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REGIONALNI VIDIKI SLOVENSKE MANJŠINSKE POLITIKE
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava manjšinsko politiko v Sloveniji. Namen diplomskega dela je
prikazati razvoj italijanske in madžarske narodne skupnosti ter njuno vlogo v okolju.
Uporabljene metode obsegajo predvsem pregled literature ter izvedbo in analizo anket. S
pomočjo anket je prikazana percepcija manjšinske politike v različnih krajih v Sloveniji in
odnos vprašanih do pripadnikov narodnih manjšin. Avtohtoni italijanska in madžarska
narodna skupnost živita na skrajnem jugozahodu in vzhodu države. Poselitvena prostora sta
popolnoma različna. Italijanska manjšina živi na gospodarsko perspektivnem območju
usmerjenem v storitvene dejavnosti, madžarska manjšina pa na perifernem območju, kjer je
kmetijstvo še vedno pomembna gospodarska panoga. Prebivalci Slovenije slabo poznajo
manjšinsko politiko, vendar imajo pozitiven odnos do pripadnikov manjšin. Slovensko
manjšinsko politiko bi lahko izboljšali z uvedbo sankcij v primeru kršitev pravic manjšin in
vzgojo ljudi za strpnost do drugačnih.
Ključne besede: politična geografija, narodne manjšine, Pomurje, Primorje

REGIONAL ASPECTS OF SLOVENIAN MINORITY POLICY
Abstract:
Thesis is about minority policy in Slovenia. The main goal is to show development of Italian
and Hungarian minorities and their role in social environment. Methods that were used are
mainly literature checking and interviews. With interviews we get main picture how the
minority policy is accepted in different parts of Slovenia and relations with minorities.
Autochthon Italian and Hungarian minorities live at southwest and east of Slovenia.
Territories are completely different. Italian minority lives in the area of economical growth
which is consequence of third and fourth economical sector, Hungarian minority lives in
peripheral area, where the agriculture is still important economical sector. Slovenian
inhabitants do not know much about minority policy, but have positive attitude towards
minorities. Slovenian minority policy could be improved with introducing sanctions in case of
violation of minority rights and with education for tolerance towards minorities.
Key words: political geography, national minority, Pomurje, Primorje
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1. UVOD
Slovenija ima večji delež manjšin, saj Slovenci dosegajo 83% delež prebivalstva. Delež
državljanov Republike Slovenije druge narodnosti (Madžari, Italijani, Romi, Hrvati, Srbi,
Bošnjaki, Črnogorci, …) je po popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 znašal
približno 10%. Natančnega števila pripadnikov drugih narodnosti v Sloveniji zaradi dokaj
visokega deleža tistih, ki na vprašanje o narodnosti niso odgovorili, ni mogoče podati.
Slovenija je po drugi svetovni vojni in oblikovanju Jugoslavije, v kateri je postala najbolj
razvita republika, postala tudi imigrantska država predvsem za pripadnike narodov bivše
Jugoslavije iz manj razvitih republik. S priseljevanjem je naraščala etnična raznolikost
prebivalstva, hkrati se je postopoma zmanjševal delež Slovencev in pripadnikov avtohtonih
etničnih skupnosti. Pripadniki narodnih manjšin v svojem življenjskem okolju prevzemajo
različne vloge. Manjšine v manj strpnih okoljih lahko predstavljajo konfliktni potencial. Po
drugi strani pa so lahko pomemben povezovalni člen med dvema kulturama, kar vodi tudi k
drugim oblikam sodelovanja med državo v kateri živi manjšina in državo naroda kateremu
manjšina pripada.
Enotna definicija narodne manjšine ne obstaja. V slovenskem prostoru so s pojmom
narodne skupnosti (manjšine) poimenovali tiste populacije, ki so ostale potem, ko je večji ali
pretežni del naroda, ki mu manjšina v etničnem smislu pripada, oblikoval svojo državo zunaj
njenih meja in živi v bolj ali manj strnjeni obliki na obmejnem območju sosednje države ter se
od večinskega naroda države, v kateri živi, razlikuje po jeziku in kulturi. Ključnega pomena
za priznanje avtohtonosti je dolgotrajno, permanentno in prepoznavno naseljevanje
določenega območja (Komac, 2003, str. 12).
V izhodišče varstva »klasičnih« avtohtonih manjšinskih skupnosti (Italijanov, Madžarov)
je bil postavljen pojem narodnostno mešano območje (v nadaljevanju NMO). Narodnostno
mešano območje je sestavljeno iz območij naselij posamezne občine, na katerem, bolj ali
manj strnjeno prebivajo pripadniki določene (avtohtone) narodne skupnosti. Kriteriji za
določitev narodnostno mešanega območja niso bili natančno določeni. Določevalo se je na
podlagi dolgotrajne, stalne in prepoznavne prisotnosti pripadnikov narodne skupnosti na
določenem območju (tradicionalni poselitveni prostor) (Komac, 2003, str. 9). V Sloveniji se
narodnostno mešani območji italijanske in madžarske narodne skupnosti nahajata na skrajnem
jugozahodnem in severovzhodnem delu države ob državni meji.
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je v posebnem priporočilu leta 1993 zapisala, da se
pojem narodne manjšine nanaša na skupino oseb v določeni državi, ki:
~ živijo na ozemlju te države in so njeni državljani,
~ ohranjajo dolgotrajne, čvrste in trajne vezi s to državo,
~ imajo različne etnične, kulturne ali jezikovne značilnosti,
~ so kljub njihovemu manjšemu številu dovolj reprezentativni v primerjavi z ostalo
populacijo države ali populacijo določenega območja te države,
~ želijo ohraniti značilnosti, ki predstavljajo njihovo skupinsko identiteto, kar vključuje
njihovo kulturo, tradicije, religijo ali jezik (Komac, 2003, str. 13).
Narodne skupnosti v Sloveniji lahko klasificiramo na takšen način:
- avtohtoni italijanska in madžarska manjšina,
- avtohtona Romska skupnost v Sloveniji,
- manjšinske etnične skupnosti v Sloveniji, katerih pripadniki so državljani Republike
Slovenije, vendar njihove etnične skupnosti v ustavi in zakonski ureditvi niso
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opredeljene kot narodne skupnosti, ki uživajo posebno zaščito; razdelimo jih lahko v
dve skupini:
- majhne avtohtone etnične skupnosti in njihovi pripadniki (Nemci, Židi/Judi,
Srbi/Uniati v Beli krajini (Bojanci, Marindol, Miliči, Paunoviči)),
- neavtohtone (priseljenske, imigrantske) etnične skupnosti in njihovi pripadniki, ki
imajo slovensko državljanstvo, vendar so se v Slovenijo priselili šele (relativno)
nedavno,
priseljenci (imigranti), ki niso državljani Slovenije, imajo pa na njenem ozemlju stalno
ali začasno bivališče (Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 269).

Slovenija je za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti uvedla posebna
modela varovanja. Model varovanja narodne skupnosti zadeva vse prebivalce določenega
narodnostno mešanega območja in ne samo pripadnike narodnih skupnosti. Tudi pripadniki
večinskega naroda so dolžni imeti dvojezične dokumente, se v šoli učiti jezika manjšine itd.
Narodnostno mešano območje mora biti označeno z dvojezičnimi krajevnimi tablami, prav
tako morajo biti dvojezična javna obvestila ter poslovanje uradov in ustanov. Izven
narodnostno mešanega območja pripadniki manjšine lahko uresničijo dve pravici:
- pravica do vpisa v posebni volilni imenik narodnih skupnosti za izvolitev poslanca v
državni zbor,
- pravica do učenja maternega jezika, če se k pouku prijavi vsaj pet otrok (Komac,
2003, str. 10).

1.1 NAMENI IN CILJI
Namen diplomskega dela je predstaviti italijansko in madžarsko narodnostno skupnost v
odnosu do okolja v katerem živita. Z analizo njunih demografskih, gospodarskih in političnih
aktivnosti želim ugotoviti katere so skupne točke obeh manjšin in v katerih se razlikujeta.
Prav tako bomo predstavili odnos prebivalcev Slovenije do manjšinske problematike v državi.
Cilj diplomskega dela je z anketo ugotoviti kakšen je odnos prebivalcev do slovenske
manjšinske politike in ali le-ta prispeva k razvoju območja na katerem manjšina živi.
Postavili smo dve hipotezi:
⇒ Poznavanje pravic manjšin v Sloveniji je slabo in se z oddaljevanjem od območja na
katerem živi manjšina zmanjšuje.
⇒ Posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti zagotavljajo narodnima
skupnostima možnost vpliva na lasten razvoj in na regionalni razvoj območja na
katerem živijo.
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1.2 METODE DELA
Pri pripravi diplomskega dela so bile uporabljene različne metode. Najprej je kabinetno
delo obsegalo pregled virov ter literature v knjižnicah. Večina bibliografskih virov je bila
pridobljena prek sistema COBISS. Določeni podatki so z uporabo ključnih besed pridobljeni
tudi na svetovnem spletu.
Za ugotavljanje mnenja prebivalstva o slovenski manjšinski problematiki smo se poslužili
anket. Preden smo se odpravili anketirat je bilo opravljeno pilotno anketiranje na manjši
populaciji s katerim smo preverili razumljivost vprašanj.
S problematiko varstva manjšin in manjšin v Sloveniji so se ukvarjali mnogi avtorji, kot
na primer: Vladimir Klemenčič, Milan Bufon, Albina Nećak Lük, Sonja Novak-Lukanovič,
Jernej Zupančič, Vera Klopčič, Boris Jesih, Mitja Žagar. Z manjšinsko problematiko se v
Sloveniji ukvarjajo na Inštitutu za narodnostna vprašanja, ki izdaja revijo Razprave in
gradiva, v kateri sem našla precej koristnih člankov. V Trstu se s problematiko manjšin
ukvarja Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI).
Pri preučevanju pravnega varstva manjšin smo si pomagali s knjigo Ernesta Petriča, članki
Mirana Komaca. Za opis položaja manjšin v Sloveniji je bila uporabljena knjiga »Manjšine in
čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran« ter različni članki in statistični podatki. Pri
sestavi ankete smo se nekoliko opirali na projekt Inštituta za narodnostna vprašanja z
naslovom: »Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru«.
Pri orisu narodnostno mešanega območja je bila uporabljena različna literatura, od
strokovnih člankov do bolj poljudnih turističnih vodičev ter različnih strani na svetovnem
spletu.
Delo v zvezi z anketo je obsegalo sestavo ankete, izvedbo pilotne ankete, anketiranje na
terenu ter obdelavo in analizo anketnih vprašalnikov.
Pri sestavi anketnega vprašalnika je bilo upoštevano, da je potrebno najprej pridobiti
osnovne podatke o anketirancu. To so spol, starost in status. Starost je razdeljena v tri
starostne razrede, ki so dokaj homogeni z vidika posameznikovega dojemanja okolice. Poleg
tega je dodano še vprašanje o narodnosti in jezikih, ki jih anketiranec govori, ter katere od teh
uporablja doma. Narodnost posameznika je uvrščena v štiri razrede.
V anketi so zastopana vprašanja odprtega in zaprtega tipa. V prvem delu ankete so
vprašanja odprtega tipa, kjer smo poskušali predvsem ugotoviti kakšno je poznavanje
manjšinske problematike.
V drugem delu ankete so vprašanja zaprtega tipa. Postavljenih je 16 trditev, do katerih se
je bilo potrebno opredeliti na petstopenjski lestvici (povsem se strinjam – večinoma se
strinjam – neopredeljen – večinoma se ne strinjam – sploh se ne strinjam). S temi trditvami
ugotavljamo kakšen odnos ima anketirani do pripadnikov manjšin, posebnih pravic avtohtonih
narodnih skupnosti in vloge pripadnikov manjšin v skupnosti.
Vzorec anketnega vprašalnika je priložen diplomskemu delu.
Pilotno anketiranje naj bi pokazalo ustreznost vprašalnika in razumljivost vprašanj.
Anketirali smo v Kranju, ker je bilo največ nerazumevanja vprašanj pričakovati v
Ljubljani, saj ne leži v bližini narodnostno mešanega območja. Kranj predstavlja urbano
območje kamor so se z razvojem industrije po drugi svetovni vojni pričeli priseljevati
priseljenci iz držav bivše Jugoslavije in ustvarili multikulturno družbo podobno Ljubljani.
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Opravljenih je bilo 15 anket, po pet v vsaki starostni skupini, saj je pomembno, da anketna
vprašanja razumejo tako mladi kot starejši ljudje.
Večjih težav pri razumljivosti vprašanj ni bilo. Naleteli smo le na nekaj manjših težav, ki
jih je bilo moč rešiti z manjšo spremembo vprašanj. Kljub temu, da bi lahko nekatera
vprašanja v prvem delu spremenila v zaprta ali polodprta vprašanja to ni bilo storjeno, saj bi s
tem lahko vplivali na odgovor.
Pri izvedbi ankete je bilo uporabljeno neverjetnostno kvotno vzorčenje. Cilj uporabe kvot
je izogibanje pristranskosti pri izboru oseb v vzorec. Anketar ima proste roke pri izbiri oseb
znotraj predpisanih kvot. Neverjetnostno vzorčenje je v praksi zelo razširjeno, saj so taki
vzorci mnogo cenejši in izvedbeno hitrejši od verjetnostnih vzorcev (Kalton, 2001, str. 169171).
Pri izboru oseb v vzorec je bilo potrebno paziti na enakomerno zastopanost obeh spolov in
vseh starostnih skupin (kvote). Zaradi lažje analize smo se odločili, da v petih izbranih krajih
(Koper/Capodistria, Divača, Lendava/Lendva, Murska Sobota, Ljubljana) naredimo enako
število anket (30 anket), kar pomeni skupno 150 anket. Če bi želeli povečati število anket bi
prišlo do velikega povečanja stroškov in porabljenega časa rezultati pa ne bi bili bistveno
drugačni, saj ob upoštevanju kvot in pazljivem izbiranju oseb v vzorec lahko izboljšamo
vzorec in ga približamo populaciji.
Anketiranje je bilo opravljeno sredi marca 2006. Pričelo se je 8. marca v Primorju,
nadaljevalo v Pomurju in 21. marca končalo v Ljubljani.
Ankete so se opravljale v središču mest. V vsakem mestu je bilo opravljenih načrtovanih
30 anket. Uporabljena je bila metoda osebnega anketiranja. Za zmanjševanje deleža
neodgovorov (zavrnitev sodelovanja) smo poudarjali anonimnost in uporabo za izdelavo
diplomskega dela. Največ odklonilnih odgovorov je bilo v Ljubljani (nagovoriti je bilo
potrebno približno 90 oseb, da smo dobili 30 izpolnjenih vprašalnikov), saj je marsikdo rekel,
da o tem ne ve veliko, ker manjšine živijo na Obali in v Pomurju. Največjo pripravljenost za
sodelovanje v anketi so pokazali prebivalci Pomurja, kjer je bil delež zavrnitev zelo majhen
(Lendava/Lendva 45 nagovorjenih; Murska Sobota 57 nagovorjenih), vendar nas je v Murski
Soboti kar nekaj vprašanih opozorilo, da bi bilo bolje anketo izvajati v Lendavi/Lendvi kjer
bodo na vprašanja odgovorili bolje. V Primorju je bilo nekoliko več zavrnitev
(Koper/Capodistria 63 nagovorjenih; Divača 75 nagovorjenih). Večina zavrnitev sodelovanja
je bila vezana na pomanjkanje časa.
Terensko delo je bilo opravljeno v dveh tednih. S kratkim časom anketiranja smo
poskušali izničiti vpliv različnih dogodkov v notranji in zunanji politiki. Za doseganje boljših
rezultatov anket smo uporabili metodo osebnega anketiranja, saj med vsemi vrstami
anketiranja daje najboljše rezultate (najmanj manjkajočih in nepopolnih odgovorov ter
možnosti za napačno razumevanje vprašanj in odgovorov), prav tako je pri tem načinu
anketiranja možno postaviti še kakšno dodatno vprašanje. V vseh petih mestih je bil
uporabljen enak vprašalnik, saj različni vprašalniki, ki bi bili prilagojeni razmeram, ne bi
omogočili primerjave med kraji in regijami.
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Z rezultati anketiranja smo lahko zadovoljni, saj zaradi pazljivega izbiranja sogovornikov
in upoštevanja kvot ne predstavljajo mnenja zgolj ene skupine ampak so enakomerno
zastopane vse starostne skupine, izobrazbena sestava vzorca pa je podobna izobrazbeni
sestavi populacije. Kljub majhnemu številu anket v posameznem kraju zaradi pazljivega
vzorčenja lahko rečemo, da so rezultati ankete reprezentativni za čas v katerem so bile ankete
opravljene.
Izpolnjene ankete so bile vnešene v program Microsoft Excel v preglednico, ki je bila
oblikovana že ob oblikovanju anketnih vprašanj. Podatki so obdelani za vse ankete skupaj,
nato še po naseljih in regijah, da se pokažejo regionalne razlike.
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2. GEOGRAFSKI ORIS NARODNOSTNO MEŠANIH OBMOČIJ
V Sloveniji imamo dve narodnostno mešani območji. V Primorju živi italijanska manjšina
v Pomurju pa madžarska.
Narodnostno mešano območje predstavlja le manjši del regije v kateri se nahaja.
Italijanska manjšina živi v Obalno-kraški statistični regiji, madžarsko narodnostno mešano
območje je del Pomurske statistične regije.
Obalno-kraška statistična regija in Pomurska statistična regija se med seboj razlikujeta.
Obalno-kraška statistična regija spada med najbolj razvite dele države, Pomurska statistična
regija pa med tiste, ki v razvoju najbolj zaostajajo. Kljub temu, da obe regiji ležita na robu
državnega območja in sta bili osrednjemu delu države priključeni šele po drugi oziroma prvi
svetovni vojni, se je Obalno-kraški statistični regiji uspelo prebiti med gospodarsko
najpomembnejša območja (mesta, razvoj storitvenih dejavnosti, turizem, mednarodni promet,
pristanišče); Pomurska statistična regija je ostala periferno v kmetijstvo usmerjeno območje.

2.1. POMURJE

Karta 1: Pomurska statistična regija

POMURJE

Povzeto po: Statistične regije – SKTE 3 (12), 2000
Pomurje je najmanj razvita regija v Sloveniji. Srečuje se z velikimi strukturnimi problemi.
Indeks bruto družbenega proizvoda Pomurske statistične regije znaša je le 77,8 v primerjavi s
slovenskim povprečjem. Ob razpadu Jugoslavije in s tem povezano izgubo dotedanjih
tradicionalnih trgov, so leta 1990 številna podjetja v Pomurju propadla, ostala pa so se srečala
s strukturnimi težavami. Posledice so očitne in prisotne še danes. Omenjeni razvoj dogodkov
ima za posledico neugodno gospodarsko in družbeno okolje (Regionalni razvojni program
Pomurje 2000+, 2002, str. 8).
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Pomurje je pokrajina v severovzhodni Sloveniji ob osrednjem toku reke Mure, ki meji na
tri države: Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Osrednje mesto je Murska Sobota. Na razmeroma
majhni površini 1336 km2 (6,6% površine celotne Slovenije) živi okrog 130000 prebivalcev
(6,5% prebivalcev Slovenije). Pomurje obsega ravnine Apaško in Mursko polje na desni strani
ter Dolinsko in Ravensko na levi strani Mure. Štajerski del ravnine imenujemo Mursko polje.
Z njim je Pomurska ravnina široka do 28 km. Terciarno gričevje sestavljajo na severu
Goričko, na jugu Ljutomerske gorice, na vzhodu Lendavske gorice, na jugozahodu pa
Radgonsko-Kapelske gorice. Najvišji vrh v Pomurju je Središki breg (418 m) (Pomurje,
2006).
Delež pomurskega prebivalstva v celotnem slovenskem prebivalstvu stalno upada. V
Pomurju živi približno 125.000 prebivalcev. Posebnost je enakomerna poseljenost, ki je enaka
povprečju poseljenosti v Sloveniji, s trendom zmanjševanje prebivalstva. V Pomurju živi
pretežni del madžarske manjšine v Sloveniji (5445 prebivalcev) ter številna Romska skupnost
(989 prebivalcev, kar predstavlja skoraj tretjino vseh v Sloveniji) (Regionalni razvojni
program Pomurje 2000+, 2002, str. 8, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002,
2006).
Pomurje je kmetijsko območje, na katerem je kar 21,8% vseh prebivalcev kmetov,
medtem ko je v celotni Sloveniji delež kmečkega prebivalstva le 7,6%. V Pomurju je 14%
vseh kmetij v Sloveniji.
Pomurje ima ugodne naravne možnosti za gojenje poljščin. Tu pridelajo dobro tretjino
slovenske pšenice in koruze, zato ni čudno, da imenujejo to pokrajino tudi »žitnica
Slovenije«.
Živinoreja je v Pomurju glavna kmetijska dejavnost. Na tem območju redijo okrog tretjino
prašičev in okrog šestino govedi in perutnine v Sloveniji.
V Pomurju so prav tako ugodne talne in podnebne razmere za sadjarstvo in
vinogradništvo. Znano je po izredno kakovostnih vinih, ki jih pridelujejo v Ljutomerskih
goricah, v Radgonsko-Kapelskih goricah, v Lendavskih goricah in na Goričkem. Velike
vinske kleti za predelavo grozdja so v Ljutomeru, Kapeli in Gornji Radgoni, kjer pridelujejo
tudi šampanjec (Pomurje, 2006).
Pomurje zajame 22,3% slovenskih njiv in vrtov, 12,7% sadovnjakov, 11,7% vinogradov
in le 7,6% travnikov ter pašnikov. Na območju Pomurja je zelo velik delež njiv in vrtov
(40,9%), sledijo gozdna zemljišča (26,8%), travinje (18,7%), nerodovitno zemljišče (8,2%) ter
sadovnjaki in vinogradi (5,4%) (Pomurje, 2006).
V pomurski regiji je danes delovno aktivnih 43 520 oseb, kar predstavlja 5,6% delovno
aktivnih v državi. Največ oseb je zaposlenih v storitvenem sektorju, temu po številu delovno
aktivnih sledi nekmetijski sektor, najmanj oseb je zaposlenih v kmetijskem sektorju. V
primerjavi s Slovenijo je delež delovno aktivnih v storitvenem sektorju pod povprečjem, nad
povprečjem je delež delovno aktivnih v nekmetijskem in kmetijskem sektorju; v slednjem je v
pomurski regiji zaposlenih 15,7% vseh delovno aktivnih, kar je za več kot 10% nad
povprečjem države. V nekmetijskem sektorju se osebe zaposlujejo predvsem v predelovalnih
dejavnostih (proizvodnja tekstila, proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov) in gradbeništvu, v
storitvenem sektorju pa v trgovini in gostinstvu. Povprečna mesečna plača na zaposlenega v
regiji trenutno za slovenskim povprečjem zaostaja za 12,6%. (Podatki o trgu delovne sile,
2006).
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Gospodarska moč regije, merjena z BDP na prebivalca, ki je leta 2002 znašal 8128 EUR,
je bila v primerjavi z ostalimi slovenskimi regijami podpovprečna, 31,0% pod slovenskim
povprečjem. V regiji posluje 2,8% vseh v državi registriranih gospodarskih družb.
Gospodarska dejavnost je v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami v glavnem usmerjena v
dejavnosti z nižjo dodano vrednostjo na zaposlenega. Za pomursko gospodarstvo je značilen
velik delež intenzivnega kmetijstva, katerega razvoj omogočajo obširne ravnice. Pomurska
regija se v preteklosti ni močno industrializirala, večina delavcev je zaposlenih v nekaj večjih
podjetjih, ki večinoma sodijo v problematične dejavnosti. Močno je razvita zlasti tekstilna in
živilsko predelovalna industrija. V primerjavi z ostalo državo je slabo razvit storitveni sektor.
Dolga desetletja je regija ležala ob dokaj tesno zaprti meji z Madžarsko, šele politične
spremembe v preteklem desetletju so spodbudile razvoj določenih dejavnosti kot sta promet in
turizem.
Pomurska regija spada med najmanj razvite slovenske pokrajine, vendar ima kljub temu
določene gospodarske prednosti. Neobremenjenost s staro industrijo ter ugodne naravne
danosti za razvoj turizma, trgovine in prometa spadajo med poglavitne razvojne potenciale te
regije (Podatki o trgu delovne sile, 2006).
Pomurje je ekološko zelo dobro ohranjena pokrajina z bogatimi viri termalne in mineralne
vode, ki je osnova za že sedaj dobro razviti turizem. Nosilci turistične ponudbe pomurske
regije so zdravilišča Moravske Toplice, Radenci in Terme Lendava. Pomurje je v letu 1995
razpolagalo z okrog 4900 ležišči, kar je okrog 7,5% prenočitvenih zmogljivosti Slovenije.
Pomurska zdravilišča je obiskalo v letu 1995 okrog 81000 gostov ali dobrih 22% vseh gostov
v slovenskih zdraviliščih. Od teh je bilo v pomurskih zdraviliščih nekaj nad 34000 ali dobrih
42% tujcev. Pomurska zdravilišča so v letu 1995 zabeležila okrog 400000 prenočitev, kar je
okrog 20% vseh prenočitev v slovenskih zdraviliščih v tem letu. Pri tem je bilo v pomurskih
zdraviliščih okrog 150000 prenočitev tujih gostov, to je okrog 26% prenočitev tujih turistov v
vseh slovenskih zdraviliščih (Pomurje, 2006).

