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Evropsko listino o regionalnih ali manj{inskih jezikih je Slovenija podpisala 3. julija
1997 in jo ratificirala 4. oktobra 2000. Za Slovenijo je za~ela veljati 1. januarja
2001. Ob deponiranju listine o ratifikaciji je Slovenija izjavila, da sta regionalna ali
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Evropska listina o regionalnih 
ali manj{inskih jezikih

Uvod

Dr`ave ~lanice Sveta Evrope, podpisnice te listine,

upo{tevajo, da je cilj Sveta Evrope dose~i ve~jo enotnost med njegovimi ~lanicami,
{e zlasti zato, da bi varovali in uresni~evali ideale in na~ela, ki so njihova skupna
dedi{~ina;

upo{tevajo, da varstvo zgodovinskih regionalnih ali manj{inskih jezikov v Evropi,
med katerimi so nekateri v nevarnosti, da bodo s~asoma izumrli, prispeva k ohrani-
tvi in razvoju evropskega kulturnega bogastva ter tradicij;

upo{tevajo, da je pravica do uporabe regionalnega ali manj{inskega jezika v zaseb-
nem in javnem `ivljenju neodtujljiva pravica v skladu z na~eli, vsebovanimi v Med-
narodnem paktu Zdru`enih narodov o dr`avljanskih in politi~nih pravicah, ter v
duhu Konvencije Sveta Evrope o varstvu ~lovekovih pravic in temeljnih svobo{~in;

se sklicujejo na delovanje v okviru KVSE in {e zlasti na Helsin{ko sklepno listino iz
leta 1975 ter na dokument Kopenhagenskega sestanka iz leta 1990;

poudarjajo vrednost medsebojnega prepletanja kultur in ve~jezi~nosti ter upo{teva-
jo, da varstvo in spodbujanje regionalnih ali manj{inskih jezikov ne smeta {kodova-
ti uradnim jezikom ter potrebi, da se u~ijo;

se zavedajo, da varstvo in spodbujanje regionalnih ali manj{inskih jezikov v razli~nih
evropskih dr`avah in regijah pomembno prispevata h graditvi Evrope, temelje~e na
na~elih demokracije in kulturne raznolikosti v okviru dr`avne suverenosti in ozemelj-
ske celovitosti;

upo{tevajo posebne razmere in zgodovinske tradicije razli~nih regij evropskih dr`av

in so se sporazumele o naslednjem:

5



I. DEL

Splo{ne dolo~be

1. ~len

Opredelitev izrazov

V tej listini:

a izraz »regionalni ali manj{inski jeziki« pomeni jezike:

i ki jih tradicionalno uporabljajo na dolo~enem ozemlju dr`ave dr`avljani
te dr`ave, ki sestavljajo skupino, {tevil~no manj{o od preostalega prebi-
valstva te dr`ave, in

ii ki se razlikujejo od uradnega jezika ali uradnih jezikov te dr`ave;

izraz ne vklju~uje niti nare~ij uradnega jezika ali uradnih jezikov dr`ave niti
jezikov migrantov;

b izraz »ozemlje, na katerem se uporablja regionalni ali manj{inski jezik« po-
meni zemljepisno obmo~je, na katerem se v omenjenem jeziku izra`a dolo-
~eno {tevilo ljudi, kar upravi~uje sprejem razli~nih varstvenih in spodbuje-
valnih ukrepov, ki jih predvideva ta listina;

c izraz »jeziki brez ozemlja« pomeni jezike, ki jih uporabljajo dr`avljani dr`ave
in ki se razlikujejo od jezika ali jezikov, ki ga ali jih uporablja preostalo prebi-
valstvo te dr`ave, in ki jih, kljub temu da se tradicionalno uporabljajo na
ozemlju te dr`ave, ni mo`no povezati z dolo~enim obmo~jem tega ozemlja.

2. ~len

Obveznosti

1. Pogodbenica se obvezuje, da bo uporabljala dolo~be II. dela za vse regio-
nalne ali manj{inske jezike, ki se govorijo na njenem ozemlju in so v skladu
z opredelitvijo izraza v 1. ~lenu.

2. Za vsak jezik, dolo~en v trenutku ratifikacije, sprejetja ali odobritve v skladu
s 3. ~lenom, se pogodbenica obvezuje, da bo uporabljala najmanj petintri-
deset odstavkov ali pododstavkov, izbranih med dolo~bami III. dela te listi-
ne, med katerimi so vsaj trije izbrani iz 8. in najmanj trije iz 12. ~lena ter
najmanj po eden iz 9., 10., 11. in 13. ~lena.

3. ~len

Ureditev v praksi

1. Dr`ava pogodbenica v svoji listini o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi dolo~i
vsak regionalni ali manj{inski jezik ali uradni jezik, ki se manj uporablja na
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njenem celotnem ozemlju ali delu ozemlja in na katerega se nana{ajo od-
stavki, izbrani v skladu z drugim odstavkom 2. ~lena.

2. Pogodbenica lahko kadar koli pozneje uradno obvesti generalnega sekretar-
ja, da sprejema obveznosti, ki izhajajo iz dolo~b katerega koli drugega od-
stavka te listine, ki ga ni `e prej dolo~ila v svoji listini o ratifikaciji, sprejetju
ali odobritvi, ali da bo uporabila prvi odstavek tega ~lena za druge regio-
nalne ali manj{inske jezike ali za druge uradne jezike, ki se manj uporablja-
jo na njenem celotnem ozemlju ali na delu njenega ozemlja.

3. Obveznosti iz prej{njega odstavka se {tejejo za sestavni del ratifikacije, spre-
jetja ali odobritve in bodo imele enak u~inek od dneva njihove notifikacije. 

4. ~len

Obstoje~i re`im varstva

1. Ni~ v tej listini se ne sme razlagati kot omejevanje ali odvzemanje pravic, ki
jih zagotavlja Evropska konvencija o ~lovekovih pravicah. 

2. Dolo~be te listine ne u~inkujejo na ugodnej{e dolo~be, ki se nana{ajo na
polo`aj regionalnih ali manj{inskih jezikov ali na pravni polo`aj pripadnikov
manj{in in `e obstajajo v kateri od pogodbenic ali pa so dolo~ene z ustrez-
nimi dvostranskimi ali mnogostranskimi mednarodnimi sporazumi. 

5. ~len

Obstoje~e obveznosti

Ni~esar v tej listini ni mogo~e razlagati kot pravico do opravljanja katere koli
dejavnosti ali do storitve kakr{nega koli dejanja, ki bi bilo v nasprotju s cilji Us-
tanovne listine Zdru`enih narodov ali z drugimi obveznostmi po mednarodnem
pravu, vklju~no z na~elom suverenosti in ozemeljske celovitosti dr`av.

6. ~len

Obve{~anje

Pogodbenice se obvezujejo, da bodo pazile na to, da so oblasti, organizacije in
osebe obve{~ene o pravicah in dol`nostih, dolo~enih s to listino. 
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II. DEL

Doseganje ciljev in na~el v skladu 
s prvim odstavkom 2. ~lena

7. ~len

Cilji in na~ela

1. Cilji in na~ela, na katerih temeljijo politika, zakonodaja in praksa pogodbe-
nic v zvezi z regionalnimi ali manj{inskimi jeziki na ozemljih, na katerih se ti
jeziki uporabljajo, in glede na polo`aj vsakega jezika, so:

a priznanje regionalnih ali manj{inskih jezikov kot izraza kulturnega bo-
gastva;

b spo{tovanje zemljepisnega obmo~ja vsakega regionalnega ali manj{in-
skega jezika, da bi s tem zagotovili, da `e obstoje~e ali nove upravne
delitve niso ovira za spodbujanje rabe posameznega regionalnega ali
manj{inskega jezika;

c potreba po odlo~nem ukrepanju za spodbujanje rabe regionalnih ali
manj{inskih jezikov, da se varujejo;

d bolj{e omogo~anje in/ali spodbujanje ustne in pisne rabe regionalnih ali
manj{inskih jezikov v javnem in zasebnem `ivljenju;

e vzdr`evanje in razvoj vezi na podro~jih, ki jih vklju~uje ta listina, med
skupinami, ki uporabljajo regionalni ali manj{inski jezik in drugimi skupi-
nami v tej dr`avi, ki uporabljajo regionalni ali manj{inski jezik v enaki ali
podobni obliki, kakor tudi vzpostavitev kulturnih odnosov z drugimi sku-
pinami v dr`avi, ki uporabljajo razli~ne jezike;

f zagotavljanje primernih oblik in sredstev za pou~evanje in {tudij regio-
nalnih ali manj{inskih jezikov na vseh ustreznih stopnjah;

g zagotavljanje mo`nosti osebam, ki ne govorijo regionalnega ali manj{in-
skega jezika in `ivijo na obmo~ju, kjer se tak regionalni ali manj{inski je-
zik uporablja, da se ga u~ijo, ~e tako `elijo;

h pospe{evanje {tudija in raziskovanja regionalnih ali manj{inskih jezikov
na univerzah ali enakovrednih ustanovah;

i pospe{evanje primernih oblik transnacionalnih izmenjav na podro~jih, ki
jih vklju~uje ta listina za regionalne ali manj{inske jezike, ki se uporablja-
jo v enaki ali podobni obliki v dveh ali ve~ dr`avah.

2. Pogodbenice se obvezujejo, da bodo, ~e {e niso, odpravile vsako neupravi-
~eno razlikovanje, izklju~evanje, omejevanje ali dajanje prednosti glede upo-
rabe kakega regionalnega ali manj{inskega jezika in katerih cilj je odvra~ati
od ohranjanja ali razvoja tega jezika ali ga ogro`ati. Sprejem posebnih ukre-
pov v prid regionalnim ali manj{inskim jezikom, katerih namen je spodbuja-
ti enakost med uporabniki teh jezikov in preostalim prebivalstvom ali ki
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upo{tevajo njihove specifi~ne razmere, se ne {teje za dejanje diskriminacije
do uporabnikov bolj raz{irjenih jezikov.

3. Pogodbenice se obvezujejo s primernimi ukrepi pospe{evati medsebojno ra-
zumevanje med vsemi jezikovnimi skupinami v dr`avi, in to zlasti tako, da
cilji vzgoje in izobra`evanja v dr`avi vklju~ujejo spo{tovanje, razumevanje in
strpnost do regionalnih ali manj{inskih jezikov, ter spodbujati javna ob~ila,
da si prizadevajo za doseganje istih ciljev. 

4. Pri dolo~anju svoje politike do regionalnih ali manj{inskih jezikov pogodbe-
nice upo{tevajo izra`ene potrebe in `elje skupin, ki uporabljajo te jezike.
Spodbujati jih je treba, da po potrebi ustanavljajo organe za svetovanje ob-
lastem o vseh zadevah, ki se nana{ajo na regionalne ali manj{inske jezike. 

5. Pogodbenice se obvezujejo, da bodo mutatis mutandis uresni~evale na~ela
iz prvega do ~etrtega odstavka tudi za jezike brez ozemlja. Vendar pa se
narava in obseg ukrepov za jezike, s katerimi se uresni~uje ta listina, pro`-
no dolo~ata ob upo{tevanju potreb in `elja ter ob spo{tovanju tradicije in
zna~ilnosti skupin, ki uporabljajo te jezike. 

III. DEL

Ukrepi za pospe{evanje rabe regionalnih 
ali manj{inskih jezikov v javnem `ivljenju 

v skladu z obveznostmi, prevzetimi v drugem 
odstavku 2. ~lena

8. ~len

Izobra`evanje

1. Glede izobra`evanja se pogodbenice obvezujejo, da bodo na ozemlju, na
katerem se ti jeziki uporabljajo, v skladu s polo`ajem vsakega od teh jezikov
in brez poseganja v pou~evanje uradnega jezika ali uradnih jezikov dr`ave:

a i zagotovile mo`nost za pred{olsko izobra`evanje v ustreznih regio-
nalnih ali manj{inskih jezikih ali

ii zagotovile mo`nost, da znaten del pred{olskega izobra`evanja pote-
ka v ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikih, ali

iii izvajale enega od ukrepov, predvidenih v to~kah i in ii, vsaj za tiste otro-
ke, katerih dru`ine to `elijo in katerih {tevilo se {teje za zadostno, ali

iv podpirale in/ali spodbujale uveljavitev ukrepov iz to~ke i do iii zgo-
raj, ~e javne oblasti nimajo neposredne pristojnosti na podro~ju
pred{olske vzgoje;
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b i zagotovile mo`nost za osnovno{olsko izobra`evanje v ustreznih re-
gionalnih ali manj{inskih jezikih ali

ii zagotovile mo`nost, da znaten del osnovno{olskega izobra`evanja
poteka v ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikih, ali

iii zagotovile, da je v okviru osnovno{olskega izobra`evanja pou~eva-
nje ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikov sestavni del u~nega
na~rta, ali

iv izvajale enega od ukrepov, predvidenih v to~kah i do iii zgoraj vsaj
za tiste otroke, katerih dru`ine to `elijo in katerih {tevilo se {teje za
zadostno; 

c i zagotovile mo`nost za srednje{olsko izobra`evanje v ustreznih re-
gionalnih ali manj{inskih jezikih ali

ii zagotovile mo`nost, da znaten del srednje{olskega izobra`evanja
poteka v ustreznem regi onalnem ali manj{inskem jeziku, ali

iii zagotovile, da je v okviru srednje{olskega izobra`evanja pou~evanje
ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikov sestavni del u~nega na-
~rta, ali

iv izvajale enega od ukrepov, predvidenih v to~kah i do iii, vsaj za tiste
u~ence, ki si to `elijo ali to `elijo njihove dru`ine in katerih {tevilo se
{teje za zadostno;

d i zagotovile mo`nost za strokovno in poklicno izobra`evanje v ustrez-
nih regionalnih ali manj{inskih jezikih ali

ii zagotovile mo`nost, da znaten del strokovnega in poklicnega izo-
bra`evanja poteka v ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikih, ali

iii zagotovile, da je v okviru strokovnega in poklicnega izobra`evanja
pou~evanje ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikov sestavni del
u~nega na~rta, ali

iv izvajale enega od ukrepov, predvidenih v to~kah i do iii, vsaj za tiste
u~ence, ki si to `elijo ali to `elijo njihove dru`ine in katerih {tevilo se
{teje za zadostno;

e i zagotovile mo`nost za univerzitetno in drugo visoko- in vi{je{olsko
izobra`evanje v regionalnih ali manj{inskih jezikih ali

ii zagotovile mo`nost za {tudij teh jezikov kot univerzitetnega in viso-
ko- ali vi{je{olskega predmeta ali

iii spodbujale in/ali omogo~ile izvajanje univerzitetnega izobra`evanja
ali drugih oblik visoko- ali vi{je{olskega izobra`evanja v regionalnih
ali manj{inskih jezikih ali zagotovile mo`nost za {tudij teh jezikov
kot univerzitetnega ali visoko- in vi{je{olskega predmeta, ~e zaradi
vloge dr`ave v odnosu do visoko- in vi{je{olskih ustanov ni mogo~e
izvajati to~k i in ii;
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f i poskrbela za zagotavljanje te~ajev za izobra`evanje odraslih in ne-
nehnega izobra`evanja, ki se prete`no ali v celoti izvajajo v regional-
nih ali manj{inskih jezikih, ali

ii ponudile te jezike kot {olski predmet pri izobra`evanju odraslih in
pri nenehnem izobra`evanju ali

iii podpirale in/ali spodbujale vklju~evanje teh jezikov kot u~nega pred-
meta pri izobra`evanju odraslih in nenehnem izobra`evanju, ~e jav-
ne oblasti nimajo neposredne pristojnosti na podro~ju izobra`evanja
odraslih; 

g sprejele predpise za zagotovitev pou~evanja zgodovine in kulture, kate-
rih odraz je regionalni ali manj{inski jezik;

h zagotovile osnovno in nadaljnje usposabljanje u~iteljev, ki je potrebno
za uresni~evanje pododstavkov a do g, ki jih je pogodbenica sprejela;
i ustanovile nadzorni organ ali organe, ki bodo odgovorni za spremlja-

nje izvajanja sprejetih ukrepov in dose`enega napredka pri uvajanju
ali razvoju pou~evanja regionalnih ali manj{inskih jezikov in za sestav-
ljanje ob~asnih poro~il o svojih ugotovitvah, ki bodo objavljena. 

2. Za ozemlja, na katerih se regionalni ali manj{inski jeziki tradicionalno ne
uporabljajo, se pogodbenice glede izobra`evanja obvezujejo, da bodo do-
volile, spodbujale ali zagotovile pou~evanje v regionalnem ali manj{inskem
jeziku ali pou~evanje regionalnega ali manj{inskega jezika na vseh ustreznih
stopnjah izobra`evanja, ~e to upravi~uje {tevilo tistih, ki uporabljajo regio-
nalni ali manj{inski jezik. 

9. ~len

Sodne oblasti

1. Pogodbenice se obvezujejo, da bodo za sodna okro`ja, v katerih {tevilo
prebivalcev, ki uporabljajo regionalne ali manj{inske jezike, upravi~uje spo-
daj navedene ukrepe, glede na polo`aj posameznega jezika in pod pogo-
jem, da po mnenju sodnika uporaba ugodnosti, ki jih daje ta odstavek, ne
ovira pravilnega sojenja: 

a v kazenskih postopkih:
i zagotovile, da sodi{~a na zahtevo ene od strank vodijo postopke v

regionalnih ali manj{inskih jezikih, in/ali 
ii zajam~ile obto`encu pravico do uporabe njegovega regionalnega ali

manj{inskega jezika in/ali
iii zagotovile, da se zahteve in dokazi, ne glede na to, ali so pisni ali

ustni, ne bodo {teli za nesprejemljive samo zato, ker bodo izra`eni
v regionalnem ali manj{inskem jeziku, in/ali 
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iv omogo~ili, da se dokumentacija v zvezi s sodnimi postopki na zah-
tevo predlo`i v dolo~enih regionalnih ali manj{inskih jezikih,

po potrebi s pomo~jo tolma~ev in prevodov brez dodatnih stro{kov za
prizadete osebe;

b v civilnih postopkih:
i zagotovile, da sodi{~a na zahtevo ene od strank vodijo postopke v

regionalnih ali manj{inskih jezikih, in/ali
ii omogo~ile, da lahko stranka v sporu, kadar mora osebno priti pred

sodi{~e, uporablja svoj regionalni ali manj{inski jezik brez dodatnih
stro{kov, in/ali

iii omogo~ile, da se dokumentacija in dokazi predlo`ijo v regionalnem
ali manj{inskem jeziku, 

po potrebi s pomo~jo tolma~ev in prevodov;

c v postopkih pred sodi{~i, pristojnimi za upravne zadeve:
i zagotovile, da sodi{~a na zahtevo ene od strank vodijo postopke v

regionalnih ali manj{inskih jezikih, in/ali
ii omogo~ile, da lahko stranka v sporu, kadar mora osebno priti pred

sodi{~e, uporablja svoj regionalni ali manj{inski jezik brez dodatnih
stro{kov, in/ali 

iii omogo~ile, da se dokumentacija in dokazi predlo`ijo v regionalnih
ali manj{inskih jezikih, 

po potrebi s pomo~jo tolma~ev in prevodov;

d ukrenejo vse potrebno za zagotovitev, da uporaba to~k i in iii podod-
stavkov b in c zgoraj in vsaka potrebna pomo~ tolma~ev in prevodov ne
povzro~ita dodatnih stro{kov za prizadete osebe.

2. Pogodbenice se obvezujejo:

a da ne bodo zanikale veljavnosti pravnih dokumentov, sestavljenih v do-
lo~eni dr`avi, samo zato, ker so napisani v regionalnem ali manj{inskem
jeziku, ali

b da ne bodo zanikale veljavnosti pravnih dokumentov med strankami v
sporu, sestavljenih v dr`avi, samo zato, ker so napisani v regionalnem
ali manj{inskem jeziku, in bodo zagotovile, da se pravni dokumenti lah-
ko uveljavljajo proti zainteresiranim tretjim, ki ne uporabljajo teh jezi-
kov, pod pogojem, da jih osebe, ki jih uveljavljajo, seznanijo z njihovo
vsebino, ali

c ne bodo med strankami zanikale veljavnosti pravnih dokumentov, se-
stavljenih v dr`avi, samo zato, ker so napisani v regionalnem ali manj-
{inskem jeziku.
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3. Pogodbenice se obvezujejo, da bodo v regionalnih ali manj{inskih jezikih
dale na voljo najpomembnej{e notranjepravne predpise in tiste, ki se pose-
bej nana{ajo na uporabnike teh jezikov, razen ~e niso druga~e dosegljivi v
teh jezikih.

10. ~len

Upravni organi in javne slu`be

1. Na upravnih obmo~jih dr`ave, na katerih {tevilo prebivalcev, ki uporabljajo
regionalne ali manj{inske jezike, upravi~uje spodaj dolo~ene ukrepe, in glede
na polo`aj vsakega jezika se pogodbenice obvezujejo, da, ~e je to mogo~e:

a i zagotovijo, da upravni organi uporabljajo regionalne ali manj{inske
jezike, ali

ii zagotovijo, da vsi njihovi uradniki, ki imajo stike z javnostjo, upo-
rabljajo regionalne ali manj{inske jezike pri svojih odnosih z oseba-
mi, ki se nanjo obra~ajo v teh jezikih, ali

iii zagotovijo, da uporabniki regionalnih ali manj{inskih jezikov lahko
predlo`ijo ustne ali pisne vloge in prejmejo odgovor v teh jezikih, ali

iv zagotovijo, da uporabniki regionalnih ali manj{inskih jezikov lahko
predlo`ijo ustne ali pisne vloge v teh jezikih, ali

v zagotovijo, da uporabniki regionalnih ali manj{inskih jezikov lahko
veljavno predlo`ijo dokument v teh jezikih;

b dajejo na voljo upravna besedila in obrazce, ki so v splo{ni rabi za pre-
bivalstvo, v regionalnih ali manj{inskih jezikih ali dvojezi~no; 

c dovolijo upravnim organom, da sestavijo dokumente v regionalnem ali
manj{inskem jeziku.

2. Glede lokalnih in regionalnih oblasti na obmo~jih, na katerih je {tevilo pre-
bivalcev, ki uporabljajo regionalne ali manj{inske jezike tako, da upravi~uje
spodaj navedene ukrepe, se pogodbenice obvezujejo, da dovolijo in/ali
spodbujajo:

a uporabo regionalnih ali manj{inskih jezikov v okviru regionalne ali lokal-
ne oblasti;

b mo`nost za uporabnike regionalnih ali manj{inskih jezikov, da predlo`i-
jo ustne ali pisne vloge v teh jezikih;

c regionalne oblasti, da objavljajo uradne dokumente tudi v ustreznih re-
gionalnih ali manj{inskih jezikih;

d lokalne oblasti, da objavljajo uradne dokumente tudi v ustreznih regio-
nalnih ali manj{inskih jezikih; 

e regionalne oblasti, da uporabljajo regionalne ali manj{inske jezike v raz-
pravah v svojih skup{~inah, ne da bi izklju~evali uporabo uradnega jezi-
ka ali uradnih jezikov dr`ave;
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f lokalne oblasti, da uporabljajo regionalne ali manj{inske jezike v razpra-
vah v svojih skup{~inah, ne da bi izklju~evali uporabo uradnega jezika
ali uradnih jezikov dr`ave;

g uporabo ali sprejem tradicionalnih in pravilnih oblik krajevnih imen v re-
gionalnih ali manj{inskih jezikih po potrebi skupaj s poimenovanjem v
uradnem jeziku ali uradnih jezikih.

3. Glede javnih storitev, ki jih zagotavljajo upravni organi ali druge osebe v
njihovem imenu, se pogodbenice obvezujejo, da na ozemlju, na katerem se
uporabljajo regionalni ali manj{inski jeziki, in v skladu s polo`ajem posa-
meznega jezika ter ~e je to mogo~e:

a zagotovile, da se regionalni ali manj{inski jeziki uporabljajo pri opravlja-
nju storitev, ali

b dovolijo, da uporabniki regionalnih ali manj{inskih jezikov predlo`ijo
zahtevek in prejmejo odgovor v teh jezikih, ali

c dovolijo, da uporabniki regionalnih ali manj{inskih jezikov predlo`ijo
zahtevek v teh jezikih.

4. Zaradi uresni~evanja dolo~be prvega, drugega in tretjega odstavka, ki so jih
pogodbenice sprejele, se pogodbenice obvezujejo sprejeti enega ali ve~ na-
slednjih ukrepov:

a prevajanje in tolma~enje, ~e se zahtevata;
b zaposlovanje, in kadar je potrebno, usposabljanje uradnikov in drugih

potrebnih zaposlenih v javnih slu`bah;
c ugoditev, ~e je le mogo~e, pro{njam zaposlenih v javnih slu`bah, ki zna-

jo regionalni ali manj{inski jezik, da so imenovani na ozemlje, na kate-
rem se ta regionalni ali manj{inski jezik uporablja.

5. Pogodbenice se obvezujejo dovoliti uporabo ali prevzem priimkov v regio-
nalnih ali manj{inskih jezikih na pro{njo prizadetih oseb. 

11. ~len

Javna glasila

1. Pogodbenice se obvezujejo, da za uporabnike regionalnih ali manj{inskih
jezikov na ozemljih, na katerih se ti jeziki govorijo, v skladu s polo`ajem
vsakega jezika, stopnjo posredne ali neposredne pristojnosti organov javne
oblasti in njihovih pooblastil ali vloge na tem podro~ju ter ob spo{tovanju
na~ela neodvisnosti in samostojnosti javnih glasil:

a v obsegu, v katerem radio in televizija opravljata poslanstvo javne slu`be:
i zagotovijo ustanovitev vsaj ene radijske postaje in enega televizijske-

ga kanala v regionalnih ali manj{inskih jezikih ali
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ii spodbujajo in/ali omogo~ajo ustanovitev vsaj ene radijske postaje in
enega televizijskega kanala v regionalnih ali manj{inskih jezikih ali

iii ukrenejo vse potrebno, da radio in televizija uvrstita v program od-
daje v regionalnih ali manj{inskih jezikih;

b i spodbujajo in/ali omogo~ajo ustanovitev vsaj ene radijske postaje v
regionalnih ali manj{inskih jezikih ali

ii spodbujajo in/ali omogo~ajo redno oddajanje radijskih programov v
regionalnih ali manj{inskih jezikih;

c i spodbujajo in/ali omogo~ajo ustanovitev vsaj enega televizijskega
kanala v regionalnih ali manj{inskih jezikih,

ii spodbujajo in/ali omogo~ajo redno oddajanje televizijskih progra-
mov v regionalnih ali manj{inskih jezikih; 

d spodbujajo in/ali omogo~ajo produkcijo in distribucijo avdio in avdiovi-
zualnih del v regionalnih ali manj{inskih jezikih;

e i spodbujajo in/ali omogo~ajo ustanovitev in/ali vzdr`evanje vsaj ene-
ga ~asopisa v regionalnih ali manj{inskih jezikih ali

ii spodbujajo in/ali omogo~ajo redno objavljanje ~asopisnih ~lankov v
regionalnih ali manj{inskih jezikih;

f i pokrivajo dodatne stro{ke tistih javnih glasil, ki uporabljajo regional-
ne ali manj{inske jezike, vselej kadar zakon na splo{no predvideva
finan~no pomo~ za javna glasila, ali

ii izvajajo obstoje~e ukrepe za finan~no pomo~ tudi za avdiovizualne
produkcije v regionalnih ali manj{inskih jezikih;

g podpirajo usposabljanje novinarjev in drugega osebja javnih glasil, ki
uporabljajo regionalne ali manj{inske jezike.

2. Pogodbenice se obvezujejo zajam~iti svobodo neposrednega sprejemanje
radijskih in televizijskih oddaj iz sosednjih dr`av v jeziku, ki se uporablja v
enaki ali podobni obliki, kot je regionalni ali manj{inski jezik, in ne bodo
nasprotovale prena{anju radijskih in televizijskih oddaj iz sosednjih dr`av v
takem jeziku. Pogodbenice se nadalje obvezujejo zagotoviti, da ne bo no-
benih omejitev glede svobode izra`anja in prostega pretoka informacij v ti-
sku, napisanih v jeziku, ki se uporablja v enaki ali podobni obliki, kot je re-
gionalni ali manj{inski jezik. Ker izvajanje zgoraj omenjenih svobo{~in vklju-
~uje dol`nosti in odgovornosti, so lahko zanje predvidene take formalnosti,
omejitve ali kazni, kot so predpisane z zakonom in so potrebne v demokra-
ti~ni dru`bi, v interesu nacionalne varnosti, ozemeljske celovitosti ali javne
varnosti, za prepre~evanje nereda in kriminala, za za{~ito zdravja ali mora-
le, za za{~ito dobrega imena ali pravic drugih, za prepre~evanje razkritja
zaupnih informacij ali za ohranjanje avtoritete in nepristranskosti sodstva. 
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3. Pogodbenice se obvezujejo zagotoviti, da so interesi uporabnikov regional-
nih ali manj{inskih jezikov zastopani ali upo{tevani v organih, ki so lahko
ustanovljeni v skladu z zakonom z nalogo, da jam~ijo svobodo in plurali-
zem javnih glasil. 

12. ~len

Kulturne dejavnosti in ustanove

1. Glede kulturnih dejavnosti in ustanov – {e posebej knji`nic, videotek, kul-
turnih centrov, muzejev, arhivov, akademij, gledali{~ in kinematografov ka-
kor tudi literarnih del in filmskih produkcij, oblik izra`anja ljudske kulture,
festivalov in s kulturo povezanih dejavnosti, med drugim vklju~no z upora-
bo novih tehnologij – se pogodbenice obvezujejo, da na ozemljih, na kate-
rih se ti jeziki uporabljajo, ter v obsegu pristojnosti organov javne oblasti in
njihovih pooblastil ali vloge na tem podro~ju:

a spodbujajo tiste vrste izra`anja in pobude, ki so zna~ilne za regionalne
ali manj{inske jezike in pospe{ujejo razli~ne mo`nosti dostopa do del v
teh jezikih; 

b pospe{ujejo razli~ne mo`nosti dostopa v drugih jezikih do del v regio-
nalnih ali manj{inskih jezikih, tako da pomagajo in razvijajo prevajanje,
sinhroniziranje, naknadno sinhroniziranje in podnaslavljanje;

c pospe{ujejo dostop v regionalnih ali manj{inskih jezikih do del v drugih
jezikih, tako da pomagajo in razvijajo prevajanje, sinhroniziranje, nak-
nadno sinhroniziranje in podnaslavljanje; 

d zagotovijo, da organi, odgovorni za organiziranje ali podpiranje razli~-
nih kulturnih dejavnosti, primerno podpirajo vklju~evanje poznavanja in
rabe regionalnih ali manj{inskih jezikov in kultur v projekte, za katere
dajo pobudo ali finan~na sredstva;

e pospe{ujejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da imajo organi, odgovorni
za organiziranje in podpiranje kulturnih dejavnosti, na razpolago oseb-
je, ki dobro obvlada dolo~en regionalni ali manj{inski jezik in jezik ali
jezike preostalega prebivalstva;

f spodbujajo neposredno sodelovanje predstavnikov uporabnikov regio-
nalnega ali manj{inskega jezika pri zagotavljanju mo`nosti in na~rtova-
nju kulturnih dejavnosti;

g spodbujajo in/ali omogo~ajo ustanavljanje organa ali organov, odgovor-
nih za zbiranje, arhiviranje in predstavitev ter objavljanje del v regional-
nih ali manj{inskih jezikih;

h po potrebi ustanovijo in/ali pospe{ujejo in financirajo slu`be za prevaja-
nje in terminolo{ke raziskave zlasti zato, da ohranjajo in razvijajo us-
trezno upravno, poslovno, gospodarsko, dru`beno, strokovno in pravno
izrazje v vsakem regionalnem ali manj{inskem jeziku;
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2. Za ozemlja, na katerih se regionalni ali manj{inski jeziki tradicionalno ne upo-
rabljajo, se pogodbenice obvezujejo, da bodo dovolile, spodbujale in/ali zago-
tavljale primerne kulturne dejavnosti in mo`nosti v skladu s prej{njim odstav-
kom, ~e to upravi~uje {tevilo tistih, ki uporabljajo regionalni ali manj{inski jezik. 

3. Pogodbenice se obvezujejo v svoji kulturni politiki v tujini dati ustrezno me-
sto regionalnim ali manj{inskim jezikom in kulturam, katerih odraz so. 

13. ~len

Gospodarsko in dru`beno `ivljenje

1. V zvezi z gospodarskimi in dru`benimi dejavnostmi se pogodbenice obve-
zujejo, da v vsej dr`avi:

a izlo~ijo iz svoje zakonodaje vsako dolo~bo, ki neupravi~eno prepoveduje
ali omejuje uporabo regionalnih ali manj{inskih jezikov v dokumentih,
ki se nana{ajo na gospodarsko ali dru`beno `ivljenje, {e zlasti v pogod-
bah o delu ter v strokovni dokumentaciji, kot so navodila za uporabo
izdelkov ali opreme;

b prepovejo v notranje pravilnike podjetij in v osebne dokumente vstavlja-
ti kakr{ne koli dolo~be, ki izklju~ujejo ali omejujejo uporabo regionalnih
ali manj{inskih jezikov vsaj med uporabniki istega jezika;

c nasprotujejo praksi, katere namen je odvra~anje od uporabe regionalnih
ali manj{inskih jezikov v zvezi z gospodarskimi in dru`benimi dejavnostmi;

d olaj{ujejo in/ali spodbujajo uporabo regionalnih ali manj{inskih jezikov
tudi z drugimi sredstvi poleg `e zgoraj navedenih.

2. V zvezi z gospodarskimi in dru`benimi dejavnostmi se pogodbenice obve-
zujejo, da na ozemlju, na katerem se uporabljajo regionalni ali manj{inski
jeziki, ~e so javne oblasti za to pristojne in ~e je to razumno mogo~e:

a vklju~ijo v svoje finan~ne in ban~ne predpise dolo~be, ki dovoljujejo na
podlagi postopkov, ki so v skladu s poslovno prakso, uporabo regional-
nih ali manj{inskih jezikov pri sestavljanju pla~ilnih nalogov (~eki, meni-
ce itd.) ali drugih finan~nih dokumentov, ali da zagotovijo, kadar je to
primerno, izvajanje tak{nih dolo~b;

b v gospodarskem in dru`benem sektorju, ki sta neposredno pod njiho-
vim nadzorom (javni sektor), organizirajo dejavnosti za spodbujanje
uporabe regionalnih ali manj{inskih jezikov;

c zagotovijo, da socialnovarstvene ustanove, kot npr. bolni{nice, domovi
za ostarele in drugi domovi, omogo~ajo sprejem in oskrbo oseb, ki upo-
rabljajo regionalni ali manj{inski jezik in potrebujejo nego zaradi slabe-
ga zdravja, starosti ali iz drugih razlogov, v njihovem jeziku;

d s primernimi sredstvi zagotovijo, da so varnostna navodila sestavljena
tudi v regionalnih ali manj{inskih jezikih;

e poskrbijo, da so informacije pristojnih javnih organov, ki se nana{ajo na
pravice potro{nikov, na voljo v regionalnih ali manj{inskih jezikih. 
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14. ~len

^ezmejne izmenjave

Pogodbenice se obvezujejo, da:

a uporabljajo `e obstoje~e obvezujo~e dvostranske in mnogostranske spora-
zume, sklenjene z dr`avami, v katerih se uporablja isti jezik v enaki ali po-
dobni obliki, ali si po potrebi prizadevajo skleniti take sporazume, in sicer
tako, da bodo pospe{evale stike med uporabniki istega jezika v zadevnih
dr`avah v kulturi, izobra`evanju, obve{~anju, poklicnem usposabljanju in
permanentnem izobra`evanju;

b v dobro regionalnih ali manj{inskih jezikov olaj{ujejo in/ali spodbujajo ~ez-
mejno sodelovanje, {e zlasti med tistimi regionalnimi in lokalnimi skupnost-
mi, na ozemlju katerih se uporablja isti jezik v enaki ali podobni obliki. 

IV. DEL

Izvajanje listine

15. ~len

Ob~asna poro~ila

1. Pogodbenice ob~asno predlo`ijo generalnemu sekretarju Sveta Evrope v ob-
liki, ki jo predpi{e Odbor ministrov, poro~ilo o politiki, ki jo izvajajo v skladu
z II. delom te listine, in o ukrepih za izvajanje tistih dolo~b III. dela, ki so jih
sprejele. Prvo poro~ilo je treba predlo`iti v enem letu po za~etku veljavnosti
te listine za posamezno pogodbenico, naslednja poro~ila pa vsaka tri leta
po prvem poro~ilu.

2. Pogodbenice svoja poro~ila javno objavijo.

16. ~len

Pregledovanje poro~il

1. Poro~ila, predlo`ena generalnemu sekretarju Sveta Evrope na podlagi 15.
~lena, pregleda odbor strokovnjakov, sestavljen v skladu s 17. ~lenom. 

2. Organi ali zdru`enja, ki so pravno veljavno ustanovljeni v eni od pogodbe-
nic, lahko odbor strokovnjakov opozorijo na zadeve glede obveznosti, ki
jih je ta pogodbenica sprejela iz III. dela te listine. Po posvetovanju z za-
devno pogodbenico lahko odbor strokovnjakov upo{teva te informacije pri
pripravi poro~ila po tretjem odstavku spodaj. Ti organi ali zdru`enja lahko
nadalje predlo`ijo izjave v zvezi s politiko, ki jo vodi pogodbenica v skladu
z II. delom.

18

EVROPSKA LISTINA O REGIONALNIH ALI MANJ[INSKIH JEZIKIH



3. Na podlagi poro~il, navedenih v prvem odstavku, in informacij, omenjenih
v drugem odstavku, odbor strokovnjakov pripravi poro~ilo za Odbor mini-
strov. Temu poro~ilu se prilo`ijo {e pripombe, ki so jih na zahtevo dale po-
godbenice in jih lahko Odbor ministrov javno objavi.

4. Poro~ilo iz tretjega odstavka vsebuje zlasti predloge odbora strokovnjakov,
na podlagi katerih Odbor ministrov pripravi taka priporo~ila eni ali ve~ po-
godbenicam, kot so potrebna. 

5. Generalni sekretar Sveta Evrope predlo`i Parlamentarni skup{~ini vsaki dve
leti podrobno poro~ilo o izvajanju listine.

17. ~len

Odbor strokovnjakov

1. V odboru strokovnjakov ima vsaka pogodbenica enega ~lana, ki ga imenuje
Odbor ministrov s seznama najbolj neopore~nih in priznanih strokovnjakov
s podro~ja zadev, ki jih ureja ta listina, in ki jih predlagajo posamezne po-
godbenice.

2. ^lani odbora se imenujejo za obdobje {estih let in so lahko ponovno ime-
novani. ^lan, ki ne more dokon~ati mandata, se nadomesti v skladu s po-
stopkom, navedenim v prvem odstavku, in ~lan, ki ga zamenja, svojo funk-
cijo opravlja do konca mandata svojega predhodnika.

3. Odbor strokovnjakov sprejme svoj poslovnik. Storitve sekretariata mu zago-
tavlja generalni sekretar Sveta Evrope.

V. DEL

Kon~ne dolo~be

18. ~len

Ta listina je na voljo za podpis dr`avam ~lanicam Sveta Evrope. Listino je treba
ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se hra-
nijo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

19. ~len

1. Listina za~ne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku trimese~nega obdobja
po dnevu, ko je pet dr`av ~lanic privolilo, da jih ta listina zavezuje v skladu
z dolo~bami 18. ~lena.

2. Za vsako dr`avo ~lanico, ki naknadno izrazi soglasje, da jo listina zavezuje,
za~ne ta veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku trimese~nega obdobja po
datumu deponiranja listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
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20. ~len

1. Po za~etku veljavnosti listine lahko Odbor ministrov Sveta Evrope povabi
katero koli dr`avo, ki ni ~lanica Sveta Evrope, da k njej pristopi.

2. Za vsako dr`avo, ki tako pristopi, za~ne listina veljati prvi dan meseca, ki
sledi izteku trimese~nega obdobja po datumu deponiranja listine o pristo-
pu pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.

21. ~len

1. Dr`ava lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju,
odobritvi ali pristopu izrazi enega ali ve~ pridr`kov glede drugega do pete-
ga odstavka 7. ~lena listine. Drugi pridr`ki niso dopustni.

2. Vsaka dr`ava pogodbenica, ki je izrazila pridr`ek v skladu s prej{njim od-
stavkom, ga lahko v celoti ali delno umakne z notifikacijo, naslovljeno na
generalnega sekretarja Sveta Evrope. Umik pridr`ka za~ne veljati na datum,
ko generalni sekretar Sveta Evrope prejme tako notifikacijo. 

22. ~len

1. Pogodbenica lahko kadar koli odpove listino z notifikacijo, naslovljeno na
generalnega sekretarja Sveta Evrope.

2. Tak{na odpoved za~ne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku {estmese~ne-
ga obdobja po datumu, ko je generalni sekretar prejel notifikacijo.

23. ~len

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti dr`ave ~lanice Sveta in vse dr`ave, ki so
pristopile k tej listini o:

a vsakem podpisu,

b deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu,

c vsakem datumu za~etka veljavnosti te listine v skladu z 19. in 20. ~lenom,

d vsaki notifikaciji, prejeti na podlagi uporabe dolo~b drugega odstavka 3. ~lena,

e vsakem drugem dejanju, notifikaciji ali sporo~ilu, ki se nana{a na to listino.

V dokaz tega so podpisani, ki so bili za to pravilno poobla{~eni, podpisali to listino.

Sestavljeno v Strasbourgu 5. novembra 1992 v angle{kem in francoskem jeziku,
pri ~emer sta obe besedili enako veljavni, v enem izvodu, ki se hrani v arhivu
Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope po{lje overjeno kopijo vsaki dr`avi
~lanici Sveta Evrope in vsaki dr`avi, ki je bila povabljena, da pristopi k tej listini.
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Iz Zakona o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih 
ali manj{inskih jezikih (MELRJ)

3. ~len

Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.

4. ~len

Republika Slovenija ob deponiranju listine o ratifikaciji Evropske listine o regional-
nih ali manj{inskih jezikih generalnemu sekretarju Sveta Evrope sporo~i, da sta na
ozemlju Republike Slovenije regionalna ali manj{inska jezika v smislu te listine ita-
lijanski in mad`arski jezik in da bo v skladu z drugim odstavkom 2. ~lena listine
uporabljala za ta dva jezika naslednje odstavke in pododstavke III. dela listine:

Iz 8. ~lena:
odstavek 1 a (i, ii), b (i, ii, iii), c (i,ii,iii), d (i,ii, iii), e (iii), f (iii), g, h, i
odstavek 2.

Iz 9. ~lena:
odstavek 1 a, b, c, d
odstavek 2 a, b, c

Iz 10. ~lena:
odstavek 1 
odstavek 2 
odstavek 3
odstavek 4
odstavek 5

Iz 11. ~lena: 
odstavek 1 a (i), e (i)
odstavek 2
odstavek 3

Iz 12. ~lena:
odstavek 1 a, d, e, f,
odstavek 2
odstavek 3

Iz 13. ~lena:
odstavek 1
odstavek 2

Iz 14. ~lena:
odstavka a, b.
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V skladu s petim odstavkom 7. ~lena listine bo Republika Slovenija dolo~be od
prvega do ~etrtega odstavka 7. ~lena smiselno uporabljala tudi za romski jezik.

5. ~len

Ta zakon za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije – Mednarodne pogodbe.

[tevilka: 009-01/00-8/1                                     Ljubljana, dne 19. julija 2000
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Evropska listina o regionalnih in manj{inskih jezikih predvideva nadzorni postopek
za ocenitev uporabe listine v posamezni dr`avi pogodbenici, da se po potrebi dr`a-
vam lahko dajo priporo~ila za izbolj{anje njihove zakonodaje, politike in prakse.
Osrednja prvina tega postopka je odbor strokovnjakov, sestavljen po 17. ~lenu listi-
ne. Njegov temeljni namen je poro~ati Odboru ministrov o svoji oceni, kako pogod-
benica izpolnjuje svoje obveznosti, preu~iti dejanski polo`aj regionalnih ali manj{in-
skih jezikov v dr`avi in spodbujati pogodbenico, kadar je to primerno, da postopo-
ma dose`e vi{jo raven izpolnjevanja prevzetih obveznosti. 

Za la`je izvajanje te naloge je Odbor ministrov v skladu s prvim odstavkom 15. ~le-
na sprejel program ob~asnih poro~il, ki jih mora pogodbenica predlo`iti generalne-
mu sekretarju. Dr`ava mora poro~ilo objaviti. Po tem programu mora dr`ava poro-
~ati o konkretni uporabi listine, splo{ni politiki do jezikov, ki so za{~iteni po II. delu,
in {e natan~neje o vseh ukrepih, ki jih je sprejela pri uporabi dolo~b, izbranih za
vsak jezik, ki je za{~iten po III. delu listine. Prva naloga odbora je zato preu~iti po-
datke iz ob~asnega poro~ila za vse zadevne regionalne ali manj{inske jezike na
ozemlju pregledovane dr`ave. 

Vloga odbora je oceniti veljavne zakonske in podzakonske akte ter dejansko prakso,
ki jo posamezna dr`ava izvaja za svoje regionalne ali manj{inske jezike. Temu pri-
merno si je odbor opredelil na~in dela. Odbor zbira informacije od pristojnih orga-
nov in iz neodvisnih virov v dr`avi in si na ta na~in sku{a ustvariti po{teno in pra-
vi~no sliko dejanskega polo`aja jezika. Po predhodnem pregledu za~etnega ob~a-
snega poro~ila odbor po potrebi zastavi posamezna vpra{anja vsaki pogodbenici,
da tako od organov oblasti dobi dodatne informacije o zadevah, ki so po njego-
vem mnenju v samem poro~ilu premalo obdelane. Temu pisnemu postopku obi~aj-
no sledi obisk delegacije odbora na kraju samem v posamezni dr`avi. Med obiskom
se delegacija sre~a s skupinami in zdru`enji, katerih delo je tesno povezano z upo-
rabo ustreznih jezikov, ter se z organi oblasti posvetuje o zadevah, na katere so jo
opozorili ali jih je opazila. Ta postopek zbiranja informacij je zasnovan tako, da lah-
ko odbor uspe{nej{e oceni uporabo listine v pregledovani dr`avi. 

Ko je ta postopek kon~an, odbor strokovnjakov sprejme svoje poro~ilo. Skupaj s
predlogi za priporo~ila, za katera se Odbor ministrov potem lahko odlo~i, da jih bo
po potrebi poslal eni ali ve~ pogodbenicam, ga predlo`i Odboru ministrov.
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A.
Poro~ilo odbora strokovnjakov 

o uporabi listine v Sloveniji

1. Izhodi{~ne informacije

1.1 Uvod

1. Slovenija je podpisala Evropsko listino o regionalnih ali manj{inskih jezi-
kih (v nadaljevanju listina) 3. julija 1997 in jo ratificirala 4. oktobra 2000.
Za Slovenijo je za~ela veljati 1. januarja 2001. Ob deponiranju listine o
ratifikaciji je Slovenija izjavila, da sta regionalna ali manj{inska jezika v
Sloveniji mad`arski in italijanski jezik. Izjavila je tudi, da bo v skladu s
petim odstavkom 7. ~lena listine smiselno uporabljala dolo~be prvega
do ~etrtega odstavka 7. ~lena tudi za romski jezik. 

2. Listina o ratifikaciji je prikazana v I. dodatku k temu poro~ilu.

3. V skladu s prvim odstavkom 15. ~lena listine je bilo prvo ob~asno poro~i-
lo o uporabi listine v Sloveniji predlo`eno 14. marca 2002. Na podlagi
podatkov, ki jih je dobil odbor strokovnjakov, slovenski organi niso spreje-
li nobenih posebnih ukrepov za objavo prvega ob~asnega poro~ila.

1.2 Delo odbora strokovnjakov

4. Odbor strokovnjakov je najprej preu~il poro~ilo, nato pa je sestavil vpra-
{alnik in ga naslovil na slovenske organe. Odbor strokovnjakov je organi-
ziral obisk v Slovenijo za pregled na kraju samem, ki ga je delegacija od-
bora opravila v februarju 2003. Delegacija odbora strokovnjakov je obi-
skala Lendavo/Lendvo, Koper/Capodistrio, Novo mesto in Ljubljano. Se-
stala se je s predstavniki govorcev mad`arskega, italijanskega, nem{ke-
ga, hrva{kega, srbskega, bosanskega in romskega jezika ter z nevladnimi
organizacijami, politiki, novinarji in pedagogi. V Lendavi/Lendvo in Ko-
pru/Capodistri se je delegacija sestala tudi s predstavniki lokalnih orga-
nov oblasti, v Ljubljani pa s predstavniki vladnega urada za narodnosti
in ministrstev za zunanje zadeve, izobra`evanje, znanost in {port, kultu-
ro in pravosodje ter namestnikom varuha ~lovekovih pravic. V Ljubljani
je delegacija odbora strokovnjakov obiskala tudi slovensko osnovno {olo. 

5. Odbor strokovnjakov je prejel veliko pripomb in dodatnih informacij od
predstavnikov manj{in in nevladnih organizacij v Sloveniji. Te informacije
so bile zelo koristne za oceno o uporabi listine in odbor strokovnjakov bi
se `elel zahvaliti vsem tem organizacijam za njihov dejavni prispevek in
sodelovanje pri pregledu in spremljanju stanja. 
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6. V skladu s ~etrtim odstavkom 16. ~lena listine (glej poglavje 3.2 tega
poro~ila) je odbor strokovnjakov sestavil seznam splo{nih predlogov za
pripravo priporo~il, ki jih bo morda Odbor ministrov `elel poslati Slove-
niji. Poleg tega je odbor po potrebi `e v samem poro~ilu navedel neka-
tera podrobnej{a opa`anja, za katera slovenske organe spodbuja, da jih
upo{tevajo pri nadaljnji politiki do regionalnih in manj{inskih jezikov. 

7. To poro~ilo temelji na politi~nih in pravnih razmerah, ki so prevladovale,
ko je listina v Sloveniji za~ela veljati (januarja 2001), na podatkih, ki jih
je predstavila slovenska vlada v svojem prvem ob~asnem poro~ilu Svetu
Evrope (marca 2002), dodatnih podatkih, ki jih je vlada priskrbela poz-
neje, in drugih informacijah, ki jih je odbor strokovnjakov pridobil, kot je
opisano. Poro~ilo je bilo sprejeto 21. novembra 2003.

1.3 Predstavitev polo`aja regionalnih in manj{inskih jezikov v Sloveniji

1.3.1 Mad`arski jezik

8. Potem ko so Mad`ari zavzeli Karpatsko ni`ino in je bilo ustanovljeno
mad`arsko kraljestvo, je dana{nje slovensko Prekmurje, to je obmo~je ob
razvodju reke Mure proti Mad`arski oblikovalo del obse`ne pokrajine
med mad`arskim kraljestvom in {tajersko-avstrijsko kne`evino. V sred-
njem veku je mesto Lendava/Lendva skupaj z okolico sestavljalo `upanijo
Zala v mad`arskem kraljestvu, obmo~je dana{nje Murske Sobote pa je
bilo del @elezne `upanije mad`arskega kraljestva. 

9. Leta 1335 je bilo to obmo~je pod habsbur{ko oblastjo. Ta polo`aj je os-
tal nespremenjen do konca prve svetovne vojne. V vsem tem obdobju je
bilo to prete`no mad`arsko govorno obmo~je, ~eprav se je vpliv sloven-
skega jezika pove~eval v vsem XIX. stoletju. Povezave med etni~nimi Slo-
venci, Mad`ari in Vendi, posebno vejo mad`arsko govore~ih prebivalcev,
so se bolj razvile zlasti v letih 1848-1849, ko so te tri narodne skupno-
sti, ki so `ivele v podobnih `ivljenjskih razmerah in imele v osnovi enako
kulturo, zdru`ile svoje mo~i, da so se, sicer neuspe{no, postavile po robu
avstrijsko-hrva{kim ~etam, ki so bile poslane, da bi zatrle mad`arsko re-
volucijo in prebujanje narodov tistega obdobja. 

10. Med drugo polovico XIX. stoletja je pomurska regija do`ivljala pomem-
ben gospodarski razvoj zlasti zaradi ustanavljanja {tevilnih industrijskih
podjetij, na primer v Dobrovniku/Dobronaku. Kljub temu pa se je konec
XIX. stoletja veliko kmetov izselilo ve~inoma v Avstrijo ali Severno Ameri-
ko, ker niso mogli pridobiti zemlje zaradi veleposestni{kega sistema, saj
je bila ta ve~inoma v rokah nekaj velikih posestnikov. 

11. Po koncu prve svetovne vojne je mirovna konferenca po kratkem posku-
su, da bi Pomurju dodelili neko obliko avtonomije, navsezadnje opustila
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prvotno mejno ~rto Mure kot meje z Mad`arsko in ozko obmo~je za
Muro je postalo del Kraljevine Jugoslavije skupaj s 15.000 etni~nimi Ma-
d`ari (Porabje pa je po drugi strani postalo del Mad`arske skupaj s 5000
etni~nimi Slovenci in Vendi). 

12. Med drugo svetovno vojno je Mad`arska ponovno prevzela nadzor nad
Pomurjem in ga imela vse do aprila 1945. Na koncu vojne pa je to ob-
mo~je spet pri{lo pod jugoslovansko dr`avno pristojnost. Za vrnitev ob-
mo~ja pod jugoslovansko oblast je bilo zna~ilno zapostavljanje etni~ne-
ga mad`arskega prebivalstva zaradi podpore, ki jo je mad`arska dr`ava
dajala silam osi med drugo svetovno vojno. Posamezni mad`arsko govo-
re~i ljudje so bili izseljeni, hkrati pa so delovno silo iz drugih nemad`ar-
skih govornih obmo~ij spodbujali, naj se naselijo v Prekmurju, kar je pre-
cej prispevalo k sedanjim zna~ilnostim narodnostno me{anega obmo~ja.
Med leti 1950 in 1970 je veliko mladih ljudi zapustilo to obmo~je in po-
sledica je bila mo~no gospodarsko nazadovanje. Razmere v va{kih {olah
v mad`arskem jeziku so se poslab{ale in do sredine 50-ih let je polovica
mad`arskih u~encev obiskovala slovenske {ole. Da bi se to gibanje usta-
vilo, je bil leta 1959 uveden obvezen dvojezi~ni pouk tudi za slovenske
u~ence v etni~no me{anih ob~inah v ozkem pasu obmo~ja, na katerem
je mad`arsko govore~e prebivalstvo prej sestavljalo veliko ve~ino.

13. Prvi popis prebivalstva po neodvisnosti Slovenije leta 1991 je pokazal te
podatke: 9240 oseb je izjavilo, da je njihov materni jezik mad`arski,
8000 pa se je izreklo za pripadnike mad`arske manj{ine. Toda izidi zad-
njega popisa prebivalcev, izvedenega leta 2002, ka`ejo zmanj{anje pri
drugem podatku: tako se je leta 2002 samo 6243 oseb opredelilo za
pripadnike mad`arske manj{ine (zadnji podatki za govorce mad`ar{~ine
kot maternega jezika odboru strokovnjakov {e niso znane). Na splo{no
mad`arsko govore~i prebivalci sestavljajo precej{en del celotnega prebi-
valstva v posameznih ob~inah: na primer v Lendavi/Lendvi je okoli 50 %
od 11.600 prebivalcev pripadnikov mad`arsko govore~e skupnosti. V
ob~ini Dobrovnik/Dobronak je stanje podobno, saj 616 od 1439 prebi-
valcev pripada mad`arsko govore~i skupnosti.

1.3.2 Italijanski jezik

14. Navzo~nost italijanskega jezika vzdol` dana{nje slovenske obale izvira iz
starih ~asov. V zgodnjem srednjem veku je bilo nara{~anje pomembnosti
italijanskega jezika, natan~neje bene{kega nare~ja, tesno povezano z
vedno ve~jim vplivom Benetk zlasti vzdol` zahodne obale istrskega polo-
toka. Na koncu XIII. stoletja se je za to obalo, vklju~no s tistim delom, ki
danes pripada Sloveniji, za~elo dolgotrajno obdobje pod bene{ko ob-
lastjo in v naslednjih stoletjih so obalna mesta zato dobivala zna~ilno
bene{ko podobo, jezik in kulturo. Polo`aj je ostal v bistvu nespremenjen
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ne le po padcu Benetk po napadu Napoleona leta 1797, ampak tudi v
XIX. stoletju, ko so habsbur{ki vladarji dovolili, da se je za~elo razvijati
izobra`evanje v slovenskem jeziku, kar je razkrilo zapleten demografski
in kulturni polo`aj tudi v tem delu Istre. Preprosto povedano, mesta
vzdol` obale so bila ve~inoma naseljena z italijansko govore~im prebi-
valstvom, medtem ko je v notranjosti prevladovalo slovensko govore~e
prebivalstvo. 

15. Na koncu prve svetovne vojne je bila Istra z mirovnimi pogodbami dode-
ljena Kraljevini Italiji, vendar se je prej navedeno osnovno etni~no-jezi-
kovno stanje nadaljevalo do konca druge svetovne vojne (~eprav je zara-
di politike asimilacije slovanskega prebivalstva pod italijanskim fa{isti~-
nim re`imom s tega obmo~ja od{lo veliko slovensko govore~ega prebi-
valstva, zlasti uglednej{ega in bolj izobra`enega). Po koncu druge sve-
tovne vojne so zavezni{ke sile dodelile oblast nad celotnim istrskim polo-
tokom jugoslovanski federaciji, zaradi ~esar je velika ve~ina italijansko
govore~ega prebivalstva od{la in poiskala zato~i{~e v Italiji. V mnogih
primerih so njihov odhod povzro~ile tudi te`ke razmere zaradi navzo~-
nosti jugoslovanskih voja{kih sil. Dana{nja italijansko govore~a manj{ina
na slovenski obali je torej tisto, kar je ostalo od dale~ najve~jega dela
italijansko govore~ega prebivalstva, ki je prej sestavljalo ve~ino prebival-
cev v mestih vzdol` obale.

16. Podatki iz prvega popisa prebivalstva, izvedenega po osamosvojitvi Slo-
venije, so pokazali tako sliko: 3882 oseb je izjavilo, da je italijan{~ina nji-
hov materni jezik, 2959 pa se je izreklo za pripadnike italijanske manj{i-
ne. Izidi zadnjega popisa prebivalstva iz leta 2002 pa so pokazali upad
pri obeh podatkih: tako je leta 2002 samo 3762 oseb izjavilo, da je ita-
lijan{~ina njihov materin jezik, 2258 oseb pa se je opredelilo za pripad-
nike italijanske manj{ine. Najnovej{i podatki ka`ejo tudi dvig povpre~ne
starosti italijansko govore~ega prebivalstva. 

17. V obmorskih mestih, ki so, kot je bilo `e omenjeno, glavno zgodovinsko
poselitveno obmo~je, pomeni zdaj italijanska manj{ina le majhen odsto-
tek celotnega dana{njega prebivalstva. Tako je leta 2002 v ob~ini Ko-
per/Capodistria od 48.297 vseh prebivalcev, le 712 izjavilo, da pripadajo
narodni manj{ini (leta 1991 pa 1015) in 1059, da je italijan{~ina njihov
materni jezik (podatki za leto 1991 odboru strokovnjakov niso znani).

1.3.3 Romski jezik

18. V Sloveniji `ivijo Romi po vsej dr`avi, ~eprav jih je najve~ v Prekmurju,
Dolenjski in Mariboru. Ob popisu prebivalstva leta 1991 se je 2293 ljudi
izreklo za ~lane romske skupnosti v Sloveniji, 2847 oseb pa je izjavilo, da
je rom{~ina njihov materni jezik (odbor strokovnjakov ne pozna podatkov
iz popisa prebivalstva leta 2002). Po podatkih, ki jih je zbral odbor stro-
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kovnjakov, naj bi bile po ocenah te {tevilke v Sloveniji ve~je. Glede na
svojo zgodovinsko navzo~nost v Sloveniji bi lahko zaradi poenostavitve
romsko skupnost v Sloveniji razdelili v dve glavni skupini: na romske skup-
nosti, ki `ivijo v Sloveniji `e zelo dolgo ~asa, in na tiste, ki so se v Slove-
nijo preselile nedavno, na primer iz drugih delov nekdanje Jugoslavije (na
primer iz Kosova ali Makedonije). Ti so se naselili zlasti v glavnih mestnih
obmo~jih Slovenije (kot so Ljubljana, Maribor, Celje in Kranj).

1.3.4 Nem{ki jezik

19. Uporaba nem{kega jezika v Sloveniji je trpela zlasti zaradi posledic drama-
ti~nih sprememb, ki so se zgodile med drugo svetovno vojno in po njej.

20. Nem{ki jezik se je v Sloveniji govoril stoletja dolgo, ~eprav je njegova
navzo~nost povezana z razli~nimi nem{ko govore~imi skupnostmi, ki
imajo razli~no zgodovino.

21. Nem{ko se govori v glavnem na treh obmo~jih. Prvo obmo~je je v bli`ini
meje z Avstrijo, kjer je navzo~nost govorcev nem{kega jezika povezana z
ustanovitvijo Kraljevine Jugoslavije ob koncu prve svetovne vojne in do-
delitvijo obmo~ij, ki so bila prej del avstro-ogrske monarhije in ki jih je
naseljevalo nem{ko govore~e prebivalstvo, Jugoslaviji. Glede na pisne
podatke, ki jih je priskrbelo eno od dru{tev, ki zastopajo nem{ko govore-
~e v Sloveniji, `ivi trenutno na mariborskem obmo~ju in ob tromeji med
Slovenijo, Avstrijo in Mad`arsko okoli 150 nem{ko govore~ih dru`in, ve-
~inoma avstrijskega izvora. 

22. Drugo obmo~je zajema Ko~evsko in deloma okolico Novega mesta.
Nem{ko govore~e prebivalstvo na tem obmo~ju je prav tako avstrijskega
izvora, vendar ima bolj zapleteno zgodovino. V XIV. stoletju so takratni
vladarji (ortenbur{ki grofje) na to obmo~je naselili kmete iz vzhodne Tirol-
ske in zahodne Koro{ke ter jim nalo`ili skrb za vzdr`evanje gozdov, ki po-
krivajo to obmo~je. Ta jezikovna enklava dolgo ~asa ni imela nobenega
stika z drugimi nem{ko govore~imi de`elami, kar jim je omogo~ilo, da so
ohranili svojo srednjeve{ko obliko nem{kega jezika (»Gottscheer Ger-
man«– ko~evska nem{~ina). [tevilo govorcev se je v stoletjih gibalo od
najmanj 12.000 do najve~ 20.000. Konec XIX. stoletja je velikost te jezi-
kovne skupnosti za~ela upadati zaradi mo~nega izseljevanja v Severno
Ameriko. Do drugega upada je pri{lo med drugo svetovno vojno. Zato je
ob koncu druge svetovne vojne na tem obmo~ju prebivalo le {e nekaj sto
govorcev ko~evske nem{~ine. Izseljevanje se je nadaljevalo tudi v 50-ih le-
tih. Danes naj bi bilo po podatkih predstavnikov nem{ko govore~ih v ob-
~ini Ko~evje razvidno, da jih manj kot 400 {e `ivi na tem obmo~ju. 

23. Tretje obmo~je je Ljubljana. Izvor nem{ko govore~e skupnosti v Ljubljani,
ki je najverjetneje zelo druga~na, je te`ko dolo~iti (v to skupnost so na

30

PORO^ILO ODBORA STROKOVNJAKOV O UPORABI LISTINE V SLOVENIJI



primer vklju~eni tudi pripadniki prej omenjenih dveh skupnosti, ki so se
preselili v prestolnico).

24. Glede na povedano je te`ko oceniti natan~no velikost nem{ko govore~e
skupnosti v Sloveniji. Vlada navaja celotno {tevilo po popisu prebivalstva
iz leta 1991, ko se je 199 oseb izreklo za Avstrijce in 546 za Nemce. Ra-
zen tega ni jasno, koliko nem{ko govore~ih oseb `ivi na Ko~evskem.
Vseeno pa ve~ podatkov, ki jih je zbral odbor strokovnjakov med svojim
obiskom v Sloveniji, ka`e, da so {tevilke iz popisa prebivalstva najverjet-
neje podcenjene, ker se mnogi nem{ko govore~i raje niso izrekli za take.
Posebnost ko~evskih Nemcev je, naj se ne bi nikoli imeli za Nemce. Ven-
darle pa je bilo odboru strokovnjakov tudi povedano, da za namene po-
pisa prebivalstva javni uslu`benci v ve~ primerih sploh niso hoteli upo-
{tevati etni~ne skupine »Ko~evar«.

25. Podatki, ki jih je dala vlada o izidih popisa prebivalstva leta 2002, ne
vklju~ujejo nikakr{nih prvin o nem{ko govore~ih. Tudi iz drugih virov od-
bor strokovnjakov v zvezi s tem ni dobil nobenih drugih podatkov. Zara-
di omejenega obsega prejetih informacij zato ni mogo~e natan~no oce-
niti sedanjega stanja.

1.3.5 Hrva{ki jezik

26. Po razli~nih podatkih, ki jih je zbral odbor strokovnjakov, je navzo~nost hr-
va{kega jezika v Sloveniji starodavna. Najstarej{e in najve~je poselitveno
obmo~je je v dana{nji Beli krajini. Od leta 1094 do XV. stoletja je bilo to
obmo~je del zagreb{ke {kofije. V poznem XV. stoletju so ga prevzeli nem{-
ki fevdalci, leta 1526 pa je postalo del habsbur{ke monarhije. Nadaljnji
razvoj tega obmo~ja je imel enako usodo kot slovensko govore~e prebi-
valstvo v isti dr`avni ureditvi. V XVI. stoletju so se v Beli krajini naselili {e
hrva{ko govore~i ljudje, ki so pribe`ali pred Turki z dalmatinske obale. Od
takrat dalje sta bila hrva{ki jezik in kultura zelo pogosta v Beli krajini.

27. Na jezik, ki ga danes govorijo ljudje hrva{kega izvora v tem predelu Slo-
venije, v bolj omejenem obsegu pa tudi v obmejnem obmo~ju okrog
Mokric, je mo~no vplival slovenski jezik (in obratno). Etni~ni Hrvati in et-
ni~ni Slovenci, ki `ivijo na tem obmo~ju, govorijo nekak{no hrva{ko-slo-
vensko me{anico. Toda jezikovno merilo pri zahtevah ljudi, ki pripadajo
hrva{ko govore~i skupnosti, ostaja standardni hrva{ki jezik. 

28. Videti je, da je v letih od 1931 do 1953 `ivelo v Sloveniji 18.000 etni~-
nih Hrvatov, leta 1961 skoraj 31.000 in leta 1991 `e 54.000. Podatki iz
popisa prebivalstva iz leta 2002 in o raz{irjenosti hrva{ko govore~ih na
slovenskem ozemlju odboru strokovnjakov niso znani. Je pa 2,8 % pre-
bivalca Slovenije ob popisu prebivalstva leta 2002 izjavilo, da je hrva{~i-
na njihov materni jezik.
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1.3.6 Srbski jezik

29. Navzo~nost srbskega jezika na dana{njem slovenskem ozemlju sega nazaj
vsaj do XVI. stoletja, ko so se Srbi z bli`njega voja{kega obmejnega pasu,
znanega kot Vojna krajina (danes na Hrva{kem), ki jo je avstro-ogrska
monarhija oblikovala kot obrambno ~rto proti Turkom, preselili v Belo
krajino. Toda odbor strokovnjakov ni prejel nikakr{nih informacij o poz-
nej{em vplivu srbskega jezika v Beli krajini in njegovem sedanjem stanju. 

30. Informacije, ki so jih odboru strokovnjakov priskrbeli predstavniki srbske-
ga jezika ob obisku na kraju samem, pa ka`ejo na drugi val srbsko go-
vore~ih ljudi s konca XIX. in za~etka XX. stoletja, zlasti v ve~ja mesta.
Skupni podatki, kolikor jih je mogo~e ugotoviti za nazaj, prikazujejo, da
je leta 1953 v Sloveniji `ivelo 11.000 etni~nih Srbov, leta 1961 jih je bilo
13.000, leta 1981 `e 42.000 in leta 1991 skupaj 47.000. Podatki iz po-
pisa prebivalstva iz leta 2002 in o raz{irjenosti srbsko govore~ih na slo-
venskem ozemlju odboru strokovnjakov niso znani. Je pa 1,6 % prebi-
valca Slovenije ob popisu prebivalstva leta 2002 izjavilo, da je srb{~ina
njihov materni jezik.

