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IZVLEČEK
Organiziranost srbske skupnosti v Sloveniji
Tema magistrskega dela je srbska skupnost v Sloveniji. Delo v začetku predstavi narodne
manjšine kot fenomen, ki ga sodobne države po eni strani zanemarjajo, po drugi pa
njegovemu ohranjanju pripisujejo velik pomen. Predstavljeni so kriteriji, po katerih neka
skupina ljudi dobi status manjšine, pa tudi t. i. »nove« narodne manjšine v Sloveniji. V
nadaljevanju je predstavljen zgodovinski oris priseljevanja Srbov v Slovenijo skozi različna
obdobja in našteti so razlogi za priselitev. Posebej se v delu dotaknemo teme Srbov v
prestolnici, saj jih je tu največ, in dejavnosti Srbov v Sloveniji preko pravoslavne cerkve ter
kulturnih in umetniških društev. Poglavje o slovensko-srbskih odnosih predstavi prelomne
zgodovinske dogodke, ki so vplivali na odnose, to so kosovski konflikt, razpad skupne države
in dejanje izbrisa po osamosvojitvi države. V delu je predstavljena tudi raziskava, ki smo jo
izvedli med srednješolci, ki obiskujejo ljubljanske srednje šole. Z njo smo želeli ugotoviti,
kakšno je mnenje mladostnikov (srednješolcev) o srbski skupnosti v Sloveniji in kako dobro
poznajo srbsko kulturo in jezik. Izkazalo se je, da je poznavanje srbske kulture, jezika in
srbske skupnosti v Sloveniji med srednješolci zelo slabo, kar bi bilo potrebno, glede na veliko
število pripadnikov srbske skupnosti v državi, spremeniti.
Ključne besede: priseljenci, narodne manjšine, srbska skupnost, Srbi v Sloveniji.
ABSTRACT
Organization of Serbian community in Slovenia
The topic of the master's thesis is the Serbian community in Slovenia. In the beginning, the
paper presents national minorities as a phenomenon that modern countries on one hand
neglect and on the other hand, attach great importance to its preservation. The thesis presents
criteria according to which a group of people receives the status of a minority, and the socalled "new" national minorities in Slovenia. In continuation, the historical outline of Serb
immigration into Slovenia is presented, through different periods and reasons for immigration.
The thesis especially touches on the topic of Serbs in the capital, since that is where most of
them live, as well as the activities of the Serbs in Slovenia through the Orthodox Church and
their cultural and artistic societies. The chapter on Slovene-Serbian relations presents crucial
historical events which influenced relations, such as the Kosovo conflict, the collapse of the
common country and the act of 'erasing' people after the country's independence. The study
also presents a research conducted among students attending secondary schools in Ljubljana.
Our intention was to find out the opinion of adolescents (secondary school students) about the
Serbian community in Slovenia and how well they know Serbian culture and language. It
turned out that the knowledge of Serbian culture, language and the Serbian community in
Slovenia is very poor among secondary school students, which would be necessary, given the
large number of members of the Serbian community in the country, to change.
Keywords: immigrants, national minorities, Serbian community, Serbs in Slovenia
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1. UVOD
Srbska skupnost v Sloveniji je ena izmed številčnejših skupin priseljencev iz nekdanjih
republik bivše skupne države, saj jih je bilo leta 2002 popisanih 38 964. Na območje
Slovenije so se Srbi priseljevali že v 15. stoletju, ko so bežali pred Turki, najbolj intenzivno
pa je bilo priseljevanje po 2. svetovni vojni, ko je bila Slovenija gospodarsko najbolj razvita
republika znotraj skupne države, prav tako pa so se priselili zaradi služb v upravi, vojski,
carini … Jugoslovanski popisi kažejo rast srbskega prebivalstva v Sloveniji do leta 1991, ko
je Jugoslavija razpadla, sledile pa so serije državljanskih vojn in eksodus Srbov iz upravnih
služb, zlasti iz vojske in carine. Prav tako se je zaradi politične napetosti spremenila
narodnostna opredelitev nekaterih v Sloveniji živečih Srbov. Popis iz leta 2002 je zadnji, ki
nam nudi podatke o številu Srbov v naši državi in kaže na precejšen padec, za bolj relevantne
podatke pa bi potrebovali sodobnejši popis.
Število prebivalcev Republike Slovenije v celotnem njenem 20-letnem obstoju narašča, a
večinoma to lahko pripišemo procesu priseljevanja in ne naravnemu prirastku. Po popisu iz
leta 2002 je v Sloveniji živelo skoraj 170 000 oseb, ki so imele prvo prebivališče v tujini, od
tega jih je imelo kar 88 % prvo prebivališče v eni izmed republik nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije (Popis 2002, 2016). Slednje številni avtorji v novejših
razpravah imenujejo kar »nove« narodne skupnosti, čeprav je to poimenovanje morda
nepravično, saj ne upošteva specifičnosti vsake izmed manjšin. Avtorji navajajo, da te
manjšine za status ustavne narodne manjšine nimajo izpolnjenega enega izmed temeljnih
kriterijev, to je avtohtonost, a vseeno priznavajo, da si zaslužijo biti deležni nekaterih
manjšinskih pravic, mnogi pa so mnenja, da je trenutna situacija še nezadovoljiva.
Namen magistrskega dela je predstaviti oblikovanje in organiziranost srbske skupnosti v
Sloveniji skozi zgodovino in sedaj. Prav tako je namen raziskati, kakšno je poznavanje in
mnenje slovenskih mladostnikov o Srbih v Sloveniji, njihovi kulturi in jeziku, pa tudi o
njihovem sedanjem statusu.
V teoretičnem delu smo v prvi fazi predstavili pojme identiteta, etnična skupnost in
mednarodne selitve, nato pa v nadaljevanju z analitično in deskriptivno metodo povzeli že
dostopne sekundarne vire, ki se nanašajo na izbrano temo. Za potrebe prikaza časovne in
prostorske razsežnosti navzočnosti Srbov v Sloveniji smo pregledali dostopne statistične
podatke, predvsem popise prebivalstva. V drugi fazi raziskovanja smo izvedli spletno anketo
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med srednješolci (N=127), nato pa smo njihove odgovore kvantitativno in kvalitativno
obdelali, jih analizirali in na podlagi njih potrdili oz. ovrgli hipotezi.
Spletno anketo smo izvajali v času od 7. do 28. junija 2017, v njej pa je sodelovalo 127
mladostnikov iz različnih srednjih šol v Ljubljani. Spletno anketo smo širili po principu
poznanstva in posredovanja med sošolci in prijatelji, torej z metodo imenovano »snežna
kepa« oz. vejičenje.
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh tipov vprašanj: takih, ki so že ponujala odgovore
(izbirni način in zbiranje kvantitativnih podatkov) in odprtih vprašanj, pri katerih je
anketiranec lahko podal subjektiven odgovor (kvalitativno zbiranje podatkov). Razdelili smo
jih na nekaj tematskih sklopov: prvi je zahteval osebne podatke anketirancev, v drugem smo
spraševali o selitvenih izkušnjah anketiranca oz. njegovih prednikov, v nadaljevanju pa po
narodnosti in maternem jeziku. Osrednji del ankete je bil namenjen raziskovanju poznavanja
srbske skupnosti, kulture in jezika, na koncu pa smo preverili še, kakšno je mnenje
mladostnikov o statusu srbske skupnosti v Sloveniji in družbenem prispevku Srbov, ki živijo
v Sloveniji. Rezultate smo zbrali in jih obdelali s kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami.
Zastavili smo si sledeče cilje:
-

predstaviti narodne manjšine kot fenomen sodobnih držav in kriterije, po katerih
določena skupina ljudi dobi status narodne manjšine;

-

predstaviti »nove« narodne manjšine v Sloveniji;

-

predstaviti oblikovanje srbske skupnosti v Sloveniji skozi zgodovino naseljevanja
Srbov;

-

predstaviti obliko in način sedanje poselitve na območju Slovenije;

-

predstaviti zgodovino organiziranja in delovanja srbske skupnosti v Sloveniji;

-

predstaviti vpliv razpada Jugoslavije, začenši s kosovskim konfliktom od 1980 dalje,
na slovensko-srbske odnose;

-

raziskati mnenje mladostnikov (srednješolcev) o srbski skupnosti v Sloveniji;

-

preveriti poznavanje srbske kulture in jezika med mladostniki (srednješolci) v
Sloveniji.

Glede na cilje raziskovanja smo si zastavili dve hipotezi:
-

Slovenski mladostniki srbske skupnosti v Sloveniji, srbske kulture in jezika ne
poznajo dovolj.
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-

Zaradi nepoznavanja imajo slovenski mladostniki o Srbih v Sloveniji negativno
mnenje.

V jugoslovanskem obdobju je bila medetnična polarizacija izrazito slovensko jugoslovanska,
a se je po juniju leta 1991 situacija hitro spremenila, ko so pripadniki drugih jugoslovanskih
narodov v Sloveniji postali etnične manjšine, polarizacija pa se zaostrila predvsem med
njimi. Predvsem je bila tu izpostavljena srbska skupnost, ki je živela v Sloveniji, saj so mediji
Srbe krivili za vse konflikte znotraj skupne države, vse od Hrvaške pa do Kosova. Ta podoba
se je preko medijev širila med ljudi in se ohranila še dolgo ter je tudi pogosto vir negativnega
javnega mnenja o Srbih. Takšno podobo bi si lahko razlagali tudi na podlagi tega, da ljudje
pogosto premalo poznajo to narodno skupnost ali pa je njihovo mnenje predvsem stereotipno.
Za temo magistrskega dela sem se odločila, ker sem tudi sama potomka srbskih priseljencev
in sem želela o srbski skupnosti v Sloveniji izvedeti več. Ker tudi sama nisem dovolj dobro
poznala skupnosti, saj sem o njej slišala le v domačem okolju, sem pomislila, da verjetno
mladi, ki se o tem ne pogovarjajo doma, prav tako pa tudi ne v šoli ali v medijih, ne poznajo
skupnosti, kot bi jo morali, glede na njeno številčnost. Od tu je nastala ideja za raziskavo
mnenja srednješolcev o srbski narodni skupnosti in poznavanja srbske kulture in jezika.
Menim, da bi problem lahko do neke mere prenesli na vse narodne skupnosti iz republik bivše
Jugoslavije, deloma pa tudi na narodnosti s statusom manjšine, saj so tudi te velikokrat
prebivalcem Slovenije premalo poznane.
Sem mnenja, da je tema pomembna za obravnavo, saj se lahko na ta način ozavešča
prebivalce, da je Slovenija multikulturna država, v kateri si morajo vsi, tako večinsko
prebivalstvo kot manjšine, prizadevati za ohranitev kulturne in etnične raznolikost, prav tako
pa za dobro organizacijo ter sodelovanje, ki bo koristilo vsem.
Morda bi lahko kot težavo pri delu navedli problem pridobivanja anketirancev, a smo kljub
temu s trudom prijateljev in znancev uspeli pridobiti dovolj veliko število sodelujočih.
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2. OPREDELITEV POJMOV
2.1. Identiteta
Človek za čas svojega bivanja v družbi išče identiteto − stanovsko, socialno, religiozno,
kulturno-civilizacijsko, državno in narodno. V kriznih zgodovinskih trenutkih človek
identiteto išče še bolj intenzivno, še posebej to velja za narodno identiteto (Nećak, 1997, str.
19).
»identitéta -e ž (e) jur. skladnost, ujemanje podatkov z resničnimi dejstvi, znaki,
istovetnost: dokazal je svojo identiteto; ugotoviti identiteto z osebno izkaznico /
sumljiva identiteta // knjiž. identičnost: identiteta med zavestjo in resnico …« (Slovar
slovenskega knjižnega jezika, 2015).
Vsak posameznik v procesu socializacije gradi lastno notranjo in zunanjo podobo. Družina,
šola, mediji, delovno in bivalno okolje dajejo posamezniku različna znanja za življenje v
družbi, istočasno pa mu ta znanja pomagajo, da se poistoveti s skupnostjo, ki ji pripada po
objektivnih, zunaj prepoznavnih znakih, ter s skupnostjo, ki ji pripada po svoji subjektivni
volji. Ker posameznik sprejema različne elemente narodne oziroma etnične identitete v
vseživljenjskem procesu, razmerje teh pa se skozi življenje spreminja, se tudi identiteta
nenehno spreminja in izgrajuje (Južnič, 1993, Smith, 1991, Smith, 1993; cv: Zupančič, 1998,
str. 254). Izraz identiteta oz. istovetnost pove, da gre za "enost in istost" neke stvari in ravno
zato predstavlja vsebino etničnosti, kljub temu da se pojem dostikrat razume zgolj kot zunanji
izraz identitete, torej opredeljevanje posameznika ali skupin za pripadnost k neki skupnosti
(Zupančič, 1998, str. 253).
Identiteto sestavljajo kulturno-jezikovna, zgodovinska (izvor), prostorska, gospodarska,
socialna in politična komponenta, pri vseh pa je mogoče določiti objektivne elemente, ki so
razpoznavni na zunaj, in subjektivne elemente, ki jih določi sam posameznik, to pa sta
predvsem njegova zavest in volja po pripadnosti. Pri pripadnikih večinskih narodov so
komponente prisotne v celoti, pri pripadnikih manjšin, izseljencih in zdomcih pa se prepletajo
elementi lastne identitete z elementi identitete večinskega naroda. Identiteta manjšincev se
razlikuje od tiste pri pripadnikih večinskega naroda, spreminjanje vsebine identitete pri
pripadnikih manjšin, zdomcih in izseljencih pa predstavlja asimilacijo. Pri tem izgubljajo
elemente lastne identitete in jih nadomeščajo z novimi elementi identitete večinskega naroda.
(Zupančič, 1998, str. 254, 256).
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2.2. Etnične skupnosti
Človek je družabno bitje, da bi obstal pa se povezuje v skupine in skupnosti. Skupina
predstavlja »seštevek posameznikov, ki so predvsem interesno združeni, organizirani in
povezani«, a je le-taprehodna za razliko od skupnosti, ki je »trajnejša oblika organiziranosti in
povezanosti ljudi«. Za skupine in skupnosti so značilni homogenost, teritorialnost,
kolektivnost in hierarhičnost (Zupančič, 2013, str. 29).
V časovni in prostorski kontinuiteti so se oblikovale različne človeške skupine in skupnosti.
Zaradi prilagajanja na okoliščine so se oblikovale fiziognomsko raznolike družbe, ki jih lahko
ločimo po kontinentih, državah, socialni razslojenosti, jezikovni in etnični pripadnosti ipd.
Skupine torej med sabo ločimo po vsebini, ki je predmet združevanja, torej če skupine ločimo
glede na etnično pripadnost, so to etnične skupine. Tovrsten način povezovanja je zapleten
način oblikovanja trajnih skupnosti etnij in narodov, če pa se ti povežejo v državi, govorimo o
naciji (Zupančič, 2013, str. 26–27).
Moderni koncept etničnosti zaznava pojav kot dinamično kategorijo, saj se nespremenljiva
komponenta etničnega, ki človeka definira z rojstvom v neki etnični skupnosti, prepleta z
dinamično, ki pomeni možnost izbire pri prevzemanju in prenosu etnične dediščine. Etnična
pripadnost torej ni nespremenljivo stanje (npr. biti Slovenec), temveč je etničnost tudi
delovanje, družbeno vedenje, izražanje kulturne sestavine etničnega ipd. (Nećak Lük, 1997,
str. 188).
Spreminjanju etnične identitete so po navadi bolj podvrženi tisti pripadniki etnij, ki svojih
družbenih teženj ne morejo doseči ob uveljavljanju svojih etničnih značilnosti (rabe svojega
jezika, delovanja po kulturnih vzorcih lastne skupnosti), temveč se morajo prilagajati etnični
večini (Nećak Lük, 1997, str. 189).
Pri pojmu etnija gre po eni strani za stopnjo pri nastanku naroda, po drugi pa pomeni
družbene skupnosti, ki so vezane na neko ozemlje in se razlikujejo od sosednjih skupnosti.
Sem sodijo tudi skupnosti, ki so organizirane v narode in nacije, torej je pojem etnije širši. Če
izraz etnija razumemo kot ljudstvo, se izognemo vprašanju, kako imenovati skupnosti ljudi, ki
niso trdno organizirane, a imajo neke svoje specifične lastnosti. Pojem se uporablja tudi, ko
želimo označiti skupnosti iz časa, ko narodi v današnjem pomenu besede niso obstajali
(Zupančič, 2013, str. 135–136).
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Sociologi pri definiranju narodnih in etničnih skupin večinoma navajajo naslednje značilnosti
(Hutchinson in Smith, 1996, str. 20; cv: Oblak Flander, 2008, str. 52):


skupno ime skupine;



obstoj mita o skupnih prednikih;



skupen zgodovinski spomin;



posebna kultura, jezik, vera, navade …;



povezanost s prostorom;



občutek pripadnosti.

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2015) podaja naslednji definiciji:
»étničen -čna -o prid. (e) nanašajoč se na pleme, ljudstvo, narod«;
»skúpnost -i ž (ū) 1. kar je sestavljeno iz več ljudi, ki jih družijo, povezujejo skupne
lastnosti, potrebe, cilji, in tvori celoto […] 2. skupina ljudi, organizirana za zadovoljevanje
določenih splošnih družbenih potreb« .
Izraz etnična skupnost bo v magistrskem delu uporabljen za pojmovanje skupine
posameznikov, ki se razlikujejo od pripadnikov drugih skupnosti po svojih specifičnih
lastnostih, kot so kultura, jezik, vera, navade …

2.3. Migracije
Migracija oz. selitev je prostorski premik osebe oz. selivca, pri katerem ta spremeni kraj
prebivališča (Genorio, 1989, str. 17; cv: Dolenc, 2003, str. 8).
Geografski leksikon poda naslednjo definicijo:
»Migracije (selitve, priseljevanje), demografski proces, ki odseva gosp., polit.,
narodne, verske in kult. razmere tako na območjih odseljevanja kot na območjih
priseljevanja. Zaradi množice dejavnikov, ki vplivajo nanj in ga spodbujajo, so smeri
in obseg selitvenih gibanj veliko manj predvidljivi in stalni kot nar. gibanje preb.«
(Geografija, 2001, str. 285).
Pri opazovanju migracij v odnosu do prostora moramo opazovati dve različni območji,
območje odselitve oz. emigracije in območje priselitve oz. imigracije, saj migracije vplivajo
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na socialnogeografske procese in strukture v obeh območjih. Smatra se, da ima lahko
posameznik v nekem trenutku samo eno prebivališče. Ko posameznik pridobi novo
prebivališče, ki je v prostorskem smislu različno od starega, je pomembno, da se ne vrne takoj
ali relativno hitro v izvirno okolje, saj tovrsten proces imenujemo povratna selitev (Dolenc,
2003, str. 9–10).
Medvešek (2007, str. 30–31) piše, da s pojmom priseljenci lahko označujemo oblikovane
priseljenske skupnosti, dolgotrajne in začasne priseljence, trgovce ter prebivalce obmejnih
krajev, med priseljence pa šteje še begunce in azilante pa tudi povratnike. Meni, da je pri
opredeljevanju pojma potrebno upoštevati vsaj dva od sledečih kriterijev: državljanstvo,
država rojstva, prvo prebivališče in trajanje bivanja v državi sprejemnici. V slovenski
zakonodaji se za opredelitev pojma uporabljata dva kriterija: trajanje bivanja v državi
sprejemnici ter definicija prebivališča. Na popisu prebivalstva Slovenije leta 2002 so za
priseljenca upoštevali prebivalca, ki je imel prvo prebivališče zunaj Slovenije in je v Sloveniji
bival vsaj eno leto.
Prvotne migracije pogosto vplivajo na migracijske tokove, ki sledijo, saj po navadi prvotnemu
priseljenskemu toku sledijo sekundarni tokovi, ki jih večinoma sestavljajo sorodniki in znanci
prvotnih migrantov iz izvornega območja. Tovrsten proces se imenuje migracijska veriga
(ang. chain migration) (Dolenc, 2003, str. 11).
Kadar selivci prestopajo mejo, govorimo o meddržavnih selitvah, ni pa vsako prestopanje
meje selitev. Preglednica 1 prikazuje kategorije prebivalstva glede na to, kako pogosto
prehajajo državno mejo in kakšen status imajo v ciljni državi. Vidimo, da so v kategorijo
selivci všteti študentje, ekonomski migranti, vzdrževani družinski člani, naseljenci in begunci,
ki enkratno spremenijo državo bivanja.
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Preglednica 1: Kategorije prebivalstva glede na pogostost prehoda državne meje in status v
ciljni državi
Status v ciljni državi

Pogostost prehoda državne meje

Dnevni migranti

Ciklično

Izletniki
Turisti
Študentje

Občasno

Ekonomski migranti
Vzdrževani družinski člani
Naseljenci
Begunci

Enkraten - sprememba države bivanja
S
E
L
I
V
C
I

Diplomati
Vojaško osebje
Iskalci azila
Ilegalci

Enkraten – običajno se jih ne šteje za selivce

Vir: Dolenc, 2003, str. 12 (prirejeno po Recommendations, 1998, str. 12, 13).
Po drugi svetovni vojni se je razširilo zdomstvo, to je oblika periodične ali pa tudi relativno
stalne selitve zaradi dela. Delavci so večinoma odhajali iz Južne v Srednjo, Severno in
Zahodno Evropo. Med balkanskimi državami so se med zdomce večinoma vključevali
prebivalci Jugoslavije in Grčije. Zaposlovali so se v industriji, rudarstvu, nekaterih storitvah,
torej na delovnih mestih, ki jih domačini niso zasedali, ker tega niso želeli ali pa jih je bilo
premalo. Z drugim pojmom zdomstvo imenujemo tudi gastarbajterstvo (po nem. Gastarbeiter
- gostujoči delavec). Znotraj Jugoslavije je po sprejemu zdomcev izstopala Slovenija, ki je
beležila visok priliv delovne sile iz drugih delov skupne države, sprva predvsem moške,
medtem ko so ženske in otroci ostajali doma. Zdomstvo je postalo prevladujoč tip zunanjih
selitev v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja (Zupančič, 2015, str. 115–117).
Dolenc (2003, str. 20) pravi, da »priseljeno prebivalstvo v načelu sestavljajo vse osebe, ki so
se kadarkoli v svojem življenju ’statistično’ selile (spremenile naselje prebivanja), lahko tudi
znotraj države. Ta koncept torej izključuje stanovanjsko mobilnost znotraj naselja.«
V magistrskem delu bo izraz priseljeno prebivalstvo oz. priseljenci uporabljen v kontekstu
meddržavnih selitev in se bo večinoma nanašal na priseljence iz republik nekdanje skupne
države Jugoslavije.
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3. NARODNE MANJŠINE
Po eni strani so manjšine, zaradi prizadevanj za pestro etnično in kulturno sestavo Evrope,
vrednotene zelo visoko, po drugi pa so večinoma zanemarjene zaradi vedno večje
mednarodne mobilnosti, komunikativnosti in etnične pomešanosti. Danes je funkcija manjšin
odvisna od številnih procesov, kot so evropska integracija v političnem smislu, globalizacija v
ekonomskem in kulturnem smislu ter informatizacija v tehnično-tehnološkem smislu.
Kakorkoli, zavedati se moramo, da je manjšinsko prebivalstvo pomemben pobudnik in nosilec
različnih aktivnosti ter povezovalec med regijami, državami in narodi (Zupančič, 2006, str.
273).
Bufon (1992, str. 26) meni, da je narodna manjšina »del nekega naroda, ki je zaradi različnih
historičnih in političnih motivov ostal zunaj politično-teritorialnih meja tega naroda, a ga s
tem narodom povezuje enovita in sklenjena distribucija, skupni zgodovinski in politični
razvoj ter zlasti skupni kulturni elementi, z jezikom na čelu.«
Pred in tudi po drugi svetovni vonji se je slovensko prebivalstvo iz ekonomskih razlogov
izseljevalo, a je po industrializaciji in modernizaciji število priseljenih preseglo število
odseljenih. Slovenija je postala država priseljevanja, povečalo pa se je predvsem število
prebivalcev iz držav drugih jugoslovanskih republik (Zupančič, 2006, str. 274).
Že v času povojne Jugoslavije je Slovenija zgradila temelje varstva manjšin in tako sta
madžarska in italijanska manjšina dobili manjšinske pravice, kljub temu da je bil položaj
slovenske manjšine v Italiji in na Madžarskem precej slabši. Manjšini imata v parlamentu in
občinah svoje predstavnike, na območju avtohtone poselitve je prisotna dvojezičnost (na
tablah, v uradnih dokumentih, ustanovah …), prav tako delujejo dvojezične osnovne in
srednje šole, manjšini imata medijsko podporo preko lastnih časopisov, radia in televizije ter
tudi finančno podporo za delovanje kulturnih organizacij in razvoj podjetništva. V Sloveniji
so posebnih pravic že od leta 1991 deležni tudi Romi. Poleg omenjenih manjšin so prisotne še
nekatere maloštevilne skupine prebivalstva, kot so nemška oz. avstrijska in judovska, pa tudi
skupine, ki imajo bistveno več pripadnikov, a kljub temu nimajo posebnih manjšinskih pravic.
To so skupnosti narodov iz nekdanje skupne države Jugoslavije (Zupančič, 2006, str. 278).
23. 12. 1990 je prebivalstvo Slovenije na plebiscitu odločilo za osamosvojitev Republike
Slovenije, posledično pa so nastale nove državne meje, znotraj katerih so ostali številni
pripadniki drugih etničnih skupin. Po Komacu (2014a, str. 1) jih lahko razvrstimo v dve
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skupini: na zgodovinske narodne manjšine (v ustavi je govora o avtohtonih narodnih
skupnostih brez posebne razlage pridevnika avtohton) in na »nove« narodne skupnosti. V
kategorijo prvih uvrščamo italijansko, madžarsko in romsko narodno skupnost, v kategorijo
drugih pa pripadnike narodov nekdanje skupne jugoslovanske države, ki so v Slovenijo
prihajali ves čas njenega obstoja, še posebej od sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja.
Kljub temu da so te skupnosti nastale drugače kot zgodovinske, jim pripadajo nekatere
posebne manjšinske pravice, kot so raba jezika, izobraževanje, kultura in organizacije, stiki in
informiranje, zaposlovanje v javnih službah, politična participacija, avtonomija in soodločanje
(Komac, 2014a, str. 2).
Iz izkušenj večine evropskih držav vidimo, da je upoštevanje in priznavanje narodnih manjšin
zapleten proces, saj se dominantne etnične skupnosti upirajo podeljevanju privilegijev. Pri
manevriranju jim pomaga tudi dejstvo, da definicije terminov manjšina, narodn(ostn)a
manjšina in etnična manjšina nikoli niso bile uradno določene in sprejete, tako tudi države
nikoli niso sprejele dogovora, katere pogoje mora izpolnjevati skupnost, da je upravičena do
posebnih pravic. Opredeljevanje neke skupnosti kot manjšine in njenih pripadnikov oz.
subjektov je pomembno da vemo, kdo so upravičenci do posebnih pravic oz. manjšinskega
varstva, zato so se s tem vprašanjem spopadali (in se še) številni raziskovalci manjšinske
problematike in prava pa tudi državniki in uslužbenci vladnih in nevladnih organizacij.
Večina avtorjev se naslanja na nekatere prirojene značilnosti oz. obeležja, ki posameznike
povezujejo v neko manjšinsko skupnost: identiteta, vera, jezik, običaji, rasa, narodnost. Poleg
teh tako imenovanih objektivnih kriterijev pa se je že iz obdobja po prvi svetovni vojni
uveljavil tudi tako imenovan subjektivni kriterij, kar pomeni, da ima neka skupnost namen in
željo ohranjati svoje posebnosti (Roter, 2014, str. 9–10).
Najbolj odmevno definicijo opredeljevanja manjšin je postavil Capotorti (1979; cv: Roter,
2014, str. 13): »V točno tem kontekstu se lahko termin manjšina nanaša na: skupino, ki je
številčno manjša od preostanka prebivalstva neke države, v nedominantnem položaju, katere
pripadniki – ki so državljani te države – posedujejo etnične, verske ali jezikovne značilnosti,
po katerih se razlikujejo od drugih prebivalcev, in izkazujejo, čeprav samo implicitno,
občutek solidarnosti, usmerjen k ohranjanju svoje kulture, tradicij, vere ali jezika.«
V Evropi je bil najbolj vpliven poskus definicije, ki jo je pripravila Parlamentarna skupščina
Sveta Evrope v Priporočilu 1201 (1993) o dodatnem protokolu k Evropski konvenciji o
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človekovih pravicah (EKČP), ki je bil namenjen kulturnim pravicam narodnih manjšin. Ta v
prvem členu opredeljuje narodno manjšino 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«.
(Roter, 2014, str. 16).
Kljub temu, da Priporočila 1201 niso sprejeli v pravno obvezujočem dokumentu, številne
države podpirajo ravno to definicijo (Roter, 2014, str 17).
Strokovnjaki v Sloveniji si niso enotni, ali je definicija narodne manjšine sploh potrebna. V
primeru da je, pa se večinoma opirajo na tuje avtorje in njihove definicije. Lastno definicijo si
je drznila zapisati Vera Kržišnik-Bukić:
»Narodne manjšine v Republiki Sloveniji na začetku 21. stoletja so tisti deli narodno
samo-ozaveščenega in številčno manjšinskega stalno bivajočega prebivalstva države,
ki so družbeni produkt od njihove volje neodvisnih širših zgodovinskih okoliščin,
katerih pripadniki so slovenski državljani in ki se po nekaterih bistvenih družbeno
kolektivnih obeležjih, kot so etnični izvor, materni jezik, kultura, tradicije,
veroizpoved, razlikujejo od številčno večinskega naroda in med seboj ter želijo z
lastnimi prizadevanji to svojo narodnostno identiteto ohraniti.« (Kržišnik-Bukić, 2014,
str. 168).
Po tej definiciji poleg avtohtonih narodnih manjšin in romske skupnosti status narodne
manjšine pripada tudi novim narodnim skupnostim iz držav republik bivše Jugoslavije.