2.1.1. POSELITVENO OBMOČJE MADŽARSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI
Območje avtohtone poselitve Madžarov v Sloveniji obsega ozek pas ob slovenskomadžarski meji, ki ga območje naselij Kobilje, Strehovci in Bukovica s slovenskim
prebivalstvom deli na severni in južni del. Skupna površina območja znaša 195 km2, od tega
65 km2 z osmimi naselji v severnem in 130 km2 z 22 naselji v južnem delu. Upravno sodi
območje v okvir petih občin: Hodoš/Hodos, Moravske toplice, Šalovci, Lendava/Lendva in
Dobrovnik/Dobronak (Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 275).
V občini Hodoš/Hodos sta dve naselji (Hodoš/Hodos, Krplivnik/Kapornak); v občini
Šalovci eno (Domanjševci/Domonkosfa) in v občini Moravske toplice je pet naselij na
narodnostno mešanem območju (Čikečka vas/Csekefa, Motvarjevci/Szentlaszlo,
Pordašinci/Kisfalu, Prosenjakovci/Partosfalva, Središče/Szerdahely). V južnem delu območja
sta v občini Dobrovnik/Dobronak dve naselji (Dobrovnik/Dobronak, Žitkovci/Zsitkoc) in še
dvajset naselij v občini Lendava/Lendva (Banuta/Banuta, Čentiba/Csente, Dolga
vas/Hosszufalu, Dolgovaške Gorice/Hosszufaluhegy, Dolina pri Lendavi/Volgyifalu, Dolnji
Lakoš/Alsolakos, Gaberje/Gyertyanos, Genterovci/Gonterhaza, Gornji Lakoš/Felsolakos,
Kamovci/Kamahaza,
Kapca/Kapca,
Kot/Kot,
Lendava/Lendva,
Lendavske
Gorice/Lendvahegy, Mostje/Hidveg, Petišovci/Peteshaza, Pince/Pince, Pince - Marof/Pince –
Major, Radmožanci/Radamos, Trimlini/Harmasmalom) (Naselja po občinah, 2006).
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Karta 2: Madžarsko narodnostno mešano območje

Povzeto po: Slovenija: šolska karta, Naselja po občinah, 2006
Severni del narodnostno mešanega območja leži na vzhodnem Goričkega, gričevnati
pokrajini, v kateri se obli hrbti menjavajo s širokimi dolinami potokov, ki tečejo proti vzhodu.
Ko se je po prvi svetovni vojni oblikovala meja, je bil ozek obmejni pas s pretežno
madžarskim prebivalstvom odrezan od svojih lokalnih središč, medsebojne povezave so
komajda obstajale. To ločenost so premagala šele prizadevanja v sedemdesetih letih, ko so v
Prosenjakovcih/Partosfalva odprli centralno dvojezično šolo in manjši industrijski obrat.
Južni del narodnostno mešanega območja je razen Lendavskih goric ves ravninski,
kmetijsko in naselitveno ugoden, zato gosto naseljen in prometno odprt. Območje ima svoje
lokalno središče v Lendavi/Lendva, Dobrovnik/Dobronak pa je pomemben centralni kraj.
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Karta 3: Delež prebivalcev madžarske narodnosti v Pomurju po popisu prebivalstva 1991

Vir: Gams, 1998, str. 81
Največji delež prebivalcev (nad 60%) Madžari predstavljajo v vaseh južno od
Lendave/Lendve, Dolgi vasi/Hosszufalu, Genterovcih/ in Hodošu/Hodos. Več kot polovico
prebivalstva so predstavljali še v Dobrovniku/ Dobronak Motvarjevcih/ Szentlaszlo in
Prosenjakovcih/ Partosfalva.
Po letu 1949 se je meja z Madžarsko zaprla (t.i. »železna zavesa«), kar je preprečevalo
medsebojne gospodarske, kulturne in politične stike in vplivalo na gospodarsko hromitev
območja ter negativne socialnogospodarske in demografske trende.ljudje so se pričeli s tega
območja izseljevati v mesta po Sloveniji in tudi v tujino. Odhajali so predvsem mladi
kvalificirani ljudje. Policentrični razvoj je nekoliko omilil odseljevanje domačega
prebivalstva in prispeval celo k priseljevanju prebivalcev iz Hrvaške, še posebno iz Medmurja
(Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 275, 276).
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2.2. PRIMORJE

Karta 4: Obalno-Kraška statistična regija

OBALNO-KRAŠKA
STATISTIČNA REGIJA

Povzeto po: Statistične regije – SKTE 3 (12), 2000, Regionalni razvojni program, 2002
V primerjavi s statističnimi regijami spada območje Obalno-Kraške statistične regije med
manjša območja, vendar je po različnih socioekonomskih kazalcih običajno takoj za najbolj
razvito – Osrednjeslovensko statistično regijo. Meri 1456 km2, kar je 7,2% površine
Slovenije, zajema pa slabih 6% celotnega slovenskega prebivalstva. Sestavljajo jo obalne
občine Koper, Izola, Piran in občine v kraškem zaledju: Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina,
Komen. Območje je podpovprečno poseljeno, saj dosega gostota poselitve okoli 80%
slovenskega povprečja, vendar je poseljenost daleč najgostejša v obalnem delu, kjer presega
povprečno poseljenost za več kot dvakrat. Kraško zaledje s povprečno 33 prebivalci na km2
sodi med najredkeje poseljene dele Slovenije (Regionalni razvojni program, 2002, str. 8).
Po indeksu človekovega razvoja (HDI – human development indeks), ki ga sestavljajo
trije indikatorji: zdravje, izobrazba in življenjski standard, je bila Obalno-kraška regija v letu
1996 na drugem mestu v Sloveniji (Regionalni razvojni program, 2002, str. 9).
Na severu Primorja leži nizka kraška planota Kras. Na vzhodu regije je flišno hribovje
Brkini. Globoko vrezana dolina Reke jih loči od Košanske doline na severu, proti vzhodu se
znižujejo v kotlinsko razširjeni zgornji del doline Reke. Na jugu je izrazit stik z zakraselim
Podgrajskim podoljem, na katerem je nastal niz slepih dolin. Južno nad precej široko suho
dolino je prav tako zakrasela planota Čičarija, ki se na severozahodu zaključuje z razglednim
Slavnikom. Proti zahodu se površje zniža v razmeroma širok zakrasel ravnik, imenovan
Podgorski kras. S svojimi potezami pomeni nekakšno južno nadaljevanje Krasa. Pod
Podgorskim krasom je stopnjasta prehodna pokrajina Bržanija, onstran katere se začne flišno
gričevje Koprska brda. Razčlenjuje ga dokaj gosto omrežje vodotokov, ki so izoblikovali le
nekaj širših dolin in nasuli le majhne obrežne ravnice (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1999,
str. 195-196).
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Primorje ima 119164 prebivalcev, od tega največ občina Koper (48965 prebivalcev) in
najmanj Komen (3600 prebivalcev). Gostota prebivalstva znaša 100,6 preb/km². Povprečna
starost prebivalcev je 41,6 let, indeks staranja pa 136,6 (Statistični letopis 2005, 2005, str.
537, 538, 552, 553).
Z 9,2% stopnjo rasti prebivalstva v obdobju 1981–2001 beleži območje Primorja enega
največjih porastov števila prebivalstva po letu 1981 v Sloveniji, ki skoraj dvakrat presega
slovensko povprečje. Obalni del od leta 1981 dalje beleži rast števila prebivalstva, v kraškem
zaledju število prebivalstva stalno upada.
Indeks staranja je prav tu najbolj neugoden in presega slovensko povprečje za več kot
četrtino. Še slabše so razmere v kraškem zaledju, kjer število prebivalstva konstantno upada
že vrsto let, tu še živeče prebivalstvo je v glavnem ostarelo in dejansko že prihaja do
depopulacije tega območja. Indeks staranja v tem delu regije je za skoraj 40% bolj neugoden
kot v slovenskem povprečju. Glede na napovedi demografskih gibanj za Primorje, je
pričakovati nadaljnje upadanje števila prebivalstva v Primorju, neugodna starostna struktura
in staranje prebivalstva se bosta nadaljevala (Regionalni razvojni program, 2002, str. 8-9).
Po višini bruto domačega proizvoda na prebivalca zavzema Obalno-kraška regija drugo
mesto med statističnimi regijami. S 1924000 SIT na prebivalca v letu 1999 za 5 indeksnih
točk presega slovensko povprečje. Glede na leto 1996 (prvi podatek o regionalnem bruto
domačem proizvodu) pomeni to porast za 2,4 indeksne točke. V primerjavi s povprečjem
držav Evropske unije dosega regija okoli 71% povprečja petnajsterice. Struktura ustvarjene
bruto dodane vrednosti v letu 1999 kaže na močno usmerjenost v storitveni sektor. Dobrih
70% bruto dodane vrednosti ustvari regija s storitvenimi dejavnostmi, med katerimi so
najpomembnejše: trgovina, promet in nepremičnine, najem ter poslovne storitve. Preostalih
slabih 30% bruto dodane vrednosti ustvari regija v industriji (20%), gradbeništvu (6,2%) in v
kmetijstvu (le 2,5%). Še vedno ima Obalno-kraška regija med vsemi statističnimi regijami
največji delež storitvenih dejavnosti v strukturi bruto dodane vrednosti.
Po številu zaposlenih na gospodarsko družbo gre v območju Obalno-Kraške statistične
regije za manjše gospodarske družbe kot v povprečju v Sloveniji, medtem ko po višini
sredstev na zaposlenega območje presega slovensko povprečje, še posebej občine Koper,
Piran in Sežana. Produktivnost dela, merjena z dodano vrednostjo na zaposlenega, je v
območju nadpovprečna, vendar so velike razlike med občinami v obalnem delu in kraškem
zaledju. Obalni del presega slovensko povprečje po tem kazalcu (Koper in Piran), medtem ko
je kraško zaledje podpovprečno. V celoti se gospodarstvo regije vse bolj usmerja v izvoz
(Regionalni razvojni program, 2002, str. 10-11).

2.2.1. POSELITVENO OBMOČJE ITALIJANSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI
Na območju poselitve italijanske manjšine v Sloveniji so tri občine: Koper/Capodistria,
Izola/Isola in Piran/Pirano. V občini Koper je štirinajst naselij (Ankaran/Ancarano,
Barizoni/Barisoni,
Bertoki/Bertocchi,
Bošamarin/Bossamarino,
Cerej/Cerei,
Hrvatini/Crevatini, Kampel/Campel, Kolomban/Colombano, Koper/Capodistria, Prade,
Premančan/Premanzano, del naselja Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara/Salara, Škocjan/San
Canziano), v občini Izola/Isola so tri naselja (Izola/Isola, Dobrava/Dobrava presso Isola,
Jagodje/Jagodje) in v občini Piran/Pirano osem naselij (Dragonja/Dragogna, Lucija/Lucia,
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Parecag/Parezzago, Piran/Piran, Portorož/Portorose, Seča/Sezza, Sečovlje/Sicciole,
Strunjan/Strugnano), ki spadajo na narodnostno mešano območje (Statut občine Koper, 2006,
Statut občine Izola, 2006, Statut občine Piran, 2006).
Karta 5: Italijansko narodnostno mešano območje

Povzeto po: Slovenija: šolska karta, Statut občine Koper, 2006, Statut občine Izola, 2006,
Statut občine Piran, 2006
Delež Italijanov je nekoliko večji le v Strunjanu/Strugnano (okoli 20%), medtem ko
drugod redkokdaj presega 10% in povprečno znaša pod 5%. Število italijanskega prebivalstva
je bilo pred drugo svetovno vojno mnogo višje, vendar se jih je po priključitvi tega dela Istre
večina izselila v Italijo. Za italijansko manjšino v Sloveniji je značilno, da večina njenih
pripadnikov (okoli 75%) živi v urbanih središčih, kjer predstavljajo le manjši del vsega
živečega prebivalstva (Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 273).
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Karta 6: Delež prebivalcev italijanske narodnosti v Slovenski Istri po popisu prebivalstva
1991

Vir: Gams, 1998, str. 81
Delež Italijanov je nižji kot pri Madžarih. Le v Strunjanu/ Strugnano presega 20%, v
naseljih ob meji s Hrvaško pa dosega vrednosti med 10 in 20%.
Največ Italijanov živi v obalnih mestih (Izola 567, Koper 1015, Piran 1168). Italijanske
osnovne šole imajo v Hrvatinih, Izoli, Kopru, Piranu in Sečovljah, srednje šole v Izoli, Kopru
in Piranu, vzgojnovarstvene ustanove pa v Hrvatinih, Kopru in Izoli (Titl, 1993, str. 143).
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3. AVTOHTONE MANJŠINE V SLOVENIJI
Slovenija ima večji delež manjšin, saj Slovenci dosegajo 83% delež prebivalstva. Med
pripadniki drugih narodov je največ Srbov in Hrvatov, sledijo jim Bošnjaki in Muslimani.
Prebivalci, ki so se v popisu prebivalstva leta 2002 opredelili za pripadnike narodov bivše
Jugoslavije dosegajo 6,5%. Prav tako ne smemo zanemariti 2,5% tistih, ki na vprašanje o
narodnosti (odgovor je bil prostovoljen) ni želelo odgovoriti in 6,4% tistih za katere podatek o
narodnosti ni znan (niso vrnili posebnega popisnega lista, ki jim je bil izročen).
Preglednica 1: Narodnostna sestava Slovenije po popisu prebivalstva 2002
Slovenci
1631363 83,06%
Italijani
2258
0,11%
Madžari
6243
0,32%
Romi
3246
0,17%
Albanci
6186
0,31%
Bošnjaki
21542
1,10%
Črnogorci
2667
0,14%
Hrvatje
35642
1,81%
Makedonci
3972
0,20%
Muslimani
10467
0,51%
Nemci
499
0,03%
Srbi
38964
1,98%
Drugi
3933
0,20%
narodno neopredeljeni
22141
1,13%
niso želeli odgovoriti
48588
2,47%
neznano
126325
6,43%
Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002
Delež Slovencev na podeželju, z izjemo madžarskega narodnostno mešanega območja,
večinoma dosega vrednosti med 95% in 100%. Nižji delež Slovencev je predvsem na
narodnostno mešanih območjih madžarske in italijanske narodne skupnosti in v večjih mestih
kamor so bili usmerjeni tokovi priseljencev (Ljubljana, Maribor, Celje, Velenje, Jesenice,
Kranj, Koper/Capodistria, Trbovlje idr.). Nekoliko bolj razpršeno so poseljeni samo Hrvati, ki
živijo ob slovensko-hrvaški meji (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 156-157).
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3.1 MADŽARSKA MANJŠINA V SLOVENIJI
Madžarska manjšina strnjeno živi na skrajnem vzhodnem delu Slovenije. Narodnostno
mešano območje je razdeljeno na severni in južni del. Zaradi izobraževanja in zaposlitve so se
Madžari selili v večja slovenska mesta izven narodnostno mešanega območja.
3.1.1. DEMOGRAFSKI RAZVOJ MANJŠINE
Na območju avtohtone poselitve madžarske manjšine je leta 1991 živelo 14040
prebivalcev. Od tega je bilo 51,7% Madžarov, 36,1% Slovencev, ostalih narodov pa 12,2%.
Največji delež so imeli Hrvati (5,8%), kot rezultat doseljevanja po drugi svetovni vojni
(Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 276).
Število madžarskega prebivalstva je po drugi svetovni vojni počasi nazadovalo od dobrih
11000 leta 1953 na 6243 leta 2002.
Grafikon 1: Število Madžarov v Sloveniji po popisih 1953-2002
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Vir: Verska, jezikovna in…, 2003, str. 141
Grafikon 2: Starostna struktura Madžarov leta 2002
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Madžarsko prebivalstvo je ostarelega tipa, saj ima starostna piramida obliko žare. Največ
prebivalcev je starih med 45 in 49 let. Delež starejših od 65 let (23,5%) je še enkrat večji kot
delež mlajših od 20 let (11,5%).
Število Madžarov se zmanjšuje tudi zaradi drugačnega opredeljevanja po narodnosti v
popisih. Kar 801 (12,6%) oseba, ki se je leta 1991 opredelila za Madžara se je v Popisu
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 opredelila za Slovenca (Verska, jezikovna in…,
2003, str. 163)
Na narodnostno mešanem območju živi največji delež Madžarov. Večje število Madžarov
izven tega območja najdemo še v občinah Ljubljana (227), Murska Sobota (138), Maribor
(70), Kočevje (36), Koper (31), Celje (29), Kranj (29). Po drugih občinah v Sloveniji so
prisotni v manjšem številu (Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, 2006).
Izobrazbena struktura prebivalstva je razmeroma nizka. Povprečna stopnja izobrazbe ni le
odsev ostarelega prebivalstva, temveč tudi posledica dejstva, da se mlado in praviloma bolje
izobraženo prebivalstvo odseljuje v centralna območja Slovenije.
Izobrazbena sestava madžarskega prebivalstva kaže izrazito dvojnost med območjem
avtohtone poselitve v Pomurju na eni ter v Murski Soboti in drugod po Sloveniji na drugi
strani. Na območju avtohtone poselitve prevladujejo osebe z osnovnošolsko (ali celo nižjo)
izobrazbo. To je mogoče pojasniti z višjim odstotkom ostarelega in praviloma manj
izobraženega prebivalstva. Delež otrok, ki so nadaljevali izobraževanje na srednji stopnji
izven narodnostno mešanega območja, se je pričel povečevati z družbeno modernizacijo
Pomurja, kar je pospešilo tudi zdomstvo. Struktura Madžarov v Murski Soboti in v drugih
predelih Slovenije predstavlja tipično podobo urbanega prebivalstva, kjer je oseb z
osnovnošolsko izobrazbo že manj kot tretjina, delež prebivalcev z višjo in visoko izobrazbo
pa nad 20% (Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 284-285).
Preglednica 2: Izobrazbena struktura Madžarov po območjih naselitve leta 1991
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Vir: Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 284
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Grafikon 3: Izobrazbena struktura Madžarov po območjih naselitve leta 1991
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Vir: Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 284

3.1.2. GOSPODARSKI DEJAVNIKI
Poselitveno območje madžarske manjšine obsega vzhodni obmejni del Pomurja ob
slovensko-madžarski meji, ki je bil zaradi skoraj zaprte meje več kot tri desetletja
gospodarsko pretežno pasiven, s slabo infrastrukturo in posledično znatnim odseljevanjem
kvalificiranega in mladega prebivalstva. To je še posebej veljalo za severni del območja na
valovitem območju Goričkega, kjer ni bilo urbanih središč in ne zaposlitvenih centov. Šele v
sedemdesetih letih je v Prosenjakovcih/Partosfalva nastalo manjše podjetje tekstilne
industrije, ki je zaposlovalo okoliško prebivalstvo. Razen šol, krajevnih uradov, trgovin,
kmetijskih zadrug in nekaj gostinskih obratov tu praktično ni bilo zaposlitev izven kmetijstva.
Kmetijstvo je polikulturno s težiščem na pridelovanju žit in živinoreje. Gozd nima
gospodarskega pomena in je bolj samooskrbnega značaja.
Južni del narodnostno mešanega območja je naseljen gosteje in tudi prometno dobro
dostopen. Kmetijstvo je tu zaradi dobrih naravnih pogojev še vedno pomemben vir
preživljanja zlasti madžarskega prebivalstva. Tu so še številne druge možnosti za zaposlitev,
zlasti v industriji in različnih storitvenih dejavnostih. Osnovo je dalo črpanje nafte in pozneje
plina v Petišovcih/Peteshaza ter predelava obojega v Lendavi/Lendvi. V Lendavi/Lendvi se je
lociralo še več drugih industrijskih obratov. Pomembna so tudi delovna mesta v upravi,
šolstvu, zdravstvu, kulturi, trgovini, gostinstvu in turizmu. Po osamosvojitvi Slovenije so z
izrednim povečanjem tranzita preko mejnega prehoda Dolga vas/Hosszufalu pridobile na
pomembnosti storitvene dejavnosti (gostinstvo, bančništvo, zavarovalništvo). Južni del
narodnostno mešanega območja je območje zmerne koncentracije prebivalstva in pozitivnih
gospodarskih trendov (Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 283).
Območje naselitve Madžarov zaradi obmejne lege in upadanja števila prebivalstva spada
med razvojno omejevana območja. Iz skupnih fondov zato prejema določeno podporo, ki pa
ne rešuje strukturnih problemov območja. Srednjeročni plani so bili usmerjeni k zaposlovanju
lokalnega prebivalstva v različnih manjših obratih. Prebivalci so iskali dodatno zaposlitev tudi
v tujini. Namesto sezonskega dela se je uveljavilo zdomstvo (Manjšine in čezmejno
sodelovanje…, 2004, str. 384).
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Pomurska statistična regija izkazuje dokaj nizek delež bruto družbenega proizvoda v
Sloveniji. Vrednost bruto družbenega proizvoda sicer raste, vendar predstavlja vse manjši
delež bruto družbenega proizvoda Slovenije (leta 1995 je znašal 5% BDP Slovenije, leta 2003
samo še 4,2% slovenskega BDP).
V Pomurju bruto družbeni proizvod na prebivalca znaša 8535 evrov, povprečna vrednost
za Slovenijo je 12 461 evra. Prav tako kot se zmanjšuje delež pomurskega BDP v slovenskem
BDP, se zmanjšuje tudi vrednost BDP na prebivalca glede na slovensko povprečje. Leta 1995
je Pomurska statistična regija dosegala 77,7% državne vrednosti, leta 2003 le še 68,5%
(Regionalni bruto družbeni proizvod 1995-2003, 2006).
Grafikon 4: Zaposleni Madžari po območjih bivanja in sektorjih dejavnosti
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Vir: Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 285
V zaposlitveni strukturi Madžarov z 37,2% prevladujejo zaposleni v sekundarnem
sektorju, tesno jim z 36,8% sledijo zaposleni v primarnem sektorju. V terciarnem sektorju je
zaposlenih le 26% Madžarov. Največji delež kmetov je na narodnostno mešanem območju
(41,9%) in v ostalem območju Pomurja (34,8%), kar močno presega državno povprečje, ki
znaša slaba 2% zaposlenih v kmetijstvu. Delež zaposlenih v sekundarnem in terciarnem
sektorju je veliko višji pri Madžarih v Murski Soboti in tistih drugje po Sloveniji. To nakazuje
izseljevanje bolj izobraženega kadra z narodnostno mešanega območja v večja mesta, kjer
najdejo boljše možnosti za zaposlitev.
Pravni zaščitni standardi za manjšino so pomembno prispevali k njeni ekonomski
stabilizaciji. Delovna mesta v javnih službah so morala zagotoviti funkcionalno dvojezičnost,
zato so bile osebe z znanjem obeh jezikov iskane zlasti v teh dejavnostih. To je predstavljalo
pomembno gospodarsko osnovo za določeno število pripadnikov manjšine (Manjšine in
čezmejno…, 2004, str. 286).
Zaradi prevlade družbenega sektorja proizvodnih sredstev se ni izoblikoval sloj
premožnejših lastnikov podjetij, tovarn, hotelov, temveč le obrtnikov, gostincev in kasneje
trgovcev in različnih podjetnikov. V posebno skupino sodijo povratniki – zdomci, ki so poleg
vlaganj v stanovanjske hiše in druge nepremičnine vlagali tudi v obrtno dejavnost in
podjetništvo.
Gospodarska osnova manjšine je temeljila na skupni, to je družbeni, lastnini ter na
zaposlenosti, stalnih dohodkih in drugih prejemkih. Zaradi lastnosti naselitvenega območja se
tudi po sprostitvi čezmejnega prometa in pričetkom privatizacije ni narodna skupnost
ekonomsko bolj okrepila. Danes nima pomembnejših gospodarsko-podjetniških institucij,
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krepi pa se privatni sektor drobnega podjetništva in obrtništva (Manjšine in čezmejno…,
2004, str. 287).
Močna zasidranost v kmetijstvu, obdelavi zemlje in s tem povezanim načinom življenja in
razporeditvijo dohodka sta še danes pomemben element gospodarsko-socialne strukturiranosti
manjšine. Tako ostaja nadpovprečno kmečka in podeželska. Namesto industrije in kmetijstva
se uveljavljajo različne storitvene dejavnosti. Zaradi znatne ostarelosti je vedno bolj številčen
sloj upokojencev. S tem se oži sloj manjšinskega prebivalstva, ki je sposoben določene
ekonomske akumulacije in s tem neodvisnejšega položaja, oži se tudi manevrski prostor za
mednarodno gospodarsko nastopanje manjšine (Manjšine in čezmejno…, 2004, str. 287).
Pripadniki manjšine so dober povezovalni člen med dvema državama, saj poznajo jezik,
kulturo, mentaliteto in navade obeh držav in se tako lažje gibajo v obeh družbah. Poleg tega
običajno obstaja vrsta posameznih vezi na individualni ravni, ki omogočajo redne
gospodarske stike in nastopanje v tujini.
Zaradi zaprte meje med Jugoslavijo in Madžarsko je bilo do devetdesetih let gospodarske
izmenjave zelo malo. Sedaj je mogoče v obmejnih naseljih opaziti vrsto bank, menjalnic,
trgovskih in gostinskih lokalov, ki so vezani na čezmejni tranzit in poslovanje s sosednjo
Madžarsko. Ker je območje na madžarski strani meje še bolj periferno in demografsko
ogroženo ne more igrati vloge iniciatorja in generatorja regionalnega gospodarsko socialnega
razvoja, še manj pa ponuditi trajnejših perspektiv tudi lastni manjšini na slovenski strani.
Čezmejni tranzit in odpiranje novih maloobmejnih in meddržavnih mejnih prehodov sta
odprla pot tudi dvolastnikom, kar bo obmejnemu krogu kmetov okrepilo dohodke v
kmetijstvu in povečalo intenzivnost čezmejnega sodelovanja med narodno skupnostjo in
državo matičnega naroda.
Oživljanje gospodarskih stikov z Madžarsko se je dejansko začelo po osamosvojitvi
Slovenije, ko se odprla tudi meja (Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 287).
Prvi projekti sodelovanja pod pokroviteljstvom Evropske unije so se začeli leta 1995, ko
so pričeli postavljati temelje za ustanovitev trideželnega naravnega parka Goričko - Örseg Raab.
Med leti 2000 in 2003 so se v okviru čezmejnega sodelovanja v programu Phare
čezmejnega sodelovanja (Phare Cross-border Co-operation) izvajali naslednji projekti:
Izboljšanje informiranosti v obmejnih regijah, Brez meja, Kmetijska medregionalna
elektronska tržnica, Promocija zdravja, Atilova pot, Počitnice v tradicionalni hiši,
Zeliščarstvo, Meddržavno sodelovanje – z znanjem proti suši, Vzpostavitev infrastrukture za
spodbujanje vlaganj in zaposlovanja na obeh straneh meje, Kruh in vino – nova kultura
bivanja, Mura – naša reka in Razvoj vinogradništva kot segmenta turistične ponudbe (Skupni
sklad za male projekte, 2003).

