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Nemška narodna manjšina v Sloveniji 

/Ljubljana, 8.12.2021/ 

Uvod  

    Pripadnikom nemške manjšine se je po koncu 2.svetovne vojne  dogodila  krivica. 

Ni jim bil priznan status narodne manjšine, čeprav jih po številu ni bilo izrazito manj 

od pripadnikov italijanske manjšine (po eksodusu), na primer. Sklicevanje na Nemce 

kot okupatorje ni (bilo) najbolj prepričljivo. Italijani in Madžari so oboji etnično blizu 

italijanskim in madžarskim okupatorjem, pa so kljub temu dobili status narodnih 

manjšin. Ekonomski razlogi, nacionalizacija obsežnega imetja pripadnikov nemške 

manjšine, je bil verjetno pomemben razlog, da jim je bil status narodne manjšine 

oporekan. 

  Kar je pripadnikov nemške manjšine ostalo se ni javno opredeljevalo za pripadnost 

nemški manjšini, kaj šele, da bi si kdo upal javno izraziti zahtev po priznanju 

manjšinskega statusa.  

  Od konca 2.svetovne vojne pa do nastanka samostojne Slovenije je minilo 45 let. Do 

tedaj je njihovo število zmanjšalo na »ostanke ostankov«, če uporabim izraz prof. 

Nećaka. 

   Pripadniki nemške manjšine so se pričeli prebujati le malo pred osamosvojitvijo 

Slovenije. Mnogo prepozno, da bi bilo mogoče doseči kaj več, kot se je doseglo. V 

obdobju inštitutskih priprav na seminar INV Narodnost – manjšina ali skupnost (junij 

1990) času se je pričel oglašati gospod Dušan Ludvik Kolnik, ki je nekaj mesecev za 

predlogom INV, pripravil predlog za dopolnitev slovenske ustave; mislim, da je 

predlog govoril o (več pomenskosti) narodne sprave.  Presenečenje na slovenski strani 

je bilo obilno, negativnih reakcij pa še več. Tudi zelo, zelo ostrih.  

 

    Kljub različnim oblikam »etničnega čiščenja« so pripadniki nemške manjšine ostali, 

pripadniki nemške manjšine so tukaj, so med nami. Res da po številu zelo skromni. 

Ampak Nemcev zaradi njihovega skromnega števila ni mogoče izključiti iz 

slovenskega narodno manjšinskega modela.  
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1. 

 

   Ob pripravljanju slovenske ustave leta 1990 narodno manjšinski problematiki ni 

kazalo najbolje. Pripadnikom Neslovencem je bila določena le obrobna vloga. Na 

trenutke  je bila močna tudi zamisel, da bodo narodne manjšine povsem izpuščene iz 

ustavnih okvirov. 

   Sodelavcem Inštituta za narodnostna vprašanja se je aktivno sodelovanje v »ustavnih 

bojih« za manjšinske pravice, kazala kot obveza in dolžnost. Meseca junija leta 1990 

smo na Inštitutu pripravili »Predlog o urejanju, uresničevanju in varstvu pravic 

narodnosti (narodnih manjšin) v Republiki Sloveniji v novi ustavi«. V predlogu smo 

med drugim zapisali: 

»Dograditi kaže ustavno opredelitev posebnih pravic narodnosti (narodnih manjšin). Pri tem bi kazalo, 

poleg izrecno navedenih italijanske in madžarske narodnosti (narodne manjšine) v ustavi določiti, da 

ustavni zakon lahko opredeli nekatere (posebne) pravice in (poseben) položaj drugih avtohtonih 

etničnih skupnosti na območju Republike Slovenije, zlasti pa še romske skupnosti. Konkretno gre – 

poleg romske etnične skupnosti – še za naslednje etnične skupnosti, ki živijo avtohtono na ozemlju 

Slovenije; Srbi (na obmejnem območju v Beli krajini), Hrvati (na nekaterih mejnih območjih), sproža pa 

se tudi vprašanje nemške etnične skupnosti (za katero je dolgo veljalo prepričanje, da v Sloveniji ne 

obstaja več). V zvezi s tem se utegne tudi pojaviti vprašanje, če romske etnične skupnosti kljub vsem 

njenim specifičnostim ne kaže opredeliti kot narodnost (narodnostno manjšino)«1. 

 

   Žal smo pozabili na Jude, tega me je še danes groza!!! 