3.1. Kriteriji opredeljevanja manjšin
Kriteriji oz. pogoji, ki jih mora izpolnjevati neka skupnost, da bi jo označili kot manjšino, in
ki jih vsebuje večina poskusov opredeljevanja termina manjšina so:
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1. Ohranjanje dolgotrajnih, trdnih in trajajočih vezi z državo: ta kriterij smatra, da si skupnost
in država (oz. večinska narodna skupnost) delita zgodovino in posedovanje nekega ozemlja,
torej so države s tem iz nabora etničnih skupnosti izločile tradicionalne skupnosti, ki so
postale narodne manjšine brez svoje volje zaradi premikanja državnih meja oziroma
oblikovanja novih držav, od tistih, ki so se priselile in postale manjšina po lastni volji.
Kriterij je nenatančno opredeljen, saj ne določa, koliko časa mora preteči, da so vezi dovolj
trdne, zato imajo države tu prostor za manevriranje pri priznavanju narodnih manjšin (Komac
in sod., 2012, str. 30–31).
2. Številčnost: kriterij, ki se je pojavil v večini poskusov definiranja manjšin in temelji na
domnevi, da je število pripadnikov narodne manjšine manjše od števila preostale populacije v
državi ali tudi regiji. Minimalno število pripadnikov ni pomembno, vendar jih mora biti
dovolj za ohranjanje posebnih značilnosti skupine. Države vseeno pogosto postavijo pogoj
minimalnega števila članov neke skupnosti, če želi biti prepoznana kot narodna manjšina
(Roter, 2014, str. 19).
3. Nedominanten položaj: v dominantnem položaju je lahko večinsko prebivalstvo in ne
manjšina (Roter, 2014, str. 20).
4. Drugačnost, posebna identiteta: pripadniki narodne manjšine imajo drugačne etnične,
jezikovne, verske in druge značilnosti kot večinsko prebivalstvo (Komac in sod., 2012, str.
52).
5. Lastna volja pripadnikov manjšin, da ohranjajo svojo drugačnost: to je subjektivni kriterij,
ki predpostavlja, da si pripadniki manjšin želijo ohranjati svoje posebnosti, torej imajo
možnost svobodne odločitve ali želijo biti prepoznani kot manjšina (Komac in sod., 2012, str.
75).
6. Državljanstvo: pripadniki narodnih manjšin morajo biti državljani države, v kateri živijo in
morajo imeti dolgotrajno in trdno vez s svojo državo. Ta kriterij je bil pogosto v ospredju
številnih razprav (Roter, 2014, str. 23).

3.2. Narodne skupnosti iz republik bivše Jugoslavije
Na območju današnje Slovenije je po prvi svetovni vojni nastala madžarska narodna
manjšina, po drugi italijanska, po letu 1991 pa so se z razpadom Socialistične federativne
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republike Jugoslavije oblikovale nove narodne manjšine, ki so naenkrat ostale zunaj meja
svoje matične države, do tedaj pa skupne jugoslovanske države. Kljub temu da v Evropi velja,
da lahko stanje demokracije v neki državi ocenimo na osnovi tega, kako skrbi za svoje
manjšine, v Sloveniji prepoznamo pomanjkljivo obravnavanje pripadnikov narodnih
skupnosti iz bivše Jugoslavije, ki bi lahko po mednarodnih standardnih tudi uradno dobili
status narodne manjšine (Kržišnik-Bukić, 2014, str. 7).
Po številčnosti so uradno priznane manjšine v Sloveniji bistveno manjše od »novih« manjšin.
Iz Preglednice 1 je razvidno, da je Madžarov, Italijanov in Romov v Sloveniji skupaj le nekaj
manj kot 12 000, medtem ko je samo Srbov skoraj 39 000. Tudi druge narodne skupnosti z
območja bivše Jugoslavije so precej številčnejše od zgodovinskih narodnih manjšin, kar bi
lahko bil eden ključnih argumentov za priznavanje posebnih manjšinskih pravic tudi tem
skupnostim.
Preglednica 2: Število pripadnikov narodnih manjšin v Sloveniji po popisu 2002
Narodna manjšina

Število

SKUPAJ

1 964 036

Italijani

2258

Madžari

6243

Romi

3246

Srbi

38 964

Vir: Popis 2002, Statistični urad Republike Slovenije, 2016.
Medtem ko so zgodovinske narodne manjšine v Sloveniji (Italijani, Madžari) in romska
narodna manjšina deležni pravic zapisanih z zakonom, Ustava ne vsebuje nobenih posebnih
določb za varstvo novonastalih manjšinskih skupnosti. V procesu ohranjanja narodnih
posebnosti se lahko oprejo le na 61. in 62. člen ustave (Komac in sod., 2012, str. 17). 61. člen
govori o izražanju 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.« 62. člen pa govori o pravici do uporabe svojega jezika in pisave: »Vsakdo ima
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.« (Ustava Republike Slovenije, 1991). Komac in sod. (2012, str. 22) se
sprašujejo, ali je razlikovanje med narodnimi manjšinami v Sloveniji upravičeno ali gre za
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diskriminacijo na etnični podlagi. Menijo, da bi nove narodne manjšine po statusu lahko
enačili z italijansko in madžarsko, če bi na prvem mestu poiskali avtohtoni poselitveni prostor
vsake etnične skupnosti, torej prostor, ki ga naseljujejo stalno in je vitalen v narodnem smislu.
Na tem prostoru bi se lahko uresničeval nabor »posebnih« manjšinskih pravic, od rabe jezika
v javni sferi do politične soudeležbe. Ker avtohtonega poselitvenega prostora nimajo, ne
moremo trditi, da so v primerjavi z zgodovinskima manjšinama diskriminirani. Ravno zaradi
tega, ker italijanska in madžarska manjšina imata tovrsten prostor, na katerem živita že
stoletja, ju Ustava navaja kot avtohtoni narodni skupnosti. Raba pojma avtohtonost ima torej
selektiven in izključevalen namen, ko ga uporabljamo v kontekstu narodnih manjšin v
Sloveniji (Komac in sod., 2012, str. 24–25).
Kaže, da je obstoječ način varstva avtohtonih manjšin nemogoče razširiti tudi na »nove«
narodne skupnosti, to pa ne pomeni, da te skupnosti nimajo pravice do posebnega
manjšinskega varstva (Komac, 2014b, str. 63).
Leta 2003 je nastala Koordinacija manjšin bivše Jugoslavije imenovana Exyumak, eden
njenih glavnih ciljev pa je bila sprožitev in vodenje postopka za spremembo Ustave republike
Slovenije z namenom priznavanja položaja narodnih manjšin narodov iz bivše skupne države,
med njimi tudi Srbom. Ker Koordinaciji ni uspelo vzpostaviti komunikacije s predstavniki
državnih organov, je leta 2006 ustanovila Zvezo zvez kulturnih društev konstitutivnih
narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji, s tem pa je bila komunikacija lažje
vzpostavljena, saj je društvo predstavljalo pravno osebo. Rešitev problema manjšinskega
vprašanja v Sloveniji je zahtevala tudi Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti
pri Svetu Evrope, po dolgoletnih prizadevanjih pa je do pomika prišlo šele leta 2011 z
Deklaracijo Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, v kateri so bili pripadniki teh narodov priznani za
narodno skupnost (Dimitrievski, 2014, str. 17–18).
V Uradnem listu je zapisano:
»DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE SPREJEMA NASLEDNJA STALIŠČA:
1. S to deklaracijo izraža Državni zbor Republike Slovenije svoja stališča do vprašanj narodnih
skupnosti nekdanje SFRJ, katerih pripadniki so državljani Republike Slovenije in v njej tudi stalno
prebivajo, njihove kolektivne pravice pa niso posebej urejene v Ustavi.
2. Pripadniki narodnih skupnosti, na katere se nanaša ta deklaracija, so Albanci, Bošnjaki, Črnogorci,
Hrvati, Makedonci in Srbi (poimensko našteti po abecednem redu).
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3. Pripadniki navedenih narodnih skupnosti uživajo vse individualne pravice, ki so za državljanke in
državljane določene v Ustavi, posebej pa imajo pravico do lastnega narodnostnega samopoimenovanja
in samoorganiziranja na narodnostni podlagi, s čimer lahko uživajo in razvijajo kulturo svojega naroda,
negujejo svoj jezik in pisavo, ohranjajo svojo zgodovino, si prizadevajo za organizirano prisotnost v
javnosti ter v sodelovanju s pripadniki večinskega naroda in drugih narodnih skupnosti prispevajo k
multikulturnosti Slovenije. Republika Slovenija ne le priznava, temveč takšno dejavnost tudi spodbuja,
hkrati pa si bo prizadevala za uveljavitev pravnih okvirov, ki bi zagotovili materialne in druge oblike
podpore njihovemu delovanju.
4. Republika Slovenija se zaveda, da je odgovornost države in njenega matičnega naroda pomagati pri
ustvarjanju pogojev za ohranjanje in razvoj identitete vsakega naroda, kar je najlažje doseči ob
medsebojnem, enakopravnem in organiziranem dialogu, razumevanju in sodelovanju. Državni zbor
Republike Slovenije zato ugotavlja, da bi bilo zaželeno, da se pristojna ministrstva, uradi in drugi organi
Republike Slovenije medsebojno redno obveščajo in usklajujejo sodelovanje pri ustvarjanju pogojev za
nadaljnji razvoj navedenih narodnih skupnosti.
5. Državni zbor Republike Slovenije pričakuje, da bo Vlada Republike Slovenije na podlagi stališč, ki
jih izraža ta deklaracija in v okviru svojih pristojnosti zagotovila stalno skrb za ustvarjanje možnosti
ohranjanja in razvoja identitete navedenih narodnih skupnosti. Državni zbor meni, da bi k temu cilju
veliko prispevala odločitev Vlade za ustanovitev posebnega posvetovalnega telesa Vlade Republike
Slovenije, ki bi obravnavalo vprašanja, zahteve in predloge pripadnikov obravnavanih narodnih
skupnosti ter sprejemalo stališča do predlogov odločitev vlade in ministrstev, ki bi se nanašala na
tematike teh narodnih skupnosti (Sosvet pri Vladi). V posvetovalnem telesu bi enakopravno sodelovali
predstavniki teh narodnih skupnosti, kar bi pripomoglo k usklajenemu delovanju za urejanje omenjenih
vprašanj.«

(Deklaracija Republike Slovenije …, 2011).
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4. ZGODOVINSKI ORIS PRESELJEVANJA SRBOV V SLOVENIJO
Na območje Slovenije so se Srbi priseljevali že v 15. stoletju, ko so bežali pred Turki. Sledilo
je obdobje brez večjih migracijskih valov, trajalo pa je vse do 20. stoletja, ko je nastala
skupna jugoslovanska država. Migracije so potekale ves čas obstoja države, najbolj intenzivne
pa so bile po 2. svetovni vojni, ko je bila Slovenija gospodarsko najbolj razvita republika in je
privabljala tujo delovno silo.
Jugoslovanski popisi kažejo vztrajno rast srbskega prebivalstva v Sloveniji vse do leta 1991,
ko je napeta politična situacija povzročila izseljevanje Srbov, pri nekaterih pa tudi spremenila
narodnostno opredelitev. Zadnji popis, ki nam nudi podatke o številu Srbov, iz leta 2002 kaže
na precejšen padec, je pa res, da podatki počasi zastarevajo in bi bilo potrebno pridobiti
aktualne podatke, ki bi prikazali dejansko stanje. Leta 2011 je Statistični urad sicer izvedel
popis prebivalstva, a je bil ta registrski, torej so informacije pridobili iz različnih baz
podatkov in ne s terenskim anketiranjem. Ravno zaradi načina zbiranja podatkov nimamo
informacij, ki bi pričale o narodni pripadnosti prebivalcev Slovenije.
Preglednica 2 povzema podatke zbrane na popisih med leti 1948 in 2002, v nadaljevanju pa
bodo ti predstavljeni podrobneje. Opozoriti moramo, da se v različnih virih nekajkrat pojavijo
tudi različne popisne številke (verjetno zaradi metodologije), a so odstopanja majhna.
Preglednica 3: Srbi v Sloveniji po popisih 1948–2002
1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

Skupaj 1 391 873 1 466 425 1 591 523 1 679 051 1 838 381 1 913 355 1 964 036
Srbi

7048

11 225

13 609

20 209

41 695

47 401

Vir podatkov: Verska, jezikovna in narodna sestava …, 2003, str. 141.

16

38 964

Graf 1: Delež Srbov po popisih 1848–2002

Vir: Verska, jezikovna in narodna sestava …, 2003, str. 122.

4.1. Srbi v Beli krajini
Turški vpadi so predvsem v 15. stoletju slovenskim deželam prizadejali materialno škodo in
upad kmečkega prebivalstva. Podeželje je bilo najbolj na udaru, zato so bile vasi puste, polja
pa neobdelana. Najbolj so trpela območja Krasa, Notranjske, Dolenjske, Bele Krajine in južni
deli Štajerske, kasneje pa so bila ponekod prazna območja prostor priseljevanja novih
prebivalcev, ki so bežali s turškega ozemlja. Prvi val novih priseljencev je prišel že konec 15.
stoletja, to so bili predvsem srbski in hrvaški priseljenci, a so se le prvi na teh območjih
naselili za stalno. Imenovali so jih Bošnjaki, Bosjaki, Hrovati, Vlahi, Turki ipd. (Simoniti,
1990, str. 89). O njih je že v 17. stoletju pisal tudi Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske:
»VLAHI ALI USKOKI so dobili ime od besede skok, kar pomeni po kranjsko poskok, kajti
pred kakimi 146 leti so uskočili (ali zbežali) z ženami in otroki iz Turčije in prišli na
Kranjsko.« (Valvasor, 1951, str. 123).
Ime Vlahi so Slovani uporabljali kot splošno ime za romanske narode, Srbi pa še zlasti za
balkanske Romane. V srbskih srednjeveških državah je bilo precej Vlahov, ki pa so bili
»posrbljeni«, zato so z imenom Vlahi označevali tudi Srbe. Tudi Turki so Srbe, ki so bili v
njihovi vojaški službi, imenovali Vlahi (Filipović, 1969, str. 161).
Največ Uskokov je prišlo v drugem valu v tretjem in četrtem desetletju 16. stoletja.
Naseljevali so se v Prekmurju, na Štajerskem in Primorskem, a so se ti asimilirali in o
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njihovem prihodu obstaja le nekaj dokazov. Največ se jih je naselilo v Beli Krajini, kjer so
vse do danes ohranili svoje kulturne in jezikovne posebnosti (Simoniti, 1990, str. 89).
Območje Bele Krajine je skupaj z Žumberkom predstavljalo območje obrambe pred Turki in
je bilo podrejeno avstrijski vojni upravi. Uskokov je bilo vedno več, kranjski deželni zbor pa
se je odločil, da jim v zameno za obrambo meje ponudi določene privilegije. Tako je leta
1553 na območju nastala Vojna krajina (Filipović, 1969, 156–157).
»Da, skoraj vsi so dobri vojaki. Ni jim treba plačevati davkov in kontribucij, morajo pa zato
služiti vojake in, kadarkoli je potreba in jim glavar ukaže, morajo v boj zoper dednega
sovražnika ali stražiti dan in noč na lastne stroške,« je zapisal Valvasor. Poleg tega je opisal
njihov način življenja, oblačenja, jezik … (Valvasor, 1951, str. 123).
Srbsko prebivalstvo se je v vaseh Bojanci, Marindol, Miliči in Paunoviči v občini Črnomelj v
Beli Krajini ohranilo vse do danes. Trudijo se ohranjati kulturne, etnične in jezikovne
značilnosti uskoških prednikov, a se soočajo s problemom izseljevanja prebivalstva in ostarele
strukture tistih, ki še ostajajo. Že po drugi svetovni vojni so se mnogi preselili v mesta, npr.
Črnomelj, Novo mesto, Ljubljano in Maribor, nekateri pa so odšli v Vojvodino v obdobju
agrarne reforme, ko so na območje, s katerega so bili pregnani Nemci, privabljali prebivalce
iz cele Jugoslavije. V zadnjih desetletjih se je upadanje ustavilo, nekateri se vračajo, prihajajo
pa tudi novi priseljenci (Komac in sod., 2012, str. 83).
Opredeljevanje po narodnosti se je v omenjenih vaseh skozi popise spreminjalo. Zanimiva je
primerjava med letoma 1981 in 1991, ko je število prebivalcev, ki se je opredelilo za Srbe,
padlo iz 76 % na 41 %, kar gre pripisati takratni napeti politični situaciji, zaradi katere se je
veliko prebivalcev namesto za Srbe raje opredelilo za Jugoslovane ali pa za katero drugo
narodnost. Podatki o narodni pripadnosti prebivalcev po naseljih iz popisa 2002 niso dostopni,
prav tako ne za registrski popis 2011, saj se podatki o narodni pripadnosti niso zbirali.
Opravljeno je bilo le terensko raziskovanje, ki je pokazalo, da se za Srbe opredeljuje le
približno 10 % prebivalcev teh vasi. Na manjšanje srbskega prebivalstva vplivata tudi staranje
prebivalstva in naraščanje mešanih zakonov (Komac in sod., 2012, str. 44–45).
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Preglednica 4: Narodna pripadnost prebivalcev vasi Bojanci, Marindol, Miliči in Paunoviči po
popisih 1981 in 1991

Kraj

Št. prebivalcev
1981

1991

Srbi
1981

1991

Bojanci

96

102

74

47

Marindol

121

107

97

41

Miliči

45

32

32

21

Paunoviči

42

44

28

9

SKUPAJ

304

285

231

118

Vir: SURS, 2005; cv: Komac in sod., 2014, str. 44.
Ob popisu prebivalstva 1991 (za popis 2002 podatki niso dostopni) se je v Bojancih,
Marindolu, Miličih in Paunovičih za pravoslavno vero izreklo 135 oseb oz. 47,4 %. Opazimo,
da se je za pravoslavno vero opredelilo več oseb kot za pripadnost srbskemu narodu, torej
sklepamo, da se pravoslavje ohranja in prenaša iz roda v rod (Komac in sod, 2014, str. 62).
Prebivalci obravnavanih vasi, ki so potomci Uskokov, imajo, kot kažejo številni viri,
dolgotrajne, trdne in trajajoče vezi s Slovenijo že od 16. stoletja dalje, to pa naj bi bil eden
izmed temeljnih pogojev, ki jih navajajo v procesu priznavanja tradicionalnih narodnih
manjšin (poglavje Kriteriji opredeljevanja manjšin). Pri priznavanju so pomembni tudi
elementi etnične vitalnosti, med drugim tudi številčnost. Minimalna velikost ni pomembna,
pomembno pa je, da je število članov neke skupnosti manjše od števila večinskega
prebivalstva in dovolj veliko, da ta skupnost lahko ohranja svoje posebnosti. Potomci
Uskokov so tudi v nedominantnem položaju ter imajo posebne etnične, jezikovne, kulturne,
verske in druge značilnosti, ki se razlikujejo od večinskega prebivalstva. Poleg tega, da so te
drugačnosti prisotne, se predvideva tudi, da jih pripadniki manjšin želijo ohranjati in želijo
biti prepoznavni po drugačnosti, česar pa za prebivalce uskoških vasi v Beli Krajini ne
moremo trditi, saj so mnenja zelo različna, mnogi pa menijo, da bi priznanje statusa manjšine
prineslo več škode kot koristi. Izpolnjen mora biti tudi kriterij državljanstva, torej da so
pripadniki neke manjšine državljani države, v kateri živijo. Uskoški prebivalci v Beli Krajini
državljanstvo imajo in z njegovim pridobivanjem niso imeli nikoli težav (Komac in sod.,
2012, str. 30–80). Zaključimo lahko, da imajo prebivalci štirih vasi − Bojanci, Marindol,
Miliči in Paunoviči − izpolnjene objektivne kriterije za
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priznavanje narodne manjšine.

Najbolj zanimivo pa je vprašanje, ali si tega sploh želijo, torej ali izpolnjujejo subjektivni
kriterij. Če si sami statusa ne želijo in ga ne zahtevajo, izpolnjevanje objektivnih kriterijev ni
dovolj.