1.3.7 Bosanski jezik

31. Po informacijah, ki so jih priskrbeli bosanski predstavniki, so se ljudje bo-
sanskega izvora naselili v Sloveniji leta 1878. Sledila je priklju~itev Bosne
in Hercegovine k avstro-ogrski monarhiji. Uradni podatki, kolikor jih je
mogo~e izslediti za nazaj, ka`ejo, da je leta 1953 v Sloveniji `ivelo 1617
etni~nih Bosancev (v uradni statistiki so opredeljeni kot »muslimani«),
leta 1961 jih je bilo 465, leta 1981 pa 13.000 in leta 1991 skupaj
26.800. Podatki iz popisa prebivalstva iz leta 2002 in o raz{irjenosti bo-
sansko govore~ih na slovenskem ozemlju odboru strokovnjakov niso zna-
ni. Je pa 1,6 % prebivalca Slovenije ob popisu prebivalstva leta 2002 iz-
javilo, da je bosan{~ina njihov materni jezik.

1.4 Splo{na vpra{anja iz ocene poro~ila

32. Na splo{no zagotavlja slovenska pravna ureditev visok standard za{~ite za
mad`arski in italijanski jezik. V mnogih pogledih je bil ta standard v Slove-
niji vzpostavljen `e takrat, ko je bila {e del Jugoslavije; ko pa se je leta 1991
Slovenija osamosvojila, je ta standard obdr`ala in ga {e naprej razvija. 

33. Posebno vpra{anje so nekatere izbire, za katere so se slovenske oblasti
odlo~ile ob ratifikaciji. Tako na primer za pododstavke a, c in d prvega
odstavka 8. ~lena listine niso izbrale nobene posebne mo`nosti, kar po-
meni, da je moral odbor strokovnjakov v skladu s svojo prakso po uradni
dol`nosti uporabiti eno od razpolo`ljivih mo`nosti. To je povzro~ilo te`a-
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ve, ki bodo obravnavane pozneje v tem poro~ilu (glej odstavke 93–95 in
167–169 v nadaljevanju). Dodatna te`ava s tem v zvezi pa je, da Sloveni-
ja ni prevzela nobene obveznosti po to~ki b prvega odstavka 8. ~lena li-
stine, ~eprav je slovenska vlada tudi k tej obveznosti dala pripombe v svo-
jem prvem ob~asnem poro~ilu (glej strani 9–14 prvega ob~asnega poro-
~ila ter 96. in 170. odstavek tega poro~ila).

34. Na sodelovanje s slovenskimi organi je vplivalo kar nekaj te`av. Odgovo-
ri na vpra{alnik, ki je bil dan slovenskim organom, so bili poslani v dveh
delih in vsakokrat z dokaj{njo zamudo. Poleg tega so bili podatki, ki so
jih dali slovenski organi v svojem prvem poro~ilu in tudi v obeh sklopih
odgovorov na vpra{alnik v mnogih pogledih nepopolni ali nezadostni,
kar zlasti velja za odgovore glede obveznosti po II. delu listine. Glede na
informacije, ki jih je odbor strokovnjakov zbral ob obisku na kraju sa-
mem, se pri pripravi prvega poro~ila sploh niso posvetovali z vsemi mini-
strstvi, kot sta na primer ministrstvo za {olstvo in ministrstvo za pravo-
sodje. Tudi mnogi prevodi zakonskih aktov, ki jih je zahteval odbor stro-
kovnjakov, niso bili dostavljeni. 

2. Ocena odbora v zvezi z II. in III. delom listine 

2.1 Predhodna vpra{anja 

35. Glede na informacije, ki jih je prejel odbor strokovnjakov, se pojavlja
vpra{anje, ali je hrva{ki, srbski in bosanski jezik sploh mogo~e obravna-
vati kot jezike, ki se tradicionalno uporabljajo v Sloveniji v smislu odstav-
ka a 1. ~lena listine.

36. Po mnenju vlade so se te jezikovne skupnosti, naselile na obmo~ju Slo-
venije v nekdanji Jugoslaviji zlasti v sredini 60-ih in zgodnjih 80-ih letih
prej{njega stoletja. V obdobjih mo~nega notranjega preseljevanja so se
pripadniki teh jezikovnih skupnosti iz gospodarskih razlogov preselili zla-
sti v Ljubljano in v druga industrijska mesta v Sloveniji. Jeziki teh jezikov-
nih skupin niso priznani kot regionalni ali manj{inski jeziki v pomenu li-
stine. ^eprav Ministrstvo za kulturo daje tem skupnostim podporo na
kulturnem podro~ju v skladu z na~eli, vsebovanimi v 61. in 62. ~lenu us-
tave (ki zagotavljata pravico do izra`anja narodne pripadnosti oziroma
pravico do uporabe njihovega jezika in pisave »na na~in, ki ga dolo~i za-
kon«), kot je navedla vlada, slovenski organi teh jezikov ne priznavajo za
avtohtone; opredeljeni so kot jeziki migrantov (in njihovi govorci so zato
zajeti v Resoluciji o migracijski politiki Republike Slovenije, ki jo je vlada
sprejela 25. julija 2002 in obravnava polo`aj »dr`avljanov dr`av jugoslo-
vanske federacije«) ali kot jeziki, ki jih govorijo »novodobne manj{ine« ali
»novodobne narodne skupnosti«, ki niso avtohtone. 
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37. Odbor strokovnjakov meni, da je treba polo`aj Hrvatov, Srbov in Bo{nja-
kov po listini ocenjevati na podlagi merila, dolo~enega v odstavku a 1.
~lena listine, po katerem je regionalni ali manj{inski jezik v smislu te listi-
ne jezik, ki se med drugim »tradicionalno uporablja na dolo~enem ozem-
lju dr`ave«.

38. Podatki, ki so na razpolago odboru strokovnjakov (glej 26. in 27. odste-
vek tega poro~ila), ka`ejo, da sta hrva{ki jezik in kultura v Sloveniji staro-
davna in nepretrgano navzo~a vse do dana{njega dne, {e posebno v Beli
krajini in na obmo~ju Mokric. Odbor strokovnjakov zato meni, da se ta
jezik po pododstavku a prvega odstavka 1. ~lena listine uvr{~a med re-
gionalne ali manj{inske in spodbuja slovenske organe oblasti, naj ponov-
no razmislijo o polo`aju tega jezika po listini. Poleg tega odbor strokov-
njakov spodbuja slovenske oblasti, naj opredelijo obmo~ja, na katerih je
hrva{ki jezik zavarovan po listini in naj v naslednjem ob~asnem poro~ilu
pojasnijo izvajanje 7. ~lena listine v zvezi s hrva{kim jezikom. 

39. Za srbski jezik je nakazana tradicionalna navzo~nosti v Sloveniji (glej 29.
in 30. odstavek tega poro~ila). Zato odbor strokovnjakov spodbuja vla-
do, naj raz~isti te prvine v sodelovanju z govorci in naj pojasni izsledke
tega postopka v naslednjem ob~asnem poro~ilu. 

40. Za bosanski jezik je nakazana tradicionalna navzo~nost v Sloveniji (glej
31. odstavek tega poro~ila). Odbor strokovnjakov zato spodbuja vlado,
naj raz~isti te prvine v sodelovanju z govorci in naj pojasni izsledke tega
postopka v naslednjem ob~asne poro~ilu.

Odbor strokovnjakov spodbuja slovensko vlado, da raz~isti 
vpra{anje tradicionalne navzo~nosti bosanskega jezika v Sloveniji 
v sodelovanju z govorci in naj pojasni izsledke tega postopka 
v naslednjem ob~asnem poro~ilu.

Odbor strokovnjakov spodbuja slovensko vlado, da raz~isti 
vpra{anje tradicionalne navzo~nosti srbskega jezika v Sloveniji 
v sodelovanju z govorci in naj pojasni izsledke tega postopka 
v naslednjem ob~asnem poro~ilu.

Odbor strokovnjakov spodbuja slovenske organe oblasti, naj 
ponovno preu~ijo polo`aj hrva{kega jezika, opredelijo obmo~ja,
na katerih je hrva{ki jezik zavarovan po listini in v naslednjem 
ob~asnem poro~ilu pojasnijo izvajanje 7. ~lena listine v zvezi 
s hrva{kim jezikom.
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2.2 Ocena v zvezi z II. delom listine

41. Besedilo listine, brano skupaj z listino o ratifikaciji, opredeljuje sprejete
obveznosti, ki veljajo za razli~ne jezike na podro~jih, ki jih listina vklju~u-
je. Odbor strokovnjakov je zato ocenil, kako je dr`ava izpolnjevala vsako
obveznost, sprejeto po II. (7. ~len) in III. (8.–14. ~len) delu listine, pri
tem pa upo{teval posamezne odstavke in to~ke, ki so bile ob ratifikaciji
posebej opredeljene.

42. Listina v svojem II. delu navaja celo vrsto splo{nih ciljev in na~el, ki jih
mora pogodbenica uresni~evati za vse regionalne ali manj{inske jezike na
svojem obmo~ju. V naslednjih odstavkih je pregled skladnosti ravnanja
Slovenije s 7. ~lenom listine za mad`arski, italijanski, nem{ki in romski je-
zik. Za mad`arski in italijanski jezik je bil pregled opravljen za tisti del ciljev
in na~el iz 7. ~lena, ki ni podrobneje zajet v obveznostih po III. delu listine
in s katerim se je slovenska vlada za ta dva jezika strinjala ob ratifikaciji. 

2.2.1 Jeziki na obmo~ju dr`ave

7. ~len 

Cilji in na~ela

43. Uradno sklicevanje na nem{ki jezik je vsebovano v dvostranskem spora-
zumu z Avstrijo o sodelovanju v kulturi, izobra`evanju in znanosti iz leta
2001 (glej prvo ob~asno poro~ilo, strani 4 in 5). V 15. ~lenu tega spora-
zuma je posebej dolo~eno, da bodo pristojna ministrstva obeh dr`av v
svoje programe vklju~evala tudi kulturne projekte v korist pripadnikov
nem{ko govore~e etni~ne skupine v Sloveniji. V svojem prvem ob~asnem
poro~ilu pa vlada vendarle dodaja, da »ne bi bilo prav trditi, da je bila s
podpisom kulturnega sporazuma uradno priznana nem{ko govore~a et-
ni~na skupina« (glej stran 4, opomba {t. 5). 

44. Ne glede na to pa je slovenska vlada potrdila tradicionalno navzo~nost
nem{kega jezika v Sloveniji in dejala, da je » nem{ko govore~a etni~na
skupina (…) stoletja `ivela na ozemlju, ki je del slovenske dr`ave« (glej
prvo ob~asno poro~ilo, stran 5, opomba {t. 14). Vladna informacija se
je nana{ala na strnjeno naseljena obmo~ja nem{ko govore~ih prebival-
cev, ~eprav je nem{ko govore~a skupnost na splo{no dokaj razpr{ena. Iz
informacij, ki jih je dobil odbor strokovnjakov, pa bi lahko sklepali, da v
Sloveniji ni skladnega okvira za za{~ito in pospe{evanje nem{kega jezika,
~eprav je med govorci tega jezika delno pri{lo do ponovnega o`ivljanja
tega jezika po osamosvojitvi Slovenije leta1991. 

Odbor strokovnjakov spodbuja slovenske oblasti, naj za{~ito 
iz II. dela raz{irijo tudi na nem{ki jezik.
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»Prvi odstavek

Cilji in na~ela, na katerih temeljijo politika, zakonodaja in praksa pogodbenic v
zvezi z regionalnimi ali manj{inskimi jeziki na ozemljih, na katerih se ti jeziki
uporabljajo, in glede na polo`aj vsakega jezika, so:

a priznanje regionalnih ali manj{inskih jezikov kot izraza 
kulturnega bogastva;«

45. Slovenska ustava, zlasti 11. in 64. ~len (glej prvo ob~asno poro~ilo, stran
3), dolo~a posebne manj{inske pravice za pripadnike mad`arsko in itali-
jansko govore~ih manj{in, vklju~no s precej{njim {tevilom jezikovnih pra-
vic. Zlasti 11. ~len dolo~a, da je, ~eprav je sloven{~ina uradni jezik Slove-
nije, na obmo~jih ob~in, v katerih `ivita italijanska ali mad`arska narod-
na skupnost, uradni jezik tudi italijanski ali mad`arski. ^eprav se ta do-
lo~ba nana{a samo na nekatera obmo~ja posameznih ob~in (kar povzro-
~a posebna vpra{anja zlasti glede italijanskega jezika, ki bodo obravna-
vana pozneje; glej odstavke 51–54 tega poro~ila) in ~eprav se zdi, da v
praksi to ustavno na~elo souradnosti ni vedno uresni~evano (glej na pri-
mer odstavke 190–193 in 206–211 tega poro~ila), pomeni podelitev
souradnega polo`aja tema manj{inskima jezikoma na lokalni ravni mo~-
no priznanje njune vrednosti.

46. Glede nem{kega jezika pa slovenske organe spodbujamo, da v nasled-
njem ob~asnem poro~ilu pojasnijo, kak{ni posebni ukrepi so bili sprejeti
za izvajanje pododstavka a prvega odstavka 7. ~lena.

»b spo{tovanje zemljepisnega obmo~ja vsakega regionalnega 
ali manj{inskega jezika, da bi s tem zagotovili, da `e obstoje~e
ali nove upravne delitve niso ovira za spodbujanje rabe 
posameznega regionalnega ali manj{inskega jezika;«

47. Upravno obmo~je, ki neposredno vpliva na manj{inske pravice in upora-
bo zadevnih manj{inskih jezikov, je »narodnostno me{ano obmo~je«.
Taka obmo~ja pa veljajo samo za mad`arski in italijanski jezik. Narod-
nostno me{ana obmo~ja le`ijo na ozemljih zgodovinske poselitve Ma-
d`arov in Italijanov. Ta obmo~ja so dolo~ena s statuti ob~in. Za mad`ar-
ski jezik dolo~ajo nekatera obmo~ja v ob~ini kot narodnostno me{ana
statuti ob~in: Hodo{/Hodos, [alovci, Moravske Toplice, Dobrovnik/Do-
bronak in Lendava/Lendva. Za italijanski jezik dolo~ajo nekatera obmo~ja
v ob~ini kot narodnostno me{ana statuti ob~in: Koper/Capodistria, Izo-
la/Isola in Piran/Pirano. Ta obmo~ja so podrobno na{teta v za~etnem ob-
~asnem poro~ilu (glej stran 5, opombe {t. 6–13).

48. Slovenska ustava v 11. ~lenu dolo~a, da »je uradni jezik v Sloveniji slo-
ven{~ina«, vendar dodaja, da je »na obmo~jih ob~in, v katerih `ivi itali-
janska ali mad`arska narodna skupnost, uradni jezik tudi italijan{~ina ali
mad`ar{~ina.« V bistvu narodnostno me{ana obmo~ja ozemeljsko dolo-
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~ajo obmo~je uporabe vseh glavnih politi~nih, jezikovnih in kulturnih
pravic mad`arsko in italijansko govore~ih manj{in. 

49. Ocena po III. delu listine podrobno obravnava razli~na podro~ja, za ka-
tera veljajo te pravice s stali{~a listine. Zato se naslednje opombe nana-
{ajo le na vpra{anja, ki na splo{no vplivajo na tako upravno obmo~je.

50. Za mad`arski jezik odbor strokovnjakov ni prejel nobenih prito`b glede
opredelitve narodnostno me{anih obmo~ij. To vpra{anje pa se je pojavilo
v zvezi z italijanskim jezikom. 

51. Za italijansko govore~e prebivalstvo so bila narodnostno me{ana obmo~-
ja dolo~ena v zvezi z londonskim memorandumom iz leta 19541. Iz po-
datkov, ki jih je dobil odbor strokovnjakov, bi bilo razvidno, da je opre-
delitev narodnostno me{anih obmo~ij, sprejeta v povezavi z londonskim
memorandumom, temeljila na prvotnem dru`benodemografskem sta-
nju. Na to stanje je mo~no vplivalo postopno odhajanje italijansko govo-
re~ih v obdobju od leta 1945 vse do leta 1954 in pozneje. Poleg tega so
se v naslednjih desetletjih nekateri italijansko govore~i prebivalci selili v
razli~ne predele ob~in, tudi v take, ki niso bile in niso opredeljene kot
narodnostno me{ana obmo~ja. V nekaterih primerih so se zaradi tega
mo~no spremenila obmo~ja, na katerih so tradicionalno `iveli italijansko
govore~i dr`avljani. Tako je na primer na pode`elju okrog Ankarana/An-
carano, kjer je bil izveden prisilni odkup zemlji{~ zaradi graditve novih
cestnih povezav in industrijskih obratov. Zato se je moralo tamkaj{nje
italijansko govore~e prebivalstvo preseliti na obmo~ja, ki niso uvr{~ena
med »narodnostno me{ana«. 

52. Odbor strokovnjakov opa`a, da so lahko take spremembe del dru`bene-
ga in gospodarskega razvoja vsakega mesta, kar je {e posebej res za slo-
vensko obalo, ki se gospodarsko zelo hitro razvija. Obmo~ja, ki so bila
na podlagi dru`benodemografskega polo`aja takoj po vojni dolo~ena za
narodnostno me{ana, danes le delno ustrezajo sedanjim razmeram na
tem obmo~ju. V zvezi s tem bi morali upo{tevati, da regionalni ali manj-
{inski jezik v dejanskem `ivljenju obstaja in da je treba okvir njegove za{-
~ite in uveljavljanja vedno razumeti v dru`benogospodarskem okolju, v
katerem jezik `ivi, in ga je treba temu ustrezno prilagajati in razvijati. 

53. Medtem ko se navzo~nost italijansko govore~ih v treh ob~inah v skladu
s povedanim razteza ~ez strogo dolo~ene meje njihove prvotne naselitve
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(glede na podatke, ki so bili dostopni odboru strokovnjakov, na primer
okoli 15 % italijansko govore~e skupnosti v ob~ini Koper/Capodistria de-
jansko `ivi na obmo~jih, ki niso uvr{~ena med narodnostno me{ana),
obmo~je za{~ite, zagotovljene italijanskemu jeziku, pa ostaja omejeno
na kraje prvotne naselitve, saj so le ta obmo~ja uvr{~ena med narod-
nostno me{ana. Zato ni zagotovljena za{~ita jezika zunaj teh naselij, ki
so vseeno na ozemlju obalnih ob~in, v katerih je jezik tradicionalno nav-
zo~ (v zvezi s tem glej smiselno tudi prvo ocenjevalno poro~ilo odbora
strokovnjakov o izvajanju listine na [vedskem, ECRML (2003) 1, ugotovi-
tvi C in D). Na dinami~ne dru`benogospodarske razmere teh treh ob~in
je treba torej gledati v povezavi s {e enim pomembnim dejavnikom, to
je z dejstvom, da italijansko govore~e prebivalstvo sestavlja le majhen
del njihovega celotnega prebivalstva (glej 17. odstavek tega poro~ila). 

54. Odbor strokovnjakov meni, da bi se za{~ita italijanskega jezika, ki je sam
po sebi bogat jezik, iz omenjenih razlogov dejansko lahko zmanj{al za-
radi razvoja dogodkov na kraju samem, kar bi srednjero~no lahko pov-
zro~ilo marginalizacijo tega jezika kljub njegovemu statusu souradnega
jezika. Znake tega je `e mogo~e odkriti pri upravnih zadevah (10. ~len
listine) in v zvezi z gospodarskim in dru`benim `ivljenjem (13. ~len listi-
ne), ki bosta obravnavana pozneje (v zvezi s tem glej na primer odstav-
ke 190–193 in 204–205 ter 206–211 tega poro~ila). V tej zvezi bi bilo
po mnenju odbora strokovnjakov za u~inkovito politiko ohranjanja jezika
posledi~no postopoma treba {iriti za{~ito italijanskega jezika, kot je pred-
videna za narodnostno me{ana obmo~ja, {e na druga obmo~ja v ob~i-
nah Koper/Capodistria, Piran/Pirano in Izola/Isola, na katerih so stalno
navzo~i italijansko govore~i prebivalci. To bi glede na vse navedeno po-
menilo dodaten oprijemljiv na~in priznavanja italijanskega jezika kot izra-
za kulturnega bogastva za omenjene tri ob~ine, v katerih je ta jezik tra-
dicionalno navzo~, kar bi bilo popolnoma skladno s pododstavkom a pr-
vega odstavka 7. ~lena listine

»c potreba po odlo~nem ukrepanju za spodbujanje rabe 
regionalnih ali manj{inskih jezikov, da se varujejo;«

55. Odbor strokovnjakov se sklicuje na svojo oceno III. dela listine za ma-
d`arski in italijanski jezik.

Odbor strokovnjakov spodbuja slovenske oblasti, naj  za{~ito 
italijanskega jezika, kot je zdaj predvidena za narodnostno 
me{ana obmo~ja, iz sedanjih narodnostno me{anih obmo~ij 
v treh ob~inah postopoma raz{irijo {e na druga obmo~ja, 
ki jih je treba dolo~iti v sodelovanju z govorci tega jezika tam,
kjer so italijansko govore~i dr`avljani stalno navzo~i, in posledi~no
to za{~ito tudi izvajati. 
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56. Odbor strokovnjakov je prepri~an, da odnos slovenskih organov oblasti
do nem{kega jezika v dosedanjem zelo omejenem obsegu, ki je v bistvu
omejen izklju~no le na dolo~be dvostranskega sporazuma z Avstrijo, ne
zado{~a za za{~ito in uveljavljanje tega jezika. 

»d bolj{e omogo~anje in/ali spodbujanje ustne in pisne rabe 
regionalnih ali manj{inskih jezikov v javnem in zasebnem 
`ivljenju;«

57. Odbor strokovnjakov se sklicuje na svojo oceno III. dela listine za ma-
d`arski in italijanski jezik.

58. Odbor strokovnjakov je bil obve{~en o dolo~bah o nem{kem jeziku v
dvostranskem sporazumu z Avstrijo (glej 43. odstavek tega poro~ila).
Odbor strokovnjakov spodbuja slovenske organe, da sprejmejo nadaljnje
ukrepe za izvajanje te dolo~be.

»e vzdr`evanje in razvoj vezi na podro~jih, ki jih vklju~uje ta listina,
med skupinami, ki uporabljajo regionalni ali manj{inski jezik, 
in drugimi skupinami v tej dr`avi, ki uporabljajo regionalni ali
manj{inski jezik v enaki ali podobni obliki, kakor tudi 
vzpostavitev kulturnih odnosov z drugimi skupinami v dr`avi, 
ki uporabljajo razli~ne jezike;«

59. Prvi del te dolo~be je zlasti pomemben za nem{ki jezik, ki ga govorijo
na razli~nih obmo~jih dr`ave (glej odstavke 21–23 tega poro~ila), med-
tem ko sta italijanski in mad`arski jezik navzo~a na zelo dobro oprede-
ljenih obmo~jih dr`ave.

60. Odbor strokovnjakov je prejel informacije o treh uradno registriranih
dru{tvih, ki se ukvarjajo z uveljavljanjem nem{kega jezika in kulture
(»Most svoboda«, »Slovensko-ko~evarsko dru{tvo Peter Kozler » in »Dru{-
tvo Ko~evarjev staroselcev«). Ni pa bila sporo~ena nobena informacija o
pobudah slovenskih organov za negovanje vezi med predstavniki razli~-
nih skupin teh govorcev tega jezika. Zato odbor spodbuja slovensko vla-
do, naj o tem poro~a v naslednjem ob~asnem poro~ilu.

61. Glede drugega dela te dolo~be, ki se enako nana{a na mad`arski in ita-
lijanski jezik, pa informacije, ki jih je dala vlada ne zado{~ajo za oceno o
tem, kako slovenski organi pospe{ujejo vzpostavljanje kulturnih odnosov
med razli~nimi jezikovnimi skupinami v dr`avi. Zato bi bilo treba ta vidik
obdelati v naslednjem ob~asnem poro~ilu.

»f zagotavljanje primernih oblik in sredstev za pou~evanje in {tudij
regionalnih ali manj{inskih jezikov na vseh ustreznih stopnjah;«

62. Odbor strokovnjakov se sklicuje na svojo oceno III. dela listine za ma-
d`arski in italijanski jezik.
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63. Govorci nem{kega jezika na Ko~evskem so odbor strokovnjakov opozori-
li na to, da bi bilo treba okrepiti dolo~be o pou~evanju v nem{kem jezi-
ku in o njegovem u~enju. Na podlagi prejetih podatkov odbor strokov-
njakov meni, da bi bilo treba sedanje dejavnosti okrepiti in razviti ustrez-
no obliko vzgoje in izobra`evanja v nem{kem jeziku kot regionalnem ali
manj{inskem jeziku na tradicionalno poseljenih obmo~jih kot del redne-
ga ali izbirnega {olskega u~nega programa. Odbor strokovnjakov zato
spodbuja slovenske organe, da preu~ijo, kako bi pripravili ustrezno za-
gotavljanje vzgoje in izobra`evanja v sodelovanju z govorci tega jezika
predvsem na Ko~evskem.

»g zagotavljanje mo`nosti osebam, ki ne govorijo regionalnega ali
manj{inskega jezika in `ivijo na obmo~ju, kjer se tak regionalni
ali manj{inski jezik uporablja, da se ga u~ijo, ~e tako `elijo;«

64. Odbor strokovnjakov ugotavlja, da je dvojezi~ni sistem izobra`evanja, ki
je ponujen tudi Slovencem na tem obmo~ju, odli~en na~in izpolnjevanja
obveznosti. Vesel bi bil {e nadaljnjih podatkov o mo`nostih, ki so na vo-
ljo odraslim slovensko govore~im prebivalcem, ki `ivijo na tem obmo~ju,
da se nau~ijo mad`arski jezik, ~e to `elijo.

65. V zvezi z italijanskim jezikom odbor strokovnjakov ugotavlja, da tudi
u~enci, ki niso pripadniki italijansko govore~e skupnosti, lahko obiskujejo
{ole z italijanskim u~nim jezikom (glej 172. odstavek v nadaljevanju). Po-
leg tega vklju~uje u~ni na~rt za etni~ne Slovence, ki prebivajo na narod-
nostno me{anih obmo~jih dve uri italijanskega jezika na teden. Po mne-
nju odbora strokovnjakov so to odli~ni na~ini za izpolnjevanje te obvez-
nosti in je Slovenijo treba pohvaliti. Toda odbor strokovnjakov nima na-
tan~nih informacij o tem, kako se ta dolo~ba izpolnjuje na preostalem
ozemlju teh ob~in. Vsekakor je zajet v opa`anja, povezana s pododstav-
kom b prvega odstavka 7. ~lena (glej odstavke 51–54 tega poro~ila). Po-
leg tega bi bil odbor strokovnjakov vesel podatkov o mo`nostih, ki so na
voljo odraslim slovensko govore~im dr`avljanom, ki `ivijo na teh obmo~-
jih, da se u~ijo italijanski jezik, ~e to `elijo.

66. Odbor strokovnjakov ni dobil nobenih podatkov o nem{kem jeziku. Zato
slovenske organe spodbuja, naj dajo pripombe k tej dolo~bi v nasled-
njem ob~asnem poro~ilu.

»h pospe{evanje {tudija in raziskovanja regionalnih ali manj{inskih
jezikov na univerzah ali enakovrednih ustanovah;«

Odbor strokovnjakov spodbuja slovenske oblasti, da razmislijo 
o tem, kako bi pripravili ustrezno zagotavljanje pou~evanja 
v nem{kem jeziku in nem{kega jezika v sodelovanju z govorci
tega jezika predvsem na Ko~evskem.
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67. Odbor strokovnjakov se sklicuje na svojo oceno III. dela listine za ma-
d`arski in italijanski jezik.

68. Odbor strokovnjakov ni dobil nobenih informacij v zvezi z nem{kim jezi-
kom. Zato slovenske organe spodbuja, naj dajo pripombe k tej dolo~bi v
naslednjem ob~asnem poro~ilu.

»i pospe{evanje primernih oblik transnacionalnih izmenjav na po-
dro~jih, ki jih vklju~uje ta listina za regionalne ali manj{inske je-
zike, ki se uporabljajo v enaki ali podobni obliki v dveh ali ve~
dr`avah.«

69. Podro~je te dolo~be za mad`arski jezik se prakti~no ujema s tisto iz 14.
~lena listine in bo zato obdelano pri oceni v III. delu (glej 165. in 166.
odstavek tega poro~ila).

70. Poseben polo`aj medijev v italijanskem jeziku in Italijansko govore~e
manj{ine pa postavlja splo{nej{e vpra{anje, ki presega obseg 14. ~lena
listine in zahteva temeljitej{o oceno glede {ir{ih obveznosti, vsebovanih v
tej dolo~bi.

71. Kot bo {e pojasnjeno pozneje (glej 214. odstavek tega poro~ila), ima ita-
lijansko govore~a manj{ina svoje televizijske in radijske kanale (Tele-Ca-
podistria in Radio-Capodistria s sede`em v Kopru/Capodistrii). V {estde-
setih in sedemdesetih letih prej{njega stoletja je bil televizijski kanal Ko-
per/Capodistria v italijanskem jeziku dostopen poslu{alcem v Italiji zaradi
relejnih postaj, ki jih je lahko uporabljal v nekdanji Jugoslaviji. Dostop-
nost za italijanski trg je prina{ala televizijskemu kanalu Koper/Capodistria
v italijanskem jeziku nekaj dohodka od ogla{evanja, kar je postaji omo-
go~alo dodaten razvoj. Tako zbran denar so med drugim uporabili tudi
za graditev sedanjega sede`a slovenske RTV v Kopru/Capodistrii. Ne gle-
de na finan~ne vidike pa je oddajanje za italijanske gledalce pomenilo
tudi dokaj nenavaden na~in za vzdr`evanje stikov italijansko govore~e
manj{ine s {ir{im krogom italijansko govore~ih gledalcev zunaj Slovenije.
Nadalje je velik doseg, ki ga je imel televizijski kanal Koper/Capodistria v
italijanskem jeziku v Jugoslaviji zajel tudi italijansko govore~o manj{ino
na Hrva{kem, saj takrat italijansko govore~a manj{ina v Jugoslaviji ni bila
razdeljena, kot je danes, s slovensko-hrva{ko mejo. To je italijanskemu
jeziku pomagalo ohranjati njegovo zgodovinsko enovitost zlasti na istr-
skem polotoku. 

72. Po informacijah, ki jih je prejel odbor strokovnjakov, se je stanje po osa-
mosvojitvi Slovenije dramati~no spremenilo. Pomembnej{i vidik novega
stanja je bila tudi finan~na kriza slovenske radiotelevizije. Nekateri po-
sebnej{i vidiki novega stanja bodo obravnavani pozneje pri oceni po 11.
~lenu listine (glej 215. in 216. odstavek tega poro~ila). V zvezi s to do-
lo~bo pa je treba glede {ir{e obveznosti zlasti opozoriti na dve zadevi.
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Prva je ta, da je televizijski kanal Koper/Capodistria v italijanskem jeziku iz
razlogov, ki odboru strokovnjakov niso znani, izgubil svoje relejne postaje
in ne more ve~ dose~i gledalcev v Italiji, razen na obmo~ju ob meji s Slo-
venijo. Druga pa, da televizijski kanal Koper/Capodistria v italijanskem je-
ziku, prav tako iz razlogov, ki odboru strokovnjakov niso znani, zdaj lah-
ko uporablja le srednjevalovne frekvence z nizko mo~jo. Zaradi tega ne
samo, da ne morejo dose~i Italije razen, kot je bilo re~eno, obmejnega
obmo~ja, ampak tudi celega istrskega polotoka ne. To ima dve negativni
posledici. Prvi~ je izguba televizijskih relejnih postaj, ki so televizijskemu
kanalu Koper/Capodistria v italijanskem jeziku omogo~ali dose~i Italijo (to
o~itno velja tudi za radio), odrezala pomembne kulturne vezi italijansko
govore~e manj{ine s {ir{im italijansko govore~im krogom gledalcev v Itali-
ji, razen na obmejnih obmo~jih. Drugi~ pa nepokrivanje celega istrskega
polotoka s televizijskim kanalom Koper/Capodistria v italijanskem jeziku
pomeni manj{o mo`nost za doseganje {tevil~nej{e italijansko govore~e
manj{ine na Hrva{kem, namre~ v Istri in v hrva{kem mestu Reka (to velja
tudi za televizijski kanal v italijanskem jeziku, ki na primer tudi ne more
dose~i Reke). V zvezi s tem je treba {e enkrat poudariti, da so italijansko
govore~i elektronski mediji s sede`em v Kopru/Capodistria pomembno
sredstvo za vzdr`evanje vezi med italijansko govore~imi prebivalci na obeh
straneh dana{nje slovensko-hrva{ke meddr`avne meje.

73. Odbor strokovnjakov opa`a, da se obveznost, dolo~ena v tej dolo~bi,
nana{a na izvajanje politike za uresni~evanje ciljev, ki so vsebovani v tej
dolo~bi. Opisani razvoj dogodkov je dejansko zmanj{al ustrezne meddr-
`avne povezave z mediji, ki so smiselno zajete tudi v to~ki i prvega od-
stavka 7. ~lena listine, namesto da bi jih pospe{eval. Slovenske oblasti
pa tudi niso storile ni~esar, da bi obrnile opisani negativni razvoj. 

74. In kon~no {e o nem{kem jeziku: poleg sklicevanja na dvostranski spora-
zum z Avstrijo (glej 43. odstavek tega poro~ila) odbor strokovnjakov ni
dobil nobenih drugih informacij o izvajanju te dolo~be. Odbor strokov-
njakov bi zato `elel spodbuditi slovenske organe, da dajo v naslednjem
ob~asnem poro~ilu pojasnila o sprejetih ukrepih za spodbujanje ustrez-
nih meddr`avnih izmenjav, povezanih z listino, z drugimi dr`avami
nem{kega govornega obmo~ja. 

Odbor strokovnjakov spodbuja slovenske oblasti, da v sodelovanju
s Hrva{ko in Italijo sprejmejo usmeritve, s katerimi bi pospe{ile
oddajanje televizijskih in radijskih kanalov Koper/Capodistria v 
italijan{~ini na dele Italije zunaj obmejnega obmo~ja s Slovenijo 
in na cel hrva{ki del Istre ter hrva{ko mesto Reka.
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»Drugi odstavek

Pogodbenice se obvezujejo, da bodo, ~e {e niso, odpravile vsako neupravi~eno
razlikovanje, izklju~evanje, omejevanje ali dajanje prednosti glede uporabe ka-
kega regionalnega ali manj{inskega jezika in katerih cilj je odvra~ati od ohra-
njanja ali razvoja tega jezika ali ga ogro`ati. Sprejem posebnih ukrepov v prid
regionalnim ali manj{inskim jezikom, katerih namen je spodbujati enakost med
uporabniki teh jezikov in preostalim prebivalstvom ali ki upo{tevajo njihove
specifi~ne razmere, se ne {teje za dejanje diskriminacije do uporabnikov bolj
raz{irjenih jezikov.«

75. Razen kolikor ta dolo~ba ni podrobneje obravnavana v III. delu, odbor
strokovnjakov ugotavlja, da so informacije, ki jih je dala vlada zelo splo-
{ne in bi `elel spodbuditi slovensko vlado, da ta vidik obse`neje obdela
v naslednjem ob~asnem poro~ilu.

»Tretji odstavek

Pogodbenice se obvezujejo s primernimi ukrepi pospe{evati medsebojno razu-
mevanje med vsemi jezikovnimi skupinami v dr`avi, in to zlasti tako, da cilji
vzgoje in izobra`evanja v dr`avi vklju~ujejo spo{tovanje, razumevanje in strp-
nost do regionalnih ali manj{inskih jezikov, ter spodbujati javna ob~ila, da si
prizadevajo za doseganje istih ciljev.«

76. Odbor strokovnjakov najprej opa`a, da izku{nje dokazujejo, da je obseg
za{~ite ali uveljavljanja manj{inskega jezika odvisen od tega, kako ga
zaznavajo govorci ve~inskega jezika. Dejansko za{~ita ali pospe{evanje
regionalnega ali manj{inskega jezika v mnogih pogledih ka`e odnos in
zaznavanje ve~ine. Zato je ozave{~anje ve~ine izredno pomembno. Ta vi-
dik se lahko nana{a na ve~ino na lokalni ravni in dr`avni ravni, kar je
zna~ilnost v Sloveniji. Kot je navedeno v tretjem odstavku 7. ~lena listi-
ne, sta v tem pogledu posebej pomembni dve podro~ji: izobra`evanje in
mediji pa tudi spo{tovanje, strpnost in razumevanje, ki se na teh dveh
podro~jih ka`ejo do regionalnih ali manj{inskih jezikov . 

77. V izobra`evanju na lokalni ravni zagotavlja model dvojezi~nega izobra-
`evanja, ki ga uporabljajo na mad`arsko govore~ih obmo~jih, in vklju~e-
vanje italijanskega jezika v u~ni na~rt za etni~no slovenske u~ence, ki `i-
vijo na narodnostno me{anih obmo~jih, u~inkovito uveljavljanje mad`ar-
skega in italijanskega jezika med lokalnimi govorci ve~inskega jezika (gle-
de italijanskega jezika odbor strokovnjakov v tej zvezi opozarja na pri-
pombe v odstavkih 51–54).

78. Na vsedr`avni ravni je primer ob obisku na kraju samem pokazal, da je
precej u~encev ve~inskega slovensko govore~ega prebivalstva pokazalo,
da dobro poznajo ve~ino regionalnih ali manj{inskih jezikov, ki se govo-
rijo v Sloveniji, zlasti mad`arski in italijanski jezik (sklicevanje na souradni
polo`aj teh dveh jezikov nekje v u~nem na~rtu). Uporaba u~il, kot so na
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primer zemljevidi Slovenije z dvojezi~nimi krajevnimi napisi v razredih
(kot jih je odbor strokovnjakov opazil ob obisku na kraju samem), so
zelo pomembni za namene tretjega odstavka 7. ~lena listine in so goto-
vo lahko vzorec dobre prakse. Slovenske organe, pristojne za izobra`e-
vanje, bi bilo treba pohvaliti, ker zagotavljajo taka u~ila, in jih spodbudi-
ti, da {e naprej razvijajo tako uporabo u~il. 

79. Na podro~ju izobra`evanja pa ni jasno, ali in kako slovensko govore~im
u~encem povsod po dr`avi, zlasti pri pou~evanju zgodovine in kulture,
razlagajo avtohtonost regionalnih ali manj{inskih jezikov, ki se govorijo v
Sloveniji, od mad`arskega in italijanskega dalje. Odbor strokovnjakov
spodbuja slovenske organe, da to vpra{anje obdelajo in o tem poro~ajo
v naslednjem ob~asnem poro~ilu.

80. Odbor strokovnjakov pa ni prejel nobenih informacij o politiki, ki se izva-
ja v medijih za ozave{~anje ve~inskega prebivalstva o regionalnih ali
manj{inskih jezikih, ki se govorijo v Sloveniji. Zato odbor strokovnjakov
ne more oceniti izpolnjevanja te dolo~be in spodbuja slovenske organe,
da to bolje obdelajo v naslednjem ob~asnem poro~ilu.

»^etrti odstavek

Pri dolo~anju svoje politike do regionalnih ali manj{inskih jezikov pogodbenice
upo{tevajo izra`ene potrebe in `elje skupin, ki uporabljajo te jezike. Spodbuja-
ti jih je treba, da po potrebi ustanavljajo organe za svetovanje oblastem o vseh
zadevah, ki se nana{ajo na regionalne ali manj{inske jezike.«

81. Mad`arska samoupravna narodna skupnost v Prekmurju in italijanska sa-
moupravna narodna skupnost na Obali zastopata interese in skrbi teh
manj{inskih skupin in se z organi oblasti dogovarjata tudi o jezikovnih
zadevah. Na dr`avni ravni se s temi zadevami ukvarja Urad za narodno-
sti Vlade RS. Slovenska vlada je obvestila odbor strokovnjakov, da je Stro-
kovni svet Republike Slovenije za splo{no izobra`evanje najvi{ji strokovni
organ za izobra`evanje. Dolo~a izobra`evalne programe za pripadnike
mad`arske narodne skupnosti ter strokovno pomaga pri sprejemanju od-
lo~itev in pripravi predpisov. Ni pa jasno, kako ta strokovni svet v praksi
skrbi za potrebe in `elje govorcev regionalnih ali manj{inskih jezikov.
Odbor strokovnjakov bi bil vesel konkretnej{ih podatkov o tem v nasled-
njem ob~asnem poro~ilu.

82. Vlada je omenila dru{tva, ustanovljena za za{~ito in uveljavljanje nem{-
kega jezika, ni pa dala dodatnih informacij. Odbor strokovnjakov bi zato
z veseljem prejel nadaljnje podatke v naslednjem ob~asnem poro~ilu. 
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2.2.2 Romski jezik

7. ~len

Cilji in na~ela

»1 Cilji in na~ela, na katerih temeljijo politika, zakonodaja in praksa po-
godbenic v zvezi z regionalnimi ali manj{inskimi jeziki na ozemljih, na
katerih se ti jeziki uporabljajo, in glede na polo`aj vsakega jezika, so:

a priznanje regionalnih ali manj{inskih jezikov kot izraza 
kulturnega bogastva;

b spo{tovanje zemljepisnega obmo~ja vsakega regionalnega 
ali manj{inskega jezika, da bi s tem zagotovili, da `e obstoje~e
ali nove upravne delitve niso ovira za spodbujanje rabe 
posameznega regionalnega ali manj{inskega jezika;

c potreba po odlo~nem ukrepanju za spodbujanje rabe 
regionalnih ali manj{inskih jezikov, da se varujejo;

d bolj{e omogo~anje in/ali spodbujanje ustne in pisne rabe 
regionalnih ali manj{inskih jezikov v javnem in zasebnem 
`ivljenju;

e vzdr`evanje in razvoj vezi na podro~jih, ki jih vklju~uje ta listina,
med skupinami, ki uporabljajo regionalni ali manj{inski jezik 
in drugimi skupinami v tej dr`avi, ki uporabljajo regionalni 
ali manj{inski jezik v enaki ali podobni obliki, kakor tudi 
vzpostavitev kulturnih odnosov z drugimi skupinami v dr`avi, 
ki uporabljajo razli~ne jezike;

f zagotavljanje primernih oblik in sredstev za pou~evanje in {tudij
regionalnih ali manj{inskih jezikov na vseh ustreznih stopnjah;

g zagotavljanje mo`nosti osebam, ki ne govorijo regionalnega ali
manj{inskega jezika in `ivijo na obmo~ju, kjer se tak regionalni
ali manj{inski jezik uporablja, da se ga u~ijo, ~e tako `elijo;

h pospe{evanje {tudija in raziskovanja regionalnih ali manj{inskih
jezikov na univerzah ali enakovrednih ustanovah;

i pospe{evanje primernih oblik transnacionalnih izmenjav na 
podro~jih, ki jih vklju~uje ta listina za regionalne ali manj{inske
jezike, ki se uporabljajo v enaki ali podobni obliki v dveh ali ve~
dr`avah.

2 Pogodbenice se obvezujejo, da bodo, ~e {e niso, odpravile vsako
neupravi~eno razlikovanje, izklju~evanje, omejevanje ali dajanje pred-
nosti glede uporabe kakega regionalnega ali manj{inskega jezika in
katerih cilj je odvra~ati od ohranjanja ali razvoja tega jezika ali ga
ogro`ati. Sprejem posebnih ukrepov v prid regionalnim ali manj{in-
skim jezikom, katerih namen je spodbujati enakost med uporabniki
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teh jezikov in preostalim prebivalstvom ali ki upo{tevajo njihove spe-
cifi~ne razmere, se ne {teje za dejanje diskriminacije do uporabnikov
bolj raz{irjenih jezikov.

3 Pogodbenice se obvezujejo s primernimi ukrepi pospe{evati medse-
bojno razumevanje med vsemi jezikovnimi skupinami v dr`avi, in to
zlasti tako, da cilji vzgoje in izobra`evanja v dr`avi vklju~ujejo spo{to-
vanje, razumevanje in strpnost do regionalnih ali manj{inskih jezikov,
ter spodbujati javna ob~ila, da si prizadevajo za doseganje istih ciljev.

4 Pri dolo~anju svoje politike do regionalnih ali manj{inskih jezikov po-
godbenice upo{tevajo izra`ene potrebe in `elje skupin, ki uporablja-
jo te jezike. Spodbujati jih je treba, da po potrebi ustanavljajo orga-
ne za svetovanje oblastem o vseh zadevah, ki se nana{ajo na regio-
nalne ali manj{inske jezike.

5 Pogodbenice se obvezujejo, da bodo mutatis mutandis uresni~evale
na~ela iz prvega do ~etrtega odstavka tudi za jezike brez ozemlja.
Vendar pa se narava in obseg ukrepov za jezike, s katerimi se uresni-
~uje ta listina, pro`no dolo~ata ob upo{tevanju potreb in `elja ter ob
spo{tovanju tradicije in zna~ilnosti skupin, ki uporabljajo te jezike.«

83. V slovenski listini o ratifikaciji je navedeno, da bo Slovenija v skladu s
petim odstavkom 7. ~lena listine smiselno uporabljala dolo~be prvega
do ~etrtega odstavka 7. ~lena tudi za romski jezik. Res pa je, da se v
Sloveniji govori ve~ razli~ic romskega jezika zaradi razli~nega zgodovin-
skega ozadja govorcev romskega jezika (glej 18. odstavek tega poro~ila).

84. Slovenska ustava v 65. ~lenu dolo~a, da »polo`aj in posebne pravice
romske skupnosti, ki `ivi v Sloveniji, ureja zakon.« V svojem prvem ob~a-
snem poro~ilu (glej strani 31–33) vlada priznava, da {e ni bil sprejet no-
ben zakonski akt, ki bi celovito urejal polo`aj Romov, ~eprav zakoni, ki
urejajo posamezna podro~ja, vsebujejo tudi dolo~be, ki se nana{ajo na
romske skupnosti. Te dolo~be so v glavnem usmerjene v zagotavljanje
vklju~evanja romskih otrok v reden {olski sistem za slovenske u~ence (glej
zlasti prvo ob~asno poro~ilo, stran 33, opomba {t. 81; nadalje se vlada
v svoji informaciji sklicuje tudi na ukrepe, kot so prilagojeni u~beniki slo-
venskega jezika ali matematike, sredstva, namenjena romskim otrokom
za nakup {olskih potreb{~in in nadomestilo stro{kov za malice romskih
otrok). Nobena posebna dolo~ba pa ne obravnava za{~ite in uveljavlja-
nja romskega jezika. Dejansko se zdi, da ni na voljo pou~evanja v rom-
skem jeziku ali u~enja romskega jezika. Je ena sama izjema, na katero je
bil odbor strokovnjakov opozorjen ob obisku na kraju samem in v infor-
maciji, ki jo je dala vlada. To je bil neobvezni te~aj za pred{olske vzgoji-
telje in osnovno{olske u~itelje v romskem jeziku, izveden leta 2002 v so-
delovanju z neko osnovno {olo v Murski Soboti in romskim dru{tvom.
Opozorili so tudi na za~etni{ki te~aj, ki ga je organizirala neka osnovna
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{ola na Dolenjskem, vendar o tem ni bilo na voljo nobene nadaljnje in-
formacije. 

85. Dejansko so bila, kot vlada sama priznava (glej prvo ob~asno poro~ilo,
zlasti strani 31 in 33), prizadevanja oblasti v glavnem usmerjena v zago-
tavljanje osnovnih `ivljenjskih razmer, poskuse socializacije in vklju~eva-
nja v okolje. Politika vklju~evanja, ki jo izvaja slovenska dr`ava, se nana{a
zlasti na izobra`evanje in kulturo in je `e dala nekaj pozitivnih rezulta-
tov. [tevilo romskih otrok, vpisanih v otro{ke vrtce in osnovne {ole, stal-
no nara{~a (glej prvo ob~asno poro~ilo, stran 32). Poleg tega je v kultu-
ri dejavnih ve~ romskih kulturnih dru{tev, Zveza Romov Slovenije pa je
njihova krovna organizacija. To zdru`enje izdaja tudi revijo s prispevki v
slovenskem in romskem jeziku. Lokalni radijski in televizijski postaji Mur-
ska Sobota in Novo mesto redno oddajata programe za romske skupno-
sti deloma v romskem jeziku. Vredno je tudi omeniti, da ima slovenska
javna televizija v zadnjem ~asu na programu tudi oddaje, v katere so
vklju~ene pesmi v romskem jeziku.

86. Vpis v srednje {ole je veliko ni`ji od vpisa v osnovno {olo in le zelo redki
romski dijaki dose`ejo vi{jo stopnjo izobrazbe (glej prvo ob~asno poro~i-
lo, stran 32). ^eprav so `ivljenjske razmere romske skupnosti v Prekmur-
ju sorazmerno bolj{e kot na Dolenjskem in v Beli krajini, ve~ina Romov v
Sloveniji {e vedno `ivi v naseljih, ki so lo~ena od preostalega prebivals-
tva, in obi~ajno pod spodnjo mejo `ivljenjskega standarda, kar tudi na-
vaja vlada sama (glej prvo ob~asno poro~ilo, stran 31).

87. Razmere, povezane z romskim jezikom bi se zdele kriti~ne. Poleg tega
da v slovenski pravni ureditvi, kot je bilo omenjeno, ni nobenega resne-
ga in sistematskega na~ina za ohranjanje romskega jezika, nakazuje ve~
podatkov, ki jih je zbral odbor strokovnjakov ob obisku na kraju samem
ali na katere je bil pozneje opozorjen, da dejansko obstajajo velike te`a-
ve. Medtem ko se na obmo~ju Novega mesta uporaba romskega jezika
v {oli med romskimi otroki obi~ajno dopu{~a, pa so romski otroci na
obmo~ju Kr{kega (ki meji na Hrva{ko) v primerjavi s slovenskimi otroki
zapostavljeni ali pa so brez vsake pomo~i vr`eni v popolnoma slovensko
govorno okolje. U~itelji, ki govorijo samo slovensko, se ne po~utijo la-
godno, ~e se v {olskih prostorih govori jezik, ki ga ne razumejo. V~asih
je uporaba romskega jezika v takih {olah preprosto prepovedana (v
enem primeru, o katerem so poro~ali odboru strokovnjakov, se je to o~it-
no nana{alo na pomo~nika, ki je bil odgovoren za stike z romskimi otro-
ki v {oli). Nadalje pa poleg pomanjkanja u~benikov o~itno primanjkuje
tudi u~iteljev z znanjem romskega jezika ali osnovnim poznavanjem Ro-
mov in njihove kulture kakor tudi u~iteljev iz same romske skupnosti. Na
nekaterih obmo~jih ima tako stanje o~itno zelo negativne kratkoro~ne
posledice za ohranjanje jezika. Novo mesto je bilo omenjeno kot primer,
saj romski otroci tam za~enjajo govoriti neko me{anico romskega in slo-
venskega jezika, ki ji dodajajo celo nekatere hrva{ke besede.
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88. Odbor strokovnjakov bi `elel opozoriti na zapleten polo`aj romskega je-
zika in na to, da imajo jezikovna vpra{anja v veliki meri tudi socialne in
kulturne razse`nosti ter da je te`ko re{evati vpra{anja jezika in ob tem
spregledati te druge razse`nosti. Odbor strokovnjakov dejansko meni,
da politika ohranjanja jezika ne more biti skladna z listino in prina{ati
`elenih rezultatov, ~e niso hkrati sprejeti tudi druga~ni ukrepi (glej drugo
ocenjevalno poro~ilo odbora strokovnjakov o izvajanju listine na Mad`ar-
skem, ECRML (2003) 6, 45. in 46. odstavek). Odbor strokovnjakov na
podlagi prejetih informacij ugotavlja, da se slovenska vlada zelo dobro
zaveda dru`benoekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na romske skupnosti
v Sloveniji. Vsekakor mora vklju~evanje v duhu listine omogo~ati polno
sodelovanje v gospodarskem, dru`benem in politi~nem `ivljenju in zago-
tavljati ohranjanje jezikovne in kulturne prepoznavnosti (glej prej nave-
deno drugo ocenjevalno poro~ilo odbora strokovnjakov o izvajanju listi-
ne na Mad`arskem, 43. odstavek). 

89. Jasno je sicer, da jezikovna vpra{anja v zvezi z Romi ne morejo biti obrav-
navana lo~eno od njihovih dru`benoekonomskih razmer, vendar je lahko
res tudi obratno. Na podlagi podatkov, ki so bili dani na voljo odboru
strokovnjakov, bi se dejansko zdelo, da je med Romi zelo raz{irjeno po-
manjkanje samospo{tovanja in da se prav zaradi tega odmikajo od svoje
prvotne kulture in celo jezika. Odbor strokovnjakov meni, da bi lahko
dvignili ugled romskega jezika z njegovo za{~ito in uveljavljanjem, to pa
bi potem dvignilo samospo{tovanje med romskim prebivalstvom in po-
sledi~no tudi izbolj{alo njihovo vklju~evanje v slovensko dru`bo, ne da bi
se morali ob tem odpovedati svoji kulturni in jezikovni prepoznavnosti.

90. Vlada je obvestila odbor strokovnjakov o posebni delovni skupini za pri-
pravo strategije za vklju~evanje Romov v izobra`evanje, ki je bila usta-
novljena decembra 2002. Ne glede na to pa je odbor strokovnjakov pre-
pri~an, da je nujno treba sprejeti programe za razvoj romskega jezika,
kot so na primer ustrezne dolo~be za pou~evanje v jeziku in u~enje jezi-
ka skupaj s precej{njim vlaganjem v usposabljanje u~iteljev. To bi bil po-
zitiven premik in dragocen prispevek k ohranjanju romske kulture in jezi-
ka, pomenil pa bi tudi veliko mo`nost za vklju~evanje v dru`bo in s tem
povezane ekonomske koristi. Vsekakor pa so potrebni tudi splo{nej{i
ukrepi, zlasti taki, ki bi bili skladni s cilji in duhom pododstavka a prvega
odstavka in s tretjim odstavkom 7. ~lena in z njimi bi slovensko ve~insko
prebivalstvo spodbudili k bolj{emu odnosu do romskega jezika in kultu-
re, tako da bi v njej videli sestavni del slovenskega kulturnega bogastva.
Slovenske oblasti naj bi si prizadevale za {irjenje pozitivnej{e podobe
tega jezika in kulture v vseh medijih, {e posebej pa v nacionalnih, in po-
skrbeli za njuno bolj{o vidnost in ugled v nacionalnem u~nem programu
(in kadar je primerno, tudi v u~nih programih drugih manj{in v Sloveni-
ji). V tej zvezi je vredno poudariti, da je ob obisku na kraju samem v
neki osnovni {oli v Ljubljani odbor strokovnjakov opazil, da kar nekaj slo-
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vensko govore~ih u~encev Romov sploh ni takoj uvrstilo med pripadnike
manj{in v Sloveniji.

91. Dodati je treba, da se je ob obisku na kraju samem vlada sklicevala na
dva vidika, ki ovirata pou~evanje romskega jezika in v romskem jeziku:
pomanjkanje standardizacije jezika in razli~na nare~ja tega jezika, govor-
jena v Sloveniji. Odbor strokovnjakov se teh dejavnikov in z njimi pove-
zanih te`av dobro zaveda, saj imajo podobne te`ave tudi v drugih dr`a-
vah. Ni pa prepri~an, da je pomanjkanje standardizacije jezika zadostna
utemeljitev za to, da se v tem jeziku ne pou~uje in da se romski jezik ne
u~i. Standardizacija je nedvomno zelo pomemben korak pri pou~evanju
jezika, zlasti na vi{jih stopnjah, in dolgoro~no bi bilo treba imeti splo{no
sprejeto standardno obliko tega jezika. [e ve~: odbor strokovnjakov
meni, da bi bilo treba standardizacijo dose~i na evropski ravni v tesnem
sodelovanju s predstavniki Romov in drugih evropskih dr`av, ki jih to za-
deva, da bi se tako izognili ~isto »nacionalni« standardizaciji, ki bi lahko
pomenila tveganje, da bi se pretrgale vezi z drugimi romskimi skupnost-
mi po vsej Evropi. Medtem ko se taka standardizacija vsaj na za~etni
ravni {ele oblikuje, bi lahko izbolj{ali usposabljanje u~iteljev in bolj orga-
nizirano uporabljali krajevne razli~ice romskega jezika v osnovnih {olah
(glej drugo ocenjevalno poro~ilo odbora strokovnjakov o izvajanju listine
na Mad`arskem, ECRML (2003) 6, 50. odstavek).

Na podlagi navedenega odbor strokovnjakov spodbuja slovenske
organe oblasti, da:

– sprejmejo pozitivne ukrepe, usmerjene proti vsem oblikam 
nestrpnosti do romskega jezika in kulture;

– se dejavno vklju~ijo v postopek standardizacije romskega jezika
v tesnem sodelovanju s predstavniki Romov in po mo`nosti
skupaj z drugimi evropskimi dr`avami, ki jih to zadeva, da tako
prispevajo k skupnemu evropskemu podvigu za vzpostavitev
enotne evropske standardizacije tega jezika;

– da ukrepajo v smeri uvajanja in nadaljnjega razvoja 
zagotavljanja u~enja romskega jezika in pou~evanje 
v tem jeziku zlasti v ni`jih razredih in da precej vlagajo 
v usposabljanje u~iteljev, kljub temu da postopek 
standardizacije jezika {e poteka;

– sprejmejo dolo~be in ukrepe za izbolj{anje podobe romske 
kulture v slovenski dru`bi, zlasti v medijih in sistemu 
izobra`evanja slovensko govore~e ve~ine prebivalstva.

49



2.3 Ocena v zvezi s III. delom Listine

92. Odbor strokovnjakov je podrobneje preu~il za{~ito mad`arskega in itali-
janskega jezika, ki ju je Slovenija opredelila kot za{~itena jezika po III.
delu listine. Odstavki in to~ke, ki so navedeni v mo~nej{em po{evnem ti-
sku, so dejanske obveznosti, ki jih je izbrala Slovenija (ali jih je po urad-
ni dol`nosti uporabil odbor strokovnjakov v posameznih primerih, obrav-
navanih v nadaljevanju v odstavkih 93–95, 132–134, 167–169 oziroma
206–207). 

2.3.1 Mad`arski jezik

8. ~len

Izobra`evanje

Uvodne opombe

93. Odbor strokovnjakov je opazil, da pri to~kah a in c prvega odstavka 8.
~lena listine Slovenija v svoji listini o ratifikaciji ni dolo~ila, katero od treh
mo`nosti, ki so na voljo po vsaki od omenjenih to~k, bo uporabljala.
Dejansko so tri izbire, na{tete v omenjenih to~kah, razli~ne mo`nosti in
pogodbenice se morajo odlo~iti za eno od njih.

94. Kadar se dr`ava sama ni odlo~ila za eno od razpolo`ljivih mo`nosti, se v
skladu z ustaljeno prakso odbora strokovnjakov obi~ajno po uradni dol`-
nosti uporabi najvi{ja izbirna stopnja za{~ite in uveljavljanja jezika, razen
~e zaradi izrednih okoli{~in taka najvi{ja stopnja o~itno ni zdru`ljiva s
potrebami posameznega regionalnega ali manj{inskega jezika in/ali z
izrecnimi `eljami njegovih govorcev (glej na primer prej navedeno drugo
ocenjevalno poro~ilo odbora strokovnjakov o izvajanju listine na Mad`ar-
skem, 95. odstavek).

95. Kot je bilo `e omenjeno (glej 12. odstavek), je za izobra`evanje v ma-
d`arskem jeziku in njegovo u~enje v Prekmurju, izbran dvojezi~ni model,
katerega podrobnosti bodo v nadaljevanju pojasnjene za vsako od us-
treznih izbirnih mo`nosti. Tak model je bil izbran predvsem zato, ker se
sredi petdesetih let prej{njega stoletja veliko mad`arsko govore~ih u~en-
cev ni ve~ vpisovalo v {ole z mad`arskim jezikom. Da bi ustavili to giba-
nje, je bilo uvedeno opozorilno dvojezi~no izobra`evanje za vse u~ence
na obmo~ju, vklju~no z etni~no slovenskimi, in tako re{itev je podprla
tudi sama mad`arsko govore~a skupnost (glej tudi 12. odstavek tega
poro~ila). Sedanji model izobra`evanja za mad`arski jezik dejansko us-
treza drugi mo`ni izbiri, na{teti v ustrezni to~ki listine, druga~e od mo`-
nosti ki ponuja najvi{jo stopnjo za{~ite in uveljavljanja. ^e bi odbor stro-
kovnjakov uporabil to drugo izbirno mo`nost, bi to pomenilo vra~anje v
stanje pred letom 1959 (za katero je bila zna~ilna navzo~nost {ol v ma-
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d`arskem jeziku). Toda govorci mad`arskega jezika sami menijo, da bi to
{kodovalo ohranjanju njihovega jezika. Zato se je odbor strokovnjakov
odlo~il uporabiti drugo na{teto izbirno mo`nost, saj bi bila uporaba
mo`nosti najvi{je stopnje za{~ite mad`arskega jezika v Sloveniji o~itno
nezdru`ljiva s posebnimi potrebami tega jezika in izra`enimi `eljami nje-
govih govorcev.

96. Odbor strokovnjakov je nadalje ugotovil, da Slovenija ni sprejela nobene
obveznosti glede osnovno{olskega izobra`evanja (to~ka b prvega odstav-
ka 8. ~lena). Ne glede na to pa je slovenska vlada dala pripombe v zvezi
s to obveznostjo v svojem prvem ob~asnem poro~ilu (glej zlasti stran 9
in 11). V zvezi s tem bi odbor strokovnjakov rad opozoril na nujno vlo-
go, ki jo ima izobra`evanje pri ohranjanju jezika in poudaril, da je ne-
prekinjeno izobra`evanje izredno pomembno, ~e naj bo uspe{no (smisel-
no glej tudi prvo ocenjevalno poro~ilo odbora strokovnjakov o izvajanju
listine v Nem~iji, ECRML (2002) 1, sklepna ugotovitev J.). Odbor strokov-
njakov bi zato `elel spodbuditi Slovenijo, da razmisli o raz{iritvi ratifika-
cije, tako da bo vklju~evala osnovno{olsko izobra`evanje. 

»Prvi odstavek

Glede izobra`evanja se pogodbenice obvezujejo, da bodo na ozemlju, na kate-
rem se ti jeziki uporabljajo, v skladu s polo`ajem vsakega od teh jezikov in
brez poseganja v pou~evanje uradnega jezika ali uradnih jezikov dr`ave:

a i zagotovile mo`nosti za pred{olsko izobra`evanje 
v ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikih ali

ii zagotovile mo`nost, da znaten del pred{olskega 
izobra`evanja poteka v ustreznih regionalnih ali 
manj{inskih jezikih;«

97. Po prvem ob~asnem poro~ilu (glej stran 10) je na narodnostno me{a-
nem obmo~ju Prekmurja {est dvojezi~nih vrtcev. V nekaterih primerih
imajo lastno stavbo (na primer v Lendavi/Lendvi) pa so v isti stavbi sku-
paj z ustrezno osnovno {olo (na primer v Dobrovniku/Dobronaku). Kot
primer uporabljenega na~ina dela v dvojezi~nih vrtcih naj navedemo, da
v Lendavi/Lendvi za vsakega otroka skrbita ena mad`arsko in ena sloven-
sko govore~a vzgojiteljica, tako da je na~elo »ena oseba en jezik« do-
sledno upo{tevano. Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta
obveznost izpolnjena.

»c i zagotovile mo`nost za srednje{olsko izobra`evanje 
v ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikih ali

ii zagotovile mo`nost, da znaten del srednje{olskega 
izobra`evanja poteka v ustreznem regionalnem ali 
manj{inskem jeziku;«
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98. Edina dvojezi~na srednja {ola je v Lendavi/Lendvi. Po podatkih, ki jih je
zbral odbor strokovnjakov ob obisku na kraju samem in informacijah, ki
jih je dala vlada, se dvojezi~ni model na tej {oli izvaja, kot je navedeno:
za tri predmete (zgodovina, zemljepis in zgodovina umetnosti) se del
u~nega na~rta poleg osnov v slovenskem pou~uje tudi v mad`arskem je-
ziku za tiste u~ence, ki se za to izbirno mo`nost odlo~ijo. Vsi drugi pred-
meti se pou~ujejo po posebni dvojezi~ni metodi, po kateri se ista u~na
snov, zasnove in pojmi dolo~ajo in razlagajo izmeni~no v mad`arskih (za
pribli`no 30 % u~ne snovi) in slovenskih stavkih. Zaklju~ni izpit lahko
u~enci, ki se za to odlo~ijo, polagajo v mad`arskem jeziku za omejeno
{tevilo predmetov. Videti je, da so u~beniki v mad`arskem jeziku ali dvo-
jezi~ni u~beniki v glavnem na voljo. Nekatere od njih priskrbi mad`arska
vlada. U~itelji v dvojezi~ni {oli prejemajo za 20 % vi{jo pla~o. 

99. Odbor strokovnjakov ugotavlja, da je pri tem ena glavnih te`av, kot je
opozoril predstavnik u~iteljev, pomanjkanje u~iteljev za dvojezi~ni pouk.
Dodatna te`ava, na katero je bil opozorjen odbor strokovnjakov, pa je
povezana s prevozom iz vasi na tem obmo~ju v {olo in iz nje. V zvezi s
tem naj bi po informacijah, ki jih je dala slovenska vlada, 17 % stro{kov
za vo`nje dijakov v vse srednje {ole v Sloveniji subvencioniralo Ministrs-
tvo za izobra`evanje, znanost in {port.

100. Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.
Spodbuja pa slovenske organe, naj {e naprej olaj{ujejo potovanje dijakov
v srednjo {olo v Lendavi/Lendvi in iz nje domov. 

»d i zagotovile mo`nost za strokovno in poklicno izobra`evanje 
v ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikih ali

ii zagotovile mo`nost, da znaten del strokovnega in 
poklicnega izobra`evanja poteka v ustreznih regionalnih ali
manj{inskih jezikih;«

101. V 8. ~lenu Zakona o poklicnem in strokovnem izobra`evanju je dolo~eno:

»U~ni jezik v poklicnem oziroma strokovnem izobra`evanju je slovenski.

U~ni jezik v poklicnih in strokovnih {olah v jeziku narodne skupnosti
je italijanski, v dvojezi~nih poklicnih in strokovnih {olah pa slovenski
in mad`arski.

(…)«

102. Po podatkih, ki jih je dala slovenska vlada, ima dvojezi~na srednja {ola
Lendava/Lendva ve~ programov poklicnega in strokovnega izobra`evanja
(ekonomsko-komercialni tehnik, strojni tehnik in trgovec). Odbor stro-
kovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.

»e iii spodbujale in/ali omogo~ile izvajanje univerzitetnega 
izobra`evanja ali drugih oblik visoko- ali vi{je{olskega 
izobra`evanja v regionalnih ali manj{inskih jezikih ali 
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zagotovile mo`nost za {tudij teh jezikov kot univerzitetnega
ali visoko- in vi{je{olskega predmeta, ~e zaradi vloge dr`ave
v odnosu do visoko- in vi{je{olskih ustanov ni mogo~e 
izvajati to~k i in ii;«

103. Po podatkih iz prvega ob~asnega poro~ila (glej stran 12) demografska
struktura ne olaj{uje univerzitetnega {tudija v mad`arskem jeziku. Ma-
d`arski jezik in kulturo pa je mogo~e {tudirati na univerzi v Mariboru in
v Ljubljani. Po dvostranskem dogovoru o posebnih pravicah za slovensko
manj{ino, ki `ivi na Mad`arskem, in za mad`arsko narodno skupnost v
Sloveniji v Sporazumu o sodelovanju v kulturi, izobra`evanju in znanosti,
sklenjenim med Slovenijo in Mad`arsko leta 1992, pa lahko nadaljnje
potrebe za {tudij v mad`arskem jeziku pokrivajo univerze na Mad`ar-
skem. Pomemben je tudi sporazum med Slovenijo in Mad`arsko o med-
sebojnem priznavanju spri~eval in diplom, sklenjen leta 1999, ki ga je
Slovenija ratificirala leta 2000.