   Če se še prav spominjam sva tedaj s kolegom Mitjem Žagarjem dirjala po tedanji  

Skupščini in prav vsakemu delegatu na klop postavila izvod inštitutskih predlogov. 

240 primerkov sva tedaj razdelila. Izšlo se je, kakor se je pač izšlo.  

   Se je v zadnjih 30.letih v Sloveniji kaj spremenilo na bolje v smislu, da je slovensko 

okolje postalo bolj odprto, tolerantno do narodne različnosti ? Ne, najbolj optimistično 

bi bilo reči, da interes za zgodovinske (tradicionalne, avtohtone) narodne manjšine 

stagnira, zelo realna pa bi bila ugotovitev, da zanimanje za zgodovinske narodne 

manjšine rapidno pada, narodno manjšinska problematika je postavljena skoraj da na 

nivo turistične ponudbe.  

   Ureditev zakoličena leta 1990, ki je, resnici na ljubo, nastala v obdobju 1945-1988, se 

v zadnjih 30 letih ni v ničemer spremenila. Sprejem »Deklaracije Republike Slovenije o 

 
1 Narodnost-manjšina ali skupnost. Urejanje, uresničevanje in varstvo pravic narodnosti (narodnih 

manjšin) v Republiki Sloveniji. Razprave in gradivo, 24 (1990) str.133. Zapis je pripravil dr. Mitja 

Žagar. 
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položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji«, leta 

20112, torej pred 10 leti, potrjuje zapisano v zgornjih vrsticah. 

   Slovenski model se kaže v tudi v ratifikacijskih dokumentih ob sprejemu Okvirne 

konvencije za varstvo narodnih manjšin3) in Evropske listine o regionalnih ali 

manjšinskih jezikih4.  

    V celoti pa je tudi zaobjet v Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado 

Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, ki ga je sprejel 

Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. februarja 2002.5 V 3.členu Zakona o 

ratifikaciji je jasno določeno, da  

 

»V 15. členu sporazuma, skladno z interpretativno izjavo, omenjeni “pripadniki nemško govoreče 

etnične skupine“ uživajo pravice po 61. členu Ustave Republike Slovenije«.  

 

   Je razmislek o umeščanju nemške narodne manjšine v slovenski narodno manjšinski 

model, po predstavljenih omejitvah, sploh še smiseln? Ne glede na to, da je naše 

početje močno utopično je vseeno prav, da  poskusimo vsaj (za)misliti  drugačen 

narodno  manjšinski svet.  

    Pripadniki nemške narodne manjšine imajo trojno težavo pri umeščanju v slovenski 

narodno manjšinski model : skromno število, nimajo (več) prepoznavnega vitalnega 

narodnostno mešanega ozemlja in t.im. avtohtoni (tisti s prvim prebivališčem v Sloveniji) 

člani nemške narodne manjšine, predstavljajo manjšino znotraj nemško govoreče 

manjšine (populacije). 

    Ob popisu prebivalstva leta 1991 se je za pripadnost k nemško govorečim 

prebivalcem Republike Slovenije opredelilo 424 oseb (Avstrijcev 126, Nemcev 298). 

Pomemben je tudi podatek, da je na vprašanje o maternem jeziku, 1093  oseb izjavijo, 

da je njihov materni jezik nemščina.  

 

    Ob zadnjem popisu prebivalstva v Sloveniji, ki je še vseboval tudi podatek o narodni 

pripadnosti (leta 2002),  se je za pripadnost k nemško govoreči narodni skupini 

opredelilo 680 oseb ( Avstrijcev 181 in 499 Nemcev). 

 

   Velja dodati še številke, s katerimi operirajo avstrijski raziskovalci. Avstrijski 

zgodovinar Stefan Karner,  

 
2 Uradni list RS, št. 7/2011 
3 Uradni list RS, 20/1998 
4 Uradni list RS, 69/2000 
5 Uradni list 20/2002 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0210
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„ki sicer akceptira štetja prebivalstva v Sloveniji, vendar 1.813 osebam, ki so leta 1991 navedle nemščino 

kot materni jezik, doda 2.000 oseb (ali okoli 2,2 odstotka od tistih, ki se pri popisu leta 1991 niso 

deklarirali glede narodne pripadnosti). Tako dobi številko 3.800 kot tisto, ki naj bi ustrezala številu 

nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, čeprav že sam opozori na problematičnost izračuna te 

številke (Karner 1998, 170-183, tu 182-183). Vsekakor pa je treba opozoriti, da je Karner pri svojem 

preučevanju Nemcev v Sloveniji te »našel« in potrdil, da v Sloveniji obstaja nemška manjšina, pa čeprav 

še tako majhna. Ob tem je treba poudariti pomen te študije pri »lobiranju« in prizadevanju Avstrije, da 

bi Slovenija uradno priznala nemško manjšino v Sloveniji. Odmev njegove študije je bil še posebej velik 

med organizacijami, ki spremljajo razvoj nemških manjšin po Evropi (Stritzl 1998, 7-10)“6. 

