeluje s srbskimi organizacijami v 

samoupravni lokalni skupnosti,  

- posodablja Register članov srbske skupnosti za matično samoupravno lokalno skupnost.  

 

21. člen (svet srbske skupnosti)  

Pripadniki srbske skupnosti z namenom uveljavljanja zajamčenih pravic do samostojno delovanje in 

upravljanje v kulturi, izobraževanju, obveščanju in uradni rabi jezika in pisave, izvolijo člane Sveta srbske 

skupnosti, ki predstavlja srbsko skupnost v kulturi, izobraževanju, obveščanju in uradni rabi jezika in pisave, 

sodeluje v postopku odločanja ali odloča o posameznih vprašanjih s teh področij in ustanavlja ustanove s teh 

področjih.  

Svet srbske skupnosti se oblikuje v skladu z načeli prostovoljnosti, izvoljivosti, sorazmernosti in 

demokratičnosti. Svet srbske skupnosti predstavlja srbsko skupnost v Republiki Sloveniji v razmerju do 

državnih organov.  

Svet srbske skupnosti sestavlja 15 članov, ki jih volijo pripadniki srbske skupnosti, ki so vpisani v Registru 

pripadnikov srbske skupnosti v Republiki Sloveniji. Vsak registriran pripadnik srbske skupnosti v Republiki 

Sloveniji lahko kandidira za člana Sveta srbske skupnosti. Kandidati z največ dobljenimi glasovi registriranih 

pripadnikov srbske skupnosti v Republiki Sloveniji so izvoljeni za člane Sveta srbske skupnosti. Svet 

Republike Slovenije za vprašanja srbske skupnosti sprejme pravilnik o izvedbi volitev članov Sveta srbske 

skupnosti.  

Člani Sveta srbske skupnosti določijo predsednika z navadno večino vseh članov Sveta. Glasovanje je tajno. 

Predsednik Sveta srbske skupnosti se izvoli za mandat štirih let. Predsednik Sveta srbske skupnosti 

predstavlja Svet. Svet veljavno odloča, če je na sestanku prisotna večina njegovih članov (kvorum).  

Naloge Sveta srbske skupnosti so predvsem:  

- reševanje vprašanj v zvezi z interesi, položajem in pravicami srbske skupnosti;  

- dajanje predlogov in pobud pristojnim organom; - spodbujanje dejavnosti za ohranjanje srbskega jezika in 

kulture;  

- spodbujanje in organiziranje kulturnih, informacijskih, izobraževalnih, založniških in drugih dejavnosti, 

pomembnih za razvoj srbske skupnosti;  

- zbiranje in posodabljanje podatkov v Registru pripadnikov srbske skupnosti v Republiki Sloveniji;  

- razvoj in vzdrževanje povezav s srbskimi organizacijami v drugih državah;  

- razvijanje in vzdrževanje odnosov z materjo.  

Svet srbske skupnosti z dvotretjinsko večino sprejme poslovnik o svojem delu in ga objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.  

S poslovnikom Sveta srbske skupnosti se urejajo predvsem sledeča vprašanja:  



 
 

 

138 
 

- naslov sedeža Sveta,  

- način sklicevanja sej, 

- način notranje organizacije dela,  

- način mednarodnega sodelovanja,  

- sejnine in stroške sodelovanja na sestankih Sveta,  

- pravila odločanja na sestankih Sveta,  

- način obveščanja javnosti o delovanju Sveta.  

Vlada Republike Slovenije daje predhodno soglasje na določbe poslovnika Sveta, ki se nanašajo na sejnine 

in stroške sodelovanja na sejah Sveta.  

Svet srbske skupnosti lahko daje Državnemu zboru Republike Slovenije, Državnemu svetu Republike 

Slovenije, vladi, drugim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in samoupravnim lokalnim 

skupnostim predloge, iniciative in mnenja o zadevah, ki so v njegovi pristojnosti.  

Državni organi, nosilci javnih pooblastil in organi samoupravne lokalne skupnosti morajo pridobiti 

predhodno mnenje Sveta srbske skupnosti, kadar sprejemajo predpise ali druge pravne akte, ki se nanašajo 

na položaj srbske skupnosti v Sloveniji.  

 

22. člen (financiranje)  

Sredstva za financiranje nalog in ukrepov za uresničevanje pravic srbske skupnosti se zagotavljajo v 

proračunu Republike Slovenije, v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije 

in v sredstvih, ki so zagotovljena občinam za financiranje prenesenih pristojnosti.  

Obseg potrebnih sredstev se usklajuje z vladnim programom ukrepov za uveljavljanje pravic srbske skupnosti 

in se določa v proračunu Republike Slovenije.  

Sredstva za delo posebnih delovnih teles v samoupravnih lokalnih skupnostih se zagotavljajo v proračunih 

samoupravnih lokalnih skupnosti. Sredstva, ki jih občine namenjajo za financiranje potreb pripadnikov srbske 

skupnosti, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije, v skladu z določbami zakona, ki ureja 

financiranje občin.  

Sredstva za delo Sveta srbske skupnosti se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.  

 

Peto poglavje  

ZAŠČITA PRAVIC IN SVOBOŠČIN SRBSKE SKUPNOSTI  

23. člen (prepoved kršitev pravic srbske skupnosti)  

Prepovedani so ukrepi, ki spreminjajo razmerje prebivalstva na področjih, ki jo naseljuje srbska skupnost in 

otežujejo uživanje in uveljavljanje pravic njenih pripadnikov.  

 

24. člen (pravno sredstvo v primeru kršitve pravic srbske skupnosti)  

Svet srbske skupnosti ima pravico, v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, vložiti ustavno tožbo 

pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, če po lastni presoji ali na pobudo pripadnikov srbske skupnosti 

meni, da so kršene pravice in svoboščine srbske skupnosti, ki so predpisane v tem zakonu. 

Šesto poglavje  

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

25. člen  

Svet za vprašanje srbske skupnosti Republike Slovenije iz 19. člena tega zakona se ustanovi v roku treh 

mesecih od uveljavitve tega zakona.  

Samoupravne lokalne skupnosti ustanovijo delovna telesa iz 20. člena tega zakona v roku treh mesecev od 

uveljavitve tega zakona.  

Volitve za Svet srbske skupnosti iz 21. člena tega zakona se izvedejo v roku šestih mesecev od uveljavitve 

tega zakona. Ustanovno sejo skliče Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti. Na ustanovni seji Sveta 

srbske skupnosti se izbere predsednik Sveta. Do izbire predsednika Sveta, delo Sveta vodi najstarejši član 

Sveta.  

Svet srbske skupnosti sprejme svoj poslovnik v roku treh mesecih od ustanovitve Sveta.  

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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5.2.Rezultati intervjujev  

Leta 2015 je bila v reviji Nationalities Papers (zv. 43, št. 1, str. 178-194) objavljena študija 

z naslovom ‘»Serbs« in Bela krajina: a (deliberately) forgotten minority?’ avtorjev 

Romane Bešter, Mirana Komanca, Mojce Medvešek in Janeza Pirca. Šlo je za študijo, ki 

so jo financirali tedanje Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport ter Urad Vlade za narodnosti. 

Študija je rezultat terenskega dela med populacijo štirih vasi: Bojanci, Marindol, Miliči in 

Paunoviči. Opravljenih je bilo 32 pol-strukturiranih intervjujev, kar pomeni 13 % tamkajšnje 

populacije. Starostna struktura je zajela 18,7 % vprašanih pod 30 let, 50 % med 31. in 55. letom 

ter 31,2 % starejših od 55 let.  

V študiji je obsežno prikazano zgodovinsko ozadje poselitve teh ljudi (t. i. Uskokov) na 

ozemlju Bele krajine, ki izhaja iz 16. stoletja, ko so Habsburžani tudi v teh krajih gradili 

obrambni »zid« pred Turki imenovan Vojna krajina. Predniki teh prebivalcev naj bi se naselili 

v teh krajih bežeč pred Turki, ti kraji pa naj bi bili tedaj izpraznjeni ravno zaradi turškega 

pustošenja. 

Avtorji študije se nadalje sprašujejo, ali bi lahko bili ti prebivalci šteti za narodno manjšino. V 

nekem objektivnem smislu sicer da, saj se ti ljudje prištevajo v skupino, ki je vsaj v določenem 

delu različna od večinskega prebivalstva. V družinski tradiciji ohranjajo izročilo potomstva 

Uskokov, ohranjajo tudi pravoslavno vero, toda glede jezika se ta povezava precej izgublja, pri 

čemer jezik, ki je različen od današnjega srbskega jezika, normalno uporabljajo le najstarejši 

prebivalci, srednja skupina komaj da, najmlajša pa sploh ne. Poleg tega se ta tradicija ohranja 

le v okviru družine, saj niso oblikovali nobene zveze ali društva, kjer bi gojili to tradicijo. Sami 

se ne štejejo povezani ne z ostalimi Srbi ali sedanjo državo Srbijo. Po drugi strani pa jih 

večinsko prebivalstvo vendarle šteje za potomce srbskih Uskokov, ki so pravoslavne vere. 

Na podlagi študije so avtorji ugotovili, da preučevana skupina objektivno vsebuje elemente, ki 

so značilni za avtohtone narodne manjšine v Sloveniji. Toda problem je predvsem pri 

subjektivnem kriteriju, ki vendarle skupaj z objektivnimi merili tvorijo celoto. Problem je, da 

si omenjeni prebivalci manjšinskega statusa niti ne želijo. V veliki večini menijo, da je bilo 

dobro poskrbljeno zanje in bi jim poseben status narodne manjšine prinesel le težave oziroma 

več problemov kot koristi, saj bi bil njihov poseben status lahko v nekem smislu tudi stigma 

zanje.  

Študija zaključuje z ugotovitvijo, da četudi bi skupnosti v Beli krajini podelili status narodne 

manjšine, za kar so sicer minimalne možnosti, saj si tega statusa skoraj soglasno niti ne želijo, 

to enostavno ne pomeni, da bi isti kriteriji veljali za ostalo srbsko populacijo, saj ta ne izpolnjuje 

kriterija avtohtonosti, kar je ključen kriterij za status narodne manjšine po slovenski Ustavi.    

Leta 2012 je Inštitut za narodnostna vprašanja izdal monografijo z naslovom ‘Srbi v Beli 

Krajini: Vrlinić, Radojčić i Kordić su bili prvi naseljenci 1953’, avtorjev Miran Komac, 
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Romana Bešter, Felicita Medved, Janez Pirc, Petra Roter in Natalija Vrečer.368 Slednja se 

je prvenstveno ukvarjala s sledečimi vprašanji: 

I. “Ali je populacije v belokranjskih vaseh Bojanci, Marindol, Paunoviči, Miliči mogoče 

obravnavati kot artikulirane narodnomanjšinske skupnosti? 

II. Ali imajo te populacije ustrezen nabor objektivnih elementov, ki jih srečujemo v 

procesu priznavanja določenih populacij kot etničnih/narodnih manjšin, tako v 

mednarodni teoriji in praksi kot v slovenskem okolju? 

III. Ali si status (avtohtone) narodne manjšine sploh želijo? 

IV. Ali posedujejo pripadniki potencialnih narodnomanjšinskih skupnosti ustrezno 

socialno vitalnost, ki bi omogočala uresničevanje sklopa t. i. kompenzacijskih pravic?” 

Glede prvega vprašanja so prišli do zaključka, da se prebivalci teh vasi opredeljujejo kot 

skupnost, ki ohranja zgodovinski spomin in ga prenaša na mlajše generacije. Prav tako se 

ohranja pravoslavna veroizpoved. Enako pa ne velja za jezik, ki se na mlajše generacije prenaša 

v pretežni meri stihijsko. Raziskava omenja, da v teh krajih ni organiziranega društva ali kakšne 

druge organizacije, ki bi skrbela za ohranjanje kulturne dediščine. Medtem je sicer začelo 

delovati Srbsko kulturno društvov Črnomlju (najprej kot podružnica srbskega društva v Novem 

mestu, nato pa kot samostojno društvo), ki si prizadeva za ohranjanje jezika in negovanje 

kulturne tradicije Srbov Uskokov v Beli krajini.369 Ta iniciativa pa je prišla od zunaj, ne iz 

strani samih neposrednih potomcev Uskokov, društvo sestavljajo na območje Črnomlja 

priseljeni Srbi iz BiH in Srbije ter njihovi potomci, se pa trudijo navezovati stike tudi s 

pripadniki avtohtone srbske naselitve v Beli krajini. Ohranjanje etničnih in kulturnih 

posebnosti Uskokov je v precejšnji meri še vedno omejeno na okvir posameznih družin, čeprav 

se družijo na raznih dogodkih (slovesnostih, prireditvah), kar jim omogoča utrjevanje 

kulturnega sidrišča ter ohranjanje občutka pripadnosti. Terensko raziskovanje v omenjeni 

raziskavi je pokazalo, da jih tudi pripadniki večinskega prebivalstva (tj. pripadnikov 

prebivalstva, ki ni nosilec te kolektivne identifikacije) prepoznajo kot “potomce Uskokov”, 

“Srbov” oziroma “pravoslavcev”. Študija je zaključila, da je prisotna dokaj šibka artikulirana 

narodna manjšina oziroma skupnost.  

V zvezi z drugim vprašanjem študija zaključuje, da poseduje populacija v navedenih 

belokranjskih vaseh sicer vse objektivne elemente, ki so prisotni tudi pri preostalih avtohtonih 

narodnih skupnostih v Sloveniji. Vendarle pa njihova neorganiziranost ter sodobne družbene 

razmere (npr. mobilnost prebivalstva) povzroča “erozijo posameznih elementov 

                                                      
368  Knjiga predstavlja izsledke projekta ‘Percepcije slovenske integracijske politike, drugi del’ (2004-2006), 

ki je potekal v okviru Ciljnega raziskovalnega programa “Konkurenčnost Slovenije 2001-2006” in je bil 

financiran s strani Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za šolstvo in šport, ter izsledki, 

pridobljeni v okviru projektne naloge “Ugotavljanje narodne/etnične vitalnosti pripadnikov srbske, 

hrvaške in nemške narodne skupnosti na njihovem zgodovinskem poselitvenem prostoru - analiza 

imigracijskih procesov v Slovenijo iz držav članic EU” (2008/2009), ki jo je financiral Urad za narodnosti 

Republike Slovenije. 
369  Leta 2019 je bil npr. organiziran dogodek Bela krajina, zapleši z nami, ki jo je organiziralo Srbsko 

kulturno društvo, podružnica Črnomelj, https://sss-zss.si/sl/2019/10/22/bela-krajina-zaple-i-z-nami/. 
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drugačnosti”.370 Eden od zaključkov študije glede tega vprašanja je tudi relativizacija 

pomembnosti tega vprašanja in samega nabora etičnih kazalnikov, ki naj bi neko etnično 

skupnost opredeljevali in naj bi veljali za vse njene pripadnike.  

Kot ključno vprašanje pa študija opredeljuje III. vprašanje, saj zgolj dejstvo o posedovanju 

objektivnih elementov kot takih še ne pomeni, da je zato manjšinski status dodeljen 

avtomatično. Ta status si mora skupnost tudi želeti in si zanj prizadevati. V konkretnem 

primeru študija glede prebivalcev vasi Bojanci, Marindol, Paunoviči in Miliči zaključuje, da v 

tedanjem trenutku (op. monografija je izšla leta 2012) “močno prevladuje prepričanje, ki 

nasprotuje posebnemu manjšinskemu statusu”.371 Takšnega statusa večina prebivalstva 

omenjenih vasi ne želi in ga označujejo kot brezsmiselnega. Je pa študija v okviru terenskega 

raziskovanja naletela tudi na drugačne odzive prebivalcev, ki so na načelni ravni podpirali idejo 

o posebni narodnomanjšinski zaščiti.  

Eno ključnih preprek pri morebitnem pridobivanju statusa avtohtone narodne skupnosti 

predstavlja odgovor na IV. vprašanje. Študija je namreč zaključila, da je razkorak glede 

socialnih potencialov obravnavane populacije in uresničevanja t. i. kompenzacijskih pravic 

velik. Trend zadnjih desetletij je, da se te skupnosti zmanjšujejo prav tako pa manjka idej, kako 

njihovo dediščino primerno ohranjati. 

Ključen pa je poudarek navedene študije, da bi se moral morebiten status avtohtone narodne 

skupnosti nanašati le na pripadnike srbske skupnosti, ki živijo v omenjenih vaseh, in ne na vse 

v Sloveniji živeče Srbe. Samo pripadniki srbske skupnosti, ki živijo v omenjenih vaseh namreč 

izpolnjujejo koncept avtohtonosti in koncept narodno mešanega ozemlja. Posebne manjšinske 

pravice se namreč lahko izvajajo, oziroma so vezane, na prebivalce narodno mešanih ozemelj. 

V tem kontekstu govorimo o modelu “rezervatnega tipa zaščite.”372 Posebne manjšinske 

pravice se nanašajo le na določeno narodno mešano ozemlje, ki niso veljavne izven tega 

ozemlja. Tako se v primeru podelitve posebnega statusa narodne manjšine prebivalcem štirih 

srbskih vasi takšen status npr. ne bi nanašal tudi na Srbe, ki so se v Slovenijo preselili v drugih 

obdobjih. Slednji namreč ne živijo na narodno mešanem ozemlju in jim zato tudi ne pripada 

nabor posebnih narodnomanjšinskih pravic.  

 

5.4.1 Rezultati intervjujev 2022 

Vodja raziskovalne skupine Jernej Letnar Černič in raziskovalec Dejan Valentinčič sta 

napravila štiri intervjuje z vodji oziroma bivšimi vodji različnih srbskih skupnosti v Republiki 

Sloveniji. Prvi intervju je bil opravljen z vodjo Zveze Srbov Slovenije, ki se zavzema za 

izboljšanje pravic srbske skupnosti (Sladojević), drugi s predsednikom Zveze srbskih društev 

v Sloveniji (Kokanović), tretji z bivšim predsednikom Sloge, srbskim društvom v Novi Gorici 

                                                      
370  Str. 93 Srbi v Beli krajini. 
371  Ibid. 
372 Ibid. str. 95. 
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(Janković), zadnji pa z vodjema srbskega društva Dr. Mladen Stojanović v Velenju (Jovo in 

Zoran Jauz). 

Prvi dve društvi se sklepa, da nekako najbolje zastopata politične in pravne interese srbske 

skupnosti v Sloveniji. Zahteve Zvezee srbskih društev v Sloveniji, katerih zahteve so pravno 

dovolj artikulirane in jih je moč zaslediti tudi na uradni spletni strani Zveze srbskih društev v 

Sloveniji. Rdeča nit teh zahtev je ustavno priznanje manjšinskega statusa v Republiki Sloveniji, 

pri čemer vlečejo paralelo z avtohtonostjo srbske skupnosti na račun priseljevanja v Belo 

krajino v 15. stoletju, četudi se denimo Sladojević zaveda majhnosti in pravzaprav 

»asimiliranosti« belokranjske srbske skupnosti.  

Ta se tudi zaveda težavnosti ustavnih sprememb in bi fokus raje dajal zakonski ureditvi. V tem 

smislu so tudi pripravili osnutek Zakona o srbski skupnosti. Kokanović in Sladojević menita, 

da je srbska skupnost v Sloveniji najmanj še enkrat večja, kot kažejo uradni podatki iz zadnjega 

popisa prebivalstva, praktično druga etnična skupnost za samimi Slovenci v Sloveniji, zato se 

zavzemata za čimprejšnje ponovno štetje pripadnikov srbske narodnosti. Menita, da od bivših 

jugoslovanskih republik zgolj v Sloveniji Srbi niso priznani kot narodna manjšina, tako kot so 

denimo Slovenci v Srbiji. Nadalje bi želeli več obveščanja v srbskem jeziku, daljši program na 

televiziji, dodatne radijske oddaje, svoj medij, celo svojo šolo v srbščini (zelo sicer cenijo, da 

jim je omogočen dopolnilni pouk v tej jeziku), enkrat tudi svojega predstavnika v parlamentu. 

Pri tem se strinjajo, da je večina prebivalcev srbske narodnosti prišla v Slovenijo od 

sedemdesetih let prejšnjega stoletja naprej.  

Predsednik Zveze srbskih društev je omenil, da so obiskali skupnost Srbov v Beli krajini, s 

katerimi so se pogovarjali v srbskem jeziku, med drugim pa so tudi mladi zainteresirani za 

vključevanje v srbsko narodno skupnost v Sloveniji. Kot rečeno, si Zveza predvsem prizadeva 

za ustavno priznanje, ki bi jim po njihovih besedah veliko pomenilo. Na ta način si tudi obetajo 

več finančne pomoči iz proračuna Republike Slovenije, saj naj bi se zdaj financirali v glavnem 

projektno in iz članstva, nekaj pa tudi pomaga matica Srbija.  

Ostali dve srbski društvi nista tako pravno artikulirali svojih zahtev kot prej omenjeni, jima pa 

je na splošno ustavno priznani status pomemben za financiranje svoje ljubiteljske kulture, 

tradicije in običajev. Posebej zanimivo je stališče bratov Jauz, ki se precej razlikuje od ostalih. 

Posebej zanimivo je stališče dveh intervjuvancev, ki se precej razlikuje od ostalih. Pomemben 

poudarek pri njunih stališčih je, da se v srbska društva povezuje veliko manj Srbov, kot društva 

prikazujejo. Menita, da sva društva namenoma napihujejo članstvo, dejansko pa je interesa za 

njihove dejavnosti malo. Drugi pomemben poudarek pa je, da nasprotujeta (povečanemu) 

financiranju društev in njihovih dejavnosti, saj menita, da je to kontraproduktivno. To naj bi k 

angažiranju spodbujalo takšne, ki jih ne žene iskrena želja, ampak finančna motivacija. Poleg 

tega so finančne podpore po njunem mnenju tudi glavni generator za medsebojne konflikte 

znotraj skupnosti. Drugi intervjuvanec pa meni drugače: »Če bi se rešilo to statusno vprašanje, 

bolj izobraženi ljudje bi prišli zraven, bi se jih lahko plačalo. Sedaj po društvih je malo takih 

ljudi. Oni gledajo, da varujejo svoje delo in enostavno imajo časa še za društvo. Danes ti noben 

ne pride delati zastonj.«  
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Rezultati intervjujev s prebivalci vasi Bojanci, Marindol, Miliči in Paunoviči, ki so bili 

opravljeni tudi v okviru te raziskave, so v bistvenem enaki kot že omenjeni pretekli intervjuji, 

ki so bili opravljeni v letu 2005 v okviru raziskovalnega programa Percepcije slovenske 

integracijske politike, »uskoško« prebivalstvo v Beli krajini.  