3.1.3. POLITIČNI DEJAVNIKI
Pripadniki madžarske manjšine niso ustanovili svoje politične stranke ampak so člani
drugih parlamentarnih in neparlamentarnih strank. Svoje predstavnike imajo tudi v večini
interesnih in družbenih organizacij večine. Zagotovljena mesta imajo v organizacijah, ki se
neposredno ukvarjajo z zadevami, ki zadevajo tudi manjšine (RTV Slovenija, Strokovni svet
RS za vzgojo in izobraževanje,…) tako na lokalni kot tudi na državni ravni (Jesih, 2004,
str.117).
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Na narodnostno mešanem območju so ustanovili samoupravne narodne skupnosti
(Pomurska narodna Madžarska samoupravna skupnost/Muravidéki Magyar Nemezetiségi
Önigazagatási Közösség). Ustanovljene so na ravni občin in se združujejo v samoupravno
narodno skupnost. Samoupravne narodnostne skupnosti samostojno odločajo o vseh
vprašanjih, ki zadevajo položaj manjšine, sprejemajo stališča in dajejo predloge ter pobude
pristojnim organom. Imajo pravico ustanavljanja svojih organizacij in javnih zavodov. Pri
svojem delu samoupravne narodne skupnosti sodelujejo s predstavniki narodnih skupnosti,
izvoljenimi v organe samoupravnih lokalnih skupnosti in v državni zbor (Jesih, 2004, str.117).
V ustavi je zapisano, da se v državni zbor izvoli tudi en poslanec madžarske narodnosti.
Poslanec narodne skupnosti ima pravico veta, če meni, da bi določen zakon lahko škodoval
razvoju manjšine ali zmanjšal njene pravice. Za volitve poslanca narodne skupnosti se
izoblikuje posebna volilna enota in poseben volilni imenik, kamor se lahko vpišejo pripadniki
narodne skupnosti na posebno pisno zahtevo in na podlagi mnenja posebne komisije. Vsi
pripadniki narodnih skupnosti imajo hkrati z volitvami svojega predstavnika v državnem
zboru pravico voliti tudi liste političnih strank na državni ravni, tako imajo na volitvah dva
volilna glasova (Jesih, 2004, str.116).
Zakon o lokalni samoupravi določa, da občine na narodnostno mešanem območju
zagotovijo uresničevanje posebnih pravic. Madžari imajo v občinskem svetu najmanj enega
predstavnika. S statutom občine se določi neposredna zastopanost narodnih skupnosti tudi v
drugih organih občine. Ustanoviti je potrebno posebne občinske komisije za narodnostna
vprašanja v katerih imajo pripadniki madžarske manjšine polovico članov (Manjšine in
čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 290).

3.2 ITALIJANSKA MANJŠINA V SLOVENIJI
Italijanska manjšina v Sloveniji živi na skrajnem jugozahodnem delu Slovenije predvsem
v urbanih središčih.
3.2.1. DEMOGRAFSKI RAZVOJ MANJŠINE
Pred drugo svetovno vojno je italijansko prebivalstvo na narodnostno mešanem območju
predstavljalo lokalno večino v mestih in le v nekaterih podeželskih naseljih, v širšem zaledju
Slovenske Istre jih praktično ni bilo. Danes je italijansko prebivalstvo povsod v manjšini.
Predstavlja slabih 5% prebivalstva. Delež se zmanjšuje predvsem zaradi doseljevanja iz
notranjosti Slovenije (Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 273-274).
V obdobju med letoma 1961 in 2002 se je število pripadnikov italijanske manjšine le malo
spreminjalo.
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Grafikon 5: Število Italijanov v Sloveniji po popisih 1961-2002
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Vir: Verska, jezikovna in…, 2003, str. 141
Grafikon 6: Starostna struktura Italijanov leta 2002
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Vir: Verska, jezikovna in…, 2003, str. 144-145
Delež Italijanov starejših od 65 let je kar 27,7%, mlajših od 20 let je samo 11%. To kaže
na veliko ostarelost prebivalstva.
Zmanjšanje števila Italijanov lahko pripišemo opredeljevanju za Slovence. Četrtina (557)
prebivalcev, ki so se leta 1991 opredelili za Italijane se je leta 2002 opredelilo za Slovence.
Obratno je storilo 260 Slovencev, ki so s Popisom prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj
2002 postali Italijani (Verska, jezikovna in…, 2003, str. 163).
Na narodnostno mešanem območju živi 81,5% Italijanov. Izven tega območja jih je največ
v Ljubljani (107), Novi Gorici (56), Sežani, Mariboru in Tolminu (Popis prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj 2002, 2006).
Glede na ostarelost prebivalstva je pričakovan nadpovprečno visok delež tistih z
osnovnošolsko (ali nižjo) izobrazbo. Pri skupinah z višjo in visoko izobrazbo je delež povsem
uravnotežen s slovenskim povprečjem. Kljub opazni ostarelosti manjšinske populacije je
izobrazbena struktura ugodna.
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Preglednica 3: Izobrazbena struktura Italijanov po območjih naselitve leta 1991
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Vir: Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 280)
Grafikon 7: Izobrazbena struktura Italijanov po območjih naselitve leta 1991
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Vir: Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 280

3.2.2. GOSPODARSKI DEJAVNIKI
Slovenska Istra in ožje obalno območje z bližnjimi vplivnimi conami sta gospodarsko
izredno dinamična, saj so tu stičišča gospodarskih tokov. Povojni trend industrializacije in
kmetijstva se je pričel obračati v smer terciarnih dejavnosti, zlasti povečevanja vloge
mednarodnega prometa in predvsem turizma. Obenem se je z odpiranjem meje v šestdesetih
letih povečal tranzit preko slovensko-italijanske meje in s tem tudi tranzitni značaj regije. Z
odpiranjem vzhodnoevropskih meja in vojno na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini se je v
devetdesetih letih okrepil pritisk na koprsko pristanišče. Danes je to območje izrazito
terciarno, usmerjeno v različne služnostne dejavnosti. Prav zaradi luke se krepijo dejavnosti
kot so bančništvo in zavarovalništvo (Manjšine in čezmejno…, 2004, str. 280).
Italijanska narodna skupnost živi v obalnem območju Slovenske Istre, ki po kazalcih
gospodarske razvitosti zaseda drugo mesto med statističnimi regijami. Območje zaradi
svojega geografskega položaja, predvsem zaradi obmorske lege, izrazito tranzitnega značaja,
z naglo razvijajočimi se storitvenimi funkcijami, ki prevladujejo v strukturi zaposlenega
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prebivalstva. Značilnost območja je tudi velika ekonomska moč prebivalstva, ki se kaže v
visoki osnovi za dohodnino na prebivalca, ki presega slovensko povprečje tudi do 20%
(Manjšine in čezmejno…, 2004, str. 281).
Primorje izkazuje rast absolutne vrednosti bruto družbenega proizvoda. Delež bruto
družbenega proizvoda Primorja v bruto družbenem proizvodu Slovenije se giblje med 5,6%
leta 1995 in 5,4% leta 2003.
Bruto družbeni proizvod na prebivalca je višji od slovenskega povprečja, znaša namreč
12882 evra. Višji BDP na prebivalca je samo še v Ljubljanski urbani regiji. Bruto družbeni
proizvod na prebivalca sicer presega slovensko povprečje, vendar je ta presežek vedno
manjši. Leta 1996, ko je bil največji je znašal 109%, leta 2003 je bil »najnižji« in sicer
103,4% povprečnega BDP na prebivalca v Sloveniji (Regionalni bruto družbeni proizvod
1995-2003, 2006).
Grafikon 8: Zaposleni Italijani po območjih bivanja in sektorjih dejavnosti
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Vir: Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 281
V zaposlitveni strukturi Italijanov močno prevladuje terciarni sektor kar z 67,5%, najmanj
je zaposlenih v kmetijstvu (11%). Največji delež Italijanov zaposlenih v terciarnem sektorju
(69%) je na narodnostno mešanem območju. Največ kmetov najdemo v Istri izven
narodnostno mešanega območja. Delež zaposlenih v industriji je nižji od slovenskega
povprečja, najvišji je pri Italijanih, ki živijo drugje po Sloveniji.
Večina pripadnikov manjšine sodi v srednji sloj, kjer so dobro zastopani različni
samostojni poklici, uradniki, učitelji in podobno. Sloj podjetnikov se krepi zaradi množice
individualnih stikov z Italijo, kjer imajo mnogi sorodnike, obenem pa predstavlja čezmejno
sodelovanje enega od gospodarskih temeljev manjšine, posebno na področju trgovine
(Manjšine in čezmejno…, 2004, str. 282).
Po osamosvojitvi Slovenije je na območju avtohtone poselitve Italijanov v Slovenski Istri
nastala vrsta zasebnih podjetij, predvsem trgovskih, ki so trgovala največ z Italijo, ter
podpornih dejavnosti, kjer so se zaposlovali Italijani (zavarovalništvo, bančništvo, odvetniške
pisarne, agencije…).
Med družbene pobude italijanske manjšine v Sloveniji sodi projekt za ustanovitev
informacijske agencije ter kulturnega centra. Ustanovili so center za malo gospodarstvo v
Piranu/Pirano, v katerega je italijanska narodna skupnost le deloma vključena.
Italijanska narodna skupnost v Sloveniji nima lastne ekonomske osnove. V zadnjih letih
teče vzpodbujanje gospodarske dejavnosti italijanske narodne skupnosti. Z izjemo treh
investicij v ribištvo in kmetijstvo, so bile vse ostale usmerjene v proizvodnjo dejavnost s
področja malega gospodarstva (Manjšine in čezmejno…, 2004, str. 282).
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V nasprotju z madžarsko manjšino so Italijani živeli ob odprti meji, ki jim je omogočala
intenzivne stike z ustanovami matičnega naroda. Odprta meja, številni in dobro prepustni
mejni prehodi ter bližina Trsta so pomembno prispevali k uveljavljanju pripadnikov manjšine
pri čezmejnem sodelovanju.
Pripadniki manjšine so glavni pobudniki prekomejnih kontaktov in izmenjav najprej na
kulturnem, nato na ekonomskem področju, čemur sledijo še institucionalni stiki na lokalni in
regionalni ravni.
Med pomembnejše projekte v okviru čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo
med leti 2002 in 2006 lahko naštejemo: Po poteh dediščine brez meja (Koper, Izola, Piran,
Dolina; turizem in kulturna dediščina), PORTON – središče za obdelavo, oblikovanje in
ohranjanje kamna (izobraževanje), Razvoj podeželja ob slovensko-italijanski meji in ADRInet EMAS (trajnostni razvoj) (Regionalni razvojni center Koper, 2006).

3.2.3. POLITIČNI DEJAVNIKI
Pripadniki italijanske manjšine niso ustanovili svoje politične stranke ampak so člani
drugih parlamentarnih in neparlamentarnih strank. Svoje predstavnike imajo tudi v večini
interesnih in družbenih organizacij večine. Zagotovljena mesta imajo v organizacijah, ki se
neposredno ukvarjajo z zadevami, ki zadevajo tudi manjšine (RTV Slovenija, Strokovni svet
RS za vzgojo in izobraževanje,…) tako na lokalni kot tudi na državni ravni (Jesih, 2004,
str.117).
Na narodnostno mešanem območju so ustanovili samoupravne narodne skupnosti (Obalna
italijanska samoupravna skupnost/Comunitá autogestita della nationalitá italiana).
Ustanovljene so na ravni občin in se združujejo v samoupravno narodno skupnost.
Samoupravne narodnostne skupnosti samostojno odločajo o vseh vprašanjih, ki zadevajo
položaj manjšine, sprejemajo stališča in dajejo predloge ter pobude pristojnim organom.
Imajo pravico ustanavljanja svojih organizacij in javnih zavodov. Pri svojem delu
samoupravne narodne skupnosti sodelujejo s predstavniki narodnih skupnosti, izvoljenimi v
organe samoupravnih lokalnih skupnosti in v državni zbor (Jesih, 2004, str.117).
Italijani so v obalnih občinah ustanovili društvo Skupnosti Italijanov. Dejavnost teh
skupnosti se pogosto pokriva z dejavnostjo samoupravnih narodnih skupnosti. Skupnosti
Italijanov so povezane v Italijanski uniji, ki povezuje Italijane iz Slovenije in Hrvaške
(Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 289).
V ustavi je zapisano, da se v državni zbor izvoli tudi en poslanec italijanske narodnosti.
Poslanec narodne skupnosti ima pravico veta, če meni, da bi določen zakon lahko škodoval
razvoju manjšine ali zmanjšal njene pravice. Za volitve poslanca narodne skupnosti se
izoblikuje posebna volilna enota in poseben volilni imenik, kamor se lahko vpišejo pripadniki
narodne skupnosti na posebno pisno zahtevo in na podlagi mnenja posebne komisije. Vsi
pripadniki narodnih skupnosti imajo hkrati z volitvami svojega predstavnika v državnem
zboru pravico voliti tudi liste političnih strank na državni ravni, tako imajo na volitvah dva
volilna glasova (Jesih, 2004, str.116).
Zakon o lokalni samoupravi določa, da občine na narodnostno mešanem območju
zagotovijo uresničevanje posebnih pravic. Italijani imajo v občinskem svetu najmanj enega
predstavnika. S statutom občine se določi neposredna zastopanost narodnih skupnosti tudi v
drugih organih občine. Ustanoviti je potrebno posebne občinske komisije za narodnostna
vprašanja v katerih imajo pripadniki italijanske manjšine polovico članov (Manjšine in
čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 290).
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4. ZAKONODAJA S PODROČJA VARSTVA MANJŠIN
Zakonodajo in dokumente, ki se dotikajo varovanja manjšin sem razdelila na tri stopnje
glede na velikost teritorija na katerem jih priznavajo.

4.1. MEDNARODNI DOKUMENTI
Manjšinska problematika je vključena v številne mednarodne listine, deklaracije in
sporazume. Vendar se ti dokumenti omejujejo na splošne oblike boja proti diskriminaciji, na
spoštovanje jezikovne različnosti in varovanje človekovih pravic vseh ljudi, ne izpostavljajo
pa pripadnikov manjšin.
Najpomembnejši dokumenti, ki jih priznavajo po vsem svetu in so jih izdali Združeni
narodi ter njihove posebne agencije:
• Listina Združenih narodov o človečanskih pravicah (1948);
• Konvencija Združenih narodov o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (1965);
• Deklaracija UNESCO o rasi in rasnih predsodkih (1978);
• Deklaracija Združenih narodov o pravicah pripadnikov narodnih, verskih in
jezikovnih manjšin (1992) (Vršaj, 2004, str. 188).
Listna Združenih narodov o človečanskih pravicah je bila odobrena že leta 1948. Med
pravicami so poudarjene pravice o svobodi vsakega človeka ter pravica do svobodne
opredelitve v kulturnem življenju (Vršaj, 2004, str. 189).
Deklaracija UNESCO o rasi in rasnih predsodkih govori o prepovedi razlikovanja ljudi
glede na raso, barvo kože, narodni izvor ali vero. Za odkrivanje diskriminacije je potrebno
vzpostaviti upravne mehanizme (Vršaj, 2004, str. 190).
Deklaracija Združenih narodov o pravicah pripadnikov narodnih, verskih in jezikovnih
manjšin govori o potrebi, da države varujejo obstoj in narodno ali etnično, kulturno, versko in
jezikovno identiteto manjšin znotraj svojih ozemelj in spodbujajo razmere za podpiranje te
identitete.prav tako je pomembno, da imajo pripadniki manjšine pravico sodelovanja pri
odločitvah, ki jih zadevajo (Vršaj, 2004, str. 191).
V Evropi veljavne dokumente so pripravile Konferenca za varnost in sodelovanje v
Evropi, Evropska Unija in Svet Evrope.
Najpomembnejši dokumenti v časovnem zaporedju bi bili:
• Sklepna listina Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (1975);
• Svet Evrope – Evropske listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih (1992);
• Instrument Srednje-evropske pobude za varstvo manjšinskih pravic (1994);
• Okvirna konvencija Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin (1994);
• Direktiva Sveta EU o uresničevanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na
raso ali etnično poreklo (2000);
• Listina o temeljnih pravicah Evropske Unije (2000, 2004) (Vršaj, 2004, str. 188).
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V sklepni listini Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi je zapisano, da bodo
države spoštovale pravico oseb, ki pripadajo manjšinam do enakosti pred zakoni, nudile jim
bodo vse možnosti za dejansko uživanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in bodo na
ta način varovale njihove zakonite interese (Vršaj, 2004, str. 192).
Evropska listina regionalnih in manjšinskih jezikov je prvi obvezujoč večstranski
mednarodni dokument, ki se v celoti ukvarja z enim od področij varstva manjšinskih pravic.
Listina zajema različne možnosti za uveljavljanje manjšinskih ali regionalnih jezikov v
družbenem življenju, zato lahko njeno vsebino štejemo tudi kot del evropskega standarda
manjšinskega varstva. Vsebinsko zajema načine uporabe regionalnih in manjšinskih jezikov v
vzgoji in izobraževanju, pri delu pravosodnih organov in upravne oblasti ter javnih služb,
medijev, kulturnih dejavnosti in olajšav, v gospodarskem in socialnem življenju ter pri
izmenjavi s tujino. Kot način nadzora nad uresničevanjem predvideva pripravo državnih
poročil (Klopčič, 2002, str. 89).
Države srednjeevropske pobude (Italija, Avstrija, Slovenija, Madžarska) so podpisale
Instrument Srednje-evropske pobude za varstvo manjšinskih pravic v katerem jamčijo pravico
pripadnikov narodnih manjšin do izražanja, ohranjanja in razvijanja svoje etnične, kulturne,
jezikovne in verske identitete ter do ohranjanja in razvijanja svoje kulture, ter sprejemanje
posebnih ukrepov v korist pripadnikov narodnih manjšin s ciljem pospeševanja
enakopravnosti med njimi in ostalim prebivalstvom ali upoštevanja njihovih specifičnih
pogojev kar se ne razume kot diskriminacijsko dejanje (Vršaj, 2004, str. 197-198).
Določila Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin so programskega značaja.
Države podpisnice morajo prilagoditi svojo zakonodajo tako, da postane skladna z načeli v
konvenciji. Najpomembnejša načela so: načelo enakosti pred zakonom ter na vseh področjih
gospodarskega, socialnega, političnega in kulturnega življenja; svobodnega razvijanja lastne
kulture; strpnosti ter dialoga; svobode združevanja; svobodnega izpovedovanja vere;
svobodnega dostopa do medijev in njihove uporabe; vrsto jezikovnih svoboščin, kot so:
svobodna uporaba manjšinskega jezika v zasebnem in javnem življenju; pravica do uporabe
priimka in imena v jeziku manjšine ter nameščanja znakov in napisov zasebne narave kakor
tudi topografskih znakov v jeziku manjšine; pravica do izobrazbe in učenja manjšinskega
jezika; pravica do učinkovitega sodelovanja v kulturnem, družbenem in gospodarskem
življenju ter pri javnih zadevah; prepoved prisilne asimilacije ter pravica do čezmejnih stikov
(Hajós, 2002, str. 84-85).
Države Evropske Unije so leta 2001 podpisale Pogodbo v Nici. Del te pogodbe je tudi
Listina temeljnih pravic Evropske Unije, ki so jo kasneje vključili kot drugi del tudi v predlog
nove Ustave Evropske Unije, ki še ni sprejet (Vršaj, 2004, str. 54).