 

   No ja, z etno - alkimijo se da „dokazati“ marsikaj !! 

 

    Ko  podatke o narodni pripadnosti dopolnimo še s podatki o prvem prebivališču  

(rojstnem kraju), ki je ključnega pomena za določanje narodno manjšinskega statusa, 

je demografska slika še bolj klavrna: podatki popisa prebivalstva za leto 2002 kažejo, 

da je bilo v Sloveniji rojenih samo 46  Avstrijcev, 25.8% vseh v Sloveniji živečih 

Avstrijcev in 111 Nemcev, samo 22.1% vseh v Sloveniji živečih Nemcev ! Je takšen 

numerični drobiž  dovolj za prestop v klasično manjšino? Glede na to, da slovenski 

model/ureditev ne pozna številčne klavzule, na postavljeno vprašanje ni mogoče 

odgovoriti negativno. 

2. 

    

    V razpravi z naslovom Varstvo manjšin v Sloveniji imamo opraviti  z zanimivim 

paradoksom - razpravljamo o  zaščiti nečesa, kar je gotovo tu, vendar ga ne znamo  (ne 

želimo) opredeliti na način, ki bi bil sprejemljiv za vse sodelujoče v procesu varstva 

manjšin!! Skratka, Slovenija nima (uadne) opredelitve (avtohtonih narodnih manjšin). 

 

    Sarkastično se je zaverovancem v definicije posmehoval Lojze Ude:  

"Kaj njim neposredno čustvo, kaj hrepenenje! Pojem, definicija, to je glavno! Kot čevljar čevelj na kopito, 

tako hočejo navleči življenje naroda na pojme in definicije. O prekleti ubijalci!"7 

    Pa vendar pojem zgodovinska (tradicionalna, avtohtona) narodna manjšina mora 

imeti neko vsebino. 

 
6  GRAFENAUER, Danijel. Prizadevanje za narodnostni obstoj oziroma oživljanje nemško govoreče 

etnične skupine prebivalcev v Sloveniji po letu 1991. V: KRŽIŠNIK-BUKIĆ, Vera (ur.), JOSIPOVIČ, 

Damir (ur.). Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v 

Republiki Sloveniji, (Ethnicity, ISSN 1408-998X, 15). 1. izd. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja. 

2014, str, 105. 
7 Lojze Ude: Slovenci in jugoslovanska skupnost. - Obzorja (Maribor) 1972, str. 188. 
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    Razprave o vsebini pojma narodna manjšina so bile pred osamosvojitvijo Slovenije 

redke. Vsebina pojma je bila samoumevna, vsem znana, zato ni bilo potrebe, da bi 

razpravljali o nečem, kar že vsi poznamo, je bilo obče sprejeto mnenje.  

     V evropskem kontekstu je najodmevnejši predlog definicije narodnih manjšin 

pripravila  

»Parlamentarna skupščina Sveta Evrope, in sicer v Priporočilu 1201 (1993)8 o dodatnem protokolu k 

Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP). Ta dodatni protokol, ki je bil namenjen kulturnim 

pravicam narodnih manjšin, v prvem členu opredeljuje narodno manjšino9 kot skupino posameznikov 

v državi, ki  

 

a. prebivajo na ozemlju te države in so njeni 

državljani, 

b. ohranjajo dolgotrajne, trdne in trajajoče vezi s to 

državo, 

c. kažejo posebne etnične, kulturne, verske ali 

jezikovne značilnosti, 

d. so zadostno zastopani, čeprav po številu manjši 

od preostanka prebivalstva te države ali regije v tej 

državi,  

e. jih motivira skrb za ohranjanje vsega, kar 

konstituira njihovo skupno identiteto, vključno z 

njihovo kulturo, njihovimi običaji, njihovo vero in 

njihovim jezikom. 

a. reside on the territory of that state and are 

citizens thereof, 

b. maintain longstanding, firm and lasting ties with 

that state, 

c. display distinctive ethnic, cultural, religious or 

linguistic characteristics, 

d. are sufficiently representative, although smaller in 

number than the rest of the population of that state or 

of a region of that state, 

e. are motivated by a concern to preserve together 

that which constitutes their common identity, 

including their culture, their traditions, their 

religion and their language. 