Stiki med na eni strani prebivalci Bojancev, Marindola, Miličev in Paunovičev, in na drugi 

Srbov, ki so se v Slovenijo preselili v času nekdanje Jugoslavije, so redki. Prebivalci Bojancev, 

Marindola, Miličev in Paunovičev se prav tako ne istovetijo s priseljenci iz časa nekdanje 

Jugoslavije. Prav tako ne vidijo povezave in interesa, da bi se z njimi povezali in Srbije ne 

vidijo kot svoje matice. Tako so tudi tokratni intervjuji potrdili, da priznanje srbskih populacij 

v Beli krajini kot posebne narodne manjšine ne more hkrati pomeniti dodelitev enakega statusa 

tudi za srbsko narodno skupnost v Sloveniji.373 

 

5.5. Zaključna analiza 

 

Rdeča nit želja oziroma zahtev večine srbskih društev v Sloveniji, skupaj s krovno organizacijo 

Zveze srbskih društev, je ustavno priznanje srbske narodne skupnosti kot narodne manjšine.  

Tu so si po večini vsa združenja Srbov enotna, ne glede na to, kako realistična možnost se jim 

to zdi. To se jim zdi predvsem pomembno simbolno dejanje s strani Republike Slovenije. 

Večina se jih prizadeva za priznanje kolektivnih pravic srbske skupnosti. 

Nekateri sicer opozarjajo, da že za realizacijo pravic, ki so že sedaj na voljo, ni veliko interesa, 

npr. pouk srbščine. Sogovorinik tako pravi: »/.../jaz lahko gladko na celi šoli naberem poreklom 

Srbov nekje 50. Starši ne dajo otrok. Jaz imam sina, on je za nogomet, kar se lahko brca žoga 

tudi zunaj na travniku, to smo vsi počeli, po šoli. Zaključiš nalogo, vzameš žogo in gremo igrat. 

Razmišljanje staršev je čisto zgrešeno. Enako je tudi pri drugih. Kultura je tu potisnjena v nek 

kot, ko pa zgubimo kulturo, bomo zgubili tudi državo. Temelj vsega je kultura, tradicija, 

običaji.« 

Večina se jih pri zahtevah za manjšinski status sklicuje na t. i. avtohtoni status, kar je po 

veljavni Ustavi RS temeljno merilo za ustavno priznanje neke narode skupnosti. Svojo 

avtohtonost utemeljujejo z večstoletno prisotnostjo v Beli Krajini, ki jo preprosto povezujejo z 

dejstvom, da so najštevilčnejša narodna skupnost v Sloveniji za Slovenci. En intervjuvanec 

tako pravi: »Ko hodim na sestanke, ki jih imamo, nekako preferiramo na to, da bi rešili statusno 

vprašanje, da bi postali nacionalna manjšina. Ni logična, da je Italijanov okoli 6.000374 in imajo 

rešeno, Madžarov ni tudi veliko več. Ne morem reči, da je Srbska skupnost v Sloveniji 

                                                      
373  Percepcije slovenske integracijske politike »uskoško« prebivalstvo v Beli krajini, etnična diskriminacija 

v delovnem okolju, izseljevanje in povratništvo Slovencev Zaključno poročilo uredila Miran Komac in 

Mojca Medvešek, str. 42. 
374 Dejansko je glede na zadnji popis in število vpisani v volilni imenik narodnih skupnosti število Italijanov še 

precej manjše. 
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zadovoljna. Je premalo denarja za delovanje naših društev. Se moreš sprijazniti. Madžari in 

Italijani so ostali podedovani od Jugoslavije kot manjšina.« 

Dva intervjuvanca kot največji problem srbske skupnosti v Sloveniji navajata, da otroci doma 

ne govorijo srbsko. Po njuno je to začetek in najpomembnješa stvar. Predlagati stvari na državo 

in njeno financiranje društev, brez lastne skrbi za jezik, niti z vpisom otrok k dopolnilnemu 

pouku, po njunem mnenju ni pravi pristop. Glede situacije v Velenju, kjer sama živita in vodita 

srbsko društvo, navajata: »Najbolj žalostno pa je, midva sva rojena v Sloveniji, v Slovenj 

Gradcu, živiva v Velenju, v društvu je 80% (bomo rekli) migrantov. Ni otrok iz domačega 

okolja, rojenih v Sloveniji, o tem se pogovarjamo, pustimo manjšino, denar…Ko bodo ljudje, 

ki so rojeni na območju Slovenije, vključeni v društvih, potem se lahko pogovarjamo o nekem 

masovnem številu. V Velenju je 1000, 1200 družin, v društvu nas je, če zajamemo vse, 40-45 

članov. Pa še ti niso vsi Srbi. Imamo Slovence, Hrvate, kakorkoli vzamete – ljudi, ki to radi 

počnejo. Drugi bi prišli, če bi dobili denar. To ni namenjeno denarju, ti ljudje bi radi od 

manjšine nekaj dobili. 

Slovenija nam je dala dovolj, včasih so kakšni težji pogoji in se težje pride do denarja, ampak 

Slovenijo skušamo razumeti. Če znaš svoj jezik in znaš slovenščino pomeni, da jo spoštuješ. 

Problem je, da so ljudje iz dveh jezikov naredili en jezik, temu pravim »čefurščino«, sicer se 

grdo sliši, kot žalitev. Ni žalitev, če nekdo živi v Sloveniji,  obiskuje vrtec, osnovno šolo, 

srednjo šolo, faks in še vedno ne zna slovenski jezik. Zato smo nenehno skeptični glede teh 

stvari, tudi v javnem skladu pri nas. Midva nekako zagovarjava, da so Slovenci tu prvi narod, 

nisva pa občutila še, da imava midva problem s Slovenci. Mene še noben ni žalil, tudi sicer ko 

srbščino uporabljava na pol pa vseeno, če sem med Slovenci, govorim slovensko. « 

Pojavlja se tudi vprašanje, katere srbske organizacije v Sloveniji so reprezentativne. En 

intervjuvanec je glede taga dejal: »V resnici obstaja ena zveza v Sloveniji, drugo ni zveza 

ampak je društvo. Ampak zaradi ambasade Srbije, ki toliko pritiska na nas domače imamo 

problem. Zveza srbskih društev Slovenije so Srbi, ki vodijo, poreklom iz Bosne in 

Hercegovine. Ni Srbov iz Srbije. To drugo, društvo: Zveza Srbov Slovenije pa so ljudje iz 

Srbije. Razlika je velika. Jaz pravim, da to ni Zveza Srbov Slovenije, ampak Zveza Srbov iz 

Srbije. To je velik problem. Oni nimajo mase ljudi, maso držimo mi - ostali. Ker sem jaz tudi 

podpredsednik tega. Problem je, da je to že tretja ali četrta organizacija, ki se je podrla. Vedno 

dobi zeleno luč Vlade Srbije. To so izobraženi ljudje, ki vedno skačejo po Vladi in 

ministerstvih. Mi smo navadni ljudje, delavci, šoferji in tako naprej, ki se trudimo ohraniti 

kulturo. Nismo tako politično usmerjeni.« 

Glede na to, da Zveza Srbov Slovenije kot njihova najpomembnejša predstavnica v Sloveniji 

svoj temeljni argument glede avtohtonosti v Sloveniji temelji na predhodnem popisu 

prebivalstva, se zdi, da samo avtohtonost, kar je pogoj za pridobitev statusa narodne manjšine, 

bazirajo na številčnosti njenih pripadnikov, ki pa predvsem izhaja iz obdobja po drugi svetovni 

vojni. Prava avtohtona skupnosti, ki se je na ozemlje Bele Krajine naselila v 15. stoletju, komaj 

še obstaja. Šteje nekaj deset prebivalcev, pri čemer je njena identiteta izjemno šibka in zase ne 

zahteva posebnega statusa. Tako je vez med to skupnostjo in prevladujočimi pripadniki 

današnje srbske skupnosti komajda obstoječa. To pa postavlja Srbe v Sloveniji v identični 

položaj z drugimi narodi bivše Jugoslavije, kjer pogoj avtohtonosti ni izpolnjen oziroma je 
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bistveno drugačen kot v primeru italijanske in madžarske narodne skupnosti, kot tudi Romov. 

Ker vasi, kjer še živijo predstavniki srbske skupnoste v Beli krajini predstavljajo izjemno 

kulturno dediščino, velja razmisliti, kako bi jih slovenska država lahko še bolje kot do sedaj 

zaščitila tako s stabilnejšem financiranjem kot tudi z morebitno reformo pravne ureditve. 

Tako se zdi, da bo v okviru zdajšnjega ustavnega pogoja, tj. avtohtonosti narodne skupnosti za 

njeno ustavno priznanje, za srbsko narodno skupnost, kot tudi za vse druge narodne skupnosti, 

ki še niso ustavno priznane, to izjemno težko doseči. Temu botruje tudi dejstvo, da je že ob 

bolj jasnih rešitvah Ustavo v Sloveniji zelo težko spremeniti, saj se glede na dosedanjo 

ustavnorevizijsko prakso ustavna večina, potrebna za uveljavitev spremembe, zelo težko 

doseže. 

Bolj realen se zdi predlog Kulturnega društva Mihajlo Pupin, ki ne cilja na spremembo Ustave, 

saj se zaveda splošne težavnosti takšnega postopka, in zato predlaga sprejem zakona, glede 

katerega so že pripravili osnutek (glej zgoraj celotno besedilo). Osnutek zakona je dokaj 

precizno napravljen in se zdi, da zajema vse zahteve srbske skupnosti poleg ustavnega 

priznanja. So pa številni predlogi rešitev v zakonu vsebinsko zelo vprašljivi in na več mestih 

zelo verjetno tudi protiustavni. Besedilo predloga zakona bi pred resno obravnavo torej 

potrebovalo resno modifikacijo. 

Toda še pred tem je prvi problem, ki se glede tega predloga pojavlja, ali je ta predlog sploh 

usklajen z drugimi srbskimi društvi v Sloveniji oziroma z Zvezo srbskih društev, da bi ga lahko 

šteli za reprezentativnega. Nikjer ga namreč ni bilo mogoče zaslediti na spletni strani Zveze 

srbskih društev, o njem pa smo se seznanili šele prek intervjuja z odvetnikom Markom 

Sladojevićem, ki ga je napravil kot vodja tega projekta. Reprezentativnost tega predloga se zdi 

ključna, kajti Republika Slovenija mora slediti splošnemu interesu srbskih društev, in se ne 

more ukvarjati s parcialnimi interesi.    

Glede obstoječega predloga zakona pa obstajata še vsaj naslednji dilemi oziroma pomisleka. 

Prva niti ni težavna, saj se ob prebiranju zakona zdi, da je kar nekaj predlaganih rešitev že 

izvedenih v obstoječi ustavni ureditvi in zakonodaji Republike Slovenije in jih ne bo težavno 

posebej priznati oziroma ponoviti v posebnem zakonu, če se za njegov sprejem odloči 

zakonodajalec. To so denimo pravice, ki so zagotovljene vsem, ali vsaj vsem (tudi ustavno 

nepriznanim) narodnim skupnostnim, na ozemlju Republike Slovenije. 

Naslednja dilema, ki se pojavlja, je, ali sprejeti poseben zakon za srbsko skupnost ali pa je bolj 

smiselno sprejeti nekakšen krovni zakon za vse ustavno nepriznane narodne skupnosti v 

Sloveniji (in če bi bil sprejet le zakon o srbski skupnosti, ali ne bi to pomenilo protiustavne 

diskriminacije drugih skupnosti). Nekaj argumentov za prvo rešitev sicer obstaja v njihovi vsaj 

delni, četudi izjemno »šibki avtohtonosti« in dejstvo, da so najbrž res druga najštevilčnejša 

narodna skupnost na ozemlju Republike Slovenije (a rabili bi bolj verodostojne podatke npr. iz 

novega popisa prebivalstva). Toda po drugi strani bi morali paziti, da takšna pozitivna 

diskriminacija glede na druge narode bivše Jugoslavije, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji, 

ne bi kršila 14. člena Ustave Republike Slovenije o enakosti vseh pred zakonom. Možna 

ureditev bi bila, da se zagotovi ustavno priznanje srbske skupnosti bodisi z izrecno omembo 
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ali pa z črtanjem poimenskih omemb skupnosti v slovenski ustavi, tako bi se ustavna določba 

nanaša na vse skupnosti v slovenski ureditvi.  

Primerjava priporočil v zvezi z Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin za Slovenijo, 

Nemčijo, Avstrijo, Španijo in Združeno kraljestvo razkrije, da je bila za vse države aplicirana 

bolj ali manj enaka metodologija s pomembno razliko, da je skupina strokovnjakov delegacije 

svetovalnega odbora glede Slovenije narodne manjšine obravnavala širše in pri tem ni 

upoštevala kriterija avtohtonosti. Izpostaviti je treba, da pri drugih državah skupine 

strokovnjakov delegacije svetovalnega odbora priseljencev niso obravnavale kot manjšine. 

Glede Slovenije pa je poleg ustavno priznanih italijanske in madžarske narodne skupnosti ter 

romske skupnosti, skupina strokovnjakov delegacije svetovalnega odbora v svojih poročilih 

obravnavala tudi t. i. nove narodne manjšine,375 kot jih poimenuje Deklaracija RS o položaju 

narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v RS (DePNNS) iz leta 2011. To 

poimenovanje je prevzela tudi skupina strokovnjakov delegacije svetovalnega odbora v tretjem 

poročilu, ki je bilo objavljeno le nekaj mesecev kasneje po sprejetju omenjene deklaracije.376 

Pred tem, v prvem poročilu iz leta 2005, takšnih tendenc ni zaznati. Med pripadnike prej 

omenjenih novih narodnih manjšin štejejo pripadniki narodov Albancev, Bošnjakov, 

Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov, ki so državljani RS in imajo v RS stalno 

prebivališče in »ki so v nekdanji skupni državi SFRJ imeli dejansko in formalno konstitutivno 

vlogo v vseh socialističnih republikah te nekdanje države«.377 DePNNS v zvezi s statusom teh 

dodaja, »da so bili pripadniki teh narodnih skupnosti ob osamosvojitvi in konstituiranju 

Slovenije kot samostojne in neodvisne države, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici 

slovenskega naroda do samoodločbe, postavljeni v objektivno nov in drugačen narodnostno-

manjšinski položaj«.378 Eden izmed ciljev DePNNS je tudi upoštevati, »da sicer zgledna in v 

svetu priznana politika Slovenije do avtohtonih narodnih manjšin, zaradi odsotnosti 

organiziranega napredka pri določanju strategije za urejanje kolektivnih pravic narodnih 

skupnosti, ki jih ne štejemo kot avtohtone in njihove pravice niso posebej navedene v ustavi, 

ne uživa več celovitega odobravanja in razumevanja v strokovnih raziskavah in mednarodnih 

institucijah«,379 in s tem »upoštevati stališča predsednika republike o potrebi, da ima država 

urejen status tudi do novih narodnih skupnosti, izvirajočih iz prostora nekdanje skupne 

države«380.  

Čeprav je avtohtonost srbske skupnosti lahko dokazana le v vaseh v Beli Krajini, velja 

razmislek, ali in kako bi slovenska država lahko izboljšala varstvo srbske skupnost, npr. tako s 

stabilnejšim financiranjem kot tudi reformo zakonske ali morebiti celo tudi ustavne ureditve. 

Praksa kaže, da so nekateri pristopi pri varovanju kolektivnih pravic dobro obnesli, kot denimo 

poučevanje srbskega jezika v dopolnim pouku. Razmisliti je potrebno o sprejemu zakona, ki bi 

                                                      
375 9. odst. Deklaracija 2011, str. 6 tretjega poročila skupine strokovnjakov delegacije svetovalnega odbora 

OKVNM iz 2011, str. 1 in 5 četrtega poročila skupine strokovnjakov delegacije svetovalnega odbora OKVNM 

iz 2018. 
376 Ibid. 
377 1. odst. Deklaracija 2011 
378 Ibid. 3. odst. 
379 Ibid. 7. odst. 
380 Ibid. 9. odst. 
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na enem mestu povzel vse obstoječe individualne in kolektivne pravice pripadnikov srbske 

skupnosti.  

6. Zaključna vsebinska analiza pobud ter argumentov za in proti 

spremembi statusa nemške, hrvaške in srbske skupnosti v 

Republiki Sloveniji 
 

 

Slovenski ustavnopravni red ponuja enega izmed najbolj sodobnih modelov ustavnopravnega 

pravnega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin tako posameznikov kot pripadnikov 

različnih skupnosti. Slovenska država vsem prebivalcem zagotavlja varstvo človekovih pravic 

in temeljnih svoboščin.381 Pripadnikom italijanske in madžarske narodne skupnosti namenja 

zaradi njihovega zgodovinsko zapostavljenega položaja in ranljivost posebno prednostno 

varstvo na območju, kjer tradicionalno živijo. Slovenska ustava v njenem drugem poglavju 

določa, da imajo državni organi negativne in pozitivne obveznosti do varstva človekovih 

pravic. Države nosijo negativne obveznosti, da ne posegajo v uresničevanje človekovih pravic. 

Pravna narava državnih obveznosti negativne narave do varovanja človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin je neposredna, izvršljiva in učinkovita. Država nosi obveznosti kot rezultat 

pri varovanju človekovih pravic. Ustavni red na čelu s slovensko ustavo ustvarja neposredne 

in izvršljive obveznosti državne do uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Nemška, hrvaška in srbska skupnost v Republiki Sloveniji se med seboj precej razlikujejo po 

svoji zgodovini, današnjih demografskih značilnostih, načinu zgodovinske in sodobne 

poselitve ter po stopnji kulturne sledi, ki so jo pustili na ozemlju slovenske države ter v sodobni 

slovenski družbi. Vsled tega se vsebinsko med seboj precej razlikuje tudi vsebina pobud in 

vsebina argumentacij za podelitev posebnega narodnomanjšinskega statusa v Republiki 

Sloveniji.  

 

Pri nemškogovoreči skupnosti gre najpogosteje za argumentiranje v smeri njihove zgodovinske 

prisotnosti, torej avtohtonosti na območju današnje Slovenije zaradi česar naj bi si zaslužili 

poseben manjšinski status, ne glede na njihovo zelo majhno število ter izrazito razpršeno 

naselitev. Najpogosteje zahtevajo priznanje na ustavni ravni, občasno se pojavijo tudi 

argumenti, da bi zadostoval zakonodajni nivo. Prisotne so tako pobude za izenačitev njihovega 

statusa z avtohtonima ustavno priznanima italijansko in madžarsko narodnima skupnostma, kot 

tudi pobude za drugačen status, z manjšim obsegom pravic, upoštevajoč drugačne današnje 

karakteristike nemškogovoreče skupnosti v primerjavi z italijansko in madžarsko narodno 

skupnostjo. 

 

Pri pobudah za poseben status hrvaške in srbske skupnosti pa je raznolikost argumentacij še 

precej bolj raznolika. Občasno vsaka od teh dveh skupnosti samostojno predstavi pobudo za 

poseben narodnomanjšinski status. Poleg tega pa so bile v zadnjem desetletju in več zelo 

pogoste tudi pobude, da bi Slovenija morala poseben narodnomanjšinski status podeliti šestim 

                                                      
381 Jernej Letnar Černič, Slovenija na razpotju: geneza varstva človekovih pravic v slovenski družbi, Kranj: 

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, cop. 2018. 
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narodom z območja nekdanje Jugoslavije – Albancem, Bošnjakom, Črnogorcem, Hrvatom, 

Makedoncem in Srbom. Pojavljale so se tako pobude za poimensko ustavno priznanje, kot za 

urejanje tematike na zakonodajnem nivoju. 

 

Pri utemeljevanju razlogov, zakaj bi bilo ustrezno v ustavo vključiti tudi skupnosti narodov 

nekdanje Jugoslavije, se uporabljajo različne argumentacije. Prva je, da sta srbska in hrvaška 

manjšina v Sloveniji avtohtoni. Srbi so se na ozemlju današnje Slovenije v večjem številu 

pojavili okoli leta 1530, ko so v begu pred Turki naselili Belo krajino, kjer je bila nato 

organizirana Vojna krajina. Za Hrvate pa obstajajo trditve, da jih lahko zgodovinsko zaznamo 

v 19 občinah na obmejnem pasu v Beli krajini in Primorju, kamor so se skozi stoletja 

doseljevali s sosedskega prostora. A takšna ureditev bi bila ozka. Zajela bi dve skupnosti na 

zelo omejenem ozemlju, kjer prebiva izrazito manjšinski del oseb te narodnosti v Sloveniji. 

Druga argumentacija je, da dosedanje teorije in mednarodna praksa glede avtohtonosti niso več 

ustrezni, saj je vidik, da so avtohtone skupnosti, ki so se selile pred industrijsko revolucijo 

preživet in bi status avtohtonih skupnosti sedaj moral pripadati že vsem narodom nekdanje 

SFRJ – s tem da bi se avtohtonost interpretiralo kot pripadnost drugi generaciji, torej potomcem 

priseljencev, ki so že bili rojeni na območju države, ali da bi se avtohtonost razumelo kot npr. 

30-letno ali 100 letno prisotnost na nekem ozemlju382. Poleg idej o spremembi razumevanja 

načela avtohtonosti se pojavljajo tudi pobude, da načelo avtohtonosti pri posebnem varstvu 

manjšinskih skupnosti sploh ni ustrezno in ga bi bilo treba ukiniti ter pravice avtohtonih 

(prvotnih) in alohtonih (priseljenih) manjšin izenačiti. Slednja argumentacija je pogosto 

pospremljena tudi s trditvijo, da je bolj kot avtohtonost pomembna številčnost neke skupnosti, 

pripadniki narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji pa so (precej) bolj številčni od pripadnikov 

italijanske in madžarske narodne skupnosti ali pa s trditvijo, da  je alternativni kriterij 

avtohtonosti številčnost, torej da mora neka skupnost izpolnjevati enega izmed njiju. 

 

Ker so avtorji vseh teh idej za spremembe (statusa pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije 

v Sloveniji) pogosto isti, se lahko pojavi napačen vtis, da so si vsebinsko sorodne. A gre 

dejansko za različne koncepte. Da se ideje pojavljajo tudi s strani istih avtorjev, lahko 

razumemo predvsem tako, da zaradi nezadovoljstva z obstoječo ureditvijo iščejo različne 

možnosti, kako bi se problematiko dalo urediti na drugačen način, pri tem pa niso posebej 

konsistentni. 

 

V najnovejšem obdobju pa lahko opažamo zanimiv premik. V preteklosti so pobude 

nemškogovreče skupnosti na eni strani ter pobude pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije 

potekale neodvisno in ločeno ene od drugih. Uporabljali so tudi diametralno nasprotne 

argumentacije, nemškogovoreča skupnost temelječ na pomenu atributa avtohtonosti, 

pripadniki narodov nekdanje Jugoslavije pa večinoma zavračajoč avtohtonost in poudarjajoč 

številčnost. Sedaj pa lahko opazimo najnovejše pobude, kjer so se med seboj povezali 

                                                      
382 Pri konceptu 100 letne prisotnosti za doseganje avtohtonosti večina pripadnikov hrvaške in srbske narodnosti 

v Sloveniji sicer še ne bi dosegla tega mejnika. 
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pripadniki nemškogovoreče, hrvaške in srbske skupnosti.383 To je zgolj domneva: mogoče 

predstavniki teh treh skupnosti, upoštevajoč dejstvo, da do sedaj s svojimi pobudami niso 

uspeli, računajo, da jim bo skupaj lažje uspelo. V primeru takšnega skupnega nastopa pa bo 

potrebno, da poenotijo argumentacijo. Glede na to, da se v številčnosti med seboj zelo 

razlikujejo sta pomembni vprašanji ali lahko vse tri skupnosti štejemo za v določenem 

segmentu avtohtone na območju današnje Slovenije ter ali se katero od teh potencialnih 

območij prekriva tudi z današnjo strnjeno poselitvijo ter aktivno skupnostjo, ki na tem 

lokalnem nivoju kaže interes za poseben status za lažje ohranjanje svoje identitete, kulture in 

jezika. Ker pa ni mogoče izključiti, da se bo tudi v bodoče uporabljalo argumentacije za 

narodnomanjšinski status vseh šestih narodov nekdanje Jugoslavije, ti argumenti pa so bili v 

preteklosti celo prevladujoči pri pobudah za priznanje hrvaške in srbske skupnosti, se v 

nadaljevanju dotikamo tudi teh skupnih pobud za priznaje posebnega statusa šestim narodov 

nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. 

