
 

 

 

MARATON PO MARATONU: PREDSTAVITEV PUBLIKACIJ IN 

DISKUSIJA NA TEMO NARODNIH MANJŠIN V SLOVENIJI 

Koper, 14. maj 2015 - Danes, 14. maja, je v Avli palače Armerija Univerze na Primorskem v sklopu 

Maratona po maratonu potekala predstavitev publikacij in diskusija na temo narodnih manjšin v 

Sloveniji. Dogodek, ki je potekal v organizaciji Fakultete za humanistične študije UP, Kulturno 

izobraževalnega društva PiNA in Inštituta za narodnostna vprašanja, je osvetlil problematiko 

definicije narodnih manjših ter zgodovinske, politične in kulturne vidike njihovega (ne)priznavanja. 

Glavne govorke diskusije, so bile dr. Vera Kržišnik-Bukić, znanstvena svetnica na Inštitutu za 

narodnostna vprašanja, dr. Karmen Medica, znanstvena raziskovalka na FHŠ UP, in Mirna Buić, 

vodja projekta ENA.KOST na PiNI. Dogodek je povezoval Matej Rodela, novinar Radia Koper. 

 

"Stopnja zaščite pravic narodnih manjšin je dober pokazatelj civilizacijske razvitosti in o državi pove 

marsikaj," je do manjšinske problematike v Sloveniji bil kritičen dr. Danijel Grafenauer (Inštitut za 

narodnostna vprašanja). Po osamosvojitvi Slovenije so se pripadniki narodnih skupnosti narodov 

nekdanje SFRJ znašli v situaciji neurejenega manjšinskega statusnega položaja in pravic, v podobni 

situaciji pa so se znašli tudi pripadniki nemške manjšine.  

 

"Še deset let po osamosvojitvi Slovenije je bila ta tamatika potisnjena pod preprogo. Nove manjšine niso 

imele niti svojih množičnih medijev, povezovalo se jih je samo s črno kroniko," je dejala dr. Karmen Medica. 

Njihova politična marginaliziranost je velika in zaradi statusne neopredeljenosti (in neimenovanosti) še 

vedno ostajajo nevidne družbene skupine. "Medtem, ko bi v takih primerih morali teči procesi integracije, 

pa je pri nas močno podprta asimilacija," je dejal dr. Šime Ivanjko, častni konzul Republike Hrvaške v 

Mariboru. 

 

Na PiNI so se s projektom Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih 

pripadnikov v Slovenski Istri (ENA.KOST) problematike nepriznavanja manjšin lotili na kreativen način: 

"S pomočjo gledališča zatiranih, ki predstavlja laboratorij realnih življenjskih situacij zatiranja, smo zbrali 

predloge za pravno-formalno izboljšanje trenutne situacije, s katerimi želimo na lokalni ravni doseči 

pravičnejšo obravnavo manjšin," je povedala Mirna Buić.  

 

Tema je poglobljeno problematizirana v na dogodku predstavljenih publikacijah Kdo so narodne 

manjšine v Sloveniji ter Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v 

Sloveniji, izdanih leta 2014, katerih pobudnica, soavtorica in urednica je dr. Vera Kržišnik-Bukić, tudi 

svetovalka Zveze zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji, 

ki si že dolga leta prizadeva za spremembo manjšinskega statusa. Vladi RS so tako v začetku 2014 

posredovali zahtevek za dopolnitev Ustave RS s 64. a členom, ki bi Albance, Bošnjake, Črnogorce, 

Hrvate, Makedonce in Srbe, ki živijo v Sloveniji, opredelil kot manjšinske narodne skupnosti. 

 

http://www.fhs.upr.si/sl/o-fakulteti/
http://www.pina.si/
http://www.pina.si/
http://www.inv.si/domov.aspx?lang=slo
http://enakost.pina.si/
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"Ker splošno sprejete mednarodne definicije manjšinskih narodnih skupnostih ni, se lahko države na to 

izgovarjajo. V Sloveniji obstaja načelna podpora priznanja v vseh poslanskih skupinah. Želimo si, da bi 

odločitev o ustavni spremembi bila sprejeta do letošnjega decembra, ko praznujemo 25. obletnico plebiscita 

o samostojnosti Slovenije, s čimer bi naša država pokazala svojo zrelost," je povedala dr. Vera Kržišnik-

Bukić. 

 

"Termin avtohtonost ni prisoten v nobenih mednarodnih amandmajih. Prenesel se je iz fizične geografije in je 

kontradiktoren sam sebi. Uporablja ga samo Slovenija," je prisotnim razložil dr. Damir Josipovič (Inštitut 

za narodnostna vprašanja). "Namesto zastarelega pojma avtohtonosti danes uporabljamo izraze, kot so 

tradicionalnost, prisotnost in zgodovinskost, ki so veliko primernejši. Migracije danes Evropo zelo hitro 

spreminjajo in skrajni čas je, da se manjšinska vprašanja rešijo," je zaključila dr. Karmen Medica. 

 

Dodatne informacije: Mirna Buić, mirna.buic@pina.si in +386 31 256 191 
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