 

 

    Na prvem srečanju na vrhu Sveta Evrope leta 1993 na Dunaju so se države članice Sveta Evrope 

odločile, da ne bodo udejanjile Priporočila 1201 (1993) in tako dodatni protokol k EKČP o kulturnih 

pravicah pripadnikov manjšin nikoli ni bil sprejet. Parlamentarna skupščina se je nemudoma odzvala in 

obžalovala takšno odločitev,10 ki so ji botrovali različni pogledi na sam obstoj manjšin in s tem posledično 

tudi na potrebo po sprejemu dodatnega protokola. Pomen takšnega protokola se seveda nanaša na 

 
8 Priporočilo 1201 (1993) – Recommendation 1201 (1993) on an additional protocol on the rights of national 

minorities to the European Convention on Human Rights, sprejela ga je Parlamentarna skupščina Sveta 

Evrope, 1. februarja 1993, http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta93/erec1201.htm (15. 

februar 2007). 
9 Parlamentarna skupščina je kasneje, leta 1995, vnovič potrdila »načela iz Priporočila 1201 (1993) in 

dodatni protokol, ki ga je takrat predlagala, še zlasti definicijo 'narodne manjšine'« (2. odst., Priporočilo 

1255 (1995) – Recommendation 1255 (1995) on the protection of the rights of national minorities, sprejela ga je 

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope, 31. januarja 1995, 

http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta95/erec1255.htm, 15. februar 2007). 
10 Peti odstavek v Priporočilu 1231 (1994) – Recommendation 1231 (1994) on the follow-up to the Council 

of Europe Vienna Summit, sprejela ga je Parlamentarna skupščina Sveta Evrope, 26. januarja 1994, 

http://assembly.coe.int /Documents/AdoptedText/ta94/erec1231.htm (15. februar 2007). 
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mehanizem implementacije človekovih pravic, zapisanih v EKČP, predvsem na možnost tožbe 

posameznikov na Evropskem sodišču za človekove pravice.  

    Kljub temu da ni bilo politične volje, da bi vsebino Priporočila 1201 (1993) sprejeli še v pravno 

obvezujočem dokumentu, se je predlog Parlamentarne skupščine oz. njen poskus definicije termina 

narodna manjšina pokazal kot zelo pomemben in odmeven na več ravneh.«11 

 

   V Resoluciji Evropskega parlamenta (2005/2008(INI)) z naslovom Varstvo manjšin in 

proti diskriminacijska politika v razširjeni Evropi, je mogoče najti podobno definicijo, 

kot jo najdemo v Priporočilu 1201 (1993). V Resoluciji Evropskega parlamenta so 

narodne manjšine opredeljene kot  

 

skupine ljudi v državi, ki: 

— bivajo na ozemlju te države in so njeni državljani, 

— vzdržujejo dolgoletne, trdne in trajne vezi s to državo, 

— kažejo posebne etnične, kulturne, verske ali jezikovne značilnosti, 

— so dovolj reprezentativni, čeprav številčno manjši kot ostali del prebivalstva države ali regije v 

državi, 

— jih spodbuja zanimanje, da se ohrani to, kar določa njihovo skupno identiteto, vključno z njihovo 

kulturo, tradicijo, vero ali jezikom.12 

 

   Če bi slovenski poskus opredeljevanja narodnih manjšin temeljil na tej osnovi, bi 

opredelitev narodne manjšine morala poiskati odgovore na kar nekaj dodatnih 

vprašanj: 

 

a. Kdo je subjekt narodno manjšinskega varstva: posameznik ali skupina? 

b. Kdo so pripadniki narodnih manjšin: samo slovenski državljani  ali tudi tujci? 

c. Kdo so pripadniki narodnih manjšin: tisti s prvim prebivališčem v Sloveniji ali 

tudi priseljenci ? 