 

O ustreznosti kriterija avtohtonosti pri manjšinskem varstvu384 

 

Avtohtone / zgodovinske / tradicionalne manjšine, naj bi bile po večinski interpretaciji 

(akademski, ne pravni, kjer pojem ni jasno normiran) tiste, ki so se selile pred industrijsko 

revolucijo. Razlog za to časovno ločnico je dejstvo, da je šlo pri preseljevanju pred industrijsko 

revolucijo za strnjeno in ozemeljsko omejeno naseljevanje skupnosti, ki so se preseljevale. 

Kasnejše priseljevanje in naseljevanje je bilo v skladu s potrebami industrije in posledično 

prostimi delovnimi mesti razpršeno.  

 

Poleg dolžine naselitve so pri modelu po konceptu avtohtonosti relevantni kriteriji še strnjenost 

in teritorialna omejenost naselitvenega območja,385 pomembno pa je tudi dejstvo, da avtohtone 

narodne skupnosti niso mogle vplivati na spremembe državnih meja. V našem primeru je bila 

torej njihova priključitev k Sloveniji dejstvo, na katerega niso mogli vplivati, medtem ko so se 

pripadniki neavtohtonih skupnosti na ozemlje Slovenije priselili po svoji volji. Pri tem modelu 

je manj pomemben kriterij številčnosti narodnih skupnosti.386 Številčnost bi namreč pomenila 

argument moči. Pravice manjšin pa obstojajo ravno zato, da argument moči (številčnost) pri 

nekaterih vprašanjih ne pride do izraza (večina ne zatre manjšine). Avtohtonost je tudi 

                                                      
383 Glej npr. STA, Na okrogli mizi pozivi k dialogu in priznanju nemško govoreče skupnosti v Sloveniji, 8.12. 

2021, https://www.sta.si/2976001/na-okrogli-mizi-pozivi-k-dialogu-in-priznanju-nemsko-govorece-skupnosti-v-

sloveniji.  
384 O tem glej tudi Dejan Valentinčič, Stopnja družbene integracije neslovenskega etničnega prebivalstva v Mestni 

občini Nova Gorica v kontekstu obče slovenske družbe, 2017, 264-276 in Dejan Valentinčič, Pomen avtohtonosti 

pri zaščiti narodnih manjšin: slovenska perspektiva in kratka primerjava = Die Bedeutung der Autochthonität für 

den Schutz der nationalen Minderheiten : die slowenische Perspektive und ein kurzer Vergleich. V: Alte und neue 

Minderheiten: Integration, Recht und Politik = Stare in nove manjšine: integracija, pravo in politika. (uredil 

Gerharg Hafner, 2018), 211-249. 
385 Vera Kržišnik-Bukić, Narodnomanjšinsko vprašanje v Sloveniji po razpadu Jugoslavije: O družbeni 

upravičenosti priznanja statusa narodnih manjšin Albancem, Bošnjakom, Črnogorcem, Hrvatom, Makedoncem in 

Srbom v Republiki Sloveniji s predlogi za urejanje njihovega narodnomanjšinskega položaja. Razprave in gradiv, 

št. 56-57, 2008, 10. 
386 Glej npr. John Packer, On the Definition of Minorities. V: The Protection of Ethnic and Linguistic Minorities 

in Europe (uredila John Packer in Kristian Myntti), Abbo ali Nigel Rodney, Conceptual Problems in the Protection 

of Minorities, International Legal Developments. Human Rights Quartely,  št. 17, 1995, 48-71. 

https://www.sta.si/2976001/na-okrogli-mizi-pozivi-k-dialogu-in-priznanju-nemsko-govorece-skupnosti-v-sloveniji
https://www.sta.si/2976001/na-okrogli-mizi-pozivi-k-dialogu-in-priznanju-nemsko-govorece-skupnosti-v-sloveniji
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varovalka pred tem, da manjšine ne bi bile podvržene preštevanju. V primeru omejevanja s 

številčnostjo bi države lahko še bolj želele asimilacijo manjšinskih skupnosti, saj bi te nato s 

padcem števila lahko tudi izgubile pravico do posebnega varstva. V primeru popolnega 

izginotja pripadnikov zaščitene manjšine bi bilo prvo vprašanje, kako je do tega lahko prišlo. 

Manjšinsko varstvo naj bi prav to preprečevalo. Manjšinsko varstvo temelji tudi na varstvu 

identitete okolja, zgodovinske prisotnosti nekega jezika, kulture, religije, načina življenja na 

določenem teritoriju.  

 

Glede upravičenosti kriterija avtohtonosti se pojavljajo različni argumenti, ki jih je potrebno 

soočiti. Označevati pripadnike vseh skupnosti, ki so se selile po pričetku industrijske dobe 

preprosto kot »priseljenci«, je vprašljivo, saj so to lahko skupnosti in njihovi pripadniki, ki na 

ozemlju te države živijo že več generacij in z domovino prednikov niti niso več povezani. Zato 

se v delu stroke pojavlja tudi pobuda, da bi manjšinske skupnosti smatrali kot avtohtone s tretjo 

generacijo, ki živi na nekem teritoriju, ali po določenem številu let, pogosto se omenja kot meja 

100 let. Včasih pa tudi meja 30 let, ali da avtohtonost začne veljati z drugo generacijo 

naseljenosti. Roter navaja, da države praviloma ne navajajo obdobja, ko neka skupnost postane 

avtohtona.387  

 

A ob tem ostaja dejstvo, da je podeljevanje posebnih kolektivnih manjšinskih pravic narodnim 

skupnostim zelo vezano na teritorialno načelo (npr. dvojezični javni napisi, jezik manjšine 

priznan kot uradni jezik na določenem teritoriju, različni modeli manjšinskih šol, zagotovljeno 

politično predstavništvo na lokalni ravni …) in bi bile torej neizpolnjive za manjšine, ki niso 

strnjeno naseljene. Postavlja se vprašanje, ali je mogoče obe vrsti narodnih manjšin formalno 

izenačiti, po obsegu pravic pa ne. V kolikor bi to ocenili kot neprimerno, je še posebej potrebno 

upoštevati dejstvo, da pri manjšinskem pravu (enako kot v pravu nasploh) velja načelo 

nezmanjševanja že pridobljenih pravic. Države, ki tradicionalno naseljenim manjšinah 

priznavajo širok krog pravic, kot to velja tudi za Slovenijo, so torej pri reformi manjšinskega 

prava še bolj omejene.388 Širjenje posebnih kolektivnih manjšinskih pravic na manjšinske 

skupnosti, ki ne zadostujejo teritorialnemu načelu strnjene in omejene poselitve, pa bi nujno 

odprlo tudi vprašanje spremembe zagotovljenih pravic tradicionalnih manjšin. To pa bi 

zagotovo izzvalo nezadovoljstvo in proteste tistih manjšin, ki te pravice uživajo, kot tudi 

mednarodne skupnosti. V Sloveniji imata sicer madžarska in italijanska narodna skupnost 

pravico veta pri spremembah le njiju dotikajoče se zakonodaje, torej brez njunega soglasja 

spremembe ne bi bile mogoče, v kolikor ne bi šlo za ustavne spremembe. 

 

Kriteriju avtohtonosti pri manjšinskem varstvu sicer marsikdo nasprotuje, večkrat smo bili 

priča tudi omaluževajočemu odnosu, pogosto z neakademskim besednjakom. Šumi avtohtonost 

tako ocenjuje kot »nemoralno strokovnjaško narodnjaštvo« in »retorika nacionalnega 

                                                      
387 Petra Roter, Identifikacija manjšin v Sloveniji: so lahko mednarodni kriteriji v pomoč? V: Zgodovinski, 

politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji (uredila Vera 

Kržišnik-Bukić in Damir Josipovič, 2014), 64. 
388 Za Slovenijo to še dodatno velja zaradi dejstva, ker sistem varovanja madžarske in italijanske narodne 

skupnosti zajema vse prebivalce narodnostno mešanega ozemlja in ne le pripadnikov narodnih skupnosti. 
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brambovstva«.389 Janko Spreizer pa glede avtohtonosti uporablja opise, kot so: »zaradi učenega 

zvena besede, s katerim se spretno zakrije zunajznanstvenost domačijskih ideologij«, »o njem 

ponujajo zgolj vrednostne razlage, v bistvu se jim zdi naraven«, »akterji kreirali ideologije 

avtentičnosti, domačinskosti, starosvetnosti, izvirnosti ipd.«, »praznina v pomenih avtohtonosti 

predstavlja prikladno polje, ki se ga lahko zapolni z novimi ideologijami, ki očitno večinoma 

služijo izključevanju »tujstva«, npr. tistega, ki ga personificirajo imigranti v Sloveniji«, 

»akomodirajo sovražni govor do domnevnih tujcev« itd.390  

 

Vsi neusmiljeni kritiki načela avtohtonosti pa imajo nekaj skupnih točk: ostanejo pri kritiki, ne 

ponudijo pa alternativnega modela, ki bi bil po njihovem mnenju pravičen do vseh manjšin in 

večinskega prebivalstva; poskusijo ustvariti vtis, da je Slovenija edina izjema, ki upošteva 

avtohtonost in spregledajo, da so takšne praktično vse evropske države ter slovenski narod in 

politiko Republike Slovenije poskušajo prikazati kot nacionalistične, pripadnike manjšin pa 

kot žrtve. Pomenljivo je dejstvo, da je v družboslovju ta termin tako pod udarom, v 

naravoslovnih vedah pa je nekaj povsem samoumevnega kot avtohtone slovenske imenovati 

konja lipicanca, krškopoljskega prašiča, štajersko kokoš, konja posavca, kranjsko čebelo, psa 

kraškega ovčarja itd. Janko Spreizer sicer tudi to poimenuje kot ideologije.391 392 

 

Poleg sprememb načela avtohtonosti iz preseljevanja v predindustrijski dobi na druge kriterije, 

se pojavljajo tudi pobude, da načelo avtohtonosti pri posebnem varstvu manjšinskih skupnosti 

sploh ni ustrezno in ga bi bilo potrebno ukiniti ter pravice avtohtonih in alohtonih manjšin 

izenačiti. V tem primeru bi bila dilema zmanjševanja že pridobljenih pravic tradicionalnih 

manjšin še bolj akutna. Klopčič, Komac in Kržišnik-Bukić v poročilu raziskovalnega projekta 

o položaju in statusu pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji, kjub temu da 

avtohotnost označujejo kot nedoločnost, jih le ta ne moti, ampak si prizadevajo za ureditev 

avtohtonega manjšinskega statusa »ABČHMS«.393394 Predlagajo upeljavo dveh faz 

avtohtonosti, starejše in mlajše. Starejša naj bi zadevala prednike današnjih Hrvatov in Srbov 

v Sloveniji, mlajša pa imigrante iz Jugoslavije. Kriterij naj bi bil obdobje 75 let.395  

 

Za ocenjevanje sprejetosti načela avtohtonosti kot kriterija za manjšinsko varstvo se je nujno 

ozreti tudi onkraj slovenskih obzorij, v mednarodno in primerjalno perspektivo. Da je v 

mednarodni politični skupnosti razlika med avtohtonimi in priseljenimi manjšinami še vedno 

                                                      
389 Irena Šumi, Etnično razlikovanje v Sloveniji: izbrane problematizacije. Razprave in gradivo, št. 45, 24. 
390 Alenka Janko Spreizer, Avtohtonost v slovenskem narod(nost)nem vprašanju in koncept staroselstva: nastavki 

za analizo ideologij primata. Raziskave in gradivo, št. 50-51, 2006, 239. 
391 (Verjetno pa bi bila manj navdušena, če bi se strokovnjaki za živalske vede tako samozavestno opredeljevali o 

družbenih študijah, s katerimi se sama ukvarja.) 
392 Alenka Janko Spreizer, Avtohtonost v slovenskem narod(nost)nem vprašanju in koncept staroselstva: nastavki 

za analizo ideologij primata. Raziskave in gradivo, št. 50-51, 2006, 257-260. 
393 Torej za pripadnike narodov Albancec, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov. 
394 Vera Klopčič, Miran Komac in Vera Kržišnik-Bukić, Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi 

v Republiki Sloveniji. Položaj in status pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. INV, 2003, 305. 
395 Vera Klopčič, Miran Komac in Vera Kržišnik-Bukić, Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi 

v Republiki Sloveniji. Položaj in status pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. INV, 2003, 241 in 

Alenka Janko Spreizer, Avtohtonost v slovenskem narod(nost)nem vprašanju in koncept staroselstva: nastavki za 

analizo ideologij primata. Raziskave in gradivo, št. 50-51, 2006, 241. 
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široko sprejeta, dokazujejo dejavniki, kot so npr. da Evropska unija za kandidatke za članstvo 

v povezavi zahteva izpolnjevanje t. i. koebenhavnskih kriterijev iz leta 1993, kjer pa se 

standardi varstva manjšin predvidevajo le za tradicionalne manjšine.396 Tudi s strani EU 

ustanovljeni Evropski urad za manj razširjene jezike397 (EBLUL) v svoj delokrog šteje le 

tradicionalne manjšinske in regionalne jezike. V evropskem parlamentu deluje tudi politična 

skupina Evropska svobodna zveza398 (European Free Alliance - EFA), ki združuje samostojne 

manjšinske in regionalne stranke. Možnost članstva pa imajo le stranke tradicionalnih manjšin. 

V evropskem parlamentu ima EFA skupno poslansko skupino z Evropsko stranko Zelenih399, 

ki velja za eno najbolj naklonjenih priseljenskim skupnostim od vseh evropskih političnih 

skupin, a tudi ona torej pristaja na razlikovanje med zgodovinskimi in novodobnimi 

manjšinami. Eno izmed teles Evropskega parlamenta je tudi Medskupina za tradicionalne 

manjšine, narodne skupnosti in jezike (Intergroup for Traditional Minorities, National 

Communities and Languages), ki tudi obravnava izključno avtohtone skupnosti. 

 

Tudi krovna organizacija evropskih narodnih manjšin Federalistična unija evropskih 

narodnosti400 (FUEN) je na svojem kongresu leta 2016 razpravljala o tem, ali bi svoje članstvo 

razširili in dali možnosti včlanjevanja v organizacijo tudi organizacijam priseljenskih manjšin, 

a so to možnost zavrnili. Enako se je odločila tudi mladinska krovna organizacija Mladina 

evropskih narodnosti401 (YEN).402 Predsednik FUEN Loránt Vincze je na zasedanju 

parlamentarne skupščine Sveta Evrope, oktobra 2016, izrazil svojo zaskrbljenost, da se zdi, da 

se razumevanje Okvirne konvencije za narodne manjšine vse bolj odmika od njenega izvornega 

namena in da se ne more kar vsake skupine vključiti pod zaščito tega dokumenta, ki je 

namenjen le tradicionalnim narodnim manjšinam.403404  

 

Pred leti je bila kot transnacionalna krovna manjšinska organizacija zelo aktivna tudi 

A.I.D.L.C.M.405 (Mednarona zveza ogroženih jezikov – L'Association pour la Defence des 

Langues et Cultures Manacees - International Association for the Defence of Menaced 

                                                      
396  Gabriel Toggenburg, A Rough Orientation Through a Delicate Relationship: The Eropean Union's 

Endeavours for (its) Minorities, 2000. 
397 Evropski urad za manj razširjene jezike, http://www.eblul.org.  
398 Evropska svobodna zveza, http://www.e-f-a.org in http://www.greens-efa.eu.  
399 Evropska stranka zelenih, http://greenprimary.europeangreens.eu.  

 400Federalistična unija evropskih narodnosti, http://www.fuen.org.  
401 Mladina evropskih narodnosti, http://www.yeni.org.  
402 Kot zanimiv podatek dodajmo, da sta FUEN in YEN že pred tem naredila eno izjemo: med svoje člane sta 

sprejeli organizaciji Turkov, ki so se v Nemčijo priselili iz severo-vzhodne grške regije Thrace. Razlog za izjemo 

je, da je zaradi hudega preganjanja skorajda celotno turško prebivalstvo zapustilo to regijo in se naselilo v zahodni 

Evropi, predvsem Nemčiji. Da gre za popolnoma enakopravno članstvo, dokazuje dejstvo, da je članica te 

manjšine Fatma Resit en mandat tudi predsedovala YEN-u. A kot pomenljiv podatek dodajmo dejstvo, da je v 

predstavitveni brošuri YEN-a Minority handbook for beginners organizacija Turkov iz Thrace Young ABTTF 

predstavljena na zadnjem mestu od vseh včlanjenih organizacij, kar je lahko naključje, ali pa tudi ne. 
403 Dobesedno je med drugim dejal: »You cannot equate the situation of a newly arrived migrant group with the 

demands of people that have developed their community over a period of centuries, often long before the 

establishment of modern states caused them to become national minorities« (Ibid). 
404 FUEN, The Framework Convention should not move away from the original aim of protection national 

minorities, 11. 10. 2016. 
405 Ta je imela največ članic iz romanskega jezikovnega področja, medtem ko ima FUEN največ članic in 

germanskega in slovanskega sveta, 

http://www.eblul.org/
http://www.e-f-a.org/
http://www.greens-efa.eu/
http://greenprimary.europeangreens.eu/
http://www.fuen.org/
http://www.yeni.org/
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Languages and Cultures), ki je tudi v svoje vrste sprejemala in zastopala izključno avtohtono 

prisotne skupnosti, torej ne migrantskih. 

 

FUEN je septembra 2011 skupaj z Demokratično zvezo Madžarov v Romuniji, Južnotirolsko 

ljudsko stranko in YEN-om vložila na Evropsko komisijo Evropsko državljansko pobudo, 

poimenovano »Minority Safepack«, da bi se tudi v okviru prava EU zaščitilo narodne manjšine. 

Zanjo je zbrala več kot milijon potrebnih podpisov iz vsaj sedmih držav. Komisija je pobudo 

septembra 2013 zavrnila z argumentom, da določanje stopnje varovanja pravic in promocija 

avtohtonih narodnih manjšin, kakršno zahteva državljanska pobuda, ni v pristojnosti Evropske 

komisije, kot pristojnosti določajo temeljne pogodbe EU. FUEN je zaradi te odločitve 

decembra 2013 začel postopek pred Sodiščem EU, saj po njihovem interpretacija 2. in 3. člena 

Pogodbe o Evropski uniji s strani Evropske komisije ni bila pravilna. FUEN je izpodbijal 

argumentacijo, da so manjšine omenjene le kot »vrednota« oziroma »vrednost« (»value«) in 

zato ta določba nima nobenih pravnih posledic. Sodišče je 3. februarja 2017 pritožbi ugodilo 

in komisija bo morala pobudo znova obravnavati (Judgment in Case T-646/13 2017). Ker je 

Evropska komisija pobudo tudi drugič zavrnila, je zadeva zopet pred Sodiščem EU. Odločitev 

Sodišča EU v tem primeru je izrednega pomena za prihodnost manjšinskega varstva v okviru 

Evropske unije. Predsednik FUEN-a Loránt Vincze jo je označil za »zmago avtohtonih 

narodnih manjšin«.406 Kar je za nas posebej relevantno, pa je, da se vložena državljanska 

pobuda nanaša izključno na avtohtone manjšine. Jasno ločevanje po kriteriju avtohotnosti je 

torej nedvoumno. 

 

Do sedaj je Sodišče EU sicer sprejelo le tri sodbe relevantne za narodne manjšine, a jih na tem 

mestu bežno omenjamo, saj so posredno pomembne tudi za našo raziskavo.407  

V primeru Bickel/Franz je sodišče odločilo, da imajo nemško govoreči na dvojezičnem 

območju na Južnem Tirolskem pravico zagovarjati se v nemškem jeziku, čeprav niso državljani 

Italije (C-274/96). Sodišče EU je torej poseglo na zakonodajo ene države članice na področju 

jezika, čeprav je ugotovilo diskriminacijo zgolj na področju prostega pretoka storitev. Primer 

sicer ne pomeni, da je Sodišče EU sprejelo zaščito narodnih manjšin kot splošno pravno načelo 

EU, a je kljub temu razširilo dotedanje razumevanje štirih temeljnih ekonomskih svoboščin.  

Druga relevantna sodba je primer Groener (C- 379/87), v katerem je bila nizozemski 

državljanki na Irskem zavrnjena prošnja za delovno mesto na irskem državnem kolidžu, ker ni 

govorila dovolj dobro irskega jezika, čeprav je tekoče govorila angleško. Pritožnica je v tožbi 

navedla, da na Irskem ne spoštujejo prostega pretoka delovne sile, a je sodišče odločilo, da je 

zahteva Irske utemeljena. Zahteva naj bi sicer bila delno diskriminatorne narave, a si Irska že 

dolgo prizadeva za uporabo irščine, z namenom ohranjanja narodne identitete in kulture, zato 

se je Sodišče EU strinjalo s potrebo po varovanju majhnih narodov in manjšinskih jezikov. 