104. Odbor strokovnjakov meni, da ta okvir zado{~a za namene obveznosti,
ki jo je Slovenija prevzela glede tega. Odbor strokovnjakov pa je prejel
prito`be, da so razen redkih izjem postopki za priznavanje univerzitetnih
diplom, prejetih na Mad`arskem, veliko predolgi in da je najkraj{a za-
muda dveh mesecev, navedena v informaciji, ki jo je dala slovenska vla-
da, pogosto precej dalj{a. Pomemben predstavnik mad`arsko govore~e
manj{ine je tudi poudaril, da lahko ima ta zamuda negativne posledice
na mo`nost, da bi dobro izobra`ena mad`arsko govore~a mladina osta-
la v Sloveniji. Odbor strokovnjakov verjame, da je prav ta dejavnik v zve-
zi z mad`arskim jezikom posebej pomemben. 

105. Odbor strokovnjakov meni, da je obveznost izpolnjena,vendar spodbuja
slovenske organe, da pospe{ijo postopek za priznavanje diplom, pridob-
ljenih na Mad`arskem.

»f iii podpirale in/ali spodbujale vklju~evanje teh jezikov kot 
u~nega predmeta pri izobra`evanju odraslih in nenehnem
izobra`evanju, ~e javne oblasti nimajo neposredne 
pristojnosti na podro~ju izobra`evanja odraslih;«

106. Po informacijah, ki jih je dala slovenska vlada, Ministrstvo za izobra`eva-
nje, znanost in {port vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje izobra-
`evanja odraslih. Na razpis za ustanavljanje {tudijskih kro`kov se kot izva-
jalci lahko prijavijo razli~ne izobra`evalne ustanove, kot so ljudske univerze
in knji`nice. Poleg tega te~e v Ljubljani, Lendavi/Lendvi in Murski Soboti
tudi program za izpopolnjevanje znanja mad`arskega jezika za odrasle.
Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.

»g sprejele predpise za zagotovitev pou~evanja zgodovine in 
kulture, katerih odraz je regionalni ali manj{inski jezik;
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107. Na dvojezi~ni srednji {oli v Lendavi/Lendvi se dijaki, ki so se odlo~ili za
dodaten pouk zgodovine, zemljepisa in zgodovine umetnosti v mad`ar-
skem jeziku, u~ijo tudi dele zgodovine in zgodovine umetnosti mad`ar-
sko govore~ih. Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obvez-
nost izpolnjena.

»h zagotovile osnovno in nadaljnje usposabljanje u~iteljev, 
ki je potrebno za uresni~evanje pododstavkov a do g, 
ki jih je pogodbenica sprejela;«

108. V za~etnem ob~asnem poro~ilu (glej stran 12) je slovenska vlada naved-
la dogovore za usposabljanje u~iteljev na ravni visoko{olskega izobra`e-
vanje in omenila, da se u~itelji za dvojezi~ne vrtce in osnovne {ole lahko
izobra`ujejo zlasti na univerzi v Mariboru. 

109. Slovenska vlada je dala informacije o sistemu stalnega poklicnega uspo-
sabljanja za u~no osebje. Po tem sistemu lahko u~itelji po svojih potre-
bah in `eljah izbirajo program iz letno objavljenega kataloga {tudijskih
programov. ^e je ugotovljena potreba po neki vrsti izobra`evanja na ne-
kem podro~ju, sestavijo svetovalci Zavoda RS za {olstvo predlog, ki ga
potem lahko sprejme Programski svet in je uvr{~en v katalog. Programe
za izobra`evanje za razli~ne narodnosti v celoti financira ministrstvo.

110. Ni pa bilo pripravljenih nobenih podatkov o {tevilu u~iteljev, ki so se izo-
bra`evali na univerzi v Mariboru, ali o programih, ki so bili konkretno
potrjeni in se izvajajo po prej opisanem na~rtu. [e ve~, te`ave s prizna-
vanjem diplom, pridobljenih na Mad`arskem, o katerih so poro~ali od-
boru strokovnjakov (glej 104. odstavek tega poro~ila), lahko negativno
vplivajo na zagotavljanje u~iteljev, kar je bistveno za uspe{no delovanje
dvojezi~nega sistema, kot je bilo poudarjeno odboru strokovnjakov med
njegovim obiskom na kraju samem. 

111. Odbor strokovnjakov meni, da mu informacije, ki jih je imel na razpola-
go, niso omogo~ale, da bo glede tega pri{el do kon~nih ugotovitev. Zato
spodbuja vlado, da mu priskrbi dodatne informacije zlasti o {tevilu u~i-
teljev, ki so se usposabljali za pou~evanje na srednji dvojezi~ni {oli v Len-
davi/Lendvi in o u~nih programih, ki so se konkretno izvajali.

»i ustanovile nadzorni organ ali organe, ki bodo odgovorni za
spremljanje izvajanja sprejetih ukrepov in dose`enega napredka
pri uvajanju ali razvoju pou~evanja regionalnih ali manj{inskih
jezikov in za sestavljanje ob~asnih poro~il o svojih ugotovitvah,
ki bodo objavljena.

112. Po informacijah, ki jih je dala slovenska vlada, je Strokovni svet Repub-
like Slovenije za splo{no izobra`evanje najvi{ji strokovni organ za izo-
bra`evanje. Dolo~a izobra`evalne programe za pripadnike mad`arske
narodne skupnosti in strokovno pomaga pri sprejemanju odlo~itev in
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pripravi predpisov. Komisija za izobra`evanje manj{in, ustanovljena pri
tem svetu, sestavlja predloge za strokovno gradivo, ki ga obravnava ta
svet. In{pektorat za {olstvo in {port Republike Slovenije je odgovoren za
spremljanje in nadziranje izvajanja predpisov in izobra`evalnih ustanov.

113. Odbor strokovnjakov opa`a, da je pri tej obveznosti potreben organ za
spremljanje pou~evanja regionalnih ali manj{inskih jezikov. Iz predlo`e-
nih informacij bi bilo mogo~e sklepati, da organi, na katere se sklicuje
vlada, te posebne naloge ne opravljajo. Razen tega odbor strokovnjakov
tudi ni nikoli niti prejel niti videl nobenih tovrstnih ob~asnih poro~il, ki
bi se nana{ala na to obveznost. Odbor strokovnjakov zato ne more ugo-
toviti, da je ta obveznost izpolnjena in spodbuja vlado, da predlo`i do-
datne informacije v naslednjem ob~asnem poro~ilu. 

»Drugi odstavek

Za ozemlja, na katerih se regionalni ali manj{inski jeziki tradicionalno ne upo-
rabljajo, se pogodbenice glede izobra`evanja obvezujejo, da bodo dovolile,
spodbujale ali zagotovile pou~evanje v regionalnem ali manj{inskem jeziku ali
pou~evanje regionalnega ali manj{inskega jezika na vseh ustreznih stopnjah
izobra`evanja, ~e to upravi~uje {tevilo tistih, ki uporabljajo regionalni ali manj-
{inski jezik.«

114. Glede na prvo ob~asno poro~ilo (glej stran 12) se pripadniki mad`arske
narodnosti lahko u~ijo v mad`arskem jeziku v Murski Soboti, ~e tako `e-
lijo. Pouk v mad`arskem jeziku je v tem mestu organiziran, ~e je za ma-
d`arski razred prijavljenih najmanj sedem u~encev. Po drugi strani pa je
v 9. ~lenu Zakona o posebnih pravicah italijanske in mad`arske narodne
skupnosti na podro~ju vzgoje in izobra`evanja navedeno:

»Dijakom in vajencem, ki kon~ajo osnovno {olo v jeziku narodnosti oziroma
dvojezi~no osnovno {olo in se vklju~ijo v poklicne {ole, srednje tehni{ke oziro-
ma srednje strokovne {ole ali gimnazije zunaj narodnostno me{anega obmo~-
ja, morajo te {ole same ali skupaj z drugimi omogo~iti pouk jezika narodnosti
kot fakultativnega predmeta. Pouk jezika narodnosti se organizira, ~e se zanj
odlo~i najmanj 5 dijakov oziroma vajencev, in je za dijake in vajence brezpla-
~en. Skupina dijakov oziroma vajencev se lahko oblikuje tudi izmed dijakov
oziroma vajencev, ki se izobra`ujejo po razli~nih izobra`evalnih programih v
razli~nih {olah v istem kraju.«

115. Po navedbah slovenske vlade, je razliko med najmanj{im {tevilom u~en-
cev, kot ga zahtevajo v Murski Soboti in kot je zahtevano v omenjeni
dolo~bi, mogo~e razlo`iti z dejstvom, da je pristojni organ v Murski So-
boti dolo~il svoje najmanj{e {tevilo. 

116. Odbor strokovnjakov meni, da je ta obveznost za mad`arski jezik izpol-
njena. V naslednjem ob~asnem poro~ilu pa bi bil vesel dodatne informa-
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cije o konkretnih primerih o stopnji izvajanja sedanjega okvira v praksi.
Nadalje odbor strokovnjakov spodbuja slovenske organe, da zagotovijo,
da se najmanj{e {tevilo, kot ga dolo~a zakon (pet u~encev), uporablja
tudi v Murski Soboti.

9. ~len  

Sodne oblasti 

»Prvi odstavek

Pogodbenice se obvezujejo, da bodo za sodna okro`ja, v katerih {tevilo prebival-
cev, ki uporabljajo regionalne ali manj{inske jezike, upravi~uje spodaj navedene
ukrepe, glede na polo`aj posameznega jezika in pod pogojem, da po mnenju
sodnika uporaba ugodnosti, ki jih daje ta odstavek, ne ovira pravilnega sojenja:

a v kazenskih postopkih:

i zagotovile, da sodi{~a na zahtevo ene od strank vodijo 
postopke v regionalnih ali manj{inskih jezikih,

po potrebi s pomo~jo tolma~ev in prevodov brez dodatnih
stro{kov za prizadete osebe;

b v civilnih postopkih:

i zagotovile, da sodi{~a na zahtevo ene od strank vodijo 
postopke v regionalnih ali manj{inskih jezikih,

po potrebi s pomo~jo tolma~ev in prevodov;

c v postopkih pred sodi{~i, pristojnimi za upravne zadeve:

i zagotovile, da sodi{~a na zahtevo ene od strank vodijo 
postopke v regionalnih ali manj{inskih jezikih,

po potrebi s pomo~jo tolma~ev in prevodov;

d ukrenejo vse potrebno za zagotovitev, da uporaba to~k i in iii
pododstavkov b in c zgoraj in vsaka potrebna pomo~ tolma~ev
in prevodov ne povzro~ita dodatnih stro{kov za prizadete osebe.«

117. [tevilne dolo~be, ki veljajo na tem podro~ju, so podrobno navedene v
za~etnem ob~asnem poro~ilu (glej strani 15–17). Splo{na dolo~ba je vse-
bovana v 5. ~lenu Zakona o sodi{~ih, ki dolo~a:

»Na obmo~jih, kjer `ivita avtohtoni italijanska in mad`arska narodna
skupnost, sodi{~a poslujejo tudi v italijanskem oziroma mad`arskem
jeziku, ~e stranka, ki `ivi na tem obmo~ju, uporablja italijanski oziro-
ma mad`arski jezik. Kadar sodi{~e vi{je stopnje odlo~a o pravnih
sredstvih v zadevah, v katerih je sodi{~e ni`je stopnje vodilo posto-
pek tudi v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku, izda odlo~bo
tudi v prevodu v italijanski oziroma mad`arski jezik.«
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118. V bistvu se postopek lahko vodi enojezi~no v mad`arskem jeziku, ~e
stranka ali stranke v postopku govorijo mad`arsko. Dvojezi~ni postopek
pa bi se uporabil, ~e ena od strank govori slovensko. Zapisnik in odlo~be
sodi{~a bi bili sestavljeni tudi v mad`arskem jeziku. 

119. Uporaba mad`arskega jezika samostojno ali skupaj s slovenskim jezikom
je v dvojezi~nem postopku za vodenje postopka mogo~a le, ~e je sodnik
opravil poseben izpit iz italijanskega jezika in isto velja tudi za osebje so-
di{~a. Usposobljenost za vodenje dvojezi~nega postopka se nagrajuje s
posebnim dodatkom. V nasprotnem primeru pa se lahko sodnik na pod-
lagi 68. ~lena Pravilnika sodi{~a odlo~i za tolma~enje (ki je pri dvojezi~-
nem postopku v vsakem primeru na voljo za pri~anja, izjave itd. za jezik,
ki ga ena od strank ne razume; glej stran 16 prvega ob~asnega poro~i-
la, opomba). Vsekakor se vsi s tem povezani stro{ki krijejo iz sredstev so-
di{~a, kadar pa je to primerno, je `e na samem za~etku postopka izrec-
no navedeno, da se lahko uporablja mad`arski jezik. 

120. Vlada se je sklicevala na 765 sodnih odlo~b, izdanih v mad`arskem jezi-
ku, in 651 obravnav, vodenih v tem jeziku, v letih od 1991 do 1998, ter
na 308 sodnih odlo~b, izdanih v mad`arskem jeziku, in 294 obravnav,
vodenih v tem jeziku, v obdobju 1999–2002. Vlada pa ni posebej opre-
delila, koliko teh postopkov se je dejansko nana{alo na pripadnike ma-
d`arsko govore~e skupnosti, ki `ivi v Prekmurju. 

121. Odbor strokovnjakov priznava prizadevanja slovenskih organov na tem
podro~ju. Toda informacije, ki jih je zbral odbor strokovnjakov ob obisku
na kraju samem, ka`ejo, da se mad`arski jezik zdaj na sodi{~ih ne upo-
rablja. Odboru strokovnjakov je bilo pojasnjeno, da sta razloga za to
dva: trenutno v Prekmurju ni sodnikov, ki bi bili ustrezno usposobljeni za
vodenje postopkov v mad`arskem jeziku, kot je bilo to o~itno v preteklo-
sti, primanjkuje pa tudi odvetnikov, ki bi svojim strankam lahko pomaga-
li v mad`arskem jeziku. Poleg tega se tudi zdi, da so na splo{no sodi{~u
le redko predlo`ene listine v mad`arskem jeziku.

122. Odbor strokovnjakov meni, da so te obveznosti formalno izpolnjene, rad
pa bi dodal, da je treba okrepiti ukrepe za zagotavljanje izvajanja teh
obveznosti v praksi. Po mnenju odbora strokovnjakov bi bil eden od na-
~inov za spremembo sedanjega stanja, da bo govorce mad`arskega jezi-
ka spodbujali, naj govorijo svoj jezik in zahtevajo njegovo uporabo na
sodi{~ih, vendar pa bi bilo treba za to, kot se zdi, zagotoviti razpolo`lji-
vost pravnikov z znanjem mad`arskega jezika. 

Odbor strokovnjakov spodbuja slovenske oblasti naj sprejmejo
ukrepe za la`jo uporabo mad`arskega jezika na sodi{~ih.
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»Drugi odstavek

Pogodbenice se obvezujejo:

a da ne bodo zanikale veljavnosti pravnih dokumentov, sestavlje-
nih v dolo~eni dr`avi, samo zato, ker so napisani v regionalnem
ali manj{inskem jeziku;«

123. Na podlagi podatkov, ki jih je priskrbela vlada, se zdi, da nobena dolo~-
ba ne zanika veljavnosti pravnih listin, sestavljenih v mad`arskem jeziku
in da nasprotno cela vrsta dolo~b izrecno navaja to mo`nost. Odbor
strokovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.

10. ~len  

Upravni organi in javne slu`be

»Prvi odstavek

Na upravnih obmo~jih dr`ave, na katerih {tevilo prebivalcev, ki uporabljajo re-
gionalne ali manj{inske jezike, upravi~uje spodaj dolo~ene ukrepe, in glede na
polo`aj vsakega jezika se pogodbenice obvezujejo, da, ~e je to mogo~e:

a i zagotovijo, da upravni organi uporabljajo regionalne ali
manj{inske jezike;«

124. Prvo ob~asno poro~ilo (glej strani 19–20) se je sklicevalo na vrsto do-
lo~b, ki izrecno dolo~ajo uporabo mad`arskega jezika v upravnih orga-
nih. Med drugim IV. poglavje Zakona o splo{nem upravnem postopku
dolo~a, da se v ob~inah, v katerih sta poleg slovenskega uradna jezika
tudi italijanski in mad`arski, upravni postopek lahko vodi v katerem koli
od teh jezikov. Kateri jezik bo uporabljen je odvisno od jezika, v katerem
je stranka vlo`ila zahtevo za za~etek postopka, lahko pa se na zahtevo
katere koli stranke v postopku kadar koli med potekom postopka tudi
zamenja. V skladu s 4. ~lenom Zakona o dr`avni upravi, uprava posluje,
vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v slovenskem jeziku ali v je-
ziku narodne skupnosti, ~e stranka, ki `ivi na takem obmo~ju, uporablja
italijanski oziroma mad`arski jezik. Kadar je upravni organ na prvi stop-
nji vodil postopek v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku, mora biti
tudi drugostopni akt izdan v istem jeziku. Poleg tega pa ~etrti odstavek
5. ~lena Zakona o dr`avnih uslu`bencih dolo~a, da je dobro znanje slo-
venskega jezika prvi pogoj za vi{je javne uslu`bence, javne uslu`bence in
strokovno-tehni~no osebje, ki je v neposrednem stiku s strankami. Na
obmo~jih, za katera zakon dolo~a enakopraven polo`aj italijanskega in
mad`arskega jezika, pa je zahtevano tudi znanje teh jezikov, kar je na-
grajeno tudi s finan~no spodbudo (6 % ve~ja pla~a za aktivno znanje in
3 % ve~ja pla~a za pasivno znanje). Posebne dolo~be so vklju~ene tudi v
statute ob~in.
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125. Visoka raven take pravne ureditve se ka`e v zahtevni obveznosti, ki jo je
Slovenija prevzela po tej listini. Toda glede njenega dejanskega izvajanja
v praksi odbor strokovnjakov za mad`arski jezik ni prejel dovolj informa-
cij o njegovi uporabi v krajevnih uradih dr`avne uprave, na podlagi ~esar
bi lahko ugotovil, da je ta obveznost izpolnjena.

»b dajejo na voljo upravna besedila in obrazce, ki so v splo{ni rabi za
prebivalstvo, v regionalnih ali manj{inskih jezikih ali dvojezi~no;«

126. Vrsta dolo~b predvideva dvojezi~ne splo{ne upravne listine, kot so rojst-
ni ali poro~ni list, osebne izkaznice, pozivi v vojsko itd. (glej stran 21 pr-
vega ob~asnega poro~ila). 

127. Iz malo{tevilnih informacij, danih odboru strokovnjakov, bi lahko sklepa-
li, da se ta dolo~ba o prakti~nem izvajanju za mad`arski jezik uspe{no
izvaja na ravni ob~inskih uprav. Po drugi strani pa se zdi, da je nekaj te-
`av z listinami in obrazci, ki jih izdajajo krajevni uradi dr`avne uprave.
Odbor strokovnjakov je bil na primer opozorjen na dav~ne obrazce. Zdi
se, da bi morali uveljavljeni predstavniki mad`arsko govore~e skupnosti
vlo`iti veliko dela za uvedbo dvojezi~ne razli~ice. Odbor strokovnjakov
meni, da mu malo{tevilne prvine, ki jih je imel na razpolago, ne omogo-
~ajo sprejeti sklepnih ugotovitev v zvezi s to obveznostjo. Zato spodbuja
slovenske organe, naj v naslednjem ob~asnem poro~ilu priskrbijo ve~ in-
formacij o izvajanju te obveznosti v praksi, in sicer za krajevne urade dr-
`avne uprave.

»c dovolijo upravnim organom, da sestavijo dokumente 
v regionalnem ali manj{inskem jeziku.«

128. Odbor strokovnjakov v zvezi s tem ni prejel nobenih informacij in zato
ne more sprejeti sklepa o tej obveznosti. Zato spodbuja vlado, da priskr-
bi nadaljnje informacije v naslednjem ob~asnem poro~ilu.

»Drugi odstavek

Glede lokalnih in regionalnih oblasti na obmo~jih, na katerih je {tevilo prebival-
cev, ki uporabljajo regionalne ali manj{inske jezike tako, da upravi~uje spodaj
navedene ukrepe, se pogodbenice obvezujejo, da dovolijo in/ali spodbujajo:

a uporabo regionalnih ali manj{inskih jezikov v okviru regionalne
ali lokalne oblasti;

b mo`nost za uporabnike regionalnih ali manj{inskih jezikov, 
da predlo`ijo ustne ali pisne vloge v teh jezikih;

d lokalne oblasti, da objavljajo uradne dokumente tudi 
v ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikih;

f lokalne oblasti, da uporabljajo regionalne ali manj{inske jezike 
v razpravah v svojih skup{~inah, ne da bi izklju~evali uporabo
uradnega jezika ali uradnih jezikov dr`ave;«
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129. Statuti ob~in vsebujejo posebne dolo~be, ki se nana{ajo na te prevzete
obveznosti (61. ~len statuta ob~ine Hodo{/Hodos na primer navaja, da
»ob~inski organi in vse javne slu`be poslujejo na obmo~ju ob~ine v slo-
venskem in mad`arskem jeziku. (…)«; glej tudi prvo ob~asno poro~ilo,
strani 19–22). Omejene informacije, ki jih je prejel odbor strokovnjakov,
predvsem ob obisku na kraju samem, ka`ejo, da je ta obveznost v ob-
~inskih upravah tudi v praksi izpolnjena in glede tega odbor ni prejel
nobenih posebnih prito`b. Kljub temu pa bi bil odbor strokovnjakov v
naslednjem ob~asnem poro~ilu vesel dodatnih informacij in primerov o
izvajanju teh obveznosti v praksi.

»c regionalne oblasti, da objavljajo uradne dokumente tudi 
v ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikih;

e regionalne oblasti, da uporabljajo regionalne ali manj{inske 
jezike v razpravah v svojih skup{~inah, ne da bi izklju~evali 
uporabo uradnega jezika ali uradnih jezikov dr`ave;«

130. Na teh obmo~jih ni pokrajinskih organov oblasti. Ti dve obveznosti sta
torej za Slovenijo odve~.

»g uporabo ali sprejem tradicionalnih in pravilnih oblik krajevnih
imen v regionalnih ali manj{inskih jezikih po potrebi skupaj s
poimenovanjem v uradnem jeziku ali uradnih jezikih.«

131. Statuti zadevnih ob~in vsebujejo glede tega posebne dolo~be (88. ~len
statuta ob~ine Dobrovnik/Dobronak na primer dolo~a, da »so na narod-
nostno me{anem obmo~ju table s krajevnimi napisi, imeni ulic, objava-
mi, obvestili in opozorili ter drugi javni znaki dvojezi~ni. (…)«; glej tudi
prvo ob~asno poro~ilo, stran 18, tudi v opombi) in odbor strokovnjakov
ni prejel nobenih informacij o kakr{nih koli odstopanjih od tega pravila.
Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je ta obveznost izpolnjena.

»Tretji odstavek

Glede javnih storitev, ki jih zagotavljajo upravni organi ali druge osebe v njihovem
imenu, se pogodbenice obvezujejo, da na ozemlju, na katerem se uporabljajo
regionalni ali manj{inski jeziki, in v skladu s polo`ajem posameznega jezika ter
~e je to mogo~e:

a zagotovile, da se regionalni ali manj{inski jeziki uporabljajo pri
opravljanju storitev;«

132. Odbor strokovnjakov predvsem opa`a, da glede to~k a, b in c tretjega
odstavka 10. ~lena listine Slovenija v svoji listini o ratifikaciji ni dolo~ila,
katero od treh mo`nosti, ki so na voljo po vsaki od omenjenih to~k, bo
uporabljala. Dejansko so tri izbire, na{tete v omenjenih to~kah, razli~ne
mo`nosti in pogodbenice se morajo odlo~iti za eno od njih.
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133. Kadar se dr`ava ni sama odlo~ila za eno od razpolo`ljivih mo`nosti, se v
skladu z ustaljeno prakso odbora strokovnjakov obi~ajno po uradni dol`-
nosti uporabi najvi{ja izbirna stopnja za{~ite in uveljavljanja jezika, razen
~e zaradi izrednih okoli{~in taka najvi{ja stopnja o~itno ni zdru`ljiva s
potrebami posameznega regionalnega ali manj{inskega jezika in/ali z
izrecnimi `eljami njegovih govorcev (glej na primer prej navedeno drugo
ocenjevalno poro~ilo odbora strokovnjakov o izvajanju listine na Mad`ar-
skem, 95. odstavek).

134. V tem primeru odbor strokovnjakov ne vidi nobenega razloga za odsto-
panje od svoje obi~ajne prakse in bo zato uporabil najvi{jo izbiro. Ker pa
odbor strokovnjakov v zvezi s tem ni prejel nobenih informacij v zvezi s
to obveznostjo ne more dati nobenega kon~nega sklepa. Zato spodbuja
vlado, da v naslednjem ob~asnem poro~ilu priskrbi zadostne in vsebin-
ske informacije.

»^etrti odstavek

Zaradi uresni~evanja dolo~be prvega, drugega in tretjega odstavka, ki so jih
pogodbenice sprejele, se pogodbenice obvezujejo sprejeti enega ali ve~ nasled-
njih ukrepov:

a prevajanje in tolma~enje, ~e se zahtevata;

b zaposlovanje, in kadar je potrebno, usposabljanje uradnikov 
in drugih potrebnih zaposlenih v javnih slu`bah;

c ugoditev, ~e je le mogo~e, pro{njam zaposlenih v javnih 
slu`bah, ki znajo regionalni ali manj{inski jezik, da so 
imenovani na ozemlje, na katerem se ta regionalni ali 
manj{inski jezik uporablja.«

135. Odbor strokovnjakov opa`a, da je stopnja izpolnjevanja te prevzete ob-
veznosti tesno povezana z izpolnjevanjem obveznosti, na katero se ta
dolo~ba nana{a, to je obveznosti iz prvega do tretjega odstavka 10. ~le-
na, in sicer v tem smislu, da stopnja izpolnjevanja prve navedene obvez-
nosti neposredno vpliva na izpolnjevanje te druge obveznosti. 

136. Odbor strokovnjakov zato sklepa, da lahko na podlagi podatkov, ki jih
ima na voljo, sklepa, da je ta obveznost za upravo na ob~inski ravni iz-
polnjena, ne more pa take ugotovitve dati tudi za krajevne urade dr`av-
ne uprave. Zato spodbuja slovenske organe, da v naslednjem ob~asnem
poro~ilu nadaljnje pojasnijo izvajanje te prevzete obveznosti.
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»Peti odstavek

Pogodbenice se obvezujejo dovoliti uporabo ali prevzem priimkov v regional-
nih ali manj{inskih jezikih na pro{njo prizadetih oseb.«

137. V skladu s 3. ~lenom Zakona o osebnih imenih »se osebna imena pri-
padnika italijanske ali mad`arske narodnosti zapi{ejo v italijanski ali ma-
d`arski pisavi in obliki, razen ~e se pripadnik te narodnosti ne odlo~i
druga~e«. Ta dolo~ba je vsebovana tudi v posebnih dolo~bah statutov
ob~in. Odbor strokovnjakov na podlagi podatkov, ki jih je imel na razpo-
lago, meni, da je ta obveznost izpolnjena.

11. ~len 

Javna glasila

»Prvi odstavek

Pogodbenice se obvezujejo, da za uporabnike regionalnih ali manj{inskih jezi-
kov na ozemljih, na katerih se ti jeziki govorijo, v skladu s polo`ajem vsakega
jezika, stopnjo posredne ali neposredne pristojnosti organov javne oblasti in
njihovih pooblastil ali vloge na tem podro~ju ter ob spo{tovanju na~ela neod-
visnosti in samostojnosti javnih glasil:

a v obsegu, v katerem radio in televizija opravljata poslanstvo 
javne slu`be:

i zagotovijo ustanovitev vsaj ene radijske postaje in enega 
televizijskega kanala v regionalnih ali manj{inskih jezikih;«

138. Prvo ob~asno poro~ilo se sklicuje na {tevilne dolo~be, ki veljajo za medi-
je, med drugim za mad`arski jezik (glej zlasti strani 23 in 26). Toda po-
lo`aj na kraju samem le delno ustreza obveznostim, ki jih je sprejela Slo-
venija. 

139. Glede radia se mad`arski jezik lahko zanese le na eno radijsko postajo
(ustanovljeno leta 1958 kot del Radia Murska Sobota). Neodvisni studio,
ki je bil pozneje ustanovljen v Lendavi/Lendvi oddaja zdaj 13 ur in 15
minut na dan, kar je veliko ve~ od zakonsko sprejetega standarda (2 uri
na dan), in to na lastnih frekvencah. Kljub pomanjkanju sodelavcev se
pripravljajo na~rti za raz{iritev infrastrukture.

140. Pri televiziji pa se programi oddajajo v povezavi s slovenskimi kanali, ~e-
prav je programom v mad`arskem jeziku zagotovljen dolo~en ~as (2 uri
na teden, razdeljeno na {tiri polurne oddaje, kar je manj od zakonsko
sprejetega standarda 30 minut dnevno). Odbor strokovnjakov je bil tudi
obve{~en, da v Lendavi/Lendvi ustanavljajo nov televizijski studio in ob-
navljajo opremo, ~eprav to {e ni pripeljalo do ustanovitve pravega televi-
zijskega kanala.
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141. Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je ta obveznost izpolnjena glede
radia izpolnjena, ni pa izpolnjena za televizijo. 

»e i spodbujajo in/ali omogo~ajo ustanovitev in/ali vzdr`evanje
vsaj enega  ~asopisa v regionalnih ali manj{inskih jezikih;«

142. V skladu s prvim ob~asnim poro~ilom (stran 25) in dodatnimi informaci-
jami, ki jih je dala vlada, je razvidno, da vlada sofinancira ~asopis
Népújság, ki izhaja tedensko, literarno revijo Muratáj in almanah Naptár.
Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.

»Drugi odstavek

Pogodbenice se obvezujejo zajam~iti svobodo neposrednega sprejemanje radij-
skih in televizijskih oddaj iz sosednjih dr`av v jeziku, ki se uporablja v enaki ali
podobni obliki, kot je regionalni ali manj{inski jezik, in ne bodo nasprotovale
prena{anju radijskih in televizijskih oddaj iz sosednjih dr`av v takem jeziku. Po-
godbenice se nadalje obvezujejo zagotoviti, da ne bo nobenih omejitev glede
svobode izra`anja in prostega pretoka informacij v tisku, napisanih v jeziku, ki
se uporablja v enaki ali podobni obliki, kot je regionalni ali manj{inski jezik.
Ker izvajanje zgoraj omenjenih svobo{~in vklju~uje dol`nosti in odgovornosti,
so lahko zanje predvidene take formalnosti, omejitve ali kazni, kot so predpisa-
ne z zakonom in so potrebne v demokrati~ni dru`bi, v interesu nacionalne var-
nosti, ozemeljske celovitosti ali javne varnosti, za prepre~evanje nereda in kri-
minala, za za{~ito zdravja ali morale, za za{~ito dobrega imena ali pravic dru-
gih, za prepre~evanje razkritja zaupnih informacij ali za ohranjanje avtoritete
in nepristranskosti sodstva.«

143. Po informacijah , ki jih je zbral odbor strokovnjakov, je na ustreznih ob-
mo~jih ve~ino kanalov iz Mad`arske mogo~e sprejemati. Nekatere te`ave
so povezane {e s prena{anjem programov kabelske televizije iz Mad`ar-
ske v Slovenijo, toda govorci mad`arskega jezika sami pripisujejo te te-
`ave omejitvam v mad`arski zakonodaji. Odbor strokovnjakov zato skle-
pa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.

Odbor strokovnjakov spodbuja slovenske oblasti, naj v tesnem 
sodelovanju z govorci jezika preu~i mo`nosti za napredek v smeri
pravilnega izvajanja te obveznosti tudi glede televizije in naj 
sprejme za~asne ukrepe za pove~anje obsega programa.
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»Tretji odstavek

Pogodbenice se obvezujejo zagotoviti, da so interesi uporabnikov regionalnih ali
manj{inskih jezikov zastopani ali upo{tevani v organih, ki so lahko ustanovljeni v
skladu z zakonom z nalogo, da jam~ijo svobodo in pluralizem javnih glasil.«

144. Mad`arski govorci so zastopani v odboru za radijske in televizijske kana-
le za mad`arsko narodno manj{ino. Med drugim je pristojen za obrav-
navanje zadev, ki so pomembne za kanale narodne skupnosti s poslov-
no-programskim vodstvom slovenske javne radiofuzne organizacije (»RTV
Slovenija«) (glej stran 25 prvega ob~asnega poro~ila, tudi v opombi {t.
66). Po 54. ~lenu Statuta javnega zavoda RTV Slovenija je ta odbor se-
stavljen iz vodstva RTV Slovenija in vklju~uje pet ~lanov, ki jih imenujejo
mad`arske samoupravne narodne skupnosti, in dveh ~lanov, ki ju imenu-
je vodstvo RTV Slovenija. Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je ta spre-
jeta obveznost izpolnjena.

12. ~len  

Kulturne dejavnosti in ustanove

»Prvi odstavek

Glede kulturnih dejavnosti in ustanov – {e posebej knji`nic, videotek, kulturnih
centrov, muzejev, arhivov, akademij, gledali{~ in kinematografov kakor tudi li-
terarnih del in filmskih produkcij, oblik izra`anja ljudske kulture, festivalov in s
kulturo povezanih dejavnosti, med drugim vklju~no z uporabo novih tehnolo-
gij – se pogodbenice obvezujejo, da na ozemljih, na katerih se ti jeziki uporab-
ljajo, ter v obsegu pristojnosti organov javne oblasti in njihovih pooblastil ali
vloge na tem podro~ju:

a spodbujajo tiste vrste izra`anja in pobude, ki so zna~ilne 
za regionalne ali manj{inske jezike in pospe{ujejo razli~ne 
mo`nosti dostopa do del v teh jezikih;«

145. Po informacijah, ki jih je dala vlada (glej tudi prvo ob~asno poro~ilo,
strani 27–29), vklju~uje posebni program, ki ga izvaja Ministrstvo za kul-
turo, tudi poglavje o »dejavnostih za ohranjanje jezika«. V tem poglavju
ministrstvo pospe{uje pobude, povezane z manj{inskimi jeziki, kot so
predavanja, poletni jezikovni tabori, literarni nate~aji itd. Glede knji`nic
pa po 16. in 25. ~lenu novega zakona o knji`ni~arstvu velja, da se na
narodnostno me{anih obmo~jih storitve za pripadnike mad`arske narod-
ne skupnosti lahko zagotavljajo v splo{nih knji`nicah. Ministrstvo za kul-
turo sofinancira tudi graditev kulturnega centra v Lendavi/Lendvi. Odbor
strokovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.
»d zagotovijo, da organi, odgovorni za organiziranje ali podpiranje

razli~nih kulturnih dejavnosti, primerno podpirajo vklju~evanje
poznavanja in rabe regionalnih ali manj{inskih jezikov in kultur
v projekte, za katere dajo pobudo ali finan~na sredstva;«
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146. Po informacijah, ki jih je dala vlada (glej tudi prvo ob~asno poro~ilo,
strani 27–29), Ministrstvo za kulturo v skladu z opredeljenimi cilji politi-
ke za manj{insko kulturo zagotavlja, da oddelek, odgovoren za manj{i-
ne, spodbuja osebe, ki so odgovorne za organizacijo in neposredno iz-
vajanje kulturnih projektov, da se osredoto~ajo tudi na ohranjanje jezika.
Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.

»e pospe{ujejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da imajo organi, 
odgovorni za organiziranje in podpiranje kulturnih dejavnosti,
na razpolago osebje, ki dobro obvlada dolo~en regionalni ali
manj{inski jezik in jezik ali jezike preostalega prebivalstva;«

147. Po informacijah, ki jih je dala vlada, je v Uradu za kulturo mad`arske na-
rodne skupnosti, galeriji –muzeju v Lendavi/Lendvi in Uradu za informi-
ranje Lendava/Lendva zaposleno osebje z znanjem mad`arskega jezika.
Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.

»f spodbujajo neposredno sodelovanje predstavnikov uporabnikov
regionalnega ali manj{inskega jezika pri zagotavljanju mo`nosti
in na~rtovanju kulturnih dejavnosti;«

148. Po informacijah, ki jih je dala vlada, oddelek, odgovoren za manj{ine v
Ministrstvu za kulturo, vedno zagotavlja soudele`bo predstavnikov ma-
d`arsko govore~e skupnost pri pripravah za odlo~anje: od na~el, ciljev in
meril do dejanskih programov in njihovega ocenjevanja. Odbor strokov-
njakov meni, da je ta obveznost izpolnjena.

»Drugi odstavek

Za ozemlja, na katerih se regionalni ali manj{inski jeziki tradicionalno ne uporab-
ljajo, se pogodbenice obvezujejo, da bodo dovolile, spodbujale in/ali zagotavljale
primerne kulturne dejavnosti in mo`nosti v skladu s prej{njim odstavkom, ~e to
upravi~uje {tevilo tistih, ki uporabljajo regionalni ali manj{inski jezik.«

149. Po informacijah, ki jih je dala vlada, se lahko kulturne dejavnosti, ki so
financirane iz sredstev Ministrstva za kulturo, izvajajo tudi na obmo~jih,
na katerih se manj{inski jeziki tradicionalno ne uporabljajo, ~e so le v
skladu z zastavljenimi cilji manj{inske kulturne politike in so finan~na
sredstva na voljo. Navedeni pa niso bili nobeni konkretni primeri. Treba
pa je tudi dodati, da je v zvezi s tem vlada sama v za~etnem ob~asnem
poro~ilu (glej stran 29) opozorila, da razpolo`ljiva sredstva ne zado{~ajo
za raz{iritev kulturne dejavnosti zunaj narodne skupnosti. Odbor stro-
kovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.
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»Tretji odstavek

Pogodbenice se obvezujejo v svoji kulturni politiki v tujini dati ustrezno mesto
regionalnim ali manj{inskim jezikom in kulturam, katerih odraz so.«

150. Po podatkih vlade je Ministrstvo za kulturo v okviru svoje politike medna-
rodnega sodelovanja povabilo oddelek, odgovoren za manj{ine, da pri-
pravi mednarodne sporazume. Oddelek na ta na~in obve{~a o potrebah
manj{in v povezavi z mednarodnim sodelovanjem v kulturi. Poleg tega so
predstavniki manj{in, ki so odgovorni za dajanje predlogov za programe,
redno vabljeni, da te potrebe opredelijo v svojih letnih programih. 

151. Prvi~, odbor strokovnjakov ugotavlja, da informacije, ki so mu bile dane,
ne zado{~ajo za oceno konkretnih dose`kov posvetovanj v zvezi z med-
narodnim sodelovanjem v kulturi, na katere se sklicuje vlada, ~eprav prvo
ob~asno poro~ilo navaja, da je bil leta 2000 skupaj s Svetom Evrope or-
ganiziran mednarodni seminar o orodjih, ki jih ima javna uprava na vo-
ljo za za{~ito kulturnih pravic manj{in (glej stran 28). Drugi~, odbor stro-
kovnjakov poudarja, da se ta dolo~ba ne nana{a samo na oblikovanje
splo{nih mednarodnih listin na podro~ju kulture ali splo{ne mednarodne
delavnice, ampak tudi in predvsem na na~in, kako dr`ava predstavlja
svojo lastno jezikovno in kulturno dedi{~ino v tujini (npr. kulturne izme-
njave, opozarjanje na manj{inske jezike, ki se govorijo v Sloveniji, in na
njihovo kulturo v povezavi z evropskimi ali mednarodnimi razstavami ali
prireditvami, dokumentacijo o dr`avi, namenjeno mednarodni javnosti,
uporabo dvojezi~nih krajevnih imen na uradnih zemljevidih in v uradnih
prospektih in vodnikih, ki se uporabljajo za uveljavljanje podobe dr`ave
v tujini, med drugim tudi za turisti~ne namene itd.). Dejansko je bistvo
te sprejete obveznosti zlasti spodbujati dr`avo, da se predstavlja in uve-
ljavlja v tujini ali pred mednarodno javnostjo druga~e kot to izvaja eno-
jezi~na ali enokulturna dr`ava.

152. Odbor strokovnjakov na podlagi informacij, ki so mu bile na voljo, ne
more sprejeti kon~nih ugotovitev v zvezi s to obveznostjo in spodbuja
slovenske organe, da v naslednjem ob~asnem poro~ilu priskrbijo konkret-
ne podatke o sprejetih ukrepih za izpolnitev ciljev te sprejete obveznosti. 

13. ~len 

Gospodarsko in dru`beno `ivljenje

»Prvi odstavek

V zvezi z gospodarskimi in dru`benimi dejavnostmi se pogodbenice obvezujejo,
da v vsej dr`avi:

a izlo~ijo iz svoje zakonodaje vsako dolo~bo, ki neupravi~eno 
prepoveduje ali omejuje uporabo regionalnih ali manj{inskih 
jezikov v dokumentih, ki se nana{ajo na gospodarsko ali 
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dru`beno `ivljenje, {e zlasti v pogodbah o delu ter v strokovni
dokumentaciji, kot so navodila za uporabo izdelkov ali opreme;«

153. Odbor strokovnjakov ne pozna nobenega zakona ali uredbe, ki bi bila v
nasprotju s temi dolo~bami. Nasprotno, statuti ob~in vsebujejo posebne
dolo~be, ki na primer zahtevajo, da podjetja, gospodarske organizacije in
samostojni podjetniki med drugim uporabljajo dvojezi~ne napise (88. ~len
statuta ob~ine Dobrovnik/Dobronak na primer navaja, da »(…) morajo
imeti na narodnostno me{anem obmo~ju vsi ob~inski in dr`avni ura-
di, podjetja, gospodarske organizacije, samostojni podjetniki, javne
ustanove, dru{tva in druge organizacije in skupnosti dvojezi~ne napi-
se. Dvojezi~ni znaki morajo zagotavljati enako pojavnost napisa v
obeh jezikih«; glej tudi prvo ob~asno poro~ilo, stran 18, opomba {t. 34).
Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.

»b prepovejo v notranje pravilnike podjetij in v osebne dokumente
vstavljati kakr{ne koli dolo~be, ki izklju~ujejo ali omejujejo 
uporabo regionalnih ali manj{inskih jezikov vsaj med uporabniki
istega jezika;«

154. Odbor strokovnjakov ni prejel nobenih posebnih informacij v zvezi z iz-
vajanjem te sprejete obveznosti in spodbuja slovenske organe, da te in-
formacije priskrbijo v naslednjem ob~asnem poro~ilu.

»c nasprotujejo praksi, katere namen je odvra~anje od uporabe 
regionalnih ali manj{inskih jezikov v zvezi z gospodarskimi in
dru`benimi dejavnostmi;

d olaj{ujejo in/ali spodbujajo uporabo regionalnih ali manj{inskih
jezikov tudi z drugimi sredstvi poleg `e zgoraj navedenih.«

155. Statuti ob~in vsebujejo posebne dolo~be v smislu tu navedene sprejete
obveznosti. Po informacijah, ki jih je prejel odbor strokovnjakov iz razli~-
nih virov, pa te dolo~be v praksi le ob~asno spo{tujejo in bile so prito`-
be, da bi v zasebnih podjetjih uporaba mad`arskega jezika lahko ovirala
poklicni razvoj govorca mad`arskega jezika. Poleg tega organi oblasti
niso priskrbeli tudi nobenih informacij o stanju glede te prevzete obvez-
nosti v drugih delih dr`ave.

156. Gospodarski polo`aj v Prekmurju je prizadet zaradi visoke stopnje brez-
poselnosti. Ob obisku na kraju samem so se nekateri `upani teh ob~in
strinjali, da dvojezi~nost v zasebnem sektorju v praksi ni vedno spo{tova-
na, vendar so dodali, da se na tem podro~ju te`ko odlo~ajo za uveljav-
ljanje standardov iz strahu, da bi to odvra~alo nalo`be zasebnega sek-
torja, ki jih v sedanjem negativnem gospodarskem ozra~ju tako nujno
potrebujejo. Lokalne skupnosti si zato zelo prizadevajo dajati vtis velike
odprtosti in sprejemljivosti, ne pa da bi kazale separatisti~na nagnjenja
in nestrpnost.
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157. Odbor strokovnjakov se popolnoma zaveda te`av pri doslednem izvaja-
nju politike dvojezi~nosti v zasebnem sektorju glede na posebne dru`be-
ne in gospodarske razmere v Prekmurju. Odbor strokovnjakov je z razu-
mevanjem sprejel tudi argumente, ki so jih navedli `upani nekaterih pri-
zadetih ob~in, ki menijo, da je bolje prepri~evati in dajati priporo~ila kot
uveljavljati dvojezi~nost s prisilo in s tem tvegati, da bi se vlagatelji ne
odlo~ali za tako zelo potrebne nalo`be na tem obmo~ju. Odbor strokov-
njakov meni, da je treba storiti ve~ in spodbuja slovenske organe da se
zavzamejo za u~inkovit napredek in razmislijo o uvedbi spodbud za za-
sebne dru`be ali organizacije, ki bi jih `eleli spodbuditi k mo~nej{emu
uveljavljanju dvojezi~nosti. Zaradi te`kih razmer v prekmurski regiji bi dr-
`ava s tem v zvezi seveda morala podpreti ob~ine. 

158. Odbor strokovnjakov nadalje ugotavlja, da bi lahko bila dvojezi~nost ko-
ristna prednost za razvoj gospodarske sinergije v ~ezmejnem sodelova-
nju z Mad`arsko, zlasti s tem, da bi to obmo~je postalo privla~no za
mad`arske nalo`benike, ki bi potem lahko pove~ali gospodarsko dejav-
nost in spodbujevalno vplivali tudi na gospodarske dejavnike, ki so na
tem obmo~ju `e dejavni. Druga~e povedano, to bi lahko ustvarilo nove
mo`nosti za nalo`be in delovna mesta, kar ne bi bilo koristno samo za
prebivalstvo na tem obmo~ju, ampak tudi za poslovne dejavnosti podje-
tij iz Slovenije na tem obmo~ju. S tega stali{~a bi ~ezmejno sodelovanje
skupaj s krepitvijo jezikovne razse`nosti razkrilo vse svoje prednosti in
pomembnost {e zlasti glede na nedavni vstop Slovenije in Mad`arske v
Evropsko unijo. Kot je Komisija Evropskih skupnosti nedavno potrdila v
svojem sporo~ilu z dne 24 julija 2003 Svetu, Evropskemu parlamentu,
Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, jezikovne sposobnosti
veliko prispevajo k uspe{nosti na svetovnem trgu (glej COM (2003) 449,
zlasti stran 3).

159. Odbor strokovnjakov zato sklepa, da so te sprejete obveznosti le delno
izpolnjene.

Odbor strokovnjakov spodbuja slovenske oblasti, da te dolo~be 
{e naprej uveljavljajo in da zlasti uvedejo spodbude za zasebne
dru`be in organizacije za uveljavljanje dvojezi~nosti v Prekmurju 
in da za to ob~inam zagotovijo ustrezno pomo~.
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»Drugi odstavek

V zvezi z gospodarskimi in dru`benimi dejavnostmi se pogodbenice obvezuje-
jo, da na ozemlju, na katerem se uporabljajo regionalni ali manj{inski jeziki, ~e
so javne oblasti za to pristojne in ~e je to razumno mogo~e:

a vklju~ijo v svoje finan~ne in ban~ne predpise dolo~be, ki 
dovoljujejo na podlagi postopkov, ki so v skladu s poslovno
prakso, uporabo regionalnih ali manj{inskih jezikov pri 
sestavljanju pla~ilnih nalogov (~eki, menice itd.) ali drugih 
finan~nih dokumentov, ali da zagotovijo, kadar je to primerno,
izvajanje tak{nih dolo~b;«

160. Ni videti, da bi v predpisih, ki se nana{ajo na to dolo~bo, obstajale kak-
{ne take dolo~be. Odbor strokovnjakov zato sklepa, da ta sprejeta ob-
veznost ni izpolnjena.

»b v gospodarskem in dru`benem sektorju, ki sta neposredno 
pod njihovim nadzorom (javni sektor), organizirajo dejavnosti
za spodbujanje uporabe regionalnih ali manj{inskih jezikov;«

161. Odbor strokovnjakov ni prejel nobenih posebnih prito`b glede gospo-
darskega in dru`benega sektorja, ki je neposredno pod nadzorom dr`av-
nih organov. Toda zaradi pomanjkanja informacij odbor strokovnjakov
ne more ugotoviti, ali so te sprejete obveznosti izpolnjene, in spodbuja
slovenske organe, da v naslednjem ob~asnem poro~ilu zagotovijo us-
trezne informacije.

»c zagotovijo, da socialnovarstvene ustanove, kot npr. bolni{nice,
domovi za ostarele in drugi domovi, omogo~ajo sprejem in 
oskrbo oseb, ki uporabljajo regionalni ali manj{inski jezik in 
potrebujejo nego zaradi slabega zdravja, starosti ali iz drugih
razlogov, v njihovem jeziku;«

162. Po prejetih informacijah je v Lendavi/Lendvi dom za upokojence, v ka-
terem lahko sprejemajo osebe v mad`arskem jeziku. Na tem obmo~ju
pa ni bolni{nice, ~eprav po informacijah, ki so jih dali predstavniki ma-
d`arskih govorcev in krajevni organi, najbli`ja bolni{nica, ki je v Murski
Soboti, ponuja mo`nost sprejema in zdravljenja tudi v mad`arskem je-
ziku. Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost iz-
polnjena.

»d s primernimi sredstvi zagotovijo, da so varnostna navodila 
sestavljena tudi v regionalnih ali manj{inskih jezikih;«

163. Odbor strokovnjakov je o tem prejel zelo malo informacij. Zdi pa se, da
je kar nekaj zdravil, ki imajo navodila samo v slovenskem jeziku, ~eprav
se osebje v lekarnah obi~ajno zna pogovarjati tudi v mad`arskem jeziku.
Odbor strokovnjakov meni, da prejete informacije ne zado{~ajo za do-
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kon~ni sklep v zvezi s to obveznostjo in spodbuja slovenske organe, da v
naslednjem ob~asnem poro~ilu zagotovijo ustrezne informacije.

»e poskrbijo, da so informacije pristojnih javnih organov, ki se 
nana{ajo na pravice potro{nikov, na voljo v regionalnih 
ali manj{inskih jezikih.«

164. Odbor strokovnjakov glede tega ni prejel nobenih informacij in zato ne
more sklepati o tej obveznosti. Slovenske organe spodbuja, da v nasled-
njem ob~asnem poro~ilu zagotovijo ustrezne informacije.

14. ~len 

^ezmejne izmenjave

»Pogodbenice se obvezujejo, da:

a uporabljajo `e obstoje~e obvezujo~e dvostranske in 
mnogostranske sporazume, sklenjene z dr`avami, v katerih 
se uporablja isti jezik v enaki ali podobni obliki, ali si po 
potrebi prizadevajo skleniti take sporazume, in sicer tako, 
da bodo pospe{evale stike med uporabniki istega jezika 
v zadevnih dr`avah v kulturi, izobra`evanju, obve{~anju, 
poklicnem usposabljanju in permanentnem izobra`evanju;«

165. Z Mad`arsko je bilo sklenjenih ve~ dvostranskih sporazumov (kot na pri-
mer Sporazum o sodelovanju v kulturi, izobra`evanju in znanosti med
Slovenijo in Mad`arsko iz leta 1992, dvostranski sporazum o posebnih
pravicah za slovensko manj{ino, ki `ivi na Mad`arskem, in mad`arsko
narodnostno skupnost v Sloveniji, sklenjen leta 1993, Sporazum o prija-
teljstvu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Mad`arsko,
prav tako sklenjen leta 1993, in Sporazum med Slovenijo in Mad`arsko
o medsebojnem priznavanju spri~eval in diplom, sklenjen leta 1999).
Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.

»b v dobro regionalnih ali manj{inskih jezikov olaj{ujejo in/ali
spodbujajo ~ezmejno sodelovanje, {e zlasti med tistimi 
regionalnimi in lokalnimi skupnostmi, na ozemlju katerih 
se uporablja isti jezik v enaki ali podobni obliki.«

166. Vlada je dala o tem zelo malo informacij. Odbor strokovnjakov zato ne
more sklepati, ali je ta obveznost izpolnjena, in spodbuja slovensko vla-
do, da v naslednjem ob~asnem poro~ilu zagotovi ve~ informacij. 
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2.3.2 Italijanski jezik

8. ~len

Izobra`evanje

Uvodne opombe

167. Odbor strokovnjakov predvsem ugotavlja, da se pri to~kah a. in c. prve-
ga odstavka 8. ~lena listine Slovenija v svoji listini o ratifikaciji ni odlo~i-
la, katero od treh mo`nosti, ki so na voljo po vsaki od omenjenih to~k,
bo uporabljala. Dejansko so tri izbire, na{tete v omenjenih to~kah, raz-
li~ne mo`nosti in pogodbenice se morajo odlo~iti za eno od njih.

168. Kadar se dr`ava sama ni odlo~ila za eno od razpolo`ljivih mo`nosti, se v
skladu z ustaljeno prakso odbora strokovnjakov obi~ajno po uradni dol`-
nosti uporabi najvi{ja izbirna stopnja za{~ite in uveljavljanja jezika, razen
~e zaradi izrednih okoli{~in taka najvi{ja stopnja o~itno ni zdru`ljiva s
potrebami zadevnega regionalnega ali manj{inskega jezika in/ali z izrec-
nimi `eljami njegovih govorcev (glej na primer prej navedeno drugo oce-
njevalno poro~ilo odbora strokovnjakov o izvajanju listine na Mad`ar-
skem, 95. odstavek).

169. Odbor strokovnjakov ne vidi nobenega razloga, da bi pri italijanskem je-
ziku odstopal od svoje obi~ajne prakse in bo zato uporabil najvi{jo mo-
go~o izbiro za{~ite, ki dejansko ustreza stanju na kraju samem, kot bo
pojasnjeno v nadaljevanju.

170. Odbor strokovnjakov nadalje ugotavlja, da podobno kot pri mad`arskem
jeziku, Slovenija ni prevzela nobene obveznosti glede osnovno{olskega
izobra`evanja za italijanski jezik (to~ka b prvega odstavka 8. ~lena). Ne
glede na to pa je slovenska vlada dala pripombe v zvezi s to obveznost-
jo v svojem prvem ob~asnem poro~ilu (glej zlasti stran 13). V zvezi s
tem odbor strokovnjakov ponovno opozarja na nujno vlogo, ki jo ima
izobra`evanje pri ohranjanju jezika (smiselno glej tudi prvo ocenjevalno
poro~ilo odbora strokovnjakov o izvajanju listine v Nem~iji, ECRML
(2002) 1, sklepna ugotovitev J.). Odbor strokovnjakov bi zato `elel spod-
buditi Slovenijo, da za italijanski jezik prevzame to obveznost, kot bi ji
omogo~al drugi odstavek 3. ~lena listine, zlasti ker se zdi, da razmere na
kraju samem glede italijanskega jezika ka`ejo, da je ta obveznost `e iz-
polnjena. Odbor strokovnjakov zato spodbuja Slovenija da razmisli o raz-
{iritvi ratifikacije, tako da bi zajela tudi osnovno{olsko izobra`evanje.

171. Med dodatnimi uvodnimi pripombami bi lahko tudi navedli, da se iz
zgodovinskih razlogov model izobra`evanja za italijanski jezik zelo razli-
kuje od tistega, ki se uporablja za mad`arski jezik. Dejansko je ve~ino {ol
za italijansko govore~o manj{ino uporabljalo italijansko govore~e prebi-
valstvo, `e preden je to obmo~je pri{lo pod nadzor Jugoslavije ob koncu
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druge svetovne vojne (glej 15. odstavek tega poro~ila) in nekatere od
teh {ol so dejansko stare ve~ sto let (gimnazija Gian Rinaldo Carli je na
primer nedavno praznovala 500 let ). V prilogi k Posebnemu statutu o
manj{inah, ki je del londonskega memoranduma iz leta 1954 (glej 51.
odstavek tega poro~ila), so na{tete vse prej{nje italijanske {ole, ki jih je
treba ohraniti v skladu s 4. ~lenom posebnega statuta, (enako je dejan-
sko veljalo tudi za `e prej obstoje~e slovenske {ole na obmo~ju Trieste/Tr-
sta, katerega upravljanje je bilo po londonskem memorandumu dodelje-
no Italiji). 

172. U~ni jezik v vseh {olah za italijansko govore~o manj{ino je italijanski, slo-
venski jezik pa se u~ijo tri ure na teden. V {ole z italijanskim jezikom se
lahko vpi{ejo tudi otroci in u~enci, ki niso pripadniki italijansko govore~e
skupnosti in Slovenijo je treba pohvaliti, da to mo`nost dopu{~a star-
{em, ki niso pripadniki Italijansko govore~e skupnosti (v zvezi s tem glej
tudi prvo ob~asno poro~ilo, stran 14).

»Prvi odstavek

Glede izobra`evanja se pogodbenice obvezujejo, da bodo na ozemlju, na kate-
rem se ti jeziki uporabljajo, v skladu s polo`ajem vsakega od teh jezikov in
brez poseganja v pou~evanje uradnega jezika ali uradnih jezikov dr`ave:

a i zagotovile mo`nost za pred{olsko izobra`evanje v ustreznih
regionalnih ali manj{inskih jezikih;« 

173. Obstaja devet vrtcev v italijanskem jeziku in so v vseh mestih, v katerih
so tudi italijanske osnovne {ole ali njihove podru`ni~ne {ole (glej stran
13 prvega ob~asnega poro~ila). Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je
ta sprejeta obveznost izpolnjena.

»c i zagotovile mo`nost za srednje{olsko izobra`evanje 
v ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikih;«

174. Imajo tudi dve gimnaziji. Te {ole delajo po slovenskem u~nem na~rtu,
pou~ujeta pa se tudi zgodovina in zemljepis Italije. Nekatere u~benike
dobijo iz Italije, nekateri pa so prevodi slovenskih u~benikov. Pla~e u~ite-
ljev so za 15 % vi{je. Po informacijah, ki jih je zbral odbor strokovnjakov
ob obisku na kraju samem, se v~asih pojavijo te`ave glede tega, kako
dobiti vse prevode slovenskih u~benikov, zahtevanih za delo po uradnem
u~nem na~rtu. Ne glede na to odbor strokovnjakov meni, da je ta ob-
veznost izpolnjena, spodbuja pa slovenske organe, da se bolj potrudijo
za prevode slovenskih u~benikov.

»d i zagotovile mo`nost za strokovno in poklicno izobra`evanje v
ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikih;«

175. Obstaja tudi ena srednja poklicna {ola. Ta {ola je v Izoli/Isola, in uspo-
sablja za poklice ekonomskega tehnika, trgovca, poslovnega administra-
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torja, trgovskega pomo~nika, kovinarja in mehanika. Odbor strokovnja-
kov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena

»e iii spodbujale in/ali omogo~ile izvajanje univerzitetnega 
izobra`evanja ali drugih oblik visoko- ali vi{je{olskega 
izobra`evanja v regionalnih ali manj{inskih jezikih ali 
zagotovile mo`nost za {tudij teh jezikov kot univerzitetnega
ali visoko- in vi{je{olskega predmeta, ~e zaradi vloge dr`ave
v odnosu do visoko- in vi{je{olskih ustanov ni mogo~e 
izvajati to~k i in ii;«

176. V skladu s prvim ob~asnim poro~ilom (glej stran 14) se dijaki italijansko
govore~e skupnosti sre~ujejo s podobnim stanjem kot njihovi mad`arski
vrstniki. Italijanski jezik in literaturo je mogo~e {tudirati na Filozofski fa-
kulteti Univerze v Ljubljani in na oddelku za italijanski jezik in literaturo
na Pedago{ki fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ima oddelek tudi v Ko-
pru/Capodistrii. Pripadniki italijansko govore~e skupnosti lahko {tudirajo
tudi na Hrva{kem (v Puli in na Reki) ali seveda v Italiji. Toda ta zadnja
mo`nost je na voljo samo tistim, ki `elijo v Italiji {tudirati nejezikovne
predmete v italijanskem jeziku. V takem primeru se posledi~no lahko
uporabi Sporazum o medsebojnem priznavanju diplom, sklenjen med
Slovenijo in Italijo leta 1995.

177. Podobno kot za mad`arski jezik (glej odstavke 103–105 tega poro~ila)
se ta ureditev lahko {teje za zadostno za namen te sprejete obveznosti.
Toda odbor strokovnjakov je prejel prito`be zaradi dolgih postopkov za
priznavanje diplom, pridobljenih na italijanskih univerzah, kar v nekate-
rih primerih lahko vklju~uje celo dodatne izpite v Sloveniji. Odbor stro-
kovnjakov zato sklepa, da je ta obveznost izpolnjena, vendar spodbuja
slovenske organe, da sprejmejo potrebne ukrepe za poenostavitev, in ~e
je le mogo~e, pospe{itev postopka za priznanje univerzitetnih diplom,
pridobljenih v Italiji.

178. Kon~no je {e treba dodati, da je po zadnjih informacijah, ki jih je prejel
odbor strokovnjakov, slovenski Dr`avni zbor sprejel odlok o ustanovitvi
nove Univerze na Primorskem. Ta univerza bo v Kopru/Capodistrii in bo
imela fakulteto za humanisti~ne {tudije, pedago{ko fakulteto, fakulteto za
management, visoko {olo za turizem in visoko {olo za zdravstvo. Poleg
vpra{anja samega imena univerze, ki bo obravnavano pozneje (glej 233.
odstavek tega poro~ila), bo ustanovitev te univerze zelo verjetno vplivala
tudi na izvajanje te sprejete obveznosti in odbor strokovnjakov z veseljem
pri~akuje nadaljnje informacije o tem v naslednjem ob~asnem poro~ilu.

»f iii podpirale in/ali spodbujale vklju~evanje teh jezikov kot 
u~nega predmeta pri izobra`evanju odraslih in nenehnem
izobra`evanju, ~e javne oblasti nimajo neposredne 
pristojnosti na podro~ju izobra`evanja odraslih;«
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179. Po informacijah, ki jih je dala slovenska vlada, Ministrstvo za izobra`eva-
nje, znanost in {port vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje izo-
bra`evanja odraslih. Na razpis za ustanavljanje {tudijskih kro`kov se kot
izvajalci lahko prijavijo razli~ne izobra`evalne ustanove, kot so ljudske
univerze in knji`nice (Ljudska univerza v Ajdov{~ini na primer organizira
{tudijski kro`ek »Italija: kultura in jezik«). Poleg tega se italijanski jezik za
odrasle pou~uje v 16 krajih po vsej Sloveniji. Odbor strokovnjakov zato
sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena

»g sprejele predpise za zagotovitev pou~evanja zgodovine in 
kulture, katerih odraz je regionalni ali manj{inski jezik;«

180. O zgodovini italijansko govore~ega prebivalstva ter razli~nih vidikih itali-
janske kulture pou~ujejo zlasti na srednje{olski ravni. Odbor strokovnja-
kov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.

»h zagotovile osnovno in nadaljnje usposabljanje u~iteljev, ki je 
potrebno za uresni~evanje to~k a do g, ki jih je pogodbenica
sprejela;«

181. V skladu s prvim ob~asnim poro~ilom (glej stran 14) se u~itelji za vrtce
(in osnovne {ole) lahko izobra`ujejo na prej na{tetih univerzah (176. od-
stavek). V nekaterih primerih se lahko vklju~ijo tudi italijanski u~itelji, ki
jih izbere Ljudska univerza v Trieste/Trstu in v tem primeru italijanska vla-
da pla~uje razliko med pla~o, ki bi jo prejemali, ~e bi delali v Italiji, in
pla~o, ki jo dejansko dobijo v Sloveniji. Za nadaljnje usposabljanje u~ite-
ljev so po prejetih informacijah organizirani te~aji v Sloveniji, poleg tega
pa {e posebni te~aji v sodelovanju z italijanskimi univerzami. Odbor stro-
kovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.

»i ustanovile nadzorni organ ali organe, ki bodo odgovorni za
spremljanje izvajanja sprejetih ukrepov in dose`enega napredka
pri uvajanju ali razvoju pou~evanja regionalnih ali manj{inskih
jezikov in za sestavljanje ob~asnih poro~il o svojih ugotovitvah,
ki bodo objavljena.«

182. Po informacijah, ki jih je dala slovenska vlada, je Strokovni svet Republi-
ke Slovenije za splo{no izobra`evanje najvi{ji strokovni organ za izobra-
`evanje. Dolo~a izobra`evalne programe za pripadnike italijanske narod-
ne skupnost in strokovno pomaga pri sprejemanju odlo~itev in pripravi
predpisov. Komisija za izobra`evanje manj{in, ustanovljena pri tem sve-
tu, sestavlja predloge za strokovno gradivo, ki ga obravnava svet. In{-
pektorat za {olstvo in {port Republike Slovenije je odgovoren za sprem-
ljanje in nadziranje izvajanja predpisov in izobra`evalnih ustanov.

183. Odbor strokovnjakov opa`a, da je pri tej obveznosti potreben organ za
spremljanje pou~evanja regionalnih ali manj{inskih jezikov. Iz predlo`e-
nih informacij bi bilo mogo~e sklepati, da organi, na katere se sklicuje

74

PORO^ILO ODBORA STROKOVNJAKOV O UPORABI LISTINE V SLOVENIJI



vlada, ne opravljajo te posebne naloge. Razen tega odbor strokovnjakov
nikoli ni niti prejel niti videl nobenih tovrstnih ob~asnih poro~il, ki bi se
nana{ala na to obveznost. Odbor strokovnjakov zato ne more ugotoviti,
da je ta obveznost izpolnjena in spodbuja vlado, da predlo`i dodatne
informacije v naslednjem ob~asnem poro~ilu.

»Drugi odstavek

Za ozemlja, na katerih se regionalni ali manj{inski jeziki tradicionalno ne upo-
rabljajo, se pogodbenice glede izobra`evanja obvezujejo, da bodo dovolile,
spodbujale ali zagotovile pou~evanje v regionalnem ali manj{inskem jeziku ali
pou~evanje regionalnega ali manj{inskega jezika na vseh ustreznih stopnjah
izobra`evanja, ~e to upravi~uje {tevilo tistih, ki uporabljajo regionalni ali manj-
{inski jezik.«

184. Prej omenjeni 9. ~len Zakona o posebnih pravicah italijanske in mad`ar-
ske narodne skupnosti na podro~ju vzgoje in izobra`evanja (glej 114.
odstavek), po katerem se mora za ustanovitev razreda v jeziku narodno-
sti zunaj etni~no me{anega obmo~ja prijaviti najmanj pet u~encev, velja
tudi za italijanski jezik. Toda po informacijah, ki jih je dala vlada, v zad-
njem ~asu ni interesa za mo`nost pouka v italijanskem jeziku. Odbor
strokovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena, spod-
buja pa slovenske organe, naj razmislijo o mo`nosti, da bi glede na
majhno italijansko govore~o skupnost uvedli ve~jo stopnjo pro`nosti.