 

 

   Zaokrožil je dokument z naslovom »Plan v 20.točkah za izvajanje Evropske listine o 

regionalnih in manjšinskih jezikih za nemški, srbski in hrvaški jezik v Sloveniji«. Če so 

se pisci podali po poti Evropske listine, je pomembno navesti opredelitev manjšinskih 

in regionalnih jezikov, ki jo najdemo v 1.členu Listine: 

 
11 Petra Roter: Pojmovanje in opredeljevanje manjšin. V: Miran Komac (ur) Priseljenci. Študije o 

priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo. INV, Ljubljana, 2007, str. 
12 Varstvo manjšin in protidiskriminacijska politika v razširjeni Evropi.  

Resolucija Evropskega parlamenta o varstvu manjšin in protidiskriminacijski politiki v razširjeni 

Evropi (2005/2008(INI)). Dostopno na: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:124E:0405:0415:SL:PDF 
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V tej listini: 

 a.  izraz "regionalni ali manjšinski jeziki" pomeni jezike: 

1.  ki jih tradicionalno uporabljajo na določenem ozemlju države državljani te države, ki sestavljajo 

skupino, številčno manjšo od preostalega prebivalstva te države, in 

2. ki se razlikujejo od uradnega jezika ali uradnih jezikov te države; 

izraz ne vključuje niti narečij uradnega jezika ali uradnih jezikov države niti jezikov migrantov; 

b. izraz "ozemlje, na katerem se uporablja regionalni ali manjšinski jezik" pomeni zemljepisno 

območje, na katerem se v omenjenem jeziku izraža določeno število ljudi, kar upravičuje sprejem 

različnih varstvenih in spodbujevalnih ukrepov, ki jih predvideva ta listina  

c. izraz "jeziki brez ozemlja" pomeni jezike, ki jih uporabljajo državljani države in ki se razlikujejo od 

jezika ali jezikov, ki ga ali jih uporablja preostalo prebivalstvo te države, in ki jih, kljub temu da se 

tradicionalno uporabljajo na ozemlju te države, ni možno povezati z določenim območjem tega 

ozemlja 

  Nisem prepričan, da so sestavljavci tega dokumenta izbrali najbolj ustrezno pravno 

podlago za dosego lastnih hotenj. Ampak bo že kako. Za začetek bo potrebno  najti 

prostore, kjer so omenjeni trije jeziki, Nemški, Hrvaški, Srbski (še) vitalni in 

prepoznavni. Težav z ugotavljam teh prostorov bo obilno (še najmanj verjetno za Srbe 

v Beli krajini).  

   Naj omenim primer Hrvaške manjšine. Zveza hrvaških društev v Sloveniji je 

7.3.2011, predala tedanjemu predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije 

dokument z naslovom Iniciativa za ustavno priznanje Hrvatov v Sloveniji. Iniciativo 

V njej so med drugim zapisali: 

»Kar zadeva avtohtone Hrvate v Sloveniji, ti obstojijo! Njihovo število ni poznano. Še vedno niso nikjer 

»prisotni« in niso »prepoznavni«. Na predaji Iniciative niso bili prisotni«13  

 

3.  

   Pred nadaljevanjem razprave moramo omeniti še eno vprašanje: kako jih 

(po)imenovati? Poimenovanje  ni tako nedolžno, kot se na prvi pogled zdi.  

»Ime je vsekakor najpomembnejši del, ali naj rečemo, je bistvena obeležba identitete. Z imenom, torej z 

izrazom, s pojmom, z nazivom, naslovom identiteto tako rekoč potrdimo, jo učvrstimo in v tem smislu 

tudi ustalimo.1 

 
13 Inicijativa za priznanje statusa nacionalne manjine autohtonim i doseljenim Hrvatima u Republiki 

Sloveniji. Korijeni 
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   V Kulturnem sporazumu med Slovenijo in Avstrijo se omenja nemško govoreča etnična 

skupina v Sloveniji. Ministrstvo za kulturo RS pa govori o nemških etničnih skupnostih;  

 

  V Resoluciji Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji 

z dne 28.11.2018, je rabljeno imenovanje nemška narodna skupnost v Sloveniji. 

 

  Ker sodijo Nemci, čeprav »ostanki ostankov«, med 6 zgodovinskih (tradicionalnih, 

avtohtonih) narodnih manjšin, ne bi bilo napak, če bi jih imenovali avtohtona nemška 

narodna skupnost. Dovolj drzno, da me bodo obtožili predrznosti!! 