                                                      
406 European minorities win minority safepack case against the european commission, 2017. 
407 O tem glej tudi Dejan Valentinčič, Evropska unija in narodne manjšine. Dignitas: revija za človekove pravice, 

št. 61/62, 2004, 109-128. 
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27. marca 2014 je Sodišče EU izdalo še tretjo sodbo, ki je zelo pomembna za pravice narodnih 

manjšin. V primeru Grauel Rüffer (C-322/13) je sodišče dalo pravico do uporabe manjšinskega 

jezika v civilnih sodnih postopkih tudi nepripadnikom manjšine na teritoriju, kjer manjšina 

živi. V tem primeru je regionalno sodišče v pokrajini Bocen na Sodišče EU poslalo predhodno 

vprašanje. Italijanska zakonodaja namreč določa, da imajo na dvojezičnem ozemlju pravico do 

uporabe nemščine le italijanski državljani, pripadniki nemške manjšine. Sodišče je dvomilo, 

da je ta ureditev v skladu z evropsko zakonodajo. Odločalo je namreč o primeru, kjer je nemški 

državljan zaradi poškodbe na sodišču sprožil odškodninski postopek proti češkemu smučarju, 

ki je bil soudeležen v nesreči, odškodninska tožba pa je zapisana le v nemškem jeziku. Sodišče 

EU je odločilo, da aktualna italijanska zakonodaja ni v skladu z evropskim pravom, natančneje, 

s prepovedjo diskriminacije na podlagi narodnosti ter načelom prostega pretoka ljudi. Sodišče 

je v sodbi še dodalo, da tudi večji stroški, ki bi jih imela Italija v teh primerih (zaradi potrebe 

po prevajanju), ne morejo biti odločilen dejavnik pri tej ureditvi, saj ekonomski razlogi ne 

morejo omejevati svoboščin, ki jih zagotavlja pravo EU. Tudi v tem primeru je SEU odločilo, 

glede na pravilno uporabo jezika v postopku, da se evropska načela pravilno izvajajo samo, če 

velja sklep, ki je bil sprejet v zadevi Bickel in Franz glede kazenskega postopka, in to za vse 

sodne postopke, ki tečejo na območju, kjer prebiva jezikovna manjšina, in torej tudi v 

pravdnem postopku. V nasprotnem primeru, meni SEU, bi bil državljan nemške narodnosti, ki 

ni italijanski državljan in ki kroži ali trenutno biva npr. v bocenski pokrajini, v slabšem položaju 

v primerjavi z nemško govorečim italijanskim državljanom, ki prebiva v tej pokrajini, saj ne 

more zahtevati, da teče celotni postopek v nemškem jeziku. Tudi s to sodbo želi SEU ponovno 

potrditi zaščito jezikovnih manjšin - ki ostane vedno v zakonski pristojnosti posameznih držav 

članic - hkrati pa želi poudariti, da taka zaščita ne more postati privilegij skupin v posameznih 

državah in oškodovati področje pravic, ki izvirajo iz evropskega državljanstva. Zaključek 

razlage evropskega prava je naslednji: evropski sodniki menijo, da morajo ostati pravila zaščite 

jezikovnih manjšin v pristojnosti državnega zakonodajalca, a se evropsko sodišče sme ukvarjati 

z njimi, ko je treba preveriti, če pravice, ki jih posamezne države članice priznajo jezikovnim 

manjšinam, nasprotujejo s pravicami in z interesi, ki jih ščiti Evropska unija: to je s prepovedjo 

diskriminacije na podlagi državljanstva in s prostim gibanjem evropskih državljanov.408 

Za nas sta pomembni sodbi Bickel/Franz in Grauel Rüffer, saj tudi Sodišče EU s tema sodbama 

manjšinsko varstvo interpretira kot pravice, vezane na določen teritorij, ki ga je ta skupnost 

zgodovinsko zaznamovala. V teh dveh primerih se torej nemščina ščiti in jo ima vsakkdo 

pravico uporabljati na Južnem Tirolskem, kjer je zgodovinsko pristona, nemškogovoreča 

jezikovna manjšina pa avtohtona. 

Eda najbolj uveljavljenih avtoritet na področju etničnih študij Will Kymlicka je prepričan, da 

je za obe skupnosti – tradicionalne manjšine (old minorities) in potomce priseljencev (new 

minorities) bolje, če sta obravnavani ločeno. Pravi, da je način nastanka obeh skupnosti tako 

različen, da potrebujeta ločen pravni in upravni okvir, ker bi bilo vključevanje t. i. novih 

manjšin v obstoječe varstvo napaka. »Imigranti ne potrebujejo manjšinskega mehanizma 

zaščite«, pravi. Kot problem vidi dejstvo, da je okvir za upravljanje migracij in integracije v 

                                                      
408 Dejan Valentinčič, Narodne manjšine v pravnem redu EU: postopen napredek ali le »tudi slepa kura zrno 

najde«? V: Zbornik prispevkov (uredili Saša Đorđević in Priscila Gulič, 2016). 71-88. 
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Evropi zelo šibak.409 

 

Če strnimo, bistvo načela avtohtonosti torej ni štetje števila let, koliko časa nekaj skupnost živi 

na določenem obdobju, ampak je bistvo čisto drugje. Zgodovinske skupnosti, ki jih štejemo za 

avtohtone, so zaradi dolgoletnega življenja na določenem območju tam bistveno vplivale na 

kulturno krajino, npr. poimenovanja krajev, gora, travnikov, rek in potokov itd; tradicije in 

navade na tem območju itd. Identiteta okolja je torej kulturna identiteta (tudi) te zgodovinske 

skupnosti. Skupnosti pa so danes v manjšini in njihovi kulturni atributi in identiteta so ogroženi. 

Zato uživajo posebno zaščito, ki jim šele omogoča enakopraven položaj za ohranjanje teh 

atributov, ki so tudi pomembna kulturna dediščina okolja. Poleg teh zgodovinskih temeljev 

mora biti tudi danes skupnost še strnjeno naseljena na tem geografsko omejenem območju ter 

kazati interes za manjšinski status in udejanjanje manjšinskih pravic. Za razliko od tega pa je 

značilnosti novodobnih (alohtonih) skupnosti, da so se preseljevali v novejšem času in zaradi 

spremenjenega načina delovanja družbe ter spremenjenih življenjskih stilov, so se naselili 

razpršeno. Osrednji cilj zanje je običajno integracija v večinsko okolje. Še vedno imajo 

možnost ohranjati svoj jezik, kulturno, identiteto, a kot njihove osebne atribute, umanjka pa 

razsežnost, da bi šlo za jezik in kulturo, ki je ključno kulturno zaznamoval okolje, zato 

tradicionalne manjšinske pravice (npr. dvojezične napisi, uradni jezik itd.) ne bi bili smiselni, 

saj jih niti ne bi bilo mogoče udejanjati. 

 

Upravičenost argumentov nemške, hrvaške in srbske skupnost v Sloveniji za podelitev 

manjšinskega statusa410 

 

Pobudniki za ustavne spremembe glede manjšinskega varstva narodov nekdanje Jugoslavije v 

Sloveniji so bili do sedaj različni. Gre za več skupnih pobud Zveze zvez na eni strani, na drugi 

strani pa so si za uvrstitev zgolj svoje skupnosti ločeno prizadevali tudi Zveza hrvaških društev 

in Zveza srbskih društev. Več argumentacij je spisala tudi dr. Vere Kržišnik-Bukić (njenim 

argumentom so nato sledile tudi skupne pobude Zveze zvez). Pri utemeljevanju razlogov, zakaj 

bi bilo ustrezno v ustavo vključiti tudi narodne manjšine narodov nekdanje Jugoslavije, se 

uporabljajo različne argumentacije. Prva je, da sta srbska in hrvaška manjšina, ne glede na 

kriterije, v Sloveniji avtohtoni. Srbi so se na ozemlju Slovenije v večjem številu pojavili okoli 

leta 1530, ko so v begu pred Turki naselili Belo krajino, tam je bila nato organizirana Vojna 

krajina.411 Hrvaško prisotnost pa lahko zaznamo v 19 občinah na obmejnem pasu v Beli krajini 

in Primorju, kamor so se skozi stoletja doseljevali s sosedskega prostora.412 A takšna ureditev 

bi bila zelo ozka. Zajela bi le dve narodni manjšini, pa še ti le na zelo omejenem ozemlju. 

 

Marca 2011 je Pobudo za urejanje formalno-pravnega položaja hrvaške manjšine v Republiki 

Sloveniji vložila tudi Zveza hrvaških društev v Sloveniji, pobudi pa se je pridružila še Hrvaška 

                                                      
409 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, 1995 in ECMI, 2017. 
410 O tem glej tudi Dejan Valentinčič, Stopnja družbene integracije neslovenskega etničnega prebivalstva v 

Mestni občini Nova Gorica v kontekstu obče slovenske družbe, 2017, 248-263. 
411 Miran Komac et al, Srbi v Beli krajini, 2014.  
412 Janez Stergar, Neznosna lahkost avtohtonosti, Razprave in gradivo, št. 50-51, 112-121 in Emil Lučev, 

Avtohtonost Hrvata u Sloveniji, Migracijske i etničke teme, št. 16/3, 301-303. 
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katoliška misija Ljubljana413. Zanimivo je, da čeprav od 11 društev, ki se povezujejo v Zvezo, 

le eno hipotetično prihaja iz območja, ki ga lahko štejemo za del avtohtone prisotnosti Hrvatov 

(Hrvatsko kulturno-umetniško, prosvetno in športno društvo Istra iz Pirana), ostalih deset pa 

deluje v mestih (4 v Ljubljani ter po eno v Škofji Loki, Novem mestu, Velenju, Mariboru, 

Lendavi in Jesenicah). Kot posledica migracije iz Hrvaške v Slovenijo se pobuda že začne s 

stavkom »Hrvati v RS živimo na posameznih območjih – zlasti ob sedanji državni meji – že 

dolga stoletja«, v nadaljevanju pa vsebuje tudi stavek »Upoštevajoč opredelitev avtohtonosti v 

sedanji ureditvi namreč menimo, da obstajajo območja, na katerih živijo pripadniki hrvaške 

narodnosti kot avtohtone skupnosti«. Tukaj se lahko vprašamo glede pravnega interesa 

Hrvaške zveze za takšno pobudo, upoštevajoč dejstvo, da združuje (skoraj izključno) društva, 

ki so nastala kot posledica migracij. Očitno gre za načelno vprašanje poimenovanja, saj bi v 

spremenjeni ustavi to veljalo tako za Hrvate na območjih tradicionalne naselitve kot priseljence 

in njihove potomce. Konkretne pravice pa si je v primeru priznanja na podlagi avtohtonosti 

težko predstavljati. Lahko vidimo, da večina držav celo za pripadnike svojih avtohtonih 

manjšin, ki so se izselili izven avtohtonega območja, ne zagotavlja nobenih pravic.414 

 

Tega so se očitno zavedali tudi pobudniki, saj je v pobudi po argumentaciji zapisano:  »Vendar 

to ne bo rešilo težav in položaja pripadnikov hrvaškega naroda, ki živijo raztreseno na drugih 

območjih in ne izpolnjujejo pogoja avtohtonosti, pa bi prav tako želeli biti ''priznani'' kot 

manjšina, ohraniti svojo narodnostno identiteto, biti integrirani, ne pa tudi asimilirani«.415 Pri 

argumentiranju, zakaj »smo po vseh kriterijih in mednarodnih dokumentih, ki se ukvarjajo z 

vprašanji manjšinske problematike, manjšina in se tako tudi počutimo«416, se ne omejujejo na 

avtohtonost, ampak na lastno situacijo aplicirajo kriterije Priporočila Sveta Evrope št. 1201. 

Vidimo torej, da znotraj pobude uporabljajo dve različni argumentaciji, ki vodita celo do 

različnega rezultata – ali izenačitev s statusom avtohtone italijanske in madžarske narodne 

skupnosti ali dodelitev posebnega statusa. 

 

Vsi predstavniki ABČHMS so na seji 26. maja 2015 v Ljubljani sprejeli Dispozicijo/osnutek 

za pripravo zakona o manjšinskih narodnih skupnostih Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, 

Hrvatov, Makedoncev in Srbov v Sloveniji. V prvem členu izhaja iz Deklaracije RS o položaju 

narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v RS, »s katero so /.../ opredeljeni kot 

narodne skupnosti«. Nadalje pa izhajajo iz tega, da bi bil predhodno že sprejet 64. a člene 

ustave, ki bi jih opredelil kot manjšinske narodne skupnosti ter določal, da njihove pravice 

ureja poseben zakon.417 

 

                                                      
413 Enaka oziroma sorodna pobuda istega pobudnika je bila neuspešno vložena tudi že prej. 
414 Pobuda Zveze hrvaških društev v Sloveniji za urejanje formalno-pravnega položaja hrvaške manjšine v 

Republiki Sloveniji, 2001. 
415 Pobuda Zveze hrvaških društev v Sloveniji za urejanje formalno-pravnega položaja hrvaške manjšine v 

Republiki Sloveniji, 2001. 
416 Pobuda Zveze hrvaških društev v Sloveniji za urejanje formalno-pravnega položaja hrvaške manjšine v 

Republiki Sloveniji, 2001. 
417 Dispozicijo/osnutek za pripavo zakona o manjšinskih narodnih skupnostih Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, 

Hrvatov, Makedoncev in Srbov v Sloveniji, 2015. 
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Argumentacija za vključevanje narodnih skupnosti Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, 

Hrvatov, Makedoncev in Srbov v Ustavo Republike Slovenije, ki je bila predstavljena na 2. 

seji Sveta vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v 

Republiki Sloveniji dne 28. 01. 2014418, izhaja iz ekspozeja dr. Vere Kržišnik-Bukić, a glede 

na forum, kjer je bila predstavljena, jo očitno podpirajo vsi predstavniki ABČHMS419, ki 

sodelujejo z Zvezo zvez. Sestavljena je iz 22 razlogov in argumentov. Avtorica je predstavljeno 

argumentacijo, enako v 22 točkah predstavila tudi v zborniku Kdo so narodne manjšine v 

Sloveniji.420 

Omejimo se le na nekaj ključnih argumentov.421 V delu avtorica napačno trdi, da so bili do leta 

1991 v vseh socialističnih ustavah prisotni narodi in narodnosti, ki so bili konstitutivni element 

tako Federacije kot vsake med federalnimi enotami, zato naj bi se njihov položaj po 

osamosvojitvi Slovenije poslabšal. Enako trdi tudi Berishaj, ki pravi, da so Albanci v Sloveniji 

»konstitutivni element zunaj konteksta avtohtonosti«.422 Ta argument strokovno ne vzdrži. 

Narodi in narodnosti so skupaj konstituirale SFRJ, medtem ko je bil vsak narod sam 

konstitutiven znotraj svoje republike. To potrjuje tudi Ribičič, ki pravi: »Takšen pristop v 

okviru prejšnje ustavne ureditve je izhajal iz zagotavljanja individualnih pravic pripadnikov 

drugih narodov in narodnosti, ki so bili vsi priznani kot konstitutivni narodi in narodnosti svojih 

republik in pokrajin« ter »Prebivalci Slovenije, ki imajo svoje korenine v drugih delih nekdanje 

jugoslovanske federacije, se radi sklicujejo, da so bili v svojih republikah nekoč pripadniki 

konstitutivnega naroda«.423424 Zgrešenost te teze potrjuje tudi Komac, ki pravi: »Zamisel o še 

obstoječi trans jugoslovanski konstitutivnosti je mit, ki poganja etno politiko priseljencev«.425 

 

V zvezi s tem ne moremo pritrditi niti Kržišnik-Bukićinemu argumentu, da je priznanje 

manjšinskega statusa potrebno zaradi predplebiscitarnih obljub o nespremembi statusa 

ABČHMS. Vse obljube so se dotikale individualnega statusa – »pripadnikov«, ne pa 

                                                      
418 To je bila podlaga za vložitev ene izmed pobud, ki pa ni bila edina vložena do sedaj. Enaka, oziroma sorodna 

pobuda istega pobudnika je bila neuspešno vložena tudi že prej.  
419 Pobuda uporablja sledečo oznako (kratica začetnic imen šestih narodnosti), zato jo v tem sklopu uporabljamo 

tudi mi.  
420 Vera Kržišnik-Bukić, Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi kot neustavne narodne 

manjšine v Republiki Sloveniji na začetku 21. stoletja.  V: Kdo so narodne manjšine v Sloveniji (uredila Vera 

Kržišnik-Bukić 2014), 151‒178. 
421 Več o tem glej tudi v Dejan Valentinčič, Ali bi morala Slovenija spremeniti svoj model manjšinskega varstva?. 

Dignitas: revija za človekove pravice, št.65/66, 2015, 59-78 in Dejan Valentinčič, Stopnja družbene integracije 

neslovenskega etničnega prebivalstva v Mestni občini Nova Gorica v kontekstu obče slovenske družbe, 2017. 
422 Martin Berishaj, Albanci v Sloveniji kot »čakajoči subjekt«. V: Kdo so narodne manjšine v Sloveniji (uredila 

Vera Kržišnik-Bukić 2014), 48-49. 
423 Dodajmo, da sicer tudi Deklaracija o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v 

Republiki Sloveniji na samem svojem začetku pravi, da so ABČHMS v SFRJ »imeli dejansko in formalno 

konstitutivno vlogo v vseh socialističnih republikah te nekdanje države«. Upajmo, da gre »samo« za nerodno 

formulacijo, ki hoče povedati, da je bil vsak narod konstitutiven v svoji republiki, kajti če temu ni tako, gre za hud 

pravni zdrs, ki je pristal v tem pomembnem uradnem dokumentu. Komac verjame, da gre za navedbo o 

»transjugoslovanski konstitutivnosti«, ki jo označuje kot »zgrešena, napačna« (Komac v Kržišnik-Bukić in 

Josipovič (ur) 2014, 181).  
424 Ciril Ribičič, Interes in odgovornost večinskega naroda za sožitje z manjšinami: novodobne narodne manjšine 

in osamosvojitev Slovenije. V: Kdo so narodne manjšine v Sloveniji (uredila Vera Kržišnik-Bukić 2014), 185 in 

189. 
425 Miran Komac, Varstvo »novih« narodnih manjšin (skupnosti). V: Kdo so narodne manjšine v Sloveniji (uredila 

Vera Kržišnik-Bukić 2014), 179. 
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kolektivov. To je bilo kasneje tudi širokogrudno uresničeno s sistemom podeljevanja 

državljanstev (z izjemo nesrečne zgodbe o t. i. izbrisanih). Kompenzacija konstitutivnosti s 

statusom narodne manjšine torej ne vzdrži resnega pravnega preizkusa, saj za konstitutivnost 

znotraj Socialistične republike Slovenije preprosto ni šlo.426  

 

Kontinuirana obravnava zagotovo ni odvisna od ustavnega statusa, ampak lahko gre za 

predpise na kateremkoli hierarhičnem nivoju pravnih aktov. Če ob strani pustimo dileme, kot 

so, da so bili konstitutivni narod (od 60. let dalje) Muslimani in ne Bošnjaki ter da so bili 

Albanci »le« narodnost, ki niso bile označene kot konstitutivne. Zakaj torej v ustavo Bošnjaki 

(in ne Muslimani) in zakaj Albanci? In če Albanci kot narodnost, zakaj potem ne Bolgari, 

Romuni, Čehi, Ukrajinci, Slovaki, Poljaki, Turki, Nemci itd., ki so tudi bili narodnosti, (resda 

za razliko od Madžarov in Albancev brez avtonomnih pokrajin)? 

 

Takšno pobudo za ustavno priznanje podpira tudi Ribičič427, a tega ne argumentira kot 

ohranjanje statusa iz časa SFRJ, ampak ravno obratno – kot presek z nekdanjo ureditvijo (sam 

to imenuje »neracionalna obremenjenost), kot vztrajanje pri starih rešitvah ter eksplicitno: 

»Dvajset let in več po osamosvojitvi se ni več mogoče izgovarjati na položaj, ki so ga imeli v 

nekdanji Jugoslaviji«.428 Izpostavlja, da so se te skupnosti od časa SFRJ in osamosvojitve 

»preobrazile«, da so bolje organizirani, se krepi zavest o njihovih skupnih interesih in so tudi 

podali zahtevo za ustavno priznanje. Posebej pa omenja, da mora biti danes že jasno, da njihova 

prisotnost »ni prehodnega značaja« in »nimajo namena zapustiti Slovenije«. Zato pravi: »Čas 

je, da se preseže obravnava novodobnih narodnih manjšin kot priseljencev«.429 Poudarja, da 

gre za društveno povezane skupine, da jih je bila večina že rojenih v Sloveniji itd. O teh 

Ribičičevih argumentih ne gre dvomiti, kljub temu pa ne poda argumentov, zakaj to pomeni 

potrebo po izrecni omembi v ustavi. Če se ozremo primerjalno po drugih (zahodnoevropskih) 

državah vidimo, da čeprav imajo migrantske skupnosti, ki v državi živijo že več let ter so tudi 

društveno samoorganizirane, tega ne štejejo kot razlog za poseben status. Na primer v Nemčiji, 

kjer naj bi živelo 1,5 milijona Turkov ter 3 milijone Nemcev turških korenin, se o tem sploh ne 

razpravlja.430 Kljub svoji eksplicitni podpori uvrstitvi novih manjšin v ustavo (z asimetričnem 

pristopom – torej ne bi šlo za izenačitev z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo), lahko 

njegovi argumentaciji očitamo dve bistveni strokovni pomanjkljivosti: (1) ne pojasni, kakšna 

                                                      
426 Da so to tako razumeli tudi v drugih republikah nekdanje Jugoslavije lahko vidimo po polemikah in razpravah, 

ki o tem potekajo v teh državah. Glej npr. Srbi nikad nisu bili konstitutivni narod u Hrvatskoj 

(http://blog.vecernji.hr/zvonimir-despot/srbi-nikad-nisu-bili-konstitutivni-narod-u-hrvatskoj-944), Status Srba u 

SRH (http://www.forum.hr/showthread.php?t=151330&page=11) in Prava konstitutivnih naroda u SFRJ i njenim 

republikama (https://forum.krstarica.com/showthread.php/567727-Prava-konstitutivnih-naroda-u-SFRJ-i-

njenim-republikama).  
427 Ciril Ribičič, Interes in odgovornost večinskega naroda za sožitje z manjšinami: novodobne narodne manjšine 

in osamosvojitev Slovenije. V: Kdo so narodne manjšine v Sloveniji (uredila Vera Kržišnik-Bukić 2014), 179-

205. 
428 Ciril Ribičič, Interes in odgovornost večinskega naroda za sožitje z manjšinami: novodobne narodne manjšine 

in osamosvojitev Slovenije. V: Kdo so narodne manjšine v Sloveniji (uredila Vera Kržišnik-Bukić 2014), 197-

198. 
429 Ciril Ribičič, Interes in odgovornost večinskega naroda za sožitje z manjšinami: novodobne narodne manjšine 

in osamosvojitev Slovenije. V: Kdo so narodne manjšine v Sloveniji (uredila Vera Kržišnik-Bukić 2014), 197-

198. 
430 RTVSLO, Dnevnik, 12. 4. 2015. 

http://blog.vecernji.hr/zvonimir-despot/srbi-nikad-nisu-bili-konstitutivni-narod-u-hrvatskoj-944
http://www.forum.hr/showthread.php?t=151330&page=11
https://forum.krstarica.com/showthread.php/567727-Prava-konstitutivnih-naroda-u-SFRJ-i-njenim-republikama
https://forum.krstarica.com/showthread.php/567727-Prava-konstitutivnih-naroda-u-SFRJ-i-njenim-republikama
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naj bi bila razlika med pripadniki narodov nekdanje Jugoslavije ter pripadniki drugih 

narodnosti, ki so se in se (resda v, zaenkrat, manjšem številu) selijo iz drugih držav (npr. 

Bolgari, Čehi, Španci, Rusi, Ukrajinci, Rusini) in naj ne bi bili uvrščeni v ustavo; in (2) ne 

pojasni, zakaj bi bilo to potrebno ob dejstvu, da Slovenija za to populacijo izvaja številne javne 

politike na področju šolstva, medijev, financiranja kulturne dejavnosti; te populacije so 

prisotne in uveljavljene v družbenem življenju, pogosto na določenih kulturnih segmentih celo 

dominirajo itd. – kaj bi torej navedba v ustavi prinesla. 