4.2. DRŽAVNI DOKUMENTI IN ZAKONODAJA
Ustava Republike Slovenije iz leta 1991 je sprejela in še bolj razdelala »pozitivni koncept
zaščite« avtohtonih narodnih manjšin v Sloveniji. Značilnost tega koncepta je, da predvideva
aktivno vlogo in zagotovljen vpliv etničnih manjšin v političnem procesu. Pri tem manjšine
vzpostavi kot aktiven subjekt v demokratični pluralni družbi in poudarja dvojno naravo
njihovih posebnih pravic. Aktiven subjekt in nosilec posebnih pravic sta namreč tako
manjšinska skupnost kot kolektivni subjekt kot tudi sleherni pripadnik te manjšine kot
posameznik. Poleg tega pozitivni koncept zaščite manjšin predvideva tudi aktivno vlogo
države pri uresničevanju posebnih manjšinskih pravic in tudi pri zagotavljanju potrebnih
pogojev za njihovo uresničevanje (Manjšine in čezmejno sodelovanje…, 2004, str. 303).
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Kot najpomembnejši državni dokument Ustava Republike Slovenije zagotavlja pravice
manjšinam na svojem ozemlju v več členih. Členi, ki se ukvarjajo tudi z varstvom manjšine
so: 5, 11, 14, 61, 62, 63, 64, 65 in 80 člen. Posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske
narodne skupnosti v Sloveniji določa 64. člen Ustave (Komentar ustave Republike Slovenije,
2002).
»Avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti ter njunim pripadnikom je
zagotovljena pravica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje
svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in
znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega obveščanja in
založništva. V skladu z zakonom imata ti narodni skupnosti in njuni pripadniki pravico do
vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in
izobraževanja. Zakon določa območja, na katerih je dvojezično šolstvo obvezno. Narodnima
skupnostima in njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da gojijo odnose s svojima
matičnima narodoma in njunima državama. Država gmotno in moralno podpira uveljavljanje
teh pravic.
Na območjih, kjer ti skupnosti živita, ustanovijo njuni pripadniki za uresničevanje svojih
pravic svoje samoupravne skupnosti. Na njihov predlog lahko država pooblasti samoupravne
narodne skupnosti za opravljanje določenih nalog iz državne pristojnosti ter zagotavlja
sredstva za njihovo uresničevanje.
Narodni skupnosti sta neposredno zastopani v predstavniških organih lokalne samouprave
in v državnem zboru.
Zakon ureja položaj in način uresničevanja pravic italijanske oziroma madžarske narodne
skupnosti na območjih, kjer živita, obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti za
uresničevanje teh pravic, ter tiste pravice, ki jih pripadniki teh narodnih skupnosti
uresničujejo tudi zunaj teh območij. Pravice obeh narodnih skupnosti ter njunih pripadnikov
so zagotovljene ne glede na število pripadnikov teh skupnosti.
Zakoni, drugi predpisi in splošni akti, ki zadevajo uresničevanje v ustavi določenih pravic
in položaja zgolj narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja predstavnikov
narodnih skupnosti« (Komentar ustave Republike Slovenije, 2002, str. 621).
Varstvo manjšine in njenih pravic zagotavljajo tudi dvostranske mednarodne pogodbe kot
so Osimski sporazumi, Sporazum o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado RS in
Vlado italijanske republike in Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne
manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji
(Mednarodni in meddržavni…, 2006).
Poleg Ustave področje varstva manjšin urejajo še zakoni, ki jih je izdal Državni zbor.
Seznam takšnih zakonov so pripravili na Uradu vlade RS za narodnosti. Seznam navaja 60
najpomembnejših predpisov, ki se ki se nanašajo na posebne pravice italijanske in madžarske
narodne skupnosti na različnih področjih.
Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o
lokalnih volitvah, Zakon o grbu, zastavi in himni RS ter o slovenski narodni zastavi, Zakon o
imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb.
Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje
in izobraževanja, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo –
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče, Zakon o medijih.
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Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske
osnove za avtohtoni narodni skupnosti, Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodelitev
sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove na narodnostno mešanih območjih za leto 2001
(Pravni predpisi…, 2006).

4.3. LOKALNI DOKUMENTI
Med lokalne dokumente sem uvrstila statute občin na narodnostno mešanem območju. To
so občine Izola, Koper, Piran, Lendava, Dobrovnik, Moravske Toplice, Hodoš in Šalovci.
Statuti občin opredeljujejo naselja, ki spadajo v narodnostno mešano območje. Prav tako
statuti postavijo temelje za izvrševanje pravic manjšin, ki jih zagotavljajo ustava in zakoni.
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5. PRIMERJAVA
MANJŠINE

POLOŽAJA

ITALIJANSKE

IN

MADŽARSKE

Položaj italijanske manjšine se razlikuje od položaja madžarske manjšine, saj živita v
popolnoma različnih okoljih, ki sta različno vplivali na njun razvoj.
Italijanska manjšina živi v Primorju, ki je za Ljubljansko urbano regijo druga najbolj
razvita regija v Sloveniji. Nobena občina ne spada med območja s posebnimi razvojnimi
potrebami. Obalno-kraška statistična regija se uvršča v seznam regij D, kar pomeni, da
najmanj zaostaja v razvoju in ji zato pripada najmanjši delež spodbud pomembnih za skladni
regionalni razvoj. Tudi po indeksu razvojne ogroženosti je Obalno-kraška statistična regija na
drugem mestu. Leta 2005 je znašal 78,9.
V Pomurju, kjer živi madžarska manjšina, so razmere povsem drugačne. Pomurska
statistična regija se po indeksu razvojne ogroženosti zadnjih pet let uvršča prav na zadnje
mesto in je tako najslabše razvita slovenska regija. Prav vse občine v Pomurju se uvrščajo
med območja s posebnimi razvojnimi problemi. Pomurje se uvršča med regije, ki najbolj
zaostajajo v razvoju v seznam regij A. Sem se uvrščajo regije (in občine), ki najbolj zaostajajo
v razvoju in imajo prednost pri pridobivanju spodbud pomembnih za skladen regionalni
razvoj. Indeks razvojne ogroženosti je v Pomurju leta 2005 znašal 169,6, kar je uvrščalo
Pomurje daleč na zadnje mesto (Navodilo o prednostnih območjih…, 2001, Indeks razvojne
ogroženosti, 2005).
Če primerjamo območje avtohtone poselitve obeh manjšin vidimo, da Italijani živijo
predvsem v mestih, kjer ne dosegajo pomembnejšega deleža v narodnostni sestavi (povprečno
okrog 5%, v južnem delu NMO več). Madžari, z izjemo Lendave, živijo predvsem na
podeželju, kjer predstavljajo dobro polovico prebivalstva (skoraj 52%). Ravno obalni predeli
Slovenije, kjer se nahaja tudi narodnostno mešano območje italijanske manjšine, so med
najbolj zanimivimi območji za priseljevanje. Sem se priseljujejo ljudje iz vse Slovenije. Tako
se tu povečuje delež Slovencev in pripadnikov drugih narodnosti, delež Italijanov pa se
zmanjšuje. Pomurje je v nasprotju z Obalo, ki izkazuje koncentracijo prebivalstva, območje
depopulacije in izseljevanja. Ravno v Pomurju je še zdaj največji delež zdomcev oziroma
ljudi na začasnem delu v tujini. Poleg tega to nakazujejo tudi podatki o stalnem prebivališču
Madžarov izven narodnostno mešanega območja, vendar je s temi podatki potrebno ravnati
previdno, saj so se v večja industrijska središča priseljevali tudi pripadniki madžarske
narodnosti iz drugih delov bivše Jugoslavije (Vojvodina) in ne samo iz narodnostno mešanega
območja.
Po starostni strukturi obe populaciji izkazujeta velik delež ostarelega prebivalstva in zelo
majhen delež mladih. Pri obeh manjšinah ima starostna piramida obliko žare. V zadnjih
dvajsetih letih se je število rojstev prepolovilo, kar je kar nekaj anketirancev napeljalo na
misel, da bodo nekega dne manjšine kljub dobremu varstvu izginile.
Zaradi ostarelosti prebivalstva je izobrazbena struktura nekoliko slabša kot je slovensko
povprečje. Delež tistih, ki so končali osnovno šolo ali še te ne je višji od polovice, delež tistih
z višjo in visokošolsko izobrazbo je bolj ali manj primerljiv s slovenskim povprečjem. Pri
Madžarih je nekoliko nižji, pri Italijanih nekoliko višji. To lahko obrazložimo s terciarizacijo
gospodarstva v Primorju, kar je zahtevalo bolje izobražene kadre.
Po gospodarski plati se narodnostno mešani območji izkazujeta pravo nasprotje. Obala
ima perspektivno in cvetoče gospodarstvo v katerem že prevladuje terciarni sektor, medtem
ko ima v Pomurju še vedno pomembno vlogo tudi kmetijstvo. Primorsko gospodarstvo se je
razvijalo ob odprti meji z intenzivnimi čezmejnimi stiki, kar je preusmerilo gospodarski
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razvoj iz kmetijstva in industrije v storitvene dejavnosti, predvsem se je povečal pomen
mednarodnega prometa in turizma. Na drugi strani je bila madžarsko-jugoslovanska meja
zaprta (železna zavesa), Pomurje je postalo periferno območje brez pomembnejše
gospodarske osnove. Osnovo za razvoj industrije in povečanja števila delovnih mest izven
kmetijstva so dala nahajališča nafte in zemeljskega plina pri Lendavi. Šele v zadnjem času (po
osamosvojitvi Slovenije) s se pričele intenzivneje razvijati tudi storitvene dejavnosti. Sedaj
južni del narodnostno mešanega območja madžarske manjšine (okolica Lendave) izkazuje
pozitivne gospodarske trende in zmerno koncentracijo prebivalstva.
Zaposlitvena struktura pripadnikov manjšine je odraz lokalnih gospodarskih razmer. Na
Obali z dobrima dvema tretjina močno prevladujejo zaposleni v terciarnem sektorju
(storitvah), delež zaposlenih v primarnem sektorju (kmetijstvo, ribištvo) je le enajst odstoten.
K zaposlenim v kmetijstvu največ prispevajo tisti Italijani, ki živijo v Slovenski Istri izven
narodnostno mešanega območja. V Pomurju je situacija čisto drugačna. V industriji je
zaposlenih dobrih 37% Madžarov, s kmetijstvom se jih ukvarja slabih 37%, najmanj je
zaposlenih v storitvenih dejavnostih (26%). Največji delež kmetov med Madžari je ravno na
narodnostno mešanem območju, največji delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih pa v
Murski Soboti in drugje po Sloveniji, kar nakazuje na izseljevanje bolj izobraženega kadra z
narodnostno mešanega območja v večja mesta, kjer so boljše možnosti za zaposlitev.
Čezmejno sodelovanje med Italijo in Slovenijo je veliko intenzivnejše kot čezmejno
sodelovanje med Madžarsko in Slovenijo. Na to je vplivala odprtost italijansko-slovenske
meje, ter tradicionalni stiki med prebivalci na obeh straneh meje (Kras je bil zaledje Trsta,
kraj kamor so Tržačani hodili poleti na počitnice, Slovenci pa so v Trst nosili prodajat
pridelke). Gre za enoten kulturni prostor s skupno zgodovinsko izkušnjo. Poleg tega je meja
zelo »mlada«. Čezmejno sodelovanje v Pomurju se je začelo šele po osamosvojitvi Slovenije.
Najpomembnejši projekt je trideželni naravni park Goričko - Örseg - Raab.
Ne Madžari ne Italijani niso ustanovili svojih političnih strank ampak so se včlanili v
večinske parlamentarne in neparlamentarne stranke. Obe manjšini imata vsaka svojo
samoupravno narodno skupnost, ki skrbi za spoštovanje pravic pripadnikov manjšine. Italijani
so ustanovili svoja društva, ki so se skupaj s hrvaškimi društvi povezala v Unijo Italijanov.
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6. PERCEPCIJA MANJŠINSKE POLITIKE V SLOVENIJI
Ankete so bile opravljene v dveh tednih, saj bi v primeru daljšega časovnega obdobja
utegnilo priti do različnih dogodkov v notranji in zunanji politiki, ki bi lahko vplivali na
kakovost odgovorov.
Ankete so bile razporejene v pet različnih krajev v Sloveniji. Dva izmed izbranih krajev
(Lendava/Lendva, Koper/Capodistria) ležita na narodnostno mešanem območju, naslednja
dva (Divača, Murska Sobota) v bližini narodnostno mešanih območij. Zadnji izbrani kraj za
anketiranje je Ljubljana kot glavno mesto države in eno pomembnejših imigracijskih središč,
kamor so se v toku zadnjih petdesetih let priseljevali pripadniki drugih narodov iz bivše
Jugoslavije ter prispevali k multikulturnosti družbe.
Tako so ankete najprej obdelane kot celota za vso Slovenijo, nato še glede na kraj
izvajanja, da bi se pokazala različnost poznavanja manjšinske problematike in mnenj o tej
temi glede na oddaljenost od območja na katerem živi avtohtona manjšina. Na koncu so
združene v dve skupini (ankete opravljene v Ljubljani so izpuščene) še glede na to na
katerem, oziroma blizu katerega narodnostno mešanega območja so bile opravljene, z
namenom ugotavljanja ali obstajajo kakšne razlike v moči vpliva manjšine na širšo okolico,
oziroma statistično regijo ki ji pripadajo.

6.1. REZULTATI ANKETIRANJA
Ankete glede na spolno in starostno strukturo niso najbolj uravnotežene, saj je bilo
anketiranih nekoliko več žensk (53%) kot moških (47%). Prav tako med vzorcem
prevladujejo anketiranci mlajši od 25 let (34,5%), nekoliko manj je tistih v srednji starostni
skupini (26-50 let; 32%).
Glede na status so bili anketiranci dokaj enakomerno razporejen v vse štiri razrede.
Največji delež zavzemajo zaposleni (31%), najmanj je nezaposlenih (16%). Le nekoliko manj
od zaposlenih je bilo dijakov in študentov (28%), podoben delež so dosegali tudi upokojenci
(25%).
Grafikon 9: Anketiranci po narodnosti
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria, Murska Sobota, Lendava/Lendva, Ljubljana; 8.21. 3. 2006; N=150)
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Med anketiranci je največji delež Slovencev (86%), anketirancev, ki so se opredelili za
pripadnike avtohtonih manjšin v Sloveniji je 7%; 6% je Madžarov in 1% Italijanov.
Pripadnikov drugih narodov (Hrvati in Srbi) je prav tako 7%. Potrebno je opozoriti na to, da
je opredeljevanje po narodnosti subjektivno.
Poznavanje narodnih manjšin v Sloveniji je precej slabo. Velik del anketiranih je naštel
italijansko in madžarsko manjšino (117 anketiranih; 78%). Največkrat je bila omenjena
madžarska manjšina (135), sledi jim italijanska manjšina (129). Pogosteje so se pojavili še
Jugoslovani (48 anketiranih; 32%) in Romi (34 anketiranih; 22,5%).
Grafikon 10: Narodne manjšine, ki so jih našteli anketiranci
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria, Murska Sobota, Lendava/Lendva, Ljubljana; 8.21. 3. 2006; N=150)
Manjšine so v okolju v katerem živijo bolj ali manj opazne in prepoznavne.
Najpomembnejši znaki po katerih po mnenju anketirancev lahko opazimo prisotnost manjšine
v okolju je uporaba jezika manjšine pri pogovorih, na dvojezičnih napisih, tablah, v sredstvih
javnega obveščanja. Med ostalimi odgovori so bile še dvojezične šole, izobešanje zastave
države manjšine in odgovor, da manjšina sploh ni opazna. Na zelo veliko pogostost odgovora
dvojezični napisi (53%) bi lahko vplivala reklama za spletni naslov oddaje 24 ur, ki se je v
času anketiranja vrtela med dnevno informativno oddajo in je prikazovala Jörga Haiderja pri
prestavljanju enojezične table za Pliberk/Bleiburg. Prav tako so bili takrat zelo aktualna tema
dvojezični napisi na Avstrijskem Koroškem.
Grafikon 11: Znaki po katerih se prepozna prisotnost manjšine na nekem območju
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria, Murska Sobota, Lendava/Lendva, Ljubljana; 8.21. 3. 2006; N=150)
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Manjšina ima določen vpliv na okolje v katerem živi. Učinki sobivanja manjšine v
prostoru so lahko zelo različni. Nekateri dojemajo manjšino v okolju kot nek pozitiven
element, ki lahko veliko doprinese, spet drugi v njej vidijo močan konfliktni potencial.
Kot najpomembnejši pozitivni učinki sobivanja z manjšino so se izkazali multikulturnost,
večjezičnost, učenje strpnosti in sprejemanja drugačnih, povezovanje z matičnimi narodi tako
na kulturnem kot gospodarskem področju, možnost izobraževanja in zaposlitve v tujini zaradi
znanja jezika, priseljenci so bili izpostavljeni tudi kot poceni delovna sila na delovnih mestih
na katerih se Slovenci nočejo zaposlovati. Kar 20% anketiranih na to vprašanje ni odgovorilo.
Grafikon 12: Pozitivni učinki prisotnosti narodne manjšine
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria, Murska Sobota, Lendava/Lendva, Ljubljana; 8.21. 3. 2006; N=150)
Med negativnimi učinki sobivanja z manjšino so anketiranci najpogosteje navedli, da
negativni učinki ne obstajajo. Drugače so najbolj problematični konflikti oziroma nestrpneži,
ki konflikte povzročajo. Prav tako smo lahko zaskrbljeni zaradi diskriminacije in ksenofobije.
Določene probleme so predvsem v preteklosti povzročale razne manipulacije in zunanji
pritiski matičnih narodov manjšine, ki so hoteli območje poseljeno s svojo manjšino vključiti
v svojo državo. Na ta del vprašanja ni odgovorilo 22,5% anketirancev.
Grafikon 13: Negativni učinki prisotnosti narodne manjšine
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria, Murska Sobota, Lendava/Lendva, Ljubljana; 8.21. 3. 2006; N=150)
Samo 68% anketirancev je odgovorilo na oba dela vprašanja, popolnoma brez odgovora je
bilo 16 anket, ki predstavljajo 10,5% odgovorov, 21,5% anketiranih je odgovorilo samo na en
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del vprašanja pri čemer so nekoliko pogosteje navedli pozitivne učinke prisotnosti
manjšinskega naroda.
Prav tako lahko ugotovimo precej slabo poznavanje dokumentov, ki se ukvarjajo z
varstvom pravic narodnih manjšin in njihovih pripadnikov. Skoraj polovica (49%) anketiranih
ni navedla niti enega dokumenta. Le 18% anketiranih je naštelo dva ali več različnih
dokumentov. Samo osem (5%) anketirancev je navedlo tri dokumente.
Najpogosteje so navajali zakone (44%), pa tudi ustavo (21%), redkeje so omenili
mednarodne dokumente in statute občin na narodnostno mešanem območju.
Grafikon 14: Število naštetih dokumentov, ki se ukvarjajo z vprašanjem pravic narodnih
manjšin
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria, Murska Sobota, Lendava/Lendva, Ljubljana; 8.21. 3. 2006; N=150)
Grafikon 15: Dokumenti, ki se ukvarjajo z vprašanjem pravic narodnih manjšin
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria, Murska Sobota, Lendava/Lendva, Ljubljana; 8.21. 3. 2006; N=150)
Pravice, ki jih slovenska ustava in zakonodaja zagotavljata narodnim manjšinam in
njihovim pripadnikom so zelo različne in segajo na vsa področja njihovega življenja in
delovanja v družbi. Anketiranci so kot najpomembnejše pravice izpostavljali predvsem
šolanje v materinem jeziku ter rabo le tega v javnem življenju. Mnogo ljudem se zdi
pomembna tudi enakopravnost pripadnikov manjšin z večinskim narodom oziroma prepoved
diskriminacije na podlagi tega, da neka oseba pripada manjšini. Prav tako je pomembna
možnost ohranjanja svoje kulture in praznovanja praznikov, ki so državni prazniki v matični
državi manjšine. Le 8% anketirancev je kot eno pomembnejših pravic izpostavilo poslanca
narodne manjšine v državnem zboru. V Ljubljani kar sedem anketirancev ni podalo odgovora
v Kopru je bilo takšnih še šest.
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Grafikon 16: Najpomembnejše pravice narodnih manjšin in njihovih pripadnikov
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria, Murska Sobota, Lendava/Lendva, Ljubljana; 8.21. 3. 2006; N=150)
Na vprašanje ali bi bilo potrebno dodati še kakšno pravico je kar 80% anketiranih
odgovorilo da ne, 5% se ni moglo opredeliti. Le 15% anketiranih bi dodalo še kakšno pravico,
ali pa bi obstoječe malce prilagodili, na primer tako, da bi za nespoštovanje uvedli sankcije.
Dobra tretjina teh, ki bi spreminjali pravice, je mnenja, da bi si podobne pravice zaslužili tudi
pripadniki drugih narodnih manjšin, ne samo Italijani in Madžari. Nekateri so mnenja, da bi
morali v šolah posvetiti več pozornosti jeziku in kulturi manjšine ter po končanem šolanju
omogočiti pridobitev posebnih štipendij za pripadnike manjšine, ki bi jim omogočile šolanje v
matični državi. Nekdo je predlagal, da se naredi pregled evropske zakonodaje, izpiše vse
primere zaščite in nato napiše nov zakon o varstvu manjšin po katerem bi bile manjšine v
Sloveniji najbolj zaščitene v Evropi.
Grafikon 17: Ali bi bilo potrebno dodati še katero pravico?
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria, Murska Sobota, Lendava/Lendva, Ljubljana; 8.21. 3. 2006; N=150)
Proti odvzemanju pravic pripadnikom manjšine je kar 86% anketirancev. Le 3% jih ni
odgovorilo na to vprašanje. Pravice bi krčilo 11% anketirancev (17 anketiranih). Kar šest
anketiranih bi ukinilo poslanca narodne skupnosti. Štirje anketiranci bi ukinili obvezno
dvojezičnost in bi raje uvedli posebne brezplačne tečaje za tiste Slovence, ki se želijo učiti
jezika manjšine. V Lendavi/Lendvi so se prebivalci pritoževali tudi nad tem, da Pomurska
narodna madžarska samoupravna skupnost sofinancira nakup učbenikov samo tistim
učencem, ki so se opredelili kot Madžari, Slovencem pa ne čeprav potrebujejo povsem enake
učbenike. Prav tako v Lendavi/Lendvi nekateri menijo, da imajo pripadniki madžarske
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manjšine preveč pravic in bi jih bilo potrebno večino ukiniti, da bi bili enakopravni z
Slovenci.
Grafikon 18: Ali bi bilo potrebno odvzeti kakšno pravico?
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria, Murska Sobota, Lendava/Lendva, Ljubljana; 8.21. 3. 2006; N=150)
Glede finančne skrbi za manjšine v Sloveniji se kar 79% anketirancev strinja, da je to
dolžnost obeh držav, tako Slovenije kot države kateri manjšina pripada. Nekoliko več
anketirancev (12%) je mnenja, da bi morala za manjšine poskrbeti država v kateri imajo
pripadniki manjšine stalno prebivališče in državljanstvo, 9% pa jih meni da je to izključna
dolžnost matičnega naroda.
Grafikon 19: Kdo naj poskrbi za financiranje dejavnosti narodnih manjšin v Sloveniji?
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria, Murska Sobota, Lendava/Lendva, Ljubljana; 8.21. 3. 2006; N=150)
Na vprašanje o financiranju Slovencev izven Slovenije le 72% anketirancev meni, da je
potrebno sodelovanje obeh držav, tako Slovenije kot države v kateri Slovenci živijo. Tako kar
15% anketiranih meni, da je Slovenija sama dolžna poskrbeti za finančne potrebe Slovencev
izven Slovenije, 13% pa je mnenja, da nam za to ni potrebno skrbeti in naj zanje poskrbi
država v kateri živijo.
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Grafikon 20: Kdo naj poskrbi za financiranje dejavnosti Slovencev izven Slovenije?
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria, Murska Sobota, Lendava/Lendva, Ljubljana; 8.21. 3. 2006; N=150)
V Sloveniji poleg zaščitenih avtohtonih manjšin živijo še druge neavtohtone manjšine, ki
so posledica imigracijskih procesov in ne uživajo takšne zaščite kot jo italijanska in
madžarska narodnostna skupnost.
Kar 58% anketiranih meni, da ni potrebno zaščititi tudi imigrantskih skupnosti. Večina le
teh je dodala, da že brez dodatne zaščite ohranjajo svoj jezik, kulturo in vero in ni nobene
potrebe, da bi jih k temu še posebej spodbujali. Nekateri so bili mnenja, da gre tako ali tako za
ekonomske priseljence, ki iščejo zgolj boljši zaslužek, zato ni potrebe za ohranjanje njihovega
jezika in kulture. Med tistimi, ki bi ščitili tudi druge narodne skupnosti bi jih skoraj polovica
ščitila vse narodne skupnosti, ki živijo v Sloveniji, vendar večina bi jim dodelila manj pravic
kakor jih imajo Italijani in Madžari; le toliko, da bi lahko ohranili jezik in kulturo. Zaščitili bi
predvsem pripadnike narodov iz bivše Jugoslavije ter avtohtono romsko in nemško manjšino.
Grafikon 21: Ali bi bilo potrebno zaščititi še katero narodno manjšino?
1%
41%
58%