   

II 
 

 

POSEBNE  NARODNO  MANJŠINSKE PRAVICE  IN NEMŠKA NARODNA 

MANJŠINA 

 

   Slovenski model (ureditev) narodno manjšinskega varstva pozna še nekaj pojmov, 

ki jih je potrebno poznati, če se želimo spopasti »s sistemom«: model ne pozna številčne 

klavzule, rabi se pojem avtohtonost, uporablja se izraz narodnostno mešano ozemlje. 

 

    Nabor (posebnih) narodno manjšinskih pravic je mogoče razvrstiti na različne 

načine. Za potrebe pričujočega besedila bomo sklop posebnih pravic manjšin razdeliti 

na:  

1. sklop temeljnih  manjšinskih pravic;  

2. sklop t.im. posebnih (kompenzacijskih) manjšinskih pravic; in  

3. sklop pravic iz naslova soodločanja pripadnikov narodnih manjšin o lastni usodi.  

 

 

1.Temeljne narodno manjšinske pravice 

  

   Med tako imenovane temeljne  pravice narodnih manjšin uvrščamo, a) pravico do 

priznanja, b) pravico do obstoja, c) pravico do pripadnosti določeni narodni manjšini 

in č) pravico do ustrezne zaščite. 

 

   a.  Pravica do priznanja pomeni, da je vsaka družbena skupina, ki ima drugačna 

narodna obeležja, kot jih ima večinsko prebivalstvo, priznana kot  posebna etnična 



9 
 

skupina. Ta pravica, pravica do priznanja, je zabeležena v  mnogih mednarodnih 

listinah: v Priporočilu št. 1134/1990 Sveta Evrope, čl. 11 je zapisano:  

“Narodne manjšine morajo imeti pravico do priznanja“.  

   Kaj lahko zapišemo o pavici do priznanja v povezavi z nemško narodno manjšino? 

Nemška narodna manjšina JE  priznana, to potrjuje, na primer Kulturni sporazum   med 

Slovenijo in Avstrijo. Ne najdemo pa potrditve na primer v Evropski listini o 

regionalnih ali manjšinskih jezikih ali v Okvirni konvenciji Sveta Evrope. V obeh 

primerih se je Slovenija odločila zgolj in samo za priznanje Italijanov in Madžarov, 

oziroma za kratko obdobje tudi romskega jezika. Ostale zgodovinske narodne 

manjšine so bile iz tega nabora izpuščene. 

   Ali je prineslo poimensko navajanje manjšin v ustavi kakšno posebno dobrobit za 

obe manjšine? Sam mislim, da ne. Je pa prineslo kopico sitnosti !! Od gorečega 

zagovornika poimenskega vpisa manjšin v Ustavo, postajam vsak dan bolj goreč 

zagovornik črtanja navajanja narodnih manjšin iz ustave !! V zameno bi bilo potrebno 

Italijanom in Madžarom ponuditi ustrezen nadomestek, na primer mesto ministra in 

državnega sekretarja Urada na narodno, jezikovno in versko raznolikost. V ta novo 

oblikovani urad bi združili Urad za narodnosti, Urad za Slovence po svetu in v 

zamejstvu in Urad za verske skupnosti. 

   Želje po poimenskem navajanju narodnih manjšin v slovenski ustavi so športna 

panoga narodnih aktivistov, v kateri je že v naprej določeno, da bodo poraženi, pa se 

vedno znova in znova zaganjajo ob steno. Ne vidim prav nobene možnosti, da bi v 

Državnem zboru zbrali najmanj 60 glasov za dopolnitev Ustave. V spomin si je 

potrebno priklicati burne razprave ob sprejemanju kulturnega sporazuma z Avstrijo. 

    Za sodobnejši pristop k varstvu narodnih manjšin potrebujemo najprej dopolnitev 

Ustave RS, v kateri bi morali navesti nekaj v smislu,  

»da je Slovenija več-etnična (narodna), več jezikovna in več religiozna skupnost (nacija). Različnost je 

bogastvo možnosti. Država republika Slovenija z različnimi integracijskimi politikami skrbi za 

ohranjanje in razvoj prenešenih (ali podedovanih) različnosti.« 

   Zapis bi bil v skladu z  22. členom Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. 

Mislim, da tudi za takšno afirmativno navedbo ne bi našli dovolj glasov. Pred 

ponudimo v razpravo neko drugo rešitev, moramo navesti še preostale temeljne 

narodno manjšinske pravice. 