 

Je pa to prepričanje, ki sicer nima pravnega zaledja, da bi pripadniki narodov nekdanje 

Jugoslavije v Sloveniji morali imeti drugačen status kot ostali migranti in njihovi potomci, ker 

so se večinsko preselili pred osamosvojitvijo Slovenije, očitno precej razširjeno med pripadniki 

teh narodov v Sloveniji. Komac tako navaja primer sogovornika, ki mu je dejal: »Mi nismo 

priseljenci. Mi živimo v Sloveniji od njenega nastanka, zato nismo priseljeni. Priseljeni so tisti, 

ki so prišli v Slovenijo po letu 1990, pa Kitajci in priseljenci iz Afrike«.431 A Komac glede tega 

v svojem prispevku odgovarja: »priseljenski in ne-priseljenski status se določa po prvem 

prebivališču osebe in ne po datumu nastanka samostojne Republike Slovenije!«.432 

 

V kolikor bi se v Republiki Sloveniji odločili spremeniti ustavna določila o varstvu narodnih 

skupnosti, obstaja več možnosti, na kakšen način bi lahko to udejanjili. Glede na pogojenost 

nekaterih manjšinskih pravic z načelom strnjene in omejene teritorialne naselitve bi bilo 

vključevanje novih manjšin v 64. člen, ki določa pravice Madžarov in Italijanov, 

problematično. Tega ne zahtevajo niti predstavniki Zveze zvez, ki predlagajo za 64. dodati nov 

člen. Aspiracije po vključitvi v 64. člen so v preteklosti izkazovali pripadniki nemško govoreče 

skupnosti. Pri tem so se sklicevali na dejstvo, da so, enako kot italijanska in madžarska narodna 

skupnosti, na ozemlju Republike Slovenije avtohtono prisotni. Slovenija je to možnost vedno 

zavračala z argumentom razpršene naselitve in posledično nemožnostjo udejanjanja pravic, ki 

ju uživata drugi dve narodni skupnosti. Temu argumentu lahko tudi strokovno pritrdimo. V 

Sloveniji trenutno deluje deset društev nemško govorečih prebivalcev, ki pa imajo med seboj 

izrazito nasprotujoča si stališča glede potrebe po priznanju statusa avtohtone narodne 

skupnosti, posledica česa je tudi spor med njimi. Pet društev zahteva ustavni status. Štiri 

društva, ki so konec leta 2013 podpisala poseben memorandum o sodelovanju, pa podpirajo 

zdajšnjo ureditev. Leta 2001 sta namreč Slovenija in Avstrija podpisali Sporazum med Vlado 

Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in 

znanosti433, ki v 15. členu govori o »pripadnikih nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji«, 

ki jim pripadajo individualne pravice, izhajajoč iz 61. člena ustave, posebej sta omenjena 

izobraževanje in znanost.434 Slovenija preko ministrstva za kulturo tudi finančno podpira 

aktivnosti njihovih društev, predvsem ohranjanje kulturne dediščine in učenje jezika. Ne 

                                                      
431  Miran Komac, Model varstva narodnih manjšin v Sloveniji: potrebujemo opredelitev pojma narodna manjšina? 

V: Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji 

(uredila Vera Kržišnik-Bukić in Damir Josipovič, 2014), 188. 
432 Miran Komac, Model varstva narodnih manjšin v Sloveniji: potrebujemo opredelitev pojma narodna manjšina? 

V: Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji 

(uredila Vera Kržišnik-Bukić in Damir Josipovič, 2014), 188. 
433 Ur. l. RS MP, št. 5/02. 
434 Avstrija pa je v zameno priznala obstoj slovenske manjšine na avstrijskem Štajerskem. 
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zagotavlja jim torej kolektivnih manjšinskih pravic, ampak podpira uresničevanje njihovih 

individualnih pravic. 

 

Predstavniki Zveze zvez, temelječ na predlogu Vere Kržišnik-Bukić, so objavili predlog, da se 

ustavo dopolni z novim členom. Členu, ki zagotavlja pravice avtohtone italijanske in 

madžarske narodne skupnosti, naj bi sledil sledeči člen: 

»64. a člen 

(položaj in posebne pravice narodnih skupnosti, po izvoru iz razpadle SFRJ, v Sloveniji) 

Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi, ki živijo v Sloveniji, so 

narodnomanjšinske skupnosti. 

Njihov položaj in posebne pravice ureja zakon.« 

 

V primeru takšne revizije ustave, bi to pomenilo spreminjanje relevantnosti koncepta 

avtohtonosti, strnjene naselitve ter kulturne vidnosti v okolju. V takšnem primeru bi se veljalo 

resno vprašati, ali ne bi bilo potrebno v ozir vzeti tudi pripadnike drugih narodov, ki so se v 

manjšem številu preselili v Slovenijo ter tudi do novih emigrantov (predvsem iz Afriških in 

Azijskih držav), katerih priseljevanje v večjem številu lahko v Slovenijo pričakujemo že kmalu 

v naslednjih letih.  

 

Argumentacijo, da jim ne pripada enak status kot pripadnikom narodov nekdanje Jugoslavije, 

ker so se ti preselili že v času Jugoslavije, novi emigranti pa že po osamosvojitvi Slovenije, se 

ne da strokovno prepričljivo zagovarjati. Z (mednarodno)pravnega vidika ne obstaja vzvod, ki 

bi utemeljeval razlikovanja med domačimi in mednarodnimi migracijami, glede kolektivnega 

statusa migrantov. Pravno gledano je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da Temeljna ustavna 

listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije določa, da se samostojna država 

razglaša »upoštevajoč dejstvo, da je bila Republika Slovenija država že po doslej veljavni 

ustavni ureditvi in je le del svojih suverenih pravic uresničevala v Socialistični federativni 

republiki Jugoslaviji«435, sociološko pa je potrebno upoštevati, da je šlo in bo šlo v obeh 

primerih za sodoben tip migracij, kjer je bilo že ob selitvah s strani emigrantov razumljeno, da 

se selijo na tuje etnično ozemlje; naseljevanje pa je potekalo raztreseno in po celotnem teritoriju 

države. Tudi če se opiramo na zgodovinsko skupen državni okvir Slovencev in šestih narodov 

iz bivše Jugoslavije, ki sedaj pretendirajo za status narodne manjšine, je potrebo v poštev vzeti 

tudi, da je bilo slovensko etnično ozemlje v preteklosti tudi del drugih mnogonarodnih državnih 

okvirov. V času Kraljenine SHS/Jugoslavije je šlo za iste narode, v času Avstro-

Ogrske/Habsburške monarhije pa je bil mnogonarodni okvir drugačen. V času te države (in 

tudi še kasneje) so bili zelo živahni kulturni stiki s Čehi, prihajalo je do medsebojnih selitev 

pripadnikov obeh narodov, medsebojnih zgledov in pomoči, Čehi so pustili pomembno sled v 

slovenskem kulturnem ustvarjanju (npr. film). Zakaj bi bilo torej manjšinsko izhodišče 

pripadnikov teh narodov drugačno od narodov iz območja nekdanje Jugoslavije? 

 

S tem se torej pojavlja zelo relevantno vprašanje, ali naj se, v primeru odločitve za spremembo 

ustave glede manjšinskih pravic, nove ustavno priznane narodne manjšine poimensko navede, 

                                                      
435 Ur. l. RS, št. 1/1991. 
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ali naj se člen oblikuje splošno, brez navedbe poimenovanj, kar bi dopuščalo, da bi vse skupine 

prebivalstva, ki se etnično ne opredeljujejo kot Slovenci, enakopravno uveljavljali svoje 

pravice, ki bi jih na podlagi jasno opredeljenih vstopnih kriterijev dala in jih bo v prihodnosti 

mogoče tudi v drugačni obliki dajala področna slovenska zakonodaja. 

 

A glede na to, da slovenska zakonodaja že sedaj ponuja možnosti glede učenja materinščin, 

financiranja kulturnih dejavnosti in medijske vsebine, je ključno vprašanje, ali je sprememba 

ustave dejansko potrebna, ali zdajšnji členi 61. ‒63. zadostujejo. 

 

Ob tem spomnimo tudi na stališče Zupančiča v Komentarju Ustave RS, da bi bilo  določbe iz 

5. in 64. člena Ustave najbolje nadomestiti s splošno, o enakem varstvu vseh manjšin, torej 

brez poimenovanja.436 Čeprav se zdi, da bi takšna sprememba pomenila enakopravnost vseh 

manjšin v Republiki Sloveniji, je stvar vendarle bistveno bolj zapletena. Da bi vsem manjšinam 

pripadla enaka stopnja pravic, kot italijanski in madžarski narodni skupnosti, je v praksi 

neizvedljivo. Poleg tega bi bilo potrebno vzpostaviti kriterije, katere pogoje mora neka skupina 

izpolnjevati, da bi dobila manjšinski status. Zelo težko si je predstavljati kriterije, ki bi bili 

splošno sprejeti kot pravični. Če bi stopnjo pravic Italijanov in Madžarov degradirali, bi to 

pomenilo resen zunanjepolitični problem Slovenije ter slab obet za slovenski avtohotoni 

manjšini v Italiji in na Madžarskem. Tretja možnost pa bi bila, da bi poimenovanje izpustili, a 

ohranili dva nivoja pravic – za avtohtone in neavtohtone. A s tem bi dejansko ohranili odprta 

vsa vprašanja in nestrinjanja glede manjšinske zaščite, kot jih med strokovnjaki, politiki in 

pripadniki različnih manjšin vidimo danes. Predvsem pa ne gre prezreti, da so takšna vprašanja 

družbeno vedno zelo občutljiva in hitro vzbudijo medetnične tenzije. Kot vedno pri ustavi velja 

tukaj še toliko bolj, da bi veljalo vsako spremembo dopustiti le s tresočo roko. Dovolj 

poglobljenih analiz, kakšen vpliv bi katera od možnih sprememb imela na medetnično 

integracijo, do sedaj ni bilo. 

 

Predlog Zakona o uresničevanju (kolektivnih) kulturnih pravic narodnih skupnosti 

pripadnikov narodov nekdanje Socialistične federativne Republike Jugoslavije v 

Republiki Sloveniji437  

 

Zastopniki pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji so, kot že navedeno, do sedaj 

predstavili več predlogov zakonov, ki bi urejali posebne pravice teh populacij. Šlo je tako za 

predloge, ki bi urejali zgolj položaj hrvaške ali srbske skupnosti, kot položaj vseh šestih 

narodov. A večinoma je šlo za predloge civilne sfere, ki so na tem noviju ostali tudi v javni 

razpravi. En predlog pa je bil vložen tudi v parlamentarno proceduro ter obravnavan v 

zakonodajni veji oblasti, zato si ga nekoliko podrobneje oglejmo. 

Nekaj mesecev pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami leta 2018 je v Državnem zboru 

tekel zakonodajni postopek za sprejetje Zakona o uresničevanju (kolektivnih) kulturnih pravic 

                                                      
436 Boštjan M. Zupančič, Komentar 5. člena Ustave. V: Komentar Ustave RS (uredil Lovro Šturm, 2010), 115. 
437 O tem glej tudi: Dejan Valentinčič, Ali bo Slovenija dobila šest novih manjšin? V: Pravna praksa, št. 26, 

2018, 12-14. 
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narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Socialistične federativne Republike 

Jugoslavije v Republiki Sloveniji, ki ga je kot prvopodpisani vložil Dragan Matić, sopodpisniki 

pa so bili (določeni) poslanci SMC, SD, Levice in Desusa. Zakon je prvo obravnavo prestal, 

nato pa sicer s precej amandmaji, ki jih je predlagatelj vložil na podlagi številnih pripomb 

Zakonodajno-pravne službe DZ (ZPS), dobil podporo na matičnem telesu, zapletlo pa se je pri 

drugem branju na plenarni seji, ko Državni zbor ni bil sklepčen. Zakon tako ni bil sprejet. Ker 

pa ni izključeno, da bi se pobuda za podobno zakonsko besedilo pojavila tudi kateren od 

naslednjih sklicev Državnega zbora, kratko analizirajmo vsebino zakona. 

 

Lahko rečemo, da je bil zakon vsebinsko slabo pripravljen, s številnimi zelo vprašljivi 

vsebinski rešitvami. Zatakne se že pri imenu predloga zakona, ki je najprej govoril o 

»kolektivnih kulturnih pravicah«. To je formulacija, ki je mednarodni pravni dokumenti in 

stroka ne poznata. Vsebina zakona kaže, da gre za manjšinske pravice, ki pa so drugače 

poimenovane. Gre torej za evfemizem. Po mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega 

zbora (ZPS), da Ustava daje podlago le za kolektivne pravice italijanske in madžarske narodne 

skupnosti, ne pa tudi drugih in je torej zakonski predlog neustaven, je predlagatelj besedo 

»kolektivne« le umaknil iz naslova in besedila, ohranil pa je enak nabor pravic. V obrazložitvah 

amandmajev je večkrat zapisano, da zakon ne uvaja novih pravic, ampak le ureja že obstoječe. 

Zdi pa se zelo nenavadna situacija, če naj bi z umikom ene besede celotno besedilo dobilo 

povsem nov pomen in namen. Nič manj nenavadno ni, da je največja parlamentarna stranka v 

DZ v mandatu 2014-2018 pred parlamentarnimi volitvami leta 2018 v svojem predvolilnem 

programu navajala tudi ureditev »kolektivnih kulturnih pravic pripadnikov narodov nekdanje 

SFRJ v Sloveniji«, čeprav je ZPS to označila kot protiustavno.  

Na več nivojih je zelo dvomljiv tudi pojem »pripadniki narodov nekdanje SFRJ«. To je 

pravzaprav umeten in ne dovolj določen pojem. Lahko celo rečemo, da se tem narodom in 

njihovih pripadnikom jemlje dostojanstvo, saj se jih namesto individualnega poimenovanja 

meče v navidezno skupno kategorijo in je veliko vprašanje, če se sami z njo istovetijo. Pojavlja 

se tudi vprašanje, kateri vse so ti narodi in zakaj prav ti? Predlog zakona sicer poimenuje šest 

narodov.438 A če sledimo preteklim argumentacijam Zveze zvez, da si manjšinski status 

zaslužijo pripadniki nekdanjih konstitutivnih narodov, potem ni jasno od kod vključenost 

Albancev. Če pa je kriterij širši, potem ni jasno, zakaj ne bi bili vključeni tudi pripadniki drugih 

narodov, ki so živeli v SFRJ – na primer Rusini, Vlahi itd. Če pustimo ob strani, da je zelo 

sporna argumentacija, ki se jo poslužujejo nekateri zagovorniki predloga zakona, namreč da si 

ti, ki so se priselili v času nekdanje SFRJ, zaslužijo drugačen status kot ostali preseljeni, pri 

čemer se je javno slišalo tudi izjave: »Pa ne morete nas primerjati z nekimi Kitajci«. Zelo na 

mestu je dilema, da če se ukine oziroma omeji pomen načela avtohtonosti, potem ni jasno, 

zakaj te iste kulturne pravice ne bi pripadale tudi Kitajcem, Rusom, Ukrajincem, 

španskogovorečim itd.439 Pa tudi če razmišljamo o dediščinah »skupne države«, SFRJ ni bila 

                                                      
438 Albance, Bošnjake, Črnogorce, Hrvate, Makedonce in Srbe. Nekdanji poslanec madžarske narodnosti v 

Državnem zboru Laszlo Goncz je nato vložil amandma, naj se k ustreznemu členu doda še »Madžari in Madžarke, 

ki niso pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti«. Gre predvsem za take, ki so se v Slovenijo priselili 

iz Vovodine in Hrvaške (Baranjski trikotnik). 
439 Njihovo število se v Sloveniji povečuje, organizirani so tudi že v prva društva in kažejo jasno željo po ohranitvi 

lastne identitete. 
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edina večnacionalna država, kamor je bilo vključeno ozemlje današnje Slovenije. Kaj pa npr. 

Čehi, sodržavljani v Avstro-Ogrski, ki so v preteklosti tudi imeli pomemben vpliv na naš 

kulturni razvoj, danes pa pripadniki češkega naroda, sicer v manjšem številu, še vedno živijo v 

Sloveniji? 

 

Že pred tem pa bi bilo na mestu tudi vprašanje, ali je dopustno v zakonodaji demokratične 

Slovenije kot oznako subjekta uporabljati dikcijo »SFRJ«, sicer že več kot četrt stoletja mrtve 

politične tvorbe, po tem, ko sta Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti ter 

Ustavno sodišče v več odločbah opredelili, da je šlo za nedemokratično politično tvorbo, v 

kateri so se množično kršile človekove pravice? 

 

Pomemben prvotni cilj predloga zakona je bil ustanovitev Urada Republike Slovenije za 

vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. V to 

naj bi se preoblikovala Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice v okviru 

Ministrstva za kulturo. Glede na to, da obstoječa služba skrbi tudi za ostale manjšinske 

skupnosti (tako avtohtone kot alohtone), ki bi ob tej spremembi ostali brez takšnega organa, bi 

bila takšna ureditev zagotovo deležna negativnih odzivov. Po opozorilu ZPS, da vlada organe 

v sestavi ministrstev ustanavlja po Zakonu o državni upravi, ter vsebinskih pomislekih, je 

spremenjen predlog po amandmajih določal, da ministrstvo ustanovi posebno organizacijsko 

enoto. Takšna ureditev je vsebinsko še vedno dvomljiva, v predlogu zakona pa je tudi še ostala 

določba, da ta organ opravlja strokovne in administrativno-tehnične naloge za Svet vlade za 

vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji.440 

Takšen »servis« vladnih organov vsekakor ni nekaj običajnega.  

 

Člani Sveta (poleg vladnih predstavnikov) in nasploh predstavniki skupnosti, bi bili po 

predlogu zakona predstavniki reprezentivnih organizacij teh narodnih skupnosti. Prvotne 

določbe, da bi bile reprezentativne organizacije pripadnikov teh narodov zveze društev 

posameznih narodnih skupnosti, ki imajo med vsemi zvezami najštevilčnejše članstvo, so bile 

spremenjene. To bi odprlo Pandorino skrinjico vprašanj in možnosti manipulacij glede številke 

članstva, ki ga je nemogoče določati in preverjati – ali gre za vpisane člane, ali za aktivne, ali 

so lahko le na papirju, kako to preprečevati itd. Kasnejši predlog je predvideval, da je 

reprezentativna organizacija »zveza društev ali druga organizacija, ki združuje največ 

nevladnih organizacij,441 ki so pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu na 

področju kulture«.  

 

Še naprej pa je v predlogu ostala določba, da je za vsako narodno skupnost lahko 

reprezentativna le ena zveza društev ali organizacija. To je v nasprotju z vrednotami sodobnih 

pluralnih družb. Tudi za te narodne skupnosti lahko pričakujemo, da bi imele različne poglede 

glede ohranjanja identitete, dejavnosti, odnosa do oblasti itd.  

 

                                                      
440 Ta Svet je vlada ustanovila s sklepom leta 2011 (leta 2012 je bil Svet sicer začasno, za dobro leto, zaradi 

varčevanja ukinjen, nato pa leta 2013 ponovno ustanovljen). Predlog zakona bi obstoj Sveta le potrdil. Po 

amandmajih se je sicer nekoliko spremenila njegova sestava. 
441 Nevladne organizacije so bile v predlog zakona vključene z amandmajem. 
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Iz predloga zakona so bile nato umaknjene vsaj določbe, ki so določale celo, kaj morajo urejati 

statuti društev. Prav tako je bila umaknjena zelo sporna določba, da mora urad (oziroma organ 

namesto njega) slediti predlogom Sveta glede financiranja in sofinanciranja javnih razpisov in 

javnih pozivov (sedaj Svet predlaga). Povečanje finančnih sredstev je bil zagotovo zelo 

pomemben cilj predlagatelja zakona. 

 

Prvotno besedilo zakona je kot finančne vire omenjalo proračun Republike Slovenije ter 

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora. 

Nenavadna določba, ki je omenjala zgolj dva možna in konkretna mednarodna financerja, je 

bila z amandmajem spremenjena, tako da je nato določala le mednarodne podporne 

mehanizme. Z amandmajem je bila umaknjena tudi določba, ki je v prehodnih in končnih 

določbah uvajala pojem ranljivih skupin ter »program za dvig zaposljivosti pripadnikov 

ranljivih družbenih skupin na področju kulture«. Zakaj ravno in samo na področju kulture ni 

bilo jasno.  

 

Analizirani predlog zakona so predlagatelji predstavljali kot najnižji skupni imenovalec. Niso 

skrivali, da so njihove želje večje, a so se zavedali, da ni bilo možnosti za podporo spremembi 

celotnega sistema manjšinskega varstva. Nato tudi ta predlog ni dobil zadostne podpore.  

 

Sklep 

 

Zgoraj zapisano kratko analizo aplicirajmo še za skupnosti v Sloveniji. Italijanska in madžarska 

narodna skupnost vse zgoraj navedene atribute avtohtonosti izpolnjujeta. Nemška skupnost je 

zagotovo zgodovinsko dolgo prisotna na ozemlju današnje Slovenije, torej avtohtona. A 

skorajda ne živi več na avtohtonem območju, ampak razpršeno po državi, poleg tega je zelo 

nizko njihovo število, predvsem zaradi preseljevanja med drugo svetovno vojno in po njej. 

Tudi jezik skorajda ni več v uporabi.442 Dodatno gre za dve dokaj različno skupnosti, kočevarje 

na eni strani ter štajerske Nemce na drugi. Pojavlja se resno vprašanje, ali je možno enake 

pravice oziroma na en način aplicirati za obe skupnosti. Pri Kočevarjih so dileme tudi npr. 

glede učenja jezika v šoli, medijske oskrbe itd., kdo in kako bi vse to izvajal, ker je arhaično 

narečje že praktično izginulo. Sploh pa bi bilo to nemogoče v obsegu, kot to velja za italijansko 

ali madžarsko narodno skupnost (na katerem območju, kdo bi bili slušatelji, kdo bi sploh bili 

usposobljeni novinarji, učitelji, pisci učbenikov v tem jeziku itd.). Standardna nemščina je 

gotovo v Sloveniji še bolj razširjena, a le izjemoma kot materinščina. Čeprav izražajo zahtevo 

po nemškem pouku po več večjih mestih (Maribor, Ptuj, Dolenjske Toplice), bi to bilo mogoče 

le, če bi se v te razrede vpisovali tudi otroci slovenskega etničnega porekla. Ni izključiti, da bi 

bili tudi določeni slovenski starši za to zainteresirani, saj je nemščina ekonomsko zanimiv jezik. 

Vprašati pa se je potrebno o pravičnosti, upravičenosti in državnem interesu za takšno ureditev. 

Slovenijo že sedaj pesti ekonomsko izseljevanje v nemškogovoreče države. Jezikovno 

opremljeni mladi, pa bi takšen trend lahko še okrepili. Kot nerealne lahko ocenimo trditve 

nekaterih predstavnikov skupnosti, da se nemščina v Sloveniji ne uporablja kot materinščina 

                                                      
442 Anja Moric tako navaja, da v Sloveniji ni družine, ki bi znotraj družine govorila kočevarščino vsakodnevno 

(Primorski dnevnik, št. 47 (22.810), 25. 2. 2020, letnik 76, str. 20). 
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oziroma le v zelo omejenem obsegu zato, ker ne obstajajo nemške šole. Kot materinščino se 

pojmuje jezik, ki se govori v družini in ni pogojen s šolskim programom v določenem jeziku. 