4.2. Srbi v Sloveniji do druge svetovne vojne
Kar nekaj stoletij po naseljevanju Uskokov v Beli Krajini večjih migracij srbskega
prebivalstva na slovensko ozemlje ni bilo. Za avstrijsko obdobje do sredine 19. stoletja lahko
o številu Srbov na Slovenskem le ugibamo iz podatkov avstrijskih popisov, ki jih je za
slovenske zgodovinske dežele obdelal Fran Zwitter v delu Prebivalstvo na Slovenskem od 18.
stoletja do današnjih dni iz leta 1936. Na prvem velikem popisu v Avstriji leta 1846 je bilo
naštetih 17 697 Srbohrvatov, kar je predstavljalo 3,79 % celotnega prebivalstva na
Kranjskem. S popisom so določali jezikovno pripadnost in ne narodnost. Pri naslednjih
popisih v letih 1880, 1890, 1900, 1910 Zwitter kategorije Srbohrvati več ne omenja, a glede
na znano sklepamo, da je njihovo število v tem obdobju naraslo na kakih 20 000 (Klopčič in
sod., 2003, str. 17).
Preglednica 5: Srbohrvati v slovenskih zgodovinskih deželah v Avstriji (Kranjska, slov.
Štajerska, slov. Koroška, Goriška, Trst in Istra)
Do 19. Stoletja

1846

1910

Kriterij: različno etnološko in Kriterij: jezikovna pripadnost Kriterij:
zgodovinsko gradivo

občevalni

jezik

na temelju »uradne ankete« (srbohrvaški)
(srbski,

hrvaški,

srbohrvaški

Hrvati in Srbi (Kranjska/Bela jezik)
krajina, slov. Istra, Trst, drugo)
Cca. več 1000

Cca. 20 000

Cca. 25 000

Vir: Klopčič in sod., 2003, str. 20.
Med drugo svetovno vojno so bile značilne prisilne migracije, ki so potekale na okupacijskih
območjih, selili pa so se v delovna taborišča po Evropi pa tudi v nekatera območja
Jugoslavije. Postopoma je Jugoslavija vedno bolj zapirala državne meje, v Slovenijo, kot
edino jugoslovansko republiko, ki je mejila na kapitalistične države, pa so prihajale vojaške
osebe iz drugih republik (Dolenc, 2014, str. 73–74).
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Popis prebivalstva Kraljevine Jugoslavije iz leta 1921 ne vključuje tretjine slovenskega
etničnega ozemlja, ki je pripadlo Italiji, zato je število Srbov in Hrvatov nižje kot bi sicer
pričakovali. V popisu so zbirali podatke o maternem jeziku in veroizpovedi, o narodnosti pa
se lahko le posredno sklepa preko teh dveh kategorij. Hrvati in Srbi so bili pri jezikovni
opredelitvi zajeti v eno kategorijo, zato nam morda več lahko pove podatek o številu
pravoslavnih vernikov (Klopčič in sod., 2003, str. 21). V Preglednici 4 in Preglednici 5 so
prikazane številke za Slovenijo s Prekmurjem in avtonomna mesta. Skupaj je bilo na ozemlju
popisanih 6611 pravoslavcev in 11898 tistih, ki jih lahko po maternem jeziku združimo v eno
kategorijo Srbov in Hrvatov.
Preglednica 6: Število pravoslavnih po popisu 1921
Skupaj
Slovenija s Prekmurjem 1 054 919

Pravoslavnih
6611

Ljubljana

53 294

2024

Maribor

30 662

1527

Ptuj

4 449

188

Celje

7 756

280

Vir podatkov: Definitivni rezultati popisa …, 1932, str. 292.
Preglednica 7: Srbi in Hrvati po maternem jeziku po popisu 1921
Skupaj
Slovenija s Prekmurjem 1 054 919

Srbi in Hrvati
11 898

Ljubljana

53 294

3150

Maribor

30 662

2516

Ptuj

4449

372

Celje

7756

707

Vir podatkov: Definitivni rezultati popisa …, 1932, str. 293.
Leta 1931 se je število Srbov zelo povečalo, saj so v Dravsko banovino, tedanjo upravno
enoto na ozemlju današnje Slovenije, prihajali vojaki, orožniki, cariniki in drugi državni
uslužbenci (Klopčič in sod., 2003, str. 21). Ne moremo pa govoriti o natančnem številu, saj so
se prebivalci po narodnosti lahko opredelili kot Jugoslovani, ne pa tudi kot pripadniki
posameznih narodov, zato teh podatkov niso nikoli objavili. Po veroizpovedi se je, od skupno
1 144 298 prebivalcev Dravske banovine, za pravoslavno opredelilo 6745 oseb, kar ne
odstopa veliko od podatka iz leta 1921 (Definitivni rezultati popisa …, 1938, str. 6).
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4.3. Srbi v Sloveniji po drugi svetovni vojni
Druga svetovna vojna je bila pomembna prelomnica, saj se je začasno končalo obdobje
velikega izseljevanja Slovencev v prekomorske države in države Zahodne Evrope. Pred vojno
Slovenija ni bila še toliko gospodarsko razvita, zato ni bilo potrebe po dotoku tuje delovne
sile (Dolenc, 2003, str. 20).
Leta 1941 bi morali izvesti naslednji popis, a je bil jugoslovanski del Slovenije razdeljen med
štiri države, zato so popise po pokrajinah vršile različne okupatorske oblasti, ki pa so
spremenile demografsko sestavo prebivalstva na Slovenskem. Prvi popis po drugi svetovni
vojni je bil izveden leta 1948 in je prvi jugoslovanski popis, ki je prebivalcem omogočil
svobodno opredelitev narodnosti. Podatki, zbrani na popisu, se nanašajo na tedanje ozemlje
Slovenije, ki pa ni vključevalo dela Slovenskega primorja, ki je bilo del takratnega
Svobodnega tržaškega ozemlja.
Leta 1948 se je od skupno 1 391 873 prebivalcev Narodne republike Slovenije 7048 oseb
opredelilo za Srbe, od tega jih je bilo kar 5233 moških (Konačni rezultati popisa …, 1954, str.
110). Razlog za tovrstno razmerje med spoloma so premestitve častnikov jugoslovanske
vojske v Slovenijo, ki je mejila na kapitalistične države. Najštevilčnejši priseljenci tega
obdobja so bili moški, stari med 20 in 25 let, po poklicu uslužbenci −vojaške osebe, srbske
narodnosti, po rodu iz Srbije ali Hrvaške. Značilne so poroke s Slovenkami, kar pa je bil
velikokrat razlog za to, da so ostali v Sloveniji. Prostorsko je bilo večje število prebivalcev
srbske narodnosti v manjših naseljih, kjer so bile vojašnice (Vipava, Bohinjska Bela, Vrhnika,
Bovec, Tolmin). Razen vojaških oseb v tem obdobju ni bilo množičnih priselitev v Slovenijo
(Dolenc, 2014, str. 75).
Pri pregledu po občinah ugotovimo, da je največ, kar 1441, Srbov prebivalo v mestu
Ljubljana, v Kranju jih je bilo nekaj manj kot 800, na Jesenicah skoraj 600, v Mariboru in
Črnomlju pa okoli 500 (Konačni rezultati popisa …, 1954, str. 395–416). V te kraje so se
priseljevali tudi zaradi gospodarskih razlogov, saj so bila tu na voljo delovna mesta.
Preglednica 6 prikazuje kraj rojstva Srbov, ki so bili v Sloveniji popisani leta 1948. Največ
Srbov je bilo rojenih v Srbiji, precej pa tudi na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini.
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Preglednica 8: Kraj rojstva Srbov po popisu 1948
KRAJ ROJSTVA
Spol

Skupaj Srbija Hrvaška Slovenija Bosna in

Makedonija Črna

Hercegovina

Tujina

Gora

Ni
znano

Skupaj

7048

3580

1481

502

1283

57

93

47

5

Moški

5233

2801

1122

247

939

41

57

25

1

779

359

255

344

16

36

22

4

Ženske 1815

Vir podatkov: Konačni rezultati popisa …, 1954, str. 111−123.
Naslednji popis so izvedli že leta 1953, saj se je družba po vojni hitro razvijala, za uspešno
delovanje pa so bili potrebni sveži podatki. Glavni motiv za popis so bile politične
spremembe, posebej na področju etničnih razmerij. Popise so druge države izvajale v prvem
letu novega desetletja, Jugoslavija pa zaradi mednarodnih razmer, tj. grožnje Informbiroja leta
1948 in možnosti odkrite agresije, popisa ni izvedla leta 1951, temveč dve leti pozneje, ko so
se razmere nekoliko umirile.
Tudi ta popis ni vključeval današnje Slovenske Istre, ki je še vedno pripadala Svobodnemu
tržaškemu ozemlju in je bila šele naslednjega leta z Londonskim sporazumom priključena
Jugoslaviji. Zaradi hitrega gospodarskega razvoja in pozitivnega naravnega prirastka, ki ga je
povzročil povojni »baby-boom«, ki je tipičen za postkrizna obdobja po umiritvi razmer, je
prebivalstvo Narodne republike Slovenije naraslo. Prav tako je število prebivalcev naraščalo
zaradi priseljevanja iz drugih republik. Tudi število Srbov je naraslo v primerjavi s prejšnjim
popisom na 11 225, predvsem je naraslo število žensk, kar je zmanjšalo razliko med spoloma
iz prejšnjega popisa. V popisu so poleg narodnosti spraševali tudi po maternem jeziku in
veroizpovedi. Pri maternem jeziku predstavljata srbski in hrvaški jezik eno kategorijo, za
katero se je opredelilo 10 441 Srbov (Popis prebivalstva 1953, 2016).
Za pravoslavno vero se je opredelilo 3976 prebivalcev, od tega le 1969 Srbov, medtem ko se
je velika večina preostalih Srbov opredelila za kategorijo »brez vere«, razloge pa lahko
iščemo v tedanji državni ideologiji. V tem primeru vidimo, da je pri interpretaciji podatkov
povezovanje veroizpovedi in narodnosti lahko tudi zavajajoče. Nekaj več kot polovica Srbov
je bila del aktivnega prebivalstva, večina pa je bila zaposlena v storitvenih dejavnostih pa tudi
v industriji in obrtnih dejavnostih. Največ, 2374, jih je bilo popisanih v Ljubljani, 1204 v
Kranju, 1070 v Mariboru in 1065 v Postojni, precej pa jih je bilo zopet tudi v Črnomlju – 891.
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Če primerjamo s popisom iz 1948 vidimo, da se je populacija Srbov povečala v vseh večjih
mestih (Popis prebivalstva 1953, 2016).
S popisom prebivalstva 1961 je bilo prvič popisano celotno današnje ozemlje Slovenije. Od
prvega povojnega popisa je število Srbov hitro naraščalo in se skoraj podvojilo, popisanih jih
je bilo 13609. Žensk je bilo med njimi le 4875, kar lahko pripišemo številčnejšemu
priseljevanju moške delovne sile. Največ jih je pripadalo starostnima skupinama od 25 do 29
in od 30 do 34 let (Popis prebivalstva 1961, 2016).
Posebnost popisa je prikaz podatkov po tako imenovanih demografskih rajonih, ki niso bili
del upravne teritorialne razdelitve. Slovenija je bila razdeljena na 7 demografskih rajonov:
Slovensko Primorje in Notranjska, Gorenjska, Ljubljana, Dolenjska, Koroško-Štajerska,
Zasavsko-Savinjska, Podravsko-Pomurska. Največ Srbov je bilo popisanih v Ljubljani, več
kot 2000 pa še v Slovenskem Primorju in Notranjski, Dolenjski in Gorenjski (Popis
prebivalstva 1961, 2016).
Preglednica 9: Število Srbov po demografskih rajonih po popisu 1961
RAJON

ŠT. SRBOV

SKUPAJ

13 609

Dolenjska

2139

Koroško-Štajerska

1734

Podravsko-Pomurska

762

Zasavsko-Savinjska

929

Gorenjska

2035

Ljubljana

3698

Slovensko Primorje in Notranjska

2313

Vir podatkov: Popis prebivalstva 1961, 2016.
Največ Srbov se je po popisu 1961 priselilo iz Bosanske krajine (815), Srednje Hrvatske (911)
in Šumadije (1223) (Popis prebivalstva 1961, 2016).
V obdobju 1961–1970 je iz Slovenije v tujino odšlo več kot 40 tisoč prebivalcev, določen del
pa je bil nadomeščen s priseljenci iz drugih republik Jugoslavije. Z letom 1970 se začne
tridesetletno obdobje pozitivnega selitvenega prirasta Slovenije (Dolenc, 2014, str. 79).
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Ob popisu leta 1971 je bilo v Socialistični republiki Sloveniji prisotnih 20521 Srbov od
skupno 1 727 137 prebivalcev. Število je od prejšnjega popisa ponovno naraslo. Več je bilo
moških (13745), večina pa je pripadalo starostnima skupinama 20–24 in 30–34 let (Popis
prebivalstva …, 1974, str. 32).
Na vprašanje, od kod so se priselili, je največ Srbov odgovorilo, da se niso priselili (2812),
med tistimi, ki so se preselili. pa jih je bilo največ iz Bosanske Krajine in Bosanske Posavine
v Socialistični republiki Bosni in Hercegovini in Šumadije v Socialistični republiki Srbiji
(Popis prebivalstva …, 1974, str. 80).
V narodnosti sestavi prebivalstva Slovenije je v sedemdesetih letih prišlo do hitrih sprememb
zaradi novih političnih razmer, ki so odprle meje in povečale sodelovanje z državami
Evropske gospodarske skupnosti, kar je spodbudilo izvoz slovenskih podjetij in tehnološki
razvoj, pa tudi zaradi prve naftne krize, ki je sprožila krajšo ekonomsko krizo, ki je pomenila
začetek omejevanja priseljevanja v države Zahodne Evrope. Za obdobje je značilno
najintenzivnejše priseljevanje v Slovenijo v njeni zgodovini, višek pa je bil dosežen v letih
1978–1980. Kar 40 odstotkov priseljencev iz Jugoslavije je prišlo iz Bosne in Hercegovine,
priseljevanje pa je bilo izrazito urbano, saj je več kot 80 odstotkov priseljencev bivalo v
mestih. Tudi večji del Srbov, 47 odstotkov, se je v tem obdobju priselil iz Bosne in
Hercegovine, tretjino pa je prispeval naravni prirast (Dolenc, 2014, str. 80–84).
Do popisa leta 1981 se je število Srbov ponovno podvojilo, popisanih jih je bilo kar 42 182.
16 143 jih je bilo v Ljubljani, največ v naseljih Ljubljana-Moste-Polje in Ljubljana-Šiška,
kamor so se priseljevali v delavska blokovska naselja. Precej pa jih je bilo tudi v mestih
Maribor, Celje, Jesenice, Velenje, Koper in Kranj, kamor so se prav tako priseljevali zaradi
gospodarske rasti, industrijskih obratov in novih delovnih mest (Popis prebivalstva …, 1982,
str. 12–14).
Pri opredeljevanju maternega jezika se je za kategorijo, ki je zajemala srbsko-hrvaški,
hrvaško-srbski ter hrvaški in srbski jezik, opredelilo kar 131 274 prebivalcev Slovenije (Popis
prebivalstva …, 1983, str. 9).
Naslednji popis je bil izveden v letu osamosvojitve, marca 1991, formalno je bila Slovenija
takrat še v okviru Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Pred osamosvojitvijo so se priselitve iz drugih jugoslovanskih republik počasi umirile,
prelomno pa je leto 1988, ko se zaključi tri desetletja dolgo obdobje ekonomskega
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priseljevanja v Slovenijo. Sprejeti so bili zakoni, ki so sprožili uvajanje podjetništva in
odpuščanje delavcev zaradi stečajev ali kot tehnološki višek, zato je bilo zabeleženih precej
odselitev. Selitveni prirast prebivalcev srbske narodnosti je bil leta 1990 prvič po več
desetletjih negativen (Dolenc, 2014, str. 85–87).
Preglednica 10: Srbi v Sloveniji po popisu 1991
SKUPAJ SRBI
SLOVENIJA 1 965 986 47 911
Celje

50 648

1939

Jesenice

22 548

1665

Koper

45 805

1940

Kranj

50 863

2758

Ljubljana

272 650 17 003

Maribor

119 828

2980

Postojna

14 199

1049

Velenje

33 428

1546

Vir podatkov: Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v
Republiki Sloveniji v letu 1991, 2016.
Na tem popisu se je prvič po letu 1953 spraševalo po veroizpovedi. Leta 1953 se je za
pravoslavno veroizpoved opredelilo 3976 oseb, kar je predstavljalo 0,3 % celotnega
prebivalstva, leta 1991 pa kar 46 320 oz. 2,4 % celotnega prebivalstva (Verska, jezikovna in
narodna sestava …, 2003, str. 68, 82).

4.4. Srbi v Sloveniji po osamosvojitvi
Po osamosvojitvi je bilo še vedno več kot 80 odstotkov priseljencev povezanih z območjem
bivše Jugoslavije, a so najštevilčnejši priseljenci v tem desetletju prišli iz Bosne in
Hercegovine. Značilno je, da je bilo to večinoma bošnjaško prebivalstvo, med njimi ni bilo
veliko Srbov (Dolenc, 2014, str 89–91).
V nasprotju z migracijami iz druge polovice 20. stoletja, ko so se iz bivših jugoslovanskih
republik v Slovenijo priseljevali delavci z nižjo izobrazbo, so se konec 20. in v začetku 21.
stoletja priseljevali tudi mlajši intelektualci in visoko izobraženi. To obliko migracije
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imenujemo »beg možganov« (Žikić, 2014, str. 80). Tovrstnih priseljencev slovenska
industrija ni imela za potencialne priseljence, saj višja kot je bila izobrazba, slabše so bile
zaposlitvene možnosti, kar je značilno za družbe v razvoju.
Leta 2002 je bilo v Sloveniji popisanih 38 964 Srbov, od tega 21 592 moških in 17 372 žensk.
Daleč največ, kar 16 528, jih je bilo popisanih v Osrednjeslovenski statistični regiji, najmanj,
226, pa v Pomurski regiji (Popis 2002, 2016).
Preglednica 11: Srbi po statističnih regijah po popisu 2002
Statistična regija
SLOVENIJA

Srbi
38 964

Pomurska

226

Podravska

2524

Koroška

564

Savinjska

4269

Zasavska

817

Spodnjeposavska

426

Jugovzhodna Slovenija

1637

Osrednjeslovenska

16 528

Gorenjska

5669

Notranjsko-kraška

1411

Goriška

1733

Obalno-kraška

3160

Vir podatkov: Popis 2002, 2016.
Srbi kažejo relativno najmanjšo stopnjo koncentracije naseljenosti v Sloveniji v primerjavi z
drugimi priseljenci. Kar tretjina jih živi v Ljubljani in so najbolj urbano prebivalstvo med
priseljenci. Njihovo število v občinah severovzhodne Slovenije, v Zgornji Savinjski dolini in
ob hrvaški meji je zanemarljivo. Nadpovprečno so naseljeni v občinah osrednje in zahodne
Slovenije, v vzhodnem delu pa izraziteje naseljujejo le Celje in nekaj občin koroške regije.
Pivka je edina občina, kjer presegajo povprečno naselitev za 50 %. V obdobju med 1991 in
2002 se je število Srbov zmanjšalo za 17,8 %. Število se je najbolj zmanjšalo v Ljubljani, v
Kranju, ki je druga največja občina po številu Srbov, je ostalo isto. Skoraj dve tretjini Srbov v
Sloveniji je priseljenih iz Bosne in Hercegovine, manj kot tretjina iz Zvezne republike
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Jugoslavije (ki se je leta 2003 preoblikovala v državno zvezo Srbije in Črne Gore, leta 2006
pa razpadla na Srbijo in Črno Goro) in le 6 % iz Hrvaške (Dolenc, 2003, str. 185).
Srbi so prisotni v dobri četrtini naselij v Sloveniji, najvišji delež pa dosegajo v Pivki, 11,46 %
(Josipovič, 2006, str. 212).
Slika 1: Srbi po statističnih regijah po popisu 2002

Vir podatkov: Popis 2002, 2016.
Graf 2 prikazuje starostno piramido Srbov v Sloveniji, iz njega pa razberemo, da sta največji
starostni skupini 40–44 in 45–49 let. V teh skupinah je število moških večje od števila žensk,
kar pripišemo priseljevanju moške delovne sile v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja.
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Graf 2: Srbi v Sloveniji po starostnih skupinah po popisu 2002
Starostna piramida Srbov v Sloveniji, popis 2002
70-74
60-64
50-54
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4.000

3.000

2.000

1.000
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1.000

2.000

3.000

MOŠKI

Vir podatkov: Popis 2002, 2016.
Za pravoslavno veroizpoved se je opredelilo 45 908 prebivalcev Slovenije, med njimi je bilo
32 665 Srbov (Popis 2002, 2016).
Srbski jezik je za materni jezik izbralo 31 329 oseb, kar je bistveno več kot na predhodnem
popisu. Zmanjšanje števila Srbov v Sloveniji in povečanje števila tistih, ki so za materni jezik
izbrali srbski (in ne več srbsko-hrvaški) jezik, lahko pripišemo političnim spremembam, ki so
se zgodile v zadnjem desetletju 20. stoletja. Slika 2 prikazuje delež posamezne starostne
skupine pri izbiri srbščine kot maternega jezika. Razberemo, da je delež največji v starostni
skupini 45–49 let.
Slika 2: Pogostost izbranih odgovorov na vprašanje o srbščini kot maternem jeziku leta 2002
(po starostnih skupinah)

Vir: Verska, jezikovna in narodna sestava …, 2003, str. 96.
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Preglednica 12: Priseljeni v Slovenijo po letu priselitve in državi prvega prebivališča
Država prvega prebivališča
Leto priselitve
Skupaj Države nekdanje SFRJ
Skupaj
237 616
158 385
do 1940
1236
284
1941−1950
4954
1486
1951−1960
9283
3272
1961−1970
20 525
9903
1971−1980
48 217
32 879
1981−1990
34 833
25 552
1991−2000
21 314
14 604
2001−2010
65 098
48 535
2011−2015
32 156
21 870
Vir podatkov: Selitvene značilnosti, 2016.

Srbija
27 073
162
836
1284
2700
6152
3225
1871
7334
3509

Preglednica 11 prikazuje podatke o priseljenih po letu priselitve in državi prvega prebivališča
do leta 2015. Največ priseljencev, ki so imeli prvo prebivališče v Srbiji, se je v Slovenijo
priselilo v obdobju 1971–1980, kar sovpada z obdobjem najintenzivnejšega priseljevanja iz
nekdanjih republik v Slovenijo. Preglednica 12 kaže, da se je v letu 2015 v Slovenijo priselilo
1251 srbskih državljanov, večinoma zaradi zaposlitve, precej pa tudi zaradi združitve z
družino. Podatkov o tem, koliko je bilo priseljenih Srbov, nimamo, saj podatkov o
državljanstvu ne moremo enačiti z narodnostjo. Prav tako pa bi morali Srbe iskati tudi med
državljani Slovenije in drugih republik bivše skupne države, predvsem Bosne in Hercegovine.
Preglednica 13: Namen priselitve državljanov Srbije v Slovenijo leta 2015
Namen
priselitve

Skupaj Zaposlitev

Skupaj

12 665 5547

Državljanstvo
1251
Srbije

747

Sezonsko
delo

Združitev z
družino

Študij

Drugo Neznano

...

5939

568

458

153

...