9. ~len 

Sodne oblasti 

»Prvi odstavek

Pogodbenice se obvezujejo, da bodo za sodna okro`ja, v katerih {tevilo prebi-
valcev, ki uporabljajo regionalne ali manj{inske jezike, upravi~uje spodaj nave-
dene ukrepe, glede na polo`aj posameznega jezika in pod pogojem, da po
mnenju sodnika uporaba ugodnosti, ki jih daje ta odstavek, ne ovira pravilne-
ga sojenja:

a v kazenskih postopkih:

i zagotovile, da sodi{~a na zahtevo ene od strank vodijo 
postopke v regionalnih ali manj{inskih jezikih, po potrebi 
s pomo~jo tolma~ev in prevodov brez dodatnih stro{kov 
za prizadete osebe;

b v civilnih postopkih:

i zagotovile, da sodi{~a na zahtevo ene od strank vodijo 
postopke v regionalnih ali manj{inskih jezikih, po potrebi 
s pomo~jo tolma~ev in prevodov;
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c v postopkih pred sodi{~i, pristojnimi za upravne zadeve:

i zagotovile, da sodi{~a na zahtevo ene od strank vodijo 
postopke v regionalnih ali manj{inskih jezikih, 
po potrebi s pomo~jo tolma~ev in prevodov;

d ukrenejo vse potrebno za zagotovitev, da uporaba to~k i in iii
pododstavkov b in c zgoraj in vsaka potrebna pomo~ tolma~ev
in prevodov ne povzro~ita dodatnih stro{kov za prizadete osebe.«

185. Pravne dolo~be, ki se uporabljajo na tem podro~ju, so enake kot za ma-
d`arski jezik (glej tudi prvo ob~asno poro~ilo, stran 15–17). Taka splo{na
dolo~ba je tudi v 5. ~lenu Zakona o sodi{~ih, ki dolo~a:

»Na obmo~jih, kjer `ivita avtohtoni italijanska in mad`arska narodna
skupnost, sodi{~a poslujejo tudi v italijanskem oziroma mad`arskem
jeziku, ~e stranka, ki `ivi na tem obmo~ju, uporablja italijanski oziro-
ma mad`arski jezik. Kadar sodi{~e vi{je stopnje odlo~a o pravnih
sredstvih v zadevah, v katerih je sodi{~e ni`je stopnje vodilo posto-
pek tudi v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku, izda odlo~bo
tudi v prevodu v italijanski oziroma mad`arski jezik.«

186. V bistvu se postopek lahko vodi enojezi~no v italijanskem jeziku, ~e
stranka ali stranke v postopku govorijo italijansko. Dvojezi~ni postopek
pa bi se uporabil, ~e ena od strank govori slovensko. Zapisnik in odlo~be
sodi{~a bi bile sestavljene tudi v italijanskem jeziku. Uporaba italijanske-
ga jezika samostojno ali skupaj s slovenskim jezikom je v dvojezi~nem
postopku za vodenje postopka mogo~a le, ~e je sodnik opravil poseben
izpit iz italijanskega jezika, kar velja tudi za osebje sodi{~a. Usposoblje-
nost za vodenje dvojezi~nega postopka se nagrajuje s posebnim dodat-
kom. V nasprotnem primeru pa zakon dopu{~a mo`nost, da se sodnik
odlo~i za tolma~enje (ki je pri dvojezi~nem postopku v vsakem primeru
na voljo za pri~anja, izjave itd. za jezik, ki ga ena od strank ne razume),
kot je predvideno v 68. ~lenu pravilnika sodi{~a (glej stran 16 prvega
ob~asnega poro~ila, opomba). Vsi s tem povezani stro{ki se krijejo iz
sredstev sodi{~a. 

187. Polo`aj na kraju samem se za italijanski jezik deloma razlikuje od polo-
`aja za mad`arski jezik. Razli~ni sodniki so opravili te~aje italijanskega je-
zika. Nekateri uslu`benci sodi{~a znajo italijansko in vsi napisi, vklju~no z
napisi na vratih v stavbi sodi{~a so dvojezi~ni. Poleg tega zna dobro ita-
lijansko tudi precej odvetnikov, deloma tudi zaradi tega, ker se precej
postopkov dejansko nana{a na italijanske dr`avljane iz Italije. Zato je bil
po osamosvojitvi Slovenije in do februarja 2003 italijanski jezik uporab-
ljen v sedmih postopkih, v katere so bili vklju~eni pripadniki italijansko
govore~e manj{ine, ~eprav je moralo biti zagotovljeno brezpla~no tolma-
~enje, ker so druge stranke v postopkih govorile slovensko. Za 12-letno
obdobje se zdi ta {tevilka izrazito majhna. Po informacijah, ki jih je zbral
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odbor strokovnjakov ob obisku na kraju samem, bi lahko razlago za to
dalo ve~ dejavnikov: omejena velikost manj{ine, njeno dobro dru`beno
vedenje, enako pa tudi zadr`ek glede uporabe italijanskega jezika v po-
stopku iz strahu, da bi to postopek lahko oviralo ali ga zavleklo. Kljub
temu pa je na podro~ju, ki je z vidika izvajanja v praksi na splo{no prob-
lemati~en, `e to, da je bil italijanski jezik v nekaj primerih uporabljen,
samo po sebi pomemben za~etek. 

188. Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je ta obveznost izpolnjena in spod-
buja slovenske organe, naj razmislijo o dodatnih ukrepih, s katerimi bi
ljudi lahko {e bolj spodbudili in premagali njihovo zadr`anost, na primer
s tem, da bi na za~etku postopka, kadar je to primerno, jasno povedali,
da lahko pripadniki italijansko govore~e skupnosti izkoristijo mo`nost
uporabe italijanskega jezika in bi bilo s tem izvajanje prevzete obvezno-
sti {e uspe{nej{e (skraj{al bi se na primer ~as, potreben za prevajanje
sodb v italijanski jezik).

»Drugi odstavek

Pogodbenice se obvezujejo, da:

a ne bodo zanikale veljavnosti pravnih dokumentov, sestavljenih 
v dolo~eni dr`avi, samo zato, ker so napisani v regionalnem ali
manj{inskem jeziku;«

189. Na podlagi podatkov, ki jih je priskrbela vlada, se zdi, da nobena dolo~-
ba ne zanika veljavnosti pravnih listin, sestavljenih v italijanskem jeziku in
da nasprotno cela vrsta dolo~b izrecno navaja to mo`nost. Odbor stro-
kovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.

10. ~len 

Upravni organi in javne slu`be

»Prvi odstavek

Na upravnih obmo~jih dr`ave, na katerih {tevilo prebivalcev, ki uporabljajo re-
gionalne ali manj{inske jezike, upravi~uje spodaj dolo~ene ukrepe, in glede na
polo`aj vsakega jezika se pogodbenice obvezujejo, da, ~e je to mogo~e:

a i zagotovijo, da upravni organi uporabljajo regionalne ali
manj{inske jezike;« 

190. Prvo ob~asno poro~ilo (glej strani 19,20) se je sklicevalo na vrsto dolo~b,
ki izrecno dolo~ajo uporabo italijanskega jezika v upravnih organih. Med
drugim IV. poglavje Zakona o splo{nem upravnem postopku dolo~a, da
se v ob~inah, v katerih sta poleg slovenskega uradna jezika tudi italijan-
ski in mad`arski jezik, upravni postopek lahko vodi v katerem koli od teh

77



jezikov. Kateri jezik bo uporabljen je odvisno od jezika, v katerem je
stranka vlo`ila zahtevo za za~etek postopka, lahko pa se tudi zamenja
na zahtevo katere koli stranke v postopku kadar koli med potekom po-
stopka. V skladu s 4. ~lenom Zakona o dr`avni upravi uprava posluje,
vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v slovenskem jeziku ali v je-
ziku narodne skupnosti, ~e stranka, ki `ivi na takem obmo~ju, uporablja
italijanski oziroma mad`arski jezik. Kadar je upravni organ na prvi stop-
nji vodil postopek v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku, mora biti
tudi drugostopni akt izdan v istem jeziku. Poleg tega pa ~etrti odstavek
5. ~lena Zakona o dr`avnih uslu`bencih dolo~a, da je dobro znanje slo-
venskega jezika prvi pogoj za vi{je javne uslu`bence, javne uslu`bence in
strokovno-tehni~no osebje, ki je v neposrednem stiku s strankami. Na
obmo~jih, za katera zakon dolo~a enakopraven polo`aj italijanskega in
mad`arskega jezika, pa je zahtevano tudi znanje teh jezikov, kar je na-
grajeno tudi s finan~no spodbudo (6 % ve~ja pla~a za aktivno znanje in
3 % ve~ja pla~a za pasivno znanje). Posebne dolo~be so vklju~ene tudi v
statute zadevnih ob~in. Tako morajo na primer po 112. ~lenu statuta
ob~ine Koper/Capodistria dr`avni upravni organi sestavljati dvojezi~ne li-
stine, ~e se te nana{ajo na osebe iz italijansko govore~e skupnosti.
Po 13. ~lenu pa morajo biti navedena delovna mesta, na katerih je zah-
tevano znanje italijanskega jezika.

191. Visoka raven take pravne ureditve se ka`e v zahtevni obveznosti, ki jo je
Slovenija prevzela v zvezi z listino. Glede izvajanja te sprejete obveznosti
pa je odbor strokovnjakov prejel ve~ pomembnih prito`b, ki se predvsem
nana{ajo na krajevne urade dr`avne uprave. Zdi se, da kljub njegovemu
statusu sodr`avnega jezika italijanskega jezika skoraj nikoli ne more upo-
rabljati pri poslovanju z dr`avno upravo in ve~ina pisnih obvestil je izda-
na samo v slovenskem jeziku. V zvezi s tem so predstavniki govorcev ita-
lijanskega jezika poro~ali o ve~ konkretnih neprijetnih dogodkih, kot je
bila na primer zavrnitev v nasprotju z dolo~ili statuta ob~ine, da bi po-
ro~ni obred opravili samo v italijanskem jeziku, ~e{ da je v najbolj{em
primeru mogo~e dovoliti dvojezi~ni obred, ali kako je policist nadlegoval
predstavnika italijansko govore~e manj{ine, potem ko je ta zahteval, na
policist z njim govori v italijanskem jeziku glede na to, da je policijski
nadzor potekal na enem od narodnostno me{anih obmo~ij in da policist
ni znal italijanskega jezika.

192. Odbor strokovnjakov na podlagi prejetih informacij ugotavlja, da je to
vpra{anje povezano s kadrovsko politiko v lokalnih uradih dr`avne upra-
ve, kamor ljudje prihajajo iz notranjosti in drugih predelov Slovenije in
so bili razporejeni na delovna mesta v mestnih sredi{~ih na Obali, ne da
bi znali italijansko ali poznali ve~kulturno zna~ilnost obalnega obmo~ja.
To so odboru strokovnjakov potrdili tudi uradniki v ob~inskih upravah na
tem obmo~ju. 
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193. Odbor strokovnjakov sicer priznava, da je vzpostavljen trden pravni okvir,
vendar glede na resne pomanjkljivosti pri njegovem izvajanju v praksi
meni, da ta sprejeta obveznost ni izpolnjena. Poleg tega pa tudi tu, ka-
dar je primerno, veljajo sklepne ugotovitve odbora strokovnjakov po to~-
ki b prvega odstavka 7. ~lena listine (glej odstavke 51–54 tega poro~ila).

»b dajejo na voljo upravna besedila in obrazce, ki so v splo{ni rabi za
prebivalstvo, v regionalnih ali manj{inskih jezikih ali dvojezi~no;«

194. Odbor strokovnjakov je prejel pomembne informacije o tem, da je nekaj
splo{no uporabljanih upravnih besedil in obrazcev iz krajevnih uradov
dr`avne uprave sicer res na voljo tudi v italijanskem jeziku, kot na primer
dvojezi~ni ra~uni za davek, vendar pa je ve~ina teh upravnih listin samo
v slovenskem jeziku. Odbor strokovnjakov meni, da je ta sprejeta obvez-
nost le delno izpolnjena.

»c dovolijo upravnim organom, da sestavijo dokumente 
v regionalnem ali manj{inskem jeziku.«

195. Odbor strokovnjakov ugotavlja, da ima kljub bogatemu pravnemu okviru
(glej 190. odstavek tega poro~ila) tudi izvajanje te sprejete obveznosti v
praksi veliko pomanjkljivosti. Odbor strokovnjakov zato meni, da tudi ta
sprejeta obveznost ni izpolnjena.

Odbor strokovnjakov spodbuja slovenske organe oblasti, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za uveljavljanje izvajanja te sprejete
obveznosti v praksi.

Odbor strokovnjakov spodbuja slovenske organe oblasti, naj 
zagotovijo, da bodo upravna besedila in obrazci, ki se veliko 
uporabljajo v krajevnih uradih dr`avne uprave, na voljo tudi 
v italijanskem jeziku.

Odbor strokovnjakov spodbuja slovenske organe, da sprejmejo
ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da je primeren del upravnega
osebja, razporejenega na etni~no me{ana obmo~ja ustrezno 
usposobljeno za uporabo italijanskega jezika in da se popolnoma
zaveda dvojezi~nosti teh obmo~ij.
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»Drugi odstavek

Glede lokalnih in regionalnih oblasti na obmo~jih, na katerih je {tevilo prebival-
cev, ki uporabljajo regionalne ali manj{inske jezike tako, da upravi~uje spodaj
navedene ukrepe, se pogodbenice obvezujejo, da dovolijo in/ali spodbujajo:

a uporabo regionalnih ali manj{inskih jezikov v okviru regionalne
ali lokalne oblasti;«

196. Statuti posameznih ob~in vsebujejo posebne dolo~be, ki ustrezajo tej
sprejeti obveznosti. Odbor strokovnjakov zato meni, da je ta sprejeta
obveznost izpolnjena.

197. Po informacijah, ki so jih dali predstavniki ob~ine Koper/Capodistria, je v
tej ob~ini dnevni red zasedanj ob~inskega sveta sicer dvojezi~en, delov-
nega gradiva pa ni v italijanskem jeziku, kar so potrdili tudi ustrezni or-
gani sami. Po njihovem mnenju je razlog za to v tem, da je delovno gra-
divo obi~ajno na voljo {ele tik pred zasedanjem, na katero se nana{a, in
zato ni dovolj ~asa, da bi ga prevedli {e v italijanski jezik. Odbor strokov-
njakov spodbuja slovenske organe, da si ~im bolj prizadevajo, da bi bil
precej{en del delovnega gradiva na voljo tudi v italijanskem jeziku

»b mo`nost za uporabnike regionalnih ali manj{inskih jezikov, 
da predlo`ijo ustne ali pisne vloge v teh jezikih;«

198. Statuti posameznih ob~in vsebujejo posebne dolo~be, ki ustrezajo tej
prevzeti obveznosti (tako so na primer po 112. ~lenu statuta ob~ine Ko-
per/Capodistria ob~inski organi zavezani sestaviti dvojezi~ne listine, ~e se
nana{ajo na osebe italijansko govore~e skupnosti, in po 113. ~lenu iste-
ga statuta morajo biti v ob~inskih organih delovna mesta, za katera je
zahtevano tudi znanje italijanskega jezika; glej tudi prvo ob~asno poro~i-
lo, strani 19–22). Poleg tega zakon dolo~a, da mora biti eden od po-
d`upanov iz italijansko govore~e skupnosti, ~e je `upan te ob~ine pri-
padnik slovensko govore~e skupnosti (in obratno). Razen tega zaposleni
v ob~inski upravi pogosto izvirajo iz narodnostno me{anih obmo~ij in ti
ve~inoma zelo dobro obvladajo italijanski jezik in so iskreno navezani na
ve~kulturnost obalnega obmo~ja.

199. Informacije, ki jih je prejel odbor strokovnjakov, o~itno ka`ejo, da se te
dolo~be izvajajo tudi v praksi in v zvezi s tem niso bile predlo`ene nobe-
ne ve~je prito`be. Odbor strokovnjakov zato meni, da so te prevzete ob-
veznosti izpolnjene, vesel pa bi bil nadaljnjih informacij in primerov o
prakti~nem izvajanju te dolo~be v naslednjem ob~asnem poro~ilu. V zve-
zi s tem so vsekakor pomembne tudi sklepne ugotovitve odbora stro-
kovnjakov po to~ki b prvega odstavka 7. ~lena listine (odstavki 51–54
tega poro~ila), kadar je primerno.

»d lokalne oblasti, da objavljajo uradne dokumente tudi 
v ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikih;«
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200. Statuti posameznih ob~in vsebujejo posebne dolo~be, ki ustrezajo tej
sprejeti obveznosti. V praksi so uradne listine, kot so statuti ob~in ali
ob~inski predpisi, praviloma na voljo tudi v italijanskem jeziku. Odbor
strokovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.

»f lokalne oblasti, da uporabljajo regionalne ali manj{inske jezike 
v razpravah v svojih skup{~inah, ne da bi izklju~evali uporabo
uradnega jezika ali uradnih jezikov dr`ave;«

201. Po prejetih informacijah statuti ob~in dolo~ajo pravico uporabe italijan-
skega jezika na skup{~inah lokalnih skupnosti. Zdi pa se, da je stanje v
praksi v vsaki ob~ini druga~no. V nekaterih, na primer v Izoli/Isoli, precej
~lanov ob~inskega sveta vsaj razume italijanski jezik in ga v~asih tudi
uporabljajo. V drugih primerih, kot je ve~je mesto Koper/Capodistria, pa
mnogi ~lani ob~inskega sveta ne znajo dovolj italijansko, tako da je med
razpravami te`ko uporabljati italijanski jezik.

202. Odbor strokovnjakov ugotavlja, da obstajajo pravne mo`nosti za uporabo
italijanskega jezika, vendar bi bil vesel nadaljnjih informacij o spodbudah
lokalnim organom, da bi izbolj{ali uporabo te sprejete obveznosti v prak-
si, in zlasti o zagotavljanju simultanega tolma~enja. Odbor strokovnjakov
zato ne more dati sklepnih ugotovitev v zvezi s to obveznostjo.

»c regionalne oblasti, da objavljajo uradne dokumente tudi 
v ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikih;

e regionalne oblasti, da uporabljajo regionalne ali manj{inske 
jezike v razpravah v svojih skup{~inah, ne da bi izklju~evali 
uporabo uradnega jezika ali uradnih jezikov dr`ave;«

203. Na teh obmo~jih ni pokrajinskih organov oblasti. Ti dve obveznosti sta
torej za Slovenijo odve~ni.

»g uporabo ali sprejem tradicionalnih in pravilnih oblik krajevnih
imen v regionalnih ali manj{inskih jezikih po potrebi skupaj 
s poimenovanjem v uradnem jeziku ali uradnih jezikih.«

204. Statuti ob~in vsebujejo posebne dolo~be v ta namen (glej prvo ob~asno
poro~ilo, stran 18, tudi v opombi) in tudi v praksi je obi~ajno tako. Ven-
dar je odbor strokovnjakov prejel prito`be glede ustanavljanja novih na-
selij na narodnostno me{anih obmo~jih kjer so bila uporabljena samo
slovenska krajevna imena (npr. Prisoje, Kri`i{~e v ob~ini Koper/Capodi-
stria ali Jagodje, Dobrava, Livade v ob~ini Izola/Isola).

205. Odbor strokovnjakov zato meni, da je ta sprejeta obveznost le delno iz-
polnjena in spodbuja slovenske organe, da sprejmejo potrebne ukrepe
za zagotavljanje uporabe dvojezi~nih krajevnih imen tudi v novih nase-
ljih, zgrajenih na narodnostno me{anih obmo~jih. Poleg tega odbor
strokovnjakov opozarja, naj bi v teh ob~inah, kadar je to primerno, to
veljalo tudi za naslednjo stopnjo na drugih ustreznih obmo~jih poleg
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teh, ki so zdaj opredeljena kot etni~no me{ana, in sicer v skladu s skle-
pi po to~ki b prvega odstavka 7. ~lena listine (glej odstavke 51–54 tega
poro~ila).

»Tretji odstavek

Glede javnih storitev, ki jih zagotavljajo upravni organi ali druge osebe v njiho-
vem imenu, se pogodbenice obvezujejo, da na ozemlju, na katerem se uporab-
ljajo regionalni ali manj{inski jeziki, in v skladu s polo`ajem posameznega jezi-
ka ter ~e je to mogo~e:

a zagotovile, da se regionalni ali manj{inski jeziki uporabljajo pri
opravljanju storitev;« 

206. Odbor strokovnjakov predvsem opa`a, da glede to~k a, b in c tretjega
odstavka 10. ~lena listine Slovenija v svoji listini o ratifikaciji ni dolo~ila,
katero od treh mo`nosti, ki so na voljo po vsaki od omenjenih to~k, bo
uporabljala. Dejansko so tri izbire, na{tete v omenjenih to~kah, razli~ne
mo`nosti in pogodbenice se morajo odlo~iti za eno od njih.

207. Kadar se dr`ava sama ni odlo~ila za eno od razpolo`ljivih mo`nosti, se v
skladu z ustaljeno prakso odbora strokovnjakov obi~ajno po uradni dol`-
nosti uporabi najvi{ja izbirna stopnja za{~ite in uveljavljanja jezika, razen
~e zaradi izrednih okoli{~in taka najvi{ja stopnja o~itno ni zdru`ljiva s
potrebami regionalnega ali manj{inskega jezika in/ali z izrecnimi `eljami
njegovih govorcev (glej na primer prej navedeno drugo ocenjevalno po-
ro~ilo odbora strokovnjakov o izvajanju listine na Mad`arskem, 95. od-
stavek).

208. Odbor strokovnjakov ne vidi nobenega razloga, da bi pri italijanskem je-
ziku odstopal od svoje obi~ajne prakse v zvezi s to dolo~bo in bo zato
uporabil najvi{jo mogo~o izbiro za{~ite.

209. Kljub souradnemu statusu italijanskega jezika na dvojezi~nijh obmo~jih
je odbor strokovnjakov prejel pomembne prito`be glede tega. Tako se
na primer pojavlja, da razli~ni javni organi ali podjetja, ki opravljajo jav-
ne slu`be v ob~inah Koper/Capodistria, Piran/Pirano in Izola/Isola, po{i-
ljajo ra~une izklju~no samo v slovenskem jeziku, na primer podjetja za
oskrbo z elektriko in vodo. Dejansko se zdi, da v ustreznih uredbah ni
nobene dolo~be o uporabi italijan{~ine kot souradnega jezika in odbor
strokovnjakov je bil opozorjen na naslednji primer, ki lepo ponazarja de-
jansko stanje. 

Odbor strokovnjakov spodbuja slovenske organe, da zagotovijo
uporabo dvojezi~nih krajevnih imen tudi v novih naseljih, 
zgrajenih na narodnostno me{anih obmo~jih.
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210. Slovenski javni zavod za oddajanje po radiu in televiziji (»RTV Sloveni-
ja««) ima sede` v Ljubljani, to je zunaj narodnostno me{anih obmo~ij.
^eprav ima po informacijah, ki jih je prejel odbor strokovnjakov, RTV
Slovenija na enem od teh obmo~ij svoj regionalni center, ki ima radijske
in televizijske kanale, ki oddajajo v italijanskem jeziku, zavra~a izdajanje
ustreznih ra~unov, ki jih po{ilja na to obmo~je, tudi v italijanskem jeziku,
kar utemeljuje s tem, da je osrednja uprava RTV Slovenije zunaj omenje-
nih obmo~ij. Pripadnik italijansko govore~e skupnosti je zavrnil pla~ilo
pristojbine na podlagi enojezi~nega slovenskega ra~una, ki ga je prejel,
in se pri tem skliceval na 11. ~len slovenske ustave (glej 45. odstavek
tega poro~ila) ter pred pristojnim sodi{~em spro`il postopek zoper RTV
Slovenijo. Sodi{~e je prito`bo glede na omenjeno ustavno dolo~bo pod-
prlo in odlo~ilo, da zakon narekuje, da morajo biti prijavnice za TV spre-
jemnike in ra~uni dvojezi~ni. Prito`ba, ki jo je vlo`ila RTV Slovenija, je
bila nato zavrnjena. Kljub tako ugodnemu izidu pa se na podlagi preje-
tih informacij zdi, da RTV Slovenija ne izpolnjuje te sodne odlo~be.

211. Odbor strokovnjakov zato meni, da je ta sprejeta obveznost le delno iz-
polnjena in spodbuja slovenske organe, da sprejmejo potrebne ukrepe
in zagotovijo uporabo italijanskega jezika v javnih slu`bah dvojezi~nih
ob~in (glej tudi sklepe odbora strokovnjakov po to~ki b prvega odstavka
7. ~lena listine, odstavki 51–54 tega poro~ila). Odbor strokovnjakov tudi
spodbuja vlado, da raz~isti, ali so bile sodne odlo~be v omenjeni zadevi
proti RTV Slovenija med tem izpolnjene.

»^etrti odstavek

Zaradi uresni~evanja dolo~be prvega, drugega in tretjega odstavka, ki so jih
pogodbenice sprejele, se pogodbenice obvezujejo sprejeti enega ali ve~ nasled-
njih ukrepov:

a prevajanje in tolma~enje, ~e se zahtevata;

b zaposlovanje, in kadar je potrebno, usposabljanje uradnikov 
in drugih potrebnih zaposlenih v javnih slu`bah;

c ugoditev, ~e je le mogo~e, pro{njam zaposlenih v javnih 
slu`bah, ki znajo regionalni ali manj{inski jezik, da so 
imenovani na ozemlje, na katerem se ta regionalni ali 
manj{inski jezik uporablja.«

212. Odbor strokovnjakov opa`a, da je stopnja izpolnjevanja te prevzete ob-
veznosti tesno povezana z izpolnjevanjem obveznosti, na katero se ta

Odbor strokovnjakov spodbuja slovenske organe, da sprejmejo
potrebne ukrepe in zagotovijo uporabo italijanskega jezika 
v javnih slu`bah. 
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dolo~ba nana{a, to je obveznosti iz prvega do tretjega odstavka 10. ~le-
na, in sicer v tem smislu, da stopnja izpolnjevanja prve navedene obvez-
nosti neposredno vpliva na izpolnjevanje te druge obveznosti. ^e `e to-
rej ta sprejeta obveznost vklju~uje neko stopnjo prakti~nega izvajanja v
ob~inskih upravnih uradih, to gotovo ne dr`i za krajevne urade dr`avne
uprave. Odbor strokovnjakov zato sklepa, da so te sprejete obveznosti le
delno izpolnjene. 

»Peti odstavek

Pogodbenice se obvezujejo dovoliti uporabo ali prevzem priimkov v regional-
nih ali manj{inskih jezikih na pro{njo prizadetih oseb.«

213. V skladu s 3. ~lenom Zakona o osebnih imenih »se osebna imena pri-
padnika italijanske ali mad`arske narodnosti zapi{ejo v italijanski ali ma-
d`arski pisavi in obliki, razen ~e se pripadnik te narodnosti ne odlo~i
druga~e«. Ta dolo~ba je vsebovana tudi v posebnih dolo~bah statutov
ob~in. Odbor strokovnjakov na podlagi podatkov, ki jih je imel na razpo-
lago, meni, da je ta obveznost izpolnjena.

11. ~len 

Javna glasila

»Prvi odstavek

Pogodbenice se obvezujejo, da za uporabnike regionalnih ali manj{inskih jezi-
kov na ozemljih, na katerih se ti jeziki govorijo, v skladu s polo`ajem vsakega
jezika, stopnjo posredne ali neposredne pristojnosti organov javne oblasti in
njihovih pooblastil ali vloge na tem podro~ju ter ob spo{tovanju na~ela neod-
visnosti in samostojnosti javnih glasil:

a v obsegu, v katerem radio in televizija opravljata poslanstvo 
javne slu`be:

i zagotovijo ustanovitev vsaj ene radijske postaje in enega 
televizijskega kanala v regionalnih ali manj{inskih jezikih;«

214. Po prejetih informacijah sta radijski in televizijski kanal v italijanskem je-
ziku v Kopru/Capodistrii (»Tele-Capodistria« in »Radio-Capodistria«) dva
tradicionalna kanala, ki oddajata v italijanskem jeziku (glej tudi prvo ob-
~asno poro~ilo, strani 24–26) in sta bila ustanovljena leta 1971 oziroma
1949 v okviru jugoslovanskega radijskega in televizijskega omre`ja. Da-
nes sta sestavni del slovenskega javnega zavoda radia in televizije (»RTV
Slovenija«), in sta torej del javnega zavoda, ki ga je ustanovila slovenska
dr`ava. Radijska postaja oddaja 18 ur na dan, ve~inoma v italijanskem
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jeziku, televizijski kanal pa oddaja v povpre~ju 9,5 ure dnevno, od tega
eno uro v slovenskem jeziku.

215. Kljub taki ureditvi je bil odbor strokovnjakov opozorjen na {tevilne prob-
leme, od katerih so bili nekateri `e omenjeni (glej odstavke 70–73). Slo-
venska radiotelevizija je dejansko sredi hude ekonomske krize in na~rtuje
strog sanacijski program. To pa bi lahko vklju~evalo tudi tveganje za
skraj{anje programa oddajanja za radijske in televizijske kanale v italijan-
skem jeziku v Kopru/Capodistrii, z bistvenim zmanj{anjem {tevila ur tele-
vizijskega oddajanja v italijanskem jeziku. Zdi se, da bo sanacijski pro-
gram vklju~eval zlasti:
– zamrznitev zaposlovanja (vklju~no z nenadomestitvijo novinarjev ob

njihovi upokojitvi) in zmanj{anje obsega zunaj hi{e pripravljenih pro-
gramov;

– zmanj{anje obsega programov, kupljenih od italijanske javne televizije
RAI in RAI International, kar bi pomenilo tudi zmanj{anje {tevila ur
oddajanja televizijskega kanala v italijanskem jeziku v Kopru/Capodi-
strii, in zlasti italijanskih programov (zdaj je v povpre~ju na dan za 9,5
ure oddaj v italijanskem jeziku, toda samo dve uri tega programa sta
pripravljeni v hi{i, tako da bi se s ~rtanjem kupljenih programov v ce-
loti zmanj{al obseg oddajanja v italijanskem jeziku na samo dve uri
dnevno);

– idejo povezovanja programov v italijanskem jeziku, ki jih pripravi tele-
vizijski kanal v italijanskem jeziku v Kopru/Capodistrii, z drugim slo-
venskim nacionalnim omre`jem (italijanski programi se zdaj oddajajo
na kanalu 27, ki `e dolgo obstaja, skupaj s programi v slovenskem je-
ziku iz televizijskega studia Koper/Capodistria); 

– racionalizacija finan~nih, ~love{kih in organizacijskih virov.

216. Odbor strokovnjakov meni, da je ta sprejeta obveznost kot taka zdaj izpol-
njena. Vsekakor pa mora izraziti tudi svojo zaskrbljenost glede tveganj,
povezanih z izvajanjem omenjenega sanacijskega na~rta. V zvezi s tem
odbor strokovnjakov meni, da je za italijanske radijske in televizijske kana-
le v Kopru/Capodistrii pomembno izkoristiti tudi njihovo mo`nost, da bi
ponovno pokrivali celoten istrski polotok, hrva{ko mesto Reka in druge
dele Italije zunaj obmo~ij tik ob meji s Slovenijo, da bi tako zagotovili
ohranjanje in nadaljnji razvoj teh storitev (glej odstavke 70–73 tega poro-
~ila). Odbor strokovnjakov zato z veseljem pri~akuje najnovej{e informacije
o italijanskem radijskem in televizijskem kanalu v Kopru/Capodistrii.

»e i spodbujajo in/ali omogo~ajo ustanovitev in/ali vzdr`evanje
vsaj enega  ~asopisa v regionalnih ali manj{inskih jezikih;« 

217. Po informacijah, ki jih je Slovenija dala v za~etnem ob~asnem poro~ilu
(glej strani 26–27), Slovenija finan~no podpira ve~ tiskanih medijev v ita-
lijanskem jeziku. Ve~ina izhaja na Hrva{kem, kot na primer dnevnik »La
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voce del popolo«, ki ga izdaja EDIT (zalo`ni{ka hi{a na Reki). Kljub tem
pa so ti ~asopisi namenjeni vsej italijansko govore~i skupnosti, ki `ivi v
obeh dr`avah. Slovenski prispevek za tiskane medije je pribli`no 20 %
dotacije, ki jo daje Hrva{ka. Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je ta
sprejeta obveznost izpolnjena.

»Drugi odstavek

Pogodbenice se obvezujejo zajam~iti svobodo neposrednega sprejemanje radij-
skih in televizijskih oddaj iz sosednjih dr`av v jeziku, ki se uporablja v enaki ali
podobni obliki, kot je regionalni ali manj{inski jezik, in ne bodo nasprotovale
prena{anju radijskih in televizijskih oddaj iz sosednjih dr`av v takem jeziku. Po-
godbenice se nadalje obvezujejo zagotoviti, da ne bo nobenih omejitev glede
svobode izra`anja in prostega pretoka informacij v tisku, napisanih v jeziku, ki
se uporablja v enaki ali podobni obliki, kot je regionalni ali manj{inski jezik.
Ker izvajanje zgoraj omenjenih svobo{~in vklju~uje dol`nosti in odgovornosti,
so lahko zanje predvidene take formalnosti, omejitve ali kazni, kot so predpisa-
ne z zakonom in so potrebne v demokrati~ni dru`bi, v interesu nacionalne var-
nosti, ozemeljske celovitosti ali javne varnosti, za prepre~evanje nereda in kri-
minala, za za{~ito zdravja ali morale, za za{~ito dobrega imena ali pravic dru-
gih, za prepre~evanje razkritja zaupnih informacij ali za ohranjanje avtoritete
in nepristranskosti sodstva.«

218. Na podlagi prejetih podatkov odbor strokovnjakov sklepa, da je ta spre-
jeta obveznost izpolnjena.

»Tretji odstavek

Pogodbenice se obvezujejo zagotoviti, da so interesi uporabnikov regionalnih
ali manj{inskih jezikov zastopani ali upo{tevani v organih, ki so lahko ustanov-
ljeni v skladu z zakonom z nalogo, da jam~ijo svobodo in pluralizem javnih
glasil.«

219. Italijanski govorci so zastopani v odboru za radijske in televizijske kanale
za italijansko narodno manj{ino. Ta odbor je med drugim pristojen za
obravnavanje zadev, ki so pomembne za kanale narodne skupnosti s po-
slovno-programskim vodstvom slovenske javne radiodifuzne organizacije
(»RTV Slovenija«) (glej stran 25 prvega ob~asnega poro~ila, tudi v opom-
bi {t. 66). Po 54. ~lenu Statuta javnega zavoda RTV Slovenija je ta odbor
sestavljen iz vodstva RTV Slovenija in vklju~uje pet ~lanov, ki jih imenuje-
jo mad`arske samoupravne narodne skupnosti, in dveh ~lanov, ki ju ime-
nuje vodstvo RTV Slovenija. Odbor strokovnjakov zato sklepa, da je ta
sprejeta obveznost izpolnjena.
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12. ~len 

Kulturne dejavnosti in ustanove

»Prvi odstavek

Glede kulturnih dejavnosti in ustanov – {e posebej knji`nic, videotek, kulturnih
centrov, muzejev, arhivov, akademij, gledali{~ in kinematografov kakor tudi li-
terarnih del in filmskih produkcij, oblik izra`anja ljudske kulture, festivalov in s
kulturo povezanih dejavnosti, med drugim vklju~no z uporabo novih tehnolo-
gij – se pogodbenice obvezujejo, da na ozemljih, na katerih se ti jeziki uporab-
ljajo, ter v obsegu pristojnosti organov javne oblasti in njihovih pooblastil ali
vloge na tem podro~ju:

a spodbujajo tiste vrste izra`anja in pobude, ki so zna~ilne 
za regionalne ali manj{inske jezike in pospe{ujejo razli~ne 
mo`nosti dostopa do del v teh jezikih;«

220. Po informacijah, ki jih je dala vlada (glej tudi prvo ob~asno poro~ilo,
strani 27–29), vklju~uje posebni program, ki ga izvaja Ministrstvo za kul-
turo, tudi poglavje o »dejavnostih za ohranjanje jezika«. V tem poglavju
ministrstvo spodbuja pobude, povezane z manj{inskimi jeziki, kot so pre-
davanja, poletni jezikovni tabori, literarni nate~aji itd. Glede knji`nic pa
po 16. in 25. ~lenu novega Zakona o knji`ni~arstvu velja, da se na na-
rodnostno me{anih obmo~jih storitve za pripadnike mad`arske narodne
skupnosti lahko zagotavljajo v splo{nih knji`nicah. Slovensko ministrstvo
za kulturo tudi sofinancira stavbo kulturnega centra v Izoli/Isoli (pala~a
Manzioli). Poleg tega Slovenija sofinancira dve pomembni javni ustanovi
italijansko govore~e manj{ine na Hrva{kem: Center za zgodovinske razi-
skave v Rovinju/Rovigno in italijansko gledali{~e na Reki. Nadalje so dvo-
jezi~ne tudi nekatere kulturne prireditve, na primer vsakoletni festival
Melodije sonca in morja v Portoro`u/Portorose, kot je omenila vlada.
Odbor strokovnjakov meni, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.
»d zagotovijo, da organi, odgovorni za organiziranje ali podpiranje

razli~nih kulturnih dejavnosti, primerno podpirajo vklju~evanje
poznavanja in rabe regionalnih ali manj{inskih jezikov in kultur
v projekte, za katere dajo pobudo ali finan~na sredstva;«

221. Po informacijah, ki jih je dala vlada (glej tudi prvo ob~asno poro~ilo,
strani 27–29), Ministrstvo za kulturo v skladu z opredeljenimi cilji politi-
ke za manj{insko kulturo zagotavlja, da oddelek, odgovoren za manj{i-
ne, spodbuja osebe, ki so odgovorne za organizacijo in neposredno iz-
vajanje kulturnih projektov, da se osredoto~ajo tudi na ohranjanje jezika.
Odbor strokovnjakov meni, da je ta obveznost izpolnjena.
»e pospe{ujejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da imajo organi, 

odgovorni za organiziranje in podpiranje kulturnih dejavnosti,
na razpolago osebje, ki dobro obvlada dolo~en regionalni ali
manj{inski jezik in jezik ali jezike preostalega prebivalstva;«
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222. Po informacijah, ki jih je dala vlada, je v razli~nih organih zaposleno
osebje z znanjem italijanskkega jezika, na primer v ob~inski upravi ali
knji`nicah na narodnostno me{anih obmo~jih. Poleg tega je Ministrstvo
za kulturo obvestilo odbor strokovnjakov, da je organiziralo te~aj italijan-
skega jezika za strokovnjaka, zaposlenega v oddelku, ki je odgovoren za
manj{ine. Odbor strokovnjakov sklepa, da je ta obveznost izpolnjena.

»f spodbujajo neposredno sodelovanje predstavnikov uporabnikov
regionalnega ali manj{inskega jezika pri zagotavljanju mo`nosti
in na~rtovanju kulturnih dejavnosti;«

223. Po informacijah, ki jih je dala vlada, oddelek, odgovoren za manj{ine v
Ministrstvu za kulturo, vedno zagotavlja soudele`bo predstavnikov ma-
d`arsko govore~e skupnost pri pripravah za odlo~anje: od na~el, ciljev in
meril do dejanskih programov in njihovega ocenjevanja. Odbor strokov-
njakov meni, da je ta obveznost izpolnjena.

»Drugi odstavek

Za ozemlja, na katerih se regionalni ali manj{inski jeziki tradicionalno ne uporab-
ljajo, se pogodbenice obvezujejo, da bodo dovolile, spodbujale in/ali zagotavljale
primerne kulturne dejavnosti in mo`nosti v skladu s prej{njim odstavkom, ~e to
upravi~uje {tevilo tistih, ki uporabljajo regionalni ali manj{inski jezik.«

224. Po informacijah, ki jih je dala vlada, se kulturne dejavnosti, ki so financi-
rane iz sredstev Ministrstva za kulturo, lahko izvajajo tudi na obmo~jih,
na katerih se manj{inski jeziki tradicionalno ne uporabljajo, ~e so le v
skladu z zastavljenimi cilji manj{inske kulturne politike in so finan~na
sredstva na voljo. Navedeni pa niso bili nobeni konkretni primeri. Treba
pa je tudi dodati, da je v zvezi s tem vlada sama v za~etnem ob~asnem
poro~ilu (glej stran 29) opozorila, da razpolo`ljiva sredstva ne zado{~ajo
za raz{iritev kulturne dejavnosti zunaj narodne skupnosti. Odbor stro-
kovnjakov zato sklepa, da je ta sprejeta obveznost izpolnjena.

»Tretji odstavek

Pogodbenice se obvezujejo v svoji kulturni politiki v tujini dati ustrezno mesto
regionalnim ali manj{inskim jezikom in kulturam, katerih odraz so.«

225. Po podatkih vlade je Ministrstvo za kulturo v okviru svoje politike medna-
rodnega sodelovanja povabilo oddelek, odgovoren za manj{ine, da pri-
pravi mednarodne sporazume. Oddelek na ta na~in obve{~a o potrebah
manj{in v povezavi z mednarodnim sodelovanjem v kulturi. Poleg tega so
predstavniki manj{in, ki so odgovorni za dajanje predlogov za programe,
redno povabljeni, da te potrebe opredelijo v svojih letnih programih.
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226. Prvi~, odbor strokovnjakov ugotavlja, da informacije, ki so mu bile dane,
ne zado{~ajo za oceno konkretnih dose`kov posvetovanj v zvezi z med-
narodnim sodelovanjem v kulturi, na katere se sklicuje vlada, ~eprav prvo
ob~asno poro~ilo navaja, da je bil leta 2000 skupaj s Svetom Evrope or-
ganiziran mednarodni seminar o orodjih, ki jih ima javna uprava na vo-
ljo za za{~ito kulturnih pravic manj{in (glej stran 28). Drugi~, odbor stro-
kovnjakov poudarja, da se ta dolo~ba ne nana{a samo na oblikovanje
splo{nih mednarodnih listin na podro~ju kulture ali splo{ne mednarodne
delavnice, ampak tudi in predvsem na na~in, kako dr`ava predstavlja
svojo lastno jezikovno in kulturno dedi{~ino v tujini (npr. kulturne izme-
njave, opozarjanje na manj{inske jezike, ki se govorijo v Sloveniji in na
njihovo kulturo v povezavi z evropskimi ali mednarodnimi razstavami ali
prireditvami, dokumentacijo o dr`avi, namenjeno mednarodni javnosti,
uporabo dvojezi~nih krajevnih imen na uradnih zemljevidih in v uradnih
prospektih in vodnikih, ki se uporabljajo za uveljavljanje podobe dr`ave
v tujini, med drugim tudi za turisti~ne namene itd.). Dejansko je bistvo
te sprejete obveznosti zlasti spodbujati dr`avo, da se predstavlja in uve-
ljavlja v tujini ali pred mednarodno javnostjo druga~e, kot to izvaja eno-
jezi~na ali enokulturna dr`ava. 

227. Na podlagi informacij, ki so mu bile na voljo, odbor strokovnjakov ne
more sprejeti kon~nih ugotovitev v zvezi s to obveznostjo in spodbuja
slovenske organe, da v naslednjem ob~asnem poro~ilu priskrbijo konkret-
ne podatke o sprejetih ukrepih za izpolnitev ciljev te sprejete obveznosti.

13. ~len 

Gospodarsko in dru`beno `ivljenje

»Prvi odstavek

V zvezi z gospodarskimi in dru`benimi dejavnostmi se pogodbenice obvezuje-
jo, da v vsej dr`avi:

a izlo~ijo iz svoje zakonodaje vsako dolo~bo, ki neupravi~eno 
prepoveduje ali omejuje uporabo regionalnih ali manj{inskih 
jezikov v dokumentih, ki se nana{ajo na gospodarsko ali 
dru`beno `ivljenje, {e zlasti v pogodbah o delu ter v strokovni
dokumentaciji, kot so navodila za uporabo izdelkov ali 
opreme;«

228. Odbor strokovnjakov ne pozna nobenega zakona ali uredbe, ki bi bila v
nasprotju s temi dolo~bami. Nasprotno, statuti ob~in vsebujejo posebne
dolo~be, ki na primer zahtevajo, da podjetja uporabljajo dvojezi~na ime-
na. Po 4. ~lenu Uredbe ob~ine Koper/Capodistria o izvajanju dvojezi~no-
sti morajo biti na primer naziv dru`be, njeno ime in pravni status dvoje-
zi~ni, ~eprav dodatnih sestavin v lastnih imenih, ki so del znaka dru`be,
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ni treba prevajati. Ne da bi vnaprej presojali, kako bo odbor ocenil po-
sledice razlage, ki bo za to dolo~bo dana v praksi (glej 231. in 232. od-
stavek tega poro~ila), odbor strokovnjakov meni, da so te prevzete ob-
veznosti izpolnjene.

»b prepovejo v notranje pravilnike podjetij in v osebne dokumente
vstavljati kakr{ne koli dolo~be, ki izklju~ujejo ali omejujejo 
uporabo regionalnih ali manj{inskih jezikov vsaj med uporabniki
istega jezika;«

229. Odbor strokovnjakov ni prejel nobenih posebnih informacij v zvezi z iz-
vajanjem te sprejete obveznosti in spodbuja slovenske organe, da te in-
formacije priskrbijo v naslednjem ob~asnem poro~ilu.

»c nasprotujejo praksi, katere namen je odvra~anje od uporabe 
regionalnih ali manj{inskih jezikov v zvezi z gospodarskimi in
dru`benimi dejavnostmi;«

230. Odbor strokovnjakov ni bil obve{~en o nobenih ukrepih, ki bi jih sprejeli
slovenski organi v nasprotju s prakso, na katero se nana{a ta dolo~ba.
Zato ne more {teti te obveznosti za izpolnjeno in spodbuja slovenske or-
gane, da to to~ko obdelajo v naslednjem ob~asnem poro~ilu.

»d olaj{ujejo in/ali spodbujajo uporabo regionalnih ali manj{inskih
jezikov tudi z drugimi sredstvi poleg `e zgoraj navedenih.«

231. Po 118. ~lenu statuta ob~ine Koper/Capodistria » morajo pri opravljanju
svojih dejavnosti organi ob~inske uprave in drugi organi ob~ine ter vsi ti-
sti iz lokalnih organov oblasti, podjetij in javnih zavodov, ki opravljajo jav-
ne funkcije, uporabljati imena ulic in mest na narodnostno me{anih ob-
mo~jih v slovenski in italijanski razli~ici«. Poleg tega morajo biti v skladu s
4. ~lenom Uredbe ob~ine Koper/Capodistria o izvajanju dvojezi~nosti na
primer naziv dru`be, njeno ime in pravni status dvojezi~ni, ~eprav dodat-
nih sestavin v lastnih imenih, ki so del znaka dru`be, ni treba prevajati. 

232. Odbor strokovnjakov priznava prizadevanja za sprejemanje takih predpi-
sov, ki olaj{ujejo in/ali spodbujajo uporabo regionalnih ali manj{inskih je-
zikov tudi z druga~nimi sredstvi, kot so navedena v prej{njem odstavku.
Odboru strokovnjakov pa je bilo poro~ano o te`avah pri konkretnem na-
~inu uporabe ustreznih dolo~b v praksi (kot je na primer ime pristani{~a
Koper/Capodistria, ki vsebuje samo slovensko ime mesta z utemeljitvijo,
da ga upravlja zasebna dru`ba).

233. Odbor je bil opozorjen tudi na vpra{anje poimenovanja prihodnje uni-
verze na Obali (glej 178. odstavek tega poro~ila). Po sedanjem projek-
tu je na~rtovana samo uporaba slovenskega imena za obalno obmo~je
(Univerza na Primorskem), tako da bo izklju~eno italijansko ime (Uni-
versità del Litorale). Toda zadnje informacije so glede tega spet bolj
spodbudne. 
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234. Glede na vse navedeno odbor strokovnjakov ne more dati sklepne ugo-
tovitve o tej obveznosti in spodbuja slovenske organe, da nadaljujejo
svoja prizadevanja na tem podro~ju in o teh to~kah predlo`ijo dodatne
informacije v naslednjem ob~asnem poro~ilu.

»Drugi odstavek

V zvezi z gospodarskimi in dru`benimi dejavnostmi se pogodbenice obvezuje-
jo, da na ozemlju, na katerem se uporabljajo regionalni ali manj{inski jeziki, ~e
so javne oblasti za to pristojne in ~e je to razumno mogo~e:

a vklju~ijo v svoje finan~ne in ban~ne predpise dolo~be, ki dovo-
ljujejo na podlagi postopkov, ki so v skladu s poslovno prakso,
uporabo regionalnih ali manj{inskih jezikov pri sestavljanju pla-
~ilnih nalogov (~eki, menice itd.) ali drugih finan~nih dokumen-
tov, ali da zagotovijo, kadar je to primerno, izvajanje tak{nih
dolo~b;

b v gospodarskem in dru`benem sektorju, ki sta neposredno pod
njihovim nadzorom (javni sektor), organizirajo dejavnosti za
spodbujanje uporabe regionalnih ali manj{inskih jezikov;«

235. Odbor strokovnjakov v zvezi s tem ni prejel dovolj informacij, da bi na
njihovi podlagi lahko sklepal o teh prevzetih obveznostih in zato spod-
buja slovenske organe, da dajo pomembnej{e informacije v naslednjem
ob~asnem poro~ilu.

»c zagotovijo, da socialnovarstvene ustanove, kot npr. bolni{nice,
domovi za ostarele in drugi domovi, omogo~ajo sprejem in os-
krbo oseb, ki uporabljajo regionalni ali manj{inski jezik in potre-
bujejo nego zaradi slabega zdravja, starosti ali iz drugih razlo-
gov, v njihovem jeziku;«

236. Po informacijah, ki jih je prejel odbor strokovnjakov, nestrokovno in po-
mo`no osebje, na primer v bolni{nici Izola/Isola, ki je ena od glavnih
bolni{nic na tem obmo~ju, zna italijansko in poro~ano je bilo tudi, da so
organizirani te~aji italijanskega jezika. Zdi pa se, da primanjkuje strokov-
njakov z znanjem italijanskega jezika. Kot je bilo odboru strokovnjakov
pojasnjeno, se obalna regija zelo dinami~no gospodarsko razvija in po-
trebuje ter si prizadeva pritegniti strokovnjake za razli~na podro~ja,
vklju~no z medicino. Vsekakor mnogi med njimi prihajajo iz drugih de-
lov Slovenije in ne znajo ali pa le slabo znajo italijansko, pa tudi ve~kul-
turnih zna~ilnosti obalnega obmo~ja ne poznajo. 

237. Informacije, ki so bile glede tega na voljo odboru strokovnjakov, mu ne
omogo~ajo dati sklepnih ugotovitev o tej obveznosti. Odbor strokovnja-
kov zato spodbuja slovenske organe, da priskrbijo nadaljnje informacije
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v naslednjem ob~asnem poro~ilu, zlasti o polo`aju v drugih ustanovah
socialnega skrbstva v vseh treh ob~inah, kot so domovi za upokojence,
ter o navzo~nosti strokovnega zdravstvenega osebja z znanjem italijan-
skega jezika.

»d s primernimi sredstvi zagotovijo, da so varnostna navodila 
sestavljena tudi v regionalnih ali manj{inskih jezikih;

e poskrbijo, da so informacije pristojnih javnih organov, ki se 
nana{ajo na pravice potro{nikov, na voljo v regionalnih ali
manj{inskih jezikih.«

238. Odbor strokovnjakov o tem ni prejel nobenih informacij in zato o teh
obveznostih ne more sklepati. 

14. ~len  

^ezmejne izmenjave

»Pogodbenice se obvezujejo, da:

a uporabljajo `e obstoje~e obvezujo~e dvostranske in 
mnogostranske sporazume, sklenjene z dr`avami, v katerih se
uporablja isti jezik v enaki ali podobni obliki, ali si po potrebi
prizadevajo skleniti take sporazume, in sicer tako, da bodo 
pospe{evale stike med uporabniki istega jezika v zadevnih 
dr`avah v kulturi, izobra`evanju, obve{~anju, poklicnem 
usposabljanju in permanentnem izobra`evanju;«

239. Odbor strokovnjakov se sklicuje na razli~ne sporazume, sklenjene med
Slovenijo in Italijo (kot sta Sporazum o medsebojnem priznavanju di-
plom, sklenjen leta 1995, in Sporazum o sodelovanju v kulturi in izobra-
`evanju iz leta 2000, ki pa, kot je videti, {e ni za~el veljati), in meni, da
je ta sprejeta obveznost izpolnjena.

»b v dobro regionalnih ali manj{inskih jezikov olaj{ujejo in/ali
spodbujajo ~ezmejno sodelovanje, {e zlasti med tistimi 
regionalnimi in lokalnimi skupnostmi, na ozemlju katerih 
se uporablja isti jezik v enaki ali podobni obliki.«

240. Odbor strokovnjakov ugotavlja, da je za italijanski jezik pomembno ~ez-
mejno sodelovanje s Hrva{ko in Italijo.

241. Slovenija pri ~ezmejnem sodelovanju s Hrva{ko, kot je bilo `e omenjeno
(glej 217. in 220. odstavek tega poro~ila) finan~no podpira nekaj tiska-
nih medijev v italijanskem jeziku, ki izhajajo na Hrva{kem. Pomaga tudi
financirati kulturne ustanove na Hrva{kem, ki so ustanovljene za italijan-
sko govore~e skupnosti v Sloveniji in na Hrva{kem. 
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238. Informacije o ~ezmejnem sodelovanju z Italijo, ki jih je prejel odbor stro-
kovnjakov, se nana{ajo na medijski projekt (italijanski televizijski kanal v
Kopru/Capodistrii in regionalna podru`nica italijanske javne televizije v
Trieste/Trstu si enkrat dnevno izmenjata novice in jih oddajata, enkrat na
mesec pa oddajata skupno dokumentarno oddajo, namenjeno italijan-
sko govore~i manj{ini v Sloveniji in slovensko govore~i manj{ini v Italiji)
in na {tudijsko izmenjavo u~iteljev, pri kateri dejavno sodeluje Univerza v
Trieste/Trstu. 

239. Odbor strokovnjakov meni, da je izpolnjena sprejeta obveznost glede
dvostranskih stikov. Odbor strokovnjakov spodbuja slovenske organe, da
v naslednjem ob~asnem poro~ilu priskrbijo nadaljnje informacije o ~ez-
mejnem sodelovanju med lokalnimi oblastmi na Hrva{kem in v Italiji. 

3. Ugotovitve odbora strokovnjakov

240. Odbor strokovnjakov predstavlja splo{ne ugotovitve o uporabi listine v
Sloveniji. 

A. Slovenija ima vzpostavljen okvir, ki ponuja visok pravni standard za{-
~ite za mad`arski in italijanski jezik, in to se ka`e tudi v Listini o rati-
fikaciji Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih. V mno-
gih pogledih je bil ta standard vzpostavljen `e takrat, ko je bila Slo-
venija {e del Jugoslavije. Slovenijo je treba pohvaliti, da je tak visok
pravni standard ohranila in ga {e naprej razvija. Ta okvir vklju~uje ne-
katere izvirne zamisli, ki so prav vzorne: posebej bi lahko omenili
model dvojezi~nega izobra`evanja za mad`arski jezik, obvezno pou-
~evanje italijanskega jezika za dijake slovensko govore~ega rodu na
narodnostno me{anih obmo~jih in dejstvo, da so {ole v italijanskem
jeziku odprte tudi za u~ence, ki niso pripadniki italijansko govore~e
skupnosti. Poleg tega sta mad`arski in italijanski jezik na teh obmo~-
jih dejansko in vidno navzo~a.

B. V zvezi z II. delom listine se je glede jezikov pojavilo kar nekaj uvod-
nih vpra{anj, ki v listini o ratifikaciji niso zajeta v III. delu in za katera
je vlada dala le zelo skope informacije, razen za romski jezik. Po-
membno je poudariti, da je uveljavljanje regionalnih ali manj{inskih
jezikov neprekinjen proces, pri ~emer naj bi bilo pomembno prav te-
sno sodelovanje z govorci teh jezikov. Odbor strokovnjakov z vese-
ljem pri~akuje nadaljnje informacije v naslednjem ob~asnem poro~i-
lu. V tem pogledu bi lahko koristno razvijali vezi med razli~nimi jezi-
kovnimi skupinami, ki jih to zadeva.
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C. Odbor strokovnjakov je ugotovil, da hrva{ki jezik ni obravnavan kot
regionalni ali manj{inski jezik, ki je v pomenu listine v Sloveniji tradi-
cionalno navzo~. Odbor strokovnjakov je zbral pomembne informaci-
je, ki ka`ejo na neprekinjeno tradicionalno navzo~nost tega jezika v
Sloveniji (glej 26. in 27. odstavek tega poro~ila). Slovenski organi ob-
lasti bi morali zato ponovno pretehtati svoje stali{~e do hrva{kega je-
zika, opredeliti obmo~ja, na katerih je za{~iten po tej listini in zanj
uporabiti njen 7. ~len. Odbor strokovnjakov je prejel tudi informacije
o srbskem in bosanskem jeziku, ki nakazujejo tradicionalno navzo~-
nost teh jezikov v Sloveniji (glej 29. in 30. oziroma 31. odstavek tega
poro~ila). Vlada naj bi to vpra{anje raz~istila v sodelovanju z govorci
srbskega in bosanskega jezika in predlo`ila ustrezne informacije v
naslednjem ob~asnem poro~ilu. 

D. Slovenija ne dvomi o tradicionalni navzo~nosti nem{kega jezika v dr-
`avi. Zato bi morala raz{iriti za{~ito po II. delu listine {e na nem{ki
jezik, zlasti pa bi bilo treba {e naprej razvijati sedanje zagotavljanje
izobra`evanje, prednostno na Ko~evskem. 

E. V zvezi z romskim jezikom ka`ejo slovenski organi oblasti visoko
stopnjo zavesti in zavzetosti za izbolj{anje polo`aja zlasti na dru`be-
noekonomskem podro~ju, medtem ko sprejeti ukrepi na podro~ju
za{~ite in razvoja jezika {e niso zadostni. Ugotoviti je treba, da so pri
rom{~ini jezikovna vpra{anja tesno povezana s {ir{o dru`beno in kul-
turno problematiko. Zato je odbor strokovnjakov ugotovil, da bi za{-
~ita in uveljavljanje romskega jezika lahko dvignila njegov ugled in
posledi~no tudi samozavest in samospo{tovanje Romov, kar bi po-
tem prispevalo k njihovemu vklju~evanju v slovensko dru`bo (glej zla-
sti 89. in 90. odstavek tega poro~ila). Z jezikovnega stali{~a se odbor
strokovnjakov popolnoma zaveda dveh te`av, na kateri so se sklice-
vali slovenski organi oblasti, ki pa sta navsezadnje zelo podobni te-
`avam v drugih dr`avah: pomanjkanje standardizacije jezika in veliko
nare~ij tega jezika. Standardizacija je nedvomno zelo pomemben ko-
rak, ki bi ga morala Slovenija podpirati, po mo`nosti na evropski rav-
ni v tesnem sodelovanju s predstavniki Romov iz vseh romskih skup-
nosti, ki `ivijo v Sloveniji, in skupaj z drugimi evropskimi dr`avami, ki
jih to zadeva. Vsekakor pa bi morali razvijati u~enje romskega jezika
in pou~evanje v romskem jeziku vsaj v ni`jih razredih, pa ~eprav stan-
dardizacija jezika {e ni dose`ena.

F. Mad`arski jezik je podprt z zelo izvirnim sistemom v izobra`evanju.
Ta sistem dobro deluje in Sloveniji bi bilo treba ~estitati za njegovo
izvajanje. Toda mad`arski jezik govorijo v Prekmurju, to je na ob-
mo~ju, ki je zelo prizadeto zaradi te`kih gospodarskih razmer, ima
visoko stopnjo brezposelnosti in zato se zlasti mladi izseljujejo v dru-
ge dele dr`ave, precej{en pa je tudi upad {tevila rojstev. Dolgoro~no
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trajanje takih razmer bi lahko negativno vplivalo tudi na polo`aj in
za{~ito mad`arskega jezika. V zvezi s tem odbor strokovnjakov vidi
dejanske mo`nosti razvoja tudi na gospodarskem podro~ju z utrjeva-
njem dvojezi~nosti in ~ezmejnim sodelovanjem (glej zlasti odstavke
155–159 tega poro~ila). Posebej bi si bilo treba prizadevati za ve~jo
navzo~nost mad`arskega jezika v gospodarskem `ivljenju. Razmisliti
bi bilo treba o oblikah konkretnih spodbud. Odbor spodbuja sloven-
ske organe, naj podprejo lokalne skupnosti, kadar je to primerno. 

G. Poseben problem je uporaba mad`arskega jezika v sodnih postopkih.
Za to sicer obstaja bogat pravni okvir in zdi se, da so organi oblasti
tudi `e sprejeli ukrepe za njegovo la`jo uporabo na sodi{~ih. Vseka-
kor se ta jezik ne uporablja za sodne postopke in odbor strokovnja-
kov zato spodbuja organe oblasti, da {e pove~ajo svoja prizadevanja
na tem podro~ju.

H. Italijanski jezik je podprt z zelo dobro postavljenim in delujo~im izo-
bra`evalnim okvirom in Sloveniji je treba ~estitati za njegovo izvaja-
nje. Toda demografsko krhka italijansko govore~a skupnost se je
zna{la v okolju hitrega gospodarskega razvoja obmo~ja, na katerem
je zgodovinsko naseljena, poleg tega pa se dogajajo tudi velike de-
mografske spremembe zlasti zaradi priseljevanja kvalificiranih delav-
cev in osebja za opravljanje storitev iz drugih delov Slovenije (glej
zlasti odstavke 51–54, 192, 204–205 in 236 tega poro~ila). Poleg
tega je okvir za{~ite jezika {e vedno omejen na obmo~ja, ki so opre-
deljena kot narodnostno me{ana obmo~ja, ~eprav se navzo~nost go-
vorcev italijanskega jezika v treh ob~inah, na katere se to nana{a, {i-
ri ~ez strogo za~rtane meje teh obmo~ij. Slovenija naj bi zato glede
takega stanja zlasti razmislila o dveh vrstah ukrepov: o strategiji za
utrditev navzo~nosti italijanskega jezika zlasti v krajevnih uradih dr-
`avne uprave in v javnih slu`bah na obmo~jih, ki so zdaj opredeljena
kot narodnostno me{ana, in o postopnem raz{irjanju okvira za{~ite
italijanskega jezika, kot je zdaj zagotovljen za narodnostno me{ana
obmo~ja {e na druga obmo~ja teh treh ob~in, na vsa obmo~ja, na
katerih so stalno navzo~i govorci italijanskega jezika in ki jih je treba
dolo~iti v sodelovanju s temi govorci. 

I. Glede elektronskih medijev v italijanskem jeziku je treba Sloveniji ~e-
stitati za ohranitev radijskih in televizijskih kanalov v italijanskem jezi-
ku, ki so obstajali `e v nekdanji Jugoslaviji. Odbor strokovnjakov pa
je bil obve{~en o mo`nem razvoju dogodkov, ki bi lahko ogrozili
ohranitev te storitve (glej odstavke 70–73 in 215–216 tega poro~ila).
V zvezi s tem bi odbor strokovnjakov moral opozoriti, da bi zmanj{a-
nje oddajanja v italijanskem jeziku utegnilo pripeljati do neizpolnje-
vanja obveznosti, ki jih je Slovenija sprejela po to~ki i pododstavka a
prvega odstavka 11. ~lena listine. 
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J. Kon~no pa je bila splo{na te`ava pri nadzoru nad izvajanjem listine v
tem, da slovenski organi niso priskrbeli dovolj informacij, zaradi ~e-
sar odbor strokovnjakov ni mogel priti do sklepnih ugotovitev pri ne-
katerih obveznostih, ki jih je Slovenija sprejela. Odbor strokovnjakov
je tudi ugotovil, da se vlada ob pripravah za prvo ob~asno poro~ilo
ni posvetovala z vsemi pristojnimi organi (glej 34. odstavek tega po-
ro~ila). Poleg tega pa slovenski organi tudi niso sprejeli nobenih po-
sebnih ukrepov za objavo prvega ob~asnega poro~ila, kot je zahteva-
no v prvem odstavku 15. ~lena listine. 

Slovenska vlada je bila pozvana, naj da svoje pripombe k vsebini tega poro~ila
v skladu s tretjim odstavkom 16. ~lena listine. Prejete pripombe so prilo`ene v
II. dodatku.

Na podlagi tega poro~ila in njegovih ugotovitev je odbor strokovnjakov predlo`il
Odboru ministrov svoje predloge za priporo~ila, ki naj bi jih poslali Sloveniji. Isto-
~asno je odbor strokovnjakov poudaril, da morajo slovenski organi poleg teh splo-
{nih priporo~il upo{tevati tudi podrobnej{a opa`anja, vsebovana v tem poro~ilu. 

Na svojem 887. zasedanju 9. junija 2004 je Odbor ministrov sprejel svoje pripo-
ro~ilo Sloveniji, ki je vsebovano v delu B tega dokumenta.
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I. dodatek:
Listina o ratifikaciji

Slovenija: 

Izjava, vsebovana v verbalni noti Stalnega predstavni{tva Slovenije z dne 19.
septembra 2000, izro~eni generalnemu sekretarju ob deponiranju listine o rati-
fikaciji 4. oktobra 2000 – Or. Fr.

V skladu s petim odstavkom 7. ~lena listine bo Republika Slovenija smiselno upo-
rabljala dolo~be prvega do ~etrtega odstavka 7. ~lena tudi za romski jezik. 

Velja za obdobje: 01/01/01 - 
Ta izjava se nana{a na 7. ~len. 

Izjava, vsebovana v verbalni noti Stalnega predstavni{tva Slovenije z dne 19.
septembra 2000, izro~eni generalnemu sekretarju ob deponiranju listine o rati-
fikaciji 4. oktobra 2000 – Or. Fr.

Republika Slovenija izjavlja, da sta mad`arski in italijanski jezik obravnavana kot re-
gionalna ali manj{inska jezika na obmo~ju Republike Slovenije v smislu Evropske li-
stine o regionalnih ali manj{inskih jezikih. V skladu z drugim odstavkom 2. ~lena li-
stine bo Republika Slovenija za ta dva jezika uporabljala te dolo~be III. dela listine: 

8. ~len
To~ke i, ii, iii pododstavka a, to~ke i, ii, iii pododstavka c, to~ke i, ii, iii pododstavka
d, to~ko iii pododstavka e, to~ko iii pododstavka f, ter pododstavke g, h in i prvega
odstavka.
Drugi odstavek.

9. ~len
Pododstavke a, b, c, in d prvega odstavka. 
Pododstavke a, b in c drugega odstavka. 

10. ~len
Prvi odstavek.
Drugi odstavek.
Tretji odstavek.
^etrti odstavek.
Peti odstavek.

11. ~len
To~ko i pododstavka a in to~ko i pododstavka e prvega odstavka. 
Drugi odstavek.
Tretji odstavek.
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12. ~len
Pododstavke a, d, e in f prvega odstavka. 
Drugi odstavek.
Tretji odstavek.

13. ~len
Prvi odstavek.
Drugi odstavek.

14. ~len
Odstavek a.
Odstavek b. 
Velja za obdobje: 01/01/01 - 
Ta izjava se nana{a na 2. ~len. 
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II. dodatek:

Pripombe Vlade Republike Slovenije

Uvod

Republika Slovenija je prvo poro~ilo po Evropski listini o regionalnih ali manj{inskih
jezikih (ECRML) predlo`ila marca 2002. Na podlagi vpra{alnika odbora strokovnja-
kov o izvajanju Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih je Republika
Slovenija julija 2003 poro~ilo ustrezno dopolnila s pojasnili. Na podlagi poro~ila in
pojasnil Republike Slovenije in na podlagi obiska delegacije odbora v Sloveniji fe-
bruarja 2003 ter informacij slovenskih nevladnih organizacij je odbor strokovnjakov
za izvajanje Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih 21. novembra 2003
sprejel mnenje o izvajanju Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih v Re-
publiki Sloveniji in ga 18. decembra 2003 predlo`il Republiki Sloveniji. 

Na podlagi predlogov, ki so jih dali ustrezna ministrstva in uradi, je Republika Slo-
venija pripravila odgovor in pripombe k mnenju odbora strokovnjakov za izvajanje
Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih. Vlada Republike Slovenije je
sprejela odgovor na mnenje odbora strokovnjakov za izvajanje Evropske listine o re-
gionalnih ali manj{inskih jezikih na svoji seji 4. marca 2004.

Pripombe Republike Slovenije k mnenju odbora strokovnjakov Sveta Evrope 
o izvajanju Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih

Pripombe k mnenju odbora strokovnjakov Sveta Evrope o izvajanju 7. ~lena Evrop-
ske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih z dne 6. februarja 2004, stran 9, {t..
38, 39, in 40

38. Ob popisu prebivalstva v Republiki Sloveniji leta 2002 se je 35.642 oseb, ki `i-
vijo v Republiki Sloveniji (1,81 %), opredelilo za Hrvate, in 54.079 oseb je na-
vedlo hrva{ki jezik1 kot svoj materni jezik. Republika Slovenija se zaveda obvez-
nosti do pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije. To vpra{anje urejajo 14.,
61. in 62. ~len Ustave Republike Slovenije. 61. ~len Ustave Republike Slovenije
dolo~a: »Vsakdo ima pravico, da svobodno izra`a pripadnost k svojemu naro-
du ali narodni skupnosti, da goji in izra`a svojo kulturo in uporablja svoj jezik
in pisavo.« Glavni cilj tega odnosa je pospe{evati integracijske procese in hkrati
ohranjati in razvijati narodno prepoznavnost pripadnikov narodov nekdanje Ju-
goslavije. 
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Glede prepovedi razlikovanja pri ~lovekovih pravicah u`ivajo pripadniki narodov
nekdanje Jugoslavije enake pravice kot drugi dr`avljani Republike Slovenije po-
leg prej omenjenih ~lenov ustave (glej: II. poglavje Ustave Republike Slovenije:
~lovekove pravice in temeljne svobo{~ine, razen za 64. in 65. ~len). 

