
 
Dne 2. februarja 2011 je Državni zbor Republike 
Slovenije z nad dve-tretjinsko večino vseh poslancev 
sprejel  
 
DEKLARACIJO REPUBLIKE SLOVENIJE O POLOŽAJU 
NARODNIH SKUPNOSTI PRIPADNIKOV NARODOV 
NEKDANJE SFRJ V REPUBLIKI SLOVENIJI  

 
S tem pomembnim aktom najvišjega političnega telesa v 
naši državi je narodnim skupnostim Albancev, Bošnjakov, 
Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov (v okrajšavi 
ABČHMS skupnosti), ki živimo v Sloveniji, priznano 
kolektivno dostojanstvo vsake posamezne in vseh naših 
narodnostnih skupnosti in načeloma odprta pot tudi za 
urejanje ustreznega družbenega statusa vsake oz. vseh 
naših skupnosti. 
 
V znak svoje hvaležnosti Državnemu zboru Republike 
Slovenije za sprejetje te »naše« Deklaracije smo kulturna 
društva Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, 
Makedoncev in Srbov, ki živimo v Sloveniji, organizirali 
kulturno prireditev, ki smo jo naslovili  
 

MANJŠINSKI KULTURNI PRAZNIK - 
 POZDRAV DEKLARACIJI 

 
Prireditev smo pripravljali po kulturnih društvih vseh v 
Deklaraciji navedenih narodnih skupnosti.  
 
Skozi pesem, glasbo, ples in igro smo izkazali naše 
narodnostne posebnosti, s katerimi kot državljani 
Republike Slovenije soustvarjamo kulturo naše družbe v 
Sloveniji in hkrati kulturo naših matičnih narodov. 
 
O tej naši prireditvi Državnemu zboru v čast smo obvestili 
sedanjega predsednika Državnega zbora in ga s posebnim 
pismom povabili medse na »Pozdrav Deklaraciji«.  
 

 
Člani društev ABČHMS skupnosti  

v Republiki Sloveniji 
 
 
 

Za narodne skupnosti 
 Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, 

Hrvatov, Makedoncev, Srbov v Sloveniji 
 nastopajo člani naslednjih društev: 

 
Kulturno društvo Albancev Slovenske Istre 

ILIRIA Izola 
Kulturno-umetniško društvo SEVDAH 

Ljubljana in Društvo bosansko-
hercegovsega in slovenskega prijateljstva 

LJILJAN Ljubljana 
Črnogorsko društvo ČRNA GORA Ljubljana 

Hrvaško kulturno društvo MEĐIMURJE 
Ljubljana 

Makedonsko kulturno društvo SV. CIRIL in 
METOD Kranj 

Srbsko kulturno in prosvetno društvo SVETI 
SAVA Kranj 

 

Povezovalka programa ga. Zora Perenda 
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KUD SEVDAH Ljubljana 
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KULTURNA PRIREDITEV 

Albancev, Bošnjakov, 
Črnogorcev, Hrvatov, 

Makedoncev in Srbov v Sloveniji 

Sobota, 22. september 2012, 
ob 18. uri 

Kulturni dom Šentvid 
Prušnikova 99, Ljubljana 

 
Vstop prost 



Kulturno društvo Albancev Slovenske Istre 
ILIRIA je ustanovljeno leta 1998 v Izoli z 
namenom ohranjanja albanske narodnostne 
identitete v narodnostno močno mešanem 
okolju Slovenske Istre. V okviru društva delujejo 
literarna, glasbena, dramska, športna in 
informativna sekcija. Predstavila  se bo 
folklorna skupina z albanskimi ljudskimi plesi. 
 

         
 

 
Kulturno-umetniško društvo SEVDAH iz 
Ljubljane je ustanovljeno leta 2007. Neguje 
tradicionalno ljubezensko pesem Bošnjakov 
»sevdalinko« in druge bošnjaške tradicije. 
Društvo bosansko-hercegovskega in 
slovenskega prijateljstva LJILJAN iz Ljubljane, 
ustanovljeno leta 1992, se prav tako zavzema za 
ohranjanje bošnjaške tradicije in kulture. 
Predstavili se bodo s pesmijo sevdalinko in s 
spletom ljudskih plesov. 
 

 
 

 

Črnogorsko društvo ČRNA GORA iz Ljubljane 
deluje od leta 2007. Svoje aktivnosti namenja 
ohranjanju kulture in dediščine Črnogorcev v 
Sloveniji, prireja tudi strokovna in družabna 
srečanja. V društvu je aktivna predvsem 
literarna sekcija, ki se bo tudi predstavila z 
recitacijo Njegoševe poezije.  
 

              

 

 

Hrvaško kulturno društvo MEĐIMURJE iz 
Ljubljane že dolga leta obuja in ohranja kulturo, 
običaje in jezik priseljenske skupnosti iz 
pokrajine Međimurje na Hrvaškem. Društvo je 
prek svojih sekcij izjemno aktivno na številnih 
področjih, imajo jih namreč kar 12, dejavnosti pa 
segajo od športnih do kulturnih, namenjenih 
vsem generacijam. Folklorna skupina Prvi korak, 
ki deluje od leta 2009 se bo predstavila s 
spletom međimurskih ljudskih plesov s 
spremljavo tamburašev. 
 

       

 

Makedonsko kulturno društvo SV. CIRIL in 
METOD iz Kranja uspešno deluje že dvajseto 
leto. V svojih aktivnostih na področju folklore, 
glasbe, literature, likovne umetnosti, ter drugih 
kulturnih aktivnosti vključujejo amaterske in 
profesionalne skupine iz Slovenije, Makedonije, 
ter drugih držav. Predstavila se bo otroška 
folklorna skupina z makedonskimi  ljudskimi 
plesi. 

             
 
 
Srbsko kulturno in prosvetno društvo SVETI 
SAVA iz Kranja deluje od leta 1990 z namenom 
ohranjanja srbske kulture in tradicije skozi 
številne sekcije, ki vključujejo ljudski ples, petje, 
glasbo, književnost in literaturo. Njihova 
izjemno aktivna folklorna sekcija ima veliko 
mednarodnih uspehov, v zadnjih letih so v 
Slovenijo prinesli številne zlate nagrade. 
Predstavila se bo odrasla folklorna skupina s 
srbskimi ljudskimi plesi. 
 

                
 

 



 
 

 
 
 

 