435

41

8

20

Vir podatkov: Socioekonomske značilnosti meddržavnih selivcev − priseljeni, 2016.
Pri pregledu virov lahko ugotovimo, da se po vstopu Slovenije v Evropsko unijo delež
priseljencev iz nekdanje Jugoslavije ni zmanjšal, kot izvorni državi pa izstopata Bosna in
Hercegovina ter Srbija. Priseljenci na začasnem delu v Sloveniji se naj ne bi razlikovali od
nekdanjih priseljencev iz bivših republik. Zaposlujejo se v panogah, kjer so prisotna neskladja
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med ponudbo in povpraševanjem, priseljenci pa so pripravljeni delati pod težjimi pogoji in za
slabše plačilo (Dolenc, 2014, str. 93–94).
Pavlović (2010, str. 72) piše, da so se v zadnjih letih prejšnjega stoletja in prvih letih novega
stoletja Srbi ponovno priseljevali v Slovenijo, ta val pa naj bi zajemal predvsem mlajše
intelektualce, ki so iz svoje matice bežali zaradi bombardiranja v obdobju 1998 in 1999 in
političnih razlogov, v želji po spremembah v prid demokratičnemu sistemu pa zaradi
ekonomskih razlogov, torej zaradi slabih življenjskih pogojev.
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5. SRBI V LJUBLJANI
V Mestni občini Ljubljana (MOL) je bilo po popisu 2002 izmed vseh priseljenih oseb iz
tujine, ki jih je bilo 42 190, kar 39 105 ali 92, 5 % priseljenih iz republik nekdanje
Jugoslavije. Procesi priseljevanja so bili najbolj intenzivni od druge polovice šestdesetih let
do začetka osemdesetih let 20. stoletja. Značilna je prevlada moških priseljencev, a razlika
med moškimi in ženskimi priseljenci ni tako zelo izrazita kot če pogledamo podatke za celo
Slovenijo. V Ljubljano so se namreč priseljevale tudi ženske iskalke zaposlitve ali
izobraževanja. Večina priseljencev MOL se je naselila v mestu Ljubljana (Komac in sod.,
2007, str. 27–29) .
Na popisu 2002 se je 73,8 % prebivalcev MOL opredelilo za dominantni narod, med narodno
opredeljenimi pa je bilo največ tistih, ki so se opredelili za Srbe (13 101 oz. 4,9 % od skupno
265 881 prebivalcev). Ti predstavljajo 33,6 % vseh Srbov živečih v Republiki Sloveniji
(Komac in sod., 2007, str. 39−40).
Preglednica 12 prikazuje število priseljenih iz Zvezne republike Jugoslavije, ki je bila
sestavljena iz današnjih držav Srbije in Črne Gore in je obstajala med leti 1992 in 2003. Iz nje
se je v Slovenijo po popisu 2002 priselilo 8411 oseb, 4656 moških in 3755 žensk. Preglednica
13 nam pokaže, da priseljencev iz določene države ne moremo povezovati z določeno
narodnostjo, saj se je največ Srbov v Ljubljano pravzaprav priselilo iz Bosne in Hercegovine
in ne Jugoslavije (današnji Srbija in Črna Gora), kot bi morda pričakovali.
Preglednica 14: Srbi v MOL po državi prvega prebivališča
DRŽAVA
Skupaj

SRBI
13 101

Slovenija

4536

Bosna in Hercegovina

4998

Hrvaška

460

Jugoslavija

3052

Makedonija

23

Druge države

15

Vir podatkov: Popis 2002, SURS; cv. Komac in sod., 2007, str. 32.
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Preglednica 15: Priseljeni iz Jugoslavije v MOL po letu priselitve
Leto priselitve Jugoslavija
Skupaj
8411
Do 1940
123
1941–1947
363
1948–1952
355
1953–1960
731
1961–1970
1568
1971–1975
1491
1976–1980
1436
1981–1985
1986–1990
1991–1993
1994–1996

692
734
275
146

1997–1999

371
126

2000–2001
Vir podatkov: Popis 2002, SURS; cv. Komac in sod., 2007, str. 28.
Srbi so v MOL prihajali iz različnih razlogov. Daleč najpogostejši razlog je bila zaposlitev,
sledili pa so tudi spremembe stanovanjskih razmer, selitev družine, izobraževanja, poroke oz.
izvenzakonske skupnosti ipd. (Komac in sod., 2007, str. 33).
Preglednica 16: Srbi v MOL po četrtnih skupnostih
Četrtna skupnost Število Srbov

Četrtna skupnost Število Srbov

SKUPAJ

13 101

Posavje

265

Bežigrad

1590

Rožnik

276

Center

1014

Rudnik

265

Črnuče

369

Sostro

112

Dravlje

735

Šentvid

355

Golovec

696

Šiška

1351

Jarše

1144

Šmarna Gora

76

Moste

2342

Trnovo

898

Polje

1133

Vič

480

Vir podatkov: Popis 2002, SURS; cv. Komac in sod., 2007, str. 41
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Največ Srbov je bilo leta 2002 popisanih v četrtni skupnosti Moste (2342), nad 1000 pa jih je
bilo še v Bežigradu, Centru, Jaršah, Polju in v Šiški. Najmanj jih je bilo v četrtih Šmarna Gora
in Sostro. Srbi so se skupaj z drugimi priseljenci iz bivših republik naseljevali v dele mesta,
kjer so bila zgrajena stanovanjska naselja, ki so se nato po različnih kriterijih delila
prebivalcem. Pri tem so bili priseljenci iz drugih jugoslovanskih republik socialno šibkejše
prebivalstvo in so si po tej poti pridobili stanovanje, tisti, ki jim to ni uspelo, pa so si na
obrobju Ljubljane gradili naselja na črno (Komac in sod., 2007, str. 51). Sklepamo lahko, da
je v četrtni skupnosti Moste največ Srbov ravno zaradi blokovskih sosesk v naselju Fužine, v
katerem je delež prebivalcev iz bivših republik precej visok.
V obdobju 1991–2002 zaznamo močan padec Srbov v MOL, za 3902. Zanimiv podatek je, da
je kar 3450 izmed 11 302 Srbov, ki so bili popisani leta 1991, na naslednjem popisu
spremenilo izjavo o narodni pripadnosti (Komac in sod., 2007, str. 54).
Srbščino je leta 2002 za materni jezik izbralo 10 896 prebivalcev MOL, še skoraj toliko pa
srbohrvaščino. V primerjavi z letom 1991 je srbski jezik izbralo 4323 prebivalcev več, kar gre
pripisati zmanjšanju števila tistih, ki so prej izbirali srbohrvaški jezik (Komac in sod., 2007,
str. 56).
Za pravoslavno veroizpoved se je opredelilo 14 687 prebivalcev MOL, zato ta po številčnosti
pripadnikov sodi na drugo mesto v MOL (za katoliško veroizpovedjo). 78,8 % pripadnikov
srbske populacije v MOL, ki se je na popisu opredelila po veroizpovedi, se je opredelilo za
pravoslavce. Največ jih je v četrtnih skupnostih Moste (2625), Bežigrad (1699), Šiška (1448),
Polje (1297), Jarše (1225), kar sovpada s podatki o srbski narodni pripadnosti po četrtnih
skupnostih (Komac in sod., 2007, str. 65–66).
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6. ORGANIZIRANOST SRBSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI
6.1. Srbska pravoslavna cerkev
Leta 2002 je bilo v Sloveniji največ prebivalcev katoliške veroizpovedi (1 135 626), po
številčnosti ji je sledila islamska veroizpoved (47 488), na tretjem mestu pa je bila
pravoslavna veroizpoved, ki je imela 45 908 pripadnikov. Med pravoslavci je bilo največ, 32
665, Srbov, ostali so bili Makedonci, Črnogorci, Bosanci, Slovenci in drugi (Popis 2002,
2016).
Preglednica 17: Srbi po veroizpovedi po popisu 2002
Narodna pripadnost

SRBI
38 964

Skupaj
katoliška
evangeličanska

381

22

druge
protestantske

43

pravoslavna

32 665

Veroizpoved

druge
krščanske

54

islamska

53

orientalske

9

druge
veroizpovedi in
agnostiki

9

Je vernik, vendar ne pripada
veroizpovedi

751

Ni vernik, ateist

2952

Ni želel odgovoriti

1412

Neznano

613

Vir podatkov: Popis 2002, 2016.
Pravoslavje je ena izmed treh vej krščanstva, zanjo pa je značilno, da nima vrhovnega
poglavarja, kot je papež pri katoličanih, ampak ima vsaka država ali narod svojo samostojno
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cerkev, ki jo vodi patriarh. Deli se na metropolije ali cerkvene pokrajine, ozemlje Slovenije pa
sodi v zagrebško-ljubljansko metropolijo.
V Ljubljani so leta 1921 ustanovili srbsko pravoslavno cerkev, nato pa leta 1932 začeli z
gradnjo Cerkve svetega Cirila in Metoda. Uradno je bila cerkev zgrajena šele leta 2005, ko so
jo posvetili, posebno vrednost pa ji dajejo poslikave v notranjosti ter ikonostas z ikonami, ki
so delo slovenskega slikarja Mirka Šubica iz leta 1940 (Balantič, 2010). Ob cerkvi so pred
kratkim zgradili kulturno-pastoralni center, v katerem se odvijajo različne prireditve,
predavanja, proslave in verouk, pripadniki pa se tu lahko med sabo tudi družijo. Od leta 2010
je cerkev uvrščena v register nepremičnin kulturne dediščine Ministrstva za kulturo kot
spomenik lokalnega pomena. V registru je opisana kot: »Petkupolna cerkev, grajena po vzoru
pravoslavnih srbskih svetišč v tlorisni obliki grškega križa (arhitekt Momir Korunović, 193640). Notranjost je poslikana in opremljena z ikonami slikarja Mirka Šubica, 1940.« (Register
nepremičnin kulturne dediščine, 2016).
Slika 3: Cerkev svetega Cirila in Metoda v Ljubljani

Vir: Balantič, 2010.
V Sloveniji stoji ali pa je stalo še nekaj drugih pravoslavnih cerkva. V Bojancih, belokranjski
vasi, v kateri še danes živijo potomci Uskokov, stoji cerkev posvečena obglavljenju svetega
Janeza Krstnika, sezidana v 18. stoletju in na zadnje obnovljena leta 2006. V Mariboru in
Celju sta nekoč stali pravoslavni cerkvi, a sta bili na začetku druge svetovne vojne porušeni.
Kljub temu se bogoslužje odvija v kulturno-pastoralnih prostorih ali rimskokatoliških
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cerkvah. Pravoslavno bogoslužje imajo tudi v Rogaški Slatini, Kopru, Novi Gorici, Kranju in
Novem mestu (Srpska pravoslavna crkva, 2016).

6.2. Društvena organiziranost Srbov v Sloveniji
Društva, združenja in organizacije so bistvena za ohranjanje, potrjevanje in obnavljanje
etnične identitete, saj se znotraj njih hranijo simboli, obredi, tradicija. Razna kulturna,
športna, verska ali druga združenja povezujejo pripadnike iste etnične skupnosti. Nudijo
prostor za medsebojno druženje članov, med katerimi se izmenjujejo različne informacije in
se tako ohranjajo kultura, jezik, tradicija in tudi vez z izvorno državo, prav tako pa imajo
pomembno vlogo pri zagotavljanju pravic priseljencev in njihovih potomcev (Medvešek,
2014, str. 339).
Od druge svetovne vojne do razpada skupne države Srbi (pa tudi druge »nove« narodne
skupnosti) v Sloveniji niso izkazovali potreb po ustanavljanju lastnih organizacij na etnični
osnovi. Seveda so imeli potrebo po povezovanju s svojimi rojaki, a so se med sabo družili
neformalno, v lastnih domovih, gostilnah ali pa restavracijah s srbsko hrano in glasbo. Potreba
po organiziranju se je pojavila po burnem obdobju propada skupne države, ko se je
spremenila družbena klima in so se pripadniki manjšin, ki so ostali zunaj matične države,
počutili negotovo, v društvih pa so videli način zaščite lastnih interesov. Najprej so se konec
osemdesetih let povezovali na politični osnovi, po osamosvojitvi Slovenije pa so se začeli
združevati na etnični osnovi (Pavlović, 2000, str 74–75).
Prve oblike neformalnega organiziranja in povezovanja pripadnikov srbske narodne skupnosti
v Sloveniji po osamosvojitvi so bile povezane s humanitarnimi dejavnostmi. Njihova pomoč v
obliki prostovoljnih prispevkov, hrane, oblačil in drugih potrebščin je bila usmerjena k Bosni
in Hercegovini, ki je bila v vojni, v kateri so ostali številni njihovi sorodniki in prijatelji. Po
koncu vojne so se začeli zbirati v različnih klubih in pozneje društvih, družili so se na
dogodkih in prireditvah vezanih na šport, folkloro, dramsko in literarno umetnost
(Glamočanin, 2010, str. 37).
Kot že omenjeno imajo društva pomembno vlogo pri ohranjanju vezi z matično oziroma
izvorno državo, pri tem pa je na mestu razmislek, katera je matična država Srbov v Sloveniji.
Tu je odgovor malo bolj zapleten, saj večina srbskih priseljencev ne prihaja iz Srbije, kot bi
pričakovali, ampak jih je večina iz Bosne in Hercegovine, veliko pa tudi iz Hrvaške
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(Glamočanin, 2010, str. 36). Pripadniki srbske skupnosti v Sloveniji se med seboj razlikujejo
tudi po socialnoekonomskem položaju, stopnji izobrazbe in interesih, zato se društva med
seboj velikokrat razhajajo v mišljenju (Pavlović, 2010, str. 77–78). Kljub temu lahko najdemo
skupni imenovalec, to je ohranjanje zavesti o srbski narodnosti, ki je za njih bolj pomembna
od državne pripadnosti (Glamočanin, 2010, str. 36). Vsem jim je skupno tudi prizadevanje za
ohranjanje maternega jezika, kulturne dediščine in etnične identitete (Žikić, 2014, str. 83).
Društvene aktivnosti so večinoma usmerjene v folkloro, literarne, dramske, športne, glasbene,
izobraževalne in humanitarne dejavnosti (Žikić, 2014, str. 83), organizirajo dobrodelne akcije,
gledališke predstave, literarne večere, predstavitve filmov, folklorne festivale, gostovanja
tujih umetnikov itd. (Medvešek, 2014, str. 346).
Število srbskih društev iz leta v leto narašča, informacije o številu pa se od vira do vira
razlikujejo. Za preverjanje obstoja kateregakoli društva v Republiki Sloveniji je na voljo
register društev, ki je javno dostopen tudi preko spleta. Srbska društva v Sloveniji so različno
aktivna in imajo zelo raznoliko število članov. Če se združita vsaj dve društvi, nastane zveza
društev, tako sta nastali tudi Zveza srbskih društev Slovenije in Zveza srbske diaspore
Slovenije. Pod okriljem Združenja srbskih književnikov Slovenije v Ljubljani deluje srbska
knjižnica Vuka Karađića.
Društva svoje delo financirajo z lastnimi sredstvi, ki jih dobijo od donacij, s sredstvi
Ministrstva za kulturo, Javnega sklada Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
in od lokalnih skupnosti. Pogosto se izpostavlja problem nezadostnega financiranja društev za
ohranjanje manjšinskih kultur (Medvešek, 2014, str. 341).
Žikić (2014, str. 83–84) piše, da se v društva na splošno vključuje precej majhen odstotek
Srbov, ki živijo v Sloveniji, za to pa navaja razlog, da so si pripadniki med seboj, kljub isti
etnični pripadnosti, zelo različni in je različen tudi njihov način dojemanja, razumevanja,
izražanja in ohranjanja lastne etnične identitete. Vsak drugače razume, kaj pomeni biti
pripadnik srbske narodnosti, nekateri pa celo menijo, da društva pripomorejo k vzdrževanju
stereotipov, ki jih imajo Slovenci o priseljencih iz prostorov bivše Jugoslavije. Tudi Pavlović
(2010, str. 78) navaja dejstvo, da se Srbi v društva vključujejo v majhnem deležu in da ima
največji pomen pri ohranjanju etničnosti še vedno družina, deloma pa tudi cerkev.
Glamočanin (2010, str. 49) v svojem delu o srbskih kulturnih društvih navaja, da je folklorna
dejavnost najbolj množična dejavnost med srbskimi društvi, saj naj bi ta, predvsem skozi
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glasbo in ples, povezovala ljudi in jim pomagala ohranjati narodno identiteto. Ugotavlja, da
kulturna društva pozitivno vplivajo na ohranjanje narodne identitete Srbov v Sloveniji, saj
imajo člani neprestan stik s srbskim jezikom, v katerem večino časa poteka komunikacija v
društvu, prav tako spoznavajo lastno kulturo, tradicijo, običaje, skozi različne aktivnosti pa
tudi zgodovino lastnega naroda in geografska območja poselitve. Med člani lahko nastajajo
trdne prijateljske vezi, pogosto pa se gradijo tudi nove družine (Glamočanin, 2010, str. 56–
57).
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7. SLOVENSKO-SRBSKI ODNOSI
Že desetletja večinsko prebivalstvo Slovenije pripadnike drugih narodov bivše skupne države
Jugoslavije obravnava kot prišleke, ki se obnašajo primitivno, se ne želijo naučiti slovenščine
in celo ogrožajo slovenski narod, predvsem zaradi zasedanja delovnih mest. Tudi raziskave iz
prejšnjega stoletja kažejo na tovrstno mišljenje, ko so se Slovenci v 70. letih prvič srečali z
množičnim priseljevanjem iz drugih republik Jugoslavije. V percepciji večine je bila
Cankarjeva razlaga jugoslovanstva: »Po krvi smo si bratje, po jeziku vsaj bratranci, po kulturi,
ki je sad večstoletne separatne vzgoje, pa smo si med seboj veliko bolj tuji, nego je tuj naš
gorenjski kmet tirolskemu, ali pa goriški viničar furlanskemu.« Še posebej prisoten je bil
negativen odnos do priseljencev v času osamosvajanja Slovenije (Komac, 2014b, str. 47–48).
Tudi Medvešek (2014, str. 188) meni, da priseljence in njihove potomce večinsko
prebivalstvo pogosto smatra za povzročitelje problemov, grožnjo narodni identiteti in
suverenosti države ter konkurenco na trgu delovne sile. Vedno bolj pogosti so pojavi etnične
nestrpnosti v javnosti, narašča popularnost desničarskih strank in zavračanje priseljencev na
številnih področjih življenja.
V vsaki družbi sta za uspešno in strpno okolje pomembna dva procesa, prvi je prilagoditev
priseljencev na življenje v novem okolju, drugi pa sprejem priseljencev s strani večinskega
naroda kot enakopravnih pripadnikov družbe. V primeru, da se kateri izmed procesov ne
uresniči dovolj, se razvijejo nestrpnost in etnična diskriminacija, posledično pa neenake
možnosti za priseljence (Medvešek, 2014, str. 189).

7.1. Socialnoekonomski položaj Srbov v Sloveniji
Če želimo v neki družbi raziskati položaj priseljencev in njihovo socialnoekonomsko
integracijo, moramo upoštevati različne vidike.
»Socialnoekonomska integracija je ena med dimenzijami kompleksnega procesa
integracije in se nanaša na položaj posameznika in predvsem na položaj posameznih
družbenih skupin na področju zaposlovanja, izobraževanja, zdravstva, bivanjskih
razmer« (Bešter, 2014, str. 220).
Iz definicije razberemo, da je zaposlitev eden najpomembnejših integracijskih dejavnikov. Po
podatkih popisa 2002 je bil delež brezposelnih med aktivnim prebivalstvom v Sloveniji 12,9
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%. Med pripadniki drugih narodnosti bivše Jugoslavije je bil ta delež nekoliko večji, med
priseljenci 15 %, med njihovimi potomci pa še precej višji, kar 25 %. Brezposelnost med
aktivnimi Srbi v Sloveniji je bila 16 % (Bešter, 2014, str. 223–225).
Pomemben integracijski dejavnik je tudi izobrazba. Popis 2002 je pokazal, da je izobrazbena
struktura priseljencev zelo različna, pri nekaterih precej nižja, pri drugih pa celo višja kot pri
Slovencih. Srbi v Sloveniji so manj izobraženi kot Slovenci, večina jih je končala strokovno
ali srednjo šolo (Bešter, 2014, str. 226).
Preglednica 18: Izobrazbena struktura Slovencev in Srbov v Sloveniji
Osnovna šola ali manj

Strokovna in srednja šola

Višja šola

Fakulteta ali več

(%)

(%)

(%)

(%)

Slovenci

29,2

56,8

5,6

8,5

Srbi

36,2

54,6

3,5

5,7

Vir podatkov: Bešter, 2014, str. 226
Priseljenci pogosto opravljajo slabše plačane poklice, ki zahtevajo nižjo kvalificirano delovno
silo. Velikokrat je to povezano s samo izobrazbo, lahko pa je to tudi znak, da priseljenci
nimajo enakih možnosti dostopa do boljših delovnih mest. Tudi statistični podatki iz popisa
2002 kažejo, da je proučevana populacija zastopana v preprostih poklicih, torej poklicih, ki jih
označujemo za manj ugledne, inferiorne in manj plačane (Bešter, 2014, str. 233).
Kazalnik socialnoekonomske integracije je med drugimi tudi vprašanje stanovanjskih
razmerij. Za Slovenijo je značilno, da velik del prebivalstva živi v lastniških stanovanjih ali
hišah. Večji del priseljencev iz nekdanje Jugoslavije živi v Sloveniji že nekaj desetletij, zato
so bili mnogi med njimi, tako kot državljani Republike Slovenije, v 90. letih po Jazbinškovem
zakonu upravičeni do odkupa stanovanj po zelo ugodnih cenah. Po popisu 2002 je delež
lastnikov ali solastnikov stanovanj med Slovenci in Srbi skoraj izenačen, okoli 50 % (Bešter,
2014, str. 241–244).

7.2. Vpliv razpada jugoslovanske države in kosovskega konflikta na slovenskosrbske odnose
»Zadnjo Jugoslavijo so ustvarili komunisti. Na načelih, ki so bila sprejemljiva za vse
jugoslovanske narode in teoretično niso strmela k krnitvi narodne identitete. Toda v praksi
se je uresničila centralistična država. Ta je sicer dajala sestavnim enotam več avtonomije
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in suverenosti kot so jo imele kdajkoli prej. Vendar je obenem bila to država ideologije, ki
je narodno vprašanje kar nekaj časa potiskala v ropotarnico zgodovine.« (Nećak, 1997, str.
23).
Po letu 1945 je Slovencem ponovna vzpostavitev jugoslovanske države prinesla nacionalno
enotnost znotraj lastne državne strukture, čeprav pod okriljem komunistične Jugoslavije, ki je
imela nekakšno zaščitno vlogo, ki jo je potrdila med drugo svetovno vojno. Meje se nato več
kot 40 let niso spreminjale, vse dokler se niso pojavile odločnejše zahteve po demokraciji in
približevanju k Evropi. Nekateri so upali, da je to mogoče tudi znotraj spremenjene
Jugoslavije, a politični pogledi republik so se močno razhajali (Meier, 1996, str. 93–94). Srbi
so imeli hegemonistične težnje, torej so počasi prehajali na odnos kakršnega so imeli Nemci
in Madžari v času monarhije, kar je Slovence potisnilo v boj za ohranitev enakopravnega in
suverenega narodnega položaja (Nećak, 1997, str. 22–23).
Začelo se je na Kosovu, ki je bilo multietnično in multikulturno območje, na katerem so se
zaostrovale razmere na podlagi starih zamer iz 19. stoletja in na podlagi novih razmerij moči.
Srbi so imeli vse od nastanka skupne jugoslovanske države dominantno vlogo, Albanci pa so
bili razdeljeni med tri države, Albanijo, Jugoslavijo in Grčijo. Druga socialistična Jugoslavija
je oblikovala Avtonomno pokrajino Kosovo in z ustavo iz leta 1974 kosovskim Albancem
omogočila oblikovanje določenih nacionalnih institucij (Zupančič, 2008, str. 8).
Delež albanskega prebivalstva na Kosovu je vedno bolj naraščal, njihova populacijska in
ekonomska moč pa sta se skušali s strani države prikriti, zato se je albanski nacionalizem
razvijal in leta 1981 izbruhnil v obliki upora, s katerim so želeli doseči več pravic (Zupančič,
2008, str. 20). Srbske oblasti so poskušale zatreti demonstrante z vojsko in policijo, a pravega
uspeha ni bilo. Dogodek velja za začetek odprtega konflikta v federaciji, saj je povzročil
začetek razprav o državni ureditvi, v katerih so se pojavljale tako ideje o konfederaciji in
neodvisnosti, kot tudi ideje o popolnoma centralizirani ureditvi. Slednjo so zagovarjali
predvsem Srbi (Zupančič, 2015, str. 165). Slovenci so dogajanje na Kosovu opazovali
zaskrbljeno, saj so bile hegemonistične in centralistične ideje usmerjene tudi proti dotedanjem
položaju Slovenije.
Leta 1989 je bila avtonomija Kosova ukinjena, osebe, ki so zagovarjale ustavo iz leta 1974, pa
so zapirali, jim grozili in jih trpinčili, zato so se tudi Slovenci začeli spraševati, ali se jim
lahko zgodi isto. Slovenija je bila ves čas obstoja federacije na strani zagovornikov
decentralizacije Jugoslavije, saj je želela znotraj nje ohranjati lasten položaj. Tudi v primeru
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Kosova je zagovarjala ohranjanje njegovega položaja, ki je bil določen z ustavo leta 1974.
Slovenija je spremembo položaja Kosova razumela kot potencialno grožnjo obstoju
decentralizirane federacije, zato sta slovenska partijska politika in tudi opozicija stopili na
stran Kosova (Rot, 2012, str. 29).
V Cankarjevem domu so organizirali zborovanje za podporo stavkajočim rudarjem na
Kosovu. Razprave o kosovskem problemu so bile množične in niso imele primerljivih
dogodkov iz zgodovine Slovenije, saj so se vanjo vključevali strokovnjaki, novinarji, pisatelji,
navadni državljani, alternativa, oblast … »Te razprave so postale znanilci demokratizacije
družbeno-političnega prostora in z razpravami o preoblikovanju federativne ureditve so
postavile temelje kasnejšim razpravam o konfederaciji in nazadnje o osamosvojitvi.« Srbija si
je med nasprotnike nakopala številne medije, med drugim tudi revijo Mladino, ki je ves čas
poročala o konfliktu in je vedno bolj zaostrovala svoje stališče, to pa je imelo vplive tudi na
širše javno mnenje v Sloveniji (Rot, 2012, str. 54). Slovenci so Srbe videli kot agresorje, ki so
želeli, da bi se Slovenci podredili srbski hegemoniji znotraj Jugoslavije, prav tako pa so se po
Evropi že širila regionalistična in proticentralistična politična gibanja ter ideja o oblikovanju
Evropske unije.
Na drugi strani je Jugoslavija na kritike ali slutnje po slovenski demokratizaciji grozila z
oboroženo intervencijo, prav tako pa so srbski mediji organizirali obrekovalno kampanjo.
Zaradi groženj iz Beograda so se prvič pojavile ideje o lastni državi. K razvoju idej je
pomagalo tudi dejstvo, da se je znižala raven življenja Slovencev znotraj Jugoslavije, zato so
bili nezadovoljni (Meier, 1996, str. 105–110).
V Sloveniji je prišlo do sprememb v organizaciji političnih strank, nastale so nove, kot so
Demokratska stranka, Socialdemokratska stranka, Kmečka zveza ipd., težile pa so k
pluralizaciji političnega prostora. Želeli so si pogovore o ureditvi države, a jih je Milošević
zavrnil. Kljub temu je sledilo izoblikovanje lastnih stališč slovenske politike, s katerimi se
Srbija ni strinjala (Meier, 1996, str. 163).
23. decembra 1990 so v Sloveniji izvedli plebiscit z vprašanjem − Ali naj republika Slovenija
postane samostojna in neodvisna država? Volilna udeležba je bila okoli 85-odstotna, pri tem
pa je 88 odstotkov udeleženih volivcev odgovorilo pritrdilno. 20. februarja 1991 je Skupščina
Republike Slovenije uradno sprejela odločitev o razdružitvi, na večer 25. junija 1991 pa je
sprejela »izjavo o neodvisnosti«

(Meier, 1996, str. 229–250). Slovenija je razglasila

neodvisnost, prav tako pa tudi Hrvaška. To je bil povod za vojaško intervencijo, ki se je
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spremenila v kratkotrajno, a po operacijah razmeroma intenzivno vojno. Vojna se je začela
tudi na Hrvaškem in to še posebej na območjih z večjim deležem srbskega prebivalstva.
Jugoslovanska federacija je razpadla in začeli so se medetnični spopadi in vojne. Prvi vojaški
spopad se je zgodil v Sloveniji, z desetdnevno vojno, a je bil to edini spopad med vsemi, ki ni
imel značaja medetnične vojne, saj je potekal na celotnem ozemlju Slovenije. Sledili so
spopadi v drugih državah (Zupančič, 2015, str. 165). V naslednjih letih so na ozemlju prej
skupne države Jugoslavije nastajale nove nacionalne države (Zupančič, 2008, str. 20). Kljub
temu, da na Kosovu v letih od 1992 do 1995 ni prišlo do spopadov in oblikovanja etničnih
enklav, kot na Hrvaškem in v Bosni, so kosovski Albanci oblikovali tajno vzporedno oblast in
sčasoma so se v enklavah znašli Srbi, ki so po napadu NATA leta 1999 in odhodu srbske
policije in vojske iz Kosova ostali prepuščeni sami sebi (Zupančič, 2015, str. 163).
Kosovo je bilo zadnje v nizu odcepitev, saj je 17. februarja 2008 razglasilo neodvisnost,
svetovna diplomacija pa se je kolebala med priznanjem in nasprotovanjem. Kosovskoalbansko potezo so podpirale zlasti ZDA, večinoma zaradi strateških motivov. Države so
dogodek obravnavale po lastni presoji in tako je bilo tudi v Evropski uniji, ki ni uspela
izoblikovati enotnega stališča. Tudi Slovenija je načeloma zagovarjala kosovsko neodvisnost,
saj je bila že dolgo naklonjena albanski politiki in je veljala za podpornico kosovskim
Albancem. Razloge za podporo neodvisni državi najdemo tudi v gospodarskem sodelovanju,
saj je bila Slovenija največji investitor v državi, prav tako pa je Kosovo območje velikih
naravnih bogastev (Zupančič, 2008, str. 7). Vendar pa Kosova ni priznala med prvimi,
kolebanje je bilo odraz določenih političnih kalkulacij ali celo špekulacij. Tudi Srbija je bila
pomemben slovenski gospodarski partner, verjetno pa je mogoče razloge slovenskega
političnega oklevanja iskati tudi v neizdelanih strategijah o regionalnih političnih odnosih.