Ustava Republike Slovenije ne vsebuje dolo~b, ki bi se neposredno nana{ale na
posebno skrb za pripadnike narodov nekdanje Jugoslavije, Jude in Nemce.
Sklep o njihovem statusu zato temelji na dvostranskih sporazumih o sodelova-
nju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in vlado dr`ave, ki zastopa mati~ni
narod ustrezne etni~ne skupnosti.

Tako tesno sodelovanje bi lahko predstavili s sodelovanjem v kulturi med Re-
publiko Slovenijo in Republiko Hrva{ko, ki se je za~elo s podpisom Sporazuma
o sodelovanju v kulturi in izobra`evanju med Vlado Republike Slovenije in Vla-
do Republike Hrva{ke (Ur. l. RS, {t. 15 – 18/94, Meddr`avne pogodbe). V tej
zvezi so bila po podatkih Ministrstva za kulturo sredstva dodeljena trem hrva{-
kim dru{tvom, ki delujejo v Sloveniji2 (hrva{ki klub Komu{ina, [kofja Loka; Hr-
va{ko kulturno dru{tvo v Mariboru in Hrva{ko kulturno dru{tvo Novo mesto).
Cela vrsta razli~nih dejavnosti se za pripadnike hrva{ke skupnosti v Republiki
Sloveniji izvaja na podro~ju izobra`evanja (dodatne u~ne ure, posebne ure izo-
bra`evanja v maternem jeziku in drugo). Za te dejavnosti je pristojno Ministrs-
tvo za izobra`evanje, znanost in {port.

39. Ob popisu prebivalstva v Republiki Sloveniji leta 2002 se je 38.964 oseb, ki `i-
vijo v Republiki Sloveniji (1,98 %), opredelilo za Srbe in 1329 oseb je navedlo
srbski jezik kot svoj materni jezik. Za pripadnike srbske narodne skupnosti velja-
jo iste ustavne dolo~be, ki so navedene v 38. to~ki.

40. Ob popisu prebivalstva v Republiki Sloveniji leta 2002 se je 21.542 oseb, ki `ivijo
v Republiki Sloveniji (1,10 %), opredelilo za Bo{njake3 in 8.062 oseb (0,41 %) se
je opredelilo za Bosance4. 31.439 oseb (1,6 %) je navedlo bosanski jezik5 kot
svoj materni jezik. 

Bo{nja{ko skupnost v Sloveniji zastopata Bo{nja{ka kulturna zveza Slovenije in
Dru{tvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva – Ljiljan, pripadni-
ke islama, med katerimi je ve~ina Bo{njakov, pa Islamska skupnost Slovenije
(Me{ihat), ki ima trinajst odborov (d`emati) in deset molilnic (masjidi).
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2 Podatki o financiranju potreb za narodnostne skupnosti v Republiki Sloveniji (pismo Ministrstva za
kulturo {t. 403-246/2002-45 od 18. marca 2003), Arhiv vladnega urada za narodnosti.

3 Bo{njaki kot narod so bili uvedeni v Ustavo Federacije Bosne in Hercegovine leta 1994.
4 Ob zadnjem popisu prebivalstva so bili tisti, ki so se opredelili kot Bosanci, vklju~eni v skupino

oseb, ki se je opredelila na regionalni podlagi.
5 Vir: Statisti~ni urad Republike Slovenije; Popis prebivalstva – prebivalstvo, gospodinjstva in stano-

vanja 2002.



Za bo{nja{ko skupnost v Sloveniji sta Slovenija in Bosna in Hercegovina podpi-
sali Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in
Hercegovine o sodelovanju na podro~ju kulture, izobra`evanja in znanosti (Ur.
l. RS, {t. 17/2000). V tej zvezi so bila po podatkih Ministrstva za kulturo sreds-
tva dodeljena Bo{nja{ki kulturni zvezi Slovenije in Dru{tvu bosansko-hercegov-
skega in slovenskega prijateljstva – Ljiljan za kulturne dejavnosti in ohranjanje
bosanskega jezika in identitete (v skladu z 61. in 62. ~lenom Ustave Republike
Slovenije). Razli~ne dejavnosti so bile za dr`avljane Bosne in Hercegovine pri-
pravljene tudi na podro~ju izobra`evanja (dodatne u~ne ure, posebne ure izo-
bra`evanja v maternem jeziku itd.). 

Odbor strokovnjakov Sveta Evrope je ve~ji del svojega poro~ila namenil osebam, ki
izvirajo iz drugih delov nekdanje Jugoslavije, in drugim narodnim skupnostim ali
manj{inam, ki niso zajete v Ustavi Republike Slovenije. 

Slovenija se zaveda, da je to izredno ob~utljivo vpra{anje, zato bi morale razprave
temeljiti na trdnih presojah in celovitih izvedenskih analizah; vsi na hitro sprejeti
ukrepi in odlo~itve, ki ne upo{tevajo vseh okoli{~in in potreb ljudi, imajo lahko za
posledico nove napetosti ali celo spopade. 

Na zahtevo vladnega Urada za narodnosti izvaja In{titut za narodnostna vpra{anja
celostno raziskavo z naslovom »Polo`aj in status pripadnikov narodov nekdanje Ju-
goslavije v Republiki Sloveniji«. Ta raziskava bo dala trdno podlago za nadaljnje od-
lo~anje o tej zadevi. Raziskava je usmerjena v dolo~itev polo`aja in statusa Alban-
cev, Bo{njakov, ^rnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov, ki `ivijo v Sloveniji, in
bo na podlagi dela na kraju samem in drugih oblik raziskovalnega dela priskrbela
tudi ustrezno izskustveno gradivo. Na ta na~in bo mogo~e najti posebne mo`nosti
za ureditev stanja na tem podro~ju.

Pripombe k mnenju odbora strokovnjakov Sveta Evrope o izvajanju 
7. ~lena Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih z dne 
6. februarja 2004, stran 12, {t.54

Ob popisu prebivalstva v Republiki Sloveniji leta 2002 se je 418 oseb opredelilo za
pripadnike italijanske narodne skupnosti zunaj narodnostno me{anih obmo~ij. Ta
{tevilka pomeni 18,5 % celotnega {tevila pripadnikov italijanske narodne skupnosti.

Za{~ita manj{in je zelo vezana na pojem narodnostno me{anega obmo~ja. Ta obse-
ga obmo~ja ali naselja posamezne ob~ine, v katerih so zgodovinsko `iveli ali se tam
naselili pripadniki italijanskih ali mad`arskih avtohtonih narodnostnih skupnosti. Ita-
lijanske in mad`arske narodne skupnosti spadajo v skupino klasi~nih manj{inskih
skupnosti, kar pomeni, da je izvajanje posebnih manj{inskih pravic vezano pred-
vsem na ta obmo~ja, ki so natan~no opredeljena v statutih posameznih ob~in in jih
tradicionalno naseljujejo pripadniki manj{inskih narodnosti.
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^e `eli Slovenija izpopolniti ta model manj{inske za{~ite, bi morala oblikovati ve~je-
zi~ne narodne jezikovne strukture, ~esar pa sedaj ni mogo~e pri~akovati. Edina iz-
vedljiva mo`nost je ustrezno ponovno ovrednotenje tradicionalne prostorsko ome-
jene zasnove za za{~ito manj{inskih skupnosti. Ta zasnova temelji na ideji, da je
kulturna in duhovna dedi{~ina narodnostno me{anega obmo~ja skupna last vseh,
ki na takem obmo~ju prebivajo, ne glede na njihovo narodno pripadnost in dru`-
beni polo`aj, ki so ga imeli v razli~nih zgodovinskih obdobjih. 

Poudariti bi bilo treba, da je med pravice, ki jih pripadniki narodne skupnosti lahko
uresni~ujejo zunaj narodnostno me{anih obmo~ij (dolo~bo o tem najdete v ~etrtem
odstavku 64. ~lena Ustave Republike Slovenije), Republika Slovenija vklju~ila tudi
pravico pripadnikov narodne skupnosti, da so vpisani v posebni volilni imenik na-
rodnih manj{in, pravico voliti predstavnike narodnih manj{in v Dr`avni zbor, in to
tudi ~e ti predstavniki ne `ivijo na narodnostno me{anih obmo~jih, in pod dolo~e-
nimi pogoji pravico, da se u~ijo jezike narodnih manj{in.

Tudi odlo~ba Ustavnega sodi{~a {t. 844 (Ur. l. RS, {t. 20/1998) obravnava vpra{anje
pravic pripadnikov narodnih manj{in, ki `ivijo zunaj narodnostno me{anih obmo~ij.
Sodi{~e je odlo~ilo, da za osebe, ki `ivijo zunaj narodnostno me{anih obmo~ij po
ustavi ni nedopustno, da bi se opredeljevale za pripadnike italijanske ali mad`arske
avtohtone narodne skupnosti. Pri tem je sodi{~e upo{tevalo dolo~be 64. ~lena Us-
tave Republike Slovenije, na podlagi katerih zakon ureja pravice, ki jih pripadniki
narodne skupnosti lahko uresni~ujejo zunaj obmo~ij, na katerih `ivijo narodne skup-
nosti (Ur. l. RS, {t. 20/1998, stran 1314). 

Ozemeljska in politi~na zastopanost italijanske manj{ine v Sloveniji je opredeljena z
ustavo in zakonodajo, kar pomeni, da bi bila za vsako sprememba statusa in vloge
samoupravne narodne skupnosti potrebna tudi sprememba ustave. 

Pripombe k mnenju odbora strokovnjakov Sveta Evrope o izvajanju 
7. ~lena Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih z dne 
6. februarja 2004, stran 13, {t. 63

V 15. ~lenu Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o sodelova-
nju v kulturi, izobra`evanju in znanosti, podpisanega 30. aprila 2001 v Ljubljani, je
dolo~eno: »Pogodbenici bosta v programe Me{ane komisije, ustanovljene na podla-
gi prvega odstavka 20. ~lena, in v danem primeru v skupne delovne programe mi-
nistrstev obeh strani na podlagi tretjega odstavka 20. ~lena vsakokrat vklju~evali
tudi projekte v korist kulturnih kakor tudi izobra`evalno in znanstveno pomembnih
`elja in potreb pripadnikov nem{ko govore~e etni~ne skupine v Sloveniji (kot na pri-
mer projekte na podro~ju u~enja jezika in spomeni{kega varstva, {tipendij in po-
dobno).«6
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6 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sode-
lovanju v kulturi, izobra`evanju in znanosti (Ur. l. RS, {t. 5/2002).



Kakr{ne koli re{itve glede uporabe jezikov v Republiki Sloveniji (glej 11. ~len Ustave
Republike Slovenije), ki bi se razlikovale od zdaj veljavnih, bi zahtevale novo refe-
rendumsko odlo~anje o vsebini, ki so jo dr`avljani sprejeli `e ob ustanovitvi Sloveni-
je kot neodvisne dr`ave; to bi posledi~no pomenilo spreminjanje Ustave Republike
Slovenije.

Pripombe k mnenju odbora strokovnjakov Sveta Evrope o izvajanju 
7. ~lena Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih z dne 
6. februarja 2004, stran 14, {t. 73

Pobude glede sprejemanja programov RTV Koper/Capodistria na celotnem ozemlju
Istre niso razumno utemeljene. Slovenski oddajniki pokrivajo celoten del Republike
Slovenije, na katerem prebiva italijanska narodna skupnost. 

Dejavnosti radiotelevizije, ki se opravljajo kot javna slu`ba, so urejene z Zakonom o
radioteleviziji Slovenije. Po tem zakonu je javna slu`ba opredeljena kot ustvarjanje,
pripravljanje in oddajanje »po enega radijskega oziroma televizijskega programa za
italijansko oziroma mad`arsko narodno skupnost (v nadaljnjem besedilu: narod-
nostni program)«. Z oblikovanjem tega programa RTV Slovenija zagotavlja »uresni-
~evanje ustavnih pravic italijanske in mad`arske narodne skupnosti na podro~ju ra-
dijskega in televizijskega javnega obve{~anja, povezovanje narodnih skupnosti z
mati~nim narodom ter vklju~evanje kulturnih ter drugih dose`kov italijanskega ozi-
roma mad`arskega naroda v narodnostne programe«. 

RTV Slovenija zagotavlja to dejavnost zlasti prek svojih enot v Mariboru, Kopru in
Lendavi ter po lokalnih kanalih.

Sprejem programa narodne skupnosti mora biti zagotovljen na najmanj 90 %
ozemlja, na katerem prebivata italijanska in mad`arska narodna skupnost. Lastna
produkcija RTV Slovenije, koprodukcija in naro~ena produkcija informativnih, kul-
turnih, izobra`evalnih in razvedrilnih vsebin mora obsegati »najmanj dve uri dnev-
no, ~e gre za narodnostni radijski program oziroma najmanj 30 minut, ~e gre za
narodnostni televizijski program«. Narodnostni program ali del narodnostnega pro-
grama se lahko odda v ustvarjanje drugi RTV organizaciji oziroma producentu le »s
soglasjem programskega sveta narodnostnega programa«.

Redni dnevni radijski in televizijski programi za italijansko narodno skupnost v Re-
publiki Sloveniji se pripravljajo v okviru javne RTV Slovenije v regionalnem RTV cen-
tru Koper/Capodistria (nacionalna RTV Slovenija). Radijski program traja 18 ur dnev-
no in 126 ur na teden, televizijski program pa traja po 9 ur ob torkih, sredah, pet-
kih, sobotah in nedeljah ter 7,5 ure ob ponedeljkih in ~etrtkih. 

Poleg tega programe narodne skupnosti sofinancira dr`ava (vladni urad za narodne
manj{ine) na podlagi 14. ~lena Zakona o radioteleviziji Slovenije (Ur. l. RS, {t. 18/94, ...
79/2001).
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Odkar je Republika Slovenija samostojna, sofinancira italijanske kulturne ustanove v
Republiki Hrva{ki (EDIT Rijeka / EDIT Fiume, Talijanska unija Rijeka / Unione Italiana
- Fiume, Talijanska drama Rijeka / Drama Italiano Fiume, Centar za historijska istra-
`ivanja, Rovinj / Centro di ricerche storiche, Rovigno), in to kljub temu, da med dr-
`avama ni o tem nobene ustrezne pravne listine. 

Pripombe k mnenju odbora strokovnjakov Sveta Evrope o izvajanju 
7. ~lena Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih z dne 
6. februarja 2004, stran 18, {t. 91

Zaradi zgodovinske usode in drugih okoli{~in so med romskim prebivalstvom v Slo-
veniji velike razlike, ki temeljijo na tradiciji, jeziku, posebnem na~inu `ivljenja ter
stopnji socializacije in vklju~evanja v dru`bo. Polo`aj Romov v severovzhodnem delu
Slovenije je veliko bolj{i od polo`aja Romov v ju`nem delu Slovenije.

Republika Slovenija si prizadeva za dosledno izvajanje vladnega programa ukrepov
za pomo~ Romom, sprejetega leta 1995.

Izobra`evanje

V skladu s programom ukrepov za pomo~ Romom in ustrezno zakonsko podlago
(Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`evanja, Zakon o vrtcih in Zakon
o osnovni {oli) odobri Ministrstvo za izobra`evanje, znanost in {port {olam z romski-
mi otroki dodatne {olske ure za skupinsko delo zunaj glavnih ur pouka v razredih,
tako da ostanejo romski otroci pri dopolnilnem pouku v popoldanskem varstvu.

Za Rome so predvideni posebni normativi in standardi za oblikovanje razredov. Nor-
mativ za oblikovanje romskega razreda v osnovni {oli je 16 u~encev, normativ za ob-
likovanje rednega razreda, v katerem so vsaj trije romski u~enci, pa je 21 u~encev.

V pred{olskem izobra`evanju se lahko sestavi romski razred, ~e je v njem vsaj pet
romskih otrok. Ministrstvo za izobra`evanje, znanost in {port sofinancira 25 % cene
programa za tak razred. Nekateri razredi so sicer namenjeni samo romskim u~encem,
vendar je ve~ina romskih otrok vklju~ena v splo{ne razrede popoldanskega varstva.

Za romske otroke so pripravljeni tudi posebej prilagojeni u~beniki za slovenski jezik,
matematiko ter spoznavanje narave in dru`be.

Ministrstvo za izobra`evanje, znanost in {port dodeljuje vsak mesec dodatna sreds-
tva za romske dijake. Ta sredstva so namenjena za nakup {olskih potreb{~in in za
nekatere izdatke za dneve posebnih dejavnosti, izlete in {olsko malico. Ministrstvo
zagotavlja romskim dijakom tudi {tipendije, zlasti za pedago{ke poklice. 

V zvezi z izvajanjem programa 9-letne osnovne {ole je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splo{no izobra`evanje leta 2000 sprejel navodila za izvajanje programa 9-letne
osnovne {ole za romske otroke (posebna {tudijska skupina je pripravila nove metode
dela, ki bodo sprejete za 9-letno osnovno{olsko izobra`evanje romskih otrok). 
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V okviru programa Konkuren~nost Slovenije 2001–2006 je bil po javnem razpisu iz-
bran triletni razvojno-raziskovalni projekt. Namen tega projekta je razviti modele
vzgoje in izobra`evanja Romov, kon~ni cilj pa je pove~ati njihovo redno zaposlitev. 

Leta 2002 je bila pri Ministrstvu za izobra`evanje, znanost in {port ustanovljena de-
lovna skupina za pripravo strategije hitrej{ega vklju~evanja Romov v vzgojno-izobra-
`evalni proces. V okviru takega hitrej{ega vklju~evanja Romov je ministrstvo v letu
2002 dalo tudi svojo finan~no podporo za raziskovalno nalogo z naslovom Strate-
gija vklju~evanja romskih otrok v osnovno{olske programe.

Pod pokroviteljstvom Ministrstva za izobra`evanje, znanost in {port so bili leta 2002
v Murski Soboti in leta 2003 na Dolenjskem organizirani izobra`evalni seminarji o
romskem jeziku in kulturi za osnovno{olske u~itelje in vzgojitelje. 

V Sloveniji je bilo nekaj poskusov, da bi pripravili slovnico in slovar romskega jezika.
Posebej je treba omeniti prizadevanja Rajka [ajnovi~a z Dolenjske in Jo`eka Horvata
- Muca iz Prekmurja; pripravila sta `e prvi osnutek pisanega romskega jezika. 

Konec leta 2002 je Zveza Romov Slovenije objavila knjigo z naslovom Romski jezik -
zbirka romskih besed. To je analiza posebnosti romskega jezika v Sloveniji in vsebu-
je tudi romsko-slovenski slovar izbranih besed.

Romski jezik se `e uporablja v romskem ~asopisu ROMANO THEM – ROMSKI SVET,
ki ga izdaja Zveza Romov Slovenije, besedila pa se objavljajo delno v slovenskem in
delno v romskem jeziku.

Zalo`ni{ka dejavnost Romov je izdala publikacije: LUNIN PRSTAN – zbirka pesmi in
iger avtorjev Jo`eta Livijena in Jo`eka Horvata - Muca, POT – DROM (R. [ajnovi~),
KRVAVA VODA (J. Horvat - MUC), ROMSKI ZBORNIK – I in II (prispevki avtorjev z
mednarodnih romskih taborov), VIOLINA – HEGEDUVA (J. Horvat - MUC).
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B.
Priporo~ilo Odbora ministrov 

Sveta Evrope o uporabi listine 
v Sloveniji

SVET EVROPE
ODBOR MINISTROV

Priporo~ilo RecChL(2004)3
Odbora ministrov 
o uporabi Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih
v Sloveniji

(Sprejel ga je Odbor ministrov 9. junija 2004
na 887.zasedanju ministrskih namestnikov)

Odbor ministrov

v skladu s 16. ~lenom Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih

ob upo{tevanju listine o ratifikaciji, ki jo je Slovenija predlo`ila 4. oktobra 2000,

glede na oceno, ki jo je dal odbor strokovnjakov za Evropsko listino o regionalnih
ali manj{inskih jezikih v zvezi z uporabo te listine v Sloveniji,

ob upo{tevanju pripomb slovenskih organov oblasti k vsebini poro~ila odbora stro-
kovnjakov in 

zavedajo~ se, da ta ocena temelji na informacijah, ki jih je dala Slovenija v svojem
prvem ob~asnem poro~ilu, dodatnih informacijah, ki so jih dali slovenski organi,
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informacijah, ki so jih predlo`ile organizacije in zdru`enja, ki so zakonito ustanov-
ljena v Sloveniji, ter informacijah, ki jih je odbor strokovnjakov dobil med svojim
obiskom na kraju samem,

priporo~a, da organi oblasti Slovenije upo{tevajo vsa opa`anja odbora strokovnja-
kov, predvsem pa da:

1. ponovno preu~ijo svoje stali{~e do hrva{kega jezika s stali{~a listine, opredelijo
zemljepisna obmo~ja, na katerih listina velja za hrva{ki jezik in za ta jezik upo-
rabljajo njen 7. ~len; raz~istijo vpra{anje tradicionalne navzo~nosti srbskega jezi-
ka in bosanskega jezika v Sloveniji v sodelovanju z govorci teh dveh jezikov;

2. uporabijo za{~ito po II. delu za nem{ki jezik kot regionalni ali manj{inski jezik v
Sloveniji v smislu listine in zlasti utrdijo dolo~bo o pou~evanju nem{kega jezika
ali v nem{kem jeziku kot regionalnem ali manj{inskem jeziku, predvsem na Ko-
~evskem;

3. zagotovijo potrebno vklju~evanje govorcev romskega jezika, da jim omogo~ijo
polno sodelovanje v gospodarskem, dru`benem in politi~nem `ivljenju in ohra-
njanje njihove jezikovne in kulturne prepoznavnosti;
se dejavno vklju~ijo v proces razvoja romskega jezika kot knji`nega jezika, zlasti
s standardizacijo, po mo`nosti na evropski ravni, v tesnem sodelovanju s pred-
stavniki vseh romskih skupnosti, ki `ivijo v Sloveniji, in drugimi evropskimi dr`a-
vami, ki jih to zadeva, ter utrjujejo pou~evanje romskega jezika vsaj v ni`jih raz-
redih, pa ~eprav standardizacija jezika {e poteka;

4. sprejmejo potrebne ukrepe za spodbujanje uporabe mad`arskega jezika v zvezi
s sodnimi postopki in gospodarskim `ivljenjem na narodnostno me{anih ob-
mo~jih;

5. oblikujejo strategijo za utrditev uporabe italijanskega jezika v zvezi z javno upra-
vo in javnimi slu`bami na obmo~jih, ki so zdaj opredeljena kot narodnostno
me{ana, postopoma pa obseg za{~ite, ki je za italijanski jezik sedaj zagotovljena
na narodnostno me{anih obmo~jih, raz{irijo v omenjenih treh ob~inah {e na
druga obmo~ja, na katerih stalno prebivajo govorci italijanskega jezika in jih je
treba v sodelovanju z njimi {e opredeliti;

6. objavljajo ob~asna poro~ila o izvajanju listine.
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II. Periodi~no poro~ilo Republike
Slovenije o uresni~evanju 

Evropske listine o regionalnih ali
manj{inskih jezikih



Uvodni del

1. Slovanski etnos prevladuje na obmo~ju dana{nje slovenske dr`ave in v nekaterih
nanjo meje~ih de`elah od konca 6. stoletja dalje. Slovenski narod je posebna
narodna entiteta iz slovanske jezikovne skupine. Predniki dana{njega slovenske-
ga naroda so bili prete`ni del zgodovine sestavni del drugih dr`avnih tvorb. Na
podlagi prvih demokrati~nih volitev aprila 1990 in plebiscita decembra 1990, je
Republika Slovenija po razpadu Socialisti~ne federativne republike Jugoslavije
svojo neodvisnost razglasila 25. junija 1991.

Dr`avna ureditev: Slovenska ustava je bila sprejeta 23. decembra 1991 in zago-
tavlja parlamentarni sistem upravljanja. Je najvi{ji pravni akt, ki ga sprejema in
dopolnjuje dr`avni zbor po posebnem postopku (potrebna je dvotretjinska ve~i-
na). Drugi pravni akti v hierarhi~nem zaporedju so: zakoni, ki jih sprejema dr-
`avni zbor, odloki vlade za izvajanje zakonov, predpisi, smernice in odredbe mi-
nistrstev za izvajanje zakonov in vladnih odlokov; predpisi lokalnih samouprav-
nih organov, ki jih le-ti sprejemajo za urejanje zadev v okviru svojih pristojnosti.

Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik nje-
nih obrambnih sil. Predsednika se izvoli na neposrednih volitvah za najve~ dve
petletni obdobji. Najvi{ji zakonodajni organ je dr`avni zbor (90 poslancev), ki
sprejema zakone. Dr`avni svet (40 ~lanov) opravlja svetovalno vlogo in zastopa
nosilce socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Vlada predstavlja
izvr{ilno oblast in je odgovorna dr`avnemu zboru. 

Sodstvo: Sodniki so pri opravljanju svoje funkcije neodvisni. Vezani so na ustavo
in zakon. Sodi{~a so okrajna in okro`na; vi{ja sodi{~a so prito`bena sodi{~a, vr-
hovno sodi{~e pa je najvi{je sodi{~e v sodnem sistemu. 

Prvi slovenski varuh ~lovekovih pravic je bil izvoljen septembra 1994 in o svojem
delu poro~a dr`avnemu zboru. 

Lokalna samouprava: Prebivalci Slovenije uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob-
~inah in drugih lokalnih skupnostih. V Sloveniji je 193 ob~in, od teh jih ima 11
status mestne ob~ine. 

Narodne skupnosti: Italijanska skupnost na obalnem obmo~ju in mad`arska na
severovzhodu dr`ave veljata za avtohtoni manj{ini; njune pravice so za{~itene z
ustavo. Druge etni~ne skupine: Hrvati, Srbi, Bo{njaki, Jugoslovani, Makedonci,
^rnogorci in Albanci. V Sloveniji `ivi tudi romska skupnost. Njen polo`aj in po-
sebne pravice so urejene s podro~nimi zakoni. 

Uradni jezik je sloven{~ina, na narodnostno me{anih ozemljih tudi mad`ar{~ina
in italijan{~ina.
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2. Republika Slovenija je ob deponiranju listine o ratifikaciji Listine o regionalnih ali
manj{inskih jezikih generalnemu sekretarju Sveta Evrope sporo~ila, da sta na
ozemlju Republike Slovenije regionalna ali manj{inska jezika italijanski in ma-
d`arski jezik. Prav tako je sporo~eno, da se bodo dolo~be od prvega do ~etrte-
ga odstavka 7. ~lena smiselno uporabljale tudi za romski jezik. Poselitveni pro-
stor govorcev italijanskega jezika obsega narodno me{ana obmo~ja naselij (ta
so dolo~ena v posameznih ob~inskih statutih) v treh obalnih ob~inah:

• Koper/Capodistria (7. ~len: »Na narodnostno me{anem obmo~ju ob~ine, kjer
`ivijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti in ki obsega naselja
Ankaran/Ancarano, Barizoni/Barisoni, Bertoki/Bertocchi, Bo{amarin/Bossa-ma-
rino, Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini, Kampel/Campel, Kolomban/-Colombano,
Koper/Capodistria, Prade, Preman~an/Premanzano, del naselja Spodnje [kofije
(Valmarin), [alara/Salara in [kocjan/San Canziano sta uradna jezika sloven{~i-
na in italijan{~ina.«1),

• Izola/Isola (tretji odstavek 4. ~len: »Na narodnostno me{anem obmo~ju
(dvojezi~no obmo~je), ki obsega mesto Izola/Isola, Dobrava pri Izoli, Jagodje,
Livada in Polje pri Izoli, sta v javnem in dru`benem `ivljenju slovenski in itali-
janski jezik enakopravna.«2),

• Piran/Pirano (3. ~len: »Na narodnostno me{anem obmo~ju ob~ine, na katerem
`ivijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in ki obsega obmo~ja naselij: »Pi-
ran/Pirano, Portoro`/Portorose, Lucija/Lucia, Strunjan/Strugnano, Se~a/Sezza, Se-
~ovelje/Sicciole, Parecag/Parezzago in Dragonja (dvojezi~no obmo~je), je v jav-
nem `ivljenju italijanski jezik enakopraven s slovenskim jezikom.«3); 

Govorci mad`arskega jezika `ivijo v petih ob~inah v Prekmurju, v vzhodnem
predelu Slovenije ob meji z Mad`arsko:

• Hodo{/Hodos (1. ~len: »Ob~ina Hodo{ je samoupravna lokalna skupnost us-
tanovljena z zakonom na obmo~ju naslednjih narodnostno me{anih naseljih,
na katerem `ivijo pripadniki mad`arske narodne skupnosti: Hodo{/Hodos, Kr-
plivnik/Kapornak.«4),

• [alovci (2. ~len: »Del obmo~ja ob~ine, v katerem `ivijo pripadniki mad`arske
narodne skupnosti je narodnostno me{ano. Narodnostno me{ano obmo~je
obsega naselje Domjan{ovci/Domonkosfa.«5),

• Moravske Toplice (drugi odstavek 1. ~len: »V naseljih ^ike~ka vas/Csekefa,
Motvarjevci/Szentlászló, Porda{inci/Kisfalu, Prosenjakovci/Pártosfalva in Sredi{-
~e/Szerdahely `ivijo pripadniki mad`arske narodne skupnosti.«6),
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• Dobrovnik/Dobrovnak (drugi odstavek 2. ~len: »Del obmo~ja ob~ine, na ka-
terem `ivijo pripadniki mad`arske narodne skupnosti je narodnostno me{ano.
Narodnostno me{ano obmo~je zajema naselji Dobrovnik/Dobronak in @itkov-
ci/Zsitkóc.«7),

• Lendava/Lendva (1. ~len: »Ob~ina Lendava je samoupravna lokalna skupnost
ustanovljena z zakonom na obmo~ju naslednjih naselij: Banuta/Bánuta, Beni-
ca, ^entiba/Csente, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgova{ke gorice/Hosszúfaluhegy,
Dolina pri Lendavi/Völgyifalu, Dolnji Lako{/ Alsólakos, Gaberje/Gyertyános,
Genterovci/Göntérháza, Gornji Lako{/ Felsölakos, Hotiza, Kamovci/Kámaháza,
Kapca/Kapca, Kot/Kót, Lendava/ Lendva, Lendavske gorice/Lendvahegy, Most-
je/Hidvég, Peti{ovci/Petesháza, Pince/Pince, Pince Marof/Pince major, Radmo-
`anci/Radamos, Trimlini/ Hármasmalom, Brezovec del. Narodnostno me{ano
obmo~je ob~ine na katerem `ivijo tudi pripadniki mad`arske narodne skupno-
sti obsega navedena naselja razen naselij Benica, Hotiza in Brezovec del.«8).

3. Po podatkih popisa prebivalstva iz leta 2002 se je po na~elu pripadnosti za ita-
lijansko narodnost opredelilo 2258 oseb, po materinem jeziku, ki je pravzaprav
predmet konvencije o kateri se daje drugo poro~ilo, pa je oseb, ki jim je mate-
rin jezik italijan{~ina: 3762.

Za mad`arsko narodnost pa se je opredelilo 6243 oseb, da je njihov materin je-
zik mad`ar{~ina pa 7713 oseb. 

Za primerjavo: na popisu v letu 1991 se je za italijansko narodnost izreklo 2959
oseb, po materinem jeziku 3882 oseb; za mad`arsko narodnost se je opredelilo
8000 oseb, po materinem jeziku pa 8729 oseb.

Na~in zbiranja podatkov o narodni pripadnosti in materinem jeziku je bilo v Po-
pisu 2002 v primerjavi s popisom v letu 1991 nekoliko spremenjen. Po dolo~ilih
10. ~lena Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, {t. 66/2000, 26/2001) se je morala o narodni/etni~ni
pripadnosti (kamor sodijo tudi podatki o materinem jeziku) in veroizpovedi vsa-
ka oseba, stara 14 let ali ve~, opredeliti SAMA. Za otroke, mlaj{e od 14 let, so
odgovor lahko posredovali star{i, posvojitelji oziroma skrbniki. 

Za primerjavo: ob popisu leta 1991 so za otroke, mlaj{e od 15 let, odgovor o
narodni pripadnosti posredovali star{i ali drugi zakoniti zastopniki (skrbniki,
posvojitelji). Za osebe, ki so bile med obiskom obiskovalca odsotne, je v prete-
klih popisih (tako na primer tudi leta 1991) odgovor o narodni pripadnosti po-
pisovalcu lahko posredoval polnoletni ~lan gospodinjstva.

Za ~lane gospodinjstva, ki so kriti~nega trenutka ob popisu (31. marca 2002)
dopolnili vsaj 14 let starosti, vendar so bili v ~asu popisovanja oziroma v ~asu
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7 Statut Ob~ine Dobrovnik (Uradni list RS, {t. 34/1999).
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obiska popisovalca odsotni ali se v navzo~nosti drugih ~lanov gospodinjstva ozi-
roma popisovalca o narodni/etni~ni pripadnosti, materinem jeziku in veroizpo-
vedi niso `eleli opredeliti, so se podatki o narodni/etni~ni pripadnosti in materi-
nem jeziku zbirali z izjavo o narodni/etni~ni pripadnosti, materinem jeziku in ve-
roizpovedi (vpra{alnik P-3/NV), ki jo je popisovalec skupaj s kuverto za odgovor
pustil v gospodinjstvu. Na ta na~in je bilo vsaki osebi omogo~eno, da izjavo o
narodni/etni~ni pripadnosti, materinem jeziku in veroizpovedi izpolni sama in jo
po{lje po po{ti Statisti~nemu uradu RS. Po{iljanje izjave o narodni/etni~ni pri-
padnosti, materinem jeziku in veroizpovedi ni bilo obvezno. Upo{tevane so bile
samo tiste prispele izjave o narodni/etni~ni pripadnosti, materinem jeziku in ve-
roizpovedi, ki so bile podpisane.

Odgovori so se, kot je bilo `e navedeno, zbirali le neposredno od oseb starih
14 ali ve~ let (ob zadnjem popisu je bil torej uporabljen metodolo{ki pristop, da
sme na vpra{anje o narodni/etni~ni pripadnosti in veroizpovedi sama odgovoriti
vsaka oseba, stara 14 let ali ve~, ki na vpra{anje `eli odgovoriti). To je posledi~-
no pomenilo, da so vse osebe, ki med popisovanjem niso bile navzo~e v gospo-
dinjstvu oz. niso `elele odgovarjati v navzo~nosti drugega ~lana gospodinjstva
ali popisovalca, prejele poseben vpra{alnik in pisemsko ovojnico z vnaprej pla-
~ano po{tnino. Razdeljenih je bilo blizu 250.000 vpra{alnikov, vrnjenih in obde-
lanih pa jih je bilo okrog 75 % ali pribli`no 188.000. Veliko {tevilo takih oseb
vpra{alnikov ni vrnilo SURS-u, kar je avtomati~no pomenilo, da so v vseh tabe-
lah prikazani kot neznani.

Pri popisu leta 2002, druga~e kot je bilo to leta 1991, se ni popisalo zdomcev,
oseb, ki imajo sicer stalno prebivali{~e v Sloveniji, pa so od{li v tujino za ve~ kot
tri mesece.

Ob vsaki primerjavi podatkov o narodnosti med letoma 1991 in 2002 se je po-
trebno zavedati, da je bilo leta 1991 v kategorijah »niso `eleli odgovoriti« in
»neznan« 42.355 oseb, leta 2002 pa 174.913 oseb, kjer se dopu{~a mo`nost,
da je tudi veliko oseb iz t.i. me{anih zakonov. Iz tega je razvidno, da se je dra-
sti~no pove~alo {tevilo tistih, ki na vpra{anje o narodni pripadnosti in materi-
nem jeziku niso `eleli odgovarjati ali je odgovor ostal neznan9.

Problematika dejansko le statisti~nega upada {tevila pripadnikov italijanske in
mad`arske narodne skupnosti in s tem govorcev posameznega manj{inskega je-
zika v RS oz. uporaba materinega jezika pri nacionalnih manj{inah po zadnjem
popisu prebivalstva je bila izpostavljena v okviru nekaterih teles: delovnega
omizja za vpra{anje manj{in, ki deluje v okviru Me{ane komisije med Republiko
Slovenijo in Avtonomno de`elo Furlanijo-Julijsko krajino za obravnavo skupnih
razvojnih vpra{anj ter v okviru Komisije za spremljanje Sporazuma o zagotavlja-
nju posebnih pravic slovenske narodne manj{ine v Republiki Mad`arski in ma-
d`arske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji.
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S tem vpra{anjem se je ukvarjala tudi Komisija Dr`avnega zbora za narodni
skupnosti, Komisija Vlade RS za narodni skupnosti, Urad Vlade RS za narodno-
sti in seveda tudi Statisti~ni urad Republike Slovenije.

Glede na analizo Statisti~nega urada RS so mo`ni vzroki za statisti~ni upad
pripadnikov italijanske in mad`arske narodne skupnosti v RS po kriteriju nacio-
nalne pripadnosti predvsem statisti~ne, demografske in sociolo{ke narave:
– manj{a nataliteta, 
– staranje prebivalstva, 
– me{ani zakoni,
– nov metodolo{ki pristop (obveznost izjavljanja samih otrok starej{ih od 14

let) in dejstvo, da se 
– edini prisotni ~lan gospodinjstva ni smel izjasniti za ostale ~lane.

Nadalje se da sklepati, da se je {tevilo Italijanov in Mad`arov (statisti~no gleda-
no – neobvezna opredelitev) zmanj{alo predvsem zaradi sprememb narodne
opredelitve, neopredeljevanja in menjave generacij. Pri zadnjem popisu je bila
tudi bolj poudarjena mo`nost neizrekanja za narodno pripadnost oz. glede ma-
terinega jezika (kar ni bilo obvezno tudi v prej{njem popisu, vendar ta opcija ni
bila toliko poudarjena). Novost glede metodolo{kega pristopa predstavlja tudi
dejstvo, da leta 2002 prvi~ niso bili v popis zajeti »zdomci« (ki imajo stalno pre-
bivali{~e v Republiki Sloveniji – na narodnostno me{anem obmo~ju – `ivijo, de-
lajo ali {tudirajo pa v Italiji oziroma na Mad`arskem).

Iz analize Vlade RS, ki jo je sprejela 29. 7. 2004, dalje izhaja ugotovitev, da
opa`amo tako v Sloveniji, kot tudi drugod po Evropi trend opu{~anja etni~nih
oz. jezikovnih identifikacij. V potrditev navedenemu gre dejstvo, da so v Repub-
liki Sloveniji strahovito upadli tudi narodno opredeljeni etni~ni Slovenci; njihovo
{tevilo se je, kot je bilo `e navedeno, zni`alo za 58.294 oseb, kar je doslej naj-
ve~ji, predvsem nepri~akovan in te`ko razumljiv upad. V istem obdobju je dra-
sti~no upadlo tudi {tevilo pripadnikov slovenske nacionalne manj{ine v Avstriji
(na Koro{kem) in Slovencev na Hrva{kem; v sosednji dr`avi Hrva{ki se je mo~no
zni`alo tudi {tevilo Italijanov (za 1667 oseb) in Mad`arov (za 5760 oseb). Sko-
raj identi~no je z upadom slovenske manj{ine v Italiji. Vse to se seveda nana{a
tudi na uporabo dolo~enega manj{inskega jezika kot materinega jezika.

V nasprotju z golimi statisti~nim podatki o {tevilu pripadnikov italijanske in ma-
d`arske narodne skupnosti v RS oz. o osebah, ki jim je materin jezik eden od
obeh priznanih manj{inskih jezikov, ki so bili pridobljeni na podlagi fakultativne-
ga odgovarjanja, pa je Vlada RS v analizi, sprejeti 29. 7. 2004, ugotovila, da je
dejansko {tevilo pripadnikov italijanske narodne skupnosti na narodnostno me-
{anem podro~ju celo opazno ve~je, 2970 oseb. Ko pa k temu pri{tejemo {e pri-
padnike italijanske narodne skupnosti, ki `ivijo izven narodnostno me{anega
podro~ja (418 oseb), se poka`e, da `ivi na celotnem teritoriju Slovenije 3388
oseb italijanske narodnosti ali 12,66 % ve~, kot glede na popis prebivalstva leta
1991 (2959 oseb). 
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Podobno je pri mad`arski narodni skupnosti: {tevilo pripadnikov mad`arske na-
rode skupnosti na narodnostno me{anem obmo~ju je tako 7297 oseb, ~e k
temu pri{tejemo {e pripadnike iste skupnosti izven narodnostno me{anega po-
dro~ja (1031 oseb), pa se poka`e, da gre za 8328 oseb, kar je ve~ za 3,94 %
kot leta 1991 (8000 oseb). 

Analogno temu in opirajo~ se na statisti~ne podatke pa je {tevilo oseb, ki upo-
rablja oz. {teje italijanski ali mad`arski jezik kot materin jezik, {e nekoliko ve~je
od `e navedenega {tevila. V prid gornjim navedbam govorijo tudi podatki iz
evidence volilcev ob parlamentarnih volitvah v RS, dne 3. oktobra 2004. Po po-
datkih Republi{ke volilne komisije10 je bilo namre~ v posebne volilne imenike
narodnih skupnosti vpisanih 2767 pripadnikov italijanske narodne skupnosti v
RS ter 6610 pripadnikov mad`arske narodne skupnosti v RS. Ti podatki se seve-
da nana{ajo le na osebe stare 18 let in ve~. ^e k tem {tevilkam iz parlamentar-
nih volitev pri{tejemo {e pripadnike italijanske in mad`arske narodne skupnosti
oz. govorce italijanskega in mad`arskega jezika kot materinega jezika, ki so
mlaj{i od 18 let, je slika za italijansko in mad`arsko narodno skupnost oz. go-
vorce obeh manj{inskih jezikov zelo optimisti~na in ka`e na velike rezultate po-
sebne za{~ite obeh manj{inskih jezikov.

Glede na ugotovljeno situacijo je mo`no sklepati, da je {tevilo pripadnikov obeh
narodnih skupnosti, ko se odlo~a o konkretnih interesih (volitve svetnikov, po-
d`upanov, volitve v Dr`avni zbor itd.), vi{je, kot v zadevah, kjer ni posebnega
interesa. Gre za dolo~ene sociolo{ke razloge, ki bi jih bilo potrebno raziskati
znotraj posamezne narodne skupnosti s posebno raziskavo.

Tudi obe narodni skupnosti v Sloveniji do zdaj nista izrazili nezadovoljstva ali dru-
gih tehtnih pomislekov, zaradi katerih bi se posamezna narodna skupnost ~utila
zapostavljeno ali bi se iz drugih razlogov z zaskrbljenostjo udele`ili popisa prebi-
valstva. Prito`b glede kakr{nih koli pritiskov s strani dr`ave tudi ni bilo zaslediti.

Da je splo{na dru`bena klima za obe narodni skupnosti in druge etni~ne skup-
nosti in skupine v Sloveniji ugodna, ka`e tudi porast {tevila oseb, ki so se gle-
de na popis leta 1991 in 2002 opredelili za Nemce (40,3 % porast), za Avstrij-
ce (30,4 % porast) ali za pripadnike romske skupnosti (30,4 % porast), ki so v
marsikaterem lokalnem okolju celo stigmatizirani. Na obstoj tolerance, strpno-
sti in znake evropskega modela so`itja, vsaj glede avtohtonih narodnih skup-
nosti, ka`ejo tudi nekatera druga dejstva, npr. v Prekmurju, na narodnostno
me{anem podro~ju, se tudi ve~insko prebivalstvo, samoumevno in brez opaz-
nih nasprotovanj izobra`uje v dvojezi~nih izobra`evalnih ustanovah, na obal-
nem podro~ju pa sta bila na zadnjih dr`avnozborskih volitvah dva pripadnika
italijanske narodne skupnosti izvoljena za poslanca predvsem z glasovi ve~in-
skega prebivalstva.
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Vloga ter naloga dr`ave je, da se zagotovi vse pogoje in ugodne razmere za
`ivljenje pripadnikov narodnih skupnosti, da se le-ti ~utijo svobodne izra`ati
svojo narodno pripadnost ter da jim je dejansko omogo~eno celostno izvajanje
posebnih pravic, ki jih dolo~a Ustava RS. Dr`ava mora torej z vsemi mo`nimi
ukrepi poskrbeti, da se v praksi vsi zakoni in ostali predpisi dejansko izvajajo ter
se tako zagotovi ugodna klima.

4. Republika Slovenija »jezikov brez ozemlja« (non-teritorial languages) ni posebej
dolo~ila. 

5. Za{~ito in razvoj regionalnih ali manj{inskih jezikov v Sloveniji je mogo~e razdeli-
ti v ve~ segmentov. Izhodi{~e za za{~ito teh jezikov je Republika Slovenija v Te-
meljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije11, k Us-
tavi RS, v poglavju III. opredelila: »Italijanski in mad`arski narodni skupnosti v Re-
publiki Sloveniji in njunim pripadnikom so zagotovljene vse pravice iz ustave Re-
publike Slovenije in mednarodnih pogodb«. Polo`aj in posebne pravice avtohto-
ne italijanske in mad`arske narodne skupnosti v Sloveniji, so tako opredeljene v
64. ~lenu Ustave Republike Slovenije, kot temeljnem pravnem aktu dr`ave.

64. ~len Ustave RS dolo~a:

– avtohtoni italijanski in mad`arski narodni skupnosti ter njunim pripadnikom je
zagotovljena pravica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole;

– za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospo-
darske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na podro~ju
javnega obve{~anja in zalo`ni{tva;

– v skladu z zakonom imata narodni skupnosti in njuni pripadniki pravico do vzgo-
je in izobra`evanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in
izobra`evanja (zakon dolo~a obmo~ja, na katerih je dvojezi~no {olstvo obvezno);

– narodnima skupnostma in njunimi pripadnikom je zagotovljena pravica, da goji-
jo odnose s svojima mati~nima narodoma in dr`avama (Slovenija gmotno in mo-
ralno podpira uveljavljanje teh pravic);

– na obmo~jih, kjer ti skupnosti `ivita, ustanovijo njuni pripadniki za uresni~evanje
svojih pravic samoupravne skupnosti (na njihov predlog lahko dr`ava pooblasti
samoupravne narodne skupnosti za opravljanje dolo~enih nalog iz dr`avne pri-
stojnosti ter zagotavlja sredstva za njihovo uresni~evanje);

– narodni skupnosti sta neposredno zastopani v predstavni{kih organih lokalne sa-
mouprave in v dr`avnem zboru (80. ~len Ustave RS v tretjem odstavku dolo~a,
da se v dr`avni zbor vedno izvoli po en poslanec italijanske in mad`arske narod-
ne skupnosti; za razliko od ostalih poslancev dr`avnega zbora RS, ki so izvoljeni
po proporcionalnem sistemu, se predstavnika narodnih skupnosti volita po ve~in-
skem na~elu);
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– zakon ureja polo`aj in na~in uresni~evanja pravic italijanske in mad`arske narod-
ne skupnosti na obmo~jih, kjer `ivita, obveznosti samoupravnih lokalnih skupno-
sti za uresni~evanje teh pravic, ter tiste pravic, ki jih pripadniki te skupnosti ure-
sni~ujejo tudi zunaj teh obmo~ij;

– pravice narodnih skupnosti so zagotovljene ne glede na {tevilo pripadnikov teh
skupnosti;

– Ustava RS v 5. odstavku 64. ~lena dolo~a, da: »zakoni, drugi predpisi in splo{ni
akti, ki zadevajo uresni~evanje v ustavi dolo~enih pravic in polo`aja zgolj narod-
nih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja predstavnikov narodne skup-
nosti«; na podlagi ustavnega dolo~ila pa nadalje Zakon o samoupravnih narod-
nih skupnostih (Uradni list RS, {t. 65/94) v 2. odstavek 15. ~lena dolo~a, da: »ka-
dar dr`avni organi odlo~ajo o zadevah, ki se nana{ajo na polo`aj pripadnikov
narodnih skupnosti, morajo predhodno pridobiti mnenje samoupravnih narodnih
skupnosti«.

Pomembnej{e dolo~be Ustave RS so za uresni~evanje pravic italijanske in mad`arske
narodne skupnosti zapisane tudi v 11. ~lenu Ustave RS, ki pravi: »Uradni jezik v
Sloveniji je sloven{~ina. Na obmo~jih ob~in, v katerih `ivita italijanska ali mad`arska
narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijan{~ina ali mad`ar{~ina«; poleg tega pa
sta {e 61. in 62. ~len Ustave RS, ki jam~ita vsem dr`avljanom RS pravico do svo-
bodnega izra`anja pripadnosti svojemu narodu ali narodni skupnosti, da gojijo in
izra`ajo svojo kulturo ter pravico do uporabe svojega jezika in pisave.

Organiziranost in temeljne pravice italijanske in mad`arske narodne skupnosti v Re-
publiki Sloveniji so konkretizirane v Zakonu o samoupravnih narodnih skupnostih
(Uradni list RS, {t. 65/94), v katerem 1. ~len dolo~a: »Za uresni~evanje posebnih
pravic, ki jih zagotavlja ustava Republike Slovenije, za uveljavljanje svojih potreb in
interesov in za organizirano sodelovanje pri javnih zadevah, ustanovijo pripadniki
italijanske in mad`arske narodne skupnosti na obmo~jih, kjer avtohtono `ivijo, sa-
moupravne narodne skupnosti«, s tem je dodatno operacionalizirano uresni~evanje
ustavno dolo~enih pravic italijanske in mad`arske narodne skupnosti.

Pripadnikom italijanske in mad`arske narodne skupnosti so nekatere pravice zago-
tovljene tudi izven narodnostno me{anega obmo~ja (vpis v posebnih volilni imenik
za izvolitev poslanca v Dr`avni zbor RS, pravica do u~enja jezika izven obmo~ja pod
dolo~enimi pogoji). 

Predstavniki italijanske in mad`arske narodne skupnosti so zastopani tudi v Svetu
nacionalne RTV Slovenija, vsak z enim predstavnikom. Poleg tega Svet RTV Sloveni-
ja imenuje tudi programske svete za narodnostni program, v katerih sta dve tretjini
~lanov iz vrst pripadnikov obeh narodnih skupnosti.

Glede doslednega upo{tevanje zakonskih dolo~il za narodni skupnosti je Generalni
sekretar Vlade RS v navodilu {t. 023-12/2001 z dne 3. 3. 2003, glede vklju~evanja
narodnih skupnosti v postopke sprejemanja odlo~itev, ki se nana{ajo na polo`aj nji-
hovih pripadnikov, pozval vse dr`avne organe (vlada, ministrstva, drugi dr`avni or-
gani) k doslednemu upo{tevanju poslovni{kih in ustreznih zakonskih dolo~il.

117



S podpisom koalicijske pogodbe z dne 23. 11. 2004 se je vladajo~a Koalicija v 11. po-
glavju zavezala k obravnavanju problematike italijanske in mad`arske narodne skupno-
sti z doslednim uveljavljanjem osamosvojitvenih dokumentov, Ustave Republike Slove-
nije in sprejetih mednarodnih obveznosti (mednarodnih sporazumov in ratificiranih
mednarodnih listin). Pri tem poudarja, da dosedanja raven financiranja posebnih pravic
narodnih skupnosti predstavlja izhodi{~e za njihov nadaljnji razvoj. Koalicija se zavezu-
je, da bo izvajala ukrepe proti asimilaciji na vseh podro~jih, ki so `ivljenjskega pomena
za obstoj in razvoj obeh narodnih skupnosti, vklju~no s spodbujanjem gospodarskega
in infrastrukturnega razvoja narodnostno me{anih obmo~ij, s poudarkom na odpiranju
novih delovnih mest in na ustvarjanju gospodarske podlage za narodni skupnosti. Po-
sebna pozornost velja krepitvi institucij narodnih skupnosti, njunih jezikov in kultur.

Koalicija se zavezuje k ustvarjanju ugodnega dru`benega ozra~ja za uveljavitev politik
v zvezi z italijansko in mad`arsko narodno skupnostjo.V zvezi z navedenim bo Vlada
Republike Slovenije v roku {estih mesecev pripravila osnutek resolucije o italijanski in
mad`arski narodni skupnosti, nato pa po usklajevanju z italijansko in mad`arsko na-
rodno skupnostjo v nadaljnjih treh mesecih resolucijo predlo`ila dr`avnemu zboru.
Operacionalizacija teh zavez po posameznih podro~jih in najpomembnej{i ukrepi gle-
de politike, ki jo bo koalicija vodila v zvezi z italijansko in mad`arsko narodno skup-
nostjo, bodo sestavni del aneksa h koalicijski pogodbi, ki ga bodo podpisali vsi koali-
cijski partnerji in oba poslanca narodnih skupnosti, ali posebnega sporazuma, ki bo
podpisan s strani predsednika Vlade Republike Slovenije in obeh poslancev narodnih
skupnosti najkasneje v treh mesecih po za~etku veljavnosti koalicijske pogodbe.

Poleg omenjenih dolo~il Ustave RS ter Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih
je njihov polo`aj opredeljen {e v ~ez 50 podro~nih zakonih in drugih predpisih, v
odlokih in statutih ob~in na narodnostno me{anih obmo~jih, v drugih pravnih ak-
tih, v meddr`avnih pogodbah ali sporazumih, ter v mednarodnih konvencijah, ki jih
je ratificirala Republika Slovenija.

Najpomembnej{i so: Okvirna konvencija Sveta Evrope za varstvo narodnih manj{in
in Evropska listina o regionalnih ali manj{inskih jezikih. Osimski sporazumi iz leta
1977 so pomembni za italijansko narodno skupnost. Gre za dvostranski sporazum
med prej{njo skupno dr`avo SFRJ in Republiko Italijo. Republika Slovenija se je ob
osamosvojitvi leta 1991 z aktom o nasledstvu obvezala k nadaljnjemu spo{tovanju
teh sporazumov. Osimski sporazumi povzemajo tudi bistvena dolo~ila Posebnega
Statuta kot priloge k Spomenici o soglasju iz leta 1954. 

Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manj{ine v Republiki
Mad`arski in mad`arske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji (ratificiran 1993) je
pomembna meddr`avna pogodba, pomembna za mad`arsko narodno skupnost v
Sloveniji in za slovensko manj{ino na Mad`arskem.

Slovenija je Evropsko listino o regionalnih ali manj{inskih jezikih podpisala 3. julija
1997, ratificirala 19. julija 2000, v uradnem listu je bila objavljena 4. avgusta 2000.
Ob deponiranju ratifikacijskih listin 4. oktobra 2000 je Slovenija izjavila, da bodo
sprejeta dolo~ila za~ela veljati 1. januarja 2001. 
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I. DEL

1. Zakoni in navodila, ki se nana{ajo na izvajanje Evropske listine o regionalnih ali
manj{inskih jezikih:

•• ZZaakkoonn  oo  ssaammoouupprraavvnniihh  nnaarrooddnniihh  sskkuuppnnoossttiihh  ((UUrr..  ll..  RRSS,,  {{tt..  6655//9944)),,

•• Zakon o ratifikaciji sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske na-
rodne manj{ine v Republiki Mad`arski in mad`arske narodne skupnosti v Re-
publiki Sloveniji (Ur. l. RS-MP, {t. 6/93 (RS, {t. 23/93)),

•• Zakon o medijih (Ur. l. RS, {t. 35/01, …, 16/04),

•• Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, {t. 18/94, …, 79/01),

•• Statut Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Ur. l. RS, {t. 66/95),

•• Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS {t. 12/96 in 59/01),

•• Zakon o maturi (Ur.l. RS {t. 15/03),

•• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`evanja (Ur.l.RS {t. 115/03
– uradno pre~i{~eno besedilo),

•• Zakon o osnovni {oli (Ur.l.RS {t. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04),

•• Zakon o poklicnem in strokovnem izobra`evanju (Ur.l. RS {t. 12/96, 44/00 in
86/04),

•• Zakon o posebnih pravicah italijanske in mad`arske narodne skupnosti na po-
dro~ju vzgoje in izobra`evanja (Ur.l. RS, {t. 35/2001),

•• Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, {t. 12/96, 44/00 in 78/03),

•• Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, {t. 13/03, 79/04),

•• Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, (Ur. l.
RS, {t. 1/96, 22/00),

•• Zakon o uresni~evanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, {t. 96/02),

•• Zakon o varstvu kulturne dedi{~ine (Ur. l. RS, {t. 7/99, …, 126/03),

•• Zakon o knji`ni~arstvu (Ur. l. RS, {t. 87/01, 96/02),

•• Uredba o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobra`evanju med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske Republike (Ur. l. RS, {t. 49/02),

•• Zakon o dr`avnem to`ilstvu (Ur. l. RS, {t. 63/94, …, 14/03),

•• Zakon o sodi{~ih (Ur. l. RS, {t. 19/94, …, 73/04),

•• Sodni red (Ur. l. RS, {t. 17/95, …, 75/04),

•• Zakon o kazenskem postopku (Ur. l. RS, {t. 63/94, …, 96/04),

•• Kazenski zakonik (Ur. l. RS, {t. 63/94, …, 95/04),

•• Zakon o dr`avni upravi (Ur. l. RS, {t. 52/02, …, 97/04),

•• Zakon o policiji (Ur. l. RS, {t. 49/98, …, 63/04),

•• Zakon o mati~nem registru (Ur. l. RS, {t. 37/03),
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•• Zakon o notariatu (Ur. l. RS, {t. 13/94, …, 73/04),

•• Zakon o osebnem imenu (Ur. l. SRS, {t. 16/74, …, 5/90, RS, {t. 5/91, …,
29/95),

•• Zakon o osebni izkaznici (Ur. l. RS, {t. 75/97),

•• Zakon o potnih listinah dr`avljanov Republike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 65/00),

•• Zakon o splo{nem upravnem postopku (Ur. l. RS, {t. 80/99, …, 73/04),

•• Uredba o vodenju in vzdr`evanju centralnega registra prebivalstva ter postop-
ku za pridobivanje in posredovanje podatkov (Ur. l. RS, {t. 70/00, 28/02),

•• Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur. l. SRS, {t. 5/80,
…, 5/90, RS, {t. 8/90, …, 66/93),

•• Zakon o varstvu potro{nikov (Ur. l. RS, {t. 20/98, …, 98/04),

•• Zakon o zavodih (Ur. l. RS, {t. 12/91, …, 36/00),

•• Zakon o javni rabi sloven{~ine (Ur. l. RS, {t. 86/04).

2. V uveljavljenem modelu varstva narodnih skupnosti je za varovanje, promocijo
in razvoj manj{inskih jezikov dol`na skrbeti predvsem dr`ava in organi lokalnih
skupnosti. Pri tem bi veljalo posebej omeniti: Ministrstvo za zunanje zadeve,
Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti in Samoupravne narodne skupno-
sti, ki so politi~ni organi narodnih manj{in. Naslovi omenjenih institucij so:

URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARODNOSTI
Tr`a{ka 21, 1508 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 478 89 50; Fax: +386 1 478 89 51
Direktor: Janez Obreza
e-naslov: janez.obreza@gov.si

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADE (Sektor za mednarodne organizacije in 
~lovekovo varnost)
Pre{ernova cesta 25, P.P. 481 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 478 2000; Fax: +386 1 478 23 40, 386 1 478 2341
Minister: dr. Dimitrij Rupel
e-naslov: info.mzz@gov.si

POMURSKA MAD@ARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST,
Glavna ulica 124, 9220 Lendava, Slovenija
Tel: +386 2 575 1449; Fax: +386 2 575 1419
Predsednik: Tomka György
e-mail: pmnss@siol.net

OBALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI
@upan~i~eva 39, 6000 Koper, Slovenija
Tel: +386 5 627 91 51; Fax: +386 5 627 40 91
Predsednik: Silvano Sau
e-mail: cna.costiera@siol.net
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ZVEZA ROMOV SLOVENIJE
Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota, Slovenija
Tel: +386 2 5308 100; Fax: +386 2 5308 104
Predsednik: Jo`e Horvat
e-mail: romaniunion@siol.net

MINISTRSTVO ZA KULTURO
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 369 59 00; Fax: +386 1 369 59 01
Minister: dr. Vasko Simoniti
e-mail: gp.mk@gov.si

MINISTRSTVO ZA VISOKO [OLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 478 46 00; Fax: +386 1 478 47 19
Minister: dr. Jure Zupan
e-mail: gp.mszs@gov.si

MINISTRSTVO ZA [OLSTVO IN [PORT
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 478; Fax: +386 1 478 4329.
Minister: dr. Milan Zver
e-mail: gp.mss@gov.si

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
[tefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija
Minister: Dragutin Mate
Tel: +386 1 231 83 86; Fax: +386 1 230 23 08
e-mail: gp.mnz@gov.si

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
@upan~i~eva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
Minister: dr. Lovro [turm
Tel: +386 1 369 52 00; Fax: +386 1 369 57 83
e-mail: gp.mp@gov.si

IN[TITUT ZA NARODNOSTNA VPRA[ANJA
Erjav~eva 26, 1000 Ljubljana
Tel: +386 1 200 18 70; Fax: +386 1 251 09 64
Direktor: dr. Mitja @agar
e-mail: INV@inv.si

EDIT RIJEKA
Zvonimirova 20/A
HR-5100 Rijeka
Tel: +385 51 672-119; Fax: +385 51 672-151
e-mail: edit@edit.hr
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ZAVOD ZA KULTURO MAD@ARSKE NARODNOSTI 
Magyar Nemzetiségi Mú́veló́dési Intézet
Glavna ulica – Fó́ utca 124, 9220 Lendava – Lendva 
Tel: +386 2 577 66 60, Fax: +386 2 577 66 68
Direktor: Göncz László
e-mail: magyar.lendva@siol.net

ZAVOD ZA INFORMATIVNO DEJAVNOST MAD@ARSKE NARODNOSTI
Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet
Glavna ulica – Fó́ utca 124, 9220 Lendava – Lendva 
Tel: +386 2 577 61 80, Fax: +386 2 577 61 91
Direktor: dr. Bence Lajos
e-mail: nepujsag@siol.net

3. Periodi~no poro~ilo je pripravljeno v sodelovanju z Uradom RS za narodnosti,
Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za {olstvo in {port in Ministrstvom za zu-
nanje zadeve. Poro~ilo sprejme Vlada RS, kar pomeni, da so s poro~ilom sezna-
njena vsa ministrstva, organi sestavi vlade in ostale relevantne institucije. Enako
velja za mnenje in priporo~ila Odbora strokovnjakov.

4. Prva faza obve{~anja javnosti, tako pripadnikov ve~inskega naroda kot tudi pri-
padnikov narodnih skupnosti, o pravicah in dol`nostih, ki izhajajo iz Listine so
slovenski dr`avni organi izvedli v procesu priprave prvega poro~ila in v obdobju
priprave razli~nih dodatnih pojasnil k Poro~ilu RS o uresni~evanju Evropske listi-
ne o regionalnih ali manj{inskih jezikih. In{titut za narodnostna vpra{anja pa je
v tem vmesnem ~asu nekatere glavne dokumente Sveta Evrope (npr. Evropska
listina o regionalnih ali manj{inskih jezikih, Okvirna konvencija za za{~ito narod-
nih manj{in, Protokol {t. 12 h Konvenciji o varstvu ~lovekovih pravic in temelj-
nih svobo{~in) prevedel v slovenski, mad`arski, italijanski, hrva{ki, nem{ki ter
romski jezik. Zbrano in prevedeno gradivo je bilo objavljeno v publikaciji z na-
slovom: »Slovenija & evropski standardi varstva narodnih manj{in«. Omenje-
no publikacijo je mo`no najti tudi na spletnih straneh Informacijsko dokumen-
tacijskega centra Sveta Evrope pri NUK v Ljubljani; www.idcse.nuk.si, In{tituta
za narodnostna vpra{anja v Ljubljani; www.inv.si, Avstrijskega in{tituta za
vzhodno in jugovzhodno Evropo; www.ff.uni-lj.si/asrlo .

5. V kolik{ni meri so upo{tevana priporo~ila Odbora strokovnjakov je razvidno iz
Poro~ila RS o uresni~evanju Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih.
Republika Slovenija je ob deponiranju listine o ratifikaciji Listine o regionalnih ali
manj{inskih jezikih generalnemu sekretarju Sveta Evrope sporo~ila, da sta na
ozemlju Republike Slovenije regionalna ali manj{inska jezika italijanski in ma-
d`arski jezik. Prav tako je sporo~eno, da se bodo dolo~be od prvega do ~etrte-
ga odstavka 7. ~lena smiselno uporabljale tudi za romski jezik.
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Priporo~ilo 1:

Status in polo`aj pripadnikov nekdanjih jugoslovanskih republik v Sloveniji: Ustava
RS v besedilu 61. ~lena vsakomur zagotavlja »... pravico, da svobodno izra`a pripad-
nost svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izra`a svojo kulturo in upo-
rablja svoj jezik in pisavo«; prepoveduje diskriminacijo oz. zagotavlja pripadnikom
narodov nekdanje skupne dr`ave Jugoslavije iste pravice kot drugim dr`avljanom
RS. Ustava RS ne vsebuje dolo~il, ki bi se neposredno nana{ala na posebno varstvo
pripadnikov narodov nekdanje skupne dr`ave Jugoslavije, Judov in Nemcev. Pravna
podlaga za re{evanje njihovega polo`aja so sklenjeni tudi bilateralni kulturni spora-
zumi, kot sta Sporazum o sodelovanju v kulturi in izobra`evanju med Vlado RS in
Vlado Republike Hrva{ke (na podlagi katerega se v RS financirajo tri hrva{ka dru{tva
in omogo~a razli~ne dejavnosti na podro~ju {olstva in izobra`evanja) in Sporazum
o sodelovanju v kulturi, izobra`evanju in znanosti med Vlado RS in Svetom Mini-
strov Bosne in Hercegovine. In{titut za narodnostna vpra{anja je po naro~ilu Urada
Vlade RS za narodnosti pripravil raziskavo z naslovom ‘Polo`aj in status pripadni-
kov nekdanje Jugoslavije v RS’, ki bo slu`ila kot osnova za nadaljnjo razpravo, ena-
ko tudi {tudija Percepcija slovenske integracijske politike (december 2004), ki je re-
zultat {ir{ega interdisciplinarnega dostopa Fakultete za dru`bene vede Univerze v
Ljubljani, In{tituta za narodnostna vpra{anja iz Ljubljane in Slovenske akademije
znanosti in umetnosti (sekcija za izseljeni{tvo).

Novembra 2003 se je pri~el dopolnilni pouk srbskega jezika v Mariboru, pripravlja-
jo pa se tudi u~ni na~rti za srb{~ino kot obvezni izbirni predmet v zadnji triadi 9-
letne osnovne {ole.

Priporo~ilo 2:

V namen izbolj{anja meddr`avnih odnosov o tem vpra{anju je potrebno omeniti
Sporazum med Vlado Republike Avstrije in Republike Slovenije o sodelovanju v kul-
turi, izobra`evanju in znanosti, ki je bil podpisan v Ljubljani, 30. aprila 2001 in v
15. ~lena sporazuma omogo~a »... projekte v korist kulturnih kakor tudi izobra`e-
valno in znanstveno pomembnih `elja in potreb pripadnikov nem{ko govore~e et-
ni~ne skupine v Sloveniji (kot npr. projekte na podro~ju u~enja jezika in spomeni{-
kega varstva, {tipendij in podobno)«. 

Vsakr{ne druga~ne re{itve na podro~ju uporabe jezikov v RS (glej 11. ~len Ustave
RS) od zdaj{njih bi terjale novo plebiscitarno odlo~anje o vsebinah, za katere so se
dr`avljani opredelili ob ustanovitvi samostojne dr`ave Slovenije, oziroma posledi~no
spreminjanje Ustave RS.