    Pravica do obstoja, pomeni, da se oblasti na različnih nivojih  morajo vzdržati 

ukrepov nasilne asimilacije. Država mora preprečevati diskriminatorna dejanja, 

sočasno pa mora ustvarjati pogoje za ohranjanje identitete narodnih manjšin. 
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   Pravica do pripadnosti pomeni, da se pripadnik narodne manjšine svobodno odloča 

(zasebno in v javnosti) o pripadnosti točno določeni narodni manjšini. Glede na to, da 

slovenski model ne pozna definicije narodnih manjšin, je razprava o tem, kdo so 

pripadniki nemške narodne manjšine, bolj ali manj nepomembna. Nenazadnje, stvar 

pripadnosti je stvar zasebne izbire. Težave bi se pojavile tedaj, če bi se Nemci dokopali 

do posebnega narodno manjšinskega mandata, kot ga imajo ostale 3 »priznane« 

narodne manjšine.  

     Evropski parlament je v “Resoluciji o državljanstvu skupnosti“, sprejeti 

21.nov.1991, v čl.3 zapisal:  

“Evropska skupnost in njeni člani, zavedajoč se, da je bogastvo evropske kulturne dediščine primarno 

povezano z njeno različnostjo, priznavajo obstoj etničnih in/ali jezikovnih manjšin. Članice bodo sprejele 

ustrezne nujne ukrepe, ki bodo omogočili ohranitev in svoboden razvoj njihove jezikovne in kulturne 

identitete“. 

    Pravica do ustrezne zaščite je podrobneje razdelana v okviru tako imenovanih 

kompenzacijskih pravic. Namen tako imenovanih posebnih pravic je, da se narodnim 

manjšinam omogoči ustvarjanje pogojev, ki bodo manjšinam omogočili ustrezno 

sodelovanje v družbi, v kateri živijo. S posebnimi pravicami narodne manjšine ne 

dobijo nekaj več, ali privilegijev v primerjavi z večinskih prebivalstvom, ampak se z 

uveljavljanjem narodno manjšinskih pravic narodne manjšine zgolj izenačijo s 

pripadniki večinskega naroda. Z uveljavljanjem narodno manjšinskih pravic 

pripadniki narodnih manjšin zgolj pridobijo tisti, kar pripadniki večinskega naroda že 

imajo. Te pravice se pripadnikom večinskega naroda  zdijo naravne, samoumevne. In 

tako bi veljalo obravnavati tudi pravice manjšin.  

 

    Različni viri navajajo različno zbirko posebnih pravic, relativno zaokrožen seznam  

pravic (prilagojen pričujočemu naboru manjšinskih skupnosti), bi bil nekako naslednji: 

a) raba jezika manjšin na različnih nivojih in v različnih govornih situacijah; b) pravica 

do izobraževanja; c) pravica do informiranja; d) pravica do lastnega kulturnega 

razvoja; e) pravica do svobodnih stikov; f) pravica do rabe narodnih simbolov, g) 

pravica do ekonomskega razvoja in h) soodločanje pripadnikov narodnih manjšin o 

lastni usodi (pravica do politične participacije). 

 

   Prav te pravice sem imel v mislih, ko sem govoril o pripravi posebnega  zaščitnega 

zakona  o varstvu narodnih manjšin v Sloveniji na podlagi 61.člena slovenske Ustave 

in po zasnovi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. 
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   Sedanji sistem varstva narodnih manjšin je ostal v letu 1990. Doživel je nekaj 

kozmetičnih dodatkov, in nič več. Z dopolnitvijo Ustave RS, ki sem jo že omenil, bi 

dobili še dodaten argument za pripravo posebnega Zakona o uresničevanju 

»posebnih« narodno manjšinskih pravic. Podlago bi predstavljal 61.člen slovenske 

Ustave. Tudi ta je danes že omenjen V zakonu pa bi, z uporabo metodološkega 

pristopa, ki ga rabi Listina o manjšinskih in regionalnih jezikih, model »à  la carte« : 

Listina ponuja celovit nabor narodno manjšinskih jezikovnih pravic, »uporabnik« pa 

izbere tiste, ki ustrezajo potrebam in zmožnostim posamezne narodne manjšine. Z 

uporabo te metode bi bilo možno »pokriti« tako potrebe zgodovinskih (tradicionalnih, 

avtohtonih) narodnih manjšin, kot tudi potrebe novih (novodobnih) narodnih 

manjšin. 

 

 

 

 

    

 

 