7.3. Pojav in problem izbrisanih
Izbrisani je izraz za ljudi, ki so imeli v času skupne jugoslovanske države stalno bivališče v
Sloveniji, a so posedovali državljanstvo ene od republik bivše Socialistične federativne
republike Jugoslavije. Bili izbrisani iz Registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije, ker
po osamosvojitvi niso oddali vloge za pridobitev slovenskega državljanstva v predvidenem
roku. Ti ljudje so bili rojeni v Sloveniji ali pa so se preselili v Slovenijo iz katere od republik
bivše Jugoslavije, večinoma tekom 60-ih in 70-ih let prejšnjega stoletja, ko se je povečala
potreba po delovni sili. V Sloveniji so imeli stalno bivališče in tudi pravice, ki s tem
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posamezniku pripadajo. Ko se je Slovenija leta 1991 osamosvojila, je oblast določila rok
šestih mesecev za predajo zahteve za slovensko državljanstvo za tiste osebe, ki so imele
državljanstvo katere od bivših republik Jugoslavije (Lipovec Čebron, 2011, str. 176). Rok za
oddajo prošnje je bil 25. december 1991. Tisti, ki niso zaprosili za državljanstvo do
predvidenega roka, ali pa jim je bila prošnja zavrnjena, so po 2. odstavku 81. člena Zakona o
tujcih postali tujci (Bratož in sod., 2004, str. 6–8).
Približno 171.000 ljudi je zahtevo predalo znotraj predpisanega roka, tistim, ki zahteve niso
predali oz. je bila njihova zahteva zavrnjena, se je 26. februarja 1992 status spremenil, saj jih
je Ministrstvo za notranje zadeve izbrisalo iz registra državljanov s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji (Lipovec Čebron, 2011, str. 176). Tako je 25.671 oseb izgubilo vse
socialne, ekonomske in politične pravice (Kdo so izbrisani…, 2016). Motiv za izbris je bil
urediti državljanske statuse in preprečevati dvojna (ali celo trojna) državljanstva, kar je bilo v
vojnih razmerah na prostoru Jugoslavije težje izvedljivo. Prav tako so izbris povzročile tudi
uradniške napake in nedoslednosti, tako da izbrisane ne moremo označiti kot enovit pojem.
Ustavno sodišče se je odločilo, da bo problem obravnavalo kot enovit pojav in ne
individualno, zato je zadeva postala politično zanimiva za notranjepolitične obračune.
Med izbrisanimi je bilo tudi veliko Srbov, bodisi priseljenih ali pa tistih, ki so se rodili v
Sloveniji, a so pridobili državljanstvo po očetu. Oblast je kršila njihove človekove pravice, saj
ni uredila prehodnega statusa, prav tako pa izbris ni imel zakonske podlage in o njem
prizadeti niso bili obveščeni (Dedić, Jalušič, Zorn, 2003, str. 21).
V nekdanjem jugoslovanskem administrativnem sistemu sta obstajali zvezno jugoslovansko
državljanstvo, na ravni celotne države in državljanstvo na ravni posamezne republike, ki se je
dodeljevalo zelo nedosledno, po kraju rojstva ali pa celo po kraju rojstva staršev oz. očeta.
Republiško državljanstvo je služilo le za administrativne zadeve, zato tudi mnogi, ki so bili
pozneje izbrisani, sploh niso vedeli, da imajo državljanstvo druge jugoslovanske republike in
ne Slovenije (Lipovec Čebron, 2007, str. 177–178). Dejstvo je, da morajo ljudje sami
poskrbeti za svoje dokumente in preveriti, kakšne so njihove postavke in to ni dolžnost
države.
Brez državljanstva oseba ni mogla biti zaposlena ter ni imela socialnih in zdravstvenih pravic,
česar se prebivalci v začetku niso zavedali (Dedić, Jalušič, Zorn, 2003, str. 14).
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V javnem diskurzu se je izbris zanikal, saj se razen revije Mladina, mediji z izbrisom niso
ukvarjali celo desetletje. Posamezniki se niso želeli izpostavljati, bodisi zaradi občutka krivde
ali nemoči, bodisi iz strahu. Politika, predvsem desna politična opcija, je sprva trdila, da se
izbris ni zgodil, oziroma kasneje, da se je morda zgodil le malemu številu posameznikov, ki
niso verjeli v novo državo in so zato »agresorji in špekulanti«. Bili so torej predstavljeni kot
nekakšna grožnja državi, saj naj bi nasprotovali njeni osamosvojitvi. Leva politična opcija ni
zbrala dovolj argumentov za obsodbo takega dejanja. Šele po odločbi ustavnega sodišča iz
leta 1999, so se izbrisani zavedali, da so jim bile kršene osnovne pravice in so se začeli boriti.
Večjo pozornost v medijih so si pridobili šele po odločbi ustavnega sodišča iz leta 2003, trdni
argumenti pa so se v javnosti pojavili po letu 2008 (Učakar, 2012, str. 59–65).
Več je torej argumentov, da je bil vsaj del teh ljudi malomaren ali pa je možnosti ureditve
svojih statusov pač ignoriral. Poudarjam, da je bila za večino ljudi v tej kategoriji izbrisanih
pot do potnega lista Republike Slovenije tako ali drugače odprta.
Brisanje je na vsakega posameznika posebej pustilo mnoge posledice. Prizadete osebe so zanj
izvedele, ko so želele na primer podaljšati veljavnost dokumentov ali pa, ko jih je ustavila
policija. Uradniki so jim odvzeli identifikacijske dokumente in jih preluknjali, torej uničili.
Od njih so zahtevali, da si na novo uredijo najprej začasno, nato pa še stalno bivanje. Sprva so
se morali prijaviti s tujim potnim listom, ki ga večina pravzaprav sploh ni imela. Če so ga
želeli pridobiti, so morali naprej pridobiti državljanstvo in stalno bivanje v državi, katere
republiško državljanstvo naj bi imeli. Dejstvo je, da mnogi izbrisani niso imeli stika z drugimi
državami naslednicami bivše Jugoslavije, zato je bila pridobitev tega državljanstva še toliko
težja (Dedić, Jalušič, Zorn, 2003, str. 96).
S tem, ko so izbrisanim uničili identifikacijske dokumente, so jim popolnoma odvzeli tudi
pravni status v Sloveniji. Temu je sledila izguba službe, niso mogli upravljati s svojimi
bančnimi računi, izgubili so sodno zaščito ter pravico do socialne pomoči in pokojnin. Niso
imeli niti pravice do priznavanja npr. očetovstva, do osnovnega izobraževanja, brezplačne
medicinske pomoči v nujnih primerih in podobno. Nekatere izbrisane je policija brez sodne
podlage zadrževala v centrih za tujce ali pa jih celo izgnala čez mejo na vojna območja. Tudi
na zdravje izbrisanih je imelo dejanje velik vpliv. Na eni strani je problem predstavljalo
dejstvo, da niso imeli pravic do zdravstvenega zavarovanja, na drugi pa pogoji v katerih so
živeli, večinoma revščina, neustrezna prehrana in higiena ter stres, ki so ga doživljali v
vsakodnevnih situacijah (Lipovec Čebron, 2011, 178–180).
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7.4. Mediji in javno mnenje o »novih« narodnih manjšinah
Dejstvo je, da imajo lahko množični mediji zelo močen vpliv na oblikovanje javnega mnenja
o narodnih manjšinah, predvsem takrat, kadar je to mnenje že tako negativno nastrojeno. V
takih okoliščinah lahko mediji postanejo sredstvo za doseganje političnih interesov,
propagande in ne nazadnje tudi manipulacije. Tako ne poročajo samo o dogodkih, temveč tudi
sodelujejo v nastajanju podobe nekega dogodka.
Slovenski mediji sledijo odločbam Zakona o javnem interesu, ki nalaga, da mora biti v
medijih prostor tudi za manjšine, saj se pogosto sliši o italijanski in madžarski skupnosti,
nekaj malega pa tudi o Romih. Na drugi strani so iz tega izključene mnogo bolj številčne
etnične skupine z območja nekdanje Jugoslavije, kljub temu, da bi bilo to izrednega pomena
pri njihovi integraciji. Razlog bi lahko poiskali ravno v zakonskih določilih, ki urejajo le
medijski prostor za tradicionalne manjšine, ne pa tudi za ostale (Komac, 2014c, str. 377–378).
Komac (2014c, str. 379) je zapisal lastno mnenje, ki kaže na nestrinjanje z ignorantskim
odnosom zakonodajalcev in medijev do »novih« narodnih manjšin: »Sestavljavcem zakona se
tudi ni zdel razmisleka vreden podatek, da je mnenja in stališča približno 15 odstotkov
prebivalstva Republike Slovenije treba jemati nadvse resno. Pa bi jih morali jemati nadvse
resno. Ignorantski odnos medijev do »drugorodcev« je skrajno neodgovorno dejanje.«
Komac (2014c, str. 374–375) razmišlja o tem, v kakšen kontekst mediji, ki jih upravljajo
pripadniki večinskega naroda, postavljajo tradicionalne narodne manjšine in »nove« narodne
manjšine ter koliko prostora jim je, če sploh, namenjeno. Meni, da je aktivno delovanje
medijev proti rasizmu, ksenofobiji, predsodkom in sovražnosti do drugih etničnih skupin
izrednega pomena, a ugotavlja, da je problematika »novih« narodnih manjšin v Sloveniji
spregledana ali pa celo obravnavana v negativnem kontekstu, kar pa ni redek pojav tudi v
drugih državah. Problem vidi v dejstvu, da je »temeljna funkcija novonastale države obramba
slovenskega naroda v vsej njegovi državniški večplastnosti in uveljavljanje italijanske,
madžarske, romske narodne skupnosti.« (Komac, 2014c, str. 376).
V dosedanjem medijskem pojavljanju narodov nekdanje Jugoslavije lahko opazimo dve
diskurzivni poziciji: asimilacijo (ter posledično medijsko nevidnost) in stereotipni pogled.
Asimilacija se v medijih predstavlja pozitivno, kot način kako lahko posameznik dela in
napreduje v slovenski družbi. Drugo pozicijo, ki je prisotna v medijih določajo stereotipi,
pozitivni ali negativni. Pozitivni omogočajo napredovanje na družbeni lestvici, npr športniki,
lastniki restavracij, ali pa npr. oglaševanje turističnih krajev kot npr Beograda kot kraj poceni
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zabave in uživanja. Negativni stereotipi so vezani na alkohol, neolikanost, neciviliziranost,
lenobo, neizobraženost in tudi kriminalnost (Žikić, 2014, str. 78-79). Seveda so stereotipi del
vsake družbe in bi jih lahko našli tudi kar nekaj za Slovence.
Fenomen, ki se je v začetku devetdesetih let pojavil v medijih, strokovni literaturi in političnih
govorih je pojem Neslovenec (z veliko začetnico), ki je označeval vse pripadnike narodov in
narodnih skupnost iz bivše Jugoslavije, ki niso bili Slovenci. Mnogi menijo, da je izraz
neprimeren, saj ne obstaja neslovenska narodnost in tudi ne neslovenski jezik, kultura,
zgodovina ipd. (Ivanjko, 2014, str. 27). Kot primer uporabe pojma lahko navedemo članek
Neenakopravne manjšine (Mekina, 2001) iz revije Mladina, ki v podnaslovu Zakaj
Neslovenci nimajo pravice do pouka v materinščini?, uporabi pojem za označbo pripadnikov
narodov iz republik bivše Jugoslavije. V besedilu se pojem pojavi v navednicah, kar bi lahko
razumeli kot opombo samega avtorja na nenavadno rabo besede.
V javnosti je bila v preteklosti izražena tudi tendenca odpravljanja črke ć iz priimkov, kar je
bilo med letoma 1997 in 2007 tudi pravno urejeno v registrih sodišč (Ivanjko, 2014, str. 28).
Mnogi so dejanju nasprotovali z argumentacijo, da tudi drugih tujih črk (x, y, w, q) v priimkih
ne nadomeščamo s črkami slovenske abecede.
Zanimive so raziskave, v katerih so različni avtorji raziskovali odnos posameznih, najbolj
množičnih tiskanih medijev do priseljencev iz nekdanjih republik skupne države in kako so ti
v medijih prikazani.
Že leta 1999 je izšla knjiga Bitja s pol strešice Tončija A. Kuzmanića, v kateri je obravnaval
sovražni govor do tujcev in vseh drugačnih v rubriki Nočna kronika, ki jo je od leta 1995
dalje objavljal slovenski tednik Nedelo. Avtor je precej prostora namenil rasističnemu
diskurzu, dokazal pa je, da je ta še kako prisoten v slovenski družbi in v omenjeni rubriki, v
kateri so tema t.i. »tujci, južnjaki, Jugoslavija, balkanski stvorčki, bitja s pol strešice,
državljanstva tujcev, Bosanci, muslimani, islam, begunci, sevdah, pedofili, transvestiti,
dekleta, dekletca, ženske« (Kuzmanić, 1999, str. 9).
Makarovič in Rončević (2006, str. 47–53) v delu Etnične manjšine v slovenskih množičnih
medijih analizirata vsebine o manjšinah v dnevniku Delo in v njegovi Sobotni prilogi. Menita,
da Delo močno vpliva na javni diskurz, saj je to osrednji slovenski dnevnik. Ugotovila sta, da
je v analiziranem obdobju (marec do maj 2005) več kot polovica prispevkov govorila o
romski manjšini, večina ostalih prispevkov pa je govorila o etničnih skupinah iz republik
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bivše Jugoslavije, pri čemer so bile v skoraj vseh prispevkih te etnične skupine zajete v eno
kategorijo, kljub temu, da se med seboj močno razlikujejo. Na splošno avtorja menita, da
etnične manjšine največ pozornosti v medijih dobijo, ko pride do kakšnih konfliktov,
problemov, napetosti ipd., torej ko je neka manjšina zaradi določenih razlogov zanimiva tema
za javnost. V več kot tretjini analiziranih prispevkov o neavtohtonih manjšinah iz bivše
skupne države so tema manjšinske pravice in vprašanje statusa »izbrisanih«. Ugotovljeno je
bilo, da so pripadniki skupnosti iz republik bivše Jugoslavije predstavljeni kot žrtev
pripadnikov večine, torej da so prikrajšani za manjšinske ali celo človekove pravice in kaže se
zaskrbljenost za njihov status.
V nadaljevanju avtorja analizirata tudi držo do manjšinskih vprašanj tednikov Mag in
Mladina, prvega kot desno usmerjenega in drugega kot levo usmerjenega. Ugotavljata, da je
bilo v analiziranem obdobju tematiki bistveno več pozornosti namenjeno v Mladini, ki
sistematično in precej obsežno poroča o manjšinskih vprašanjih, za razliko od Maga, ki je to
počel redkeje, le v kontekstu drugih političnih dogodkov. Mladina na splošno kot žrtev
predstavlja manjšino, medtem ko je v Magu to stališče manj prisotno (Makarovič, Rončević,
2006, str. 54–56).
Mladina že desetletja velja za avtonomen in kritičen medij, ki je bil prisoten v za Jugoslavijo
pomembnih trenutkih. Sistematično je poročal o dogajanju vse od odprtja kosovskega
konflikta dalje, prvi pa je tudi kritiziral jugoslovansko vodstvo in armado, tako je na nek način
soodgovoren za slovenski politični preobrat. Rot (2012, str. 50–51) v svojem delu analizira
kako se je slovenska alternativa odzivala na kosovski konflikt, pri tem pa se opira na članke iz
revije Mladina, ki je dobro predstavljala nekatere poglede, ki so bili prisotni v alternativnih
političnih pogledih in tudi v civilni družbi. Avtorica ugotavlja, da se je odnos Mladine do
kosovskega vprašanja od leta 1981 do konca leta 1989 močno spremenil. Sprva so bili teksti
bolj neodločni, redki in brez podkrepljenih podatkov, prav tako so konflikt v večini primerov
gledali z ekonomskega zornega kota, leta 1986 pa se razprava o konfliktu razživi in začne
prevladovati tematika boja med nacionalizmi in sprememb v federaciji. Pogosto so pisci
člankov opozarjali, da je kosovski konflikt problem celotne Jugoslavije in da se mora na tej
ravni tudi iskati rešitev, tako je tudi Mladina proti koncu desetletja problemu namenjala
ogromno prostora in se je tudi zaradi tega spremenila iz študentskega časopisa v širše
popularen medij. Njena drža je bila nagnjena k zaščiti Albancev pred srbsko represijo.
Slovenija se namreč ni strinjala z odnosom Srbije do ustave iz 1974, saj je želela ohranjati
ohlapno federacijo, ki je dala svoboden položaj ne samo Kosovu, ampak tudi Sloveniji,
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medtem ko je Srbija z nasprotovanjem želela priti do večjega vpliva in dominantnega položaja
v federaciji. Tako je vsak napad na ustavo pomenil napad na Svobodo Slovenije, njenega
prebivalstva in njene svobode odločanja.
Za informiranje priseljencev in njihovih potomcev o dejavnostih lastne skupnosti, pa tudi za
informiranje večinskega prebivalstva o kulturi manjšin, so pomembni manjšinski mediji, ki jih
je v primeru »novih narodnih manjšin« precej malo oziroma imajo tudi majhno podporo širše
javnosti.
V srbskem jeziku izhajajo v Sloveniji trije časopisi, to so Štajerske novice, Mostovi in
Zadužbina. Edina radijska oddaja v srbskem jeziku, zato tudi zelo pomembna za srbsko
skupnost, je Kontrola leta Srbskega kulturnega centra Danilo Kiš, ki se predvaja dvakrat
mesečno od maja 2012 na Radiu Študent. V opisu oddaje piše:
»Kontrola leta je kulturno-informativno oddaja v srbskem jeziku, kolažnega tipa, ki je
zasnovana na kritiki in dialogu med srbsko in slovensko kulturo. V Kontroli leta se bo
promovirala progresivna, alternativna srbska kulturna scena (glasba, literatura,
gledališče, film), ki v Sloveniji ni dovolj medijsko obravnavana. Oddaja bo ponudila
drugačen vpogled v srbsko kulturo za razliko od stereotipiziranega pogleda, ki je
večinoma prisoten v slovenskih medijih. Razen kulturnega dela, bo oddaja ponujala
tudi pomembne informacije za srbsko (in druge manjšine) v Sloveniji, hkrati pa bo
poskušala osvetliti težave s katerimi se soočajo predstavniki srbske manjšine (in
drugih manjšin) v Sloveniji.« (Radio Študent, 2017).
Posamezna društva sicer ustvarjajo tudi svoja glasila, ki pa so zaradi finančnih omejitev
omejena na folklorno ustvarjanje, spoznavanje običajev, predstavljanje društva ipd., zato tudi
ni zanimanja širše javnosti. Različne organizacije, kot so Mirovni inštitut v Ljubljani pa tudi
Exyumak si prizadevajo za to, da bi bilo na javni televiziji več programskih vsebin, ki bi
upoštevale zahteve skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije, prav tako so iz Exyumac podali
pobudo Programskemu svetu RTV, da bi se vzpostavil podportal na MMC, ki bi bil namenjen
informiranju o različnih dogodkih in dejavnostih teh skupnosti, ker do sedaj niso pritegnili
pozornost osrednjih medijev in javnost ni imela vpogleda v ustvarjanje manjšin. Prav tako
imajo mediji večjo vlogo pri ohranjanju jezika in kultur ter pri zmanjšanju diskriminacije in
stereotipov (Žikić 2014, str. 74–76).
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8. STALIŠČA O SRBSKI SKUPNOSTI V SLOVENIJI IN POZNAVANJE
SRBSKE KULTURE IN JEZIKA MED SREDNJEŠOLCI
8.1. Opredelitev problema
Srbska skupnost je ena izmed bolj številčnih etničnih skupnosti v Sloveniji. Po razpadu
skupne države se je izgubila močna vez med narodi bivših republik, še posebej bi lahko tu
izpostavili Slovenijo, ki se je želela na hitro distancirati od vsega jugoslovanskega. Vsaka
nova generacija ve manj o skupni preteklosti, prav tako slabše poznajo kulturo in jezik
narodov bivše Jugoslavije, skorajda pa bi lahko rekli, da se včasih zdi, da je vse, kar je
povezano z drugimi narodi bivše Jugoslavije, manjvredno. Odločili smo se preveriti, ali to
drži in v kolikšni meri današnji mladostniki vedo o srbski skupnosti, ki živi v Sloveniji, srbski
kulturi in jeziku.
Zastavili smo si sledeče cilje raziskovanja:
-

raziskati mnenje mladostnikov (srednješolcev) o srbski skupnosti v Sloveniji;

-

preveriti poznavanje srbske kulture in jezika med mladostniki (srednješolci) v
Sloveniji.

Glede na cilje raziskovanja smo si zastavili hipotezi:
-

Slovenski mladostniki srbske skupnosti v Sloveniji, srbske kulture in jezika ne
poznajo dovolj, saj se v šoli, v medijih in doma, o temi premalo govori.

-

Zaradi nepoznavanja imajo slovenski mladostniki o Srbih v Sloveniji negativno
mnenje.

8.2. Metodologija
V času od 7. do 28. junija 2017 smo izvedli spletno anketo, v kateri je sodelovalo 127
mladostnikov iz različnih srednjih šol v Ljubljani. Spletno anketo smo širili po principu
poznanstva in posredovanja med sošolci in prijatelji, torej z metodo imenovano »snežna
kepa« oz. vejičenje.
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj, ki so že ponujala odgovore (kvantitativno
zbiranje podatkov) in odprtih vprašanj, pri katerih je anketiranec lahko podal subjektiven
odgovor (kvalitativno zbiranje podatkov). Razdelili smo jih na nekaj tematskih sklopov, prvi
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je zahteval osebne podatke anketirancev. V drugem smo spraševali o selitvenih izkušnjah
anketiranca oz. njegovih prednikov, v nadaljevanju pa po narodnosti in maternem jeziku.
Osrednji del ankete je bil namenjen raziskovanju poznavanja srbske skupnosti, kulture in
jezika, na koncu pa smo preverili še, kakšno je mnenje mladostnikov o statusu srbske
skupnosti v Sloveniji in družbenem prispevku Srbov, ki živijo v Sloveniji. Rezultate smo
zbrali in jih obdelali s kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami. Predstavljeni so v
nadaljevanju.