 

Srbska skupnost v Sloveniji brez dvoma izpolnjuje kriterije avtohtonosti v nekaj vaseh Bele 

krajine. A udejanjanje manjšinskih pravic za tako majhno skupnost je dejansko neuresničljivo, 

pojavljajo se povsem enake dileme kot pri nemškogovoreči skupnosti (kdo bi bili uporabniki 

šol in medijev, kdo bi sploh bili usposobljeni novinarji, učitelji, pisci učbenikov v tem jeziku 

itd.). Obstajata sicer dve pomembni razliki v primerjavi z nemškogovorečo skupnost. Prva je 

ta, da avtohtona srbska skupnost še vedno poseljuje izvorno avtohtono območje, torej je lažje 

določljivo, kjer bi se pravice sploh lahko udejanjale. A še vedno bi bile zaradi tako majhnega 

števila ljudi na tem območju zelo težko udejanjane. Druga razlika pa je, da pripadniki avtohtone 

srbske skupnosti, za razliko od nemškogovoreče skupnosti ambicije po posebnem manjšinskem 

statusu sploh ne uveljavljajo, ampak so zadovoljni z obstočejo ureditvijo. Pobude za 

manjšinsko priznanje prihajajo od pripadnikov srbskega naroda, ki so se v Slovenijo priselili 

iz BiH ali Republike Srbije ter njihovih potomcev. Kot že prikazano, pa bi bil takšnen model 

težko uresničljiv. Da bi na podlagi zgodovinske skupnost v Beli krajini atribut avtohtonosti 

priznali vsem Srbom na ozemlju Slovenije bi bilo stvari neupravičeno. V skladu s sodbama 

Sodišča EU bi ti posamezniki lahko kvečjemu uživali manjšinske pravice na območju Bele 

krajine, če bi jih tam živeča srbska skupnost imela. Možen je tudi model posebnega 

manjšinskega varstva za pripadnike neavtohtone skupnosti. A tukaj bi zagotovo šlo za drugačen 

nabor pravic, ni jasna pa tudi pravna podlaga, ki bi srbsko skupnost razlikovala od vseh ostalih 

migrantskih skupnosti v Sloveniji.  Odprto je tudi vprašanje, ali bi se takšen nov model 

manjšinskega varstva apliciral zgolj na Srbe, ki v Sloveniji živijo kot posledica sodobnih 

migracij, ali tudi na avtohtone Srbe v Beli krajini, ali bi bilo potrebno uvesti dva modela 

varstva. 

 

Hrvaška skupnost pa se od nemško govoreče in srbske še bolj razlikuje. Čeprav zatrjujejo svojo 

avtohtonost na območju današnje Slovenije, je v obliki, kot Slovenija razume in uveljavlja 

avtohtonost ne moremo potrditi. Edino območje avtohtone prisotnosti čakavskega govora na 

območju današnje Slovenije je sedem vasi v okolici Staroda (Golac, Obrov, Podbreže, Podgrad, 

Račice, Skadanščina in Starod), a gre za genetolinvistični izvor govora, sociolingvistično 

prebivalci teh vasi svojega govora ne smatrajo za hrvaščino in se identitetno opredeljujejo kot 

Slovenci, ne kot Hrvati. Obstajajo tudi zgodovinski viri preseljevanja čez mejo med današnjima 

državnima ozemljema, kar je razvidno tudi v nekaterih imenskih ostalinah (npr. kraj Hrvatini, 

priimek Horvat in Hrovat itd.), a čeprav nekateri pripadniki hrvaške skupnosti v Sloveniji to 

označujejo kot močan argument, to vendarle ni atribut manjšinske prisotnosti. Na enak način 

poznamo npr. slovenske (ali slovanske izvore) poimenovanj po vsej Avstriji, na južnem 

Tirolskem, Švici, notranjosti Madžarske itd., a to ne kaže na pristnost slovenskih manjšin tam, 

ampak gre za zgodovinske ostaline. Tako je tudi živa, organizirana in vitalna hrvaška skupnost 

v Sloveniji zgolj tista, ki je posledica sodobnejših migracijskih pojavov. Takšne so tudi 

lastnosti pripadnikov hrvaške skupnosti (raztresena naselitev, življenje pretežno v večjih 

mestih in naseljih, blizu industrije itd.). Republika Hrvaška (ki sicer v svojem notranjem 

pravnem redu avtohtonosti ne uporablja), avtohtonost Hrvatov opredeljuje po kriteriju katera 

ozemlja so bila v zgodovini upravno povezana z območje današnje Hrvaške (npr. so spadala 
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pod Zagrebško nadškofijo, ali so bila del dežele Istre), a takšen koncept je primerjalno gledano 

unikaten ter tudi strokovno težko upravičljiv. Enako so neprepričljivi tudi argumenti 

predstavnikov hrvaške skupnosti, da bi bilo manjšinsko varstvo potrebno ker državi mejita 

(npr. lažje čezmejno sodelovanje, če bi hrvaška skupnost imela zagotovljenega občinskega 

svetinika na občinskem nivoju v obmejnih občinah) ter ker so v preteklosti potekale določene 

selitve na obmejnem območju. Dejstvo je, da si danes za manjšinski status prizadevajo zgolj 

pripadniki migracijske hrvaške skupnosti (priseljenci in njihovi potomci), edino tam je 

skupnost tudi samoorganizirana. Na podlagi tega lahko zaključimo, da bi bilo manjšinsko 

varstvo, kot ga uživata italijanska in madžarska narodna skupnost neupravičeno ter takšnega 

obsega pravic hrvaška skupnost tudi dejansko ne bi mogla absorbirati. Enako velja tudi za 

morebitno zaščito, kot bi veljala za srbsko in nemškogovorečno skupnost, ki bi lahko veljala 

na določenih zelo omejenih območjih avtohtone poselitve (čeprav bi bilo za nemško govorečo 

skupnost to zelo težko določiti glede na njeno današnjo naselitev), saj takšnega izrazitega 

območja avtohtone hrvaške naselitve v Sloveniji ni moč najti. Potencialno uresničljiv bi torej 

bil zgolj model varstva, kot bi lahko veljal tudi za pripadnike migracijske srbske skupnosti v 

Sloveniji, a tudi za hrvaško skupnost bi se pojavilo enako vprašanje, v čem jih lahko stvarno 

razlikujemo od ostalih migracijskih skupin v Republiki Sloveniji ter katere običajne 

manjšinske pravice bi sploh lahko absorbirali. 

 

Vsakršna sprememba podeljevanja manjšinskih pravic pa lahko sproža občutke novih krivic in 

tudi želja, zato velja biti pri njih zelo previden. Predvsem pa je pred tem potrebna strpna in 

poglobljena strokovna razprava, ki mora imeti za cilj soočenje in izčiščenje argumentov in ne 

dokazovanje svojega prav. 
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7.Predlogi za možne pristope pri morebitni reformi posebnih 

pravic pripadnikov hrvaške, nemške in srbske skupnosti v 

slovenskem pravnem redu 
 
Pričujoče poglavje predstavlja izbrane potencialne predloge za odločevalce za izboljšanje 

položaja pripadnikov hrvaške, nemške in srbske skupnosti v slovenskem pravem redu. 

Raziskovalci predloge podajamo na podlagi naše poglobljene in skrbne analize varstva pravic 

pripadnikov hrvaške, nemške in srbske skupnosti, pri čemer je izbira za dokončen predlog 

predmet politične oblasti slovenskih državnih oblasti. Raziskava je ugotovila, da Slovenija 

nadpovprečno skrbi pa manjšinske skupnosti na svojem ozemlju. Italijanska in madžarska 

narodna skupnost imata nivo manjšinskih pravic, ki je v samem svetovnem vrhu. Tudi za 

posebne izive življenja in integracije romske skupnosti so vloženi številni napori, vključujoč 

poseben zakon, kjer je Slovenija zopet pozitivna izjema med državami. Ostale skupnosti, ki 

prebivajo na ozemlju Republike Slovenije nimajo posebnega kolektivnega statusa, lahko pa 

svoje pravice uveljavljajo na podlagi 61. člena Ustave, ki zagotavlja svobodno izražanje 

narodne pripadnosti.443 Pri tem ne gre le za izrazito individualno uresničevanje teh pravic, 

ampak država aktivno prispeva tudi pri spodbujanju in organizaciji učenja tujih jezikov kot 

materinščine v osnovnih šolah, posebne medijske vsebine za določene ustavno nepriznane 

manjšinske skupnosti ter podporo kulturnemu delovanju v obliki posebnih razpisov za finančno 

podporo. Kot kažejo rezultati raziskave, je država Slovenija tudi na tem področju, torej skrbi 

za ustavno nepriznane manjšinske skupnosti, nadpovprečna. 

 

Kljub temu pa so nekateri pripadniki in predstavniki določenih manjšinskih skupnosti, najbolj 

izrazito nemške, srbske in hrvaške skupnosti s svojim položajem nezadovoljni in opozarjajo, 

da gre po njihovem mnenju za zatečeno stanje, ki ni več sprejemljivo. Po drugi strani je 

raziskava ugotovila, da so stališča hrvaške, nemške in srbske skupnosti, kot znotraj njih samih 

glede najboljših pristopov za reformo normativne ureditev, izrazito različna, nekatere podpirajo 

obstoječo, drugi ji kategorično nasprotujejo, in zagovarjajo ureditev na zakonski oziroma celo 

na ustavnopravni ravni. A tudi med podporniki tega ali onega pristop k reformi, katere posebne 

pravice bi potrebovali zelo različne, deloma celo diametralno nasprotujoče si. V skupnostih 

zato obstajajo nesoglasja ali se naj prizadevajo za kolektivne pravice ali za boljše uresničevanje 

individualnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz 2. poglavja slovenske Ustave. Zato 

to poglavje predstavlja tri možne modele za izboljšanje pravic pripadnikov hrvaške, nemške in 

srbske skupnosti. 

 

 

 

 

 

                                                      
443 Pa tudi drugih členov Ustave, še posebej izrazito 14. člena, ki prepoveduje diskriminacijo in zagotavlja 

enakost pred zakonom, 62. člena, ki zagotavlja pravico do uporabe svojega jezika in pisave ter 63. člena, ki 

prepoveduje vzpodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti. 
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7.1 Model izboljšanja varstva kulturne dediščine hrvaške, nemške in srbske skupnosti 

 

7.1.1 Ustavnopravno in zakonsko varstvo kulturne dediščine 

 

Hrvaška, srbska in nemška skupnost prispevajo k raznolikosti, pluralnosti in širokosrčnosti v 

slovenski družbi. Slovenska država si mora zato še naprej prizadevati za varstvo njihove 

kulturne dediščine, v okviru realnih možnosti tudi v širšem obsegu kot do sedaj, še posebej na 

avtohtonih življenjskih območjih teh skupnosti. Ustava RS v 73. členu določa, da je »vsakdo 

… dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne 

spomenike« in »država in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne 

dediščine.«444 Ustavna ureditev kulturne in naravne dediščine »določba ne varuje naravne in 

kulturne dediščine le na normativni ravni, ampak tudi na simbolni, saj sta naravna in kulturna 

dediščina ena izmed najpomembnejših vrednot slovenstva in slovenske narodne identitete«.445 

Kulturna dediščina vključuje tako dediščina vseh ljudi, ki živi in živijo na ozemlju slovenske 

države. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-314/94 zapisalo, da »skrb za ohranjanje naravnega 

bogastva in kulturne dediščine pa narekuje tudi Ustava (5. člen) in s tem ustvarja tudi možnosti 

za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. Glede na 73. člen Ustave pa je vsakdo v 

skladu z zakonom dolžan varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike, 

ohranjanje naravne in kulturne dediščine pa je tudi skrb države in lokalnih skupnost«.446 

 

Zakon o varstvu kulturne dediščine  v 2. odstavku 1. člena določa, da so »Dediščina so dobrine, 

podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in pripadniki italijanske in 

madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter drugi državljanke in državljani 

Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, etnične 

pripadnosti, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, 

ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas.«.447 Po drugi strani 

je  »varstvo predmetov kulturne dediščine zelo pomembno za (o)krepitev narodove 

samobitnosti in samozavesti. ZVKD-1 deli dediščino na materialno in živo dediščino. 

Materialno dediščino sestavljata premična in nepremična dediščina (1 (3). člen v 2. odstavku 

1. člena določa, da so dediščina dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, 

pripadnice in pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter 

druge državljanke in državljani RS opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitete, 

verskih in drugih prepričanj, znanja in tradicije. Glavni namen je celostno ohranjanje kulturne 

dediščine.«448 

 

                                                      
444 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 

69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 

– UZ70a in 92/21 – UZ62a), 73. člen. 
445 Jernej Letnar Černič v: Lovro Šturm (ur.), Komentar Ustave RS, FDŠ, 2011, str. 1032. 
446 U-I-314/94, 5. marcec 1998, 10. odstavek. 
447 Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 

32/16 in 21/18 – ZNOrg), 2 (1). člen. 
448 Jernej Letnar Černič,  Komentar 73. člena URS, v Lovro Šturm, Komentar Ustave RS, FDŠ, 2011, 5. odstavek, 

str. 1033. 
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Zakon na začetku jasno pojasni, da kulturna dediščina vsebuje tudi dediščino pripadnikov 

italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti. Zakonodajalec kasneje v 

zakonu ni podrobneje razdelal naravo in obseg državnih obveznosti do varstva kulturne 

dediščine italijanske in madžarske skupnosti in romske skupnosti, čeprav zadnje obveznosti 

izhajajo iz ustavnopravnega varstva narodnostnih skupnosti. Zakon ne omenja varstva kulturne 

dediščine ostalih skupnosti, ki živijo na ozemlju slovenske države. Posredno njihovo kulturno 

dediščino omenja zgolj na podlagi varstva kulturne dediščine državljank in državljanov 

slovenske države. 

 

Reforma varstva kulturne dediščine hrvaške, nemške in srbske skupnosti  

 

Država nosi negativne in pozitivne obveznosti za varstvo kulturne dediščine.  Ustavno sodišče 

je v odločbi U-I-297/08 z dne 7. aprila 2011 ugotovilo, da: “28. V okviru splošnih določb 

Ustava v prvem odstavku 5. člena navaja nekatere pozitivne obveznosti države,[15] med katere 

sodi tudi skrb države za ohranjanje kulturne dediščine. Dejstvo, da je Ustava skrb za ohranjanje 

kulturne dediščine izrecno umestila ob skrb za varstvo človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin in med splošne določbe, v katerih med drugim ureja temeljna ustavna načela, že kaže 

na pomembnost te ustavno varovane dobrine. Poseben poudarek ji je zagotovila še v 73. členu, 

kjer je k skrbi za ohranjanje kulturne dediščine poleg države zavezala tudi lokalne skupnosti...V 

prvem odstavku tega člena Ustave pa je k varovanju kulturnih spomenikov, ki sodijo v kulturno 

dediščino, obvezala vsakogar.«449 Ustavno sodišče je nato dodalo, da »Ne glede na to, da 

Ustava v drugem odstavku 73. člena ne odkazuje izrecno na zakon, je jasno, da država to 

pozitivno obveznost lahko uresniči samo na podlagi ustrezne zakonske ureditve. Ustava sama 

namreč ne opredeljuje natanko vsebine in obsega tistih vrednot, ki so kot civilizacijski dosežki 

prednikov izjemnega pomena ne le za sedanji obstoj in identiteto naroda, pač pa je njihova 

ohranitev neprecenljivega pomena tudi za prihodnost. Tako vsebina in obseg kulturne 

dediščine, kakor tudi način njenega varovanja danes, da bi se dosegla ohranitev za bodoče 

rodove, so zato že po naravi stvari prepuščeni zakonu. Pri tem zakonodajalec glede na navedene 

ustavne določbe ni svoboden v odločitvi o potrebnosti zakonskega urejanja, ker bi njegova 

opustitev pomenila kršitev ustavne zapovedi iz 5. in 73. člena Ustave. Svoboden pa je, v 

ustavnih okvirih seveda, glede določanja ukrepov, potrebnih za ohranjanje kulturne dediščine, 

ukrepov torej, ki zagotavljajo njeno varstvo danes na način, ki jo bo ohranil tudi v 

prihodnje.«450 

 

Ustavno sodišče je še dodalo, da ima »V zvezi z varovanjem kulturne dediščine … Republika 

Slovenija tudi mednarodnopravne obveznosti. Mednarodna skupnost je kulturno dediščino kot 

izraz človekovega razvoja in civilizacije zavarovala z mednarodnopravnimi instrumenti s 

ciljem ohranjanja identitete ljudstev in narodov, preprečevanja siromašenja in propadanja 

kulturnih dobrin ter nezakonitega prometa z njimi. Edinstvene in nenadomestljive kulturne in 

naravne dobrine so kot del splošne dediščine vsega človeštva zavarovane s Konvencijo o 

varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list RS, št. 54/92, MP, št. 15/92, in 

                                                      
449 U-I-297/08, 7. aprila 2011, 28. odstavek. 
450 Prav tam. 
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Uradni list SFRJ, št. 56/74), ki med kulturno dediščino šteje tudi "strukture arheološkega 

značaja". V okviru Evrope družbeni pomen kulturne dediščine določa Okvirna konvencija 

Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo (Uradni list RS, št. 22/08, MP, št. 5/08 

– MOKVKDD), v kateri je ta priznana kot vir za trajnostni razvoj in za kakovost življenja v 

stalno razvijajoči se družbi. Konvencija UNESCO je z namenom preprečiti, da bi nedovoljeni 

uvoz in izvoz kulturnih dobrin ter prenos lastninske pravice na njih oviral medsebojno 

razumevanje narodov, obvezala države pogodbenice k opredelitvi nacionalno pomembnih 

kulturnih dobrin (javnih in zasebnih)…”.451 

 

Ustavno sodna praksa določa, da država mora bolje zavarovati kulturno dediščino v 

slovenskem pravnem redu. V tej smeri slovenska država nosi obveznosti, da izboljša varstvo 

kulturne dediščine obeh narodnih skupnostih in romske skupnosti. V manjši meri, a ustrezno 

glede na kulturno sled, ki so jo pustili na ozemlju današnje Slovenije pa tudi dediščino drugih 

etničnih skupin. Izboljšanje normativnega in praktičnega varstva kulturne dediščine hrvaške, 

nemške in srbske skupnosti je primerno in nujno za izboljšanje položaja pripadnikov hrvaške, 

nemške in srbske skupnosti v slovenskem pravem redu. Pri tem je sicer potrebno poudariti, da 

je država na tem področju v praksi že marsikaj storila, vedno pa se lahko išče načine, kako to 

izboljšati. Posebna pozornost mora biti namenjena avtohtonim območjem, kjer je kulturna sled 

in dediščina najbolj izrazita. Nemška, srbska in hrvaška skupnost se med seboj sicer razlikujeta. 

Pri nemški skupnosti je pomembno predvsem ohranjanje zgodovinskega ozemlja, tudi če danes 

to ni več poseljeno, v večjih mestih pa nemška prisotnost manj vidna. Pri srbski skupnosti mora 

biti pozornost namenjena predvsem vasem Bele krajine, kjer že pol tisočletja živijo uskoški 

Srbi. Izrazitega avtohtonega območja hrvaške naselitve na območju današnje Slovenije ni bilo 

moč najti. A ker gre pri Hrvatih za Slovencem sosednji narod, zgodovinski viri pa kažejo na 

konstantne selitve tudi čez današnje državne meje, se ta vidik lahko ustrezno osvetli in 

kontekstualizira v občih muzejih. 

 

Trenutni veljavni Zakon o varstvu kulturne dediščine ne posveča posebne pozornosti varstvu 

italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, kaj šele varstvu kulturne 

dediščine hrvaške, nemške in srbske skupnosti. Ker kulturna dediščina vseh teh skupnosti 

bogati slovensko družbo in državo je potrebno, da odločevalci v izvršilni in zakonodajni veji 

resno razmislijo o noveli zakona o varstvu kulturne dediščine tako, da bi prednostno vzpostavil 

tudi pravno varstvo kulturne dediščine hrvaške, nemške in srbske skupnosti (še posebej slednjih 

dveh, za katere na območju Slovenije beležimo strnjeno zgodovinsko naselitev), tako s 

posebnim varstvom območij, kjer skupnosti živijo (posebej avtohtonih območij nemške in 

srbske skupnosti), kot različnih kulturnih spomenikov vseh skupnosti. Normativna reforma je 

toliko bolj potrebna za pripadnike pogosto ranljivih skupnosti v slovenskem pravnem redu, 

katerih kulturna dediščina je potencialno še bolj podvržena neohranitvi. 

 

 

                                                      
451 Prav tam, 29. odstavek. 
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7.1.2 Model urejanja pravic ustavno nepriznanih manjšinskih skupnosti na zakonski 

ravni 

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da ima Slovenija nadpovprečno skrb za manjšinske skupnosti, 

ki niso izrazito priznane – predvsem glede učenja materinščine, dostopa do medijskih vsebin 

in podpiranja kulturnih dejavnosti. Vidik, ki izostane in ga imajo nekatere druge države bolje 

urejenega pa je sistemsko financiranje za organizacije manjšinskih skupnosti. Želja 

predstavnikov teh skupnosti je, da bi jim država poleg projektnega financiranja za dejavnosti 

ponudila tudi možnost stabilnega financiranja za redno delovanje. Ker bi za organizacije teh 

skupnosti to res pomenilo pomemben premik, ki bi jim olajšal delo, bi veljalo o tem razmisliti 

ter najti ustrezno rešitev. Področje, za katerega lahko ocenimo, da je Slovenija najšibkejša pa 

je komunikacija s predstavniki ter skupnosti ter informiranje pripadnikov skupnosti o pravicah, 

ki so jim na voljo. Tako npr. celo med intervjuvanci v okviru te raziskavi, pri čemer gre za 

najbolj aktivne člane skupnosti in organizacij, številni niso vedeli za možnost učenja 

materinščine v osnovnih šolah in so bili prepričani, da Slovenija tega ne omogoča. Med 

predstavniki srbske in hrvaške skupnosti je bilo tudi zelo slabo poznavanje oddaje NaGlas na 

prvem programu nacionalne televizije ter radijskih oddaj na radiu Študent. Pomemben korak 

naprej bi torej že bil, da tudi če se Republika Slovenija ne bi odločila za podeljevanje novih 

pravic, ampak bi ohranila zakonodajo na dosedanjem nivoju, da bi izboljšala komuniciranje s 

predstavniki in pripadniki teh skupnosti, tako ta bi bili bolj informirani o možnostih, ki jih 

imajo (npr. starši glede vpisa šoloobveznih otrok k pouku materinščine). Dodaten korak bi bil, 

poleg obstoječih pravic omogočiti tudi sistemsko financiranje za organizacije teh skupnosti. 