da

ne

ne vem

Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria, Murska Sobota, Lendava/Lendva, Ljubljana; 8.21. 3. 2006; N=150)
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Grafikon 22: Katero manjšino bi še zaščitili?
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria, Murska Sobota, Lendava/Lendva, Ljubljana; 8.21. 3. 2006; N=150)
Preglednica 4: Vrednotenje slovenske manjšinske politike
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria, Murska Sobota, Lendava/Lendva,
21. 3. 2006; N=150)
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Grafikon 23: Vrednotenje slovenske manjšinske politike
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria, Murska Sobota, Lendava/Lendva, Ljubljana; 8.21. 3. 2006; N=150)
Kar 82% anketirancev meni, da večina in manjšina živita v sožitju. Od tega se s trditvijo
povsem strinja 22% anketiranih. S trditvijo se ne strinja 9% anketiranih oseb, enak delež se ni
opredelil.
Na prvo trditev se navezuje druga, ki govori o diskriminaciji. Tu je nekoliko manjši delež
neopredeljenih (5%). S trditvijo, da so pripadniki pogosto žrtve diskriminacije se strinja 17%
anketirancev; 78% se s tem ne strinja.
Prav tako se večina (60%) anketirancev ne strinja s tem, da bi se morala manjšina
prilagoditi večini. Menijo, da bi bila to kršitev človekovih pravic, saj bi jim onemogočili
svobodno izbiro, poleg tega, da bi se s tem osiromašila kultura območja na katerem živijo.
Tretjina anketirancev je mnenja, da bi se morala manjšina prilagoditi večini predvsem v
javnem življenju.
Kar 56% anketirancev je mnenja, da se manjšine ne bodo asimilirale, ampak da bodo
ohranile svojo identiteto, jezik in kulturo. Le 17% anketirancev je meni, da bodo manjšine
nekoč izginile. Skoraj tretjina anketiranih o tem nima mnenja.
Več kot dve tretjini anketiranih (72%) je mnenja, da so manjšine v Sloveniji dovolj dobro
zaščitene. Le 11% se jih s to trditvijo ne strinja.
Skoraj polovica anketiranih (47%) se na trditev o tem, da Slovenija bolje skrbi za Italijane
kot Madžare ni hotela opredeliti. Od tistih, ki so se opredelili do trditve se v Primorju
večinoma niso strinjali z njo, medtem ko so se s trditvijo strinjali predvsem v Pomurju.
S trditvijo, da bi Slovenija morala poskrbeti za Slovence, za manjšine pa njihove matične
države se ne strinja 79% anketiranih. Le 16% anketiranih se s tem strinja. Če to primerjamo z
vprašanjem o financiranju dejavnosti manjšin opazimo, da je tu odstotek tistih, ki menijo, da
bi morala matična država poskrbeti za svojo manjšino nekoliko večji.
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Dobra polovica anketiranih se ne strinja s tem, da bi Slovenija bolje skrbela za Slovence v
zamejstvu kakor za manjšine na njenem ozemlju. S to trditvijo se strinja samo 5% anketiranih,
ostalih 44% se ni želelo opredeliti ali pa so izjavili, da problematike v zamejstvu ne poznajo
dovolj dobro, da bi lahko primerjali.
Dobra polovica meni, da imajo manjšine dovolj veliko vlogo v javnem življenju in da ni
potrebe po tem, da bi se njihova moč in pojavljanje povečalo. Dobra tretjina se s trditvijo ne
strinja in meni, da so manjšine v javnem življenju zapostavljene. V Lendavi/Lendvi so me
opozorili tudi na to, da se je že zgodilo, da se je na prireditvi, ki je potekala dvojezično očitalo
voditelju rabo madžarskega jezika, ker je tu Slovenija in tu govorimo slovensko.
Kar 60% anketiranih se ne strinja s trditvijo, da narodna manjšina ne potrebuje
predstavnika v državnem zboru. Skoraj tretjina se s trditvijo strinja. Pri primerjavi z
vprašanjem o ukinjanju pravic pripadnikom narodnostnih skupnosti, kjer bi poslanca ukinilo
4% anketiranih, se tu poslanec zdi nepotreben kar 32% anketiranim.
Prav tako 60% anketiranih meni, da dvojezičnost ni le dodaten strošek, temveč ena od
temeljnih pravic manjšine, ki pomaga ohranjati njeno identiteto in obstoj. Slaba tretjina (27%)
meni, da morajo pripadniki manjšine znati slovensko in ni nobene potrebe po dvojezičnih
napisih in dokumentih, saj zahtevajo dodatno delo in stroške.
Pri trditvi o dvojezičnem šolstvu so se odgovori razdelili na tretjine. Slaba tretjina se ni
želela opredeliti, saj z dvojezičnim šolstvom nimajo izkušenj in ga zato ne morejo ocenjevati.
34% je z obliko dvojezičnega šolstva zadovoljnih, 37% se s trditvijo ne strinja. Zadnja tretjina
se deli v dve skupini, eni bi uvedli izbirno dvojezičnost ali fakultativno učenje jezika
manjšine, drugi menijo, da s stanjem ne smemo biti zadovoljni, saj nas to lahko »uspava« in
pozabimo na napredek, ki bi ga lahko dosegli.
Dobra polovica (53%) anketiranih se ne strinja s tem, da se Slovencem ne bi bilo potrebno
učiti jezika manjšine. Menijo, da bi na narodnostno mešanem območju morali vsi znati tudi
jezik manjšine vsaj za vsakdanjo komunikacijo. 40% anketiranih je mnenja, da znanje jezika
manjšine za Slovence ni nujno potrebno, vendar je vseeno dobro, da ga vsaj razumejo.
Le 10% anketiranih meni, da ni dovolj sredstev javnega obveščanja v jeziku manjšine, kar
19% anketiranih medijev v jeziku manjšine ne spremlja in se zato ni opredelilo. Preostalih
71% anketiranih meni, da imajo pripadniki manjšine dovolj sredstev javnega obveščanja, ki
so tudi dovolj raznoliki, da zadostijo vsem različnim potrebam. V Lendavi/Lendvi je nekaj
anketiranih izjavilo, da ima manjšina na voljo več sredstev javnega obveščanja kakor Slovenci
in da to velja tudi za knjige v knjižnici.
Dobra polovica se strinja s trditvijo, da ima manjšina na narodnostno mešanem območju
enake pogoje za gospodarski razvoj. V določenih primerih imajo zaradi dvojezičnosti celo
boljše možnosti za zaposlitev. Le 13% anketiranih se s to trditvijo ne strinja. Gre predvsem za
Slovence in pripadnike drugih narodnosti ne pa za pripadnike italijanske ali madžarske
manjšine. Slaba tretjina se ni opredelila.
Kar tri četrtine anketiranih se strinja s trditvijo, da so manjšine pomemben člen pri
čezmejnem povezovanju. S tem se ne strinja 3% anketiranih, neopredeljenih je ostalo 22%.
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6.2. REZULTATI ANKETIRANJA PO STATISTIČNIH REGIJAH

Poznavanje manjšinske problematike se med obema skrajnima regijama v Sloveniji
razlikuje, prav tako se kažejo tudi razlike v sprejemanju pripadnikov manjšin.
Kljub temu, da je med anketiranimi v Pomurju večji delež takšnih, ki jezik manjšine
(madžarski jezik) uporablja doma in dvojezičnemu šolstvu je delež tistih, ki se lahko
sporazumevajo v jeziku manjšine nižji kot v primeru italijanskega jezika v Primorju.
Skoraj vsi anketirani so našteli manjšino, ki živi na območju njihove regije, razlika se
pokaže pri manjšini, ki živi na drugem koncu Slovenije. V Pomurju je Italijane naštelo 68%
anketiranih, V Primorju pa Madžare 77%. Naštetim manjšinam po pogostosti odgovora
povsod sledijo Jugoslovani in Romi, vendar se v Pomurju Romi pojavijo v odgovorih enkrat
pogosteje kot v Primorju, saj so tu avtohtono naseljeni.
Med opažanjem prisotnosti pripadnikov manjšinskega naroda v okolju ni bistvene razlike
med regijama, saj so odgovori približno enaki. Manjšini sta najbolj opazni po jezikovni plati.
Prav tako pri pozitivnih učinkih sobivanja z manjšino ni bistvenih razlik v odgovorih, kar
ne drži za negativne učinke prisotnosti manjšine v okolju. V Pomurju prevladuje mnenje, da
negativnih strani ni, le občasno se pojavijo kakšni nestrpneži, ki poskušajo povzročiti
konfliktne situacije (pogosto je problem alkohol). V Primorju se poleg odgovora o konfliktih
pogosteje pojavlja še diskriminacija. Pojavijo se še odgovori kot so neprilagajanje,
opredeljevanje za pripadnika manjšine iz koristoljublja in prevlada pripadnikov manjšine v
različnih situacijah.
Poznavanje manjšinske politike je precej slabše v Primorju, kjer kar 60% anketiranih ni
navedlo nobenega dokumenta, ki se ukvarja z manjšinsko politiko, v Pomurju je bilo takih le
40%.
Pri naštevanju pravic avtohtonih manjšin v Sloveniji ni razlik v odgovorih. Temeljijo
predvsem na pravici do šolanja v maternem jeziku in uporabi le tega ter enakopravnosti. V
Primorju bi slaba četrtina anketiranih zaščitila tudi druge manjšine in nadgradila učni načrt
italijanskih šol. V Pomurju le 7% anketiranih ni zadovoljnih s situacijo. Pri ukinjanju pravic je
situacija obratna. V Pomurju bi kar 17% anketiranih ukinjalo pravice, v Primorju je takšnih
10%. Polovica teh bi ukinila poslanca narodne skupnosti, druga polovica pa obvezno učenje
jezika manjšine.
V Primorju je večji delež tistih, ki bi zaščitili tudi neavtohtone manjšine (priseljence) kot v
Pomurju, vendar se povsod strinjajo, da raven zaščite neavtohtonih manjšin ne more biti
enaka zaščiti italijanske in madžarske manjšine.
Podobna nasprotja kot v prvem delu ankete se pojavijo tudi v drugem, kjer gre za
vrednotenje manjšinske politike.
V Primorju, kjer so med negativnimi učinki prisotnosti manjšine pogosteje navedli
konflikte, je delež tistih, ki se s trditvijo, da manjšina in večinski narod živita v sožitju nižji
kot v Pomurju. Prav tako to velja za drugo trditev o diskriminaciji pripadnikov manjšine, kjer
je strinjanje s trditvijo večje v Primorju.
Največje razlike so se pokazale pri trditvi, da Slovenija bolj skrbi za italijansko manjšino
kot za madžarsko. Medtem ko je v primorju skoraj polovica anketiranih neopredeljenih, druga
polovica meni, da ni razlik, se v Pomurju s trditvijo strinja dobra polovica in le tretjina ostaja
neopredeljenih.
V Pomurju samo četrtina anketiranih meni, da bi bilo potrebno povečati vlogo
pripadnikov manjšine medtem ko je v Primorju takšnih 40%.
Prav tako v Pomurju 80% anketiranih meni, da imajo pripadniki manjšine enake možnosti
za gospodarski razvoj kot večina, v Primorju je takšnih komaj dobra polovica.
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6.2.1. POMURJE
V Pomurju je bilo anketiranih 60 prebivalcev. Starostna in spolna sestava sta
uravnoteženi. V vzorcu je polovica moških in polovica žensk. Starostne skupine so
enakomerno zastopane.
Največji delež dosegajo zaposleni (30%), sledijo jim dijaki in študentje (28%), ter
upokojenci (27%), nezaposlenih je 15%.
Slovencev je 82%, Madžarov 13%, predstavnikov drugih narodov 5%. Madžarščino kot
prvi jezik v domačem okolju uporablja 9 anketiranih, drugače zna jezik še 23 drugih.
Madžarsko torej govori 53% anketiranih.
Med narodnimi manjšinami so anketirani najpogosteje našteli Madžare (98%), Italijane
(68%), Rome in Jugoslovane.
Grafikon 24: Narodne manjšine, ki so jih našteli anketiranci
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Vir: Anketa (Murska Sobota, Lendava/Lendva; 14.-16. 3. 2006; N=60)
Prisotnost madžarske manjšine v svojem okolju najbolj opazijo po jezikovni plati, saj se
vsi trije najpogostejši odgovori dotikajo uporabe jezika (dvojezični napisi, dvojezičnost in
raba jezika).
Kot najpomembnejše pozitivne učinke sobivanja z madžarsko manjšino do izpostavljali
mešanje kultur, ter učenje strpnosti in sprejemanja drugačnih. Prav tako je pomembno tudi
učenje jezika manjšine že v otroštvu.
Med negativnimi učinki sobivanja z manjšino je najpogostejši odgovor, da so samo
pozitivne strani negativnih ni. Kot največji problem so izpostavili konflikte in nestrpneže, ki
jih povzročajo.
40% anketiranih ni navedlo niti enega dokumenta, ki bi se ukvarjal s problematiko
manjšin, 42% je navedlo en dokument, 18% pa dva ali tri. Tri dokumente je navedlo 7%
anketiranih.
Najpogosteje so navajali zakone (57%) in ustavo (20%).
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Grafikon 25: Dokumenti, ki se ukvarjajo z vprašanjem pravic narodnih manjšin
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Vir: Anketa (Murska Sobota, Lendava/Lendva; 14.-16. 3. 2006; N=60)
Kot najpomembnejše pravice pripadnikov manjšin so izpostavljali šolanje v materinem
jeziku, rabo jezika, dvojezičnost, enakopravnost in ohranjanje kulture.
Na vprašanje, če bi bilo potrebno dodati še kakšno pravico je 93% anketiranih odgovorilo
negativno, 7% bi pravice dodalo. Dva bi zavarovala tudi druge manjšine, eden ni zadovoljen z
volitvami, eden pa zagovarja vpeljavo kontrole in sankcij v primeru kršitev.
Proti odvzemanju pravic je 83% anketiranih. Dva anketirana bi ukinila poslanca, prav tako
dva bi ukinila obvezno dvojezičnost za Slovence, ostali menijo, da Madžari dobijo več
pomoči kot Slovenci in da bi bilo treba zmanjšati pravice, da bi bili Slovenci enakopravni.
Glede finančnih obveznosti Slovenije do manjšin na svojem ozemlju se 80% anketiranih
strinja, da morata za manjšino poskrbeti obe državi – država v kateri manjšina živi in država
kateri manjšina pripada, 8% anketiranih je mnenja, da je to dolžnost Slovenije, 12% bi
finančno breme manjšinskih organizacij naprtilo matični državi manjšine.
Da sta za financiranje Slovencev v zamejstvu zadolženi obe državi menijo tri četrtine
anketiranih, 8% jih meni, da bi zanje morala poskrbeti Slovenija sama, 17% pa da to ni skrb
Slovenije temveč države v kateri ti Slovenci prebivajo in katere državljanstvo imajo.
Dve tretjini anketiranih meni, da ni potrebno zaščititi tudi neavtohtonih manjšin. Takšne
manjšine bi zaščitilo 32%. Zaščititi bi bilo potrebno vse manjšine v Sloveniji vsaj do te mere,
da lahko ohranjajo jezik in kulturo. Posebej izpostavljajo še narode iz bivše Jugoslavije.
Grafikon 26: Katero manjšino bi še zaščitili?
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Vir: Anketa (Murska Sobota, Lendava/Lendva; 14.-16. 3. 2006; N=60)
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Preglednica 5: Vrednotenje slovenske manjšinske politike v Pomurju
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Grafikon 27: Vrednotenje slovenske manjšinske politike v Pomurju
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Vir: Anketa (Murska Sobota, Lendava/Lendva; 14.-16. 3. 2006; N=60)
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Skoraj vsi anketirani (91%) se strinjajo s tem, da večinski in manjšinski narod živita v
sožitju. Le 7% anketiranih se s tem ne strinja, ena anketiranec je neopredeljen.
Rezultati pri drugi trditvi so ravno obratni; 91% se ne strinja s tem, da so pripadniki
manjšine pogosto žrtev diskriminacije, 9% se s trditvijo strinja.
Slabi dve tretjini (63%) anketiranih meni, da se manjšini ni potrebno prilagajati večini,
dobra tretjina meni, da se je vsaj občasno treba tudi prilagoditi.
Večina (61%) anketiranih se ne strinja s tem, da se bodo manjšine nekoč asimilirale, s
trditvijo se strinja 12% anketiranih, dobra četrtina (27%) je neopredeljenih.
Velika večina (86%) anketiranih meni, da je zakonodaja na področju varstva manjšin v
Sloveniji dobro urejena. S trditvijo se ne strinja 9% anketiranih, 5% je neopredeljenih.
Dobra polovica (52%) anketiranih se strinja s tem, da Slovenija bolje skrbi za italijansko
manjšino v Sloveniji kot za madžarsko, 13% se s tem ne strinja in pravi, da je za obe manjšini
enako poskrbljeno. Dobra tretjina (35%) je ostala neopredeljenih.
80% anketiranih se ne strinja s trditvijo, da naj bi bila skrb za manjšino naložena samo
matični državi manjšine, 20% je mnenja, da bi morali posvečati več pozornosti Slovencem kot
pripadnikom manjšin. Tako mislečih pri vprašanju o financiranju manjšin v Sloveniji je bilo
12%.
Dobra polovica (54%) se ne strinja s tem, da je bolje poskrbljeno za Slovence v zamejstvu
kot za manjšine doma, s trditvijo se strinjajo le 3% anketiranih, 43% je neopredeljenih.
Tri četrtine anketiranih meni, da so manjšine v javnem življenju dovolj prisotne in da
imajo dovolj veliko moč pri soodločanju. Četrtina meni, da bi moralo biti njihovo pojavljanje
pogostejše.
Večina (57%) anketiranih meni, da je poslanec narodne skupnosti v državnem zboru
potreben, dobra tretjina (35%) meni nasprotno, neopredeljenih je 8%. Pri vprašanju o
ukinjanju pravic bi poslanca ukinila dva anketiranca (3%).
Večina (58%) anketiranih ne strinjata s tem, da je dvojezičnost zgolj dodaten strošek,
ampak predstavlja nujno potrebno osnovo za ohranjanje identitete manjšine. Dobra tretjina
(35%) meni, da dvojezičnost ni nujno potrebna in zaradi prevajanja povzroča dodatne stroške.
Neopredeljenih je 7%.
Polovica anketiranih ni zadovoljna s stanjem dvojezičnega šolstva. Razloga sta predvsem
dva: enim ne ustreza obvezna dvojezičnost in bi uvedli madžarščino kot izbirni predmet (vsaj
za Slovence), drugi menijo, da se stvari dajo izboljšati, čeprav so dobre. Dobri tretjini (35%)
se zdi šolstvo dobro urejeno, 15% je neopredeljenih.
Dobra polovica (52%) se strinja s tem, da bi moralo biti za Slovence učenje jezika
manjšine prostovoljno, preostalim se zdi potrebno, da vsi znajo vsaj nekaj jezika manjšine.
Skoraj vsi (95%) menijo, da je sredstev javnega obveščanja v jeziku dovolj.
80% anketiranih se strinja s trditvijo, da ima manjšina na narodnostno mešanem območju
enake pogoje za gospodarski razvoj kot večina. 10% se s tem ne strinja, prav tako 10% je
neopredeljenih.
70% anketiranih se strinja s tem, da so pripadniki manjšine pomemben člen pri
čezmejnem povezovanju, 3% se ne strinjajo, ostalih 27% je neopredeljenih.
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6.2.2. PRIMORJE
V Primorju je bilo anketiranih 60 oseb. Starostna in spolna sestava nista uravnoteženi. V
vzorcu prevladujejo ženske, kar je posledica izbire mesta anketiranja v Kopru/Capodistrii. V
starostni strukturi nekoliko prevladujejo mlajši od 25 let.
Slabo tretjino predstavljajo zaposleni (31%) ter študentje in dijaki (30%). Dobra četrtina
(27%) je upokojencev, nezaposleni predstavljajo 12% vzorca.
Slovencev je 89%, Madžarov 3%, predstavnikov drugih narodov 8%. Italijanščino kot
prvi jezik v domačem okolju uporabljata 2 anketirana, drugače jo razume še 36 anketirancev.
Italijansko zna 63% anketiranih.
Med manjšinami so najpogosteje našteli Italijane (97%), Madžare (77%), Jugoslovane in
Rome.
Grafikon 28: Narodne manjšine, ki so jih našteli anketiranci
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria; 9.-11. 3. 2006; N=60)
Prisotnost italijanske manjšine v svojem okolju najbolj opazijo po jezikovni plati, saj se
vsi trije najpogostejši odgovori dotikajo uporabe jezika (dvojezični napisi, dvojezičnost in
raba jezika).
Kot najpomembnejše pozitivne učinke sobivanja z italijansko manjšino so anketirani
izpostavljali znanje dveh jezikov, mešanje kultur in učenje strpnosti.
Med negativnimi učinki sobivanja z manjšino sta najpogostejša dva, da negativnih strani
ni in konflikti. Pogosto se pojavlja še diskriminacija. V sklopu odgovorov drugo se nahajajo
težave z neprilagajanjem in prevlado pripadnikov manjšine v različnih situacijah ter
opredeljevanje za pripadnike manjšine z razlogom pridobitve določenih ugodnosti.
60% anketiranih ni naštelo nobenega dokumenta, ki se ukvarja z manjšinsko politiko. 23%
jih je naštelo enega, 18% pa dva ali več. Tri dokumente je navedlo 7% anketiranih.
Najpogosteje so navajali zakone (42%) in ustavo (17%).
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Grafikon 29: Dokumenti, ki se ukvarjajo z vprašanjem pravic narodnih manjšin
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria; 9.-11. 3. 2006; N=60)
Kot najpomembnejše pravice pripadnikov manjšin so izpostavljali šolanje v materinem
jeziku, rabo jezika, enakopravnost in ohranjanje kulture.
Tri četrtine anketiranih meni, da imajo pripadniki manjšin dovolj pravic in ni potrebe po
novih dodatnih pravicah. Slaba četrtina bi predvsem zavarovala tudi druge manjšine,
Italijanom bi namenila več šolskih ur za spoznavanje jezika in kulture.
Proti odvzemanju pravic je 90% anketiranih. Od tistih, ki bi ukinjali pravice bi jih
polovica (3 anketirani) ukinila poslanca, druga polovica bi spreminjala šolski sistem (izbirno
učenje italijanščine).
Glede finančnih obveznosti Slovenije do manjšin na svojem ozemlju se 81% anketiranih
strinja, da morata za manjšino poskrbeti obe državi – država v kateri manjšina živi in država
kateri manjšina pripada, 12% anketiranih je mnenja, da je to dolžnost Slovenije, 7% bi
finančno breme manjšinskih organizacij naprtilo matični državi manjšine.
Da sta za financiranje Slovencev v zamejstvu zadolženi obe državi meni 70% anketiranih,
18% jih meni, da bi zanje morala poskrbeti Slovenija sama, 12% pa, da to ni skrb Slovenije
temveč države v kateri ti Slovenci prebivajo in katere državljanstvo imajo.
Dobra polovica (58%) anketiranih meni, da ni potrebno zaščititi tudi neavtohtonih
manjšin. Takšne manjšine bi zaščitilo 40%. Zaščititi bi bilo potrebno vse manjšine v Sloveniji
vsaj do te mere, da lahko ohranjajo jezik in kulturo. Posebej izpostavljajo še narode iz bivše
Jugoslavije.
Grafikon 30: Katero manjšino bi še zaščitili?
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria; 9.-11. 3. 2006; N=60)
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Preglednica 6: Vrednotenje slovenske manjšinske politike v Primorju
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Grafikon 31: Vrednotenje slovenske manjšinske politike v Primorju
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Vir: Anketa (Divača, Koper/Capodistria; 9.-11. 3. 2006; N=60)
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Dobre tri četrtine (78%) anketiranih se strinja s trditvijo, da večinski in manjšinski narod
živita v sožitju, 14% anketiranih se s trditvijo ne strinja, 8% je neopredeljenih.
Rezultati so pri drugi trditvi pričakovano ravno nasprotni; s trditvijo se ne strinja 77%
anketiranih, delež neopredeljenih se je zmanjšal na 3%, s trditvijo se strinja 20% anketiranih.
Večina (62%) se ne strinja s tem, da bi se morali pripadniki manjšine prilagajati večini. Da
je prilagajanje potrebno meni tretjina anketiranih, 5% je neopredeljenih.
Večina (52%) se ne strinja s tem, da se bodo manjšine nekoč asimilirale in izginile, 21%
se s trditvijo strinja. Neopredeljenih je dobra četrtina (27%).
Dve tretjini anketiranih meni, da je varstvo manjšin v Sloveniji dobro urejeno, dobra
četrtina (28%) se s tem ne strinja, neopredeljenih je 5%.
Do trditve, da Slovenija bolj skrbi za Italijane kot za Madžare se ni opredelila skoraj
polovica (49%) anketiranih. Le 3% se s trditvijo strinjajo. Da Slovenija enako skrbi za obe
manjšini meni 48% anketiranih.
80% anketiranih se ne strinja s trditvijo, da naj bi bila skrb za manjšino naložena samo
matični državi manjšine, 13% je mnenja, da bi morali posvečati več pozornosti Slovencem kot
pripadnikom manjšin. Tako mislečih pri vprašanju o financiranju manjšin v Sloveniji je bilo
7%.
Slaba polovica (48%) se ne strinja s tem, da je bolje poskrbljeno za Slovence v zamejstvu
kot za manjšine doma, strditvijo se strinjajo le 7% anketiranih, 45% je neopredeljenih.
Polovica anketiranih se ne strinja s tem, da bi bilo potrebno povečati vlogo manjšin v
javnem življenju. Da so pripadniki manjšine premalo prisotni meni 40% anketiranih, 10% je
neopredeljenih.
Skoraj dve tretjini (64%) anketiranih meni, da je poslanec narodne skupnosti v državnem
zboru potreben, tretjina (34%) meni nasprotno. Pri vprašanju o ukinjanju pravic bi poslanca
ukinili trije anketiranci (5%).
Slaba tretjina (31%) se strinja s trditvijo, da dvojezičnost povzroča zgolj dodatne stroške,
da je dvojezičnost pomembnejša menita dobri dve tretjini anketiranih.
39% anketiranih je zadovoljni z dvojezičnim šolstvom, tretjina meni, da so potrebne
spremembe. Neopredeljenih je dobra četrtina (28%).
Slaba tretjina (30%) anketiranih se strinja s tem, da se Slovencem ne bi bilo potrebno učiti
jezika manjšine ampak naj bi bilo to prostovoljno. Večina (67%) kljub vsemu meni, da je
znanje jezika manjšine koristno.
Dobri dve tretjini (67%) anketiranih meni, da je sredstev javnega obveščanja v jeziku
manjšine dovolj, 15% anketiranih meni, da jih lahko bilo več, 18% je neopredeljenih.
Večina (55%) anketiranih meni, da imajo pripadniki manjšine enake pogoje za
gospodarski razvoj kot večina, 15% se s trditvijo ne strinja, slaba tretjina je neopredeljenih.
Tri četrtine anketiranih vidi pripadnike manjšin kot pomemben člen pri čezmejnem
povezovanju, 3% se s tem ne strinjajo, slaba četrtina je neopredeljenih.
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6.3. REZULTATI ANKETIRANJA PO KRAJIH