8.3. Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika
med srednješolci
V anketi je sodelovalo 127 mladostnikov starih med 15 in 18 let. Sodelovalo je 76 deklet in
51 dečkov. V največjem številu so sodelovali dijaki Gimnazije Poljane, Gimnazije Antona
Aškerca in Srednje šole tehniških strok Šiška, pa tudi nekaj dijakov Srednje gradbene,
geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana in Gimnazije Ledina. Največ udeležencev je za
občino prebivanja označilo Ljubljano in nekatere okoliške in bližnje občine, kot so Ig, Litija,
Dol pri Ljubljani in Kranj.
Graf 3: Anketiranci glede na spol
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Vir: anketa Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika med
srednješolci, N=127.
Sklop vprašanj o selitvenih izkušnjah je odprlo vprašanje Ali ste vi ali vaši starši priseljenci
ali potomci priseljencev iz drugih republik nekdanje Jugoslavije (Bosna in Hercegovina, Črna
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Gora, Hrvaška, Makedonija, Srbija)? Od 127 udeležencev jih je 33 odgovorilo z da, kar
predstavlja kar 25 % vseh udeležencev v anketi.
V nadaljevanju smo vse, ki so odgovorili z da, spraševali ali so se v Slovenijo priselili oni
sami ali pa njihovi predniki, pri čemer so anketiranci v veliki večini odgovorili, da so se v
Slovenijo priselili njihovi starši (28 od 33 udeležencev oz. 85 %), ostali pa so odgovorili, da
so se priselili oni sami (6 od 33 udeležencev oz. 15 %).
Želeli smo izvedeti tudi iz katere izmed držav bivše skupne države so se oni ali njihovi
predniki priselili. Dvaindvajset anketirancev je odgovorilo, da so priseljenci oziroma potomci
priseljencev iz Bosne in Hercegovine, pet iz Hrvaške, dva iz Makedonije in štirje iz Srbije. Na
vprašanje Kdaj ste se/so se priselili (navedite leto ali desetletje)? so večinoma odgovarjali, da
so se priselili v osemdesetih ali devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Le osem udeležencev je
navedlo točno leto priselitve, od katerih so trije navedli leto iz prvega desetletja
enaindvajsetega stoletja (2001, 2007 in 2009) in so bili tudi sami priseljenci in ne le potomci
priseljencev, ostali pa so navedli letnice 1983, 1988−1990, 1990, 1994 in 1999.
Preglednica 19: Priseljenci in potomci priseljencev po državah izvora
Država izvora

Št. anketirancev

Bosna in Hercegovina 22
Hrvaška

5

Makedonija

2

Srbija

4

SKUPAJ

33

Vir: anketa Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika med
srednješolci, N=127.
Na vprašanje Kateri narodni skupnosti pripadate (kako se opredeljujete po narodni
pripadnosti)? je 94 anketirancev odgovorilo, da se po narodni pripadnosti opredeljujejo kot
Slovenec/Slovenka. Za slovensko narodno pripadnost so se opredelili tudi nekateri potomci
priseljencev iz držav bivše skupne jugoslovanske države, dva sta bila potomca priseljencev iz
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Hrvaške, trije pa iz Bosne in Hercegovine. Tu gre lahko bodisi za narodnostno mešano
družino ali pa za asimilacijo, saj se nekateri potomci priseljencev, ki se rodijo v Sloveniji in
nimajo veliko stika z izvorno državo prednikov, ne morejo poenotiti z narodnostjo prednikov.
Deset oseb se je opredelilo kot Srbi, od tega so bili trije priseljenci ali potomci priseljencev iz
Srbije, sedem pa jih je bilo priseljencev ali potomcev priseljencev iz Bosne in Hercegovine.
Ena oseba je napisala, da je »bosanski Srb«, pri čemer je z opredelitvijo »bosanski« poleg
narodnosti poudarila še državo izvora. Šest se jih je opredelilo kot muslimani (napisano z
malo, ker je to opredelitev po verski pripadnosti), trije Bosanci in en Bošnjak. Tu bi bilo
smiselno preveriti ali so anketiranci navedene pojme pravilno razumeli in jih z namenom tudi
napisali. Pet se jih je opredelilo kot Hrvati, trije so bili potomci priseljencev iz Hrvaške, dva
pa potomca priseljencev iz Bosne in Hercegovine. Med anketiranci smo imeli še dva
Makedonca, eno Albanko, eno osebo, ki je v odgovor napisala »neopredeljen«, tri osebe pa na
vprašanje niso odgovorile.
Preglednica 20: Anketiranci po narodni pripadnosti
Narodna pripadnost (kot so se sami izjasnili) Št. anketirancev
Slovenci

94

Hrvati

5

Srbi

10

Bosanci

3

Bošnjaki

1

Muslimani

6

Makedonci

2

Albanci

1

Bosanski Srbi

1

Neopredeljeni

1

Brez odgovora

3

SKUPAJ

127

Vir: anketa Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika med
srednješolci, N=127.
V nadaljevanju smo anketirance vprašali Kateri je vaš materni/prvi jezik (tj. jezik, v katerem
se najbolje izražate, ga najbolje razumete in govorite)? Večina anketirancev, 102 od 127 jih
je odgovorila, da je to slovenski jezik, osem bosanski, sedem srbski, pet hrvaški, dva
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makedonski, en albanski, en je na vprašanje odgovoril z "neopredeljeno", en pa na vprašanje
ni odgovoril.
Odgovori pri vprašanju Kateri jezik uporabljate v domačem okolju?, so se v precejšnji meri
ujemali z odgovori pri prejšnjem vprašanju, opazili smo razliko pri štirih anketirancih. Ti so
pri vprašanju o prvem jeziku odgovorili, da to slovenščina, nato pa so pri vprašanju o jeziku,
ki ga uporabljajo doma, odgovorili, da je to bosanski jezik (2) in srbski jezik (2).
Preglednica 21: Materni jezik anketirancev in jezik, ki ga uporabljajo v domačem okolju
Materni/prvi jezik Jezik v domačem okolju
Slovenski jezik

102

98

Bosanski jezik

8

10

Srbski jezik

7

9

Hrvaški jezik

5

5

Makedonski jezik

2

2

Albanski jezik

1

1

»Neopredeljeno«

1

1

Brez odgovora

1

1

127

127

SKUPAJ

Vir: anketa Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika med
srednješolci, N=127.
Na vprašanje Ali je kdo izmed vaših sorodnikov ali prijateljev srbske narodne pripadnosti? je
82 oz. 64 % anketirancev odgovorilo pritrdilno.
Sledilo je vprašanje, Ali je kdo izmed vaših znancev srbske narodne pripadnosti? s katerim
smo želeli ločiti tiste, ki med prijatelji in sorodniki nimajo oseb, ki so pripadniki srbske
narodne skupnosti, a vseeno morda poznajo koga iz šole ali pa iz domačega okolja in vedo, da
je srbske narodne pripadnosti. Pritrdilno je odgovorilo dvaindvajset anketiranci več kot pri
prejšnjem odgovoru, kar predstavlja kar 82 % vseh vprašanih.
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Graf 4: Srbi med sorodniki in prijatelji ali znanci anketirancev
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Vir: anketa Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika med
srednješolci, N=127.
Sledilo je nekaj vprašanj odprtega tipa, ki so se pokazali kot bolj težavni, saj številni
anketiranci na njih niso odgovorili ali pa so odgovorili le delno.
Anketiranci so morali najprej, po lastnem mnenju, navesti tri značilnosti, ki bi jih pripisali
Srbom. Od 127 anketirancev, jih 11 na vprašanje ni odgovorilo, 56 odgovorov pa je bilo
delnih, saj so anketiranci navedli le eno ali dve značilnosti.
Najbolj pogosto sta se pojavljali dve kategoriji značilnosti, prva, ki je vsebovala pozitivne
odgovore o temperamentu Srbov, kot so »zabavni«, »veseli«, »temperamentni«, »živahni«,
»vedrega duha« ipd. in druga, v katero bi lahko uvrstili negativne značilnosti, kot so,
»primitivni«, »agresivni«, »patriarhalni«, »tradicionalni«, »homofobi« (čeprav ni nujno
negativna značilnost) ipd. Glede na navedeno vidimo bipolarnost v mnenju o Srbih, kar je
lahko rezultat lastnih izkušenj ali pa tudi stereotipov in predsodkov. Eden taki odgovorov, ki
bi lahko kazal na predsodke je »agresorji«, poimenovanje Srbov iz časa, ko se je Slovenija
osamosvajala. Eden izmed anketirancev je navedel celo žaljivko »kreteni«, kar kaže na
problem diskriminacije na osnovi narodne pripadnosti. Na splošno bi težko opredelili ali je
bilo več pozitivnih ali negativnih značilnosti. Anketiranci so navajali tudi vizualne
značilnosti, kot na primer, da imajo temne oči, lase ali polt. V Preglednici 22 so navedene tudi
ostale značilnosti, ki so jih anketiranci navajali (podobne odgovore smo združili).
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Preglednica 22: Značilnosti, ki so jih anketiranci pripisali Srbom
temperamentni
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Vir: anketa Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika med
srednješolci, N=127.
Graf 5 prikazuje odgovore anketirancev na vprašanje Koliko Srbov živi v Sloveniji po vašem
mišljenju? Ponudili smo jim nekaj odgovorov, saj smo pričakovali, da bodo tako na vprašanje
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lažje odgovorili, a se je izkazalo, da imajo anketiranci zelo slabo predstavo o številu Srbov, ki
živijo v Sloveniji. Le 13 % oziroma šestnajst vprašanih je označilo pravilen odgovor, to je 30
000 − 40 000. Ostali so večinoma odgovarjali, da jih je manj, največ, 33 %, jih je menilo, da
je Srbov v Sloveniji med 10 000 in 20 000.
Graf 5: Odgovori na vprašanje Koliko Srbov živi v Sloveniji po vašem mišljenju?
Število Srbov v Sloveniji po mnenju anketirancev
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Vir: anketa Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika med
srednješolci, N=127.
V nadaljevanju so predstavljeni odgovori na vprašanje − Naštejte razloge, zaradi katerih so se
Srbi, po vašem mišljenju, v preteklosti selili v Slovenijo. Na vprašanje je odgovorilo 92
anketirancev (72 %). Odgovori so se ponavljali, zato smo jih združili v kategorije.
Najpogostejši so bili odgovori vezani na delo oziroma zaposlitev Srbov v Sloveniji. Ta
element je v svoj odgovor vključila velika večina anketirancev, ki so na vprašanje odgovorili.
Pogosto so se pojavljali tudi odgovori vezani na vojno, kar bi bilo dobro bolje raziskat, saj ne
vemo, katero vojno so imeli anketiranci v mislih. Navajali so še odgovore vezane na boljše
življenjske pogoje oz. višji standard življenja (višja plača, boljše šole, boljša in bolj priznana
izobrazba, boljše ekonomske razmere …), nekaj je bilo odgovorov o priselitvi zaradi partnerja
ali družine, omenjeno je bilo tudi služenje vojske in priseljevanje, ker so vsi živeli v skupni
državi. Pojavilo se je tudi nekaj odgovorov, ki jih nismo mogli uvrstiti v omenjene kategorije
− »Ker so bili po razpadu Jugoslavije Srbi izolirani od razvitega sveta.«/»Srbi so od nekdaj
hotli veliko Srbijo … Jugoslavija je bila zametek, ki se na srečo ni prijel«/»v Slovenijo in
drugam so se selili tisti, ki niso želeli živeti v miselno zaostali, preveč tradicionalni državi, ki
ne spoštuje individualnosti.« …
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Zanimalo nas je, ali so anketiranci že kdaj slišali za kakšno srbsko društvo v Sloveniji.
Pritrdilno je odgovorilo 29 anketirancev, od tega so bili med njimi vsi tisti, ki so se pri
vprašanju o narodnostni pripadnosti opredelili za Srbe (10) in oseba, ki se je opredelila kot
»bosanski Srb«. Med tistimi anketiranci, ki so se opredelili kot Slovenci, jih je le 12
odgovorilo, da so že slišali za kakšno srbsko društvo v Sloveniji.
Graf 6: Poznavanje srbskih društev v Sloveniji

Ali ste že slišali za kakšno srbsko društvo v Sloveniji

DA
23 %

NE
77 %

Vir: anketa Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika med
srednješolci, N=127.
Pri naslednjem vprašanju smo želeli preveriti, ali bi znali anketiranci, ki so pri prejšnjem
vprašanju odgovorili pritrdilno, kakšno srbsko društvo tudi poimenovati. Eden izmed
anketirancev, ki je v nadaljevanju označil, da je član enega izmed srbskih društev, tj. Kulturno
umetniško društvo Mladost, je naštel kar nekaj društev: »Srbsko kulturno umetničko društvo
Mladost, društvo Brdo, društvo Vidovdan, Sava, Nikola Tesla, društvo Vuk Karadžić …«.
Tudi druga dva anketiranca, ki sta v odgovoru navedla društva Brdo, Mladost in Vidovdan,
sta se pri narodnostni pripadnosti deklarirala kot Srba. Ostali anketiranci niso navedli
nobenega imena društev, nekateri so pisali odgovore kot so na primer: »folklora«, »ples«,
»kolo« ali pa na vprašanje niso odgovorili, kar kaže na zelo slabo poznavanje srbskih
kulturnih in umetniških društev v Sloveniji.
Razen že omenjenega anketiranca ni na vprašanje − Ali ste vključeni v katero izmed srbskih
društev v Sloveniji (če da, navedite ime društva)? − pritrdilno odgovoril nihče. Anketiranec je
član Kulturno umetniškega društva Mladost iz Ljubljane.
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Sledilo je vprašanje − Ali poznate koga, ki je vključen v katero izmed srbskih društev v
Sloveniji? Z da je odgovorilo 17 anketirancev.
Sledil je sklop vprašanj o srbski kulturi in jeziku na splošno. Najprej smo anketirance
vprašali, katera veroizpoved je najbolj razširjena med Srbi. Od 127 udeležencev raziskave jih
je pravilno odgovorilo, da je to pravoslavna vera, 92 oz. 72 % anketirancev. 17 jih je
odgovorilo, da je najbolj razširjen protestantizem, trije islam, dva krščanstvo, 13 pa jih na
vprašanje ni odgovorilo. Tu opazimo, da je visok delež anketirancev poznal pravilni odgovor,
precej pa jih je pravoslavje zamešalo s protestantizmom.
Graf 7: Odgovori na vprašanje o veroizpovedi, ki je najbolj razširjena med Srbi
Katera veroizpoved je najbolj razširjena med Srbi?
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Vir: anketa Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika med
srednješolci, N=127.
Na vprašanje − Ali poznate srbski običaj, ki ga imenujejo »srbska krstna slava« (ali »srbska
slava«)? − je pritrdilno odgovorilo 46 (36 %) anketirancev, v nadaljevanju pa smo jih prosili,
da običaj tudi na kratko opišejo, kar se je izkazalo za večji problem. Od 37 jih kar 22 na
vprašanje ni odgovorilo, nekaj je bilo napačnih ali nesmiselnih odgovorov, kot so
»praznovanje ob krstu«, »žurka za nažret in napit«, »ne znam opisat«, »slišala sem, ampak ne
vem, kaj praznujejo« …
Le devet anketirancev je običaj poskusilo tudi opisati, od tega jih je šest pri vprašanju o
narodni pripadnosti napisalo, da so Srbi, ostali trije pa, da so Slovenci. Napisali so:
»Vsaka družina ima svojega svetca, ki ščiti določeno družino. določenega svetca se
praznuje na točno določen dan.«
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»To je zabava prirejena v imenu določenega svetnika, ki je zaščitnik doma tistih, ki
slavijo. V njegovo čast zato pripravijo zabavo, kjer je veliko hrane in pijače.«
»Vsako leto na istem mestu pri istem domačinu. Značilno je, da se na slavo ne klice
gostov, traja cel dan, domačin se ne vsede dokler sveča ne dogori… je se pečen odojek
in sarma in pije rakija. :)«
»Družinski običaj, zbere se vsa družina in imajo kosilo.. za srbe je to bolj pomembno
kot rojstni dan.«
»Ne vem točno zakaj to priredijo, ampak imajo zabavo na katero pride veliko ljudi.«
»To je običaj družine, ki prevzame slavo od starejšega rodu. Vsako leto se slavi enaka
slava, v čast svetniku, ki je zaščitnik družine. Tako kot pri Slovencih god, samo da je
po priimkih, cela družina praznuje istega svetnika.«
»To je običaj, ki je značilen samo za Srbe. Zberemo se z družino in prijatelji in
praznujemo. Speče se odojek, skuha sarma, pita, juha in sladice. Po navadi se praznuje
tri dni in se tudi poje.«
»Običaj, ki ga praznujejo Srbi in je povezan z njihovo vero. Veliko hrane in pijače,
odojek, sarma … več pa ne vem …«
»Tradicionalen praznik, na katerega se družina zbere in se druži.«
Iz opisov bi lahko razbrali, da sta najbolj prepoznavna značilnost slave hrana in pijača, nekaj
pa jih tudi navede povezavo z religijo. Iz majhnega števila odgovorov lahko zaključimo, da
anketiranci običaj zelo slabo poznajo, saj ga, razen redkih, ne znajo opisati.
Sledilo je vprašanje o jeziku, s katerim smo želeli ugotoviti, kako anketiranci ocenjujejo svoje
razumevanje in govorjenje srbskega jezika. Presenetilo nas je, da je kar četrtina anketirancev
označila, da sploh ne zna govoriti srbsko.
Vprašanje se je glasilo − Od 1 do 5 ocenite svoje znanje srbskega jezika (1 pomeni zelo slabo
in 5 zelo dobro).
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Preglednica 23: Razumevanje in govorjenje srbskega jezika
Št. odgovorov in delež
1
sploh ne znam

2

3

4

5
znam odlično

Skupaj

Razumevanje

16 (13 %)

29 (23 %) 46 (36 %) 19 (15 %)

17 (13 %)

127 (100 %)

Govorjenje

31 (24 %)

45 (36 %) 23 (18 %) 14 (11 %)

14 (11 %)

127 (100 %)

Vir: anketa Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika med
srednješolci, N=127.
Od vseh, ki so odgovorili, da razumejo in/ali govorijo vsaj za oceno 2, smo želeli izvedeti, kje
so se srbskega jezika naučili (bodisi za razumevanje bodisi za govorjenje).
Preglednica 24: Odgovori na vprašanje Če ste pri kateri izmed kategorij obkrožili več kot 1,
kje ste se naučili največ jezika?
Št. odgovorov
Doma

22

Od prijateljev

12

Preko medijev

26

Preko glasbe

38

Drugo

9

Brez odgovora 4
SKUPAJ

111

Vir: anketa Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika med
srednješolci, N=127.
Pri kategoriji drugo je eden izmed anketirancev navedel, da se je največ naučil iz filmov, eden
pa iz televizijske pevske oddaje »Zvezde Granda«.
Anketirance smo vprašali tudi − Katero pisavo, poleg latinice, uporabljajo Srbi? Odgovori so
predstavljeni v Grafu 8.
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Graf 8: Odgovori na vprašanje Katero pisavo, poleg latinice, uporabljajo Srbi?

Katero pisavo, poleg latinice, uporabljajo Srbi?
Cirilica

Drugo

31 %

69 %

Vir: anketa Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika med
srednješolci, N=127.
69 % oz. 88 anketirancev je na vprašanje odgovorilo pravilno (cirilico). Kar 31 (24 %)
anketirancev na vprašanje ni odgovorilo, drugi pa so pisali nepravilne ali nesmiselne
odgovore (»abeceda«, »ruska cirilica« …). Eden izmed anketirancev je napisal, da so to
»nekakšni hieroglifi«, medtem ko je drugi napisal; »Cirilica je za nas neznana pisava in je
problem, ko greš v Srbijo in je vse v tej pisavi. Kako naj pridem do cilja, če ne znam prebrt
kje sm???!!«
Odgovori na vprašanje − Naštejte nekaj znanih Srbov/Srbkinj (s področja glasbe, športa,
politike, znanosti, igralstva ...) − so bili v veliki meri predvidljivi, saj so anketiranci navajali
osebe, ki so poznane širši javnosti zaradi družabnih omrežij ali pa zaradi medijske pozornosti,
ki jim jo namenja rumeni tisk. Navajali so tudi športnike in umetnike. Opazili smo, da je nekaj
tistih anketirancev, ki so se v uvodnem delu opredelili za Srbe, navedlo osebe, ki jih drugi
niso, to so Nikola Tesla (znanstvenik, za katerega se Hrvati in Srbi ne morejo dogovoriti,
čigav je), Mihajlo Pupin (matematik in fizik), književniki Ivo Andrić (Nobelov nagrajenec iz
leta 1961), Miloš Crnjanski, Branko Ćopić, Laza Kostić in Petar Petrović Njegoš.
Naštevali so še:
-

športnike: Dejan Bodiroga, Vlade Divac, Novak Đoković, Ivana Španović, Ana
Ivanović, Jelena Janković;
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-

književnike: Vuk Karadžić, Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Branko Ćopić, Laza Kostić,
Petar Petrović Njegoš;

-

umetnike: Emir Kusturica, Andrija Milošević, Rade Šerbedžija, Branko Đurić Đuro,
Mila Jovović, Dragan Bjelogrlić;

-

politike: Slobodan Milođević, Radovan Karadžić, Aleksandar Vučić;

-

osebe s področja glasbe: Juice, Ceca, Jelena Karleuša, Željko Joksimović, Marija
Šerifović, Željko Bebek, Seka, Bora Čorba;

-

osebe s področja znanosti: Nikola Tesla, Mihajlo Pupin;

-

drugo: Soraya, Jelena Krunić, Stanija, Milan Tarot, Mileva Marić Einstein.

Anketirance smo spraševali, ali poznajo kakšen srbski film- 66 oz. 52 % jih je pritrdilno
odgovorilo, nato pa smo želeli, da navedejo tiste, ki jih poznajo, a jih je odgovorilo le 27.
Navajali so filme: Rane (najpogostejši odgovor), Karaula, Ko to tam opeva, Srbski film, Ni na
nebu ni na zemlji, Žikina dinastija, Mrtav ladan, Parada, Maratonci trče počasni krug, Mi
nismo anđeli, Balkanski špijun, Ivkova slava, Tesna koža, Lepa sela lepo gore, Turneja, Dom
za vešanje.
Vprašali smo jih tudi, ali poznajo srbsko glasbo, na kar jih je pritrdilno odgovorilo kar 107 oz.
84 %. V nadaljevanju so morali navesti, kaj poznajo (ime pevca, pevke, skupine, zvrst glasbe,
naslov pesmi …). Odgovori so predstavljeni v Preglednici 25 (podobne odgovore smo združili
in jih navedli enkrat).
Opazili smo, da so anketiranci navajali tudi hrvaške (npr. Prljavo Kazalište, Severina) in
bosanske (npr. Dino Merlin, Dubioza kolektiv) glasbenike in glasbene skupine, kar lahko
pripišemo dejstvu, da mnogi ne ločijo bosanskega, srbskega in hrvaškega jezika med seboj,
saj so si sorodni in tudi, da so mnogi glasbeniki ali glasbene skupine delovali v času skupne
države, ko se narodna pripadnost ni izpostavljala. Sicer pa so navajali zelo raznolike izvajalce
in skupine, od tistih, ki so se poslušali v času skupne države, do trenutno aktualnih, ki polnijo
družbena omrežja izven svoje države.

64

Preglednica 25: Srbska glasba, ki jo poznajo anketiranci
Pevec/pevka

Skupina

Pesem

Zvrst

Jelena Karleuša

Bajaga

Djurdjevdan

Turbo folk

Ceca

Bijelo Dugme

Aspirin

Jugo rock

Marija Šerifović

S.A.R.S.

Vidovdan

Folk

Ana Bekuta

Prljavo Kazalište

Goca Tržan

Energija

Dino Merlin

Indexi

Seka Aleksić

Dubioza Kolktiv

Milica Todorović

Ministarke

Dr. Iggy

Amadeus bend

Lepa Brena

OK bend

Aca Lukas

Koktel bend

Željko Joksimović

Legende

Narodna

Severina
Zdravko Čolić
Šaban Šaulić
Đorđe Balašević
Aco Pejović
Saša Matić
Saša Kovačević
Aleksandra Prijović
Vir: anketa Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika med
srednješolci, N=127.
Sledilo je vprašanje o specifičnosti srbskih (pa tudi hrvaških in bosanskih) priimkov, končnici
-ić. Anketirance smo spraševali − Ena izmed značilnosti srbskih priimkov je končnica -ić. Ali
mislite, da bi morali črko ć v priimkih v Sloveniji zapisovati kot č? Ponujeni so bili odgovori
»Da«, »Ne« in »Vseeno mi je«, zanimivo pa bi bilo od anketirancev zahtevati tudi
utemeljitev. Odgovori so predstavljeni v Grafu 9.
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Graf 9: Odgovori na vprašanje Ali mislite, da bi morali črko ć v priimkih v Sloveniji zapisovati
kot č?
Ali mislite, da bi morali črko ć v priimkih v Sloveniji zapisovati
kot č?

18 %
39 %

Da
Ne
Vseeno mi je
43 %

Vir: anketa Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika med
srednješolci, N=127.
Presenetilo nas je, da je kar 39 % anketirancev odgovorilo, da jim je vseeno, le 43 % pa, da bi
morala črka ć v priimkih ostati. Tu bi jim lahko dodali enako vprašanje o drugih črkah, ki jih
v slovenski abecedi ne moremo najti, to so y, x, q ipd., tako bi lahko primerjali pridobljene
odgovore.
Želeli smo izvedeti, kje anketiranci največ izvejo o srbski kulturi in jeziku in kje izvejo največ
o srbski skupnosti, ki živi v Sloveniji, pri tem pa smo jim že ponudili nekaj odgovorov: doma,
preko medijev, preko prijateljev, v šoli, nikjer ali drugo. Odgovori so predstavljeni v
Preglednici 26.

66

Preglednica 26: Kje anketiranci izvejo največ o srbski kulturi in jeziku ter srbski skupnosti v
Sloveniji
Kje izveste največ o srbski kulturi in jeziku?

Št. odgovorov

%

Doma

23

18

Preko medijev

37

29

Preko prijateljev

28

23

V šoli

3

2

Nikjer

27

21

Drugo

9

7

SKUPAJ

127

100

Kje izveste največ o srbski skupnosti, ki živi v Sloveniji?