 

Obstajajo pa tudi še druge možnosti. Odločevalci naj skrbno presodijo ali bi bil primeren model 

izboljšanja zakonskega varstva kulturne dediščine ter ohranjanja jezika in kulture hrvaške, 

nemške in srbske skupnosti v enotnem zakonu, ki bi zbral vse obstoječe pravice hrvaške, 

nemške, skupnosti, ki izhajajo iz že veljavnih zakonov. Šlo bi torej predvsem za simbolno 

gesto, kjer se ne bi širil diapazon pravic, bi pa pravice naštete (do materinščin, medijskih vsebin 

ter sofinaniranja kulturnih dejavnosti) na enem mestu ter z eksplicitnim poimenovanjem teh 

treh skupnosti, pripadnikom teh skupnosti ustvaril vtis boljše umeščenosti v slovensko družbo 

ter javnega priznanja o pomenu ohranjanja njihove identitete. Veljavna ustavnopravna in 

zakonska ureditev vsem prebivalcem Republike Slovenije omogoča varstvo človekovih pravic 

in temeljnih svoboščin. Prebivalci Slovenije, ki so pripadniki treh obravnavanih skupnosti 

uživajo varstvo svojega človekovega dostojanstva podobno kot vsi ostali prebivalci slovenske 

države. Hkrati jim slovenska država omogoča preko projektnega financiranja dostop do varstva 

jezikovnih pravic s financiranjem pouka materinščin kot dopolnilnega pouka nemškega, 

hrvaškega in srbskega jezika, kot tudi pravico obveščanja o dejavnostih skupnostih v programih 

javne radiotelevizije in na radiu Študent ter finančne podpore kulturnemu delovanju. Zato je 

sprejetje krovnega zakona eden od možnih modelov za izboljšanje varstva kulturne dediščine 

in ohranjanja identitete hrvaške, nemške in srbske skupnosti.  

 

Obstajala pa bi tudi možnost ločenega zakonskega urejanja položaja pripadnikov avtohtone 

nemške in srbske poselitve ter ločeno za pripadnike skupnosti, ki so rezultat sodobnih 

migracijskih trendov. A potrebna bi bila še bolj poglobljena raziskava, ki bi lahko empirično 
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ugotovila, v kolikšni meri je potrebe avtohtone in alohtone nemške in srbske skupnosti 

prekrivajo ter v kolikšni meri so si identične. V primeru ločenega zakonskega urejanja za 

alohtone (migracijske) skupnosti, pa je še posebej na mestu razmislek, ali imajo pripadniki 

srbske, hrvaške in nemške skupnosti kakšne značilnosti, ki jih stvarno razlikujejo od ostalih 

migracijskih skupin v Sloveniji ter ali je njihova posebna obravnava upravičena. Alternativna 

možnost bi bila sprejetje splošnega zakona, ki bi določal točne kvantitativne kriterije, ki jih 

mora določena skupnost doseči, da določene pravice (npr. pouka materinščine, posebne 

medijske oskrbe, podpore kulturnemu delovanju). Če se bodo odločevalci odločili za ta model, 

bodo morali skrbno pripraviti zakonsko ureditev varstva vseh skupnosti od hrvaške, nemške in 

srbske skupnosti do ukrajinske in španske skupnosti ter številnih drugih, ki so prisotne na 

območju Slovenije. 

 

7.1.3 Model spremembe ustave in novega načina ustavnopravnega varstva manjšinskih 

skupnosti 

 

Uresničevanje posebnih kolektivnih manjšinskih pravic narodnih skupnosti v slovenskem 

ustavnopravnem redu temelji na teritorialnem načelu (dvojezični javni napisi, jezik manjšine 

priznan kot uradni jezik na določenem teritoriju, različni modeli manjšinskih šol, zagotovljeno 

politično predstavništvo na lokalni ravni …), zaradi česar je tak ustavnopravni model za 

hrvaško, srbsko in nemško skupnost, ki niso strnjeno naseljene težko prenosljiv. Italijanska in 

madžarska skupnost živi na strnjenem območju, kjer uživajo varstvo individualnih kot tudi 

kolektivnih pravic. Kot smo pojasnili v prejšnjih delih, hrvaška, srbska in nemška skupnost so 

med seboj zelo različni. Morda le srbska in nemška skupnost na ožjih območjih v Beli Krajini 

in na Kočevskem izpolnjujeta kriterije avtohtonosti, vendar ne številčnosti. Zato je tako 

normativno kot praktično težko prenesti model varstva italijanske in madžarske skupnosti na 

te tri skupnosti. 

 

Po drugi strani so v preteklosti nekateri komentatorji izpostavljali, da je potrebno reformirati 

celotno ustavnopravno varstvo manjšin tako, da bi iz ustave izpustili poimensko imenovanje 

narodnih skupnosti, temveč bi ustava določa splošno varstvo, ki bi ga nato konkretizirala 

zakonska ureditev. Zupančič denimo v komentarju ustave denimo zapisal naslednje: »Ker je 

vsem manjšinam v državi nemogoče dati status, ki ga imata po 64. členu italijanska in 

madžarska manjšina in ker razlikovanje med tema dvema manjšinama na eni ter hrvaško, 

srbsko, romsko in drugimi manjšinami na drugi strani po ustavnosodnih kriterijih enakosti pred 

zakonom (»equal protection tests«) ni razumno (»reasonable«), bi bilo privilegiran status 

italijanske in madžarske manjšine pri ustavnih spremembah najbolje nadomestiti s splošno 

določbo o (enakem) varstvu vseh manjšin.«452 Zupančič je nato dodal: »Vprašanje pozitivne 

opredelitve ustavnega pojma »Slovenec« je v zadnjem stavku 5. člena sicer pridržano zakonu. 

Problem danes ni aktualen, lahko pa bi, kakor na primer v Izraelu, postal, in zastavilo bi se 

vprašanje dokazovanja statusa »Slovenca« pri konkretni osebi. Kako zakon ureja ta status, je 

namreč nazadnje spet materija ustavnosodne presoje. Zakonska konkretizacija ustavne določbe 

                                                      
452 Boštjan M. Zupančič,  Komentar k prvem odstavku 5. člena URS, v Lovro Šturm, Komentar Ustave RS, 

FDŠ, 2002, 25. odstavek, str. 115. 
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2. odst. 5. člena mora biti ustavnoskladna z vsemi drugimi (npr. »enakost pred zakonom« po 

14. členu itd.) vrednostnimi izhodišči Ustave.«453 Čeprav bi takšna reforma ustavnopravne 

zaščite narodnih manjših bi zelo verjetno sprožila pomisleke mednarodnih organizacij, ki se 

ukvarjajo z varstvom narodnih skupnosti, predstavlja enega od možnih modelov za izboljšanje 

ustavnopravnega varstva kulturne dediščine hrvaške, nemške in srbske skupnosti. Pripadniki 

hrvaške, nemške in srbske skupnosti bi se s tem v pretežnem delu najverjetne strinjali, zagotovo 

pa bi ostro protestirali pripadniki italijanske in madžarske skupnosti ter tudi njuni matični 

državi (kar bi posledično pomenilo tudi grožnjo stabši zaščiti slovenske manjšine v Italiji in na 

Madžarskem). Dodatno se je glede tega Zupančičevega predloga potrebno vprašati tudi, ali so 

si te skupnosti v svoji osnovi zares enake oziroma tako podobne (dosedanje raziskave kažejo 

predvsem da ne), da bi bilo upravičeno njiho enako in ne različno obravnavanje (v skladu z 

načelom pravičnosti, da se enake stvari obravnava enako, različne pa različno). Po drugi stani 

bi lahko zakonodajalec v ustavi polega varstva italijanske in madžarske skupnosti lahko dodal 

tudi določbo o splošnem varstvu sodobnih skupnosti, ki bi jim prilagodil tudi pravice. Kot 

zapisano, se značilnosti italijanske in madžarske skupnosti in novodobnih skupnosti 

razlikujejo, zato jih je treba tudi različno obravnavati. Tudi glede tega se pojavljajo številna 

vprašanja: ali enako ali različno obravnavati avtohtoni in alohtoni del srbske in nemške 

skupnosti; ali poimensko navesti nemško, srbsko in hrvaško skupnost (ali mogoče celo le eno 

ali dve od njih), ali pustiti splošen člen, ki bi se nanašal na vse skupnosti, ki niso omenjene v 

64. ali 65. členu Ustave; kaj bi takšna ustavna določba tem skupnostim sploh prinesla itd. 

Določeni pripadniki treh obravnavanih skupnosti ustavno priznanje pogosto argumentirajo s 

tem, da bi jim to prineslo ustavno dostojanstvo. Pri tem se je potrebno vprašati tudi, simbolno 

poimenovanje, ki lahko ne prinaša konkretnih pravic454, ali urejanje na nivou nižjih aktov, ki 

dajejo tudi konkretne pravice. Vsekakor je dejstvo, da je ustavno spremembo najtežje doseči. 

Ni pa nujno, da bi ta tudi največ prinesla v praksi. Dejstvo je tudi, da znotraj nobene od treh 

skupnosti ni enotnosti glede tega. Ker velja, da se ustavo spreminja s tresočo roko, manjšinske 

pravice pa so še posebej občutljiva materija, velja biti glede tega še posebej premišljen, skrben 

in pazljiv.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
453 Prav tam, 35. odstavek, str. 117. 
454 Takšnega modela se npr. poslužujeta Hrvaška in Srbija in je izrazito viden na primeru slovenskih nacionalnih 

manjšin v obeh državah, kjer sta manjšini sicer našteti, a v praksi ne uživata nobenih dejanskih pravic. 
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Priloga št. 1: Seznam opravljenih pogovorov 

 
Predstavniki hrvaške skupnosti: 

 Đanino Kutnjak, 14.2.2022 

 Tino Mamič, 28.7.2022 

 Grozdana Kasaš, 4.8.2022 

 Joso Begić  21. 7. 2022 

 Vladimir Pobežin, 2.8.2022 

 Josip Benko, 4.8.2022 

 Suzana Bogdan, 4.8. 2022 

 

Predstavniki nemške skupnosti: 

 

 Christian Lautischer, 24.2.2022 

 Veronika Haring, 15.9.2022 

 Jan Schaller, 15.9.2022 

 Hans Jaktlitsch, 14.10.2022 

Predstavniki srbske skupnosti: 

 

 Marko Sladojević, 21.3.202 

 Vladimir Kokanović, 31.3.2022 

 Jovo in Zoran Jauz, 12. 5. 2022 

 Simo Selakovič, 16. 6.2022 

 Snježana Branislavljević, 16.6.2022 

 Mira Radojčič, 16.6.2022 

 Ilija Janković, iz arhiva Dejana Valentinčiča. 
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Priloge 

Priloga 2: Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 1991455 
 

 

Prebivalst

vo po 

narodni 

pripadnos

ti - 

SKUPAJ 

Narodno 

opredeljen

i - 

SKUPAJ 

Slovenci Avstrijci Nemci Hrvati Srbi 

SLOVENIJA 1965986 1885869 1727018 199 546 54212 47911 

Ajdovščina 17441 17101 16502 - 5 101 256 

Beltinci 8500 8372 8177 3 - 46 15 

Benedikt 1908 1898 1890 2 - 5 1 

Bistrica ob Sotli 1583 1558 1508 1 2 41 - 

Bled 10979 10607 10076 - 3 149 146 

Bloke 1577 1541 1517 - 1 12 - 

Bohinj 5201 5102 4925 - - 53 32 

Borovnica 3579 3425 3120 - 1 148 110 

Bovec 3377 3302 3195 - - 40 22 

Braslovče 4498 4413 4311 - 2 86 11 

Brda 5758 5645 5571 1 - 20 28 

Brezovica 7789 7446 7165 - - 124 86 

Brežice 24724 23722 21676 1 4 1325 401 

Cankova 2283 2253 2225 - - 12 4 

Celje 50648 47593 42698 2 4 1877 1939 

Cerklje na 

Gorenjskem 
5753 5682 5603 - 4 24 19 

Cerknica 9839 9564 9107 - - 192 140 

Cerkno 5186 5078 5057 - - 7 2 

Cerkvenjak 2164 2149 2138 2 - 7 - 

Črenšovci 4489 4450 4365 - 7 22 3 

Črna na 

Koroškem 
3935 3817 3667 2 1 51 35 

Črnomelj 14670 14148 12625 3 - 935 302 

Destrnik 2437 2403 2376 - 2 17 3 

Divača 3788 3611 3274 - - 190 108 

Dobje 1082 1070 1066 - - 2 - 

Dobrepolje 3431 3358 3314 - - 19 14 

Dobrna 2019 1978 1945 - 1 8 4 

Dobrova - 

Polhov Gradec 
5807 5723 5642 - - 43 23 

Dobrovnik/Dobr

onak 
1561 1530 566 - 1 10 5 

                                                      
455 Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 1991. URL: 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11799. 

Izpis je omejen na prebivalstvo po narodno pripadnosti skupaj, narodno opredeljivih, Slovencih, Nemcih in 

Avstrijcih. Za izpis drugih narodnosti in neopredeljenih glej URL: https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11800.  

https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11799
https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11800
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Dol pri Ljubljani 3740 3628 3479 - - 43 32 

Dolenjske 

Toplice 
3229 3169 3025 - - 96 21 

Domžale 26927 26066 24473 5 5 540 465 

Dornava 2609 2549 2532 - 2 11 1 

Dravograd 8507 8280 7987 2 1 139 80 

Duplek 5777 5578 5498 1 4 43 11 

Gorenja vas - 

Poljane 
6339 6290 6134 - - 68 25 

Gorišnica 6094 5973 5879 1 2 73 5 

Gornja Radgona 13108 12699 12487 2 6 74 45 

Gornji Grad 2712 2695 2676 - 1 3 10 

Gornji Petrovci 2741 2725 2663 2 1 30 1 

Grad 2782 2743 2717 4 1 10 4 

Grosuplje 13345 12962 12278 - 1 273 227 

Hajdina 3803 3716 3649 - 1 51 10 

Hoče - Slivnica 9233 9026 8706 3 4 210 45 

Hodoš/Hodos 459 456 118 - 8 9 4 

Horjul 2418 2364 2336 - - 15 7 

Hrastnik 11059 10484 9350 1 2 359 283 

Hrpelje - Kozina 4163 3974 3747 - - 93 84 

Idrija 12021 11657 11431 - - 86 44 

Ig 4498 4373 3967 - 1 131 153 

Ilirska Bistrica 14624 14275 13590 1 - 399 183 

Ivančna Gorica 12101 11822 11618 - 1 108 47 

Izola/Isola 13770 12275 9428 - 3 1223 510 

Jesenice 22548 21330 14953 1 1 700 1665 

Jezersko 659 647 620 - - 14 6 

Juršinci 2382 2339 2324 3 3 4 2 

Kamnik 24734 24006 22419 - - 339 401 

Kanal 6610 6341 6087 - - 32 125 

Kidričevo 6606 6489 6288 2 - 116 37 

Kobarid 4811 4756 4660 1 - 26 27 

Kobilje 658 653 634 - - 6 - 

Kočevje 16338 15654 13457 1 4 1239 452 

Komen 3696 3626 3583 - 1 24 11 

Komenda 4032 3943 3829 - 1 49 26 

Koper/Capodistr

ia 
45805 41531 33692 2 8 3396 1940 

Kostel 677 655 595 - - 60 - 

Kozje 3742 3715 3656 - - 38 9 

Kranj 50863 47828 41874 4 9 1122 2758 

Kranjska Gora 5512 5285 4833 1 7 158 153 

Križevci 3551 3520 3487 1 4 18 1 

Krško 28576 27558 26473 1 12 541 195 

Kungota 4303 4168 4038 2 3 96 15 



 
 

 

189 
 

Kuzma 1946 1931 1837 - 1 8 2 

Laško 14159 13786 13256 - 6 140 158 

Lenart 10851 10634 10524 1 2 60 19 

Lendava/Lendva 12326 11779 5418 2 20 799 71 

Litija 18451 17907 17013 1 4 297 340 

Ljubljana 272650 253089 212710 28 73 10812 17003 

Ljubno 2793 2766 2706 - 1 35 15 

Ljutomer 12331 12105 11755 4 6 268 13 

Logatec 9764 9427 8908 - - 104 215 

Loška dolina 3604 3501 3298 - - 156 15 

Loški Potok 2182 2160 2073 - - 70 6 

Lovrenc na 

Pohorju 
3277 3180 3155 - 1 14 5 

Luče 1699 1696 1689 - 1 5 - 

Lukovica 4350 4269 4200 1 1 26 11 

Majšperk 4192 4056 4026 - 2 11 8 

Maribor 119828 114505 104288 34 62 4520 2980 

Markovci 3952 3914 3859 3 - 37 2 

Medvode 12722 12267 11281 - 1 347 352 

Mengeš 6201 6009 5544 - 4 165 134 

Metlika 8184 7520 6274 1 1 1022 104 

Mežica 4221 4123 3938 - 1 48 65 

Miklavž na 

Dravskem polju 
5414 5179 4766 - 3 347 35 

Miren - 

Kostanjevica 
4705 4494 4376 - - 26 42 

Mirna Peč 2546 2524 2498 - - 17 3 

Mislinja 4489 4442 4418 - - 16 6 

Moravče 4034 3991 3917 - - 30 12 

Moravske 

Toplice 
6798 6632 6046 2 8 34 8 

Mozirje 5994 5923 5825 - - 55 29 

Murska Sobota 20972 20466 19290 2 11 419 121 

Muta 3614 3533 3509 - 2 9 9 

Naklo 4497 4375 4271 - 1 22 37 

Nazarje 2751 2717 2594 - - 80 35 

Nova Gorica 36073 34520 32392 1 - 471 1064 

Novo mesto 39649 38093 34825 1 8 1262 1047 

Odranci 1770 1769 1757 - - 7 2 

Oplotnica 3859 3808 3783 2 - 13 3 

Ormož 17570 17244 16784 1 7 389 20 

Osilnica 398 395 331 - - 62 1 

Pesnica 6914 6754 6540 - 4 161 18 

Piran/Pirano 16768 14802 10949 3 9 1469 563 

Pivka 6084 5785 5299 - 1 98 246 

Podčetrtek 3321 3270 3163 1 1 87 9 
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Podlehnik 1986 1927 1883 - - 37 - 

Podvelka 3011 2949 2916 - - 21 5 

Polzela 4899 4794 4625 - - 121 31 

Postojna 14199 13171 11144 2 1 454 1049 

Prebold 4560 4440 4179 - 2 139 50 

Preddvor 2850 2813 2713 1 - 48 21 

Prevalje 6158 6021 5778 - - 66 116 

Ptuj 23718 22855 21876 2 8 522 220 

Puconci 6778 6719 6597 - 3 43 15 

Rače - Fram 5681 5547 5411 1 2 82 9 

Radeče 4855 4695 4459 1 - 78 87 

Radenci 5346 5255 5148 - 1 66 17 

Radlje ob Dravi 6021 5901 5844 1 2 41 6 

Radovljica 18106 17405 16169 - 8 398 471 

Ravne na 

Koroškem 
13063 12692 11746 - 2 376 415 

Razkrižje 1378 1304 1211 - 4 77 1 

Ribnica 8899 8779 8215 1 3 199 187 

Ribnica na 

Pohorju 
1394 1389 1379 4 - 3 - 

Rogaška Slatina 10488 10279 9253 1 8 854 85 

Rogašovci 3992 3953 3857 - - 8 10 

Rogatec 3161 3068 2593 1 1 391 1 

Ruše 7536 7332 6959 - 3 133 87 

Selnica ob Dravi 4627 4502 4429 2 3 35 14 

Semič 3704 3610 3366 - 3 94 63 

Sevnica 18214 17838 17480 - 5 176 97 

Sežana 11864 11409 10478 - - 245 406 

Slovenj Gradec 16487 16047 15456 1 1 276 95 

Slovenska 

Bistrica 
28512 27652 27143 6 18 210 133 

Slovenske 

Konjice 
13574 13302 13121 - 6 117 16 

Sodražica 2202 2196 2165 - - 17 6 

Solčava 584 579 573 - 1 2 2 

Starše 3915 3874 3805 - - 54 9 

Sveta Ana 2294 2284 2258 4 3 13 3 

Sveti Andraž v 

Slov. goricah 
1236 1208 1203 - - 2 - 

Sveti Jurij ob 

Ščavnici 
2993 2959 2941 - 2 7 - 

Šalovci 2147 2102 1845 - 1 7 3 

Šempeter - 

Vrtojba 
5980 5780 5506 - 2 61 117 

Šenčur 7563 7393 7243 - 1 49 54 

Šentilj 8239 7997 7847 2 5 83 32 

Šentjernej 6438 6343 6202 1 1 70 13 

Šentjur pri Celju 18019 17726 17468 - 4 155 47 
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Škocjan 3051 2988 2906 - - 8 9 

Škofja Loka 20843 20078 18369 - - 606 555 

Škofljica 5123 4992 4688 - - 86 124 

Šmarje pri 

Jelšah 
9593 9357 9151 - 1 154 19 

Šmartno ob Paki 2638 2600 2517 - - 49 22 

Šoštanj 8136 7879 7223 1 2 171 171 

Štore 4256 4065 3705 - 6 110 114 

Tabor 1448 1430 1416 - - 13 - 

Tišina 4346 4292 4257 - - 18 7 

Tolmin 12787 12444 12030 - - 84 208 

Trbovlje 19337 18447 16576 1 1 583 543 

Trebnje 17932 17691 17492 - - 95 48 

Trnovska vas 1269 1263 1248 4 1 8 - 

Trzin 2673 2604 2496 - 6 52 30 

Tržič 14975 14427 12766 1 1 650 405 

Turnišče 3678 3645 3555 1 2 14 5 

Velenje 33428 31557 25415 4 2 2043 1546 

Velika Polana 1661 1646 1622 - - 9 - 

Velike Lašče 3355 3311 3262 - 2 22 13 

Veržej 1352 1346 1328 - - 15 - 

Videm 5587 5462 5395 5 4 49 7 

Vipava 5191 5084 4862 - - 42 116 

Vitanje 2531 2521 2497 - - 8 4 

Vodice 3505 3424 3335 1 - 62 2 

Vojnik 7813 7472 7332 - 12 64 12 

Vransko 2481 2420 2397 - - 16 3 

Vrhnika 15880 15312 13719 - 5 405 711 

Vuzenica 2889 2815 2780 - - 18 12 

Zagorje ob Savi 16960 16373 15423 - 1 205 135 

Zavrč 1409 1359 1270 1 - 85 - 

Zreče 6032 5821 5633 1 1 63 38 

Žalec 19926 19187 17890 - 11 747 294 

Železniki 6416 6331 6104 - - 109 37 

Žetale 1473 1394 1380 - - 9 1 

Žiri 4705 4659 4596 - - 18 17 

Žirovnica 3879 3769 3668 2 1 31 43 

Žužemberk 4686 4613 4575 - 6 12 10 
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Priloga 2: Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 2002456 

 

Prebivalst

vo po 

narodni 

pripadnos

ti - 

SKUPAJ 

Narodno 

opredeljen

i - 

SKUPAJ 

Slovenci Avstrijci Nemci Hrvati Srbi 

SLOVENIJA 1964036 1766982 1631363 181 499 35642 38964 

Ajdovščina 18095 16608 15889 0 0 99 183 

Apače 3715 3364 3326 3 3 10 3 

Beltinci 8256 7910 7842 z 0 23 z 

Benedikt 2084 1847 1843 0 0 0 0 

Bistrica ob Sotli 1460 1346 1310 z z 30 z 

Bled 8043 7314 6942 4 13 76 90 

Bloke 1578 1461 1451 0 0 7 z 

Bohinj 5222 4823 4693 z 0 17 47 

Borovnica 3839 3453 3130 z z 123 132 

Bovec 3138 2868 2797 0 0 28 15 

Braslovče 4933 4592 4522 0 z 43 15 

Brda 5765 5414 5341 z 0 20 23 

Brezovica 9334 8467 8128 z 3 110 96 

Brežice 23253 21133 19880 4 7 838 178 

Cankova 2067 1970 1899 0 0 7 z 

Celje 48081 42369 38221 z 11 1151 1733 

Cerklje na 

Gorenj. 