Priporo~ilo 3:

RS si prizadeva za dosledno uresni~evanje Vladnega programa ukrepov za pomo~
Romom iz l. 1995. Na podro~ju izobra`evanja Ministrstvo za {olstvo in {port {olam
z romskimi otroki priznava dodatne pedago{ke ure za skupinsko izvedbo pouka zu-
naj mati~nega razreda oziroma za individualno pomo~ v razredu ali izven razreda.
Normativ za oblikovanje oddelka, v katerega so vklju~eni najmanj 3 romski u~enci,
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je ni`ji kakor v obi~ajnih oddelkih; za u~ence Rome ministrstvo namenja dodatna
sredstva za nakup u~nih pripomo~kov, za stro{ke v zvezi z dejavnostmi in ekskurzi-
jami in za subvencioniranje {olske prehrane; {ole s pomo~jo u~beni{kih skladov za-
gotavljajo romskim u~encem u~benike. Ministrstvo zagotavlja tudi {tipendije za vse
tiste romske {tudente, ki so vklju~eni na pedago{ke {tudije.

Poteka raziskovalni projekt za razvoj modelov za izobra`evanje in usposabljanje Ro-
mov z namenom zagotavljanja pove~anja rednega zaposlovanja. Na Ministrstvu za
{olstvo in {port deluje delovna skupina za pripravo Strategije hitrej{ega vklju~evanja
Romov v vzgojo in izobra`evanje. V l. 2002 in 2003 je v Murski Soboti in na Do-
lenjskem potekalo izobra`evanje za osnovno{olske u~itelje in vzgojitelje na tematiko
romski jezik in kultura. Obstajajo poskusi oblikovanja slovnice in besedi{~a v rom-
skem jeziku ter romsko-slovenski slovar zbranih besed. Romski jezik se uporablja v
~asopisu ROMANO THEM – ROMSKI SVET, vse bolj bogata je zalo`ni{ka dejavnost
Romov. Nadaljnje uresni~evanje priporo~il Odbora strokovnjakov je v nadaljevanju
razvidno iz poro~ila. 

Priporo~ilo 4:

Rabo jezika narodnih manj{in v upravnih postopkih dolo~a Zakon o splo{nem
upravnem postopku v IV. poglavju 62. ~lena (jezik v postopku). Zakon o dr`avni
upravi (Uradni list RS, {t.52/2002 … 97/2004) v 4. ~lenu dolo~a, da je uradni jezik
v upravi sloven{~ina. Na obmo~jih ob~in, v katerih `ivita avtohtoni italijanska oziro-
ma mad`arska narodna skupnost, je uradni jezik v upravi tudi italijan{~ina oziroma
mad`ar{~ina. Na teh obmo~jih uprava posluje, vodi postopek in izdaja pravne in
druge akte v jeziku narodne skupnosti, ~e stranka, ki pripada italijanski oziroma
mad`arski narodni skupnosti, uporablja italijanski oziroma mad`arski jezik.

Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek tudi v italijan{~ini oziroma
mad`ar{~ini, mora biti tudi drugostopenjska sodba izdana v istem jeziku. Zakon o
delavcih v dr`avnih organih (Uradni list RS, {t. 15/90 … 38/1999) v drugem od-
stavku 4. ~lena dolo~a, da je pogoj za sklenitev delovnega razmerja za vi{je uprav-
ne delavce in upravne delavce ter za strokovno tehni~ne delavce, ki opravljajo ne-
posredno delo s strankami, tudi aktivno znanje slovenskega jezika; na obmo~jih, na
katerih je dolo~ena enakopravnost italijanskega oziroma mad`arskega jezika, pa
tudi jezikov teh narodnosti. Znanje jezikov narodnih skupnosti je na teritorijih na-
rodnih skupnosti {e dodatno finan~no ovrednoteno (10. ~len)12.

Pri gospodarskih dejavnostih bo iz predstavljene zakonodaje v slede~ih poglavjih, dr-
`avne in regionalne razvidno, da je na narodnostno me{anem ozemlju prepovedano
vsakr{no odvra~anje od uporabe regionalnih ali manj{inskih jezikov v gospodarskih
dejavnostih. Prav tako ne bi smelo biti dilem pri uresni~evanju dolo~b, ki se nana{a-
jo na vidno dvojezi~nost v javnih in zasebnih gospodarskih in socialnih slu`bah.
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Priporo~ilo 5: 

Zahteve po {irjenju varstva pravic italijanske manj{in izven dolo~enega narodnostno
me{anega obmo~ja: Teritorialno in politi~no predstavni{tvo italijanske manj{ine v
Sloveniji je dolo~eno z ustavo in zakoni, zato bi vsaka sprememba polo`aja in vloge
samoupravnih narodnih skupnosti zahtevala tudi spremembo ustave. 

Priporo~ilo 6:

Vsako poro~ilo o uresni~evanju mednarodnih dokumentov, ki ga sprejme Vlada RS
je javno in zatorej dostopno zainteresirani javnosti. 

6. in 7. Po prejemu mnenja in priporo~il Odbora strokovnjakov je Ministrstvo za zu-
nanje zadeve z mnenjem in priporo~ili seznanilo vse relevantne institucije, ki so sode-
lovale pri pripravi prvega periodi~nega poro~ila in v sodelovanju s temi institucijami
pripravilo odgovor Vlade RS na Mnenje in priporo~ila Odbora strokovnjakov za ure-
sni~evanje Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih. Ko dokument sprejme
Vlada RS je le-ta javen in imajo do njega dostop vse zainteresirane institucije.

II. DEL

1.1

1. Dr`ava Slovenija kot podpisnica Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih je-
zikih (listina) v praksi uresni~uje dolo~ila 7. ~lena Listine, tako pri tvorbi politik,
zakonodajne kot vsakdanje prakse zasleduje dolo~en nabor ciljev in na~el. Ti ci-
lji in na~ela so zapisana v 7. ~lenu Listine in so naslednja:

a) priznanje regionalnih ali manj{inskih jezikov kot izraza kulturnega bogastva;

b) spo{tovanje zemljepisnega obmo~ja vsakega regionalnega ali manj{inskega
jezika, da bi s tem zagotovili, da `e obstoje~e ali nove upravne delitve niso
ovira za spodbujanje rabe posameznega regionalnega ali manj{inskega jezi-
ka;

c) potreba po odlo~nem ukrepanju za spodbujanje rabe regionalnih ali manj-
{inskih jezikov, da se varujejo;

d) bolj{e omogo~anje in/ali spodbujanje ustne ali pisne rabe regionalnih ali
manj{inskih jezikov v javnem in zasebnem `ivljenju;

e) vzdr`evanje in razvoj vezi na podro~jih, ki jih vklju~uje ta listina, med skupi-
nami, ki uporabljajo regionalni ali manj{inski jezik in drugimi skupinami v tej
dr`avi, ki uporabljajo regionalni ali manj{inski jezik v enaki ali podobni obli-
ki, kakor tudi vzpostavitev kulturnih odnosov z drugimi skupinami v dr`avi,
ki uporabljajo razli~ne jezike;

f) zagotavljanje primernih oblik in sredstev za pou~evanje in {tudij regionalnih
ali manj{inskih jezikov na vseh ustreznih stopnjah;
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g) zagotavljanje mo`nosti osebam, ki ne govorijo regionalnega ali manj{inske-
ga jezika in `ivijo na obmo~ju, kjer se tak regionalni ali manj{inski jezik upo-
rablja, da se ga u~ijo, ~e tako `elijo;

h) pospe{evanje {tudija in raziskovanja regionalnih ali manj{inskih jezikov na
univerzah ali enakovrednih ustanovah;

i) pospe{evanje primernih oblik transnacionalnih izmenja na podro~jih, ki jih
vklju~uje ta Listina za regionalne ali manj{inske jezike, ki se uporabljajo v
enaki ali podobni obliki v dveh ali ve~ dr`avah.

2. Pogodbenice se obvezujejo, da bodo, ~e {e niso, odpravile vsako neupravi~eno
razlikovanje, izklju~evanje, omejevanje ali dejanje prednosti glede uporabe kakega
regionalnega ali manj{inskega jezika in katerih cilj je odvra~ati od ohranjanja ali
razvoja tega jezika ali ga ogro`ati. Sprejem posebnih ukrepov v prid regionalnih
ali manj{inskim jezikom, katerih namen je spodbujati enakost med uporabniki teh
jezikov in preostalim prebivalstvom ali ki upo{tevajo njihove specifi~ne razmere, se
ne {teje za dejanje diskriminacije do uporabnikov bolj raz{irjenih jezikov.

3. Pogodbenice se obvezujejo s primernimi ukrepi pospe{evati medsebojno razu-
mevanje med vsemi jezikovnimi skupinami v dr`avi vklju~no spo{tovanje, razu-
mevanje in strpnost do regionalnih ali manj{inskih jezikov, ter spodbujati javna
ob~ila, da si prizadevajo za doseganje istih ciljev.

4. Pri dolo~anju svoje politike do regionalnih ali manj{inskih jezikov pogodbenice
upo{tevajo izra`ene potrebe in `elje skupin, ki uporabljajo te jezike. Spodbujati
jih je treba, da po potrebi ustanavljajo organe za svetovanje oblastem o vseh
zadevah, ki se nana{ajo na regionalne ali manj{inske jezike.

Poleg `e omenjenih ustavnih dolo~b in zakonskih aktov, ki neposredno urejajo po-
lo`aj narodnih skupnosti (mad`arske in italijanske) v Sloveniji in s priznavanjem nji-
hovih manj{inskih jezikov, ki bogatijo njihovo lastno kulturo je potrebno v sloven-
skem modelu varstva narodnih manj{in omeniti pomembno posebnost: varstvo na-
rodnih skupnosti se neposredno nana{a tudi na pripadnike ve~inske narodne skup-
nosti. Na primer, tudi pripadniki ve~inskega naroda so dol`ni imeti dvojezi~ne do-
kumente, saj v javnih {olah velja na~elo u~iti se jezika in kulture manj{in, kar pome-
ni »tolerirati« dvojezi~no toponomastiko. Od vsakega posameznika pripadnika na-
rodne skupnosti je odvisno, kdaj in kako bo uporabljal »podeljene« posebne narod-
ne pravice. Na podro~ju varovanja manj{inskih pravic, pa velja omeniti spoznanje,
da je kulturna in duhovna dedi{~ina narodnostno me{anega ozemlja skupna lastni-
na vseh njegovih prebivalcev ne glede na njihovo narodnostno pripadnost in/ali so-
cialni status, ki so ga imeli v razli~nih zgodovinskih obdobjih. Pri tem pa velja po-
novno poudariti dolo~itev pravic, ki jih pripadniki narodnih skupnosti uresni~ujejo
tudi zunaj narodnostno me{anih obmo~ij. Med te pravice je slovenska dr`ava uvr-
stila pravico pripadnikov narodnih skupnosti do vpisa v posebni volilni imenik na-
rodnosti za izvolitev poslanca narodnosti v dr`avni zbor tudi, ~e ne `ivijo na narod-
nostno me{anem ozemlju, in pravico do u~enja jezika narodnih manj{in tudi zunaj
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narodnostno me{anega ozemlja. Izpostaviti je potrebno, da je slovenska manj{inska
zakonodaja nadstandardna, saj v veljavni zakonodaji prevladuje na~elo kulturnega
pluralizma, ki tudi pripadnike ve~inskega naroda seznanja z jezikom in kulturo na-
rodnih manj{in. Uveljavljena zasnova izobra`evanja v Sloveniji pa je dosegla, da so
v Sloveniji med uporabniki manj{inskih jezikov tudi drugi prebivalci na narodnostno
me{anih obmo~jih, ne samo pripadniki manj{ine. 

1.2 Na podro~ju doseganja ciljev in na~el v skladu 
s prvim odstavkom 2. ~lena je potrebno podati 
nekatere najnovej{e spremembe predpisov.

V letu 2001 je bil sprejet prenovljeni Zakon o posebnih pravicah italijanske in ma-
d`arske narodne skupnosti na podro~ju vzgoje in izobra`evanja (Uradni list RS, {t.
35/2001), ki celovito ureja vse posebnosti vzgoje in izobra`evanja za potrebe obeh
narodnih skupnosti, za katere so nastavki dani v vseh zakonih s podro~ja {olstva,
od krovnega Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`evanja (Uradni
list RS, {t. 55/2003) dalje. Omeniti velja tudi Zakon o knji`ni~arstvu (Uradni list RS,
{t. 87/2001) z vrsto podzakonskih aktov, ki v 25. ~lenu govori o splo{nih knji`nicah
na narodnostno me{anih obmo~jih. Na Ministrstvu za kulturo je bila ustanovljena
tudi posebna delovna skupina za pripravo predlogov o implementaciji tega ~lena.
^lana te delovne skupine sta bila tudi predstavnika krovnih organizacij obeh narod-
nih skupnosti.

V letu 2002 je bil sprejet Zakon o uresni~evanju javnega interesa za kulturo (Urad-
ni list RS, {t. 96/2002), ki dolo~a javni interes za kulturo; organe, ki so zanj pristoj-
ni in odgovorni ter mehanizme za njegovo uresni~evanje. Zakon v prvi vrsti obrav-
nava italijansko in mad`arsko narodno skupnost v Republiki Sloveniji, obravnava pa
tudi ostale manj{inske skupnosti. V 31. ~lenu je dolo~eno, da sredstva za financira-
nje javnih zavodov, ki jih lahko za uresni~evanje svojih potreb na podro~ju kulture
ustanovita italijanska in mad`arska narodna skupnost, italijanski in mad`arski na-
rodni skupnosti zagotavlja dr`ava v okviru sredstev za italijansko oziroma mad`ar-
sko narodno skupnost. 59. ~lenu dolo~a, da se za zagotavljanje programov italijan-
ske in mad`arske narodne skupnosti uporablja neposredni poziv. 65. ~len zakona
pa dolo~a pri pristojnostih dr`ave med drugim tudi kulturno integracijo manj{inskih
skupnosti in priseljencev, ~e njihovi kulturni programi oziroma projekti presegajo lo-
kalni pomen.

V letu 2003 je bil sprejet Zakon o mati~nem registru, ki je nadomestil stari zakon o
mati~nih knjigah, v 23. ~lenu dolo~a: »Na obmo~jih, dolo~enih z zakonom, kjer `i-
vita avtohtoni narodni italijanska oziroma mad`arska narodna skupnost, se izdajajo
izpiski in potrdila iz mati~nega registra v sloven{~ini in v jeziku narodne skupno-
sti.«13 Spremenjen je bil tudi Zakon o maturi, ki v 5. ~lenu (predmeti skupnega
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dela splo{ne mature) dolo~a: »Na obmo~jih, kjer `ivi italijanska narodna skupnost, v
{olah z italijanskim u~nim jezikom je predmet skupnega dela splo{ne mature, na-
mesto sloven{~ine, italijan{~ina, na obmo~jih, kjer `ivi mad`arska narodna skup-
nost, pa lahko kandidat izbere sloven{~ino ali mad`ar{~ino«; v 7. ~lenu (predmeti
skupnega dela poklicne mature) pa: »Na obmo~jih, kjer `ivi italijanska narodna
skupnost je v {olah z italijanskim u~nim jezikom predmet skupnega dela poklicne
mature namesto sloven{~ine italijan{~ina, na obmo~jih, kjer `ivi mad`arska narodna
skupnost pa lahko kandidat izbere sloven{~ino ali mad`ar{~ino.«. V juniju 2003 pa
je bil spremenjen tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`evanja.
3. ~len dolo~a: »Vzgojno in izobra`evalno delo v vrtcih in {olah poteka v sloven-
skem jeziku. Na obmo~jih, kjer `ivijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki
italijanske narodne skupnosti in so opredeljeni kot narodno me{ana obmo~ja, se v
skladu s tem zakonom in posebnim zakonom ustanavljajo tudi vrtci oziroma {ole, v
katerih poteka vzgojno oziroma vzgojno-izobra`evalno delo v italijanskem jeziku
(vrtci in {ole v jeziku narodne skupnosti).

Na obmo~ju, kjer `ivijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki mad`arske na-
rodne skupnosti in so opredeljeni kot narodno me{ana obmo~ja, se v skladu s tem
zakonom in posebnim zakonom ustanavljajo dvojezi~ni vrtci in {ole, v katerih vzgoj-
no oziroma vzgojno-izobra`evalno delo poteka v slovenskem in mad`arskem jeziku
(dvojezi~ni vrtci in {ole).«. 

Generalni sekretar Vlade RS je v opozorilu oziroma navodilu {t. 023-12/2001 z dne
3. 3. 2003, glede vklju~evanja narodnih skupnosti v postopek sprejemanja odlo~itev,
ki se nana{ajo na polo`aj njihovih pripadnikov – drugi odstavek 15. ~lena Zakona o
samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, {t. 65/1994), v zvezi z pripombo
poslanca italijanske narodne skupnosti Roberta Battellija v Dr`avnem zboru RS in
vodstva italijanske narodne skupnosti, o doslednem upo{tevanju drugega odstavka
15. ~lena Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih – pozval vse dr`avne organe
(vlada, ministrstva, drugi dr`avni organi) k doslednemu upo{tevanju poslovni{kih in
ustreznih zakonskih dolo~il.

Obalna samoupravna narodna skupnost italijanske narodnosti je z dne 28. 1. 2004
ugotovila, da se je stanje po izdaji navodila generalnega sekretarja vlade izbolj{alo14.

Meseca januarja in marca 2004 se je sestala tudi Komisija Vlade RS za narodni
skupnosti in med drugim sprejela naslednji sklep: »Urad Vlade RS za narodnosti naj
v prihodnje, v fazi prora~una (finan~nih na~rtov) po posameznih resornih organih,
ki financirajo obe narodni skupnosti, redno sklicuje predstavnike teh organov in pred-
stavnike italijanske in mad`arske narodne skupnosti zaradi poprej{nje uskladitve«.

Januarja 2003 je bil izdan Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Università
della Primorska), ki ima sede` v Kopru/Capodistria in spada v obmo~je avtohtone
poselitve narodnostno me{anega obmo~ja, kjer `ivijo pripadniki italijanske narodne
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skupnosti in kjer je z zakonom dolo~ena dvojezi~nost, vendar se z izbranim ime-
nom italijanska narodna skupnost ni strinjala.

Julija 2004 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Univerze na Primorskem (Uradni list RS, {t. 79/2004). V skladu s 2. ~lenom odloka se
ime Univerze na Primorskem v italijanskem jeziku iz »Università della Primorska« na
zahtevo italijanske narodne skupnosti spremeni v »Università del Litorale«. Spremenila
so se tudi italijanska poimenovanja slede~ih ~lanic Univerze na Primorskem: Turistica –
Visoka {ola za turizem Portoro` se iz »Instituto Superiore per il Turismo di Portorose«
preimenuje v »Instituto universitario di studi turistici di Portorose«; Visoka {ola za
zdravstvo Izola se iz »Instituto Superiore di Sanità di Isola« preimenuje v »Instituto
universitario di sanita Isola«. Za ~lanico Univerze na Primorskem, Primorski in{titut za
naravoslovne in tehni~ne vede Koper se doda nova ~lanica: »Univerza na Primorskem
[tudentski domovi«, ime v italijanskem jeziku se glasi »Case dello studente«.

Maja 2004 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu po-
tro{nikov. 2. ~len zakona dolo~a: »Podjetje mora s potro{niki poslovati v sloven-
skem jeziku, na obmo~jih kjer avtohtono `ivita italijanska ali mad`arska narodna
skupnosti pa tudi v jeziku narodne skupnosti. Pri tem mora v pisnih sporo~ilih upo-
rabljati celotno ime svoje firme in sede`. Pri ozna~evanju izdelkov mora potro{niku
v slovenskem jeziku posredovati potrebne informacije glede zna~ilnosti, prodajnih
pogojev, uporabe in namembnosti izdelka. Pri tem lahko uporablja tudi splo{no ra-
zumljive simbole in slike«; v 5. ~lenu pa: »Ogla{evalska sporo~ila morajo biti v slo-
venskem jeziku, na obmo~jih kjer avtohtono `ivita italijanska ali mad`arska narodna
skupnost pa so lahko v jeziku narodne skupnosti. Posamezne besede ali kraj{e be-
sedne zveze v tujem jeziku, ki so zaradi obi~ajne uporabe razumljive ve~ini potro-
{nikov, se lahko uporabljajo, ~e predstavljajo sestavni del celostne podobe.«15 S
tem se pojem dvojezi~nosti iz javnega sektorja raz{irja na privatni sektor. 

Avgusta 2004 je bil objavljen Zakon o javni rabi sloven{~ine16. V prvem odstavku 1.
~lena dolo~a, da poteka govorno in pisno sporazumevanje na vseh podro~jih javne-
ga `ivljenja v Republiki Sloveniji v slovenskem jeziku, razen kadar je v skladu z Usta-
vo Republike Slovenije poleg sloven{~ine uradni jezik tudi italijan{~ina ali mad`ar{~i-
na. 3. ~len dolo~a, da je s posebnimi predpisi dolo~ena javna raba italijan{~ine ozi-
roma mad`ar{~ine kot uradnih jezikov, ki se na obmo~jih ob~in, v katerih `ivita ita-
lijanska ali mad`arska narodna skupnost, uporabljata poleg sloven{~ine.

Na podlagi Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manj{i-
ne v Republiki Mad`arski in mad`arske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ki
sta ga dr`avi podpisali leta 1992, se enkrat letno sestane posebna medvladna me-
{ana komisija, ki ugotavlja, kako se sporazum izvaja in na vlado v tej smeri naslovi
svoja priporo~ila. Nazadnje se je ta me{ana slovensko – mad`arska komisija sestala
27. in 28. maja 2003 v Moravskih Toplicah.
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V skladu s petim odstavkom 7. ~lena Listine bo Republika Slovenije dolo~be od pr-
vega do ~etrtega ostavka 7. ~lena (cilji in na~ela, na katerih temeljijo politika, zako-
nodaja, praksa pogodbenic v zvezi z regionalnimi ali manj{inskimi jeziki na ozem-
ljih, na katerih se ti jeziki uporabljajo, in glede na polo`aj vsakega jezika) smiselno
uporabljala tudi za romski jezik (glej izjavo Republike Slovenije ob ratifikaciji Evrop-
ske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih). 

Vlada Republike Slovenije posve~a re{evanju romske problematike vsestransko po-
zornost. Tako je vodstvo Dr`avnega zbora Republike Slovenije ob priliki delovnega
pogovora s predstavniki Zveze Romov Slovenije, na katerem je bilo, med drugim,
izpostavljeno tudi vpra{anje sistemskega zakona o za{~iti Romov v Sloveniji, dne 4.
februarja 2003, sprejelo odlo~itev, da v okviru pristojnosti, ki jih ima, ob obravnavi
posameznih zakonskih podro~ij, ki zadevajo tudi romsko etni~no skupnosti povabi-
jo k predstavitvi stali{~ tudi predstavnike Zveze Romov Slovenije kot najvi{jega orga-
na romske organiziranosti v Republiki Sloveniji in s tem sogovornika dr`avnih orga-
nov. Odbor za notranjo politiko Dr`avnega Zbora Republike Slovenije je v konkret-
nem primeru `e seznanil vodstvo Zveze, da bodo njihovi predstavniki vabljeni na
seje odbora v primeru obravnave vpra{anj, ki se neposredno dotikajo polo`aja rom-
ske skupnosti v Republiki Sloveniji. Predsednik Dr`avnega zbora pa je to, kot `e na-
vedeno, priporo~il tudi predsednikom nekaterih drugih dr`avnozborskih komisij ozi-
roma odborov.

V zvezi s tem je Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije v zadevi glede
vklju~evanja narodnih skupnosti v postopek sprejemanja odlo~itev, ki se nana{ajo
na polo`aj njihovih pripadnikov (drugi odstavek 15. ~lena Zakona o narodnih skup-
nostih, Ur. l. RS, {t. 65/94), v priporo~ilu, dopis {t. 023-12/2001 z dne 3. marec
2003, zavzel podobno stali{~e in, med drugim, pozval dr`avne organe – v okviru
izvr{ilne oblasti (vlada, ministrstva, dr`avni organi) – naj v primeru odlo~anja o
podzakonskih in drugih aktih, ki se smiselno uporabljajo za romsko skupnost `ive-
~o v Sloveniji, predhodno pridobijo mnenja njenega najvi{jega predstavni{kega or-
gana, t.j. Zveze Romov Slovenije. Vlada RS se je 6. januarja 2005 odlo~ila, da bo
RS poleg tega, da je Romom posve~en `e 65. ~len Ustave RS in da je romska te-
matika obravnavana v devetih podro~nih zakonih, pripravila {e poseben, temeljni
zakon o romski skupnosti. Vlada RS je s sklepom {t. 018-11/2004-1 z dne 6. 1.
2005 nalo`ila Uradu za narodnosti, da pri~ne s pripravo posebnega zakona o rom-
ski skupnosti.

Poudariti je potrebno, da v Sloveniji `e obstajajo poskusi za oblikovanje slovnice in
besedi{~a v romskem jeziku. Glede naseljenosti romske skupnosti v Sloveniji obstaja
ve~ nare~ij romskega jezika, v teh prizadevanjih bi bilo smotrno na poseben na~in
izpostaviti g. Rajka [ajnovi~a na podro~ju Dolenjske in g. Jo`ka Horvata – Muca na
podro~ju Prekmurja, ki sta pripravila prve osnutke za romski jezik v knji`nem zapisu
(na Univerzi v Ljubljani – Oddelek primerjalnega in splo{nega jezikoslovja, poteka
integralni projekt, katerega namen je vklju~itev romskega jezika v programe javnih
vzgojno – izobra`evalnih institucij z naslovom »Standardizacija jezika Romov v Slo-
veniji in vklju~evanje romske kulture v vzgojo in izobra`evanje«).
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Romski jezik se uporablja tudi v romskem ~asopisu ROMANO THEM – ROMSKI
SVET, ki ga izdaja Zveza Romov Slovenije, in se del tekstov objavlja poleg slovenske-
ga jezika tudi v rom{~ini. Tudi informiranju Romov in o Romih je namenjena vse
ve~ja pozornost. Tako se pripadnikom romske skupnosti zagotavljajo informacije
tudi v romskem jeziku, poleg tega pa informacije v glasilih ter radijske in TV odda-
je prispevajo, na eni strani k ozave{~anju in prosvetljevanju pripadnikov romske
skupnosti, na drugi pa ve~inskem slovenskemu prebivalstvu omogo~ajo informacije
o polo`aju in te`avah Romov, njihovih posebnostih in druga~nosti.

@e osmo leto radio Murski val Murska Sobota in Studio D Novo mesto pripravljata
vsak teden enourno radijsko oddajo za Rome. Oddaje potekajo v slovenskem jeziku,
deloma pa tudi v rom{~ini. Vsebinsko zajemajo aktualne informacije iz dela in `iv-
ljenja Romov, poro~ajo o kulturnih, {portnih in drugih dogodkih, vklju~ujejo veliko
romske glasbe in izvirne prispevke razli~nih romskih avtorjev. Oddaje so med Romi
dobro sprejete, pa tudi med ostalimi poslu{alci. Radijske oddaje financira Urad Vla-
de RS za narodnosti iz prora~una Republike Slovenije. 

Z letom 2002 so se za~ele predvajati {e TV oddaje o delu, `ivljenju in problemih
romskih skupnosti v Sloveniji, ki jih vsaka dva meseca pripravlja studio TV AS in jih
predvajajo kabelske TV postaje, kjer `ivi ve~je {tevilo Romov (Prekmurje, Dolenjska,
Maribor). Razmi{lja se tudi o mo`nosti umestitve radijskih in televizijskih programov
za Rome v javni zavod RTV Slovenija, podobno kot je to urejeno za italijansko in
mad`arsko narodno skupnost. 

V zadnjih letih se bogati tudi zalo`ni{ka dejavnost Romov. Tako je Zveza Romov
Slovenije v letih 1993–2002 izdala naslednje publikacije:

• LUNIN PRSTAN – zbirka pesmi in dramskih del avtorja Jo`eta Livijena in Jo`ka
Horvata, 

• POT – DROM – zbirka pesmi Rajka [ajnovi~a,

• KRVAVA VODA – zbirka dramskih tekstov iz `ivljenja Romov Jo`ka Horvata,

• ROMSKI ZBORNIK – I in II – ROMANO KEDIPE – I in II – prispevki avtorjev 
iz mednarodnih romskih taborov,

• VIOLINA – HEGEDUVA – zbirka dramskih tekstov Jo`ka Horvata,

• ROMANI ^HIB – ROMSKI JEZIK – kratek pregled razli~nih romskih jezikovnih sku-
pin, Jo`ek Horvat,

• ROMANE ALAVA – ZBIRKA ROMSKIH BESED – pregled romskih besed za vsakda-
njo rabo, prispevki razli~nih avtorjev,

• PRVA DVOJEZI^NA SLIKANICA ZA OTROKE – avtorici Sa{a Kerko{ in Tina Brinovar.

V letu 2003 je romsko dru{tvo Romani Union iz Murske Sobote s pomo~jo Mini-
strstva za kulturo izdalo pesni{ko zbirko POPOSKRE 3IJA – Popojeve pesmi.V letu
2004 bo romski avtor Rajko [ajnovi~ izdal zbirko romskih pravljic, Urad Vlade RS za
narodnosti je po svojih mo~eh prispeval k projektu s finan~no podporo.
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Na podro~ju informativne dejavnosti je Zveza Romov Slovenije oktobra 2003 usta-
novila dokumentacijski center, ki poleg knji`ni~ne dejavnosti vklju~uje tudi radijsko
produkcijo. Tako je Zveza Romov Slovenije s pomo~jo tujih donatorjev (s finan~no
pomo~jo sklada Sörös) pridobila sredstva za nakup radijske in studijske opreme,
Urad Vlade RS za narodnosti pa je finan~no podprl odkup poslovnih prostorov v
Murski Soboti (prostor poleg lastni{kega poslovanja prostorov Zveze Romov Slove-
nije v Ulici arhitekta Novaka 13 v Murski Soboti). Radio Romic trenutno opravlja
produkcijska dela in posreduje izdelke za predvajanje sedmim radijskim postajam
po Sloveniji. Na razpisu Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo, ki je bil objav-
ljen 4. 6. 2004, pa se radiu ponuja prilo`nost za pridobitev samostojne frekvence,
potrebna je le {e podpora lokalne skupnosti. 

V okviru informativne dejavnosti pa potekajo intenzivna prizadevanja, da bi romsko
medijsko dejavnost vklju~ili v sistem javne RTV Slovenija, saj bi s tak{nim pristopom
tej dejavnosti zagotovili redno financiranje.

Romska skupnost v Republiki Sloveniji poleg `e omenjenih dejavnosti, ohranjanje
svojega jezika in tradicije uresni~uje tudi preko romskih dru{tev (trenutno je uradno
registriranih 23 dru{tev). Romska dru{tva pa delujejo v 18 ob~inah. Organizirana so
po dolo~ilih Zakona o dru{tvih (Uradni list RS, {t. 60/95). Romska dru{tva so pove-
zana v osrednjo organizacijo – Zvezo Romov Slovenije, ki je sogovornik dr`avnih or-
ganov. Zveza Romov vse bolj aktivno deluje kot usmerjevalec in koordinator aktiv-
nosti romskih dru{tev, vsako leto pripravlja romske tabore in kulturne prireditve.

Po dolo~bah Statuta Zveze Romov Slovenije pa je bil dne 21. 11. 2002 v Murski
Soboti, na seji predsedstva Zveze Romov Slovenije in v prisotnosti ve~ine izvoljenih
romskih svetnikov ustanovljen »Forum romskih svetnikov«. Forum romskih svetnikov
je delovno telo pri Zvezi Romov Slovenije in pomeni na~in in obliko povezovanja
romskih svetnikov in ob~in, kjer imajo Romi svoje svetnike.

Romi in izobra`evanje

Zakonski in podzakonski akti, ki na podro~ju vzgoje in izobra`evanja urejajo pravice
Romov:

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`evanja (Ur.l.RS {t. 115/03 –
uradno pre~i{~eno besedilo),

• Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, {t. 12/96, 44/00 in 78/03),

• Zakon o osnovni {oli (Ur.l.RS {t. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04).

Leta 2000 je strokovni svet za splo{no izobra`evanje sprejel Navodila za izvajanje
programa 9-letne O[ za u~ence Rome, leta 2002 pa Dodatek h kurikulu za vrtce za
delo z otroki Romov. 

Pred{olski otroci Romov so vklju~eni v 40 vrtcev po Sloveniji: najve~ na Dolenjskem,
v Posavju, v Beli krajini, na [tajerskem in v Prekmurju. V slovenske vrtce so vklju~eni
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na tri na~ine. Najve~ jih je integriranih v obi~ajne skupine, manj v romske oddelke,
kjer so vklju~eni samo romski otroci, in romske vrtce.

Podatki o Romih v oddelkih vrtcev, v katerih so zgolj romski otroci (homogeni od-
delki), v RS, {ol. leto 2003/04

V osnovne {ole je bilo v {olskem letu 2003/04 vklju~enih 1.469 romskih u~encev. 

V letu 2004 je ministrstvo prete`no sofinanciralo izobra`evanje odraslih pripadnikov
romske skupnosti v Ko~evju, Murski Soboti in ^rnomlju. Vsebine: funkcionalno in
ra~unalni{ko opismenjevanje, obujanje romskih obi~ajev in poklicev, gospodinjske
spretnosti, ipd.

Decembra 2002 je ministrstvo ustanovilo posebno delovno skupino za pripravo stra-
tegije vklju~evanja Romov v vzgojo in izobra`evanje. Vanjo so vklju~eni strokovnjaki
od pred{olske vzgoje do izobra`evanja odraslih in predstavniki Ministrstva za {olstvo,
znanost in {port, Zveze Romov in Zavoda RS za {olstvo. Delovna skupina je pripravi-
la strate{ki dokument z naslovom Strategija vzgoje in izobra`evanja Romov v Repub-
liki Sloveniji, ki so ga maja oziroma junija 2004 sprejeli pristojni strokovni sveti. 

Dokument je podlaga za nadaljnje ukrepe na podro~ju vzgoje in izobra`evanja Ro-
mov in vsebuje analizo dosedanjega stanja in ukrepe ministrstva, pregled klju~nih
nere{enih problemov in predloge za njihovo re{evanje (npr. vklju~evanje romskih
otrok v vrtce, odpravljanje predsodkov, stalno strokovno izobra`evanje u~iteljev
itd.). V njem je zajeta vzgoja in izobra`evanje Romov od pred{olske vzgoje do izo-
bra`evanja odraslih. 

Pri celotni pripravi strate{kega dokumenta je sodelovala Zveza Romov Slovenije. So-
delovala bo tudi pri njegovi implementaciji. 

Najpomembnej{e re{itve, ki jih vsebuje dokument, so naslednje:

– zgodnje vklju~evanje v vzgojno-izobra`evalni sistem: vklju~evanje romskih otrok v
pred{olsko vzgojo v vrtcih vsaj dve leti pred pri~etkom osnovne {ole, tj. najpoz-
neje s {tirimi leti; namen vklju~evanja v vrtce je predvsem u~enje jezika (tako slo-
venskega kot romskega) ter socializacija v vzgojno-izobra`evalni instituciji, ki po-
sreduje izku{nje in vzorce, ki otroku omogo~ajo la`ji vstop in vklju~evanje v os-
novno {olo;

[TEVILO OTROK

Vrtec pri O[ ^ren{ovci 12

Vrtec Lendava 14

Vrtec B. Pe~eta Mb 5

Vrtec Novo mesto 27

Vrtec Murska Sobota 23

Vrtec Ribnica 10
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– romski pomo~nik: neznanje slovenskega jezika ter neuspe{no vklju~evanje otrok
lahko odpravljamo oziroma ubla`imo tudi z uvedbo romskega pomo~nika, ki bo
otrokom pomagal prebroditi ~ustveno in jezikovno bariero in bo predstavljal neke
vrste most med vrtcem oziroma {olo ter romsko skupnostjo;

– vsebinsko prilagajanje programov: v osnovni {oli uvedba pouka romskega jezika
na fakultativni ravni, u~enje slovenskega jezika, identifikacija ciljev (npr. multikul-
turalnosti) oziroma standardov znanja v u~nih na~rtih, ki se dose`ejo z vsebina-
mi romske kulture, zgodovine in identitete;

– stalno strokovno spopolnjevanje in doizobra`evalni programi za strokovne delavce;

– posebne oblike organizacije in materialni pogoji: vsaj ohranitev zdaj veljavnih
normativov; {e naprej finan~na podpora oziroma pomo~ Ministrstva RS za {ols-
tvo in {port;

– ne segregacija, praviloma ne homogeni oddelki; uporabiti zakonsko `e predpisa-
ne oblike individualizacije, notranje in fleksibilne diferenciacije, nivojskega pouka

– razli~ne oblike u~ne pomo~i;

– vzpostavljanje zaupanja v {olo in odpravljanje predsodkov (poseben na~rt {ole, s
katerim dolo~ijo aktivnosti komuniciranja in sodelovanja s star{i otrok Romov, in
na~rt zaznavanja in kontinuiranega odpravljanja stereotipov in predsodkov, ki se
pri ve~inski populaciji pojavljajo v razmerju do u~encev Romov);

– romski u~enci kot etni~na skupina niso u~enci s posebnimi potrebami (u~en~eva
{olska neuspe{nost, ki izvira iz neznanja jezika ali specifi~nosti romske kulture,
ne more biti osnova za usmerjanje otrok v programe z ni`jim izobrazbenim stan-
dardom);

– izobra`evanje odraslih: izhodi{~e za dolo~anje ciljev izobra`evanja odraslih Ro-
mov so temeljni cilji, zapisani v Nacionalnem programu izobra`evanja odraslih v
Republiki Sloveniji do leta 2010 (zvi{evati splo{no izobra`evalno raven odraslih,
dvigniti izobrazbeno raven, pri ~emer je 4-letna srednja izobrazba temeljni izo-
brazbeni standard, pove~ati zaposljivost in pove~ati udele`bo odraslih v vse`iv-
ljenjskem u~enju). Posebna pozornost bo namenjena izobra`evanju odraslih Ro-
mov za dvigovanje izobrazbene ravni in razvoj delovne sile, razvijanju svetovalnih
sredi{~ oziroma omre`ja v okoljih, kjer `ivijo Romi, in institutu romskega koordi-
natorja, posebnim normativom in standardom za programe, v katere so vklju~e-
ni odrasli Romi, zagotovitvi sredstev za mo`nost brezpla~ne udele`be v progra-
mih in brezpla~ne u~ne pomo~i.

Ministrstvo RS za {olstvo in {port se bo za re{evanje vpra{anj, ki presegajo proble-
matiko izobra`evanja, vendar pa na izobra`evanje vplivajo, povezalo z drugimi re-
sornimi ministrstvi.

Ministrstvo se bo pri konkretnih aktivnostih povezovalo tudi z drugimi ustanovami
(Zavod RS za {olstvo, Center RS za poklicno izobra`evanje, Andrago{ki center RS,
In{titut za varovanje zdravja, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za
zaposlovanje RS, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije itd.).
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Prav tako bo {e naprej podpiralo raziskovalne in razvojne projekte, ki podpirajo
ukrepe v skladu s to strategijo.

Poudariti moramo, da so nekateri cilji dolgoro~ni in zato dokument predvideva pri-
pravo akcijskih na~rtov za posamezna podro~ja. 

Zaradi la`jega na~rtovanja novih ukrepov ministrstvo sofinancira tudi nekatere ciljno
raziskovalne programe:

• V okviru ciljno raziskovalnih programov ministrstvo od leta 2002 sofinancira pro-
jekt z naslovom »Razvoj modelov za izobra`evanje in usposabljanje Romov, z na-
menom zagotoviti pove~anje rednega zaposlovanja«, ki ga izvaja In{titut za na-
rodnostna vpra{anja (trajanje: 2002–2004).

• Od 2003 leta ministrstvo sofinancira razvojno raziskovalni projekt z naslovom
»Zagotavljanje enakih mo`nosti za izobra`evanje romskih otrok in njihovih dru-
`in«, ki ga izvaja Pedago{ki in{titut (trajanje: 2003–2005). Projekt je osredoto~en
predvsem na integracijo romskih otrok v {olah, pove~anje {olske uspe{nosti, us-
trezno usposabljanje strokovnih delavcev in delo s star{i. Velik poudarek projekta
je tudi na zmanj{evanju nestrpnosti do Romov. Na podlagi evalvacije ob zaklju~-
ku projekta bomo re{itve sku{ali prenesti na {ole, ki v projekt niso vklju~ene.

• Od leta 2004 ministrstvo sofinancira razvojno raziskovalni projekt z naslovom
»Standardizacija jezika Romov v Sloveniji in vklju~evanje romske kulture v vzgojo in
izobra`evanje«, ki ga izvaja Pedago{ka fakulteta v Ljubljani (trajanje: 2003–2006).

2. Nadaljnji predvideni ukrepi za uresni~evanje 7. ~lena listine

Ukrepi, ki se nana{ajo predvsem na mad`arsko narodno skupnost

1. Ohraniti gospodarske aktivnosti regije v smeri odpravljanja gospodarske zaosta-
losti in ve~jega zaposlovanja, kamor sodi tudi narodnostno me{ano podro~je v
ob~inah Lendava, Dobrovnik, Moravske Toplice, [alovci in Hodo{, oziroma ce-
lotno obmo~je ob mad`arsko – slovenski meji.

2. Tudi s pomo~jo dr`avnih sredstev {e nadalje prepre~evati uga{anje delovnih
mest na narodnostno me{anem podro~ju (Nafta Lendava, Mura …).

3. Kmetijstvu, ki je v nazadovanju, nameniti ustrezne dav~ne vzpodbude in nepo-
vratna sredstva.

4. Ohraniti dolo~ene dr`avne ustanove v smeri zagotavljanja ohranitve sedanjega
standarda dostopnosti upravnih storitev v povezavi s principi nove organizirano-
sti uprave na lokalni ravni. 

5. O ukrepih in aktivnostih (od 1–4) se najmanj enkrat letno, na predlog krovne
organizacije mad`arske samoupravne narodne skupnosti, opravi razprava na
Komisiji Vlade RS za narodni skupnosti, ta pa o tem poro~a Vladi RS zaradi
sprejetja ustreznih dodatnih ukrepov.
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Ukrepi, ki se nana{ajo predvsem na italijansko narodno skupnost

1. Ustrezno sofinanciranje informativne in kulturne dejavnosti v smeri od ljubitelj-
ske h profesionalni dejavnosti. Slednja se zdaj za~asno uresni~uje v okviru skup-
nih ustanov (sofinancirane so s strani dr`ave Slovenije brez ustreznega meddr-
`avnega sporazuma s Hrva{ko), ki opravljajo dejavnost za italijansko narodno
skupnost, `ive~o v dr`avi Sloveniji in dr`avi Hrva{ki (EDIT, Reka – izdajanje dnev-
nika La Voce del Popolo in drugih edicij; DRAMA, Reka; In{titut za zgodovinska
raziskovanja, Rovinj; A.I.A., Jadranska informativna agencija, Koper; Italijanska
unija, Reka).

2. Ohranjanje trenutne razse`nosti oddajanja italijanskih radijskih in televizijskih
programov v okviru RTV Slovenija, Regionalni RTV center Koper – Capodistria,
kot tudi ohranitev lastne produkcije teh programov, vse ob ustrezni finan~ni
podpori javne televizije in dr`ave v skladu s 14. ~lenom Zakona o Radioteleviziji
Slovenija (Uradni list RS, {t. 18/94, …, 79/2001)17.

3. Razvijanje programov v italijanskem jeziku in programov v slovenskem jeziku za
~ezmejno televizijo17.

4. Okrepitev TV signala na celotno ozemeljsko obmo~je zgodovinske poselitve ita-
lijanske narodne skupnosti, ki je pod dr`avno jurisdikcijo RS17.

5. O ukrepih in aktivnostih (od 1–4) se najmanj enkrat letno, na predlog krovne
organizacije italijanske narodne skupnosti, opravi razprava na Komisiji Vlade RS
za narodni skupnosti, ta pa o tem poro~a Vladi RS zaradi sprejetja ustreznih
dodatnih ukrepov.

Ukrepi, ki se nana{ajo na obe narodni skupnosti

1. Dosledno izvajanje zakonskih in podzakonskih predpisov (ob upo{tevanju, ugo-
tovitvah ter presoji dejanskega izvajanja, tudi njihovo dopolnjevanje), dosledno
izvajanje ustavnih dolo~il in mednarodnih konvencij, ki so sestavni del pravnega
reda RS, in ki se nana{ajo na obe avtohtoni ustavno zavarovani narodni skup-
nosti, italijansko in mad`arsko, s strani vseh dr`avnih organov in organov lokal-
ne samouprave ter drugih institucij ter organizacij, ki so dol`ne te predpise, v
skladu z veljavno zakonodajo, upo{tevati.

2. Dosledno izvajanje dvojezi~nosti na vseh podro~jih v skladu z Ustavo RS in pozi-
tivno zakonodajo.

3. Dosledno izvajanje 2. odstavka 15. ~lena Zakona o samoupravnih narodnih
skupnostih (Uradni list RS, {t. 65/1994) in podrobnega navodila generalnega
sekretarja Vlade RS ({tev. 023-12/2001 z dne 3. 3. 2003), ki se nana{a na pri-
pravo zakonskih, podzakonskih in drugih aktov.
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4. Spodbujanje gospodarske osnove za obe narodni skupnosti v smeri dokapitali-
zacije Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti sloven-
skega pode`elja, kjer sta v ustreznem odboru `e zdaj zastopani obe narodni
skupnosti s po dvema ~lanoma oziroma v smeri iskanja drugih, za obe narodni
skupnosti ustreznej{ih, re{itev.

5. V vseh pogledih, kjer ima dr`ava pristojnosti, si je treba prizadevati za evropski
model so`itja.

6. V smeri kar najve~jega mo`nega so`itja med obema narodnima skupnostma na
eni in ve~inskim prebivalstvom na drugi strani, v zasledovanju, da bosta narod-
ni skupnosti {e bolj kot doslej, konstitutivni element Republike Slovenije, je tudi
od njiju pri~akovati dopolnitev strategije za lastno ohranitev in razvoj ter upora-
bo vseh pravnih mo`nosti pri izvajanju pripadajo~ih pravic.

Sklepi vlade RS z dne 7. 10. 2004, ki se nana{ajo na romsko skupnost 
v Sloveniji

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poro~ilom o polo`aju Romov v Re-
publiki Sloveniji (2004) s prilogama:
1. Pregled sofinanciranja romske etni~ne skupnosti v RS v obdobju 2002–2005 in
2. Pregled stanja romskih naselij v RS.

Vlada Republike Slovenije ob tem ugotavlja, da so kljub napredku Romi {e ved-
no ob~utljiva, ranljiva skupina prebivalstva, ki je v posameznih primerih in pone-
kod pri samem izvajanju predpisov {e vedno v neenakopravnem polo`aju z os-
talimi dr`avljani, zato je treba nadaljevati s prizadevanji za izbolj{anje njihovega
polo`aja in bolj{im sodelovanjem dr`avnih organov in organov lokalnih skupno-
sti ter pripadnikov romske skupnosti. 

2. Vlada podpira ustvarjanje pogojev, ki omogo~ajo Romom v ve~ji meri kot doslej
spo{tovanje vrednot ve~inskega prebivalstva (odnos do zasebne lastnine, do
okolja,…), ve~inskemu prebivalstvu pa strpno sprejemanje druga~nosti in kul-
turne raznolikosti Romov. 

3. Glede na Poro~ilo o polo`aju Romov v Republiki Sloveniji (2004) s prilogama
vlada Republike Slovenije ocenjuje, da so {e vedno aktualni `e sprejeti:
– Program ukrepov Vlade RS za pomo~ Romom (1995)
– Sklepi Vlade RS iz julija 1999 ter
– drugi predpisi, ki se nana{ajo na avtohtono romsko skupnost v Republiki Slo-

veniji.

Ob tem Vlada Republike Slovenije ministrstvom s podro~ja varnosti ter nadzora
(in{pekcije), ki se v okviru svojih pristojnosti sre~ujejo s vpra{anjem osebne in
premo`enjske varnosti, naro~a, da tem vpra{anjem, ne glede na etni~no, versko
ali drugo okoli{~ino, namenijo posebno skrb. 

137



4. Vlada Republike Slovenije, glede vladnega Programa ukrepov za pomo~ Romom
(1995) ugotavlja, da se ta na nekaterih podro~jih (bivalne razmere, zaposlova-
nje, ekonomski polo`aj Romov,…) prepo~asi uresni~uje, problemi {e vedno niso
docela re{eni, ~eprav so bili nekateri projekti (npr. na podro~ju zaposlovanja) `e
realizirani, zato ministrstva ter vladne slu`be zadol`uje, da v okviru svojih pri-
stojnosti dosledno vklju~ujejo re{evanje tematike Romov v svoje programe, pri-
pravijo akcijske na~rte za njihovo uresni~evanje ter druge programe in ukrepe,
tudi finan~ne, kot pomo~ ob~inam, kjer avtohtono `ivi romska skupnost.

5. Podro~ja bivalnih razmer, izobra`evanja in zaposlovanja Romov morajo biti v
okviru dr`avnih sredstev dele`na posebne pozornosti in pomo~i za kar se pose-
bej zadol`i ministrstva in vladne slu`be.

Predstavnike Vlade v organih upravljanja Stanovanjskega sklada Republike Slo-
venije, Javnega sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenske-
ga pode`elja in v drugih ustanovah ter organizacijah katerih delovanje se dotika
pripadnikov avtohtone romske skupnosti v Republiki Sloveniji, pa se zadol`i, da
predlagajo v skladu s prvim odstavkom te to~ke ustrezno ravnanje upravam teh
skladov oz. organizacij.

6. Ministrstvo za finance se zavezuje za realizacijo sklepa Dr`avnega zbora RS z
dne 30. maja 2002, po katerem je treba pristojnim ministrstvom oz. vladnim
slu`bam zagotoviti dodatna finan~na sredstva, ki se namenijo ob~inam z avtoh-
tonim romskim prebivalstvom za re{evanje romske tematike.

Pristojna ministrstva oz. vladne slu`be v sodelovanju z Uradom Vlade RS za na-
rodnosti pripravijo predlog za dodelitev dodatnih finan~nih sredstev iz prvega
odstavka te to~ke, v okviru dolo~il 26. ~lena Zakona o financiranju ob~in, kot je
to urejeno za obe avtohtoni narodni skupnosti, s tem da se dolo~ijo tudi na-
tan~ni kriteriji.

7. Ministrstvo za finance, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Stanovanjski
sklad Republike Slovenije v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravijo ustre-
zen predlog za financiranje pridobitve zemlji{~ in infrastrukture, za romska na-
selja po ob~inah, kjer so Romi tradicionalno (avtohtono) poseljeni ter ureditev, z
vsemi potrebnimi aktivnostmi (legalizacija ali odstranitev), obstoje~ih naselij.

Potrebna sredstva, za namene iz prvega odstavka te to~ke, se dolo~ajo z upo-
{tevanjem Pregleda stanja romskih naselij v Republiki Sloveniji (priloga II. Poro~i-
la o polo`aju Romov v RS, julij 2004) in ob upo{tevanju ugotovitev stanja na
samem terenu s strani strokovno usposobljene organizacije (ustanove) v okviru
Ministrstva za okolje, prostor in energijo, ki opravi ovrednotenje potrebnih del.
Ovrednotenje zajema:

– odkup zemlji{~, kjer `e obstajajo nelegalna romska naselja in nujno potrebno
infrastrukturno ureditev;

– nujno potrebno infrastrukturno ureditev v legalnih romskih naseljih;
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– stro{ke, povezane s potrebno in dopustno spremembo namembnosti zemlji{~
ter 

– druge stro{ke (projektna dokumentacija,…), ki so potrebni za zagotavljanje
~loveka vrednega prebivanja za pripadnike romske etni~ne skupnosti.

Glede na tako finan~no ovrednotene programe ureditve romskih naselij, ob~ine
pripravijo predloge za strokovno pomo~ dr`ave in uporabo sredstev dr`avnega
prora~una v ta namen.

8. Ministrstvo za {olstvo, znanost in {port se zadol`i za pripravo zakonskih podlag
za zagotavljanje sredstev iz dr`avnega prora~una za pla~ilo vi{jih stro{kov za ti-
ste oddelke v vrtcih, v katere so integrirani otroci Romov.

Ministrstvo za {olstvo, znanost in {port naj ~imprej za~ne izvajati Strategijo
vzgoje in izobra`evanja Romov v Republiki Sloveniji, ki so jo v letu 2004 spreje-
li pristojni strokovni sveti. Ministrstvo najkasneje do konca leta 2004 pripravi
akcijski na~rt za njeno izvajanje.

Ministrstvo za {olstvo, znanost in {port mora v skladu s predpisi skupaj z izva-
jalci poskrbeti za redno osnovno{olsko obiskovanje pouka romskih otrok. Pri
tem sodeluje z Ministrstvom za delo, dru`ino in socialne zadeve oz. centri za
socialno delo in drugimi pristojnimi organi.

Pristojni organi so dol`ni prou~iti mo`nosti za dodatno stimuliranje izobra`eva-
nja Romov tudi s {tipendijsko politiko za romske otroke ob upo{tevanju njiho-
vega posebnega polo`aja.

9. Ministrstvo za delo, dru`ino in socialne zadeve je dol`no v okviru svojih pristoj-
nosti poskrbeti, da centri za socialno delo dosledno izvajajo podzakonske in za-
konske akte s tem da:

– z upravi~enci do denarne socialne pomo~i dosledno sklepajo pogodbe o ak-
tivnem re{evanju socialnega polo`aja

– se v primeru nespo{tovanja pogodbe o aktivnem re{evanju socialnega polo-
`aja dosledno uporablja mo`nost ukinitve ali zmanj{anja denarne socialne
pomo~i

– se denarna socialna pomo~ dodeli v funkcionalni obliki vedno takrat, ko je
ugotovljeno, da se ne uporablja namensko.

Pri ukrepih iz prvega odstavka Ministrstvo za delo, dru`ino in socialne zadeve
sodeluje z Ministrstvom za {olstvo, znanost in {port.

10. Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da s strani upravi~encev do sredstev evrop-
skih skladov (kohezijski in strukturni skladi), sredstev iz pobude EQUAL (podro~-
je zaposlovanja) ter do sredstev INTERREG (namenjena so spodbujanju ~ezmej-
nega, mednarodnega in medregionalnega sodelovanja, predvsem pa uravnote-
`enemu razvoju obmejnih obmo~ij), te mo`nosti, ki se dotikajo avtohtone rom-
ske skupnosti, niso dovolj izkori{~ene.
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III. DEL

1. Na podlagi 2. ~lena Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih se Re-
publika Slovenija zavezuje, da bo na svojem ozemlju dolo~be listine uporabljala
za italijanski in mad`arski jezik. 

2. V skladu z 2. odstavkom 2. ~lena listine Republika Slovenija uporablja naslednje
odstavke in pododstavke iz 3. dela listine:

Iz 8. ~lena:
odstavek 1 a (i,ii), b (i, ii, iii), c (i, ii, iii), d (i, ii, iii), e (iii), f (iii), g, h, i
odstavek 2.

Iz 9. ~lena:
odstavek 1 a, b, c, d
odstavek 2 a, b, c.

Iz 10. ~lena:
odstavek 1
odstavek 2
odstavek 3
odstavek 4
odstavek 5.

Iz 11. ~lena:
odstavek 1 a (i), e (i)
odstavek 2
odstavek 3.

Iz 12. ~lena:
odstavek 1 a, d, e, f
odstavek 2
odstavek 3.

Iz 13. ~lena:
odstavek 1
odstavek 2.

Iz 14. ~lena:
odstavka a, b.

V skladu s petim odstavkom 7. ~lena bo Republika Slovenija dolo~be od prvega
do ~etrtega odstavka 7. ~lena smiselno uporabljala tudi za romskih jezik18.
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18 Zakon o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih (Uradni list RS-MP, 
{t. 17/2000), 4. ~len.



Obrazlo`itev

Evropska listina o regionalnih ali manj{inskih jezikih predvideva, da vsaka dr`ava ob
ratifikaciji dolo~i jezik na svojem ozemlju, za katere bo uveljavljala dolo~be drugega
dela listine in se hkrati obve`e, da bo za jezike, ki jih je dolo~ila, uporabljala tudi
najmanj 35 odstavkov iz 3. dela listine, ki dolo~ajo konkretne obveznosti dr`ave na
posameznih podro~jih. 

V skladu z ustavno ureditvijo Republike Slovenije je mogo~e dolo~be listine na
ozemlju Republike Slovenije uporabiti le za italijanski in mad`arski jezik, ki sta na
narodnostno me{anih obmo~jih v na{i dr`avi enakopravna uradna jezika. Ustava,
zakoni, statuti ob~in na narodnostno me{anih obmo~jih in dolgoletne pozitivne
prakse ka`ejo, da Republika Slovenija zagotavlja visoko raven za{~ite jezikov italijan-
ske in mad`arske narodne skupnosti, zato bo lahko brez dodatnih obveznosti uve-
ljavljala dolo~be listine, ki jo je ratificirala. 

V skladu s tem so iz 3. dela listine izbrani odstavki in pododstavki, za katere je mo-
go~e dokumentirano dokazati, da so `e uveljavljeni v na{ih zakonih in drugih pred-
pisih in uveljavljeni v vsakdanjem `ivljenju na narodnostno me{anih obmo~jih (na-
rodnostno me{ana obmo~ja so na podlagi 5. ~lena Zakona o ustanovitvi ob~in ter
o dolo~itvi njihovih obmo~ij (Uradni list RS, {t. 60/94) dolo~ena s statuti ob~in.

8. ~len 

Izobra`evanje

Slovenija se je obvezala, da bo spo{tovala dolo~be, ki govorijo, da bodo po-
godbenice:

»a (i) zagotavljale mo`nosti pred{olskega izobra`evanja v ustreznih regional-
nih ali manj{inskih jezikih ali

(ii) zagotavljale mo`nost, da znaten del pred{olskega izobra`evanja pote-
ka v ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikih19.

Glede osnovno{olskega izobra`evanja je Slovenija izbrala dolo~ila, ki govorijo o
tem, da bodo pogodbenice:

»b (i) zagotavljale mo`nosti za osnovno{olsko izobra`evanje v ustreznih re-
gionalnih ali manj{inskih jezikih ali (ii) zagotavljale mo`nost, da zna-
ten del osnovno{olskega izobra`evanja poteka v ustreznih regionalnih
ali manj{inskih jezikih, ali (iii) zagotovile, da je v okviru osnovno{olske-
ga izobra`evanja pou~evanje ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezi-
kov sestavni del u~nega na~rta20.
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Nadalje naj bi zagotovile ustrezno srednje {olstvo, o katerem je govora v to~ki
(c) Evropske listine. Iz te to~ke se je Slovenija obvezala spo{tovati dolo~ila, ki
govorijo o tem, da bodo pogodbenice:

»c (i) zagotovile mo`nosti za srednje{olsko izobra`evanje v ustreznih regio-
nalnih ali manj{inskih jezikih ali (ii) zagotovile mo`nost, da znaten del
srednje{olskega izobra`evanja poteka v ustreznem regionalnem ali
manj{inskem jeziku, ali (iii) zagotovile, da je v okviru srednje{olskega
pou~evanja ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikov sestavni del
u~nega na~rta21.

O obveznostih na podro~ju strokovnega in poklicnega izobra`evanja je v Listini go-
vor v to~ki (d) 8. ~lena. Slovenija se je obvezala uresni~iti tri dolo~be, ki govorijo o
tem, da bodo pogodbenice »(i) zagotovile mo`nosti za strokovno in poklicno izo-
bra`evanje v ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikih ali (ii) zagotovile mo`nost,
da znaten delo strokovnega in poklicnega izobra`evanja poteka v ustreznih regio-
nalnih ali manj{inskih jezikih, ali (iii) zagotovile, da je v okviru strokovnega in po-
klicnega izobra`evanja pou~evanje ustreznih regionalnih ali manj{inskih jezikov se-
stavni del u~nega na~rta22.

O univerzitetnem izobra`evanju je govor v to~ki (e) 8. ~lena. Slovenija je izbrala do-
lo~ilo to~ke (iii), ki pravi, da bodo pogodbenice spodbujale in/ali omogo~ile izvaja-
nje univerzitetnega izobra`evanja ali drugih oblik visoko – ali vi{je{olskega izobra`e-
vanja v regionalnih ali manj{inskih jezikih ali zagotovile mo`nosti za {tudij teh jezi-
kov kot univerzitetnega ali visoko – in vi{je{olskega predmeta, ~e zaradi vloge dr`a-
ve v odnosu do visoko – in vi{je{olskih ustanov ni mogo~e izvajati to~k i in ii23.

Listina govori tudi o izobra`evanju odraslih ter permanentnem izobra`evanju. Slo-
venija je iz tega sklopa izbrala dolo~ilo (f), to~ka iii, ki govori o tem, da bodo po-
godbenice »podpirale in/ali spodbujale vklju~evanje teh jezikov kot u~nega predme-
ta pri izobra`evanju odraslih in nenehnem izobra`evanju, ~e javne oblasti nimajo
neposredne pristojnosti na podro~ju izobra`evanja odraslih24.

Iz prvega odstavka 8. ~lena se je Slovenija obvezala uresni~iti {e to~ko (g), ki govo-
ri o tem, da bodo podpisnice »sprejele predpise za zagotovitev pou~evanj zgodovi-
ne in kulture, katerih obraz je regionalni ali manj{inski jezik25«, to~ko (h), ki govori
o obveznosti podpisnic, da bodo »zagotovile osnovno in nadaljnje usposabljanje
u~iteljev, ki je potrebno za uresni~evanje pododstavkov a do g, ki jih je pogodbeni-
ca sprejela26«; in nenazadnje velja omeniti {e to~ko (i), ki govori o tem, da bodo
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21 Evropska listina o regionalnih ali manj{inskih jezikih, 8. ~len, odstavek 1, c (i,ii,iii).
22 Evropska listina o regionalnih ali manj{inskih jezikih, 8. ~len, odstavek 1, d (i,ii,iii).
23 Evropska listina o regionalnih ali manj{inskih jezikih, 8. ~len, odstavek 1, e (iii).
24 Evropska listina o regionalnih ali manj{inskih jezikih, 8. ~len, odstavek 1, f (iii).
25 Evropska listina o regionalnih ali manj{inskih jezikih, 8. ~len, odstavek 1, (g).
26 Evropska listina o regionalnih ali manj{inskih jezikih, 8. ~len, odstavek 1, (h).



pogodbenice »ustanovile nadzorni organ ali organe, ki bodo odgovorni za sprem-
ljanje izvajanja sprejetih ukrepov in dose`enega napredka pri uvajanju ali razvoju
pou~evanja regionalnih ali manj{inskih jezikov in za sestavljanje ob~asnih poro~il o
svojih ugotovitvah, ki bodo objavljena.27« 

Iz 8. ~lena Evropske listine se je Slovenija obvezala, da bo uresni~evala tudi 2. od-
stavek, ki ponuja mo`nost izobra`evanja tudi na ozemljih, na katerih se regionalni
ali manj{inski jeziki tradicionalno ne uporabljajo. Dr`ave pogodbenice so se obveza-
le, da bodo v teh primerih »dovolile, spodbujale ali zagotovile pou~evanje v regio-
nalnih ali manj{inskem jeziku ali pou~evanje regionalnega ali manj{inskega jezika
na vseh ustreznih stopnjah izobra`evanja, ~e to upravi~uje {tevilo tistih, ki uporab-
ljajo regionalni ali manj{inski jezik.28«

Uvod k 8. ~lenu
Izobra`evanje

Zakonski in podzakonski akti, ki na podro~ju vzgoje in izobra`evanja urejajo pravice
italijanske in mad`arske skupnosti, so:

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`evanja (Ur.l.RS {t. 115/03 –
uradno pre~i{~eno besedilo),

• Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, {t. 12/96, 44/00 in 78/03),

• Zakon o osnovni {oli (Ur.l.RS {t. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04),

• Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS {t. 12/96 in 59/01),

• Zakon o poklicnem in strokovnem izobra`evanju (Ur.l. RS {t. 12/96, 44/00 in
86/04),

• Zakon o posebnih pravicah italijanske in mad`arske narodne skupnosti na po-
dro~ju vzgoje in izobra`evanja (Ur.l. RS, {t. 35/2001),

• Pravilnik o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest,
ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne {ole iz
sredstev dr`avnega prora~una v dvojezi~nih osnovnih {olah in {olah z italijanskim
u~nim jezikom na narodnostno me{anih obmo~jih (Ur.l. RS {t. 82/ 03), 

• Pravilnik o normativih in standardih v dvojezi~ni srednji {oli (Ur.l. RS {t. 85/03),

• Pravilnik o normativih in standardih v srednjih {olah z italijanskim u~nim jezikom
(Ur.l. RS {t. 85/03).

V zadnji fazi priprave pred objavo sta naslednja pravilnika: 

• Pravilnik o smeri izobrazbe u~iteljev v devetletni dvojezi~ni osnovni {oli in devet-
letni osnovni {oli z italijanskim u~nim jezikom,

• Pravilnik o preizkusu znanja u~nega jezika na narodno me{anih obmo~jih.
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V Sloveniji sta se razvila razli~na modela izobra`evanja za pripadnike italijanske in
mad`arske narodne skupnosti kot posledica razli~nih zgodovinskih in drugih vplivov.

V Prekmurju je po drugi svetovni vojni najprej obstajal podoben sistem lo~enih {ol.
Glede na dejstvo, da pa predstavniki mad`arske manj{ine niso dovolj {tevil~no vpiso-
vali svojih otrok v {ole z mad`arskim u~nim jezikom, se je dr`ava v dogovoru z ma-
d`arsko samoupravno skupnostjo dogovorila, da bi bilo najbolj smiselno uvesti dvo-
jezi~ni model {olanja (tretji odstavek 3. ~lena: »Na obmo~jih, kjer `ivijo pripadniki
slovenskega naroda in pripadniki mad`arske narodne skupnosti, in so opredeljena
kot narodno me{ana obmo~ja, se v skladu s tem zakonom in posebnim zakonom
ustanavljajo dvojezi~ni vrtci in {ole, v katerih vzgojno oziroma vzgojno – izobra`eval-
no delo poteka v slovenskem in mad`arskem jeziku (dvojezi~ni vrtci in {ole)«.29 Na
ta na~in se je zaobjelo tudi vse otroke slovenske narodnosti in dejansko raz{irilo zna-
nje mad`arskega jezika na celotno populacijo dvojezi~nega obmo~ja.

Na Obali se je {olstvo z italijanskim u~nim jezikom razvilo kot posledica obstoje~e-
ga stanja ob podpisu Londonskega memoranduma leta 1954, ko so de facto in de
jure na tem obmo~ju obstajale {ole z italijanskim u~nim jezikom (drugi odstavek 3.
~lena: »Na obmo~jih, kjer `ivijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijan-
ske narodne skupnosti, in so opredeljena kot narodno me{ana obmo~ja, se v skla-
du s tem zakonom in posebnim zakonom ustanavljajo tudi vrtci oziroma {ole, v ka-
terih poteka vzgojno oziroma vzgojno-izobra`evalno delo v italijanskem jeziku (vrtci
in {ole v jeziku narodne skupnosti).«29 Osimski sporazumi, podpisani med Jugosla-
vijo in Italijo so povzeli in utrdili vse do tedaj sprejete mednarodne obveznosti med
obema dr`avama. Slovenija je kot naslednica Jugoslavije prevzela tudi Osimske spo-
razume in s tem vse do tedaj dogovorjeno na podro~ju manj{inskega {olstva, kar
se ti~e italijanske manj{ine v Sloveniji.