Št. odgovorov

%

Doma

16

13

Preko medijev

14

11

Preko prijateljev

12

10

V šoli

7

5

Nikjer

67

52

Drugo

11

9

SKUPAJ
127
100%
Vir: anketa Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika med
srednješolci, N=127.
Iz odgovorov opazimo, da je tako pri prvem kot pri drugem vprašanju velik delež tistih, ki so
odgovorili, da o tem ne izvedo nikjer. Še posebej velik je delež teh pri drugem vprašanju, kjer
je omenjeni odgovor označilo kar 52 % anketirancev. O srbski kulturi in jeziku izvedo največ
iz medijev, pri čemer smo jih prosili, da navedejo iz katerih. Pisali so večinoma odgovore, kot
so televizija, internet, srbski programi, navedli pa so tudi konkretno ime dveh programov,
»Pink« in »Grand«. Informacije pridobijo tudi preko prijateljev in doma.
Tudi o srbski skupnosti v Sloveniji pridobijo največ informacij iz medijev, presenetilo pa nas
je, da je pri tem vprašanju nekaj več anketirancev odgovorilo, da izvedo največ v šoli.
V nadaljevanju smo anketirance prosili, da ocenijo, v kolikšni meri se z določenimi vsebinami
(zgodovino Srbov, srbsko kulturo, srbskim jezikom in srbsko skupnostjo v Sloveniji)
seznanijo prav v šoli.
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Preglednica 27: V kolikšni meri se anketiranci seznanijo z zgodovino Srbov, srbsko kulturo,
srbskim jezikom in srbsko skupnostjo v Sloveniji v šoli
Ocenite, v kolikšni meri se v srednji šoli seznanite s/z:
Podvprašanja

Odgovori
Nič

Premalo

Ravno prav

Preveč

Ne vem

Skupaj

zgodovino Srbov

19 (15 %)

27 (21 %)

64 (51 %)

8 (6 %)

9 (7 %)

127 (100 %)

srbsko kulturo

23 (18 %)

33 (26 %)

53 (41 %)

7 (6 %) 11 (9 %) 127 (100 %)

srbskim jezikom

91 (72 %)

16 (12 %)

6 (5 %)

3 (2 %) 11 (9 %) 127 (100 %)

77 (61 %)

29 (23 %)

4 (3 %)

3 (2 %) 14 (11 %) 127 (100 %)

srbsko skupnostjo
v Sloveniji

Vir: anketa Mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in poznavanje srbske kulture in jezika med
srednješolci, N=127.
Največ anketirancev je izrazilo mnenje, da o zgodovini Srbov (51 %) in srbski kulturi (41 %)
v šoli izvedo ravno prav, pri obeh ostalih kategorijah, srbskemu jeziku in srbski skupnosti v
Sloveniji, pa so anketiranci v večini (72 % in 61 %) označili, da ne izvedo nič. Nekaj
posameznikov je pri vseh kategorijah označilo, da menijo, da izvedo preveč, kar bi lahko
kazalo na to, da jih tema ne zanima in da ne želijo vedeti več.
Za konec smo postavili dve vprašanji odprtega tipa, ki sta zahtevali utemeljitev lastnega
mnenja, kar se je izkazalo za bolj težavno, kot smo pričakovali. Številni na vprašanji niso
odgovorili ali pa so odgovorili brez utemeljitve, z eno besedo, npr. z da/ne, strinjam se/ne
strinjam se, dobro/slabo, ne vem, »e ne poglabljam ipd. Sklepamo lahko, da anketiranci o
tematiki nimajo izoblikovanega lastnega mnenja, ki bi ga težko argumentirali zaradi premalo
znanja, ali pa jih tema ne zanima.
Prvo vprašanje se je glasilo − Kakšno je vaše mnenje o trditvi »Srbi v Sloveniji bi morali imeti
status narodne manjšine, tako kot Madžari in Italijani«? Ali se z njo strinjate, delno strinjate
ali ne strinjate? Utemeljite.
Odgovorov, ki so bili veljavni (vsebovali so utemeljitev), je bilo 16:
»Se delno strinjam, ker jih je veliko, vendar ne bi imeli nič od tega ker so razpršeni po
celi Sloveniji.«
»Ne strinjam se, ker so priseljenci. Potem bi morali imeti status vsi, ki se priselijo.«
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»Ne strinjam se, ker so le delovni migrantje.«
»Delno, res jih je veliko in imajo v kulturi več skupnega z nami kot npr. Italijani in
Madžari.«
»Ne strinjam se, saj ne živijo ob meji.«
»Mislim, da ne potrebujejo.«
»Ne, ker je veliko tudi drugih narodnosti ki prav tako nimajo statusa narodne
manjšine. če bi jo pridobili srbi, bi bilo edino pravično če bi jo tudi ostali, kar pa bi
povzročilo veliko zmede v politiki in parlamentu. Poleg tega srbija ne meji s slovenijo
kar pomeni, da narodnostne meje so določljive v nasprotju z državami, ki dejansko
mejijo s slovenijo.«
»Ne rabijo status narodne manjšine, saj ne mejijo s Slovenijo«;
»Ne strinjam se, ker imajo manšine pravico do dvojezičnosti, kar pa bi bilo v sloveniji
nemogoče, da bi brali table v njihovem jeziku.«
»Načeloma se ne strinjam. Madžari in Italijani imajo status, ker so v teh krajih živeli
že od nekdaj in so jih prizadeli premiki meja, ki so povzročili to, da je njihova zemlja
postala del slovenskega ozemlja.«
»Mislim, da ne rabijo tega statusa, saj imajo svojo državo, a so tudi v naši spoštovani
in imajo pravice kot vsi ostali.«
»Ne strinjam se, ker jih je manj in bi bilo nesmiselno, da imajo pravice kot so npr.
dvojezičnost in šole v njihovem jeziku.«;
»Ne strinjam se, saj je njihova država oddaljena od naše 300 kilometrov.«
»Ne strinjam se, ker bi potem vsi bili manjšina, Bosanci, Črnogorci, Makedonci ... Ne
more biti pol države manjšina. :)«
»Ne, ne moremo jih enačiti z Madžari in Italijani, ker niso naši sosedi, kot sta Italija in
madžarska.«
»Ne strinjam se, da bi bili manjšina, mislim pa, da jim pripadajo številne pravice, ker
jih je v Sloveniji veliko.«
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Na vprašanje − Kako ocenjujete družbeni prispevek Srbov, ki živijo v Sloveniji?− je smiselno
in z utemeljitvijo odgovorilo 14 anketirancev. Podobno kot pri prejšnjem vprašanju smo tudi
tu pogrešali več razmisleka. Anketiranci so odgovarjali:
»Zelo dobro, asimilirani okolju. :)«
»Opravljajo dela, ki jih Slovenci nočejo, torej so nekakšna poceni delovna sila, ki jo
delodajalci izkoriščajo.«
»Delajo večinoma slabše plačana dela, ki jih drugi ne želijo, zato imajo slabši
življenjski standard, veliko pa jih potrebuje socialno pomoč.«
»Nič drugače kot ostali ljudje, ki živijo v Sloveniji. So aktivni prebivalci v državi in
skušajo pridelati svoj kruh …«
»K nam prinašajo svojo glasbo in kulturo in večinoma so slabo plačana delovna sila,
zato se lahko mladi zatekajo k kriminalu.«
»Opravljajo slabše plačana dela, ker so tu vseeno bolje plačani kot v Srbiji, živijo
skromneje, v slabših stanovanjih in imajo nižjo izobrazbo.«
»Imajo dobro kulinariko in se znajo zabavati … Najboljše restavracije v Ljubljani
imajo srbsko hrano čevapčiče in uštipke …«
»Super so prispevali naši državi, zgradili so nam veliko infrastrukture.«
»Srbe se je v družbi nekoč gledalo kot manjvredne, danes je temu drugače. Imajo vse
pravice in se skrbi za njihove človekove pravice.«
»V glavnem so delavci na slabše plačanih delovnih mestih.«
»Družbeni prispevek Srbov, ki živijo v Sloveniji ocenjujem kot pozitiven, ker
prispevajo h gospodarstvu države, saj zapolnjujejo delovna mesta, ki so prosta, kot
negativen pa, ker se jih veliko zateka h kriminalu, ne asimilirajo se v okolje in želijo še
naprej živeti isto kot prej.«
»Če prav razumem vprašanje, Srbi prispevajo svojo kulturo, glasbo, saj je tega med
mladimi vedno več ... tudi sama poslušam določeno glasbo, temu se ne da izogniti, ker
jo vrtijo v vseh boljših klubih v Sloveniji.«

70

»Prispevajo veliko k brezposelnosti in nižji izobraženosti, saj se jih veliko ne želi ali
ne more izobraževati.«
»Noben pretiran prispevek ne morem izpostavit, razen mogoče da je veliko Srbov v
našem športu in da se že na vsakem koraku posluša turbofolk iz Srbije.«

8.4. Sklepne ugotovitve analize ankete
V anketi, ki smo jo izvedli med mladostniki starimi med 15 in 18 let, smo želeli izvedeti,
kakšno je njihovo mnenje o srbski skupnosti v Sloveniji in preveriti, kako dobro poznajo
srbsko kulturo, jezik in skupnost, ki živi v Sloveniji. Glede na odgovore, ki smo jih pridobili,
bi lahko potrdili naši hipotezi:
-

Slovenski mladostniki srbske skupnosti v Sloveniji, srbske kulture in jezika ne
poznajo dovolj, saj se v šoli, v medijih in doma o tem premalo govori.

-

Zaradi nepoznavanja imajo slovenski mladostniki o Srbih v Sloveniji negativno
mnenje.

Anketiranih je bilo 127 mladostnikov, od tega jih je bilo 33 (25 %) priseljencev oz. potomcev
priseljencev iz drugih republik nekdanje Jugoslavije (iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške,
Makedonije in Srbije). Večina je bila potomcev priseljencev (28), največ iz Bosne in
Hercegovine iz osemdesetih let prejšnjega stoletja.
Zanimalo nas je, kako se anketiranci deklarirajo po narodni pripadnosti, pri čemer jih je 94
odgovorilo, da so Slovenci. Med njimi je bilo tudi nekaj tistih, ki so označili, da so potomci
priseljencev, razlog pa bi bil lahko v tem, da izhajajo iz mešanega zakona ali pa so se
poistovetili s slovensko kulturo, saj živijo v slovenskem okolju od rojstva. Za srbsko narodno
pripadnost se je opredelilo deset anketirancev, eden pa je napisal, da je »bosanski Srb«, kar bi
lahko prišteli zraven, saj je s pridevnikom bosanski izpostavil le državo izvora.
Pri vprašanjih o maternem/prvem jeziku in jeziku, ki ga uporabljajo v domačem okolju, smo
dobili podobne odgovore, največ jih je označilo, da je to slovenščina.
Navedena vprašanja so bila namenjena spoznavanju udeležencev v raziskavi, saj smo želeli
izvedeti iz kakšnega kulturnega, narodnostnega in jezikovnega okolja prihajajo. V
nadaljevanju smo jim postavljali vprašanja vezana na Srbe v Sloveniji.
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Pri vprašanjih − Ali je kdo izmed vaših sorodnikov ali prijateljev srbske narodne pripadnosti?
in Ali je kdo izmed vaših znancev srbske narodne pripadnosti? − smo dobili velik delež
pritrdilnih odgovorov, v prvem primeru 64 %, v drugem pa 82 %. Anketiranci torej v velikem
številu poznajo nekoga, ki je srbske narodne pripadnosti, od tod bi lahko sklepali, da srbsko
kulturo, jezik in srbsko skupnost v Sloveniji poznajo zelo dobro. V nadaljevanju se je izkazalo
drugače.
Anketiranci so morali navesti značilnosti, ki bi jih pripisali Srbom. Najpogosteje sta se
pojavljali dve skupini odgovorov, ki sta si na nek način nasprotujoči. V prvi so se nahajale
pozitivne značilnosti Srbov, da so veseljaki in duhoviti ljudje, v drugi pa negativne, ki so jih
opisovale kot agresivne, primitivne ali konservativne. Posamezniki so navajali tudi žaljivke.
Ko smo želeli preveriti, ali anketiranci vedo, približno koliko Srbov živi v Sloveniji, smo
pravilne odgovore dobili le od 13 % vprašanih. Ponudili smo jim možne odgovore, ki so jih
predstavljali zelo široki razredi, največ pa jih je označilo, da je v Sloveniji med 10 000 in 20
000 Srbov.
Prosili smo jih, da navedejo razloge, zaradi katerih so se Srbi selili v Slovenijo, navajali pa so,
da so to delo, šola, vojna, družina, boljši življenjski standard ipd. Tu se je izkazalo, da so
razlogi anketirancem poznani.
Postavili smo jim tudi nekaj vprašanj o srbskih kulturnih in umetniških društvih v Sloveniji.
Eden izmed anketirancev je član enega izmed društev, zato jih je znal precej našteti. Tudi
drugi anketiranci, ki so se opredelili za Srbe, so navedli nekaj imen društev, ostalim pa so zelo
slabo poznana. 17 anketirancev je navedlo, da poznajo koga, ki je vključen v katero izmed
srbskih društev v Sloveniji.
Velik delež anketirancev (72 %) je vedel, da je med Srbi najbolj razširjena veroizpoved
pravoslavje, kar nekaj pa jih je navedlo, da je to protestantizem (14 %), kar bi si lahko
razlagali, da jih je nekaj verjetno zamešalo pojma, ker sta si podobna.
Srbski običaj »srbska krstna slava« je poznalo 36 % anketirancev, le devet anketirancev (to je
7 %) pa jih je običaj tudi pravilno opisalo. Omeniti moramo, da je bilo šest od devetih
anketirancev opredeljenih kot Srbi, torej se od njih pričakuje, da običaj poznajo, le trije pa so
bili Slovenci. Tu se sprašujemo, zakaj tako slabo poznajo običaj, da ga ne morejo opisati oz.
navesti glavne značilnosti, kljub temu da so zanj že slišali. Opisi so večinoma zajemali opis
hrane in pijače.
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Z vprašanji, ki so se navezovali na jezik, smo ugotovili, da anketiranci, po lastni oceni, srbski
jezik razumejo dobro, govorijo pa slabše. Najbolj nas je presenetilo dejstvo, da je kar četrtina
anketirancev označila, da srbskega jezika sploh ne znajo govoriti, po drugi strani pa je
razumljivo, saj mladostniki danes več nimajo nujno stika s srbskim jezikom, kljub temu da se
v veliki meri srbska glasba širi tudi po slovenskem prostoru. Anketiranci, ki srbski jezik
razumejo ali govorijo, so navedli, da so se največ jezika naučili preko glasbe in medijev, kar
smo tudi pričakovali.
Sledilo je vprašanje − Katero pisavo, poleg latinice, uporabljajo Srbi? − na kar je 69 %
anketirancev odgovorilo pravilno, da je to cirilica.
Anketiranci so v nadaljevanju naštevali znane športnike, glasbenike, politike in druge srbske
osebnosti, kar jim, po velikem deležu odgovorov sodeč, ni povzročalo težav. Našteli so največ
glasbenikov in drugih osebnosti, ki so povezane s t. i. »estrado«, to so »starlete«, udeleženci
in voditelji resničnostnih oddaj ipd.
Nekaj več kot polovica anketirancev je odgovorila, da poznajo katerega izmed srbskih filmov,
a jih je konkretno navedlo naslove le 27 oz. 21 %. Srbsko glasbo pozna kar 84 %
anketirancev, tu pa tudi ni bil problem navajanje izvajalcev, skupin, pesmi oziroma zvrsti.
Največ jih je navedlo izvajalca oz. izvajalko, predvsem trenutno aktualne, ki se promovirajo z
družbenimi omrežji, kot npr. Jelena Karleuša, a so poznali tudi precej jugo rock skupin iz časa
skupne države, kar kaže na to, da se določena glasba še naprej posluša in verjetno prenaša iz
roda v rod.
Ena izmed specifik srbskih (pa tudi drugih) priimkov je končnica -ić. V preteklosti so se
pojavljale razprave, ali bi morali črko ć v slovenskem jeziku zapisovati kot č, pri čemer so
nasprotniki tega argumenta navajali priimke, ki vsebujejo druge črke, ki niso del slovenske
abecede, a jih vseeno zapisujemo. Največ, 42 % anketirancev, je odgovorilo z »ne«, precej
velik delež, 39 %, pa je odgovorilo z »vseeno mi je«, kar kaže na nezanimanje za temo.
Anketiranci so navedli, da največ o temi naše raziskave, to sta srbska kultura in jezik, izvedo
preko medijev (29 %) in prijateljev (23 %), 21 % pa jih je navedlo, da o tem ne izvedo nikjer.
Drugačni so bili odgovori na vprašanje − Kje izveste največ o srbski skupnosti, ki živi v
Sloveniji? − saj je kar 52 % odgovorilo, da nikjer.
Konkretneje nas je zanimalo, koliko se anketiranci o teh vsebinah seznanijo v šoli. Največ se
seznanijo z vsebinami o zgodovini Srbov in srbski kulturi, zelo malo pa s srbskim jezikom in
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srbsko skupnostjo v Sloveniji. Le redki so označili, da se s katero izmed tem v šoli seznanijo
preveč, veliko pa je bilo odgovorov »ne vem«. Največ anketirancev (kar 72 %) je označilo, da
se v šoli sploh ne seznanijo s srbskim jezikom, prav tako veliko (61 %) pa, da se nič ne učijo
o srbski skupnosti v Sloveniji. Morda se zdi slednje bolj zaskrbljujoče, saj bi se, glede na to
da je Srbov v Sloveniji veliko in da sobivajo z vsemi drugimi prebivalci, moralo o skupnosti
govoriti več. Nekaj pozornosti (ne bomo trdili, da dovolj) se v šoli posveti tematikam manjšin,
italijanske in madžarske, medtem ko so ostale skupnosti zanemarjene in se o njih ne govori
dovolj.
V zaključku ankete smo anketirancem zastavili bolj kompleksni vprašanji − Kakšno je vaše
mnenje o trditvi »Srbi v Sloveniji bi morali imeti status narodne manjšine, tako kot Madžari in
Italijani«? Ali se z njo strinjate, delno strinjate ali ne strinjate? Utemeljite. in Kako ocenjujete
družbeni prispevek Srbov, ki živijo v Sloveniji? Veliko anketirancev na vprašanji ni
odgovorilo ali pa je odgovorilo zelo skopo, kar bi si lahko razlagali kot da jih tema ne zanima
in sploh ne razmišljajo o njej ali pa da teme ne poznajo dovolj, da bi si lahko ustvarili lastno
mnenje.
Pri prvem vprašanju se večina anketirancev (16 oz. 13 %), ki so odgovorili, s trditvijo ni
strinjala, saj so mnenja, da bi potemtakem imeli status vsi, ki se priselijo v Slovenijo in da v
Sloveniji ni prostora za dvojezičnost, ki bi jo morali zagotoviti Srbom, če bi bili priznani kot
manjšina, tako kot Italijani in Madžari. Vseeno je bilo nekaj odgovorov, ki so se nagibali k
strinjanju. Navajali so, da je Srbov več kot Italijanov in Madžarov in da so Slovencem
kulturno bolj sorodni.
Na drugo vprašanje je smiselno odgovorilo le 14 anketirancev (11 %), pri čemer so navajali,
da Srbi družbeno prispevajo predvsem s svojim delom, ker opravljajo dela, ki jih Slovenci ne
želijo in ker so dobri delavci. Citiramo lahko enega izmed odgovorov, ki na drugačen način
izrazi povedano − »Super so prispevali naši državi, zgradili so nam veliko infrastrukture.«.
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9. ZAKLJUČEK
Osrednja tema magistrskega dela je bila organiziranost srbske skupnosti v Sloveniji. Slovenija
je država priseljevanja in že dolgo se vanjo priseljujejo predvsem prebivalci iz republik bivše
jugoslovanske države. Skupnosti narodov iz bivših republik Jugoslavije so specifične, saj za
časa skupne države niso bile manjšine, ker so živele v svoji državi, po osamosvojitvi
Slovenije leta 1991 pa so to postale čez noč, mnogi avtorji pa za njih uporabljajo pojem
»nove« narodne skupnosti.
Avtorji navajajo različne kriterije, ki bi jih morala izpolnjevati neka skupnost, da bi jo
označili kot manjšino, to pa so večinoma ohranjanje dolgotrajnih, trdnih in trajajočih vezi z
državo, številčnost, nedominanten položaj, drugačnost oz. posebna identiteta, lastna volja, da
ohranjajo svojo drugačnost oz. subjektivni kriterij in državljanstvo.
Po številčnosti so uradno priznane manjšine v Sloveniji bistveno manjše od »novih« manjšin
in tudi od srbske, ki po popisu iz leta 2002 šteje 38 964 pripadnikov, a se v razpravah kot eden
ključnih argumentov za nepriznavanje srbske skupnosti (in drugih s prostora bivše skupne
države) kot narodne manjšine navaja odsotnost avtohtonega poselitvenega prostora, torej
prostora, kjer bi bila etnična skupnost stalno naseljena in bi lahko uresničevala svoje
manjšinske pravice (npr. dvojezičnost). Kljub navedenemu je neizpodbitno dejstvo, da si
»nove« narodne skupnosti zaslužijo pravice do posebnega manjšinskega varstva, saj
predstavljajo velik delež celotnega prebivalstva.
Na območje Slovenije so se Srbi priseljevali že v 15. stoletju, ko so bežali pred Turki. Dolgo
časa ni bilo večjih premikov, migracije pa so se ponovno sprožile z nastankom skupne
jugoslovanske države in so trajale ves čas njenega obstoja, najbolj intenzivno pa po 2.
svetovni vojni, ko je bila Sloveniji gospodarsko najbolj razvita republika. Rast števila Srbov v
Sloveniji je trajala do osamosvojitve Slovenije leta 1991, nato pa so se Srbi, zaradi napete
politične situacije, začeli izseljevati. Leta 2002 jih je bilo, kot že navedeno, popisanih nekaj
manj kot 40 000. Prisotni so v dobri četrtini vseh naselij v Sloveniji, največ pa jih je v
Osrednjeslovenski statistični regiji.
V vsaki družbi sta za integracijo priseljencev pomembna dva procesa, to sta prilagoditev
priseljencev na novo okolje in sprejem priseljencev s strani večinskega naroda. Če procesa
nista uresničena pride do diskriminacije. Mnogi menijo, da so bili pripadniki drugih narodov
bivše Jugoslavije, predvsem v zadnjih desetletjih po razpadu države, pogosto diskriminirani s
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strani večinskega prebivalstva, saj se jih je obravnavalo kot primitivne priseljence, ki ogrožajo
slovenski narod. Tovrstno vzdušje se lahko hitro prenaša iz generacije na generacijo in hitro
se zgodi, da se narodi, ki sobivajo v istem okolju, ne poznajo med seboj in so si pravzaprav
tujci. Ravno zaradi tega smo se odločili preveriti, kakšno je mnenje o srbski skupnosti v
Sloveniji med srednješolci in kako dobro poznajo njihovo kulturo in jezik.
Glede na cilje raziskovanja smo si zastavili hipotezi, ki smo ju z raziskavo preverili. Prva
hipoteza − Slovenski mladostniki srbske skupnosti v Sloveniji, srbske kulture in jezika ne
poznajo dovolj, saj se v šoli, v medijih in doma o temi premalo govori − se je izkazala za
pravilno, saj so anketiranci na vprašanja o specifikah srbske kulture in jezika odgovarjali
presenetljivo slabo, glede na to da jih je kar 82 % izjavilo, da imajo med znanci pripadnika
srbske narodne skupnost in 64 %, da se ta nahaja med njihovimi sorodniki ali prijatelji.
Ugotovili smo, da srednješolci v šoli zelo malo izvedo o tematikah vezanih na Srbe, o njihovi
zgodovini, kulturi in jeziku, čeprav bi pričakovali, da temu ni tako, glede na skupno preteklost
in številčnost, ki jo dosegajo v Sloveniji. Le 13 % anketirancev je označilo pravilen odgovor
na vprašanje o številu Srbov v Sloveniji, večina jih je mislila, da jih je bistveno manj. Bolje so
anketiranci odgovarjali na vprašanja o znanih Srbih, predvsem so navajali glasbenike in
športnike.
Drugo hipotezo − Zaradi nepoznavanja imajo slovenski mladostniki o Srbih v Sloveniji
negativno mnenje − bi lahko potrdili le delno, saj izrazito negativnih odgovorov ni bilo,
pojavljali so se tako negativni kot pozitivni. Tako so na primer anketiranci Srbe opisovali kot
vesele, duhovite in zabavne ljudi pa tudi kot agresivne, tradicionalne, primitivne ipd.
Opazili smo, da anketirancev tematika ne zanima preveč, saj so na vprašanja v veliki meri
odgovarjali površno, kar se lahko vidi po številnih slovničnih napakah, predvsem pa po tem,
da so veliko vprašanj preskočili in nanje niso odgovorili. Tu bi lahko iskali razlog v slabem
poznavanju tematike in pomanjkanju zanimanja, ki bi ga morali spodbujati že v samih šolah.
Prav nezanimanje za tematiko se je najbolj izkazalo pri zadnjih dveh vprašanjih ankete, ki sta
zahtevali utemeljitev in razmislek o statusu Srbov v Sloveniji in njihovem družbenem
prispevku, a je na vprašanje odgovoril presenetljivo majhen delež anketirancev (13 % in 11
%).
Menimo, da bo v prihodnosti pomembno vložiti več truda v spoznavanje večinskega
prebivalstva z značilnostmi manjšinskih skupnosti, saj bo le tako Slovenija ohranjala status
demokratične, multikulturne in strpne evropske države.
76

10. VIRI IN LITERATURA
Balantič, P., 2010. Ljubljanska petkupolna pravoslavna cerkev naj bo kulturni spomenik.
MMC. URL: http://www.rtvslo.si/kultura/novice/ljubljanska-petkupolna-pravoslavna-cerkevnaj-bo-kulturni-spomenik/226696 (Citirano 5. 11. 2016).
Bešter, R., 2014. Socialnoekonomska integracija priseljencev iz prostora nekdanje Jugoslavije
in njihovih potomcev v Sloveniji. V: Komac, M. (ur.). Priseljenci: študije o priseljevanju in
vključevanju v slovensko družbo. Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja, str. 219–255.
URL: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LJTQ11A8 (Citirano 1. 12. 2016).
Bratož, N., Hanžek, M., Jamnik, F., Samaluk, B., 2004. Problematika »izbrisanih« v letnih
poročilih varuha. Ljubljana, Varuh človekovih pravic, 41 str.
Bufon, M., 1992. Prostorska opredeljenost in narodna pripadnost : obmejna in etnično mešana
območja v evropskih razvojnih silnicah: primer Slovencev v Furlaniji-Julijski krajini. Trst,
Založništvo tržaškega tiska, 223 str.
Članovi saveza. Zveza srbske diaspore Slovenije. URL: http://srpska-dijaspora.org/clanovisaveza/ (Citirano 17. 12. 2016).
Dedić, J., 2014. Presečišča etničnosti in spola pri pripadnikih narodnih manjšin iz nekdanje
Jugoslavije ter bošnjaška skupnost v Sloveniji. V: Kržišnik-Bukić, V. (ur.). Kdo so narodne
manjšine v Sloveniji. Ljubljana, Zveza zvez kulturnih društev narodov in narodnosti nekdanje
SFRJ v Sloveniji, str. 53–72.
Dedić, J., Jalušič, V., Zorn, J., 2003. Izbrisani: organizirana nedolžnost in politike
izključevanja. Ljubljana, Mirovni inštitut, 151 str.
Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31 januara 1921 god. 1932. Sarajevo, Opšta
državna statistika, 467 str. URL: http://www.sistory.si/pdfPrikazovalnik.php?urn=4758
(Citirano 17. 10. 2016).
Definitivni rezultati popisa stanovništva: od 31 marta 1931 godine. Knj. 2. Prisutno
stanovništvo po veroispovesti. 1938. Beograd, Opšta državna statistika, 139 str.
Deklaracija Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje
SFRJ

v

Republiki

Sloveniji.