6369 6111 6004 0 z 
18 29 

Cerknica 10284 9462 8982 0 z 127 174 

Cerkno 5040 4647 4634 0 0 6 4 

Cerkvenjak 2046 1868 1865 0 0 z z 

Cirkulane 2078 1921 1892 z 0 26 z 

Črenšovci 4080 3872 3769 0 z 21 z 

Črna na 

Koroškem 

3616 3371 3278 z 0 
23 31 

Črnomelj 14580 12960 11857 z z 633 137 

Destrnik 2496 2394 2374 0 3 12 z 

Divača 3814 3384 2980 0 0 136 153 

Dobje 1008 949 947 0 0 z 0 

Dobrepolje 3544 3302 3256 0 0 15 16 

Dobrna 2083 1904 1879 z 0 z z 

Dobrova - 

Polhov Gradec 

6691 6286 6172 0 z 
28 24 

Dobrovnik/ 

Dobronak 

1307 1187 549 0 0 
8 z 

Dol pri Ljubljani 4341 3934 3779 0 0 34 38 

                                                      
456 Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po narodni pripadnosti, občine, Slovenija, popis 2002. URL: 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11813; Komac: Priseljenci. Študije o priseljevanju in vključevanju v 

slovensko družbo, str. 513-519. 

https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11813
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Dolenjske 

Toplice 

3298 2978 2863 0 4 
71 27 

Domžale 29902 27410 25788 z 7 387 425 

Dornava 2459 2219 2210 0 0 z z 

Dravograd 8863 8019 7804 0 z 74 37 

Duplek 5938 5214 5149 3 3 25 21 

Gorenja vas-

Poljane 

6877 6471 6380 0 z 
49 13 

Gorišnica 3744 3575 3557 0 z 12 z 

Gorje 2856 2676 2625 0 0 19 10 

Gornja Radgona 8701 8060 7994 3 z 20 20 

Gornji Grad 2595 2435 2422 0 0 z 7 

Gornji Petrovci 2217 2140 2118 0 0 12 0 

Grad 2302 2211 2201 3 0 3 z 

Grosuplje 15665 14461 13650 0 4 202 266 

Hajdina 3528 3354 3326 0 0 12 12 

Hoče - Slivnica 9629 8836 8600 z 10 110 45 

Hodoš/Hodos 356 322 161 z 0 z 0 

Horjul 2622 2377 2351 0 0 9 9 

Hrastnik 10121 9139 8111 0 z 221 248 

Hrpelje - Kozina 4053 3741 3452 0 0 98 58 

Idrija 11990 11086 10816 0 0 50 40 

Ig 5445 4869 4443 z z 89 167 

Ilirska Bistrica 14234 12802 12281 z 0 247 89 

Ivančna Gorica 13567 12605 12331 z z 78 68 

Izola/Isola 14549 12163 9456 0 z 804 546 

Jesenice 21620 18883 13038 6 6 539 1347 

Jezersko 638 591 571 0 0 11 4 

Juršinci 2206 1985 1982 0 0 z z 

Kamnik 26477 24370 22509 z 3 307 417 

Kanal 5978 5471 5164  0 26 122 

Kidričevo 6502 5818 5728 z z 43 12 

Kobarid 4472 4137 4042 0 0 10 24 

Kobilje 570 550 537 0 z z 0 

Kočevje 16292 14447 12596 0 3 789 402 

Komen 3515 3284 3223 0 3 19 10 

Komenda 4451 4133 4026 0 3 29 28 

Koper/Capodistr

ia 

47539 40666 33826 4 15 
2193 1693 

Kostanjevica na 

Kr 

ki  2419 2270 2239 0 0 
18 z 

Kostel 629 586 550 0 z 30 z 

Kozje 3406 3174 3141 0 z 18 z 

Kranj 52265 47334 41176 3 9 874 2744 

Kranjska Gora 5247 4789 4428 0 5 126 100 

Križevci 3663 3444 3428 0 0 10 z 
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Krško 25167 22831 21796 0 8 324 188 

Kungota 4317 3975 3912 0 z 39 8 

Kuzma 1683 1609 1586 0 z z z 

Laško 13730 12457 12233 z 8 63 73 

Lenart 6889 6314 6243 z 3 29 12 

Lendava/Lendva 11151 10308 5653 0 5 547 37 

Litija 14099 12587 11699 0 z 234 355 

Ljubljana 265881 230387 196152 34 71 7222 13101 

Ljubno 2701 2528 2498 0 z 10 16 

Ljutomer 11720 10610 10450 3 z 119 8 

Logatec 11343 10549 10009 z z 109 194 

Log-Dragomer 3356 3083 2959 0 z 48 34 

Loška dolina 3640 3457 3317 0 0 93 28 

Loški Potok 1958 1808 1779 0 0 25 4 

Lovrenc na 

Pohorju 

3145 2955 2939 z z 
8 4 

Luče 1609 1546 1531 0 z z 0 

Lukovica 4972 4635 4545 0 4 18 17 

Majšperk 4005 3618 3595 0 z 9 z 

Makole 2020 1797 1795 0 0 z 0 

Maribor 110668 97184 89650 26 59 2534 2049 

Markovci 3798 3572 3548 0 z 13 0 

Medvode 14161 12990 11894 z 4 222 360 

Mengeš 6662 6052 5653 0 z 133 111 

Metlika 8123 7057 6181 z z 664 68 

Me_ica 3966 3592 3486 z 0 14 27 

Miklavž na 

Drav- skem 

polju 

5915 5279 5027 z 3 

167 27 

Miren - 

Kostanjevica 

4741 4296 4136 0 0 
24 64 

Mirna Peč 2702 2426 2391 0 0 16 10 

Mislinja 4666 4341 4319 0 0 10 z 

Mokronog-

Trebelno 

2873 2663 2649 0 0 
3 z 

Moravče 4508 4272 4191 z 0 20 16 

Moravske 

Toplice 

6151 5954 5542 z 0 
25 16 

Mozirje 3946 3606 3556 0 0 19 13 

Murska Sobota 20080 18668 17637 5 6 216 74 

Muta 3640 3470 3459 z 0 7 z 

Naklo 4899 4649 4480 0 z 31 48 

Nazarje 2711 2525 2437 0 z 54 21 

Nova Gorica 31538 27938 26063 0 0 294 856 

Novo mesto 34432 30258 27576 0 5 793 694 

Odranci 1619 1553 1545 0 0 4 z 

Oplotnica 3866 3407 3398 z 0 z z 
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Ormož 12738 11552 11366 0 z 139 11 

Osilnica 332 309 279 0 0 z 0 

Pesnica 7244 6450 6328 z z 45 17 

Piran/Pirano 16758 13250 10606 4 11 810 435 

Pivka 5926 5332 4857 0 z 65 260 

Podčetrtek 3224 2954 2897 0 z 48 z 

Podlehnik 1820 1692 1680 0 z 8 0 

Podvelka 2709 2540 2526 z 0 7 z 

Poljčane 4372 3877 3840 0 z 15 5 

Polzela 5417 4950 4836 0 z 43 26 

Postojna 14581 12924 10988 0 5 384 858 

Prebold 4507 4117 3932 0 z 87 46 

Preddvor 3200 2997 2896 0 0 44 18 

Prevalje 6621 6099 5870 z z 37 93 

Ptuj 23242 21051 20408 z 11 279 102 

Puconci 6281 5949 5760 z z 25 12 

Rače - Fram 5859 5249 5150 0 6 43 11 

Radeče 4617 4250 4108 0 0 36 57 

Radenci 5265 4906 4840 z 0 30 15 

Radlje ob Dravi 6148 5664 5620 0 z 21 8 

Radovljica 18164 16678 15759 z 7 248 315 

Ravne na Kor. 12248 10956 10270 z z 232 289 

Razkrižje 1215 1068 1037 0 0 z 0 

Rečica ob Savinji 2285 2146 2105 0 0 18 z 

Renče-Vogrsko 4102 3758 3594 0 0 18 53 

Ribnica 9266 8693 8235 z z 151 97 

Ribnica na 

Pohorju 

1254 1168 1165 0 0 
z 0 

Rogaška Slatina 10544 9353 8648 z z 520 66 

Rogašovci 3399 3276 3215 0 0 z 5 

Rogatec 3191 2856 2592 0 0 253 5 

Ruše 7351 6487 6270 0 z 63 49 

Selnica ob Dravi 4587 4203 4169 0 z 14 4 

Semič 3710 3338 3174 0 z 52 23 

Sevnica 17726 15932 15600 3 5 125 58 

Sežana 11842 10655 9814 0 0 219 265 

Slovenj Gradec 16779 15554 15164 z z 166 73 

Slovenska 

Bistrica 

22893 20408 20061 z 8 
132 87 

Slovenske 

Konjice 

13612 12396 12190 z z 
69 13 

Sodražica 2038 1907 1883 z 0 11 z 

Solčava 548 529 525 0 z z z 

Središče ob 

Dravi 

2193 1957 1896 0 z 
56 z 

Starše 3955 3371 3309 z z 33 5 
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Straža 3661 3094 2885 0 z 79 97 

Sveta Ana 2282 2117 2105 z z 4 z 

Sveta Trojica v 

Slov. goricah 

2194 2001 1982 0 z 
4 z 

Sveti Andraž v 

Slov. goricah 

1209 1155 1150 0 z 
z z 

Sveti Jurij 2883 2640 2637 z 0 z 0 

Sveti Jurij v 

Slov. goricah 

2076 1872 1869 0 z 
z 0 

Sveti Tomaž 2164 2026 2017 0 z 6 z 

Šalovci 1718 1679 1493 0 0 6 z 

Šempeter - 

Vrtojba 

6269 5593 5265 0 z 
44 108 

Šenčur 7491 7090 6928 z z 37 44 

Šentilj 8074 7247 7165 z 0 42 17 

Šentjernej 6583 6094 5917 0 z 48 15 

Šentjur 18470 17014 16783 0 6 76 57 

Šentrupert 2283 2067 2056 0 0 6 z 

Škocjan 3035 2647 2634 0 0 3 z 

Škofja Loka 22118 20138 18510 z 10 526 469 

Škofljica 7119 6466 6118 0 z 117 118 

Šmarje pri 

Jelšah 

9662 8735 8628 z z 
61 17 

Šmarješke 

Toplice 

2832 2616 2555 0 0 
28 14 

Šmartno ob Paki 2909 2744 2652 0 0 40 31 

Šmartno pri 

Litiji 

5021 4596 4513 z z 
37 17 

Šoštanj 8254 7671 7058 0 z 108 144 

Štore 4060 3565 3284 0 z 46 100 

Tabor 1494 1371 1362 0 z z z 

Tišina 4189 3998 3889 0 0 z 8 

Tolmin 12198 11104 10691 0 z 61 185 

Trbovlje 18255 16274 14429 0 z 403 429 

Trebnje 13268 12064 11882 0 0 45 39 

Trnovska vas 1208 1091 1089 0 0 z 0 

Trzin 3385 3086 2947 0 z 50 36 

Tržič 15151 13827 12298 z 6 568 331 

Turnišče 3422 3261 3201 0 3 7 z 

Velenje 33331 29582 23517 z z 1827 1508 

Velika Polana 1511 1401 1393 0 0 z 0 

Velike Lašče 3735 3417 3372 0 z 19 11 

Veržej 1354 1214 1172 0 0 7 z 

Videm 5247 4798 4760 0 z 31 z 

Vipava 5185 4836 4701 0 0 22 56 

Vitanje 2317 2081 2069 0 0 3 z 

Vodice 3871 3553 3495 0 0 28 z 

Vojnik 7825 7083 7012 0 6 35 16 
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Vransko 2457 2255 2234 0 0 3 5 

Vrhnika 14373 12976 11792 0 z 242 470 

Vuzenica 2786 2677 2647 0 0 z z 

Zagorje ob Savi 17067 15546 14557 0 0 170 140 

Zavrč 1338 1175 1136 0 0 39 0 

Zreče 6245 5549 5396 0 z 41 32 

Žalec 20335 18341 17398 0 6 430 256 

Železniki 6786 6470 6261 0 0 122 26 

Žetale 1364 1159 1153 0 0 z z 
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Priloga 3: Prebivalstvo po maternem jeziku, občine, Slovenija, popis 2002457 
 

 materni jezik - SKUPAJ slovenski nemški hrvaški srbski 

SLOVENIJA 1964036 1723434 1628 54079 31329 

Ajdovščina 18095 16760 3 139 182 

Beltinci 8256 7974 z 49 9 

Benedikt 2084 2028 z 4 - 

Bistrica ob Sotli 1460 1354 3 57 z 

Bled 10899 9953 26 164 91 

Bloke 1578 1532 - 15 z 

Bohinj 5222 4875 z 39 26 

Borovnica 3839 3346 z 152 90 

Bovec 3138 2896 z 59 11 

Braslovče 4933 4709 4 103 12 

Brda 5765 5543 3 28 13 

Brezovica 9334 8685 6 176 74 

Brežice 23253 20718 25 1423 157 

Cankova 2067 1942 z 8 4 

Celje 48081 40704 36 1658 1472 

Cerklje na Gorenjskem 6369 6155 z 33 19 

Cerknica 10284 9477 z 182 112 

Cerkno 5040 4952 - 10 3 

Cerkvenjak 2046 1994 - z z 

Črenšovci 4080 3825 z 30 z 

Črna na Koroškem 3616 3412 z 38 36 

Črnomelj 14580 12486 6 913 94 

Destrnik 2496 2428 4 z 7 

Divača 3829 3121 3 189 99 

Dobje 1008 980 z 3 z 

Dobrepolje 3544 3396 - 19 11 

Dobrna 2083 1886 4 6 z 

Dobrova - Polhov Gradec 6691 6392 3 47 27 

Dobrovnik/Dobronak 1307 511 z 19 z 

Dol pri Ljubljani 4341 4025 z 52 23 

Dolenjske Toplice 3298 3065 7 99 25 

Domžale 29902 27000 15 550 383 

Dornava 2459 2375 - 17 4 

Dravograd 8863 8338 8 109 40 

Duplek 5938 5695 3 49 24 

Gorenja vas - Poljane 6877 6632 z 78 12 

Gorišnica 5822 5664 z 81 z 

Gornja Radgona 12416 11950 36 72 33 

                                                      
457 Internetni vir: SiStat, Prebivalstvo po maternem jeziku, občine, Slovenija, popis 2002. URL: 

https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/11817.  

https://pxweb.stat.si/SiStatData/sq/11817
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Gornji Grad 2595 2542 - 8 11 

Gornji Petrovci 2217 2122 3 31 - 

Grad 2302 2249 3 17 z 

Grosuplje 15665 14136 8 315 189 

Hajdina 3492 3399 - 33 8 

Hoče - Slivnica 9629 8979 17 223 49 

Hodoš/Hodos 356 124 6 z z 

Horjul 2622 2535 - 18 9 

Hrastnik 10121 8512 4 309 171 

Hrpelje - Kozina 4038 3514 z 162 49 

Idrija 11990 11358 - 77 23 

Ig 5445 4756 5 104 74 

Ilirska Bistrica 14234 12917 6 509 52 

Ivančna Gorica 13567 12808 9 133 46 

Izola/Isola 14549 10059 10 1199 385 

Jesenice 21620 14021 18 667 1023 

Jezersko 638 593 - 11 5 

Juršinci 2206 2146 z 7 - 

Kamnik 26477 23621 10 414 360 

Kanal 5978 5427 z 42 74 

Kidričevo 6502 6208 4 95 12 

Kobarid 4472 4237 z 18 24 

Kobilje 570 542 z 4 - 

Kočevje 16292 13308 16 1087 230 

Komen 3515 3343 3 36 11 

Komenda 4451 4193 7 57 21 

Koper/Capodistria 47539 35246 42 3824 1268 

Kostel 629 550 z 59 z 

Kozje 3406 3282 4 35 5 

Kranj 51225 42709 27 1087 2162 

Kranjska Gora 5247 4575 6 161 86 

Križevci 3663 3489 z 25 z 

Krško 27586 25309 31 613 167 

Kungota 4317 4056 8 93 12 

Kuzma 1683 1632 4 5 - 

Laško 13730 13027 18 116 66 

Lenart 11159 10765 13 75 15 

Lendava/Lendva 11151 5216 11 815 41 

Litija 19120 17284 6 352 208 

Ljubljana 265881 209668 284 10253 10896 

Ljubno 2701 2608 z 18 4 

Ljutomer 11720 11057 7 297 16 

Logatec 11343 10416 6 150 150 

Loška dolina 3640 3331 z 188 16 
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Loški Potok 1958 1837 - z 4 

Lovrenc na Pohorju 3145 3079 3 10 z 

Luče 1609 1571 z 13 z 

Lukovica 4972 4717 6 37 9 

Majšperk 4005 3903 4 z 5 

Maribor 110668 95322 234 4069 1987 

Markovci 3798 3703 z 39 - 

Medvode 14161 12403 13 330 320 

Mengeš 6662 5920 5 173 87 

Metlika 8123 6537 7 1078 32 

Mežica 3966 3690 3 40 21 

Miklavž na Dravskem polju 5915 5371 8 318 30 

Miren - Kostanjevica 4741 4391 z 47 56 

Mirna Peč 2702 2604 - 23 9 

Mislinja 4666 4555 - 17 - 

Moravče 4508 4334 3 35 10 

Moravske Toplice 6151 5517 5 z 20 

Mozirje 6231 5957 z 83 20 

Murska Sobota 20080 18276 22 374 83 

Muta 3640 3518 7 15 3 

Naklo 4899 4660 4 35 26 

Nazarje 2711 2564 z 63 21 

Nova Gorica 35640 31543 4 534 751 

Novo mesto 40925 36018 16 1349 653 

Odranci 1619 1578 z 7 z 

Oplotnica 3866 3761 - 8 z 

Ormož 17095 16236 11 449 20 

Osilnica 332 260 - z - 

Pesnica 7244 6825 z 96 15 

Piran/Pirano 16758 11177 29 1403 344 

Pivka 5926 5136 z 107 176 

Podčetrtek 3224 3033 z 108 8 

Podlehnik 1820 1735 z 36 - 

Podvelka 2709 2625 z z 4 

Polzela 5417 5130 4 89 18 

Postojna 14581 11645 9 516 630 

Prebold 4514 4130 z 148 21 

Preddvor 3200 3037 3 52 9 

Prevalje 6621 6160 4 85 69 

Ptuj 23242 21618 26 506 111 

Puconci 6281 5988 z 46 9 

Rače - Fram 5859 5511 7 118 15 

Radeče 4617 4370 - 73 44 

Radenci 5265 5038 z 54 15 
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Radlje ob Dravi 6148 5948 4 56 11 

Radovljica 18164 16511 22 401 249 

Ravne na Koroškem 12248 11064 15 285 225 

Razkrižje 1215 1081 z 107 - 

Ribnica 9266 8489 4 220 103 

Ribnica na  Pohorju 1254 1224 - 6 - 

Rogaška Slatina 10544 9267 12 718 62 

Rogašovci 3399 3138 12 9 9 

Rogatec 3191 2768 - 359 - 

Ruše 7351 6721 5 129 46 

Selnica ob Dravi 4587 4386 3 29 9 

Semič 3710 3325 3 89 9 

Sevnica 17726 16541 10 170 50 

Sežana 11842 10394 7 305 214 

Slovenj Gradec 16779 15870 5 273 77 

Slovenska Bistrica 29285 27869 28 273 101 

Slovenske Konjice 13612 12946 7 110 20 

Sodražica 2038 1961 z 20 z 

Solčava 548 531 z 3 z 

Starše 3955 3760 z 72 3 

Sveta Ana 2282 2218 3 z 3 

Sveti Andraž v Slov. goricah 1209 1173 z z z 

Sveti Jurij ob Ščavnici 2883 2833 4 z - 

Šalovci 1718 1493 - 7 z 

Šempeter - Vrtojba 6269 5634 3 72 111 

Šenčur 8531 8185 4 68 28 

Šentilj 8074 7688 17 88 26 

Šentjernej 6583 6216 6 69 14 

Šentjur pri Celju 18470 17744 10 144 58 

Škocjan 3035 2794 - 14 z 

Škofja Loka 22093 19444 7 624 329 

Škofljica 7119 6453 3 183 94 

Šmarje pri Jelšah 9662 9237 6 158 22 

Šmartno ob Paki 2909 2740 z 61 27 

Šoštanj 8254 7386 3 171 100 

Štore 4060 3605 - 59 55 

Tabor 1494 1437 4 8 z 

Tišina 4189 4016 - 19 8 

Tolmin 12198 11390 z 97 120 

Trbovlje 18248 15127 12 513 263 

Trebnje 18424 17650 5 116 61 

Trnovska vas 1208 1178 z z - 

Trzin 3385 3114 5 62 30 

Tržič 15151 13015 7 615 214 
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Turnišče 3422 3303 4 16 3 

Velenje 33331 25042 10 1983 1091 

Velika Polana 1511 1419 - 10 - 

Velike Lašče 3735 3531 3 38 8 

Veržej 1354 1283 3 13 7 

Videm 5283 5101 3 z 5 

Vipava 5185 4909 3 31 39 

Vitanje 2317 2236 - 6 z 

Vodice 3871 3690 - 54 - 

Vojnik 7825 7453 8 65 15 

Vransko 2457 2350 - 17 8 

Vrhnika 17729 15604 9 420 328 

Vuzenica 2786 2691 5 19 z 

Zagorje ob Savi 17067 15408 5 235 88 

Zavrč 1338 1185 z 130 - 

Zreče 6245 5914 6 63 20 

Žalec 20335 18350 20 677 197 

Železniki 6811 6426 - 121 20 

Žetale 1364 1324 - z z 

Žiri 4868 4702 - 24 5 

Žirovnica 4071 3901 7 28 18 

Žužemberk 4579 4418 3 15 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

203 
 

Priloga št. 4: Jernej Letnar Černič, Dejan Valentinčič, Erazem Bohinc, Gregor Maučec, 

Marko Novak, Slovenija pred Svetovalnim odborom Sveta Evrope za varstvo narodnih 

manjšin v primerjalnem kontekstu, Dignitas – slovenska revija za človekove pravice, št. 

93-94, 2022, str. 73-93. 
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