Razlike med odgovori na anketo se kažejo tako znotraj regije kakor tudi med različnimi
deli Slovenije.
Največji delež pripadnikov avtohtonih narodnih manjšin med anketiranimi je bil v
Lendavi/Lendvi (27%), v Kopru/Capodistii je dosegel le 7%. V Ljubljani je med anketiranci
en anketiranec madžarske narodnosti, ki prihaja iz Vojvodine in ga na moremo šteti k
avtohtoni manjšini. V Murski Soboti in Divači med anketiranimi ni bilo predstavnikov
avtohtonih manjšin. Največji delež predstavnikov neavtohtonih manjšin je v Ljubljani in
Divači, najmanj v Lendavi/Lendvi. V Lendavi/Lendvi samo en anketiranec ne govori
madžarsko, v Murski Soboti znajo madžarsko samo trije. V Kopru govori italijansko slaba
polovica, v Divači pa kar 80% anketiranih.
V Murski Soboti en anketiranec ni naštel madžarske manjšine, prav tako je enkrat manj
omenjena italijanska manjšina kakor v Lendavi/Lendvi. Večja razlika je pri romski skupnosti,
ki jo je v Lendavi/Lendvi omenila polovica anketiranih, v Murski Soboti le 17%. V Divači
dva anketiranca nista naštela italijanske manjšine, prav tako so v Kopru/Capodistrii večkrat
našteli madžarsko manjšino, nasprotno so v Divači večkrat našteli Jugoslovane. Romi so
omenjani enako pogosto kot v Murski Soboti. V Ljubljani so vsi anketiranci našteli italijansko
in madžarsko manjšino. Pogosteje so omenjani še Nemci in Jugoslovani.
V Lendavi/Lendvi se je kot izjema pokazala prepoznavnost manjšine po izobešanju
madžarske zastave, drugače so povsod navajali predvsem rabo jezika. V Ljubljani so
izpostavili tudi kulturne dejavnosti in medije v jeziku manjšine.
Kot najpomembnejše pozitivne učinke sobivanja z manjšino anketiranci navajali učenje
jezika, spoznavanje kulture in učenje strpnosti. V Primorju so izpostavili še čezmejno
sodelovanje.
V Pomurju so zanikali obstoj večjih negativnih strani sobivanja z manjšino, navedli so le
občasne konflikte. V Murski Soboti so izpostavili še neznanje madžarskega jezika in
posledično nerazumevanje pogovora. Enako so neznanje jezika izpostavili tudi v Divači. Sicer
so tudi v Primorju in v Ljubljani zanikali obstoj negativnih strani sobivanja z manjšino. Tu se
pogosteje pojavljajo konflikti in diskriminacija. V Kopru/Capodistrii se pritožujejo tudi nad
vpisovanjem med pripadnike manjšine zaradi osebne koristi in nad problemom financiranja
manjšin.
Najboljše poznavanje dokumentov, ki se ukvarjajo z manjšinsko problematiko je v
Lendavi/Lendvi, najslabše v Kopru/Capodistrii. V Lendavi/Lendvi samo tretjina anketiranih
ni znala našteti niti enega dokumenta, v Kopru/Capodistrii je bilo takšnih kar dve tretjini.
Drugje nobenega dokumenta ni naštela polovica anketiranih. Z izjemo Ljubljane, kjer je bila
največkrat omenjena ustava so drugje močno prevladovali zakoni.
Najpomembnejše pravice pripadnikov manjšin, ki so jih našteli anketiranci segajo
predvsem na področje jezika in kulture ter enakopravnost z večinskim narodom. V
Kopru/Capodistrii in Divači so izpostavili še poslanca narodne skupnosti.
V Lendavi/Lendvi in Divači bi le en anketiranec dodal pravice manjšinam. V Murski
Soboti 10% anketiranih meni, da so pravice sicer dobre ampak bi jih bilo potrebno urediti. V
Ljubljani 17% anketiranih meni, da bi bilo potrebno razširiti manjšinsko zaščito tudi na
neavtohtone manjšine. Kar 40% anketiranih v Kopru/Capodistrii bi uvajalo dodatne pravice.
Večina anketiranih (80-93%) ne bi zmanjševalo pravic manjšinam. Največji delež
anketirancev, ki bi ukinjali pravice je iz Lendave/Lendve. V Pomurju in Kopru/Capodistrii so
proti obveznemu učenju jezika manjšine. Povsod bi vsaj en anketiranec ukinil poslanca
narodne skupnosti. V Pomurju izpostavljajo tudi privilegiran položaj Madžarov.
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Najmanj navdušeni nad zaščito še drugih narodnih skupnosti so v Murski Soboti in
Divači, najbolj tolerantni so v Ljubljani. Večinoma bi varovali vse skupnosti in Jugoslovane.
V Lendavi/Lendvi so izpostavljeni še Romi, v Murski Soboti Nemci, v Ljubljani pa oboji.
V Lendavi/Lendvi se vsi anketiranci strinjajo s trditvijo, da manjšina živi v sožitju z
večino. V Kopru/Capodistrii se 20% anketiranih s trditvijo ne strinja, podoben je tudi delež
neopredeljenih. Velik delež (25%) neopredeljenih je še v Ljubljani. Pri drugi trditvi je položaj
podoben. V Lendavi/Lendvi se le en anketiranec strinja s trditvijo, da so pripadniki manjšine
pogosto diskriminirani. V Ljubljani in Kopru se s trditvijo strinja dobra četrtina anketiranih.
V Lendavi/Lendvi so z manjšinsko zaščito v Sloveniji zadovoljni. Najslabše mnenje o
zaščiti manjšin imajo v Kopru/Capodistrii, kjer kar tretjina anketiranih meni, da je prenizka. V
Ljubljani je neopredeljenih dobra četrtina.
Trditev o boljši skrbi za italijansko manjšino zaznamuje velik del neopredeljenih
odgovorov (Ljubljana 66%, Koper/Capodistria 63%, Murska Sobota 40%, Divača 33%,
Lendava/Lendva 30%). V Divači se vsi opredeljeni s trditvijo ne strinjajo, v
Kopru/Capodistrii se večina opredeljenih s trditvijo prav tako ne strinja, v Pomurju so
rezultati ravno obratni saj se večina opredeljenih s trditvijo strinja.
V Lendavi/Lendvi so anketiranci zadovoljni s položajem manjšine, v Murski Soboti je
mnenje o položaju manjšine le nekoliko slabše. Podoben položaj kot v Murski Soboti je tudi v
Divači. Situacija je popolnoma drugačna v Kopru/Capodistrii in Ljubljani kjer se kar dobra
polovica anketiranih strinja s tem, da je treba povečati vlogo manjšin v javnem življenju.
V Lendavi/Lendvi, Murski Soboti in Kopru/Capodistrii več kot polovica anketirancev
meni, da je dvojezično šolstvo slabo organizirano in potrebuje spremembe. V Divači skoraj
60% anketiranih nima slabega mnenja o dvojezičnem šolstvu, v Ljubljani je takšen delež
neopredeljenih.
V Lendavi/Lendvi se skoraj vsi anketirani strinjajo s trditvijo, da imajo pripadniki
manjšine enake pogoje za gospodarski razvoj kot večina. V Murski Soboti je takšnih dobrih
60%. V Divači je situacija podobna, vendar se spremeni v Kopru/Capodistrii, kjer se s to
trditvijo strinja samo 43%. V Ljubljani se jih dobre tri četrtine do trditve ni opredelilo.

6.3.1. LENDAVA/LENDVA

V Lendavi/Lendvi je bilo anketiranih 30 prebivalcev. Starostna in spolna sestava vzorca
sta uravnoteženi. V vzorcu je polovica moških in polovica žensk. Starostne skupine so
enakomerno zastopane.
Največji delež v vzorcu imajo zaposleni (37%), sledijo jim dijaki in študenti (23%), ter
upokojenci in nezaposleni (20%).
Med anketiranimi prevladujejo Slovenci (70%), 27% je Madžarov in 3% Hrvatov. Tretjina
anketiranih je kot svoj prvi jezik navedla madžarskega, ostali slovenskega. Razlika med
opredelitvijo za Madžare in uporabe madžarskega jezika gre na račun mešanega zakona v
katerem se kot sporazumevalni jezik uporablja madžarščina. Drugače vsi razen Hrvata znajo
madžarsko.
Med narodnimi manjšinami v Sloveniji so anketiranci najpogosteje naštevali Madžare
(100%), Italijane, Rome in Jugoslovane ter Hrvate, ki so se sem priselili iz Medmurja.
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Grafikon 32: Narodne manjšine, ki so jih našteli anketiranci
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Vir: Anketa (Lendava/Lendva; 15.-16. 3. 2006; N=30)
Prisotnost madžarske manjšine v svojem okolju najbolj opazijo po jezikovni plati, saj je
madžarski jezik tu močno prisoten. Na dan anketiranja (15. 3. 2006) je bil Madžarski
nacionalni praznik zato so bile izobešene slovenske in madžarske zastave (zastav Evropske
Unije ni bilo), kar je vplivalo na navajanje zastav kot prepoznavnega znaka prisotnosti
manjšine na območju.
Kot najpomembnejše pozitivne učinke sobivanja z madžarsko manjšino so ljudje
izpostavljali spoznavanje kulture dveh narodov ter učenje strpnosti. Prav tako je pomembno
znanje dveh jezikov.
Med negativnimi učinki sobivanja z madžarsko manjšino je najpogostejši odgovor, da so
samo pozitivne strani negativnih ni. Kot edini večji problem so omenili še nestrpneže, ki
občasno povzročajo manjše konflikte. Omenjeni so bili še problemi iz zgodovine, ko je
Madžarska izgubila Pomurje in ga je v času druge svetovne vojne poskušala priključiti nazaj k
svojemu ozemlju.
Poznavanje dokumentov, ki se ukvarjajo z manjšinsko problematiko je v Lendavi/Lendvi
nekoliko boljše od povprečja. Tu le tretjina ni naštela nobenega dokumenta, kar 23% je
naštelo vsaj dva ali več dokumentov. Dva anketirana sta navedla po tri dokumente.
Najpogosteje so navajali zakone (63%) in ustavo (23%).
Grafikon 33: Dokumenti, ki se ukvarjajo z vprašanjem pravic narodnih manjšin
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Vir: Anketa (Lendava/Lendva; 15.-16. 3. 2006; N=30)
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Kot najpomembnejše pravice, ki jih pripadnikom manjšin zagotavlja ustava in zakonodaja
so anketiranci navajali rabo jezika v javnem življenju in možnost šolanja v materinem jeziku.
Pomembna je tudi enakopravnost s pripadniki večinskega naroda v javnem življenju.
Na vprašanje ali bi bilo potrebno dodati še kakšno pravico je kar 97% anketiranih reklo da
ne, da so narodne manjšine v Sloveniji dobro zaščitene. Le en anketiranec je bila mnenja, da
bi bilo potrebno tako zaščititi še druge manjšine.
Proti odvzemanju pravic je 80% anketiranih, 20% bi pravice zmanjšalo. Dva bi ukinila
poslanca narodne skupnosti, eden je proti obvezni dvojezični šoli za Slovence (hčerka se težje
uči in ima težave z madžarskim jezikom), trije bi uvedli sofinanciranje učbenikov tudi za
slovenske otroke in ne samo za madžarske.
Glede finančnih obveznosti Slovenije do manjšin na svojem ozemlju se kar 90%
anketiranih strinja, da morata za manjšino poskrbeti obe državi – država v kateri manjšina živi
in država kateri manjšina pripada.
Podoben je tudi rezultat za financiranje Slovencev v zamejstvu, kjer je 87% anketiranih
odgovorilo, da je to dolžnost obeh sosednjih držav.
Večina (63%) anketiranih meni, da ni potrebno zaščititi tudi imigrantskih narodnih
manjšin. Takšne manjšine bi zaščitilo 37%. Četrtina bi zaščitila jezik in kulturo vseh
skupnosti, polovica bi zaščitila narode iz bivše Jugoslavije. Potrebno bi bilo zaščititi tudi
Rome.
Grafikon 34: Katero manjšino bi še zaščitili?
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Vir: Anketa (Lendava/Lendva; 15.-16. 3. 2006; N=30)

56

Preglednica 7: Vrednotenje slovenske manjšinske politike v Lendavi/Lendvi
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Grafikon 35: Vrednotenje slovenske manjšinske politike v Lendavi/Lendvi
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
0%

20%

40%

60%

80%

sploh se ne strinjam

večinoma se ne strinjam

večinoma se strinjam

povsem se strinjam

neopredeljen

Vir: Anketa (Lendava/Lendva; 15.-16. 3. 2006; N=30)

57

100%

2
0
14
15
18
1
5
13

1
0
15
5
1
0
0
13

14

3

23

1

7

9

10
10

9
6

13
1

3
0

1

0

0

0

V Lendavi se vsi strinjajo s tem, da večinski in manjšinski narod živita v sožitju.
Vsi z izjemo enega anketiranca se ne strinjajo s trditvijo, da je manjšina pogosto žrtev
diskriminacije. Pripadnica madžarske manjšine pravi, da obstajajo nestrpneži, ki občasno radi
izzivajo.
Dve tretjini anketirancev se ne strinja s tem, da bi se morala manjšina prilagoditi večini,
ostala tretjina se s trditvijo strinja, vendar pogosto dodajajo, da se mora deloma tudi večina
prilagoditi manjšini in s tem doseči nek kompromis.
Slabi dve tretjini sta mnenja, da madžarska skupnost v Pomurju ne bo izginila kljub
zmanjševanju števila pripadnikov, saj je dobro zaščitena. Kar 30% anketiranih je
neopredeljenih. Le 7% anketiranih meni, da se bo madžarska manjšina v prihodnosti
asimilirala.
Le en anketiranec se ne strinja s tem, da so manjšine v Sloveniji dovolj dobro zaščitene.
Dobra polovica anketiranih se strinja s trditvijo, da Slovenija bolj skrbi za Italijane kot za
Madžare. Slaba tretjina je neopredeljenih. 17% anketiranih se s to trditvijo ne strinja, eden bi
celo zaščitil tudi italijansko manjšino.
Kar 87% anketiranih se ne strinja s tem, da naj za manjšine v Sloveniji poskrbijo njihove
matične države. To se dokaj dobro ujema tudi z deležem pri vprašanju o financiranju manjšin
v Sloveniji, kjer je delež tistih, ki podpirajo financiranje delovanja manjšine tudi s strani
njihove matične države še višji.
Le en anketiranec se strinja s tem, da Slovenija bolj skrbi za Slovence v zamejstvu kot za
manjšine doma. 40% anketiranih se do trditve ni opredelilo, 57% se s trditvijo ne strinja.
Le 17% anketiranih se strinja s trditvijo, da bi bilo potrebno povečati vlogo manjšine v
javnem življenju, 80% pa meni, da ima manjšina dovolj dober položaj.
54% anketiranih je mnenja, da manjšina potrebuje predstavnika v državnem zboru. Kar
43% jih meni, da predstavnik ni potreben. Pri vprašanju o ukinjanju pravic bi le 7%
anketiranih ukinilo poslanca.
Dve tretjini anketiranih se ne strinjata s tem, da dvojezičnost povzroča zgolj dodatne
stroške.
Dobra polovica (55%) se ne strinja s tem, da je dvojezično šolstvo dobro urejeno, ampak
menijo, da potrebuje spremembe, predvsem zato, da ne bi zapadlo v stagnacijo. Dobra tretjina
(36%) meni da je šolstvo dobro urejeno.
Le z dvema odgovoroma več prevlada nestrinjanje s tem, da se Slovencem ne bi bilo
potrebno učiti jezika manjšine.
Le en anketiranec se ne strinja s tem, da je dovolj sredstev množičnega obveščanja v
jeziku manjšine.
Le en anketiranec se ne strinja s tem, da imajo pripadniki manjšine enake pogoje za
gospodarski razvoj.
70% anketiranih se strinja s trditvijo, da so pripadniki manjšine pomemben čelen pri
čezmejnem povezovanju, ostalih 30% je neopredeljenih.
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6.3.2. MURSKA SOBOTA
V Murski Soboti je bilo anketiranih 30 prebivalcev. Starostna in spolna sestava vzorca sta
uravnoteženi. V vzorcu je polovica moških in polovica žensk. Starostne skupine so
enakomerno zastopane.
Največji delež dosegajo dijaki in študentje ter upokojenci (33%), zaposleni predstavljajo
24%, nezaposleni pa 10% vzorca.
Slovencev je 93%, predstavnikov drugih narodnosti 7%. Nihče se ni opredelil kot
pripadnik madžarske manjšine. Madžarsko znajo samo trije.
Med narodnimi manjšinami v Sloveniji so anketiranci najpogosteje naštevali Madžare
(97%), Italijane, Jugoslovane, Rome in Nemce.
Grafikon 36: Narodne manjšine, ki so jih našteli anketiranci
35
30
25
20
15
10
5
0
manjšine
Italijani
Nemci
Srbi