2011.

Uradni

list.si/1/content?id=102071 (Citirano 17. 10. 2016).
77

list

RS.

URL:

https://www.uradni-

Dimitrievski, I., 2014. Ob 10-letnici delovanja EXYUMAK in Makedonci v Sloveniji. V:
Kržišnik-Bukić, V. (ur.). Kdo so narodne manjšine v Sloveniji. Ljubljana, Zveza zvez
kulturnih društev narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji, str. 15–24.
Dolenc, D., 2003. Migracije iz območja nekdanje Jugoslavije v Slovenijo in njih sociogeografski učinki. Magistrsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 213 str.
Dolenc, D., 2014. Priseljevanje v Slovenijo z območja nekdanje Jugoslavije po drugi svetovni
vojni. V: Komac, M. (ur.). Priseljenci: študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko
družbo.

Ljubljana,

Inštitut

za

narodnostna

vprašanja,

str.

69–102.

URL:

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LJTQ11A8 (Citirano 3. 1. 2017).
Društva. Zveza srbskih društev Slovenije. URL: http://www.ssds.si/?page_id=31 (Citirano 17.
12. 2016).
Filipović, M., S., 1969. Srbska naselja u Beloj krajini. V: Spaić, V. (ur.). Radovi XXXV, knj.
12. Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 147–237.
Geografija. 2001. Tržič, Učila International, 682 str.
Glamočanin, M., 2010. Ohranjanje narodne identitete manjšin skozi kulturna društva v
Sloveniji: primer srbske narodne manjšine. Diplomsko delo. Ljubljana, Fakulteta za družbene
vede, 61 str. URL: http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/glamocanin-milan.pdf (Citirano 11.
10. 2016).
Iskalnik društev/podružnic tujih društev. URL: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces
(Citirano 17. 12. 2016).
Ivanjko, Š., 2014. Novodobne manjšine, ki niso manjšine. V: Kržišnik-Bukić, V. (ur.). Kdo so
narodne manjšine v Sloveniji. Ljubljana, Zveza zvez kulturnih društev narodov in narodnosti
nekdanje SFRJ v Sloveniji, str. 25–40.
Josipovič, D., 2006. Učinki priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni. Ljubljana,
Založba ZRC SAZU, 348 str.
Kdo so izbrisani (statistični podatki na dan 24. 1. 2009 o osebah, ki jim je dne 26.2.1992
prenehala prijava stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji)? Ministrstvo za notranje
zadeve. URL:

78

http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/izbrisani/Kdo_so_izbrisani.do
c (Citirano: 12. 12. 2016).
Klopčič, V., Komac, M., Kržišnik-Bukić, V., 2003. Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati,
Makedonci in Srbi v Republiki Sloveniji: ABČHMS v RS: položaj in status pripadnikov
narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji. Ljubljana, Inštitut za narodnostna
vprašanja, 334 str. URL:
http://www.arhiv.uvn.gov.si/fileadmin/uvn.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/Raziskava_Poloz
aj_in_status_pripadnikov_narodov_nekdanje_Jugoslavije_v_RS.pdf (Citirano 20. 10. 2016).
Klubovi. Ambasada Republike Srbije. URL:
http://ljubljana.mfa.gov.rs/lat/dijasporatext.php?subaction=showfull&id=1348056781&ucat=
115,127,128&template=HeadlinesLat&#disqus_thread (Citirano 17. 12. 2016).
Komac, M., Medvešek, M., Roter, P., 2007. Pa mi vi povejte, kaj sem!!!?: študija o etnični
raznolikosti v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 284 str.
Komac, M., Bešter, R., Medved F., Medvešek M., Pirc J., Roter P., Vrečer, N., 2012. Srbi v
Beli Krajini: Vrlinić, Radojčić i Kordić su bili prvi naseljenici 1593. Ljubljana, Inštitut za
narodnostna vprašanja, 109 str.
Komac, M., 2014a. Spremna beseda. V: Komac, M. (ur.). Priseljenci: študije o priseljevanju
in vključevanju v slovensko družbo. Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja, str. 1–3.
URL: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LJTQ11A8 (Citirano 17. 11. 2016).
Komac, M., 2014b. Varstvo »novih« narodnih skupnosti v Sloveniji. V: Komac, M. (ur.).
Priseljenci: študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo. Ljubljana, Inštitut za
narodnostna vprašanja, str. 35–56. URL: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:docLJTQ11A8 (Citirano 17. 11. 2016).
Komac, M., 2014c. Mediji in »nove« narodne skupnosti. V: Komac, M. (ur.). Priseljenci:
študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo. Ljubljana, Inštitut za narodnostna
vprašanja, str. 373–389. URL: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LJTQ11A8
(Citirano 3. 1. 2017).
Konačni rezultati popisa stanovništva od 15 marta 1948 godine. Knj. 9. Stanovništvo po
narodnosti.

1954.

Beograd,

Savezni

zavod

za

statistiku,

str.

http://www.sistory.si/pdfPrikazovalnik.php?urn=34832 (Citirano 17. 10. 2016).
79

494.

URL:

Kržišnik-Bukić, V., 2014. Uvodnik. V: Kržišnik-Bukić, V. (ur.). Kdo so narodne manjšine v
Sloveniji. Ljubljana, Zveza zvez kulturnih društev narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v
Sloveniji, str. 7–9.
Kuzmanić, T., 1999. Bitja s pol strešice: slovenski rasizem, šovinizem in seksizem. Ljubljana,
Open Society Institute-Slovenia, 73 str.
Lipovec Čebron, U., 2007. Metastaze izbrisa. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo
antropologijo, 6, 27/28, 6, str. 59−75.
Lipovec Čebron, U., 2011. Kratak uvod u brisanje: šest pitanja o izbrisanim građanima
Slovenije i odgovori na ista. V: Zdravković, L., Zenzerović Šloser, I. (ur.). Imagi_nacija:
Građanski identiteti i prava u nacionalnim državama u Europi: ostvarenje prava ekonomskih
migranata kao doprinos izgradnji održivog mira. Zagreb, Centar za mirovne studije, str.
176−189.
Makarovič, M., Rončević, B., 2006. Etnične manjšine v slovenskih množičnih medijih.
Družboslovne razprave, 22, 52, str. 45–65.
Meddržavne selitve. Statistični urad Republike Slovenije. URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/40_selitve/05_05N10_meddrz
avne/05_05N10_meddrzavne.asp (Citirano 20. 9. 2016).
Medvešek, M., 2014. Razmišljanja o pojavih nestrpnosti in etnične distance v slovenski
družbi. V: Komac, M. (ur.). Priseljenci: študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko
družbo.

Ljubljana,

Inštitut

za

narodnostna

vprašanja,

str.

187–217.

URL:

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LJTQ11A8 (Citirano 3. 11. 2016).
Medvešek, M., 2007. Kdo so potomci priseljencev z območja nekdanje Jugoslavije? Razprave
in

gradivo,

53/54,

str.

28–67.

URL:

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-

1Y01292T.
Meier, V., 1996. Zakaj je razpadla Jugoslavija. Ljubljana, Znanstveno in publicistično
središče, 353 str.
Mekina, I., 2001. Neenakopravne manjšine: zakaj Neslovenci nimajo pravice do pouka v
materinščini? Mladina, 8, str. 16–19. URL: http://www.mladina.si/92326/neenakopravnemanjsine/ (3. 2. 2017).
80

Nećak, D., 1997. Avstrija. Jugoslavija. Slovenija. Slovenska narodna identiteta skozi čas. V:
Nećak, D. (ur.). Avstrija. Jugoslavija. Slovenija. Slovenska narodna identiteta skozi čas.
Ljubljana, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, str. 19–24.
Nećak Lük, A., 1997. Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem
prostoru: predstavitev projekta. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, str.
187–202.
Oblak Flander, A., 2008. Demogeografsko proučevanje narodnih in etničnih manjšin - primer
italijanske narodne manjšine v Sloveniji. Razprave in gradivo, 55, str. 50–76. URL:
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-VGOFKODE (Citirano 22. 1. 2017).
Popis 2002. Statistični urad Republike Slovenije. URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Popis2002/Popis2002.asp (Citirano 10. 10. 2016).
Popis

prebivalstva

1953.

Statistični

urad

Republike

Slovenije.

URL:

Slovenije.

URL:

http://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1953.asp (Citirano 2. 9. 2016).
Popis

prebivalstva

1961.

Statistični

urad

Republike

http://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1961.asp (Citirano 2. 9. 2016).
Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji 31. 3. 1981: prebivalstvo po
materinem jeziku, pismenosti in obiskovanju šole: rezultati po občinah. 1983. Ljubljana,
Zavod SR Slovenije za statistiko, 172 str.
Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji 31. 3. 1981: prebivalstvo po
narodnosti: rezultati po občinah. 1982. Ljubljana, Zavod SR Slovenije za statistiko, 41 str.
Popis prebivalstva in stanovanj v letu 1971: prebivalstvo: rezultati po republikah in
pokrajinah. Knj. 1. Vitalna, etnična in migracijska obeležja. 1974. Beograd, Zvezni zavod za
statistiko, 110 str.
Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v Republiki Sloveniji v
letu

1991.

Statistični

urad

Republike

Slovenije.

URL:

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/70_popis/02_05565_L_1991/
02_05565_L_1991.asp (Citirano 11. 9. 2016).
Radio Študent. Kontrola leta. URL: http://radiostudent.si/dru%C5%BEba/kontrola-leta
(Citirano 3. 1. 2017).
81

Register

nepremične

kulturne

dediščine.

Ministrstvo

za

kulturo

RS.

URL:

http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=4143 (Citirano 5. 11. 2016).
Rot, Š., 2012. Kosovski konflikt v Jugoslaviji v 80. letih in njegov vpliv na slovensko
osamosvojitev. Zaključna seminarska naloga. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo, 65 str.
Roter, P., 2014. Pojmovanje in opredeljevanje manjšin. V: Komac, M. (ur.). Priseljenci:
študije o priseljevanju in vključevanju v slovensko družbo. Ljubljana, Inštitut za narodnostna
vprašanja, str. 7–33. URL: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LJTQ11A8 (Citirano
17. 11. 2017).
Selitvene

značilnosti.

Statistični

urad

Republike

Slovenije.

URL:

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/15_sestava_preb/20_05E40_s
elitvene_znac/20_05E40_selitvene_znac.asp (Citirano: 20. 9. 2016).
Slovar slovenskega knjižnega jezika. 2015. URL: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html (Citirano 12.
1. 2017).
Socioekonomske značilnosti meddržavnih selivcev – priseljeni. Statistični urad Republike
Slovenije. URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/40_selitve/15_05N31_soc_ek
_znac_prisel/15_05N31_soc_ek_znac_prisel.asp (Citirano 20. 9. 2016).
Srpska

pravoslavna

crkva.

Mitropolija

Zagrebačko-Ljubljanska.

URL:

http://www.mitropolija-zagrebacka.org/index.php/sematizam?id=56 (Citirano 5. 11. 2016).
Učakar, T., 2012. Slovenski izbris in izzivi za državljanstvo. V: Vidmar Horvat, K. (ur.).
Vloga množičnih medijev pri oblikovanju slovenske evropske zavesti: kritične perspektive,
Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 59−79.
Ustava

Republike

Slovenije.

Uradni

list.

1991.

URL:

http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlurid=19911409 (Citirano 15. 9. 2016).
Valvasor, J., 1951. Valvasorjevo berilo. Ljubljana, Mladinska knjiga, 365 str.
Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva Slovenije: popisi 1921-2002. 2003.
Ljubljana,

Statistični

urad

Republike

Slovenije,

http://www.stat.si/popis2002/gradivo/2-169.pdf (Citirano 11. 9. 2016).
82

169

str.

URL:

Zupančič, J., 1998. Identiteta je merljiva. Prispevek k metodologiji proučevanja etnične
identitete. Razprave in gradivo, 33, str. 253–268.
Zupančič, J., 2006. Vloga in pomen narodnih manjšin v Republiki Sloveniji. Kärnten
Dokumentation, 20–21, str. 273–286.
Zupančič, J., 2008. Albansko vprašanje v luči političnoteritorialne rekonstrukcije Balkana.
Razprave in gradivo, 55, str. 6–49.
Zupančič, J., 2013. Kulturna geografija. Raznolikost svetovnega prebivalstva in kulturnih
pokrajin. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 261 str.
Zupančič, J., 2015. Geografija Balkana in njegovega obrobja. Ljubljana, Znanstvena založba
Filozofske fakultete, 292 str.
Žerdin, H., A., 2003. Nestrpnost med Slovenci: Zakaj morajo Bosanci sami dokazovati, da
niso krivi? Mladina, 41. URL: http://www.mladina.si/92452/nestrpnost-med-slovenci/
(Citirano 10. 12. 2016).
Žikić, B, 2014. Mediji in narodne skupnosti nekdanje SFRJ ter Srbi v Sloveniji. V: KržišnikBukić, V. (ur.). Kdo so narodne manjšine v Sloveniji. Ljubljana, Zveza zvez kulturnih društev
narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji, str. 73–88.

83

84

POVZETEK
Magistrsko delo z naslovom Organiziranost srbske skupnosti v Sloveniji je prispevek k
poznavanju ene izmed številčnejših skupin priseljencev iz nekdanjih republik bivše
Jugoslavije, ki so v Slovenijo prihajali že v 15. stoletju, ko so bežali pred Turki, pa vse do
danes. S pregledom statističnih podatkov, predvsem popisov prebivalstva, smo ugotovili, da
jih je bilo največ popisanih leta 1991, več kot 47 000, a je nato število začelo upadati zaradi
razpada Jugoslavije. Po zadnjem popisu iz leta 2002 je bilo v Sloveniji popisanih 38 964
Srbov, s pregledom prostorske razporeditve pa smo ugotovili, da jih kar tretjina živi v
Ljubljani.
V sklopu magistrskega dela smo izvedli spletno anketo med srednješolci ljubljanskih srednjih
šol (N=127), s katero smo želeli ugotoviti predvsem, kakšno je mnenje mladostnikov o srbski
skupnosti v Sloveniji in kako dobro poznajo kulturo in jezik te skupnosti.
Ugotovili smo, da kljub temu da je kar 64 % anketirancev odgovorilo, da imajo med sorodniki
ali prijatelji nekoga, ki je srbske narodne skupnosti, in 82 %, da imajo nekoga, ki je srbske
narodne pripadnosti med znanci, se je izkazalo, da je poznavanje srbske skupnosti v Sloveniji
ter njihovega jezika in kulture slabo. Anketiranci v večini niso znali oceniti števila Srbov
živečih v Sloveniji, niso poznali srbskih društev in običajev, le deloma pa so vedeli, katero
pisavo uporabljajo in katera je najbolj razširjena veroizpoved.
Z raziskavo smo le deloma potrdili hipotezo, da je mnenje slovenskih mladostnikov o Srbih
večinoma negativno, saj sta se pojavljali dve nasprotujoči si kategoriji odgovorov. V prvo
smo uvrstili negativne odgovore oblikovane na podlagi stereotipov in javnega mnenja, ki je
dolgo časa slonel na podobi, ki se je oblikovala po juniju 1991, ko se je začel razpad skupne
države in se je povečala polarizacija med Slovenijo in novonastalimi manjšinami z območij
drugih republik razpadle države, v drugo pa pozitivne odgovore, verjetno prav tako
oblikovane na osnovi stereotipov o srbskem temperamentu in »vedrem duhu«.
Odgovori anketirancev so bili pogosto nepopolni ali pa so vprašanja celo preskočili, kar lahko
kaže bodisi na slabo poznavanje bodisi nezanimanje za tematiko. Za uspešno sobivanje
različnih narodnih skupnosti v sodobni, demokratični državi je pomembno medsebojno
poznavanje, zato menimo, da bi se lahko temu namenilo več pozornosti že v šolah.
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SUMMARY
The master's thesis entitled Organization of the Serbian Community in Slovenia is a
contribution to the knowledge of one of the more numerous groups of immigrants from the
republics of the former Yugoslavia, who have been arriving to Slovenia since the 15th
century, when they were fleeing from the Turks, until today. By reviewing the statistic data,
especially the population census survey, we found that the highest number was recorded in
1991, more than 47,000, but due to the disintegration of Yugoslavia, the number began to
decline. According to the last census survey of 2002, there were 38,964 Serbs listed in
Slovenia, and a review of the spatial distribution revealed that a third of them live in
Ljubljana.
As part of the master's thesis, we performed an online survey among the secondary school
students of Ljubljana high schools (N=127), with which we wanted to particularly determine
the opinion of young people about the Serbian community in Slovenia and how well they
know the culture and language of this community.
We found that despite the fact that as many as 64% of the respondents answered that they
have a relative or friend who is of Serbian nationality and 82% of them answered that they
have an aquaintance who is of Serbian nationality, the knowledge of the Serbian community
in Slovenia and their language and culture is poor. Most respondents did not know how to
assess the number of Serbs living in Slovenia, did not know about Serbian societies and
customs, and only partially knew what type of script they use and which religion is most
widespread among them.
The study only partially confirmed the hypothesis that the opinion of Slovene adolescents
about Serbs was mostly negative, as two conflicting categories of responses appeared. In the
first, negative responses were classified, formed on the basis of stereotypes and public
opinion, which for a long time lay in the image formed after June 1991, when the collapse of
the common state began and the polarization between Slovenia and the newly born minorities
from the areas of other republich of the former country. In the second group we included
positive responses, most likely also formed on the basis of stereotypes about Serbian
temperament and their "cheerful spirit."
The respondents' answers were often incomplete or even skipped, which may indicate poor
knowledge or disinterest for the topic. Mutual understanding is most important for successful
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coexistence of different ethnic communities in a modern, democratic country, therefore, we
believe that more attention could be paid to this topic already in schools.
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PRILOGA: ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni,
sem Nataša, študentka geografije in zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V
okviru magistrskega dela izvajam anketo, s katero želim ugotoviti, kakšno je vaše poznavanje
srbske narodne skupnosti v Sloveniji. Anketa je anonimna, pridobljeni podatki pa bodo
uporabljeni izključno za potrebe magistrskega dela, zato vas prosim za iskrene odgovore. Za
izpolnjevanje potrebujete približno 10 minut. Že vnaprej se vam zahvaljujem za pomoč.
OSEBNI PODATKI.
Spol: a) ženski
b) moški
Starost: ____ let
Šola: ________________________
Občina prebivanja: ________________________
SELITVENE IZKUŠNJE
1. Ali ste vi ali vaši starši priseljenci ali potomci priseljencev iz drugih republik nekdanje
Jugoslavije (Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Hrvaška, Makedonija, Srbija)?
a) DA
b) NE
1.1. Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z da:
Kdo se je priselil v Slovenijo?

jaz

Od kod ste se/so se priselili?
Bosna in Hercegovina
Črna Gora

moji starši
Hrvaška

stari starši
Makedonija

Srbija

Kdaj ste se/so se priselili (navedite leto ali desetletje)? _________________________
NARODNA PRIPADNOST IN MATERNI JEZIK
2. Kateri narodni skupnosti pripadate (kako se opredeljujete po narodni pripadnosti)?
___________________________________________________________________________
3. Kateri je vaš materni/prvi jezik (tj. jezik, v katerem se najbolje izražate, ga najbolje
razumete in govorite)? ________________________________________________________
4. Kateri jezik uporabljate v domačem okolju? _____________________________________
POZNAVANJE SRBSKE NARODNE SKUPNOSTI V SLOVENIJI
5. Ali je kdo izmed vaših sorodnikov ali prijateljev srbske narodne pripadnosti?
a) DA
b) NE
6. Ali je kdo izmed vaših znancev srbske narodne pripadnosti?
a) DA
b) NE
7. Po lastnem mnenju navedite tri značilnosti, ki bi jih pripisali Srbom?
__________________________________________________________________________
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8. Koliko Srbov živi v Sloveniji po vašem mišljenju (označite pravilen odgovor)?
a) 5 000−10 000
b) 10 000−20 000
c) 20 000−30 000

d) 30 000−40 000
e) 40 000−50 000

9. Naštejte razloge, zaradi katerih so se Srbi, po vašem mišljenju, v preteklosti selili v
Slovenijo.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Ali ste že slišali za kakšno srbsko društvo v Sloveniji (od prijateljev, v medijih, na spletu
a) DA
b) NE
…)?
10.1. Če poznate ime katerega društva, ga navedite. ___________________________
11. Ali ste vključeni v katero izmed srbskih društev v Sloveniji (če da, navedite ime društva)?
a) DA, _____________________
b) NE
12. Ali poznate koga, ki je vključen v katero izmed srbskih društev v Sloveniji?
a) DA
b) NE
POZNAVANJE SRBSKE KULTURE IN JEZIKA
13. Katera veroizpoved je najbolj razširjena med Srbi? _______________________________
14. Ali poznate srbski običaj, ki ga imenujejo »srbska krstna slava« (ali »srbska slava«)?
a) DA
b) NE
14.1. Če ste odgovorili z da, prosim, na kratko opišite ta običaj.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15. Od 1 do 5 ocenite svoje znanje srbskega jezika (1 pomeni zelo slabo in 5 zelo dobro).
RAZUMEVANJE

1

2

3

4

5

GOVOR

1

2

3

4

5

15.1. Če ste pri kateri izmed kategorij obkrožili več kot 1, kje ste se naučili največ
jezika?
a) doma
b) od prijateljev
b) preko medijev
c) preko glasbe
d) drugo; ______________
16. Katero pisavo, poleg latinice, uporabljajo Srbi? ________________________________
17. Naštejte nekaj znanih Srbov/Srbkinj (s področja glasbe, športa, politike, znanosti, igralstva
...).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18. Ali poznate kakšen srbski film?

a) DA
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b) NE

18.1. Če ste odgovorili z da, navedite naslove srbskih filmov, ki jih poznate.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
19. Ali poznate srbsko glasbo?

a) DA

b) NE

19.1. Če ste odgovorili z da, napišite, kaj poznate (lahko je pevec, pevka, skupina,
zvrst glasbe, naslov pesmi …).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
20. Ena izmed značilnosti srbskih priimkov je končnica -ić. Ali mislite, da bi morali črko ć v
priimkih v Sloveniji zapisovati kot č?
a) DA
b) NE
c) VSEENO MI JE
21. Kje izveste največ o srbski kulturi in jeziku?
a) doma
b) preko medijev; navedite medij(e): ____________________________________
c) preko prijateljev
d) v šoli
e) nikjer
f) drugo: _______________________
22. Kje izveste največ o srbski skupnosti, ki živi v Sloveniji?
a) doma
b) preko medijev; navedite medij(e): ____________________________________
c) preko prijateljev
d) v šoli
e) nikjer
f) drugo: _______________________
23. Ocenite, v kolikšni meri se v srednji šoli seznanite s/z (označite z X):
Nič

Premalo Ravno prav

Preveč

Ne vem

zgodovino Srbov
srbsko kulturo
srbskim jezikom
srbsko skupnostjo v Sloveniji

STATUS SRBSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI
24. Kakšno je vaše mnenje o trditvi »Srbi v Sloveniji bi morali imeti status narodne manjšine,
tako kot Madžari in Italijani«? Ali se z njo strinjate, delno strinjate ali ne strinjate?
Utemeljite. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
25. Kako ocenjujete družbeni prispevek Srbov, ki živijo v Sloveniji?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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IZJAVA O AVTORSTVU
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 31. avgust 2017

Nataša Vukajlović
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