[olstvo za pripadnike narodnih skupnosti je v skladu z Zakonom o posebnih pravi-
cah italijanske in mad`arske narodnosti na podro~ju vzgoje in izobra`evanja (2.
~len (vklju~enost v sistem): »Vzgoja in izobra`evanja za pripadnike italijanske in ma-
d`arske narodne skupnosti je sestavni del sistema vzgoje in izobra`evanja v Repub-
liki Sloveniji in poteka na podlagi predpisov, ki urejajo podro~je pred{olske vzgoje,
osnovno{olskega izobra`evanja, ni`jega in srednjega poklicnega izobra`evanja,
srednjega strokovnega in tehni{kega ter srednjega splo{nega izobra`evanja, ~e s
tem zakonom ni druga~e dolo~eno.«) sestavni del enotnega slovenskega dr`avnega
izobra`evalnega sistema30. To pomeni, da je za ohranjanje in razvoj {olskih ustanov
ter njihovo financiranje dol`na skrbeti dr`ava ob aktivni udele`bi narodnih skupno-
sti oziroma njihovih organizacij31. K temu je potrebno dodati tudi pomembno do-
lo~bo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`evanja, ki pravi, da je
»Samoupravna skupnost soustanoviteljica javnih vrtcev oziroma {ol, ki se ustanovijo
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30 Zakon o posebnih pravicah italijanske in mad`arske narodne skupnosti na podro~ju vzgoje in
izobra`evanja (Ur.l. RS, {t. 35/2001).

31 Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, {t. 65/94), 3. to~ka 4. ~lena.



za vzgojo in izobra`evanje v jeziku narodne skupnosti oziroma za dvojezi~no vzgojo
in izobra`evanje«.32 Dolo~be o participaciji predstavnikov narodnih skupnosti (Sa-
moupravnih narodnih skupnosti) pri ustanavljanju in upravljanju {ol v jeziku narodne
skupnosti je mogo~e najti tudi v Zakonu o posebnih pravicah italijanske in mad`ar-
ske narodne skupnosti na podro~ju vzgoje in izobra`evanja (12. ~len, 13. ~len)33.

[olska zakonodaja vpra{anje medsebojnega razumevanja med vsemi jezikovnimi
skupinami v dr`avi ureja v naslednjih dokumentih: 

• Zakon o osnovni {oli: 

– eden od splo{nih ciljev osnovno{olskega izobra`evanja (2. ~len zakona) je »raz-
vijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporo~anje in izra`anje v
slovenskem jeziku, na obmo~jih, ki so opredeljena kot narodnostno me{ana,
pa tudi v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku«, »seznanjanje z drugimi
kulturami in u~enje tujih jezikov« ter »vzgajanje za medsebojno strpnost, spo-
{tovanje druga~nosti in sodelovanje z drugimi, spo{tovanje ~lovekovih pravic in
temeljnih svobo{~in in s tem razvijanje sposobnosti za `ivljenje v demokrati~ni
dru`bi«, kar pomembno prispeva k spo{tovanju, razumevanju in strpnosti do
regionalnih ali manj{inskih jezikov;

– 6. ~len Zakona o osnovni {oli, ki ureja u~ni jezik vzgoje in izobra`evanja v os-
novni {oli dolo~a, da je v osnovnih {olah na obmo~jih, kjer prebivajo pripadni-
ki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti in so oprede-
ljena kot narodno me{ana obmo~ja, »se u~enci v {olah s slovenskim u~nim je-
zikom obvezno u~ijo italijanski jezik, u~enci v {olah z italijanskim u~nim jezi-
kom pa obvezno slovenski jezik«.

– 7. ~len opredeljuje varstvo posebnih pravic manj{in, ki ga ureja zakon.

• Zakon o financiranju vzgoje in izobra`evanja:

– med cilje sistema vzgoje in izobra`evanja v Sloveniji sodi tudi »razvijanje jezi-
kovnih zmo`nosti in sposobnosti in ozave{~anje polo`aja slovenskega jezika
kot jezika dr`ave Slovenije; na obmo~jih, ki so opredeljena kot narodno me{a-
na, pa ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in ma-
d`arskega jezika«,

Znotraj predmetnika kurikula 9-letne osnovne {ole, ki dolo~a letno in tedensko {tevi-
lo ur pouka posameznega predmeta oz. predmetnega podro~ja in minimalno {tevilo
ur, potrebnih za uresni~evanje u~nega na~rta za posamezni predmet, se medsebojno
razumevanje med vsemi jezikovnimi skupinami v dr`avi pospe{uje predvsem skozi
vsebine naslednjih predmetov, kjer je ta tematika tudi eksplicitno zastopana: 
– slovenski jezik (1.–9. razred 9-letne O[), 
– geografija (6.–9. razred 9-letne O[), 
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– zgodovina (6.–9. razred 9-letne O[), 
– dru`ba (5.–9. razred 9-letne O[), 
– dr`avljanska vzgoja in etika (7. in 8. razred 9-letne O[) ter 
– izbirni predmet dr`avljanska kultura (9. razred 9-letne O[).

U~enci, ki pripadajo ve~inskemu delu slovenskega prebivalca se o medsebojnem ra-
zumevanju med vsemi jezikovnimi skupinami v dr`avi u~ijo npr. pri slovenskem jezi-
ku, kjer je eden od splo{nih ciljev prvega triletja tudi spo{tovanje do drugih jezikov
ter obvladovanje in uporabljanje posameznih oblik neknji`nega jezika (nare~ja/ po-
krajinski pogovorni jezik), v drugem triletju pa spoznajo poseben polo`aj italijanske-
ga in mad`arskega jezika na delu slovenske Istre oz. Prekmurja. Tudi v okviru osta-
lih predmetov iz dru`boslovno-humanisti~nega sklopa osnovno{olskega izobra`eva-
nja je spo{tovanje, razumevanje in strpnost do regionalnih ali manj{inskih jezikov
zastopano tako na ravni posameznih vsebin kakor tudi splo{nih ciljev omenjenih
predmetov.

9. ~len Zakon o posebnih pravicah italijanske in mad`arske narodne skupnosti na
podro~ju vzgoje in izobra`evanja (Ur.l. RS, {t. 35/2001) dolo~a:

• »Dijakom in vajencem, ki kon~ajo osnovno {olo v jeziku narodnosti oziroma dvoje-
zi~no osnovno {olo in se vklju~ijo v poklicne {ole, srednje tehni{ke oziroma srednje
strokovne {ole ali gimnazije zunaj narodnostno me{anega obmo~ja, morajo te {o-
le same ali skupaj z drugimi omogo~iti pouk jezika narodnosti kot fakultativnega
predmeta. Pouk jezika narodnosti se organizira, ~e se zanj odlo~i najmanj 5 dija-
kov oziroma vajencev, in je za dijake in vajence brezpla~en. Skupina dijakov oziro-
ma vajencev se lahko oblikuje tudi izmed dijakov oziroma vajencev, ki se izobra`u-
jejo po razli~nih izobra`evalnih programih v razli~nih {olah v istem kraju.« Fakulta-
tivni pouk jezika narodnosti izven dvojezi~nega obmo~ja se organizira, ~e je za to
izra`en interes.V {olskem letu 2003/04 je fakultativni pouk mad`arskega jezika
obiskovalo 23 dijakov v Murski Soboti, Raki~anu in Radencih. Za fakultativni pouk
italijanskega jezika trenutno ni zanimanja. Strokovni svet za splo{no izobra`evanje
je maja 2004 u~ni na~rt za fakultativni pouk mad`arskega jezika.

Za vzgojno-izobra`evalno podro~je srednjega splo{nega ter poklicnega in strokov-
nega izobra`evanja je bilo sprejetih 21 javnoveljavnih izobra`evalnih programov za
izvajanje v jeziku narodne skupnosti oziroma za dvojezi~no izvajanje na narodno
me{anem obmo~ju, pri ~emer je 9 javnoveljavnih izobra`evalnih programov za izva-
janje v italijanskem u~nem jeziku in 12 javno veljavnih izobra`evalnih programov za
dvojezi~no izvajanje. Na podro~ju:

– ni`jega poklicnega izobra`evanja ni tovrstnih javnoveljavnih izobra`evalnih pro-
gramov,

– srednjega poklicnega izobra`evanja je sprejetih 11 javnoveljavnih izobra`evalnih
programov, od tega 4 za izvajanje v italijanskem u~nem jeziku in 7 za dvojezi~no
izvajanje,

– srednjega strokovnega izobra`evanja so sprejeti 3 javnoveljavni izobra`evalni progra-
mi, od tega 1za izvajanje v italijanskem u~nem jeziku in 2 za dvojezi~no izvajanje,
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– poklicni-tehni{kega izobra`evanja sta sprejeta 2 javnoveljavna izobra`evalna progra-
ma, od tega 1 za izvajanje v italijanskem u~nem jeziku in 1 za dvojezi~no izvajanje,

– izobra`evanja po izobra`evalnem programu poklicnega te~aja je sprejet 1 javno-
veljavni izobra`evalni program in sicer za izvajanje v italijanskem u~nem jeziku,

– srednjega splo{nega izobra`evanja sta sprejeta 2 javnoveljavna izobra`evalna progra-
ma, od tega 1 za izvajanje v italijanskem u~nem jeziku in 1 za dvojezi~no izvajanje,

– izobra`evanja po izobra`evalnem programu maturitetnega te~aja sta sprejeta 2
javnoveljavna izobra`evalna programa, od tega 1 za izvajanje v italijanskem u~-
nem jeziku in 1 za dvojezi~no izvajanje.

Sprejetih je bilo 5 podzakonskih aktov, ki urejajo pogoje o izobrazbi strokovnih de-
lavcev za izvajanje navedenih izobra`evalnih programov, s katerimi je dolo~ena izo-
brazba za strokovne delavce v 11 javnoveljavnih izobra`evalnih programov za izva-
janje v jeziku narodne skupnosti oziroma za dvojezi~no izvajanje na narodno me{a-
nem obmo~ju. V pripravi pa je pravilnik, s katerim bo dolo~ena izobrazba za stro-
kovne delavce v ostalih 10 javnoveljavnih izobra`evalnih programih za izvajanje v
jeziku narodne skupnosti oziroma za dvojezi~no izvajanje na narodno me{anem
obmo~ju, saj gre za niz izobra`evalnih programov, ki predstavljajo model skupnega
izvajanja izobra`evalnih programov na narodno me{anem obmo~ju.

Na Pedago{ki fakulteti v Kopru je oddelek za italijanski jezik in kulturo, na Filozofski
fakulteti v Ljubljani pa katedra za italijanski jezik in literaturo. 

Na Pedago{ki fakulteti v Mariboru je katedra za mad`arski jezik in literaturo, izvaja-
jo po tudi program spopolnjevanja za u~itelje dvojezi~nih {ol, na Filozofski fakulteti
v Ljubljani pa je lektorat za mad`arski jezik. 

V skladu z bilateralnimi sporazumi v Slovenijo prihajajo gostujo~i u~itelji (npr. za zgo-
dovino, zemljepis, umetnost…), poteka izmenjava dijakov, organizirani so tabori, upo-
rabljajo pa se tudi nekatere knjige, pripo~niki in u~ni pripomo~ki iz mati~nih dr`av.

Leta 2003 je Strokovni svet RS za splo{no izobra`evanje sprejel prilagojen predmet-
nik za O[ za odrasle na narodnostno me{anih obmo~jih. Predmetnik je prilagojen
za dvojezi~no O[, O[ z italijanskim u~nim jezikom in O[ s slovenskim u~nim jezi-
kom, kjer se tudi Slovenci obvezno u~ijo italijanski jezik. 

Ministrstvo za {olstvo in {port vsako leto objavi razpis za sofinanciranje izobra`eva-
nja odraslih. V tem okviru so razpisani tudi »[tudijski kro`ki«, »Izobra`evanje za ak-
tivno dr`avljanstvo« in »Usposabljanje manj{in«. Glede na tematiko in potrebe ude-
le`encev so lahko organizirani v slovenskem jeziku in v jezikih narodnosti. 

Pogostej{e vsebine, ki se nana{ajo na obravnavano tematiko, so: 
– jezikovno in ra~unalni{ko izobra`evanje,
– kultura, zgodovina in etnologija,
– ohranjanje kulturne dedi{~ine,
– zdravo `ivljenje,
– gospodinjstvo in ro~ne spretnosti,
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– demokracija, ~lovekove pravice in med~love{ki odnosi,
– izzivi vstopa v Evropsko unijo.

[tudijski kro`ki potekajo v obliki sre~anj. Kot izvajalci se lahko prijavijo razli~ne usta-
nove, ki se ukvarjajo z izobra`evanjem (Ljudske univerze, knji`nice, dru{tva, itd.).
Vodi jih mentor, vsebino, kraj in ~as pa dolo~ijo udele`enci. Izobra`evanje za aktiv-
no dr`avljanstvo poteka v obliki kraj{ih predavanj ali ciklusa predavanj. V ve~ji meri
ga organizirajo ljudske univerze. 

Usposabljanje manj{in je namenjeno italijanski in mad`arski manj{ini in romski eti~-
ni skupnosti. V Sloveniji so organizirani tudi jezikovni te~aji: program za izpopolnje-
vanje v mad`arskem jeziku za odrasle se izvaja v Ljubljani, Lendavi in Murski Sobo-
ti. Italijan{~ina za odrasle pa se izvaja v 16 krajih po vsej Sloveniji. 

V Sloveniji je uveljavljen sistem stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih de-
lavcev v vzgoji in izobra`evanju. Letos je bil sprejet nov Pravilnik o nadaljnjem izo-
bra`evanju in usposabljanju strokovnih delavcev v VIZ (Ur.l. RS {t. 64/04). Vsako
leto je objavljen katalog programov, kjer u~itelji in drugi strokovni delavci glede na
potrebe in `elje izberejo program. Ko se na terenu ugotovi potreba po dolo~enem
izobra`evanju, pripravijo svetovalci Zavoda RS za {olstvo predlog. Sprejme ga Pro-
gramski svet in program se uvrsti v katalog. Programi s podro~ja {olstva narodnosti
so sofinancirani s strani ministrstva. 

Slovenija zagotavlja svetovalno funkcijo v okviru enot Zavoda RS za {olstvo. Zavod
RS za {olstvo, ki opravlja razvojno in svetovalno delo, za potrebe vrtcev in {ol z ita-
lijanskim u~nim jezikom in dvojezi~nih vrtcev in {ol zagotavlja tudi strokovne delav-
ce iz vrst narodnih skupnosti.

Na podlagi bilateralnih sporazumov obe sosednji dr`avi imenujeta svetovalca za ita-
lijanski oziroma mad`arski jezik. Svetovalec je ume{~en v Zavod RS za {olstvo, ki
mu nudi prostor in strokovno pomo~. Njegova naloge so:
– sodelovanje s strokovnimi institucijami v obeh dr`avah,
– svetovanje in strokovna pomo~ pedago{kim delavcem s poudarkom na pou~eva-

nju in rabi materin{~ine u~encev in dijakov pri razvijanju njihove narodnostne
kulture,

– organizacija seminarjev in drugega strokovnega izpopolnjevanja pedago{kih de-
lavcev,

– sodelovanje pri na~rtovanju, organizaciji in pridobivanju predavateljev za izvedbe
seminarjev v okviru Zavoda RS za {olstvo za podro~je pred{olske, osnovno{olske
in srednje{olske vzgoje in izobra`evanja,

– seznanjanje pedago{kih delavcev s seminarji v mati~ni dr`avi in koordinacija le-
teh med zavodi z italijanskim u~nim jezikom oziroma dvojezi~nimi zavodi,

– sodelovanje in organizacija hospitacij za strokovne delavce zavodov z italijanskim
u~nim jezikom oziroma dvojezi~nih zavodov v mati~ni dr`avi,

– seznanjanje pedago{kih delavcev z novimi u~beniki, u~nimi sredstvi in leposlov-
jem v mati~ni dr`avi in posredovanje primernih gradiv,
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– sodelovanje in organiziranje {olskih povezav in izmenjav u~encev in dijakov na
obeh straneh meje,

– sodelovanje pri pripravi in vodenju strokovnih ekskurzij ter drugih dejavnosti, na-
menjenih dijakom in u~encem zavodov z italijanskim u~nim jezikom oziroma
dvojezi~nih zavodov.
Svetovalec je dol`an pripraviti tudi letno poro~ilo.

V skladu z bilateralnimi sporazumi imajo pripadniki narodnosti mo`nost {tudija na
srednjih {olah in fakultetah v mati~ni domovini, kjer se organizira tudi strokovno
spopolnjevanje u~iteljev.

Najvi{ji strokovni organ za podro~je vzgoje in izobra`evanja, ki med drugim dolo~a
vzgojne in izobra`evalne programe za pripadnike italijanske in mad`arske narod-
nostne skupnosti, ter nudi strokovno pomo~ pri sprejemanju odlo~itev in pri pripra-
vi predpisov, je Strokovni svet RS za splo{no izobra`evanje. 

Zakon o posebnih pravicah italijanske in mad`arske narodne skupnosti na podro~ju
vzgoje in izobra`evanja (Ur.l. RS, {t. 35/2001) v 7. ~lenu dolo~a:
• »Pred sprejemom oziroma dolo~itvijo programov iz 5. ~lena tega zakona si mora

pristojni strokovni svet pridobiti mnenje pristojnega organa italijanske oziroma
mad`arske samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji.

• Pristojni strokovni svet ne more sprejeti oziroma dolo~iti vzgojnega oziroma izo-
bra`evalnega programa brez soglasja ~lanov sveta, predstavnikov italijanske ozi-
roma mad`arske samoupravne skupnosti.«

V okviru Strokovnega sveta za splo{no izobra`evanje deluje Komisija za {olstvo
manj{in, ki jo sestavljajo trije ~lani. Dva izmed njih sta predstavnika obeh narodnih
skupnosti in sta obenem tudi ~lana strokovnega sveta. Komisija obravnava vpra{a-
nja na podro~ju {olstva na narodno me{anih obmo~jih, kjer `ivijo pripadniki itali-
janske in mad`arske narodnosti. Komisija obenem podaja mnenja strokovnemu sve-
tu v zvezi s sprejemanjem predmetnikov, u~nih na~rtov, prilagoditev programov itd.
na teh obmo~jih.

Med drugim je v skladu z zgoraj opisanimi postopki strokovni svet leta 2002 spre-
jel Dodatek h kurikulu za vrtce na narodno me{anih obmo~jih. Za strokovno sprem-
ljanje njegovega izvajanja je zadol`en Zavod RS za {olstvo.

Isti zakon v 24. ~lenu dolo~a:
• »K normativom in standardom, ki so podlaga za financiranje javnih vrtcev in {ol z

italijanskim u~nim jezikom in dvojezi~nih javnih vrtcev in {ol, si mora minister,
pristojen za {olstvo, pridobiti soglasje pristojnega organa italijanske oziroma ma-
d`arske samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji.«

• Pred sprejemom pravilnikov o normativih in standardih, ki so podlaga za organi-
zacijo in financiranje {ol iz sredstev dr`avnega prora~una v dvojezi~nih osnovnih
{olah in {olah z italijanskim u~nim jezikom na narodnostno me{anih obmo~jih, sta
obe narodni samoupravni skupnosti v skladu z zakonom podali svoje soglasje.
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Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov v vseh vzgojno izobra-
`evalnih ustanovah v Republiki Sloveniji opravlja In{pektorat RS za {olstvo in {port.
Ministrstvo za {olstvo in {port v zvezi s financiranjem narodnih skupnosti na po-
dro~ju vzgoje in izobra`evanja vsako leto podaja poro~ila Uradu RS za narodnosti,
prav tako tudi vsebinska pojasnila, ki jih zahteva urad. Zato menimo, da ustanavlja-
nje posebnega nadzornega organa ne bi bilo racionalno, saj predstavniki narodnih
skupnosti sodelujejo tako pri odlo~anju kot pri uresni~evanju zadev, ki se nana{ajo
na njihov polo`aj na podro~ju vzgoje in izobra`evanja.

8. ~len

Izobra`evanje – Mad`ari

Na dvojezi~nem obmo~ju ob~in Hodo{, [alovci, Moravske Toplice, Dobrovnik
in Lendava, kjer `ivi mad`arska narodna skupnost, poteka v vrtcih (tretji od-
stavek 5. ~lena: »Na obmo~jih, kjer `ivijo pripadniki slovenskega naroda in
mad`arske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno me{ana obmo~-
ja, poteka vzgojno delo v skladu s posebnim zakonom dvojezi~no, v sloven-
skem in mad`arskem jeziku.«)34 in osnovnih {olah (drugi odstavek 6. ~lena:
»U~ni jezik v osnovnih {olah v jeziku narodne skupnosti je italijanski, v dvoje-
zi~nih osnovnih {olah pa slovenski in mad`arski.«)35 vzgojno-izobra`evalno
delo dvojezi~no, v slovenskem in mad`arskem jeziku. Te vrtce in {ole skupaj
obiskujejo otroci oziroma u~enci slovenske in mad`arske narodnosti. Tak na~in
dela omogo~a u~encem, da poleg materinega jezika spoznajo tudi drugi jezik
in kulturo drugega naroda. Vzgojno-izobra`evalno delo poteka v obeh jezikih,
pri u~enju materinega jezika in drugega jezika se u~enci razdelijo v skupine,
kar omogo~a ve~jo zahtevnost pouka materinega jezika. Po podatkih za {ol-
sko leto 2003/200436 je dvojezi~ne vrtce na narodnostno me{anem obmo~ju
v Pomurju obiskovalo 249 otrok.
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34 Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, {t. 12/96, 44/00 in 78/03).
35 Zakon o osnovni {oli (Ur.l.RS {t. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04).
36 Ministrstvo za {olstvo znanost in {port, dopis {tev. 601-13/2004 in 601-14/2004 

z dne 2. 7. 2004 v zadevi {tevil~ni podatki za {olsko oz. {tudijsko leto 2003/2004.



Dvojezi~ne osnovne {ole s podru`nicami (Dvojezi~na O[ Lendava I, Dvojezi~na
O[ Lendava II s prilagojenim programom, Dvojezi~na O[ Vlaja Lajo{a Gente-
rovci, Dvojezi~na O[ Dobrovnik, Dvojezi~na O[ Prosenjakovci) je obiskovalo
997 u~encev.

Vir: Ministrstvo za {olstvo in {port

VRTEC SKUPAJ ODDELKOV SKUPAJ OTROCI

DO[ Prosenjakovci – Hodo{ Domanj{evci 2 17

Vrtci ob~ine Moravske Toplice 1 14

Vrtec Lendava I 7 105

Lendava II 2 27

Gaberje 2 27

Peti{ovci 1 8

Dolga vas 1 12

Genterovci 1 12

DO[ Dobrovnik 2 27

Skupaj 19 249
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OSNOVNA [OLA 

Dvojezi~na osnovna {ola Lendava I
(skupaj)
– mati~na {ola
– podru`nica {ole v Gaberju
– podru`nica {ole v Peti{ovcih
– podru`nica {ole v ^entibi

Dvojezi~na osnovna {ola Lendava II.
(osnovna {ola s prilagojenim 
programom)

Dvojezi~na osnovna {ola Genterovci

Dvojezi~na osnovna {ola Dobrovnik

Dvojezi~na osnovna {ola Prosenjakovci
(skupaj)
– mati~na {ola
– podru`nica {ole v Domanj{evcih
– podru`nica {ole v Hodo{u

Skupaj:

[TEVILO 
ODDELKOV

40
34
3
1
2

6

9

8

10
8
1
1

73

[TEVILO 
U^ENCEV

697
617
42
8

30

34

95

78

93
80
5
8

997

POVPRE^NO 
[T. U^ENCEV
NA ODDELEK

17,42

5,66

10,55

9,75

9,30

13,65



Po osnovni {oli lahko obiskujejo u~enci Dvojezi~no srednjo {olo Lendava, ki je
edina dvojezi~na srednja {ola na narodnostno me{anem podro~ju v Prekmurju.
U~encem, ki obiskujejo dvojezi~ne {ole in se `elijo {e naprej u~iti mad`arskega
jezika je zagotovljen pouk materinega jezika tudi zunaj dvojezi~nega obmo~ja.
Dvojezi~na srednja {ola Lendava je imela v {olskem letu 2003/2004 19 oddel-
kov, ki jih je obiskovalo 280 dijakov. [ola ima {tiri oddelke gimnazije, {tiri od-
delke programa ekonomski tehnik, dva oddelka programa strojni tehnik in dva
oddelka programa prodajalec itd. (glej preglednico spodaj).

Nadaljevanje {olanja pripadnikov mad`arske narodnosti v njihovem materinem
jeziku v Sloveniji je ote`eno, saj demografske razmere ne omogo~ajo organizira-
nja univerzitetnega {tudija v mad`arskem jeziku. Mad`arski jezik in kulturo je
mogo~e {tudirati na Univerzi v Mariboru (katedra za mad`arski jezik) in na Uni-
verzi v Ljubljani (lektorat mad`arskega jezika). Na univerzi v Mariboru lahko {tu-
dirajo tudi vzgojiteljice in u~iteljice dvojezi~nih vrtcev in dvojezi~nih osnovnih
{ol. Za izpolnitev drugih {tudijskih `elja pa je treba »pomo~« poiskati na univer-
zah na Mad`arskem. Bolj{e izobra`evanje pripadnikov mad`arske narodne skup-
nosti je zagotovljen v Sporazumu o zagotavljanju posebnih pravic slovenske na-
rodne manj{ine v Republiki Mad`arski in mad`arske narodne skupnosti v Repub-
liki Sloveniji (Uradni list RS-MP, {t. 6/93), ki ponuja to mo`nost v 2. ~lenu: »Pod-
pisnici s posebno pozornostjo podpirata v javnih izobra`evalnih ustanovah za
potrebe manj{ine pouk v materinem jeziku in u~enje materinega jezika v vrtcih,
osnovnih, srednjih in visokih {olah in skrbita za spoznavanje kulture, zgodovine
in sodobne stvarnosti mati~nih narodov ter manj{in. V ta namen spodbujata iz-
menjavo izku{enj na podro~ju manj{inskega {olstva, zlasti dvojezi~nega in alter-
nativno uporabo u~benikov obeh strani. Podpisnici podpirata izmenjavo u~encev

IZOBRA@EVALNI PROGRAM, 
POKLICNA SMER [TEVILO ODDELKOV [TEVILO U^ENCEV

Kuhar 1 4

Natakar 1 2

Prodajalec 2 26

Ekonomski tehnik /d/ 4 83

Ekonomski tehnik – PTI DV 1 14

Prodajalec 1 7

Strojni tehnik /d/ 2 6

Avtomehanik 1 1

Instalater strojnih instalacij 1 6

Strojni tehnik /DV/ 1 3

Gimnazija /d/ 4 128

Skupaj 19 280
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in u~iteljev, po{iljanje u~benikov, u~il in u~nih pripomo~kov, organiziranje semi-
narjev in izpopolnjevanja, podeljevanje dr`avnih {tipendij in {tipendij drugih
skladov za redno delo in podiplomsko izobra`evanje in izpopolnjevanje, zlasti za
u~itelje in teologe. Poleg tega na vseh ravneh izobra`evanja spodbujata spozna-
vanje in u~enje jezika, kulture in zgodovine manj{ine in njunih mati~nih narodov
tudi pri pripadnikih ve~inskih narodov.37« 

Mo`nost za {tudij omogo~a tudi Sporazum o sodelovanju na podro~ju kulture,
izobra`evanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Mad`arsko, ki
sta ga dr`avi sklenili leta 1992.38 Tak{en sporazum je bil tudi podlaga za pri-
pravo Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Mad`ar-
ske o vzajemnem priznavanju spri~eval in diplom, ki sta ga dr`avi podpisali leta
1999. Slovenija ga je ratificirala 10. maja 2000 in je bil objavljen v Uradnem li-
stu, {t. 44/2000. Sodelovanje z izobra`evalnimi ustanovami »mati~nega naro-
da« je predviden tudi v Zakonu o posebnih pravicah italijanske in mad`arske
narodne skupnosti na podro~ju izobra`evanja. V 4. ~lenu zakona (sodelovanje
z institucijami mati~nega naroda) pi{e: »Za uresni~evanje ciljev, dolo~enih s
tem zakonom, in v skladu z meddr`avnimi sporazumi sodelujejo javni vrtci ozi-
roma {ole v jeziku narodne skupnosti in dvojezi~ni vrtci in {ole (v nadaljevanju:
vrtci in {ole) z ustreznimi institucijami mati~nega naroda v sosednjih dr`avah.«

Pri tem je potrebno poudariti tudi to, da sta v {tudijskem procesu permanent-
no prisotna slovenski in mad`arski jezik. Gradivo iz mad`arske zgodovine, kul-
ture in zemljepisa je dodano ustreznemu slovenskemu u~nemu programu. Ve-
~ina {olskih knjig je dvojezi~na. Upravno poslovanje v dvojezi~nih {olah in tudi
poslovanje v javnosti ter s star{i dijakov sta dvojezi~ni. Dvojezi~ni so tudi doku-
menti, ki jih izdajajo dvojezi~ne {olske ustanove.

Nadaljnje usposabljanje u~iteljev, ki delajo v dvojezi~nih izobra`evalnih ustano-
vah pa je zagotovljeno in se izvaja v skladu s Sporazumom o sodelovanju na
podro~ju kulture, izobra`evanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Repub-
liko Mad`arsko (tretji odstavek 2. ~lena: »Podpisnici podpirata izmenjavo u~en-
cev in u~iteljev, po{iljanje u~benikov, u~il in u~nih pripomo~kov, organiziranje
seminarjev in izpopolnjevanja, podeljevanje dr`avnih {tipendij in {tipendij dru-
gih skladov za redne, delno in podiplomsko izobra`evanje in izpopolnjevanje,
zlasti za u~itelje in teologe.«).38

Republika Slovenija je iz listin, kjer je govora o izobra`evanju odraslih ter per-
manentnem izobra`evanju izbrala dolo~ila, ki govorijo o tem, da bodo pogod-
benice »podpirale in/ali spodbujale vklju~evanje teh jezikov kot u~nega pred-
meta pri izobra`evanju odraslih in nenehnemu izobra`evanju, ~e javne oblasti
nimajo neposredne pristojnosti na podro~ju izobra`evanja odraslih.« Republika
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37 Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manj{ine v Republiki Mad`arski in
mad`arske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS-MP, {t. 6/93).

38 Sporazum o sodelovanju na podro~ju kulture, izobra`evanja in znanosti med Republiko Sloveni-
jo in Republiko Mad`arsko (Uradni list RS-MP, {t. 6/93).



Slovenija ta dolo~ila v praksi uresni~uje tako, da omogo~a ljudem `ivljenje za
sobivanje na narodnostno in jezikovno me{anem obmo~ju, nenehno seznanja-
nje s polo`ajem mad`arske oziroma italijanske narodne skupnosti v sosednjih
dr`avah ter vzpostavljanje vezi in sodelovanje s pripadniki in ustanovami teh
skupnosti.

V skladu z ustavnim dolo~ilom o uresni~evanju posebnih pravic narodnih skup-
nosti tudi zunaj narodnostno me{anega ozemlja je za pripadnike mad`arske na-
rodne skupnosti organiziran fakultativni pouk mad`arskega jezika. U~enje ma-
d`arskega jezika je organizirano, ~e se k pouku prijavi vsaj pet dijakov. Ta re{itev
ustreza tudi dolo~bi drugega odstavka 8. ~lena Evropske listine o regionalnih ali
manj{inskih jezikih. V Zakonu o posebnih pravicah italijanske in mad`arske na-
rodne skupnosti na podro~ju vzgoje in izobra`evanja je u~enje jezika narodnosti
zunaj narodnostno me{anega obmo~ja namenjen 9. ~len (pouk jezika narodno-
sti zunaj narodnostno me{anega obmo~ja): »Dijakom in vajencem, ki kon~ajo
osnovno {olo v jeziku narodnosti oziroma dvojezi~no osnovno {olo in se vklju~i-
jo v poklicne {ole, srednje tehni{ke oziroma srednje strokovne {ole oziroma gim-
nazije zunaj narodnostno me{anega obmo~ja, morajo te {ole same ali skupaj z
drugimi omogo~iti pouk jezika narodnosti kot fakultativnega predmeta. Pouk je-
zika narodnosti se organizira, ~e se zanj odlo~i najmanj pet dijakov oziroma va-
jencev in je za dijake in vajence brezpla~en. Skupina dijakov oziroma vajencev se
lahko oblikuje tudi izmed dijakov oziroma vajencev, ki se izobra`ujejo po razli~-
nih izobra`evalnih programih v razli~nih {olah v istem kraju.«

8. ~len

Izobra`evanje – Italijani

Za pripadnike italijanske narodne skupnosti se je oblikoval enojezi~ni {olski si-
stem. Kljub temu je potrebno poudariti, da {ole z italijanskim u~nim jezikom
niso zaprte ustanove, ki bi bile omejene le na pripadnike italijanske narodno-
sti. Kljub temu, da so v na~elu namenjene {olanju otrok italijanske narodno-
sti, pa jih lahko obiskujejo tudi otroci neitalijanske narodnosti. Ta mo`nost je
lahko pomembna razvojna prvina za te {ole, ki bodo imele zaradi demograf-
skega upadanja italijanske narodnosti te`ave z zapolnjevanjem u~nih zmoglji-
vosti v obstoje~ih {olah. Ob tem velja poudariti, da je opazna porast {tevila
u~encev v italijanskih {olah, katerih materin jezik ni italijan{~ina, zavedajo~ se
perspektive pomembnosti znanja ve~ jezikov na podro~ju javnega in gospo-
darskega `ivljenja. Pri tem pa ponovno velja ponoviti dolo~ilo v slovenskem
modelu urejanja tega vpra{anja, ki pravi, da je vzgojno izobra`evalnih usta-
novah na narodnostno me{anem ozemlju, v katerih poteka izobra`evanje v
slovenskem jeziku, obvezno u~enje jezika narodne manj{inske skupnosti (dru-
gi odstavek 111. ~lena: »V vseh slovenskih {olah na narodnostno me{anem
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obmo~ju ob~ine je italijanski jezik v vseh razredih obvezni u~ni predmet.«).39

Tak{en model izobra`evanja omogo~a pripadnikom ve~inskega naroda in pri-
padnikom narodnih skupnosti sprejemljivo poznavanje jezika druge etni~ne
skupine in ga podpira tudi, kot ka`e raziskava, prete`ni del prebivalstva na-
rodnostno me{anega ozemlja.40

V {olskem letu 2003/200441 je tri vrtce z italijanskim u~nim jezikom (vrtec
»Delfino blu«, Koper; vrtec »Dante Alighieri«, Izola in vrtec »La Coccinella«,
Portoro`) na narodnostno me{anem obmo~ju obalnih ob~in obiskovalo skupaj
264 otrok.

[ole, kjer se je mogo~e izobra`evati v italijanskem jeziku in ki so tradicionalno
naseljene s pripadniki italijanske manj{ine so v ob~inah Izola, Koper in Piran. V
vsaki ob~ini je po ena mati~na osnovna {ola, v manj{ih krajih pa so njihove po-
dru`nice. Osnovne {ole z italijanskim u~nim jezikom (O[ Dante Alighieri, Izola;
O[ Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Koper s podru`nicami v Semedeli, Bertokih in
Hrvatinih; in O[ Vincenzo de Castro, Piran s podru`nicami v Luciji, Se~ovljah,
Strunjanu), je v {olskem letu 2003/200441 obiskovalo skupaj 389 u~encev.

VRTEC SKUPAJ ODDELKOV SKUPAJ OTROCI

Izola 4 64

Koper

Semedela

Hrvatini

Bertoki 7 110

Piran

Lucija 

Strunjan

Se~ovlje 6 90

Skupaj 17 264
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39 Statut mestne ob~ine Koper (Uradne objave, {t. 40/2000, 30/2001).
40 Glej na primer rezultate raziskovalnega projekta Medetni~ni odnosi in narodna identiteta 

v Slovenski Istri (Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Izola/Isola): primerjalna analiza elementov 
narodnostne identitete prebivalstva na sti~nih obmo~jih regij Slovenije, Avstrije, Italije in 
Mad`arske, Ljubljana, INV, 1996.

41 Elektronsko sporo~ilo Ministrstva za {olstvo, znanost in {port z dne 2. 7. 2004 v zadevi 
{tevil~ni podatki za {olsko leto oz. {tudijsko leto 2003/2004.



Vir: Ministrstvo za {olstvo in {port

V slovenski Istri so tri srednje {ole v italijanskem u~nem jeziku, in sicer dve gimna-
ziji in ena srednja strokovna {ola. Tri srednje {ole je v {olskem letu 2003/2004
(Gimnazija Antonio Sema, Piran; Gimnazija Gian Rinaldo Carli, Koper; Srednja po-
klica {ola – ekonomska smer Pietro Coppo, Izola) skupaj obiskovalo 291 dijakov.

SREDNJA [OLA PIETRO COPPO IZOLA

IZOBRA@EVALNI PROGRAM, [TEVILO [TEVILO
POKLICNA SMER ODDELKOV DIJAKOV IN VAJENCEV

Kuhar, model /is/ 0 1

Natakar, model /is/ 0 1

Prodajalec /is/ 2 11

Poslov. tajnik /is/ 2 21

Poslov. tehnik (+2) /is/ 1 9

Ekon. tehnik /is/ 7 67

Administrator /is/ 1 5

Ekon. tehnik pti /is/ 1 16

Oblik. kovin /is/ 0 1

Meh. vozil in voznih sredstev /is/ 2 8

Avtomehanik /is/ 1 4

Skupaj 17 144
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OSNOVNA [OLA 

Osnovna {ola Dante Alighieri Izola

Osnovna {ola Pier Paolo Vergerio 
il Vecchio Koper (skupaj)
– mati~na {ola
– podru`nica {ole v Semedeli
– podru`nica {ole v Bertokih
– podru`nica {ole v Hrvatinih

Osnovna {ola Vincenzo de Castro 
Piran (skupaj)
– mati~na {ola
– podru`nica {ole v Luciji
– podru`nica {ole v Se~ovljah

Skupaj:

[TEVILO 
ODDELKOV

9

18
10
3
2
3

14
4
5
5

41

[TEVILO
U^ENCEV

94

178
124
18
14
22

117
29
51
37

389

POVPRE^NO 
[T. U^ENCEV
NA ODDELEK

10,44

9,88

8,35

9,48



GIMNAZIJA GIAN RINALDO CARLI, KOPER

GIMNAZIJA ANTONIO SEMA, PIRAN

Po nadaljevanju {olanja dijakov iz vrst italijanske narodnosti na univerzitetni
ravni se dijaki sre~ujejo s podobnimi te`avami kot njihovih mad`arski vrstniki.
Italijanski jezik in knji`evnost lahko {tudirajo na Filozofski fakulteti v Ljubljani
ter na nedavno ustanovljeni Univerzi na Primorskem s sede`em v Kopru (3.
~len: »Univerza ima naslednje ~lanice: fakultete:: Univerza na Primorskem Fa-
kulteta za humanisti~ne {tudije Koper; skraj{ano ime: UP FH[; ime v italijan-
skem jeziku: Facolta di Studi Umanistici di Capodistria Sede`: Koper, Glagolja{-
ka 8, Univerza na Primorskem Fakulteta za management, Koper, skraj{ano ime:
UP FM, ime v italijanskem jeziku: Facolta di Management di Capodistria sede`:
Koper, Cankarjeva 5, Univerza na Primorskem Pedago{ka fakulteta Koper, skraj-
{ano ime: UP PEF, ime v italijanskem jeziku: Facolta di Studi Educativi di Capo-
distria, sede`: Koper, Cankarjeva 5. 

Visoki strokovni {oli: Univerza na Primoskem, Turistica – Visoka {ola za turi-
zem Portor`, skraj{ano ime: UP Turistica, ime v italijanskem jeziku: Instituto
universitario di studi turistici di Portorose, sede`: Portoro`, Obala 29; Univerza
na Primorskem, Visoka {ola za zdravstvo Izola, skraj{ano ime: UP V[ZI, ime v
italijanskem jeziku: Instituto universitario di sanita Isola, sede`: Izola, Polje 42. 

Drugi zavodi: Univerza na Primorskem, Znanstveno – raziskovalno sredi{~e Ko-
per, skraj{ano ime: UP ZRS, ime v italijanskem jeziku: Centro di Ricerche Scienti-
fiche di Capodistria, sede`: Koper, Garibaldijeva 1; Univerza na Primorskem, Pri-
morski in{titut za naravoslovne in tehni~ne vede Koper, skraj{ano ime: UP PINT,
ime v italijanskem jeziku: Instituto della Primorska di Scienze Naturali e Technic-
he di Capodistria, sede`: Koper, C. Mare`ganskega upora 2; Univerza na Primor-
skem; [tudentski domovi, skraj{ano ime: UP [D, ime v italijanskem jeziku: Case
dello studente, sede`: Muzejski trg 2.«),42 kamor bo po novem spadal tudi Od-
delek za italijanski jezik in knji`evnost, ki je predhodno spadal pod Pedago{ko
fakulteto Univerze v Ljubljani. Na isti ustanovi se bodo lahko izobra`evale tudi

IZOBRA@EVALNI PROGRAM, 
POKLICNA SMER [TEVILO ODDELKOV [TEVILO DIJAKOV 

Gimnazija /is/ 4 87

Skupaj 4 87

IZOBRA@EVALNI PROGRAM, 
POKLICNA SMER [TEVILO ODDELKOV [TEVILO DIJAKOV 

Gimnazija /is/ 4 60

Skupaj 4 60
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42 Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, {t. 79/2004).



vzgojiteljice in u~iteljice za vrtce in osnovne {ole (razredni pouk) za {ole z itali-
janskim poukom. Pripadniki italijanske narodne skupnosti lahko {tudirajo tudi
na univerzah na Hrva{kem (Reka, Pula) ali v Italiji, kar je v neposredni bli`ini
meje. Na univerze v Italiji se morajo pripadniki italijanske skupnosti vpisati tedaj,
ko `elijo italijanski jeziki uporabiti kot jezik izobra`evanja na drugih nelingvisti~-
nih podro~jih. Sporazum o vzajemnem priznavanju diplom43, ki sta ga Slovenija
in Italija sklenili leta 1995, je pravni okvir, ki se izvaja v obeh dr`avah in hkrati
olaj{a {tudij pripadnikov italijanske narodne skupnosti na italijanskih univerzah
in seveda podobno pripadnikov slovenske manj{ine v Italiji za {tudij v Sloveniji.

Izobra`evanje za pripadnike italijanske skupnosti je {e dodatno operacionalizi-
rano v Zakonu o posebnih pravicah italijanske in mad`arske narodne skupnosti
na podro~ju izobra`evanja. V 2. ~lenu zakona (vklju~enost v sistem) pi{e:
»Vzgoja in izobra`evanje za pripadnike italijanske in mad`arske narodne skup-
nosti je sestavni del sistema vzgoje in izobra`evanja v Republiki Sloveniji in po-
teka na podlagi predpisov, ki urejajo podro~je pred{olske vzgoje, osnovno{ol-
skega izobra`evanja, ni`jega in srednjega poklicnega izobra`evanja, srednjega
strokovnega oziroma tehni{kega ter srednjega splo{nega izobra`evanja, ~e s
tem zakonom ni druga~e dolo~eno.«

Pri tem je potrebno ponovno poudariti tudi to, da sta v {tudijskem procesu
permanentno prisotna u~enje jezika ve~inskega naroda oz. jezika italijanske
manj{ine. Gradivo iz italijanske zgodovine, kulture in zemljepisa je dodano us-
treznemu slovenskemu u~nemu programu. Upravno poslovanje v {olah je dvo-
jezi~no in tudi poslovanje v javnosti ter s star{i dijakov sta dvojezi~na. Dvojezi~-
ni so tudi dokumenti, ki jih izdajajo nekatere druge {olske ustanove. V skladu z
ustavnim dolo~ilom o uresni~evanju posebnih pravic narodnih skupnosti tudi
zunaj narodnostno me{anega ozemlja je pripadnikom italijanske narodne skup-
nosti omogo~eno u~enje italijanskega jezika. U~enje italijanskega jezika je or-
ganizirano, ~e je k pouku prijavljenih vsaj pet dijakov. Ta dolo~ba ustreza tudi
dolo~bi 8. ~lena Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih. V Zakonu
o posebnih pravicah italijanske in mad`arske narodne skupnosti na podro~ju
vzgoje in izobra`evanja je u~enje jezika narodnosti zunaj narodnostno me{ane-
ga obmo~ja namenjen 9. ~len: »(pouk jezika narodnosti zunaj narodnostno
me{anega obmo~ja) Dijakom in vajencem, ki kon~ajo osnovno {olo v jeziku na-
rodnosti oziramo dvojezi~no osnovno {olo in se vklju~ijo v poklicne {ole, sred-
nje tehni{ke oziroma srednje strokovne {ole oziroma gimnazije zunaj narod-
nostno me{anega obmo~ja, morajo te {ole same ali skupaj z drugimi omogo~i-
ti pouk jezika narodnosti kot fakultativnega predmeta. Pouk jezika narodnosti
se organizira, ~e se zanj odlo~i najmanj pet dijakov oziramo vajencev in je za
dijake in vajence brezpla~en. Skupina dijakov oziroma vajencev se lahko obliku-
je tudi izmed dijakov oziroma vajencev, ki se izobra`ujejo po razli~nih izobra`e-
valnih programih v razli~nih {olah v istem okraju.«
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43 Memorandum o soglasju o vzajemnem priznavanju slovenskih in italijanskih diplom in strokov-
nih naslovov (Uradni list RS-MP, {t. 4/1996).



Republika Slovenija je iz listin, kjer je govora o izobra`evanju odraslih ter perma-
nentnem izobra`evanju izbrala dolo~ila, ki govorijo o tem, da bodo pogodbeni-
ce »podpirale in/ali spodbujale vklju~evanje teh jezikov kot u~nega predmeta pri
izobra`evanju odraslih in nenehnemu izobra`evanju, ~e javne oblasti neposred-
ne pristojnosti na podro~ju izobra`evanja odraslih44.« Republika Slovenija ta do-
lo~ila v praksi uresni~uje tako, da omogo~a ljudem `ivljenje za sobivanje na na-
rodnostno in jezikovno me{anem obmo~ju, nenehnim seznanjanjem s polo`a-
jem mad`arske oziroma italijanske narodne skupnosti v sosednjih dr`avah ter
vzpostavljanjem vezi in sodelovanja s pripadniki in ustanovami teh skupnosti.

9. ~len

Sodne oblasti – Mad`ari

Slovenija se je obvezala, da bo uporabljala naslednje odstavke in/ali pododstavke:
odstavek 1 a, b, c, d
odstavek 2 a, b, c.

Po podatkih Okrajnega sodi{~a v Lendavi (narodnostno me{ano podro~je) je
bilo v obdobju od leta 1991 do leta 1998 izdanih 765 sodnih odlo~b tudi v
mad`arskem jeziku, od tega 651 narokov v mad`arskem jeziku. Od leta 1999
do 2002 pa je bilo izdanih 308 sodnih odlo~b tudi v mad`arskem jeziku in
294 narokov s pomo~jo sodnega tolma~a/ke za mad`arski jezik. Na sodi{~u sta
bila do leta 1991 dva sodnika, ki sta bila pripadnika mad`arske narodne skup-
nosti, od leta 1991 od leta 1999 je bila na sodi{~u zaposlena ena sodnica pri-
padnica mad`arske narodne skupnosti. Po letu 1999 pa nobeden od sodnikov
na tem sodi{~u ni pripadnik mad`arske narodne skupnosti, ampak se postopki
opravljajo s pomo~jo tolma~ev. Posebnega izpita iz mad`arskega jezika kot po-
goj za vodenje postopkov ni opravil nobeden od sodnikov tega sodi{~a.

Raba jezika narodnih skupnosti v poslovanju sodnih ustanov v Sloveniji je jasno
zapisana v Zakonu o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94 … 73/2004) v 5. ~lenu,
kjer dolo~a, da: »sodi{~a na obmo~jih, kjer `ivita avtohtoni italijanska in mad`ar-
ska narodna skupnost, poslujejo v italijanskem oziroma v mad`arskem jeziku, ~e
stranka, ki `ivi na tem obmo~ju, uporablja italijanski oziroma mad`arski jezik. Ka-
dar sodi{~e vi{je stopnje odlo~a o pravnih sredstvih v mad`arskem oziroma itali-
janskem jeziku, izda odlo~bo tudi v prevodu v italijanski oziroma mad`arski jezik.«

Dolo~ila o rabi jezika je mogo~e najti {e v Zakonu o pravdnem postopku (104.
~lena: »Stranke in drugi udele`enci v postopku vlagajo sodi{~u to`be, prito`be
in druge vloge v slovenskem jeziku ali v jeziku narodne skupnosti, ki je pri sodi{-
~u v uradni rabi.«)45, Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu
(13. ~len: »Na obmo~jih, kjer je uradni jezik tudi italijan{~ina ali mad`ar{~ina, se
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44 Evropska listina o regionalnih ali manj{inskih jezikih, 8. ~len, odstavek 1, f (iii).
45 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, {t. 26/99).



sestavlja notarske listine, ~e stranka uporablja italijanski ali mad`arski jezik, v
obeh uradnih jezikih.«)46, Zakonu o dr`avnem to`ilstvu (6. ~len: »Dr`avna to`ils-
tva poslujejo v slovenskem jeziku. Na obmo~jih, kjer `ivita avtohtoni narodni ita-
lijanska in mad`arska narodna skupnost poslujejo dr`avna to`ilstva tudi v itali-
janskem oziroma mad`arskem jeziku, ~e te~e postopek pred sodi{~em ali dru-
gim dr`avnim organom v tem jeziku ali ~e stranka, ki `ivi na tem obmo~ju, v
ob~evanju z dr`avnim to`ilstvom uporablja ta jezik.«)47 in Zakonu o kazenskem
postopku (4. ~len: »(1) Oseba, ki ji je vzeta prostost, mora biti v materinem jezi-
ku ali jeziku, ki ga razume, takoj obve{~ena o razlogih za odvzem prostosti. Ta-
koj mora biti pou~ena, da ni dol`na ni~esar izjaviti, da ima pravico do takoj{nje
pravne pomo~i zagovornika, ki si ga svobodno izbere, in o tem, da je pristojni
organ na njeno zahtevo dol`an o odvzemu prostosti obvestiti njene najbli`je.«;
6. ~len: »(1) ^e je pri sodi{~u v skladu z ustavo v uradni rabi tudi jezik italijanske
ali mad`arske narodne skupnosti, lahko na na~in, dolo~en z zakonom, kazenski
postopek te~e tudi v jeziku te narodne skupnosti.«; 7. ~len: »(2) Na obmo~jih,
kjer `ivijo pripadniki italijanske ali mad`arske narodne skupnosti, lahko pripadni-
ki teh narodnih skupnosti podajajo vloge v italijanskem oziroma mad`arskem je-
ziku, ~e je pri sodi{~u jezik te narodne skupnosti v uradni rabi.«; 9. ~len: »(2)
Sodi{~e, pri katerem je v uradni rabi tudi italijanski oziroma mad`arski jezik, vro-
~a vabila tudi v tem jeziku, odlo~be in druga pisanja pa v tem jeziku le, kadar
sodi{~e vodi postopek v obeh uradnih jezikih. Udele`enci v postopku se lahko
odpovejo pravici do vro~anja odlo~b in drugih pisanj v mad`arskem in italijan-
skem jeziku. Odpoved je treba zapisati v zapisnik.«

»(3) Osebi, ki ji je vzeta prostost, se vro~i tudi prevod pisanj iz prvega odstavka
tega ~lena v jeziku, ki ga uporablja v postopku, ~e se po drugem odstavku prej{-
njega ~lena tega zakona ni odpovedala pravici do prevajanja.«; 92. ~len: »(5)
Stro{ki za prevajanje v slovenski, italijanski ali mad`arski jezik, ki nastanejo z upo-
rabo dolo~b ustave in tega zakona o pravici pripadnikov italijanske in mad`arske
narodne skupnosti do uporabe svojega jezika, se ne zara~unajo tistim, ki so po
dolo~bah tega zakona dol`ni povrniti stro{ke kazenskega postopka«.).48 Pri tem
je potrebno omeniti {e dolo~be o poslovanju sodi{~ na narodnostno me{anih
obmo~jih. To poslovanje v Republiki Sloveniji dolo~a Sodni red (30. ~len: »Na
dvojezi~nih obmo~jih so vsi navedeni napisi tudi v italijanskem oziroma mad`ar-
skem jeziku.«; 60. ~len: »Na obmo~jih, kjer `ivita avtohtoni italijanska in mad`ar-
ska narodna skupnost in na katerih je z ustavo in zakonom dolo~ena enakoprav-
nost italijanskega oziroma mad`arskega jezika, morajo sodi{~a v postopku zago-
toviti enakopravnost italijanskega oziroma mad`arskega jezika v skladu z zako-
nom, ~e stranka, ki `ivi na tem obmo~ju, uporablja italijanski oziroma mad`arski
jezik.«; 61. ~len: »^e nastopa v postopku samo ena stranka ali ~e obe stranki v
postopku uporabljata isti jezik, se postopek vodi samo v jeziku teh strank.
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^e nastopata v postopku stranki, od katerih uporablja ena slovenski jezik, dru-
ga pa italijanski ali mad`arski jezik, se vodi postopek v slovenskem in italijan-
skem ali mad`arskem jeziku (v nadaljnjem besedilu: dvojezi~ni postopek).

Sodi{~e postopa enako tudi v primeru, ~e je vloga, s katero je spro`en posto-
pek, sestavljena v slovenskem jeziku, pa stranka pred za~etkom postopka izjavi,
da uporablja italijanski oziroma mad`arski jezik. Ko sodi{~e po vlogi, s katero
stranka spro`i postopek, ali po izjavi stranke ugotovi, da je treba voditi posto-
pek v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku ali dvojezi~ni postopek, to zaz-
namuje v ustreznem vpisniku in na ovitku spisa (»It.« oziroma »Ma.«).

^e bi bilo po dolo~bah zakona in sodnega reda potrebno voditi postopek v
italijanskem oziroma mad`arskem jeziku, pa stranke izjavijo, naj se vodi posto-
pek v slovenskem jeziku, se postopek vodi v slovenskem jeziku. Tako izjavo
stranke je treba zapisni{ko ugotoviti.«; 62. ~len: »^e se vodi postopek samo v
italijanskem oziroma mad`arskem jeziku, ali ~e se vodi dvojezi~ni postopek, se
s strankami in drugimi udele`enci v postopku razpravlja v njihovem jeziku. ^e
posamezen udele`enec v postopku ne razume jezika, v katerem se vodi posto-
pek, mu je potrebno zagotoviti ustno prevajanje tistega, kar on oziroma drugi
govorijo, ter listin in drugega pisnega dokaznega gradiva.«; 63. ~len: »^e se
vodi postopek v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku, se pi{e zapisnik v
tem jeziku.

^e v tem postopku sodeluje udele`enec, ki ne zna italijanskega oziroma ma-
d`arskega jezika, se v zapisnik zapi{e njegovo izpoved oziroma izjavo v urad-
nem jeziku, v katerem se vodi postopek.«; 64. ~len: »Zapisniki v dvojezi~nem
postopku se pi{ejo v tistem jeziku, ki ga stranke in drugi udele`enci v postopku
uporabljajo. Vsako navedbo, izpoved, izjavo idr. pa je treba sproti prevesti in
zapisati v slovenskem oziroma v italijanskem ali v mad`arskem jeziku.«; 65.
~len: »Sodne odlo~be v postopku, ki se vodi v italijanskem oziroma mad`ar-
skem jeziku in sodne odlo~be v dvojezi~nem postopku se izdajajo vedno v slo-
venskem in italijanskem oziroma mad`arskem jeziku. Odlo~be v obeh jezikih so
izvirne in se strankam dostavljajo v obeh jezikih.«; 66. ~len: »^e je v postopku,
ki se je vodil v italijanskem oziroma v mad`arskem jeziku ali v dvojezi~nem po-
stopku vlo`eno redno ali izredno pravno sredstvo, sodi{~e prve stopnje pred
predlo`itvijo spisa poskrbi za prevod pravnega sredstva in celotnega spisa v
slovenski jezik.Vi{ja sodi{~a in Vrhovno sodi{~e Republike Slovenije, ki odlo~ajo
o rednih ali izrednih pravnih sredstvih, v katerih je sodi{~e prve stopnje vodilo
postopek tudi v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku, izdajo svojo odlo~bo
tudi v prevodu v italijanski oziroma mad`arski jezik.«; 67. ~len: »Stro{ki, ki na-
stanejo zaradi postopka v italijanskem oziroma v mad`arskem jeziku, ko je za-
radi dvojezi~nega postopka, gredo v breme sredstev za delo sodi{~a in ne mo-
rejo bremeniti strank.«; 68. ~len: »Ministrstvo, pristojno za pravosodje skrbi za
izobra`evanje sodnikov in sodnega osebja za vodenje dvojezi~nih postopkov.
Dvojezi~ni postopek lahko vodi le sodnik oziroma strokovni sodelavec, ki je us-
pe{no opravil poseben izpit iz italijanskega ali mad`arskega jezika pred izpitno
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komisijo pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, ali ~e ima diplomo fakultete
iz italijanskega ali mad`arskega jezika ali ~e je vpisan v seznam stalnih sodnih
tolma~ev za enega od obeh jezikov.

Na sodi{~u, kjer ni sodnikov, ki bi aktivno obvladovali italijanski oziroma mad`ar-
ski jezik, se dvojezi~ni postopki vodijo s pomo~jo sodnega tolma~a. Dolo~be tega
~lena se uporabljajo tudi za sodno osebje, ki sodeluje pri dvojezi~nih postopkih.«;
69. ~len: »Dodatek za usposabljanje sodnikov in sodnega osebja za vodenje dvo-
jezi~nih postopkov dolo~i sodni red.«; 101. ~len (Oblika in oprema sodnih pi-
sanj): »Sodi{~e mora pri vseh sodnih pisanjih paziti na obliko in ~itljivost pisanj,
besedilo sodnih pisanj pa mora biti razumljivo in pisano v slovenskem jeziku.

Zakon in sodni red dolo~ata, kdaj mora biti sodno pisanje napisano tudi v ita-
lijanskem oziroma mad`arskem jeziku.«)49 v petem poglavju z naslovom »Po-
slovanje sodi{~a na obmo~jih, kjer `ivita avtohtoni italijanska in mad`arska na-
rodna skupnost.« Trenutno je v pripravi nov Sodni red, kjer bi se naj ponovno
preu~ila tudi mo`nost normiranja dvojezi~nih vabil, s katerimi bodo stranke na
omenjenih obmo~jih vabljene na sodi{~e. V skladu z obstoje~imi dolo~ili pa
morajo sodi{~a na narodnostno me{anih obmo~jih zagotoviti enakopravnost
italijanskega in mad`arskega jezika, ~e stranka, ki `ivi na tem obmo~ju, upo-
rablja italijanski oziroma mad`arski jezik. Postopek pred sodi{~em se lahko vodi
enojezi~no, ~e nastopa v postopku samo ena stranka ali ~e obe stranki v po-
stopku uporabljata isti jezik (postopek se lahko vodi samo v italijanskem oziro-
ma mad`arskem ali v slovenskem jeziku); ~e pa nastopata v postopku stranki,
od katerih ena uporablja slovenski, druga pa italijanski jezik oziroma mad`arski
jezik, se vodi postopek v slovenskem jeziku oziroma v mad`arskem jeziku (dvo-
jezi~ni postopek). V postopku se razpravlja s strankami v njihovem jeziku. Za
pisanje zapisnika se uporablja enako na~elo: ~e se vodi postopek v italijanskem
oziroma v mad`arskem jeziku, se pi{e zapisnik v tem jeziku. Zapisniki v dvoje-
zi~nem postopku se pi{ejo v tistem jeziku, ki ga stranke in drugi udele`enci v
postopku uporabljajo. Vsako navedbo, izpovedi pa je potrebno sproti prevesti
in zapisati v slovenskem oziroma italijanskem ali v mad`arskem jeziku. 

Ne glede na to, ali je postopek potekal enojezi~no ali dvojezi~no, se sodne od-
lo~be vedno izdajajo v slovenskem in italijanskem jeziku oziroma mad`arskem
jeziku. In ne nazadnje, vi{ja sodi{~a in Vrhovno sodi{~e Republike Slovenije mo-
rajo, ko odlo~ajo o rednih ali izrednih pravnih sredstvih, v katerih je sodi{~e
prve stopnje vodilo postopek tudi v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku,
izdajati svoje odlo~be tudi v prevodu v italijanski oziroma mad`arski jezik. Vsi
stro{ki, ki nastanejo zaradi dvojezi~nega poslovanja, so breme sredstev za delo
sodi{~ in ne morejo bremeniti strank. Dvojezi~ni postopek lahko vodi le sodnik
oziroma strokovni delavec, ki je opravil posebni izpit iz italijanskega ali mad`ar-
skega jezika. Dolo~be veljajo tudi za sodno osebje, ki sodelujejo pri dvojezi~nih
postopkih. Usposobljenost za vodenje dvojezi~nega postopka se nagrajuje s
posebnim dodatkom. 
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Rabo jezika je mogo~e najti tudi v nekaterih ob~inskih statutih (69. ~len: »Na
narodnostno me{anem obmo~ju ob~ine je uradni jezik sloven{~ina in mad`ar{-
~ina. Oba jezika sta enakopravna. Ob~anom mad`arske narodne skupnosti je
zagotovljena uporaba materinega jezika v javnem in dru`benem `ivljenju.«

70. ~len: »Organi ob~ine in vse javne slu`be poslujejo na narodnostno me{a-
nem obmo~ju ob~ine v slovenskem in mad`arskem jeziku. Pri svojem delu so
dol`ni upo{tevati uradne priimke in imena pripadnikov mad`arske narodne
skupnosti. Organi ob~ine, dr`avni organi, javna podjetja in ustanove uporablja-
jo na narodnostno me{anem obmo~ju dvojezi~ne napise, pe~at, `ige, tiskovine
in druge obrazce, v skladu z zakonom.«)50. 

9. ~len

Sodne oblasti – Italijani

Slovenija se je obvezala, da bo uporabljala naslednje odstavke in/ali pododstavke:
odstavek 1 a, b, c, d
odstavek 2 a, b, c.

Po podatkih Okrajnega sodi{~a narodnostno me{anega podro~ja v Kopru je
bilo do novembra 2002 izvedenih 20 postopkov v italijanskem jeziku, ki so `e
vsi pravnomo~no kon~ani. Sodnikov, ki bi bili pripadniki italijanske narodne
skupnosti na tem sodi{~u nimajo. Izpit iz italijanskega jezika pa imajo opravlje-
ne 4 sodnice. Od ostalih zaposlenih na sodi{~u nima nih~e posebnega izpita iz
italijanskega jezika.

Na podro~ju sodne oblasti rabo jezika narodnih skupnosti ureja v Sloveniji Za-
kon o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94 … 73/2004) (5. ~len). Dolo~ila o rabi
jezika je mogo~e najti {e v Zakonu o pravdnem postopku (104. ~len)51, Zako-
nu o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu (13. ~len)52, Zakonu o
dr`avnem to`ilstvu (6. ~len)53 in v Zakonu o kazenskem postopku (4. ~len (1),
6. ~len (1), 7. ~len (2), 9. ~len (2),(3), 92. ~len (5))54.

Pri tem je potrebno omeniti {e dolo~be o poslovanju sodi{~ na narodnostno me-
{anih obmo~jih. To poslovanje v Republiki Sloveniji dolo~a Sodni red (30. ~len,
60. ~len, 61. ~len, 62. ~len, 63. ~len, 64. ~len, 65. ~len, 66. ~len, 67. ~len,
68. ~len., 69. ~len, 101. ~len).55 v petem poglavju z naslovom »Poslovanje sodi{~a
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na obmo~jih, kjer `ivita avtohtoni italijanska in mad`arska narodna skupnost.«
Trenutno je v pripravi nov Sodni red, kjer bi se naj ponovno preu~ila tudi mo`-
nost normiranja dvojezi~nih vabil, s katerimi bodo stranke na omenjenih obmo~-
jih vabljene na sodi{~e. V skladu z obstoje~imi dolo~ili pa morajo sodi{~a na na-
rodnostno me{anih obmo~jih zagotoviti enakopravnost italijanskega in mad`ar-
skega jezika, ~e stranka, ki `ivi na tem obmo~ju, uporablja italijanski oziroma
mad`arski jezik. Postopek pred sodi{~em se lahko vodi enojezi~no, ~e nastopa v
postopku samo ena stranka ali ~e obe stranki v postopku uporabljata isti jezik
(postopek se lahko vodi samo v italijanskem oziroma mad`arskem ali v sloven-
skem jeziku); ~e pa nastopata v postopku stranki, od katerih ena uporablja slo-
venski, druga pa italijanski jezik oziroma mad`arski jezik, se vodi postopek v slo-
venskem jeziku oziroma v mad`arskem jeziku (dvojezi~ni postopek). V postopku
se razpravlja s strankami v njihovem jeziku. Za pisanje zapisnika se uporablja ena-
ko na~elo: ~e se vodi postopek v italijanskem oziroma v mad`arskem jeziku, se
pi{e zapisnik v tem jeziku. Zapisniki v dvojezi~nem postopku se pi{ejo v tistem je-
ziku, ki ga stranke in drugi udele`enci v postopku uporabljajo. Vsako navedbo,
izpovedi pa je potrebno sproti prevesti in zapisati v slovenskem oziroma italijan-
skem ali v mad`arskem jeziku. 

Ne glede na to, ali je postopek potekal enojezi~no ali dvojezi~no, se sodne od-
lo~be vedno izdajajo v slovenskem in italijanskem jeziku oziroma mad`arskem
jeziku. In ne nazadnje, vi{ja sodi{~a in Vrhovno sodi{~e Republike Slovenije mo-
rajo, ko odlo~ajo o rednih ali izrednih pravnih sredstvih, v katerih je sodi{~e
prve stopnje vodilo postopek tudi v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku,
izdajati svoje odlo~be tudi v prevodu v italijanski oziroma mad`arski jezik. Vsi
stro{ki, ki nastanejo zaradi dvojezi~nega poslovanja, so breme sredstev za delo
sodi{~ in ne morejo bremeniti strank. Dvojezi~ni postopek lahko vodi le sodnik
oziroma strokovni delavec, ki je opravil posebni izpit iz italijanskega ali mad`ar-
skega jezika. Dolo~be veljajo tudi za sodno osebje, ki sodelujejo pri dvojezi~nih
postopkih. Usposobljenost za vodenje dvojezi~nega postopka se nagrajuje s
posebnim dodatkom. Rabo je jezika je mogo~e najti tudi v nekaterih ob~inskih
statutih (112. ~len: »Na narodnostno me{anem obmo~ju ob~ine se vodijo ka-
zenski in drugi postopki dvojezi~no v skladu z zakonom. Postopki, v katerih na-
stopa ve~ strank obeh narodov, se vodijo v slovenskem oziroma italijanskem je-
ziku ali dvojezi~no. Dr`avni organi, organi ob~inske uprave in drugi organi ob-
~ine, sodi{~a in drugi nosilci javnih pooblastil, ki izdajajo pravne in druge akte
v zakonito dolo~enih postopkih, morajo te akte izdajati ob~anom italijanske
narodne skupnosti v obeh jezikih, drugim ob~anom pa, ~e to zahtevajo.V pri-
merih iz prej{njega odstavka se oba akta {tejeta za izvirnik.«).56
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10. ~len

Upravni organi in javne slu`be – Mad`ari

Raba jezika narodnih skupnosti pri delu upravnih organov in javnih slu`b je v
Evropski listini o regionalnih ali manj{inskih jezikih opredeljena v 10. ~lenu. Re-
publika Slovenija se je obvezala, da bo upo{tevala prvi, drugi, tretji, ~etrti in
peti odstavek, kar pomeni, da se je odlo~ila upo{tevati 10. ~len v celoti. Re-
publika Slovenija je za izpolnjevanje sprejetih obveznosti sprejela naslednjo
strukturo.

a. Dvojezi~ni napisi

Prvi (vidni) indikator uresni~evanja pravic do svobodne rabe jezika pred-
stavljajo dolo~ila o vidni dvojezi~nosti v toponomastiki, napisnih tablah,
razglasih, obvestilih, opozorilih itd. Dolo~be o vidni dvojezi~nosti se na na-
rodnostno me{anem ozemlju izvajajo brez kakr{nih koli {tevil~nih klavzul.
Dolo~ila o vidni dvojezi~nosti je mogo~e najti tako v republi{ki zakonodaji
(9. ~len: »Na za~etku vsakega naselja in na vsakem vhodu ulice morajo biti
postavljene napisne table z imenom naselja oziroma ulice.