Madžari
Jugoslovani
Kitajci

Romi
Hrvati

Vir: Anketa (Murska Sobota; 14., 16. 3. 2006; N=30)
Prisotnost madžarske manjšine v svojem okolju najbolj opazijo po jezikovni plati, saj se
vsi trije najpogostejši odgovori dotikajo uporabe jezika (dvojezični napisi, dvojezičnost in
raba jezika). Omenjali so še prosjačenje Romov in to da pripadniki manjšine niso opazni.
Kot najpomembnejše pozitivne učinke sobivanja z madžarsko manjšino so ljudje
izpostavljali spoznavanje kulture dveh narodov, znanje dveh jezikov ter učenje strpnosti.
Med negativnimi učinki sobivanja z madžarsko manjšino je najpogostejši odgovor, da so
samo pozitivne strani negativnih ni. Kot največji problem so izpostavili konflikte in
nestrpneže, ki jih povzročajo. Problematična je tudi diskriminacija pripadnikov manjšin in
neznanje jezika manjšine ter posledično nerazumevanje pogovora.
Skoraj polovica (47%) anketiranih ni naštela nobenega dokumenta, ki se ukvarja z
manjšinsko problematiko. 40% anketiranih je omenilo en dokument, 13% pa dva ali več. Tri
dokumente sta navedla le dva anketiranca.
Najpogosteje so navajali zakone (50%) in ustavo (17%). Statutov občin na narodnostno
mešanem območju ni omenil nihče.
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Grafikon 37: Dokumenti, ki se ukvarjajo z vprašanjem pravic narodnih manjšin
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Vir: Anketa (Murska Sobota; 14., 16. 3. 2006; N=30)
Kot najpomembnejše pravice pripadnikov manjšin so izpostavljali šolanje v materinem
jeziku, enakopravnost, ohranjanje kulture ter rabo jezika z dvojezičnostjo.
Na vprašanje, če bi bilo potrebno dodati še kakšno pravico je 90% anketiranih odgovorilo
negativno. Tisti, ki bi pravice dodali, menijo, da bi bilo potrebno predvsem uredit že obstoječe
pravice in uvesti sankcije v primeru kršitev.
Proti odvzemanju pravic je 87% anketiranih. En anketiranec bi ukinil obvezno
dvojezičnost, drugi bi ukinili kar večino pravic, da bi bili pripadniki manjšine bolj
enakopravni s Slovenci.
Glede finančnih obveznosti Slovenije do manjšin na svojem ozemlju se 70% anketiranih
strinja, da morata za manjšino poskrbeti obe državi – država v kateri manjšina živi in država
kateri manjšina pripada, 13% anketiranih je mnenja, da je to dolžnost Slovenije, 17% bi
finančno breme manjšinskih organizacij naprtilo matični državi manjšine.
Da sta za financiranje Slovencev v zamejstvu zadolženi obe državi menita dve tretjini
anketiranih, 13% jih meni, da bi zanje morala poskrbeti Slovenija sama, 23% pa da to ni skrb
Slovenije temveč države v kateri ti Slovenci prebivajo in katere državljanstvo imajo.
Skoraj tri četrtine anketiranih meni, da ni potrebno zaščititi tudi neavtohtonih manjšin.
Zaščititi bi bilo potrebno Hrvate iz Medmurja, predstavnike narodov iz bivše Jugoslavije ter
Nemce.
Grafikon 38: Katero manjšino bi še zaščitili?
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Vir: Anketa (Murska Sobota; 14., 16. 3. 2006; N=30)
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Grafikon 39: Vrednotenje slovenske manjšinske politike v Murski Soboti
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Večina (84%) anketiranih se strinja s trditvijo, da manjšina in večina živita v sožitju, 13%
se s to trditvijo ne strinja.
Z drugo trditvijo, ki je nasprotujoča si prvi, se strinja istih 13% anketiranih. Anketiranec,
ki se do prve trditve ni opredelil sedaj zanika, da bi bili pripadniki manjšine pogosto žrtev
diskriminacije.
Da se manjšini ni potrebno prilagajati večini meni 60% anketiranih, medtem ko 40%
meni, da bi se morali pripadniki manjšine vsaj v določenih pogojih prilagajati večini (če pride
do situacije, ko so navzoči pripadniki večine, ki ne znajo madžarsko je nevljudno uporabiti
madžarski jezik v pogovoru).
Ker je raven zaščite manjšin dovolj visoka 60% anketiranih meni, da se pripadniki
avtohtonih manjšin ne bodo asimilirali ampak bodo ohranili svoj jezik in kulturo. Le 17%
anketiranih je mnenja, da bodo manjšine nekega dne izginile kot posledica nizke natalitete,
23% se ni želelo opredeliti.
Dobre tri četrtine anketiranih se strinja s trditvijo, da so manjšine v Sloveniji dovolj dobro
zaščitene, 13% temu nasprotuje.
Polovica anketiranih meni, da Slovenija bolje skrbi za italijansko manjšino kot za
madžarsko. Skoraj polovica (40%) se do trditve ne želi opredeliti.
Slabe tri četrtine anketiranih se ne strinja s tem, da naj za manjšine v Sloveniji poskrbijo
njihove matične države. To se ne ujema najbolje z vprašanjem o financiranju manjšin v
Sloveniji, kjer je delež tistih, ki podpirajo financiranje delovanja manjšine tudi s strani njihove
matične države še višji.
Polovica anketiranih se ne strinja s tem, da bi Slovenija bolj skrbela za Slovence v
zamejstvu kakor za manjšine v Sloveniji. S to trditvijo se strinja samo en anketiranec, ostala
slaba polovica je neopredeljenih.
Tri četrtine anketiranih meni, da je manjšina dovolj prisotna v javnem življenju, nekateri
pravijo, da že kar preveč. Preostala četrtina meni, da bi se morala vloga in vidnost manjšine v
javnem življenju povečati.
Četrtina anketiranih (27%) meni, da poslanec narodne skupnosti ni potreben, 60% pa da
manjšine v državnem zboru potrebujejo predstavnika, ki bi ščitil njihove interese. Pri
vprašanju o ukinjanju pravic nihče ne bi ukinil poslanca.
Tretjina anketiranih meni, da dvojezičnost povzroča zgolj dodatne stroške, saj se
pripadniki manjšine v šoli učijo slovenski jezik, kar jim omogoča razumevanje enojezičnih
dokumentov. Dobra polovica se ne strinja, ampak meni, da aktivna dvojezičnost zagotavlja
pravico do ohranjanja jezika manjšine.
Slaba polovica se ne strinja s trditvijo, da je dvojezično šolstvo dobro urejeno temveč
potrebuje spremembe. Moteča je predvsem obvezna dvojezičnost, drugače nekateri menijo, da
če bi postali preveč zadovoljni z obstoječim stanjem, bi šolstvo začelo stagnirati in bi izgubilo
na kakovosti. 40% je z organizacijo šolstva na narodnostno mešanem območju zadovoljnih.
Dobra polovica (56%) se strinja s tem, da bi moralo biti učenje jezika manjšine izbirno,
ostali menijo, da bi na narodnostno mešanem območju morali vsi znati tudi jezik manjšine.
Le dva anketiranca menita, da je premalo sredstev javnega obveščanja v jeziku manjšine.
63% anketiranih se strinja s tem, da ima manjšina na narodnostno mešanem območju
enake pogoje za gospodarski razvoj kot večina, 17% se s tem ne strinja, 20% je
neopredeljenih.
Dobri dve tretjini (70%) anketiranih meni, da so pripadniki manjšine pomemben člen pri
čezmejnem povezovanju, dva anketiranca se s tem ne strinjata, skoraj četrtina ostaja
neopredeljena.
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6.3.3. KOPER/CAPODISTRIA
V Kopru/Capodistrii je bilo anketiranih 30 prebivalcev. Starostna in spolna sestava vzorca
nista uravnoteženi. Med anketiranimi prevladujejo ženske, kar je posledica izbire mesta
anketiranja v bližini Pedagoške fakultete kjer prevladujejo študentke. Starostna sestava je
uravnotežena.
Največji delež dosegajo dijaki in študentje (37%) ter upokojenci (30%), zaposleni
predstavljajo 23%, nezaposleni pa 10%.
Slovenci dosegajo 86% delež, Italijanov in predstavnikov drugih narodov je 7%.
Italijansko kot prvi jezik govorita samo dva anketirana, drugače zna italijansko še 12
anketirancev (40%).
Med narodnimi manjšinami v Sloveniji so anketiranci najpogosteje naštevali Italijane
(100%), Madžare, Jugoslovane, Rome.
Grafikon 40: Narodne manjšine, ki so jih našteli anketiranci
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Vir: Anketa (Koper/Capodistria; 10.-11. 3. 2006; N=30)
Prisotnost italijanske manjšine v svojem okolju najbolj opazijo po jezikovni plati, saj se
vsi trije najpogostejši odgovori dotikajo uporabe jezika (dvojezični napisi, dvojezičnost in
raba jezika). Na manjšino opozarja tudi njeno kulturno udejstvovanje.
Kot najpomembnejše pozitivne učinke sobivanja z italijansko manjšino so ljudje
izpostavljali znanje dveh jezikov, spoznavanje kulture dveh narodov ter učenje strpnosti in
čezmejno sodelovanje.
Med negativnimi učinki sobivanja z italijansko manjšino je najpogostejši odgovor, da so
samo pozitivne strani negativnih ni. Kot največji problem so izpostavili konflikte in
diskriminacijo. Posamično so izpostavljali še obvezno učenje italijanskega jezika, to da včasih
manjšina prevlada nad večino, da se nekateri kar vpisujejo med pripadnike manjšine čeprav to
niso, problem financiranja dejavnosti manjšine.
Dve tretjini anketiranih ni naštelo niti enega dokumenta, ki se ukvarja z varstvom manjšin,
20% je naštelo en dokument, 13% pa dva ali tri dokumente. Tri dokumente sta navedla le dva
anketiranca.
Najpogosteje so navajali zakone (50%) in ustavo (17%).
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Grafikon 41: Dokumenti, ki se ukvarjajo z vprašanjem pravic narodnih manjšin
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Vir: Anketa (Koper/Capodistria; 10.-11. 3. 2006; N=30)
Kot najpomembnejše pravice pripadnikov manjšin so izpostavljali šolanje v materinem
jeziku, rabo jezika in dvojezičnost, enakopravnost, ohranjanje kulture ter poslanca narodne
skupnosti.
Na vprašanje ali je potrebno dodati še kakšno pravico je kar 40% anketiranih odgovorilo z
da. Večina jih je bila mnenja, da bi bilo potrebno zaščititi tudi druge manjšine, ostale
pripombe so bile na račun premajhnega števila šolskih ur posvečenih italijanskemu jeziku in
kulturi. En anketiranec je predlagal uvedbo štipendij, ki bi olajšale nadaljevanje študija na
italijanskih univerzah.
Proti odvzemanju pravic je 87% anketiranih. En anketiranec bi ukinila poslanca, dva bi
obvezno učenje italijanščine nadomestila s prostovoljnim tečajem. Če bi bilo v italijanskih
šolah in vrtcih v skupini zelo malo otrok, bi lahko združevali dva razreda v enega.
Glede finančnih obveznosti Slovenije do manjšin na svojem ozemlju se 73% anketiranih
strinja, da morata za manjšino poskrbeti obe državi – država v kateri manjšina živi in država
kateri manjšina pripada, 17% anketiranih je mnenja, da je to dolžnost Slovenije, 10% bi
finančno breme manjšinskih organizacij naprtilo matični državi manjšine.
Da sta za financiranje Slovencev v zamejstvu zadolženi obe državi menita dve tretjini
anketiranih, 23% jih meni, da bi zanje morala poskrbeti Slovenija sama, 10% pa, da to ni skrb
Slovenije temveč države v kateri ti Slovenci prebivajo in katere državljanstvo imajo.
Polovica anketiranih meni, da je potrebno zaščititi tudi neavtohtone manjšine, predvsem z
vidika ohranjanja jezika in kulture.
Grafikon 42: Katero manjšino bi še zaščitili?
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Vir: Anketa (Koper/Capodistria; 10.-11. 3. 2006; N=30)
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Preglednica 9: Vrednotenje slovenske manjšinske politike v Kopru/Capodistrii
5
4
3
A Manjšina in večinski narod živita v sožitju
6 13
5
B Pripadniki manjšine so pogosto žrtev diskriminacije
1
7
2
C Manjšina naj se prilagodi večini
2
8
3
D Manjšine se bodo v prihodnosti asimilirale
2
5
7
E Manjšine v Sloveniji so dovolj zaščitene
3 15
2
F Slovenija bolj skrbi za Italijane kot za Madžare
0
2 19
G Slovenija naj poskrbi za Slovence za manjšine naj
2
3
3
poskrbijo njihove države
H RS skrbi bolj za Slovence v zamejstvu kakor za
0
4
9
manjšine doma
I
Povečati bi bilo potrebno vlogo manjšin v javnem
4 13
2
življenju
J
Narodne manjšine ne potrebujejo predstavnika v
2
6
1
državnem zboru
K Dvojezičnost povzroča zgolj dodatne stroške
0 10
0
L Dvojezično šolstvo je dobro urejeno in ne potrebuje
1
5
8
sprememb
M Slovencem se ne bi bilo potrebno učiti jezika manjšine
1 10
1
N Sredstev množičnega obveščanja (radio, TV, časopis) v
1 16
6
jeziku manjšine je dovolj
O Na NMO ima manjšina enake pogoje za gospodarski
4
9 11
razvoj kot Slovenci
P Pripadniki manjšine so pomemben člen pri čezmejnem
12
6 10
povezovanju
Vir: Anketa (Koper/Capodistria; 10.-11. 3. 2006; N=30)
Grafikon 43: Vrednotenje slovenske manjšinske politike v Kopru/Capodistrii
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63% anketiranih se strinja s tem, da manjšina živi v sožitju z večino, s trditvijo se ne
strinja 20% anketiranih, 17% je neopredeljenih.
Z drugo trditvijo se ne strinja 67% anketiranih, delež tistih, ki menijo, da so pripadniki
manjšine diskriminirani zaradi svoje pripadnosti je večji (26%).
Da se manjšini ni potrebno prilagajati večini meni 56% anketiranih, dobra tretjina (34%)
temu nasprotuje in meni, da naj se pripadniki manjšine prilagodijo večini.
Četrtina anketiranih meni, da se bodo manjšine v prihodnosti asimilirale, dobra polovica
se s to trditvijo ne strinja, četrtina je neopredeljenih.
Tretjina anketiranih meni, da je raven manjšinske zaščite v Sloveniji prenizka, 60% meni,
da so manjšine v Sloveniji dovolj zaščitene.
Kar 63% anketiranih se do trditve ni opredelilo, 7% se strinja, da Slovenija bolje skrbi za
italijansko manjšino kot za madžarsko, slaba tretjina (30%) se ne strinja s tem, da bi bili
Italijani v boljšem položaju.
Skoraj tri četrtine (73%) anketiranih se ne strinja s tem, da bi za manjšine morale
poskrbeti izključno njihove matične države. 17% anketiranih meni, da je financiranje manjšin
dolžnost matične države manjšine medtem ko naj Slovenija poskrbi za Slovence. Pri
vprašanju o financiranju manjšin v Sloveniji je bil delež tako mislečih 10%.
Večina (57%) je mnenja, da Slovenija ne skrbi bolje za Slovence v zamejstvu kot za
manjšine v Sloveniji. Da se zamejskim Slovencem godi bolje kot manjšinam v Sloveniji meni
13%. Neopredeljenih je ostalo 30% anketiranih.
Večina (56%) se strinja s tem, da je potrebno povečati vlogo manjšin v javnem življenju,
37% je proti temu.
Dobra četrtina anketiranih (27%) meni, da poslanec narodne skupnosti v državnem zboru
ni potreben, 70% se s trditvijo ne strinja. Pri vprašanju o ukinjanju pravic bi poslanca ukinil
samo en anketiranec.
Dve tretjini se ne strinjata s tem, da dvojezičnost predstavlja samo dodatne stroške,
nasprotnega mnenja je preostala tretjina.
Dobra polovica (53%) se ne strinja s tem, da bi bilo dvojezično šolstvo dobro urejeno,
ampak potrebuje spremembe. 20% anketiranih je s šolstvom zadovoljnih, 27% je ostalo
neopredeljenih.
Dobra tretjina (36%) anketiranih se strinja s tem, da se Slovencem ne bi bilo potrebno
učiti jezika manjšine, 61% zagovarja vsaj osnovno znanje jezika manjšine vseh prebivalcev,
ki živijo na narodnostno mešanem območju.
Skoraj četrtina (24%) anketiranih meni, da je premalo sredstev javnega obveščanja, 20%
je neopredeljenih. Da je medijska pokritost dovolj dobra meni 56% anketiranih.
Slaba polovica (43%) anketiranih se strinja s tem, da ima manjšina na narodnostno
mešanem območju enake pogoje za gospodarski razvoj kot večina, 20% se jih s tem ne strinja,
37% je neopredeljenih.
60% anketiranih meni, da so pripadniki manjšine pomemben člen pri čezmejnem
povezovanju, dva (7%) se s tem ne strinjata, tretjina je neopredeljenih.
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6.3.4. DIVAČA
V Divači je bilo anketiranih 30 prebivalcev. Starostna in spolna sestava vzorca nista
najbolj uravnoteženi. V vzorcu prevladujejo moški. Pri starostnih skupinah je nekoliko več
tistih, ki so starejši od 50 let.
Največji delež predstavljajo zaposleni (41%), sledijo jim dijaki in študentje ter upokojenci
(23%), nezaposlenih je 13%.
Slovencev je 90%, predstavnikov drugih narodnosti 10%. Nihče se ni opredelil kot
pripadnik italijanske manjšine. Italijansko jih govori 80%.
Med narodnimi manjšinami v Sloveniji so anketiranci najpogosteje naštevali Italijane
(93%), Madžare, Jugoslovane in Rome.
Grafikon 44: Narodne manjšine, ki so jih našteli anketiranci
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Vir: Anketa (Divača; 8.-9. 3. 2006; N=30)
Prisotnost italijanske manjšine v svojem okolju najbolj opazijo po jezikovni plati, saj se
vsi trije najpogostejši odgovori dotikajo uporabe jezika (dvojezični napisi, dvojezičnost in
raba jezika).
Kot najpomembnejše pozitivne učinke sobivanja z manjšino so ljudje izpostavljali znanje
dveh jezikov, spoznavanje kulture dveh narodov in učenje strpnosti in čezmejno sodelovanje.
Med negativnimi učinki sobivanja z manjšino je najpogostejši odgovor, da so samo
pozitivne strani negativnih ni. Kot največji problem so izpostavili konflikte in diskriminacijo
ter neznanje jezika manjšine.
Polovica (50%) anketiranih ni naštela nobenega dokumenta, ki se ukvarja z manjšinsko
problematiko. 27% anketiranih je omenilo en dokument, 23% pa dva ali več. Tri dokumente
sta navedla le dva anketiranca.
Najpogosteje so navajali zakone (50%) in ustavo (23%). Statutov občin na narodnostno
mešanem območju ni omenil nihče.
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Grafikon 45: Dokumenti, ki se ukvarjajo z vprašanjem pravic narodnih manjšin
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Vir: Anketa (Divača; 8.-9. 3. 2006; N=30)
Kot najpomembnejše pravice pripadnikov manjšin so izpostavljali šolanje v materinem
jeziku, rabo jezika, enakopravnost, ohranjanje kulture in poslanca narodne skupnosti.
Na vprašanje, če bi bilo potrebno dodati še kakšno pravico je 94% anketiranih odgovorilo
negativno. Eden bi pravice podelil tudi drugim narodnim skupnostim, eden se ni želel
opredeliti.
Proti odvzemanju pravic je 93% anketiranih. Dva anketiranca menita, da poslanec ni
potreben in bi ga lahko ukinili.
Glede finančnih obveznosti Slovenije do manjšin na svojem ozemlju se 90% anketiranih
strinja, da morata za manjšino poskrbeti obe državi – država v kateri manjšina živi in država
kateri manjšina pripada, 7% anketiranih je mnenja, da je to dolžnost Slovenije, 3% bi
finančno breme manjšinskih organizacij naprtilo matični državi manjšine.
Da sta za financiranje Slovencev v zamejstvu zadolženi obe državi menijo tri četrtine
anketiranih, 13% jih meni, da bi zanje morala poskrbeti Slovenija sama, 13% pa da to ni skrb
Slovenije temveč države v kateri ti Slovenci prebivajo in katere državljanstvo imajo.
Skoraj tri četrtine anketiranih meni, da ni potrebno zaščititi tudi neavtohtonih manjšin.
Zaščititi bi bilo potrebno vse manjšine v Sloveniji vsaj do te mere, da lahko ohranjajo jezik in
kulturo.
Grafikon 46: Katero manjšino bi še zaščitili?
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Preglednica 10: Vrednotenje slovenske manjšinske politike v Divači
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Grafikon 47: Vrednotenje slovenske manjšinske politike v Divači
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Skoraj vsi anketirani (94%) se strinjajo s tem, da večinski in manjšinski narod živita v
sožitju. Le dva (6%) se s tem ne strinjata.
Za razliko od prve trditve 13% anketiranih meni, da so pripadniki manjšine pogosto žrtve
diskriminacije, 87% jih ni takšnega mnenja.
Da bi se morali pripadniki manjšine prilagajati večini meni tretjina anketiranih, preostali
dve tretjini temu nasprotujeta.
20% anketiranih meni, da se bodo manjšine v prihodnosti asimilirale, polovica se s
trditvijo ne strinja, 30% je neopredeljenih.
Tri četrtine anketiranih meni, da je zakonodaja s področja varstva manjšin v Sloveniji
dobra, 23% meni, da bi se dalo varovanje manjšin še izboljšati.
Dve tretjini vprašanih se ne strinja s tem, da bi bilo za italijansko manjšino v Sloveniji
bolje poskrbljeno kot za madžarsko. Tretjina je ostala neopredeljena.
Velika večina (87%) anketiranih se ne strinja, da naj bi bila skrb za svojo manjšino
naložena samo matični državi manjšine, 10% jih meni, da Slovenija je dolžna poskrbeti za
Slovence, za potrebe manjšin naj skrbijo njihove matične države. Tako mislečih pri vprašanju
o financiranju manjšin v Sloveniji je bilo le 3%.
40% anketiranih se ne strinja s trditvijo, da Slovenija bolj skrbi za Slovence v zamejstvu
kot za manjšine v Sloveniji. Kar 60% anketiranih je neopredeljenih, saj menijo, da premalo
poznajo situacijo predvsem v zamejstvu.
Slaba četrtina (23%) anketiranih bi povečala vlogo pripadnikov manjšin v Sloveniji, dve
tretjini menita, da to ni potrebno, 13% je ostalo neopredeljenih.
60% anketiranih se ne strinja s tem, da bi bil predstavnik narodnih manjšin nepotreben.
Preostalih 40% meni, da poslanec ni nujno potreben. Pri vprašanju o ukinjanju pravic sta se za
ukinitev kakšne pravice odločila dva anketiranca in obadva bi ukinila poslanca.
Dve tretjini anketiranih se ne strinjata s tem, da je dvojezičnost zgolj dodaten strošek,
ampak predstavlja nujno potrebno osnovo za ohranjanje identitete manjšine. Tretjina meni, da
bi lahko živeli tudi brez dvojezičnosti.
Dobra polovica (57%) se strinja s tem, da je dvojezično šolstvo dobro urejeno, 13% se s
tem ne strinja, skoraj tretjina (30%) je ostala neopredeljenih, saj pravijo, da takšnega šolstva
ne poznajo, ker je tu zgolj enojezično.
Slaba četrtina (23%) anketiranih se strinja s tem, da bi moralo biti znanje jezika manjšine
za Slovence prostovoljno in ne obvezno. Tri četrtine menijo, da je dobro poznati vsaj nekaj
jezika manjšine, saj živijo zelo blizu meje in jim to omogoča komunikacijo v sosednji državi
(Italiji).
Tri četrtine anketiranih se strinja s tem, da je dovolj sredstev javnega obveščanja v jeziku
manjšine, 7% meni, da jih je premalo, 17% je neopredeljenih.
Dve tretjini (67%) anketiranih se strinja s tem, da ima manjšina na narodnostno mešanem
območju enake pogoje za gospodarski razvoj kot večina, 10% se s tem ne strinja, četrtina je
neopredeljenih.
87% anketiranih se strinja s tem, da so pripadniki manjšine pomemben člen pri
čezmejnem povezovanju, ostali so neopredeljeni.
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6.3.5. LJUBLJANA
V Ljubljani je bilo anketiranih 30 prebivalcev. Starostna in spolna sestava vzorca sta
dokaj uravnoteženi. V vzorcu sta dve ženski več kot je moških. Starostne skupine so
enakomerno zastopane
Največji delež predstavljajo zaposleni (30%), sledijo jim nezaposleni (27%), študenti in
dijaki predstavljajo 23%, upokojenci pa 20%.
Slovencev je 87%, predstavnikov drugih narodnosti 10%. En anketiranec se je opredelil
kot pripadnik madžarske manjšine, vendar bi ga lahko šteli tudi med pripadnike drugih
narodnosti saj prihaja iz Vojvodine.
Med narodnimi manjšinami v Sloveniji so anketiranci najpogosteje naštevali Italijane
(100%), Madžare (100%), Jugoslovane, Nemce in Rome.
Grafikon 48: Narodne manjšine, ki so jih našteli anketiranci
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Vir: Anketa (Ljubljana; 20.-21. 3. 2006; N=30)
Prisotnost pripadnikov manjšine v okolju najbolj opazijo po jezikovni plati (dvojezični
napisi, dvojezičnost). Prisotnost manjšine nakazuje tudi njihova kulturna dejavnost in mediji v
jeziku manjšine.
Kot najpomembnejše pozitivne učinke sobivanja z manjšino so ljudje izpostavljali
spoznavanje kulture drugega naroda, znanje jezikov ter učenje strpnosti.
Med negativnimi učinki sobivanja s pripadniki manjšine je najpogostejši odgovor, da so
samo pozitivne strani negativnih ni. Kot največji problem so izpostavili konflikte in
nestrpneže, ki jih povzročajo. Problematična je tudi diskriminacija pripadnikov manjšin in
ksenofobija.
Polovica (50%) anketiranih ni naštela nobenega dokumenta, ki se ukvarja z manjšinsko
problematiko. 33% anketiranih je omenilo en dokument, 17% pa dva dokumenta. Treh
dokumentov ni naštel nihče.
Najpogosteje so navajali ustavo (33%) in zakone (23%).
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Grafikon 49: Dokumenti, ki se ukvarjajo z vprašanjem pravic narodnih manjšin
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Vir: Anketa (Ljubljana; 20.-21. 3. 2006; N=30)
Kot najpomembnejše pravice pripadnikov manjšin so izpostavljali rabo jezika, šolanje v
materinem jeziku, enakopravnost, ohranjanje kulture, dvojezične napise in medije v jeziku
manjšine.
Na vprašanje, če bi bilo potrebno dodati še kakšno pravico je 63% anketiranih odgovorilo
negativno. Kar 20% anketiranih na vprašanje ni odgovorilo. Ljudje menijo, da bi bilo
potrebno zaščititi tudi druge manjšine. En anketiranec bi poskušal zaščititi manjšine toliko
kolikor je le mogoče.
Proti odvzemanju pravic je 80% anketiranih, nadaljnjih 17 odstotkov se je raje vzdržalo
odgovora. En anketiranec bi ukinil poslanca.
Glede finančnih obveznosti Slovenije do manjšin na svojem ozemlju se 70% anketiranih
strinja, da morata za manjšino poskrbeti obe državi – država v kateri manjšina živi in država
kateri manjšina pripada, 20% anketiranih je mnenja, da je to dolžnost Slovenije, 10% bi
finančno breme manjšinskih organizacij naprtilo matični državi manjšine.
Da sta za financiranje Slovencev v zamejstvu zadolženi obe državi meni skoraj tri četrtine
anketiranih, 20% jih meni, da bi zanje morala poskrbeti Slovenija sama, 7% pa da to ni skrb
Slovenije temveč države v kateri ti Slovenci prebivajo in katere državljanstvo imajo.
Kar 63% anketiranih meni, da je potrebno poskrbeti tudi za neavtohtone oziroma
imigrantske narodne skupnosti in jih ustrezno zaščititi. Večina jih meni, da bi bilo potrebno
zaščititi vse narodnostne skupnosti v Sloveniji vsaj z vidika ohranjanja jezika in kulture.
Zaščititi bi bilo potrebno predstavnike narodov iz bivše Jugoslavije ter avtohtoni manjšini
Nemcev in Romov.
Grafikon 50: Katero manjšino bi še zaščitili?
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Vir: Anketa (Ljubljana; 20.-21. 3. 2006; N=30)
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Preglednica 11: Vrednotenje slovenske manjšinske politike v Ljubljani
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Grafikon 51: Vrednotenje slovenske manjšinske politike v Ljubljani
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Tri četrtine anketiranih meni, da manjšina živi v sožitju z večino, en anketiranec (3%) se s
tem ne strinja, slaba četrtina je neopredeljenih.
Z drugo trditvijo se ne strinja dobra polovica (53%) anketiranih, dobra četrtina (27%)
anketiranih meni, da so pripadniki manjšin pogosto diskriminirani, 20% je neopredeljenih.
Polovica anketiranih se ne strinja s tem, da bi se morali pripadniki manjšinskih narodov
prilagajati večini, slaba četrtina (23%) se s tem strinja, dobra četrtina je neopredeljenih.
Dobra polovica (54%) se ne strinja s tem, da bodo manjšine nekoč izginile oziroma, da se
bodo njihovi pripadniki asimilirali. 17% se s trditvijo strinja, 29% je neopredeljenih.
Skoraj polovica (49%) anketiranih meni, da je raven manjšinske zaščite v Sloveniji dobra,
četrtina jih temu nasprotuje in meni, da bi se dalo položaj manjšin izboljšati. Dobra četrtina je
neopredeljena.
Dve tretjini anketiranih se do trditve, da Slovenija bolje skrbi za italijansko manjšino kot
za madžarsko ni opredelilo, od preostale tretjine se 10% s trditvijo strinja, 23% pa ne.
Tri četrtine anketiranih se ne strinja s tem, da bi za manjšine morale poskrbeti izključno
njihove matične države, 13% meni, da naj bi bile za manjšine odgovorne izključno njihove
matične države, preostalih 13% je neopredeljenih. Tu je odgovor zelo podoben tistemu z
vprašanja o financiranju manjšin v Sloveniji, kjer se je za izključno pristojnost matičnih držav
odločilo 10% anketiranih.
Polovica (50%) anketiranih je mnenja, da Slovenija ne skrbi bolje za Slovence v
zamejstvu kot za manjšine v Sloveniji. Da se zamejskim Slovencem godi bolje kot manjšinam
v Sloveniji meni 3%. Neopredeljenih je ostalo 47% anketiranih.
60% anketiranih meni, da je prisotnost manjšin v javnem življenju prenizka in bi jo bilo
potrebno povečati, le 7% meni, da imajo manjšine v javnem življenju dovolj veliko vlogo.
Tretjina je neopredeljenih.
Večina (60%) anketiranih se ne strinja s trditvijo, da je poslanec narodne skupnosti v
državnem zboru nepotreben, 20% se strinja s trditvijo, 20% je neopredeljenih. Pri vprašanju o
ukinjanju pravic bi poslanca ukinila samo en anketiranec.
Polovica anketiranih se ne strinja s tem, da dvojezičnost povzroča zgolj dodatne stroške, le
en anketiranec se s trditvijo strinja, preostala slaba polovica je neopredeljena.
Kar 60% anketiranih je do kvalitete dvojezičnega šolstva neopredeljeno. Preostalih 40%
se enakomerno porazdeli med tiste, ki menijo da je dvojezično šolstvo dobro organizirano in
med tiste, ki se s trditvijo ne strinjajo.
Dobra tretjina (37%) anketiranih se strinja s tem, da se morajo tudi Slovenci na
narodnostno mešanem območju učiti jezik manjšine, prav tako dobra tretjina (37%) temu
nasprotuje, preostalih 26% je neopredeljenih.
Četrtina anketiranih meni, da je sredstev javnega obveščanja v jeziku manjšine dovolj,
13% da je premalo, kar 61% je neopredeljenih.
Dobre tri četrtine (77%) anketiranih se do trditve o enakih pogojih pripadnikov manjšine
za gospodarski razvoj ni opredelilo, le 6% jih meni, da imajo enake pogoje, 17% se s tem ne
strinja.
Velika večina (87%) meni, da so pripadniki manjšine pomemben člen pri čezmejnem
povezovanju, en anketiranec se s to trditvijo ne strinja, 10% je neopredeljenih.
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7. ZAKLJUČEK
Slovenija je multietnična država. Poleg Slovencev v njej živijo tri avtohtone narodne
skupnosti: Italijani, Madžari in Romi. Po drugi svetovni vojni se je Slovenija priključila
Jugoslaviji. Slovenija je bila najbolj razvit del države, zato so se na to območje v iskanju
boljšega ekonomskega položaja pričeli iz manj razvitih republik priseljevati tudi pripadniki
drugih narodov Jugoslavije. Priseljevanje je bilo najbolj intenzivno v drugi polovici
sedemdesetih let in je po osamosvojitvi Slovenije nekoliko zamrlo. V zadnjem času se je
povečalo število priseljencev iz neevropskih držav (Kitajci).
Z manjšinsko problematiko se ukvarjajo različni pravni dokumenti. V diplomskem delu so
našteti samo najpomembnejši. Razdeljeni so v tri sklope glede na velikost območja na
katerem jih priznavajo, vendar moramo upoštevati, da je za pripadnika manjšine statut občine
v kateri živi pomembnejši od Deklaracije Združenih narodov o pravicah pripadnikov
narodnih, verskih in jezikovnih manjšin, čeprav velja drugi dokument na precej večjem
teritoriju.
Avtohtoni italijanska in madžarska manjšina v Sloveniji poseljujeta skrajni jugozahodni in
skrajni vzhodni del države. Na podlagi stalne naselitve in prepoznavnosti sta bili določeni obe
narodnostno mešani območji. Tu veljajo posebni varstveni ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje
jezika in kulture. Pripadniki manjšin, ki živijo izven narodnostno mešanega območja ne
morejo zahtevati enakih pravic kot na narodnostno mešanem območju (v Ljubljani uslužbenki
na banki ni potrebno znati italijansko ali madžarsko), vendar smejo voliti poslanca v državni
zbor, prav tako jim mora biti omogočeno učenje materinščine, če se prijavi dovolj kandidatov.
Položaj italijanske narodne skupnosti je težko primerljiv s položajem madžarske narodne
skupnost, saj živita v zelo različnih okoljih, ki sta se razvijali zelo različno. Italijanska
narodna skupnost živi v veliko boljšem položaju, saj je Primorje zelo perspektivna regija z
dobro stoječim v storitve usmerjenim gospodarstvo, pripadniki manjšine (z izjemo starejših)
so nadpovprečno dobro izobraženi. Slika v Pomurju je ravno nasprotna. To je periferna regija,
usmerjena v intenzivno kmetijstvo in industrijo, storitveni sektor se šele počasi razvija.
Podobna slika je tudi pri zaposlovanju pripadnikov manjšin. Italijani so večinoma zaposleni v
storitvah (dve tretjini), kar tri četrtine Italijanov živi v mestih, medtem ko se kar dobra tretjina
Madžarov ukvarja s kmetijstvom, le četrtina je zaposlenih v storitvenih dejavnostih.
Zelo različno je bilo tudi sodelovanje z matičnim narodom in sosednjo državo. Meja med
Jugoslavijo (Slovenijo) in Italijo je bila vseskozi zelo odprta in prehodna, zato so bili
čezmejni stiki pogosti in intenzivni. Najprej so se razvili kulturni stiki, nato še gospodarski,
temu so sledili še stiki institucij tako na lokalni kot tudi na regionalni ravni. Meja med
Madžarsko in Jugoslavijo je bila po drugi vojni zaprta. Stiki so bili redki in omejena na
kulturne prireditve, kajti število dovoljenih prehodov meje je bilo omejeno. Po padcu
komunizma in osamosvojitvi Slovenije se je odprla tudi ta meja. Nastalo je več maloobmejnih
in meddržavnih mejnih prehodov, ki so omogočili lažje in pogostejše prehajanje meje. Sedaj
se je okrepilo tudi sodelovanje na področju gospodarstva. V obmejnih naseljih je mogoče
opaziti menjalnice ter trgovske in gostinske lokale, ki so vezani na čezmejni tranzit in
poslovanje z Madžarsko.
Ne Italijani, ne Madžari po osamosvojitvi niso čutili potrebe po ustanavljanju svojih
političnih strank. Iz tega lahko sklepamo, da so večinoma zadovoljni s svojim položajem in ne
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čutijo potrebe po večjem uveljavljanju v družbi. V primeru kršitev pravic lahko ukrepajo
preko samoupravnih narodnih skupnosti.
Slovenska manjšinska politika je vredna le toliko kolikor jo ljudje sprejmejo. Še tako
dobro napisani zakoni težko zaživijo v praksi, če jih prebivalstvo neprestano zavrača in išče
poti kako jih obiti. Zato je pomembno, da dodeljevanje posebnih pravic narodnim skupnostim
spremlja širši družbeni konsenz. Da bi to tega prišli moramo poskrbeti za primerno vzgojo s
katero bi spodbujali ljudi k strpnosti do »drugačnih«, do tistih, ki so druge narodnosti,
veroizpovedi, tistih, katerim slovenščina ni materni jezik.
V anketi se je izkazalo, da kar velik delež vprašanih meni, da si zaščito zaslužijo tudi
imigrantske skupnosti ne samo avtohtone. Četrtina pravi, da bi bilo dobro zaščititi vse
skupnosti, ki imajo interes ohranjati svojo identiteto, jezik in kulturo, kar je čisto dovolj;
drugih pravic kot so dvojezični napisi, poslanec itd. pa ne potrebujejo. Slaba tretjina
anketiranih je mnenja, da si enake pravice kot jih že imata narodni skupnosti zaslužijo tudi
pripadniki narodov iz bivše Jugoslavije.
Med anketiranimi je bilo največ Slovencev, enak delež (7%) so imeli pripadniki
avtohtonih narodnih manjšin ter pripadniki priseljenskih skupnosti (Srbi, Hrvati). Med
pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti močno prevladujejo Madžari.
Poznavanje narodnih manjšin v Sloveniji je precej slabo. Velik del anketiranih je naštel
italijansko in madžarsko manjšino (117 anketirancev; 78%). Največkrat je bila omenjena
madžarska manjšina (135), sledi jim italijanska manjšina (129). Pogosteje so se pojavili še
Jugoslovani (48 anketirancev; 32%) in Romi (34 anketirancev; 22,5%).
Prav tako lahko ugotovimo precej slabo poznavanje dokumentov, ki se ukvarjajo z
varstvom pravic narodnih manjšin in njihovih pripadnikov. Skoraj polovica (49%) anketiranih
ni navedla niti enega dokumenta. Le 18% anketiranih je naštelo dva ali več različnih
dokumentov. Samo osem (5%) anketirancev je navedlo tri dokumente.
Najpogosteje so navajali zakone (44%) in ustavo (21%), redkeje so omenili mednarodne
dokumente in statute občin na narodnostno mešanem območju.
Iz tega lahko sklepamo na dokaj slabo poznavanje manjšinske problematike. Najboljše je
poznavanje manjšinske problematike v Lendavi/Lendvi, kjer le 33% anketiranih ni znalo
našteti niti enega dokumenta, pri vprašanju o manjšinah v Sloveniji so vsi našteli vsaj
madžarsko manjšino, večina tudi italijansko. Najslabše so se odrezali v Kopru/Capodistrii,
kjer kar dve tretjini anketiranih ni znalo našteti niti enega dokumenta, pri naštevanju manjšin
so vsi omenili Italijane, delež tistih, ki so omenili tudi Madžare je precej nižji. V Ljubljani
sicer polovica ni znala našteti niti enega dokumenta, ki bi se ukvarjal s problematiko manjšin
vendar so vsi omenili obe avtohtoni manjšini.
Glede na rezultate anket lahko delno sprejmemo prvo hipotezo, delno pa jo je potrebno
zavrniti. Poznavanje pravic manjšin v Sloveniji je slabo, vendar se ne zmanjšuje z
oddaljevanjem od območja na katerem manjšina živi.
Pravice, ki jih slovenska ustava in zakonodaja zagotavljata narodnim manjšinam in
njihovim pripadnikom, so zelo različne in segajo na vsa področja njihovega življenja in
delovanja v družbi. Anketiranci so kot najpomembnejše pravice izpostavljali predvsem
šolanje v materinem jeziku ter rabo le tega v javnem življenju. Mnogo ljudem se zdi
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pomembna tudi enakopravnost pripadnikov manjšin z večinskim narodom oziroma prepoved
diskriminacije na podlagi tega, da neka oseba pripada manjšini. Prav tako je pomembna
možnost ohranjanja svoje kulture in praznovanja praznikov, ki so državni prazniki v matični
državi manjšine. Le 8% anketirancev je kot eno pomembnejših pravic izpostavilo poslanca
narodne manjšine v državnem zboru.
Za uresničevanje pravic narodnih skupnosti so potrebna finančna sredstva. Velika večina
anketiranih meni, da morata za manjšino poskrbeti obe državi, tako država v kateri imajo
stalno bivališče kot tudi država matičnega naroda. S tem ko država skrbi za manjšino v
sosednji državi, vzpostavlja različne povezave, ki lahko prerastejo v plodno sodelovanje na
najrazličnejših področjih (od kulture preko gospodarstva do sodelovanja pri razvoju obmejnih
regij v obeh državah). Lep primer takšnega sodelovanja je ustanovitev trideželnega parka v
Avstriji, Sloveniji in na Madžarskem.
Pomen manjšinske politike za regionalni razvoj je predvsem v tem, da z njo zaščitimo
manjšino in preprečujemo asimilacijo. S tem vplivamo na dvig narodne pripadnosti in
ohranjanja identitete pripadnikov narodnih skupnosti. Z izpolnjevanjem njihovih potreb po
sodelovanju z državo matičnega naroda se vzpostavljajo stiki na katerih lahko gradimo
medsebojno sodelovanje. Tako pripadniki manjšinskega naroda vplivajo na večje čezmejno
sodelovanje tudi na področju gospodarstva in regionalnega razvoja (varstvo narave, turizem).
Manjšinska politika pripadnikom manjšine zagotavlja pogoje v katerih lažje ohranjajo
svoj jezik in kulturo (učenje materinščine v šoli, sofinanciranje kulturnih društev in njihovih
dejavnosti). To privede do podvajanja nekaterih institucij, oziroma nekaterim institucijam
omogoča delovanje. Takšne manjšinske institucije nudijo zaposlitev za pripadnike manjšine z
višjo izobrazbo in jih na ta način zadržijo na narodnostno mešanem območju. Pri privatizaciji
podjetij v sredini devetdesetih let se je del denarja namenjal v poseben sklad iz katerega lahko
pripadniki manjšine na podlagi razpisov črpajo sredstva za svoj gospodarski razvoj.
Tako lahko sprejmemo drugo hipotezo, saj manjšinska politika s svojimi posebnimi
pravicami zagotavlja ohranjanje kulture madžarske in italijanske narodne skupnosti na visoki
ravni, z samoupravnima narodnima skupnostima in poslancema pa jim je dana tudi moč
vplivanja na odločitve, ki zadevajo življenje manjšinske skupnosti tako na lokalni kot na
državni ravni.
Slovenska manjšinska politika je v primerjavi z manjšinskimi politikami drugih držav
primer dobre prakse. Edine pritožbe na katere sem naletela so bile zaradi nespoštovanja
pravic, saj sankcije niso predvidene, in diskriminacije pripadnikov manjšine, pri uporabi
jezika v javnosti.
Ta dva problema bi se dala dokaj enostavno rešiti z uvedbo sankcij za kršenje pravic
pripadnikov narodnih skupnosti in doslednim izvajanjem le teh.
Drugo težavo bo lahko odpravila samo primerna vzgoja. Ljudi bi bilo potrebno naučiti
strpnosti in pomena večkulturnosti. To bi lahko pričeli že v osnovni šoli, saj ravno sedaj
potekajo pogovori o državljanski vzgoji, v okviru katere bi lahko na predmetnik uvrstili tudi
pouk o avtohtonih narodnih manjšinah in imigrantskih skupnostih, ter o potrebi do strpnosti
med različnimi narodi.
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8. SUMMARY
Slovenia is multiethnic country. Beside the Slovenians there are also three autochthon
national minorities: Italian, Hungarian and Roma. After Second Word War people from other
parts of ex-Yugoslavia came to Slovenia.
Italian and Hungarian minorities live at southwest and east of Slovenia. Based on
permanent inhabitation both nationally mixed areas were established. Special protection
measures, which assure preserving the language and culture of national minority, are valid
there.
Situation of Italian minority is difficultly comparable to the situation of Hungarian
minority. They live on completely different territories. Italian minority is in much better
position because Primorje region is very prospective region with economy which is based on
third and fourth economical sector. Hungarian minority lives in Pomurje, where the
agriculture is still important economical sector.
Cooperation with neighbouring country was completely different to. Border between Italia
and Slovenia was open and easy to cross. Because of that cross border contacts were frequent
and intensive. Border between Hungary and Slovenia was closed after Second Word War.
Cross border contacts were rare and limited on cultural events. This border is more opened
after the attainment of independence. Cooperation on economic area is getting stronger
nowadays.
Slovenian minority policy is worth only as much as people accepted it. Even so very well
written laws are hardly used in practice if person reject them. It is important that assignation
of special rights to minorities is accompanied with social consensus. We have to provide
proper educations that encourage the tolerance towards national and religious minorities.
In the opinion poll a lot of people think that we should protect immigrant communities
too. Knowledge about national minorities in Slovenia is quite poor. A lot of people can count
up only Italian and Hungarian minority. Beside those two autochthon minorities only
Yugoslavians and Roma appears several times. Knowledge about documents dealing with
protection of minorities is also poor.
Regards to results of opinion poll we can accept partially accept the first hypothesis.
Knowledge of minority rights is poor, but it is not diminishing with increasing the distance
from nationally mixed areas.
Rights that Slovenian constitution and legislation assure to national minorities are very
different and extend over very different aspects of their private and social life. People think
that the most important rights are schooling in mother tongue and use of it in public life.
Many people think that equal status of minorities is also important. Only 8% of people expose
Member of Parliament as an important right.
Minority policy helps us to protect minorities and prevent assimilation. This way we can
influence on preservation the identity of national minorities. We can benefit from fulfilling
minority needs to cooperate with the neighbouring country. Minorities can influence on
increasing cross border cooperation in economics and regional development (nature
protection, tourism…).
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Minority policy ensure conditions in which is easier to keep minority language and
culture. In this way some institutions are doubled. Minority institutions offer jobs to members
of minority with higher education. Because of that they can stay in the nationally mixed area
and have no need for searching the job elsewhere.
So we can accept the second hypothesis. Minority policy with its special rights assure
preservation the culture of Italian and Hungarian national minority on high level; with
autonomous national community and Member of Parliament they have the power to influence
on the decision that concerns life of minorities on the local and national level.
Comparison of Slovenian minority policy and minority policies of other states show us
that the Slovenian minority policy is an example of good practice. Only complains that we
came across were about disrespect for special rights because there is no sanctions for that and
discrimination of members of minority for using their mother tongue in public.
Those two problems could be easily solved with introduction of sanctions for violating
minority rights and consistent executing of it. Second problem could only be solved with
proper education for tolerance. People should be taught about tolerance and meaning of
multiculturalism.
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PRILOGA 1
ANKETNI VPRAŠALNIK
Anketo izvajam za potrebe svojega diplomskega dela na Oddelku za geografijo Univerze v Ljubljani.
Pridobljene podatke bom hranila v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi rezultati bodo
prikazani grupirano, tako da posamezne ankete ne bo moč razpoznati. Za sodelovanje se Vam že
vnaprej zahvaljujem.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spol: M Ž
Starost:
Izobrazba: OŠ PŠ SŠ VŠ/UNI
Status:
Narodnost: SLO MAD IT DRUGO
Katere jezike govorite:

7. Ali poznate manjšine v RS? Katere bi znali našteti, kaj veste povedati o njih?
8. Kaj po Vašem mnenju pomenijo manjšine za okolje v katerem živijo?
9. Kateri so po Vašem mnenju najbolj prepoznavni znaki, ki izražajo prisotnost manjšine
na nekem območju?
10. Kateri so pozitivni in kateri negativni učinki prisotnosti manjšinskega naroda?
11. Katere dokumente, ki se ukvarjajo s problematiko manjšin v Sloveniji poznate?
12. Katere so po Vašem mnenju najpomembnejše pravice, ki jih manjšinam zagotavlja
slovenska zakonodaja?
13. Ali bi bilo po Vašem mnenju potrebno dodati še kakšno dodatno pravico?
14. Bi bilo po Vašem mnenju potrebno manjšinam ukiniti katero izmed pravic, ki jih že
imajo?
15. Kdo naj po Vašem mnenju poskrbi za financiranje dejavnosti manjšin v Sloveniji;
Slovenija ali matična država manjšine?
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16. Ali je po Vašem mnenju Slovenija dolžna poskrbeti tudi za Slovence, ki živijo izven
njenih meja ali je to »problem« naših sosed?
17. Ali bi bilo potrebno poleg Madžarov in Italijanov v Sloveniji zaščititi še kakšno drugo
narodno skupnost in ji podeliti podobne oz. enake pravice kakor jih že imajo
avtohtone narodne skupnosti v RS?

18. Kako vrednotite slovensko manjšinsko politiko?
5
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

4

Manjšina in večinski narod živita v sožitju
Pripadniki manjšine so pogosto žrtev diskriminacije
Manjšina naj se prilagodi večini
Manjšine se bodo v prihodnosti asimilirale
Manjšine v Sloveniji so dovolj zaščitene
Slovenija bolj skrbi za Italijane kot za Madžare
Slovenija naj poskrbi za Slovence za manjšine naj
poskrbijo njihove države
RS skrbi bolj za Slovence v zamejstvu kakor za
manjšine doma
Povečati bi bilo potrebno vlogo manjšin v javnem
življenju
Narodne manjšine ne potrebujejo predstavnika v
državnem zboru
Dvojezičnost povzroča zgolj dodatne stroške
Dvojezično šolstvo je dobro urejeno in ne potrebuje
sprememb
Slovencem se ne bi bilo potrebno učiti jezika manjšine
Sredstev javnega obveščanja (radio, TV, časopis) v
jeziku manjšine je dovolj
Na NMO ima manjšina enake pogoje za gospodarski
razvoj kot Slovenci
Pripadniki manjšine so pomemben člen pri čezmejnem
povezovanju

5: povsem se strinjam
4: večinoma se strinjam
3: neopredeljen
2: večinoma se ne strinjam
1: sploh se ne strinjam

Kraj:

Datum:
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