Na obmo~jih, kjer `ivijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijan-
ske oziroma mad`arske narodnosti, se naselja in ulice ozna~ijo v slovenskem
jeziku in v jeziku ustrezne narodnosti.«)57. kot tudi v ob~inskih dolo~bah,
npr. Statut ob~ine Lendava (Uradni list RS, {t. 26/1999), 71. ~len: »Na na-
rodnostno me{anem obmo~ju so napisane table z odlo~bo krajev, ulic, raz-
glasi, obvestila in opozorila ter drugi javni napisi dvojezi~ni. Dvojezi~no napi-
sane table morajo imeti na narodnostno me{anem obmo~ju vsi ob~inski in
dr`avni organi, podjetja, gospodarske organizacije, zasebniki, javni zavodi,
dru{tva ter druge organizacije in skupnosti. Dvojezi~ni napisi morajo zagoto-
viti enakopraven videz obeh jezikov.«; Statut ob~ine Moravske Toplice (Urad-
ni list RS, {t. 11/1999), 89. ~len: »Na narodnostno me{anem obmo~ju so
napisane table z ozna~bo krajev, ulic, razglasi, obvestila in opozorila ter dru-
gi javni predpisi, dvojezi~ni. Dvojezi~no napisane table morajo imeti na tem
obmo~ju vsi ob~inski in dr`avni organi, podjetja, gospodarske organizacije,
zasebniki, javni zavodi, dru{tva ter druge organizacije in skupnosti. Dvojezi~-
ni napisi morajo zagotoviti enakopraven videz obeh jezikov.«; Statut ob~ine
[alovci (Uradni list RS, {t. 13/1999), 60. ~len (Posebne pravice pripadnikov
mad`arske narodne skupnosti) »Na narodnostno me{anem obmo~ju so na-
pisane table z ozna~bo krajev, ulic, razglasi, obvestila in opozorila ter drugi
javni napisi dvojezi~ni. Dvojezi~ne napisane table morajo imeti na narod-
nostno me{anem obmo~ju vsi ob~inski in dr`avni organi, podjetja, gospo-
darske organizacije, zasebniki, javni zavodi, dru{tva ter druge organizacije in
skupnosti. Dvojezi~ni napisi morajo zagotoviti enakopraven zunanji videz
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uporabe obeh jezikov.«; Statut ob~ine Hodo{ (Uradni list RS, {t. 47/1999),
62. ~len: »Na obmo~ju ob~ine so napisane table z ozna~bo krajev, ulic, raz-
glasi in opozorila ter drugi javni napisi dvojezi~ni. Dvojezi~ne napisane table
morajo imeti na obmo~ju ob~ine vsi ob~inski in dr`avni organi, podjetja,
gospodarske organizacije, zasebniki, javni zavodi, dru{tva ter druge organi-
zacije in skupnosti. Dvojezi~ni napisi morajo zagotoviti enakopravni videz
obeh jezikov.«; Statut ob~ine Dobrovnik (Uradni list RS, {t. 34/1999), 88.
~len: »Na narodnostno me{anem obmo~ju so napisane table z ozna~bo kra-
jev, ulic, razglasi, obvestila in opozorila ter drugi javni napisi dvojezi~ni. Dvo-
jezi~ne napisane table morajo imeti na narodnostno me{anem obmo~ju vsi
ob~inski in dr`avni organi, podjetja, gospodarske organizacije, zasebniki,
javni zavodi, dru{tva ter druge organizacije in skupnosti. Dvojezi~ni napisi
morajo zagotoviti enakopraven zunanji videz uporabe obeh jezikov.«.

Kar je posebej zanimivo in pomembno v procesu dvojezi~nega poimenova-
nja naselij in ulic v Republiki Sloveniji je to, da pri tem sodelujejo pripadni-
ki narodnih skupnosti (8. ~len: »O imenovanju, preimenovanju, zdru`eva-
nju, razdru`evanju in odpravi naselij in ulic ter o dolo~itvi obmo~ij naselij
odlo~a ob~inska skup{~ina. Na obmo~jih, kjer `ivijo pripadniki slovenskega
naroda in pripadniki italijanske oziroma mad`arske narodnosti, soodlo~a v
postopku iz prej{njega odstavka tudi samoupravna interesna skupnost za
prosveto in kulturo ustrezne narodnosti.«)58.

b. Raba jezika narodnih manj{in v dr`avni administraciji in 
v izvoljenih organih

Rabo jezika narodnih manj{in v upravnih postopkih Zakon o splo{nem
upravnem postopku, ki v IV. poglavju 62. ~lena (jezik v postopku) dolo~a: 
»1. Upravni postopek se vodi v slovenskem jeziku. V tem jeziku se vlagajo

vloge, pi{ejo odlo~be, sklepi, zapisnik, uradni zaznamki in druga pisanja
ter se opravljajo vsa dejanja v postopku.

2. Na obmo~jih ob~in, kjer sta pri organu poleg slovenskega jezika uradna je-
zika tudi italijanski oziroma mad`arski jezik (v nadaljevanju: jezik narodne
skupnosti), upravni postopek te~e v slovenskem jeziku in jeziku narodne
skupnosti, ~e stranka v tem jeziku vlo`i zahtevo, na podlagi katere se po-
stopke za~ne oziroma ~e stranka to zahteva kadar koli med postopkom.

3. ^e so v postopku udele`ene tudi stranke, ki niso zahtevale postopka v
jeziku narodne skupnosti na na~in iz prej{njega odstavka, postopek te-
~e v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti.

4. Kadar organ na obmo~ju ob~in, kjer je uradni jezik poleg slovenskega
jezik tudi jezik narodne skupnosti, odlo~i brez poprej{njega zasli{anja
stranke, izda odlo~bo v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti,
ustno odlo~bo pa izda v jeziku, ki ga stranka razume.
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58 Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS {t. 8/1990 … 66/93).



5. Pripadniki italijanske in mad`arske narodne skupnosti imajo v postopku
pred organi izven obmo~ja, na katerem sta uradna jezika tudi italijanski
in mad`arski jezik, pravico uporabljati svoj jezik.«59

Nadalje se raba jezika nana{a na pravico, da pripadniki manj{in lahko upo-
rabljajo lasten jezik v ustni ali pisni obliki, v odnosih z administrativnimi
organi, sodnimi oblastmi ter drugimi javnimi institucijami in da dobivajo
ustrezne odgovore v jeziku manj{ine. Resni~no veljavo pa dobi jezik narod-
ne manj{ine tedaj, ko ga povzdignemo v status uradnega jezika. Tak{no
re{itev pozna slovenska ustava (11. ~len: »Uradni jezik v Sloveniji je slo-
ven{~ina. Na obmo~jih ob~in, v katerih `ivita italijanska ali mad`arska na-
rodna skupnost, je uradni jezik tudi italijan{~ina ali mad`ar{~ina.«)60, kjer
raba jezika ni omejena s kak{no {tevil~no klavzulo. Le redki so primeri, ko
uveljavljanje sklopa posebnih pravic manj{in (ali nekaterih pravic iz tega
sklopa) ni zamejeno s {tevil~no klavzulo, kot je dolo~eno v slovenski uredi-
tvi (64. ~len slovenske ustave). Gotovo v okvir pravic do rabe jezika in ob
so~asnem uresni~evanju obveznosti do ohranjanja njihovih narodnih zna-
~ilnosti spada {e izjemno pomembno vpra{anje o rabi osebnih imen in
priimkov v izvirni obliki oziroma bolje re~eno v materinem jeziku (3. ~len:
»Osebno ime pripadnika italijanske oziroma mad`arske narodnosti se vpi{e
v italijanski oziroma v mad`arski pisavi in obliki, razen ~e se pripadnik na-
rodnosti opredeli druga~e.«)61. 

Zakon o dr`avni upravi (Uradni list RS, {t.52/2002 … 97/2004) v 4. ~lenu
dolo~a, da je uradni jezik v upravi sloven{~ina. Na obmo~jih ob~in, v kate-
rih `ivita avtohtoni italijanska oziroma mad`arska narodna skupnost, je
uradni jezik v upravi tudi italijan{~ina oziroma mad`ar{~ina. Na teh obmo~-
jih uprava posluje, vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v jeziku
narodne skupnosti, ~e stranka, ki pripada italijanski oziroma mad`arski na-
rodni skupnosti, uporablja italijanski oziroma mad`arski jezik.

Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek tudi v italijan{~ini ozi-
roma mad`ar{~ini, mora biti tudi drugostopenjska sodba izdana v istem je-
ziku. Zakon o delavcih v dr`avnih organih (Uradni list RS, {t. 15/90 …
38/1999) v drugem odstavku 4. ~lena dolo~a, da je pogoj za sklenitev de-
lovnega razmerja za vi{je upravne delavce in upravne delavce ter za stro-
kovno tehni~ne delavce, ki opravljajo neposredno delo s strankami, tudi ak-
tivno znanje slovenskega jezika; na obmo~jih, na katerih je dolo~ena ena-
kopravnost italijanskega oziroma mad`arskega jezika, pa tudi jezikov teh
narodnosti. Znanje jezikov narodnih skupnosti je na teritorijih narodnih
skupnosti {e dodatno finan~no ovrednoteno (10. ~len: »Na obmo~jih lokal-
nih skupnosti, v katerih `ivita italijanska in mad`arska narodna skupnost, se
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za delovna mesta, za katera je v aktu o notranji organizaciji in sistematiza-
ciji delovnih mest predpisan pogoj znanje jezika narodnih skupnosti, osnov-
na pla~a pove~a za:
– aktivno znanje jezika narodne skupnosti v vi{ini 6 %,
– pasivno znanje jezika narodne skupnosti v vi{ini 3 %.«)62.

Posebno poglavje pravic do rabe jezika manj{in v upravi bi lahko bila tudi
pravica poslancev narodnih skupnosti do rabe njihovega jezika v dr`avnem
zboru in svetnikov, predstavnikov narodnosti v ob~inskih svetih. V skladu s
poslovnikom dr`avnega zbora (drugi odstavek 4. ~lena) imata poslanca ita-
lijanske in mad`arske narodne skupnosti pravico govoriti in pisno vlagati
predloge, pobude, vpra{anja in druge vloge v italijanskem oziroma v ma-
d`arskem jeziku. Njuni govori in vloge se prevajajo v slovenski jezik63. Do-
lo~be o rabi italijanskega oziroma mad`arskega jezika pri delovanju ob~in-
ske uprave je mogo~e najti tudi v statutih oziroma poslovnikih ob~inskih
svetov v narodnostno me{anih ob~inah (3. ~len: »Ob~inski svet in njegova
delovna telesa poslujejo v slovenskem in mad`arskem jeziku. ^lani sveta in
ob~ani, pripadniki mad`arske narodne skupnosti, ki so imenovani za ~lane
delovnih teles imajo pravico na sejah govoriti in pisno vlagati pobude, vpra-
{anja in druge vloge v mad`arskem jeziku.«)64. 

c. Dvojezi~ni dokumenti

Raba jezika narodnih skupnosti je zagotovljena tudi v nekaterih drugih po-
membnih zakonih: v Zakonu o mati~nem registru (peti odstavek 23. ~lena:
»Na obmo~jih, dolo~enih z zakonom, kjer `ivita avtohtoni italijanska oziro-
ma mad`arska narodna skupnost, se izdajajo izpiski in potrdila iz mati~ne-
ga registra v sloven{~ini in v jeziku narodne skupnosti.«)65. Zakonu o oseb-
ni izkaznici (6. ~len: »Obrazci osebnih izkaznic se tiskajo v sloven{~ini in an-
gle{~ini, na obmo~jih, dolo~enih z zakonom, kjer avtohtono `ivijo skupaj s
pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma mad`ar-
ske narodnosti, pa tudi v italijan{~ini ali mad`ar{~ini.«)66 in Zakon o potnih
listinah dr`avljanov Republike Slovenije (13. ~len: »Obrazci potnih listin in
vizuma se tiskajo v sloven{~ini, angle{~ini in franco{~ini, na obmo~jih, dolo-
~enih z zakonom, kjer avtohtono `ivijo skupaj s pripadniki slovenskega na-
roda tudi pripadniki italijanske oziroma mad`arske narodnosti, pa tudi v
italijan{~ini ali v mad`ar{~ini.«)67. Dvojezi~ni dokumenti so obvezni za vse
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62 Uredba o koli~nikih za dodelitev osnovne pla~e funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada RS in drugih
zaposlenih v slu`bi Vlade RS, upravnih organov in upravnih enot (Uradni list RS, {t. 82/94).

63 Poslovnik dr`avnega zbora (Uradni list RS, {t. 35/2002), drugi odstavek 4. ~lena.
64 Poslovnik ob~inskega sveta ob~ine Lendava (Uradni list RS, {t. 52/1999).
65 Zakon o mati~nem registru (Uradni list RS, {t. 37/2003).
66 Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, {t. 75/97).
67 Zakon o potnih listinah dr`avljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 65/2000).



prebivalce narodnostno me{anega ozemlja ne glede na njihovo narodnost-
no pripadnost. Poleg osebne izkaznice (obrazec je trojezi~en: sloven{~i-
na/italijan{~ina – mad`ar{~ina/angle{~ina) in potnega lista (listina je {tirije-
zi~na: sloven{~ina/italijan{~ina – mad`ar{~ina/angle{~ina/franco{~ina) ter
vozni{kega in prometnega dovoljenja so {e kartica zdravstvenega zavarova-
nja ter oro`ni list. Skrb dr`ave za dvojezi~ne dokumente se ka`e tudi na
primeru kartic zdravstvenega zavarovanja: ob tiskanju kartic zdravstvenega
zavarovanja za dr`avljane RS je po pomoti pri{lo do enojezi~nih kartic. Ob
hitrem in u~inkovitem ukrepanju dr`ave (finan~ni prispevek v vrednosti 100
mio SIT) je bila napaka v najkraj{em mo`nem ~asu odpravljena in kartice so
bile na novo narejene za pripadnike mad`arske narodne skupnosti.

K dvojezi~nemu poslovanju bi spadalo {e dolo~ilo Zakona o popisu prebi-
valstva za leto 2001, ki pravi, da mora biti »na obmo~jih ob~in, kjer `ivijo
pripadniki italijanske oziroma mad`arske narodne skupnosti, imenovano us-
trezno {tevilo ~lanov obmo~nih popisnih komisij, obmo~nih in{truktorjev in
popisovalcev tudi izmed predstavnikov samoupravnih narodnih skupnosti, ki
jih predlaga narodna skupnost, z znanjem italijanskega oziroma mad`arske-
ga jezika. Za popisovanje na obmo~jih ob~in, kjer `ivijo pripadniki italijanske
oziroma mad`arske narodne skupnosti, mora biti zagotovljeno ustrezno {te-
vilo popisnih vpra{alnikov v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku.«68

d. Dvojezi~no poslovanje v ob~inskih upravah

Rabo jezika narodnih skupnosti na ob~inski ravni je mogo~e obravnavati z
razli~nih zornih kotov. Lahko jo obravnavamo kot problem dvojezi~nih na-
pisov kot na~in dvojezi~nega poslovanja ob~inskih uprav v narodnostno
me{anih ob~inah; dalje, kot pravico izvoljenih predstavnikov narodnih manj-
{in do rabe lastnega jezika v ob~inskih svetih, komisijah in odborih; in ne
nazadnje kot pravico pripadnikov narodnih manj{in do rabe materinega je-
zika v organih krajevne skupnosti. Dolo~be o rabi jezika narodnih skupnosti
na navedenih podro~jih je mogo~e najti v vseh `e navedenih ob~inskih sta-
tutih in/ali poslovnikih ob~inskih svetov ter v ustreznih ob~inskih odlokih; za
primer navajamo dolo~be iz statuta ob~ine [alovci, kjer opredeljujejo po-
sebne pravice pripadnikov mad`arske skupnosti. V 58. ~lenu je dolo~eno
»Ob~ina varuje narodnostni zna~aj, zagotavlja enakopravnost in uresni~uje
posebne pravice mad`arske narodne skupnosti in njenih pripadnikov ter
skrbi za vsestranski razvoj narodne skupnosti. Na narodnostno me{anem
obmo~ju ob~ine sta uradna jezika sloven{~ina in mad`ar{~ina. Oba jezika
sta enakopravna. Ob~anom mad`arske narodnostne skupnosti je zagotov-
ljena uporaba materinega jezika v javnem in dru`benem `ivljenju.« Nadalje
v 59. ~lenu: »Organi ob~ine in vse javne slu`be poslujejo na narodnostno
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me{anem obmo~ju ob~ine v slovenskem in mad`arskem jeziku. Pri svojem
delu so dol`ni upo{tevati uradne osebne podatke in njihovo uporabo. Or-
gani ob~ine, dr`avni organi, javna podjetja in ustanove uporabljajo na na-
rodnostno me{anem obmo~ju dvojezi~ne napise, pe~ate, `ige, tiskovine in
druge obrazce v skladu z zakonom. Zakonske zveze se na narodnostno me-
{anem obmo~ju sklepajo v slovenskem oziroma v mad`arskem jeziku, na
`eljo mladoporo~encev pa v obeh jezikih.« V 61. ~lenu je dolo~eno »na na-
rodnostno me{anem obmo~ju se zbori ob~anov, javne manifestacije, zboro-
vanja in vse ostale prireditve izvajajo v slovenskem in mad`arskem jeziku.
Zaradi racionalnosti se lahko odlo~ijo, da se bodo dolo~ene prireditve ali
manifestacije izvajale samo v enem jeziku.«

Dvojezi~no poslovanje je povezano z dodatnimi finan~nimi sredstvi, ki jih
zagotavlja dr`avni prora~un (sedmi odstavek 26. ~lena: »Ne glede na prej{-
nje odstavke se ob~inam na dvojezi~nem obmo~ju iz dr`avnega prora~una
zagotavljajo sredstva za financiranje dvojezi~nosti in za izvajanje ustavnih
pravic italijanske in mad`arske narodne skupnosti.«)69.

10. ~len

Upravni organi in javne slu`be – Italijani

Raba jezika narodnih skupnosti pri delu upravnih organov in javnih slu`b je v
Evropski listini o regionalnih ali manj{inskih jezikih opredeljena v 10. ~lenu. Re-
publika Slovenija se je obvezala, da bo upo{tevala prvi, drugi, tretji, ~etrti in
peti odstavek, kar pomeni, da se je odlo~ila upo{tevati 10. ~len v celoti. Re-
publika Slovenija je za izpolnjevanje sprejetih obveznosti sprejela naslednjo
strukturo.

a. Dvojezi~ni napisi

Prvi (vidni) indikator uresni~evanja pravic do svobodne rabe jezika predstav-
ljajo dolo~ila o vidni dvojezi~nosti v toponomastiki, napisnih tablah, razgla-
sih, obvestilih, opozorilih itd. Dolo~be o vidni dvojezi~nosti se na narodnost-
no me{anem ozemlju izvajajo brez kakr{nih koli {tevil~nih klavzul. Dolo~ila o
vidni dvojezi~nosti je mogo~e najti tako v republi{ki zakonodaji (9. ~len)70

kot tudi v ob~inskih dolo~bah npr. Statut Mestne ob~ine Koper: Odlok o jav-
nem izvajanju dvojezi~nosti na narodnostno me{anem obmo~ju (Uradne ob-
jave {t. 22/1998), ~etrti odstavek 6. ~lena: »vsi napisi na ka`ipotnih tablah,
na dopolnilnih tablah prometnih znakov, na usmerjevalnih napisih, na urad-
nih oznakah ulic, na postajah in postajali{~ih javnega potni{kega prometa
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(avtobusnega, taxi, `elezni{kega, pomorskega in drugo) in v prevoznih sreds-
tvih javnega mestnega potni{kega prometa, razen imen naselij in drugih
geografskih pojmov, ki niso na narodnostno me{anem obmo~ju.«); Ob~ina
Izola: Odlok o izvajanju dvojezi~nosti na narodnostno me{anem obmo~ju v
ob~ini Izola (Uradne objave, {t. 3/2001), ~etrti odstavek 6. ~lena: »vsi napisi
na ka`ipotih in ka`ipotnih tablah, na dopolnilnih tablah prometnih znakov,
na usmerjevalnih napisih, na uradih oznakah ulic, na postajah in postajali{-
~ih javnega potni{kega prometa (avtobusnega, taxi, `elezni{kega, pomorske-
ga in drugo) in v prevoznih sredstvih javnega mestnega potni{kega prome-
ta, razen imen naselij in drugih geografskih pojmov, ki niso na narodnostno
me{anem obmo~ju.«. 

Kar je posebej zanimivo in pomembno v procesu dvojezi~nega poimenova-
nja naselij in ulic v Republiki Sloveniji je to, da pri tem sodelujejo pripadni-
ki narodnih skupnosti (8. ~len)71. Ob~ina Izola je opravila neke vrste anketo
oziroma pregled uresni~evanja vidne dvojezi~nosti na njenem teritoriju in
ugotovila, da se ta skoraj v celoti upo{teva, v nekaterih primerih pa gre za
manj{a odstopanja. 

b. Raba jezika narodnih manj{in v dr`avni administraciji in 
v izvoljenih organih

Rabo jezika narodnih manj{in v upravnih postopkih dolo~a Zakon o splo-
{nem upravnem postopku v IV. poglavju 62. ~lena (jezik v postopku)72. Na-
dalje se raba jezika nana{a na pravico, da pripadniki manj{in lahko uporab-
ljajo lasten jezik v ustni ali pisni obliki, v odnosih z administrativnimi orga-
ni, sodnimi oblastmi ter drugimi javnimi institucijami in da dobivajo ustrez-
ne odgovore v jeziku manj{ine. Resni~no veljavo pa dobi jezik narodne
manj{ine tedaj, ko ga povzdignemo v status uradnega jezika. Tak{no re{itev
pozna slovenska ustava (11. ~len)73, kjer raba jezika ni omejena s kak{no
{tevil~no klavzulo. Le redki so primeri, ko uveljavljanje sklopa posebnih pra-
vic manj{in (ali nekaterih pravic iz tega sklopa) ni zamejeno s {tevil~no klav-
zulo, kot je dolo~eno v slovenski ureditvi (64. ~len slovenske ustave). Goto-
vo v okvir pravic do rabe jezika in ob so~asnem uresni~evanju obveznosti
do ohranjanja njihovih narodnih zna~ilnosti spada {e izjemno pomembno
vpra{anje o rabi osebnih imen in priimkov v izvirni obliko oziroma bolje re-
~eno v materinem jeziku (3. ~len)74.

Zakon o dr`avni upravi (Uradni list RS, {t.52/2002 … 97/2004) v 4. ~lenu
dolo~a, da je uradni jezik v upravi sloven{~ina. Na obmo~jih ob~in, v katerih
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`ivita avtohtoni italijanska oziroma mad`arska narodna skupnost, je uradni
jezik v upravi tudi italijan{~ina oziroma mad`ar{~ina. Na teh obmo~jih upra-
va posluje, vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v jeziku narodne
skupnosti, ~e stranka, ki pripada italijanski oziroma mad`arski narodni skup-
nosti, uporablja italijanski oziroma mad`arski jezik.

Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek tudi v italijan{~ini ozi-
roma mad`ar{~ini, mora biti tudi drugostopenjska sodba izdana v istem je-
ziku. Zakon o delavcih v dr`avnih organih (Uradni list RS, {t. 15/90 …
38/1999) v drugem odstavku 4. ~lena dolo~a, da je pogoj za sklenitev de-
lovnega razmerja za vi{je upravne delavce in upravne delavce ter za stro-
kovno tehni~ne delavce, ki opravljajo neposredno delo s strankami, tudi ak-
tivno znanje slovenskega jezika; na obmo~jih, na katerih je dolo~ena ena-
kopravnost italijanskega oziroma mad`arskega jezika, pa tudi jezikov teh
narodnosti. Znanje jezikov narodnih skupnosti je na teritorijih narodnih
skupnosti {e dodatno finan~no ovrednoteno (10. ~len)75.

Posebno poglavje pravic do rabe jezika manj{in v upravi bi lahko bila tudi
pravica poslancev narodnih skupnosti do rabe njihovega jezika v dr`avnem
zboru in svetnikov, predstavnikov narodnosti v ob~inskih svetih. V skladu s
poslovnikom dr`avnega zbora (drugi odstavek 4. ~lena) imata poslanca ita-
lijanske in mad`arske narodne skupnosti pravico govoriti in pisno vlagati
predloge, pobude, vpra{anja in druge vloge v italijanskem oziroma v ma-
d`arskem jeziku. Njuni govori in vloge se prevajajo v slovenski jezik76. Do-
lo~be o rabi italijanskega oziroma mad`arskega jezika pri delovanju ob~in-
ske uprave je mogo~e najti tudi v statutih oziroma poslovnikih ob~inskih
svetov v narodnostno me{anih ob~inah (4. ~len: »Ob~inski svet posluje v
slovenskem jeziku, v slovenskem in italijanskem jeziku – dvojezi~no pa
skladno z dolo~bami statuta. ^lani sveta – pripadniki italijanske narodne
skupnosti imajo pravico govoriti in pisno vlagati predloge, pobude, vpra{a-
nja in druge vloge v italijanskem jeziku.«)77.

c. Dvojezi~ni dokumenti

Raba jezika narodnih skupnosti je zagotovljena tudi v nekaterih drugih po-
membnih zakonih: v Zakonu o mati~nem registru (peti odstavek 23. ~le-
na)78. Zakonu o osebni izkaznici (6. ~len)79 in Zakon o potnih listinah dr-
`avljanov Republike Slovenije (13. ~len)80. Dvojezi~ni dokumenti so obvezni

172

II. Periodi~no poro~ilo Republike Slovenije o uresni~evanju Evropske listine o regionalnih ali manj{inskih jezikih

75 Uredba o koli~nikih za dodelitev osnovne pla~e funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada RS in drugih
zaposlenih v slu`bi Vlade RS, upravnih organov in upravnih enot (Uradni list RS, {t. 82/94).

76 Poslovnik dr`avnega zbora (Uradni list RS, {t. 35/2002), drugi odstavek 4. ~lena.
77 Poslovnik ob~inskega sveta Mestne ob~ine Koper (Uradne objave, {t. 16/1995 … 30/2001).
78 Zakon o mati~nem registru (Uradni list RS, {t. 37/2003).
79 Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, {t. 75/97).
80 Zakon o potnih listinah dr`avljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 65/2000).



za vse prebivalce narodnostno me{anega ozemlja ne glede na njihovo na-
rodnostno pripadnost. Poleg osebne izkaznice (obrazec je trojezi~en: slo-
ven{~ina/italijan{~ina – mad`ar{~ina/angle{~ina) in potni list (listina je {tirije-
zi~na: sloven{~ina/italijan{~ina – mad`ar{~ina/angle{~ina/franco{~ina) ter
vozni{ka in prometna dovoljenja so {e oro`ni list ter kartice zdravstvenega
zavarovanja. Skrb dr`ave za dvojezi~ne dokumente se ka`e tudi na primeru
kartice zdravstvenega zavarovanja: ob tiskanju kartic zdravstvenega zavaro-
vanja za dr`avljane RS je po pomoti pri{lo do enojezi~nih kartic. Ob hitrem
in u~inkovitem ukrepanju dr`ave (finan~ni prispevek v vrednosti 100 mio
SIT) je bila napaka v najkraj{em mo`nem ~asu odpravljena in kartice so bile
na novo narejene za pripadnike italijanske narodne skupnosti.

K dvojezi~nemu poslovanju spada {e dolo~ilo Zakona o popisu prebivalstva
za leto 2001, ki pravi, da mora biti »na obmo~jih ob~in, kjer `ivijo pripad-
niki italijanske oziroma mad`arske narodne skupnosti, imenovano ustrezno
{tevilo ~lanov obmo~nih popisnih komisij, obmo~nih in{truktorjev in popi-
sovalcev tudi izmed predstavnikov samoupravnih narodnih skupnosti, ki jih
predlaga narodna skupnost, z znanjem italijanskega oziroma mad`arskega
jezika. Za popisovanje na obmo~jih ob~in, kjer `ivijo pripadniki italijanske
oziroma mad`arske narodne skupnosti, mora biti zagotovljeno ustrezno
{tevilo popisnih vpra{alnikov v italijanskem oziroma mad`arskem jeziku.«81

d. Dvojezi~no poslovanje v ob~inskih upravah

Rabo jezika narodnih skupnosti na ob~inski ravni je mogo~e obravnavati z
razli~nih zornih kotov. Lahko jo obravnavamo kot problem dvojezi~nih napi-
sov kot na~in dvojezi~nega poslovanja ob~inskih uprav v narodnostno me{a-
nih ob~inah; dalje, kot pravico izvoljenih predstavnikov narodnih manj{in do
rabe lastnega jezika v ob~inskih svetih, komisijah in odborih; in ne nazadnje
kot pravico pripadnikov narodnih manj{in do rabe materinega jezika v orga-
nih krajevne skupnosti. Dolo~be o rabi jezika narodnih skupnosti na navede-
nih podro~jih je mogo~e najti v vseh `e navedenih ob~inskih statutih in/ali
poslovnikih ob~inskih svetov ter v ustreznih ob~inskih odlokih; za primer na-
vajamo dolo~be iz statuta ob~ine Koper, kjer opredeljuje posebne pravice
pripadnikov italijanske narodne skupnosti. V 107. ~lenu je dolo~eno »Ob~a-
nom italijanske narodne skupnosti je zagotovljena svobodna uporaba itali-
janskega jezika v ob~inskem svetu in drugih organih ob~ine ter nasploh v
javnem `ivljenju, pri upravljanju samoupravnih, javnih in drugih funkcij in
pooblastil ter pri uveljavljanju zakonitih pravic in pravnih koristi.« Nadalje v
108. ~lenu: »Dr`avni organi, organi ob~inske uprave in drugi organi ob~ine
in drugih samoupravnih lokalnih skupnosti, javna podjetja in javni zavodi ter
druge pravne in fizi~ne osebe, ki opravljajo javno dejavnost na narodnostno
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list RS, {t. 66/2000), 21. ~len.



me{anem obmo~ju, so dol`ni: na vlogo, ki jo vlo`i ob~an v italijanskem jezi-
ku, odgovoriti dvojezi~no in tako tudi poslovati; pri poslovanju s strankami
upo{tevati in uporabljati izvirne priimke in imena pripadnikov italijanske na-
rodne skupnosti in na narodnostno me{anem obmo~ju pri svojem delu upo-
rabljati dvojezi~ne obrazce.« V 115. ~lenu pa je dolo~eno »na proslavah,
zborovanjih in drugih javnih manifestacijah na narodnostno me{anem ob-
mo~ju, ki so namenjena vsem ob~anom, se morata uporabljati oba jezika.
Napovedovanje in druga javna obvestila na narodnostno me{anem obmo~ju
se morajo opraviti v obeh jezikih.«

Dodatno dvojezi~no poslovanje pa je povezano {e z dodatnimi finan~nimi
sredstvi, ki so zagotovljena iz dr`avnega prora~una.

Dvojezi~no poslovanje je povezano z dodatnimi finan~nimi sredstvi, ki jih
zagotavlja dr`avni prora~un (sedmi odstavek 26. ~lena)82.

11. ~len

Javna glasila 

Republika Slovenija se je s podro~ja informiranja v Evropski listini obvezala, da
bo iz 11. ~lena uporabljala dolo~be prvega odstavka v to~kah a (i), in e (i) ter
drugega in tretjega odstavka. 

Trenutno ima na podro~ju medijev Ministrstvo za kulturo (Sektor za kulturne pra-
vice manj{in in razvoj kulturne raznolikosti) pristojnosti le na podro~ju tistih manj-
{inskih skupnosti, ki niso ustavno priznane, medtem, ko so mediji ustavno prizna-
nih skupnosti obravnavani na Uradu RS za narodnosti. Skladno z 61. ~lenom Us-
tave RS in skladno z Zakonom o uresni~evanju javnega interesa za kulturo (v na-
daljevanju ZUJIK) pa je v pristojnosti Ministrstva za kulturo leta 1992 vzpostavljen
posebni program, ki je namenjen tudi obve{~anju razli~nih drugih manj{inskih et-
ni~nih skupnosti in priseljencev v RS prek internih glasil in ~asopisov. Iz pregledni-
ce v Prilogi 2 (Projekti, vezani na jezik v posebnem manj{inskem programu Mini-
strstva za kulturo za leta 2002, 2003 in 2004) so razvidni konkretni projekti, ki jih
je Ministretvo za kulturo financiralo v letih 2002–2004. Med njimi so tudi ~asopi-
si in interna glasila dru{tev manj{inskih etni~nih skupnosti v njihovih jezikih. 

Mad`ari

Ko govorimo o pravicah do informiranja pripadnikov narodnih skupnosti, po-
meni razpravljati o vseh treh problemskih sklopih: najprej o mo`nostih narod-
nostnih skupnosti, da tvorijo in posredujejo informacije o njih samih ter v oko-
lju, v katerem `ivijo, v njihovem lastnem jeziku; nadalje o prisotnosti narod-
nostnomanj{inske problematike v medijih, ki uporabljajo jezik ve~inskega naroda,
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82 Zakon o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/1994 … 40/2003).



in nenazadnje je treba govoriti o mo`nostih za svobodno spremljanje informa-
cij v jeziku narodne skupnostih iz dr`ave, v kateri `ivi prete`ni del naroda, ki
mu narodna skupnost »pripada«, in o mo`nostih posredovanja informacij, ki
jih tvori narodna skupnost v ta prostor.

Za uresni~itev zapisanega zgolj zakonske dolo~be ne zadostujejo. So le okvir, ki
ga je treba napolniti s profesionalizmom in sposobnostjo oblikovalcev informa-
cij, da jih uspejo plasirati v medijski prostor lastne narodnostne skupine in ve-
~inskega naroda. Seveda pa je ustrezna zakonska podlaga nujna za razvoj me-
dijskega prostora. V Zakonu o medijih (Uradni list RS, {t. 35/2001 … 16/2004)
se je Republika Slovenija obvezala, da bo med drugim podpirala medije pri raz-
{irjanju programskih vsebin, ki so pomembne »za uresni~evanje pravice dr`av-
ljanov oziroma dr`avljank Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov
oziroma pripadnic slovenskih narodnih manj{in v Italiji, Avstriji in Mad`arski,
italijanske in mad`arske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske
skupnosti, ki `ivi v Sloveniji, do javnega obve{~anja in do obve{~enosti.83«

Zakon o medijih nadalje pravi, da morajo biti programske vsebine predvajane v
slovenskem jeziku; v primeru, »~e so programske vsebine namenjene mad`arski
oziroma italijanski narodni skupnosti, jih lahko izdajatelj raz{irja v jeziku narod-
ne skupnosti.84« Podobno dolo~ilo velja tudi za raz{irjanje ogla{evalskih vsebin,
za katere velja, da se obvezno raz{irjajo v slovenskem jeziku. Mediji »italijanske
oziroma mad`arske narodne skupnosti lahko objavljajo oglase v jeziku narodne
skupnosti.85« V 8. ~lenu je navedeno, da je z raz{irjanjem programskih vsebin
prepovedano spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni in drugi neenakoprav-
nosti, k nasilju in vojni, ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno in drugo so-
vra{tvo in nestrpnost. V 19. ~lenu je napisano, da je odgovorni urednik lahko
oseba, ki ima izkaz o aktivnem znanju italijanskega oz. mad`arskega jezika v
primeru, ko gre za medij mad`arske ali italijanske narodne skupnosti. V Zako-
nu o medijih je dolo~be, ki se nana{ajo na italijansko in mad`arsko narodno
skupnost, mogo~e najti {e v poglavju z naslovom Slovenska avdiovizualna dela,
v katerem je zapisano, da so »slovenska avdiovizualna dela po tem zakonu ti-
sta dela, ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku, ali dela, ki so namenje-
na mad`arski in italijanski narodni skupnosti v njunem jeziku, ter dela sloven-
skega kulturnega izvora z drugih podro~ij umetnosti.86« Javno slu`bo produk-
cije in raz{irjanja nacionalnih radijskih in televizijskih programov, »ki so v jav-
nem kulturnem interesu Republike Slovenije, vklju~no z radijskimi in televizijski-
mi programi italijanske in mad`arske narodne skupnosti ter drugimi programi
v skladu s posebnim zakonom, izvaja javni zavod Radiotelevizija Slovenija.87«
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83 Zakon o medijih (Uradni list RS, {t. 35/2001 … 16/2004), prvi odstavek 4. ~lena.
84 Zakon o medijih (Uradni list RS, {t. 35/2001 … 16/2004), ~etrti odstavek 5. ~lena.
85 Zakon o medijih (Uradni list RS, {t. 35/2001 … 16/2004), drugi odstavek 51. ~lena.
86 Zakon o medijih (Uradni list RS, {t. 35/2001 … 16/2004), prvi odstavek 68. ~lena.
87 Zakon o medijih (Uradni list RS, {t. 35/2001 … 16/2004), prvi odstavek 76. ~lena.



Po 78. ~lenu se lahko pridobi status lokalnega radijskega oziroma televizijskega
programa, ~e je izpolnjen naslednji pogoj: da se raz{irjajo programske vsebine
iz `ivljenja in dela Slovencev v zamejstvu, pripadnikov italijanske in mad`arske
skupnosti ter Romov, ~e so vidne in sli{ne na obmo~jih, kjer te skupnosti `ivijo.
Skladno s 108. ~lenom izvaja upravni in in{pekcijski nadzor nad izvajanjem
omenjenega zakona ministrstvo, pristojno za kulturo.

Omeniti je potrebno tudi mednarodne pravne obveznosti Republike Slovenije,
ki izvirajo iz dvostranskih sporazumov. Za mad`arsko narodno skupnost je mo-
go~e dolo~be iz sklopa medijev najti v dolo~ilih posebnega sporazuma o vars-
tvu narodnih manj{in med Republiko Mad`arko in Republiko Slovenijo (5. ~len:
»Podpisnici priznavata pravico manj{in do informiranja v materinem jeziku v ti-
sku, radiu in televiziji. V ta namen zagotavljata lastno informacijsko dejavnost
manj{in. Podpirata svoboden pretok informacij v jezikih manj{in ter sodelova-
nje med mno`i~nimi ob~ili manj{in in ve~inskih narodov. Pogodbenici bosta
poskrbeli za mo`nost sprejemanja doma~ih radijskih in televizijskih programov
kakor tudi radijskih in televizijskih oddaj v materinem jeziku.«)88.

Podro~je radijskih in televizijskih dejavnosti, ki se opravlja kot javna slu`ba, ureja
Zakon o Radioteleviziji Slovenije. Javna slu`ba je po tem zakonu opredeljena kot
ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje »po enega radijskega oziroma televizijske-
ga programa za italijansko oziroma mad`arsko narodno skupnost (v nadaljnjem
besedilu: narodnostni program).89« Z oblikovanjem tega programa RTV zago-
tavlja »uresni~evanje ustavnih pravic italijanske in mad`arske narodne skupnost
na podro~ju radijskega in televizijskega javnega obve{~anja, povezovanje narod-
nih skupnosti z mati~nim narodom ter vklju~evanje kulturnih ter drugih dose`-
kov italijanskega oziroma mad`arskega naroda v narodnostne programe.90« To
dejavnost RTV Slovenija zagotavlja »zlasti preko enot v Mariboru, Kopru in Len-
davi ter preko lokalnih programov Murski val Murska Sobota (…).91« Narod-
nostni program mora biti viden na najmanj 90 % ozemlja, na katerem `ivijo pri-
padniki italijanske in mad`arske narodne skupnosti. Lastna produkcija, kopro-
dukcija in naro~ena produkcija informativnih, kulturnih, izobra`evalnih in razve-
drilnih vsebin mora obsegati »najmanj dve uri dnevno, ~e gre za narodnostni
radijski program, oziroma najmanj 30 minut, ~e gre za narodnostno televizijski
program.92« ^e se narodnostni program ali del narodnostnega programa odda
v ustvarjanje RTV organizaciji oziroma producentu, je to mo`no storiti »le s so-
glasjem programskega sveta narodnostnega programa.93«
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88 Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manj{ine v Republiki Mad`arski in
mad`arske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, {t. 6/1993).

89 Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, {t. 18/1994 … 79/2001), prvi odstavek 3. ~lena.
90 Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, {t. 18/1994 … 79/2001), drugi odstavek 3. ~lena.
91 Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, {t. 18/1994 … 79/2001), tretji odstavek 3. ~lena.
92 Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, {t. 18/1994 … 79/2001), prvi odstavek 6. ~lena.
93 Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, {t. 18/1994 … 79/2001), peti odstavek 6. ~lena.



Za ustvarjanje, pripravljanje, oddajanje in raz{irjanje narodnostnih programov
se del sredstev zagotavlja iz dr`avnega prora~una. Predstavniki narodnostnih
skupnosti (italijanske in mad`arske) so zastopani tudi v Svetu RTV Slovenije,
vsaka z enim predstavnikom. Pristojnost Sveta RTV je, da imenuje in razre{uje
direktorje narodnostnih programov ter po eno tretjino ~lanov programskih sve-
tov za narodnostni program. Osrednji organi, ki dejavno sodelujejo pri izvaja-
nju obveznosti RTV Slovenija in na podro~ju informiranja narodnih skupnosti,
so programski sveti za narodnostne programe. Sestavo in pristojnosti tega or-
gana dolo~a 22. ~len Zakona o Radioteleviziji Slovenija: »Svet RTV Slovenija
imenuje programske svete za narodnostni program (v nadaljevalnem besedilu:
programski svet). V programski svet iz prej{njega odstavka imenujeta samou-
pravni narodni skupnosti v Sloveniji dve tretjini ~lanov za dobo {tirih let in z
mo`nostjo ponovnega imenovanja.

Programski svet daje soglasje k imenovanju odgovornega urednika narodnost-
nega programa ter k obsegu in programski zasnovi tega programa. 

Programski svet obravnava uresni~evanje programske zasnove, pripombe in
predloge gledalcev in poslu{alcev, daje pobude Svetu RTV Slovenija za obrav-
navanje dolo~enih vpra{anj, povezanih z narodnostnimi programi ter opravlja
druge naloge, dolo~ene s statutom. RTV Slovenija mora objaviti stali{~a pro-
gramskega sveta, ki se nana{ajo na problematiko narodnostnega programa.«94

Podrobnej{a dolo~ila o delu programskih svetov za narodnosti je mogo~e najti
{e v Statutu RTV Slovenije, kar je tudi predvideno v 26. ~lenu Zakona o Radio-
televiziji Slovenije. Radijska in televizijska postaja v mad`arskem jeziku (podob-
no velja tudi za programe v italijanskem jeziku) delujeta v okviru nacionalne ra-
diotelevizije (9. ~len: »RTV Slovenija ima tele enote: (…) Regionalni RTV Center
Maribor s studiom za mad`arski program v Lendavi – Magyar Nemzetsegi Mu-
sorok Lendvai Szerkesztoseg.«; 20. ~len: »Regionalni center Maribor ustvarja,
pripravlja in oddaja regionalni televizijski in radijski program, za mad`arsko na-
rodno skupnost, televizijski in radijski program za slovensko manj{ino v Avstriji
in Mad`arski ter pripravlja oddaje za nacionalne radijske in TV programe ter
oddaje v tujih jezikih.«; 21. ~len: »Radijske in TV programe iz prej{njega ~lena
pripravljata uredni{tvi regionalnega radijskega oziroma TV programa ter ured-
ni{tvi radijskega in TV programa v mad`ar{~ini.«)95. K temu pa se zdi primerno
opisati tudi mesto, status in obseg avtonomije narodnostnih programov v tej
tako pomembni medijski ustanovi. 

Za narodnostne programe delujeta v okviru Radiotelevizije Slovenije dva progra-
ma, ki jim predsedujeta dva direktorja (40. ~len: »Direktorji programov so vodilni
delavci RTV Slovenije za podro~je radijskih in televizijskih programov. RTV Slove-
nija ima programske direktorje za tale programska podro~ja: – za televizijske
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94 Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, {t. 18/1994 … 79/2001).
95 Statut Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, {t. 66/1995).



programe RTV Slovenija; – za radijski program RTV Slovenija; – za TV in radijski
program za italijansko narodno skupnost; – za TV in radijski program za ma-
d`arsko narodno skupnost.«)96. Predlog za imenovanje direktorja narodnostnih
programov da programski svet narodnostnega programa, isti programski svet da
tudi soglasje k imenovanju odgovornih urednikov narodnostnih programov97.
Med posebnimi zahtevami za zasedbo delovnega mesta odgovornega urednika
narodnostnih programov je pogoj, da mora kandidat aktivno obvladati italijanski
jezik za zasedbo delovnega mesta odgovornega urednika italijanskega programa
oziroma mad`ar{~ino za zasedbo delovnega mesta odgovornega urednika ma-
d`arskega programa98. Pomembni instituciji v okviru nacionalne radiotelevizije
sta {e programska sveta za narodnostne programe. 1. Programski svet za radij-
ske in TV – programe za mad`arsko narodno skupnost; 2. Programski svet za ra-
dijske in TV – programe za italijansko narodno skupnost. Organa imata precej
razvejano delovno podro~je z nekaterimi pristojnostmi, ki spominjajo na pristoj-
nosti izvoljenih predstavnikov narodnosti v zakonodajni veji oblasti (53. ~len:
»Programska sveta: obravnavata uresni~evanje programske zasnove, dajeta so-
glasje k obsegu in programski zasnovi narodnostnega programa, obravnavata
pripombe in predloge gledalcev in poslu{alcev, povezane z narodnostnimi pro-
grami, dajeta pobude Svetu RTV SLO za obravnavanje vpra{anj, povezanih z na-
rodnostnim programom, obravnavata pobude, mnenja in predloge novinarjev in
urednikov, povezane s pripravljanjem in z oddajanjem narodnostnih programov,
predlagata imenovanje in razre{itev direktorja narodnostnega programa, dajeta
soglasje k imenovanju in razre{itvi odgovornega urednika narodnostnega pro-
grama, obravnavata druga vpra{anja, povezana z narodnostnimi programi.«)99.

Zagotovilo, da bosta programska sveta zastopala legitimne interese narodnih
skupnosti, je zapisano v 54. ~lenu Statuta Javnega zavoda Radiotelevizije Slo-
venije.

Prvi korak na podro~ju informiranja pripadnikov mad`arske narodnosti v njiho-
vem materinem jeziku je bil storjen leta 1956, ko je bila lokalnemu ~asopisu
Pomurski vestnik dodana priloga v mad`arskem jeziku z naslovom Népújság.
Od leta 1958 dalje pa izhaja kot samostojni tednik. Naklada zana{a pribli`no
2000 izvodov, naro~nikov pa je kak{nih 1600. Vsako leto uredni{tvo pripravi
tudi izdajo almanaha z naslovom Neptár. V letu 1986 je v tedniku Népújság
iz{la prva {tevilka posebne priloge z literarno in kulturno tematiko Muratáj, iz
katere je v letu 1988 nastala samostojna istoimenska literarna revija. Izdajatelj
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96 Statut Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, {t. 66/1995).
97 Statut Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, {t. 66/1995), 41., 47. ~len.
98 Statut Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, {t. 66/1995), 48. ~len.

Podobno dolo~bo je mogo~e najti tudi v prvem odstavku 19. ~lena Zakonu o medijih (Uradni
list RS, {t. 35/2001 … 16/2004), ki pravi, da je »odgovorni urednik lahko oseba, ki (…) ima 
izkaz o aktivnem znanju italijanskega oziroma mad`arskega jezika, v primeru ko gre za medij
mad`arske ali italijanske narodne skupnosti.«

99 Statut Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenije (Uradni list RS, {t. 66/1995).



vseh omenjenih publikacij je Zavod za informativno dejavnost mad`arske na-
rodnosti, ki je bil ustanovljen leta 1993.

Knji`ni~na dejavnost mad`arske narodne skupnosti je organizirana v okviru Po-
krajinske in {tudijske knji`nice v Murski Soboti. V Lendavi je odprta tudi knji-
garna za knjige v mad`arskem jeziku. Nekatere ob~ine avtohtone poseljenosti
(gori~ki Mad`ari: Moravske Toplice, [alovci, Hodo{) s pripadniki mad`arske na-
rodne skupnosti pa obiskuje tudi potujo~a knji`nica. 

Kot samostojni javni zavod s sede`em na narodnostno me{anem obmo~ju delu-
je Knji`nica Lendava. Njena ustanovitelja sta ob~ina Lendava in ob~ina Dobrov-
nik, soustanovitelja pa Mad`arska samouprava ob~ine Lendava in Samoupravna
skupnost ob~ine Dobrovnik (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knji`nica Len-
dava – Könyvtár Lendva (Uradni list RS, {t.8/2004). Za ostale ob~ine izvaja knji`-
nica dejavnost na osnovi predpisanih pogodb. Knji`nica je na narodnostno me-
{anem obmo~ju in zagotavlja knji`ni~no dejavnost, namenjeno tudi pripadni-
kom mad`arske narodne skupnosti. Spada v III. skupino knji`nic in s svojo knji`-
ni~no dejavnostjo pokriva obmo~je ob~in Lendava, Dobrovnik, ^ren{ovci, Kobi-
lje, Odranci, Turni{~e in Velika Polana. Na tem obmo~ju deluje v okviru mati~ne
knji`nice 12 krajevnih knji`nic, 7 na enojezi~nem in 5 na dvojezi~nem obmo~ju.
Knji`nica v okviru svoje dejavnosti skrbi za strokovnost in organiziranost knji`ni-
~arske dejavnosti, namenjene mad`arski narodni skupnosti. Knji`nica nabavlja,
strokovno obdeluje, hrani, obnavlja in posreduje knji`ni~no gradivo tudi v ma-
d`arskem jeziku ter skrbi za zbiranje domoznanskega gradiva.

Za mad`arsko narodno skupnost se radijski in televizijski programi pripravljajo
v okviru javne RTV Slovenija, in sicer pri Regionalnem RTV centru Maribor –
Studio mad`arskih programov Lendava. Radijski program obsega 13 ur in 15
minut dnevno, tudi ob sobotah in nedeljah, televizijski program pa zajema TV
oddaje MOSTOVI – HIDAK, ki se predvajajo tako na nacionalni televiziji (I. pro-
gram) kot tudi na regionalnem TV programu Maribor. Na nacionalni televiziji
poteka predvajanje ve~ji del leta 4-krat tedensko po 30 minut z enkratnimi po-
novitvami, v poletnem ~asu pa 3-krat tedensko po 30 minut z enkratnimi po-
novitvami. Na regionalnem TV programu Maribor pa se oddaje MOSTOVI –
HIDAK predvajajo ve~ji del leta 4-krat tedensko po 30 minut in v poletnem ~a-
su 3-krat tedensko po 30 minut.

Za delovanje te ustanove, ki sodi v sistem RTV Slovenija (v ta namen nacionalna
televizija tudi pobira poseben prispevek) deluje dolo~eno {tevilo redno zaposle-
nih delavcev in tudi dolo~eno {tevilo stalnih honorarnih delavcev. [tevilo redno
zaposlenih delavcev pri Studiu mad`arskih programov Lendava je za radijski in
televizijski program skupaj 25. Poleg redno zaposlenih delujejo v sklopu tega
centra tudi stalni pogodbeni delavci, ki jih je na podro~ju za radijski in televizij-
ski program skupaj 12, ter ob~asni pogodbeni delavci, ki jih je skupaj 90. [tevi-
lo vseh zaposlenih je 127. Programe narodnih skupnosti pa dodatno sofinancira
dr`ava (Urad Vlade RS za narodnosti), in sicer glede na dolo~bo 14. ~lena Zakona
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o Radioteleviziji Slovenije (14. ~len: » (…) Iz dr`avnega prora~una se financira:
del narodnostnih programov, del programov RTV Slovenija za slovenske narod-
ne manj{ine v sosednjih dr`avah, za izseljence in zdomce ter za tujo javnost, del
stro{kov za izgradnjo, vzdr`evanje in obratovanje omre`ja za oddajanje in raz-
{irjanje programov RTV Slovenija in lokalnih programov, posebne projekte kul-
turnega, znanstvenega in splo{no izobra`evalnega pomena, ki jih predlagajo
pristojna ministrstva.«)100. V letu 2004 (odprt 18. septembra 2004) je bil zgra-
jen tudi nov radijski in televizijski studio za potrebe mad`arske narodne skupno-
sti v Lendavi, ki ga je financirala RTV Slovenija in Urad Vlade RS za narodnosti.
Investicija, ki je bila zaklju~ena v letu 2004 je zna{ala pribli`no 530.000.000 SIT. 

Italijani

Republika Slovenija se je s podro~ja informiranja v Evropski listini obvezala, da
bo iz 11. ~lena uporabljala dolo~be prvega odstavka v to~kah a(i), in e(i) ter
drugega in tretjega odstavka. 

Ko govorimo o pravicah do informiranja pripadnikov narodnih skupnosti, po-
meni razpravljati o vseh treh problemskih sklopih: najprej o mo`nostih narod-
nostnih skupnosti, da tvorijo in desemenirajo informacije o njih samih ter v
okolju, v katerem `ivijo, v njihovem lastnem jeziku; nadalje o prisotnosti narod-
nostnomanj{inske problematike v medijih, ki uporabljajo jezik ve~inskega naro-
da, in nenazadnje je treba govoriti o mo`nostih za svobodno spremljanje infor-
macij v jeziku narodne skupnostih iz dr`ave, v kateri `ivi prete`ni del naroda, ki
mu narodna skupnost »pripada«, in o mo`nostih posredovanja informacij, ki
jih tvori narodna skupnost v ta prostor.

Za uresni~itev zapisanega zgolj zakonske dolo~be ne zadostujejo. So le okvir, ki
ga je treba napolniti s profesionalizmom in sposobnostjo oblikovalcev informa-
cij, da jih uspejo plasirati v medijski prostor lastne narodnostne skupine in ve-
~inskega naroda. Seveda pa je ustrezna zakonska podlaga nujna za razvoj me-
dijskega prostora. V Zakonu o medijih (Uradni list RS, {t. 35/2001 … 16/2004)
se je dr`ava Slovenija obvezala, da bo med drugim podpirala medije pri raz{ir-
janju programskih vsebin, ki so pomembne »za uresni~evanje pravice dr`avlja-
nov oziroma dr`avljank Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov
oziroma pripadnic slovenskih narodnih manj{in v Italiji, Avstriji in Mad`arski,
italijanske in mad`arske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske
skupnosti, ki `ivi v Sloveniji, do javnega obve{~anja in do obve{~enosti101.

Zakon o medijih nadalje pravi, da morajo biti programske vsebine predvajane v
slovenskem jeziku; v primeru, »~e so programske vsebine namenjene mad`arski
oziroma italijanski narodni skupnosti, jih lahko izdajatelj raz{irja v jeziku narodne
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skupnosti102. Podobno dolo~ilo velja tudi za raz{irjanje ogla{evalskih vsebin, za
katere velja, da so obvezno raz{irjajo v slovenskem jeziku. Mediji »italijanske
oziroma mad`arske narodne skupnosti lahko objavljajo oglase v jeziku narodne
skupnosti.103« V Zakonu o medijih je dolo~be, ki se nana{ajo na italijansko in
mad`arsko narodno skupnost, mogo~e najti {e v poglavju z naslovom Sloven-
ska avdiovizualna dela, v katerem je zapisano, da so »slovenska avdiovizualna
dela po tem zakonu tista dela, ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku,
ali dela, ki so namenjena mad`arski in italijanski narodni skupnosti v njunem
jeziku, ter dela slovenskega kulturnega izvora z drugih podro~ij umetnosti.104«
Javno slu`bo produkcije in raz{irjanja nacionalnih radijskih in televizijskih pro-
gramov, »ki so v javnem kulturnem interesu Republike Slovenije, vklju~no z ra-
dijskimi in televizijskimi programi italijanske in mad`arske narodne skupnosti
ter drugimi programi v skladu s posebnim zakonom, izvaja javni zavod Radio-
televizija Slovenija.105«

Omeniti je potrebno tudi mednarodne pravne obveznosti Republike Slovenije,
ki izvirajo iz dvostranskih sporazumov. Dolo~be iz sklopa medijev in narodnih
skupnosti je mogo~e najti v dolo~ilih Posebnega statuta kot priloge k Spomeni-
ci o soglasju iz leta 1954106 (to~ka 4: »(…) etni~ni skupini (italijanska v Jugo-
slaviji in jugoslovanska v Italiji) bosta imeli pravico do lastnega tiska v svojem
materinem jeziku.«).

Podro~je radijskih in televizijskih dejavnosti, ki se opravlja kot javna slu`ba, ureja
Zakon o radioteleviziji Slovenije. Javna slu`ba je po tem zakonu opredeljena kot
ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje »po enega radijskega oziroma televizijskega
programa za italijansko oziroma mad`arsko narodno skupnost (v nadaljnjem be-
sedilu: narodnostni program).107« Z oblikovanjem tega programa RTV zagotavlja
»uresni~evanje ustavnih pravic italijanske in mad`arske narodne skupnost na po-
dro~ju radijskega in televizijskega javnega obve{~anja, povezovanje narodnih
skupnosti z mati~nim narodom ter vklju~evanje kulturnih ter drugih dose`kov ita-
lijanskega oziroma mad`arskega naroda v narodnostne programe.108« To dejav-
nost RTV Slovenija zagotavlja »zlasti preko enot v Mariboru, Kopru in Lendavi ter
preko lokalnih programov Murski val Murska Sobota (…).109« Narodnostni pro-
gram mora biti viden na najmanj 90 % ozemlja, na katerem `ivijo pripadniki ita-
lijanske in mad`arske narodne skupnosti. Lastna produkcija, koprodukcija in na-
ro~ena produkcija informativnih, kulturnih, izobra`evalnih in razvedrilnih vsebin
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102 Zakon o medijih (Uradni list RS, {t. 35/2001 … 16/2004), ~etrti odstavek 5. ~lena.
103 Zakon o medijih (Uradni list RS, {t. 35/2001 … 16/2004), drugi odstavek 51. ~lena.
104 Zakon o medijih (Uradni list RS, {t. 35/2001 … 16/2004), prvi odstavek 68. ~lena.
105 Zakon o medijih (Uradni list RS, {t. 35/2001 … 16/2004), prvi odstavek 76. ~lena.
106 Priloga k posebnemu statutu Spomenice o soglasju.
107 Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, {t. 18/1994 … 79/2001), prvi odstavek 3. ~lena.
108 Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, {t. 18/1994 … 79/2001), drugi odstavek 3. ~lena.
109 Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, {t. 18/1994 … 79/2001), tretji odstavek 3. ~lena.



mora obsegati »najmanj dve uri dnevno, ~e gre za narodnostni radijski program,
oziroma najmanj 30 minut, ~e gre za narodnostno televizijski program.110« ^e
se narodnostni program ali del narodnostnega programa odda v ustvarjanje RTV
organizaciji oziroma producentu, je to mo`no storiti »le s soglasjem programske-
ga sveta narodnostnega programa.111«

Za ustvarjanje, pripravljanje, oddajanje in raz{irjanje narodnostnih programov
se del sredstev zagotavlja iz dr`avnega prora~una. Predstavniki narodnostnih
skupnosti (italijanske in mad`arske) so zastopani tudi v Svetu RTV Slovenije,
vsaka z enim predstavnikom. Pristojnost Sveta RTV je, da imenuje in razre{uje
direktorje narodnostnih programov ter po eno tretjino ~lanov programskih sve-
tov za narodnostni program. Osrednji organi, ki dejavno sodelujejo pri izvaja-
nju obveznosti RTV Slovenija in na podro~ju informiranja narodnih skupnosti,
so programski sveti za narodnostne programe. Sestavo in pristojnosti tega or-
gana dolo~a 22. ~len Zakona o Radioteleviziji Slovenija112.

Podrobnej{a dolo~ila o delu programskih svetov za narodnosti je mogo~e najti
{e v Statutu RTV Slovenije, kar je tudi predvideno v 26. ~lenu Zakona o Radiote-
leviziji Slovenije. Radijska in televizijska postaja v italijanskem jeziku (podobno
velja tudi za programe v mad`arskem jeziku) delujeta v okviru nacionalne radio-
televizije (9. ~len: »RTV Slovenija ima tele enote: (…) Regionalni RTV Center Ko-
per – Capodistria/Centor Regionale RTV Koper – Capodistria.«; 18. ~len: »Pro-
gram TV Koper/Capodistria in program Radia Koper/Capodistria se povezuje v
regionalni RTV center Koper/Capodistria, ki ustvarja, pripravlja in oddaja televizij-
ski in radijski program v sloven{~ini, televizijski in radijski program za italijansko
narodno skupnost, televizijski in radijski program za slovensko manj{ino v Italiji
ter pripravlja oddaje za nacionalne radijske in TV programe.«; 19. ~len: »Radij-
ske in TV programe iz prej{njega ~lena pripravljata uredni{tvi regionalnega radij-
skega oziroma TV programa ter uredni{tvi radijskega in TV programa v italijan{-
~ini.«)113. K temu pa se zdi primerno opisati tudi mesto, status in obseg avto-
nomije narodnostnih programov v tej tako pomembni medijski ustanovi. 

Za narodnostne programe delujeta v okviru Radiotelevizije Slovenije dva progra-
ma, ki jim predsedujeta dva direktorja (40. ~len)114. Predlog za imenovanje di-
rektorja narodnostnih programov da programski svet narodnostnega programa,
isti programski svet da tudi soglasje k imenovanju odgovornih urednikov narod-
nostnih programov115. Med posebnimi zahtevami za zasedbo delovnega mesta
odgovornega urednika narodnostnih programov je pogoj, da mora kandidat
aktivno obvladati italijanski jezik za zasedbo delovnega mesta odgovornega
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113 Statut Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, {t. 66/1995).
114 Statut Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, {t. 66/1995).
115 Statut Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, {t. 66/1995), 41., 47. ~len.



urednika italijanskega programa oziroma mad`ar{~ino za zasedbo delovnega
mesta odgovornega urednika mad`arskega programa116. Pomembni instituciji v
okviru nacionalne radiotelevizije sta {e programska sveta za narodnostne pro-
grame. 1. Programski svet za radijske in TV – programe za mad`arsko narodno
skupnost; 2. Programski svet za radijske in TV – programe za italijansko narod-
no skupnost. Organa imata precej razvejano delovno podro~je z nekaterimi pri-
stojnostmi, ki spominjajo na pristojnosti izvoljenih predstavnikov narodnosti v
zakonodajni veji oblasti (53. ~len)117.

Radijska postaja v italijanskem jeziku je bila ustanovljena leta 1949. Leta 1971
pa je ob radijski postaji bila ustanovljena {e televizijska postaja. Televizijska po-
staja je namenjena obve{~anju italijanske narodnosti v Sloveniji in Hrva{ki. Da-
nes se dnevni radijski in televizijski programi pripravljajo v okviru javne RTV Slo-
venija pri Regionalnem RTV centru Koper/Capodistria (nacionalna RTV Sloveni-
ja). Radijski program obsega 18 ur dnevno, 126 ur tedensko, televizijski pro-
gram pa 9 ur ob torkih, sredah, petkih, sobotah in nedeljah ter 7,5 ur ob po-
nedeljkih in ~etrtkih. Za delovanje te ustanove, ki sodi v sistem RTV Slovenija (v
ta namen nacionalna televizija pobira poseben prispevek) je dolo~eno {tevilo
redno zaposlenih in tudi dolo~eno {tevilo stalnih honorarnih delavcev. [tevilo
redno zaposlenih pri Regionalnem RTV Centru Koper/Capodistria je na podro~-
ju radijskih programov 59, na podro~ju televizijskega programov pa 93. Poleg
redno zaposlenih deluje v sklopu tega centra tudi stalni honorarni delavci, ki
jih je na podro~ju radijskega programa 20 in na podro~ju televizijskega progra-
ma 30. [tevilo vseh zaposlenih skupaj je 202. Programe narodnih skupnosti pa
dodatno sofinancira tudi dr`ava (Urad Vlade RS za narodnosti) in sicer glede
na dolo~be 14. ~lena Zakona o radioteleviziji Slovenija (14. ~len: »Iz dr`avnega
prora~una se financira: – del narodnostnih programov, del programov RTV Slo-
venija za slovenske narodne manj{ine v sosednjih dr`avah za izseljence in
zdomce ter za tujo javnost, del stro{kov za izgradnjo, vzdr`evanje in obratova-
nje omre`ja za oddajanje in raz{irjanje programov RTV Slovenija in lokalnih
programov, posamezne projekte kulturnega, znanstvenega in splo{no izobra`e-
valnega pomena, ki jih predlagajo pristojna ministrstva.«)118.

Poleg omenjenih elektronskih medijev ima italijanska narodna skupnost na raz-
polago tudi tiskane vire za mno`i~no obve{~anje. ^asopisna zalo`ni{ka dejav-
nost se opravlja preko zalo`ni{ke hi{e EDIT na Reki z agencijo A.I.A. v Kopru
(prvo institucijo sofinancira tudi Slovenija, drugo pa Slovenija financira v celoti),
ki izdaja dnevnik La Voce del Popolo. Na narodnostno me{anem obmo~ju pa
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116 Statut Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, {t. 66/1995), 48. ~len.
Podobno dolo~bo je mogo~e najti tudi v prvem odstavku 19. ~lena Zakonu o medijih (Uradni
list RS, {t. 35/2001 … 16/2004), ki pravi, da je »odgovorni urednik lahko oseba, ki (…) ima 
izkaz o aktivnem znanju italijanskega oziroma mad`arskega jezika, v primeru ko gre za medij
mad`arske ali italijanske narodne skupnosti.«

117 Statut Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenije (Uradni list RS, {t. 66/1995).
118 Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, {t. 18/1994 … 79/2001).



izhajajo {e kulturno informativni listi: La Cittá, Il Mandracchio, Lasa pur dir, Il
Trillo ter prilo`nostne publikacije. Poleg tega je potrebno omeniti {e niz publi-
kacij, ki jih prilo`nostno (ali v povezavi z drugim lokalnimi glasili) izdajajo kul-
turna dru{tva na narodnostno me{anem ozemlju. Republika Slovenija omogo~a
izdajanje tiskanih medijev z ustrezno finan~no podporo. Zaradi pomembnosti
italijanskih ustanov, po dogovoru iz leta 1993, Republika Slovenija sofinancira
italijanske ustanove v Republiki Hrva{ki (zalo`ni{ka hi{a EDIT – Reka, Italijanska
Drama – Reka, Italijanska Unija, Center za zgodovinska raziskovanja v Rovinju). 

12. ~len

Kulturna dejavnost in ustanove

Kulturne dejavnosti so v Evropski listini opredeljene v 12. ~lenu. Slovenija se je
zavezala, da bo spo{tovala dolo~be, zapisane v to~kah a, d, e, f, iz prvega od-
stavka ter dolo~be drugega in tretjega odstavka.

Kulturno dedi{~ino in sodobno kulturno ustvarjalnost obeh narodnosti je Re-
publika Slovenija vklju~ila v dedi{~ino slovenske dr`ave in jo varuje podobno kot
kulturno produkcijo ve~inskega naroda, kar je razvidno tudi iz Zakona o uresni-
~evanju javnega interesa na podro~ju kulture119. V Zakonu o varstvu kulturne
dedi{~ine ({esti odstavek 6. ~lena: »Etnolo{ki spomeniki so obmo~ja, stavbe,
skupine stavb, predmeti vsakdanje rabe in oblikovani izdelki, ki izpri~ujejo na~in
`ivljenja in dela Slovencev, pripadnikov italijanske in mad`arske narodnosti ter
drugih ljudstev na obmo~ju Slovenije.«)120, se je dr`ava Slovenija v skladu s te-
meljno opredelitvijo zavezala varovati vse etnolo{ke spomenike na svojem ozem-
lju ne glede na njihov etni~ni izvor. Dolo~ila, ki se nana{ajo na kulturno podro~-
je narodnih skupnosti, je mogo~e najti {e v Zakonu o skladu Republike Slovenije
za ljubiteljske kulturne dejavnosti (drugi odstavek 5. ~lena: »Sklad lahko na pod-
lagi pogodbe z lokalno skupnostjo oziroma s samoupravno skupnostjo avtohto-
ne italijanske in mad`arske narodne skupnosti v Sloveniji opravlja naloge iz prej{-
njega odstavka tudi zanjo.«)121, Zakonu o knji`ni~arstvu (25. ~len (splo{ne knji`-
nice na narodnostno me{anih obmo~jih): »Splo{ne knji`nice na narodnostno
me{anih obmo~jih zagotavljajo tudi knji`ni~no dejavnost, namenjeno pripadni-
kom italijanske in mad`arske narodne skupnosti ter romske skupnosti. Te knji`-
nice zagotavljajo pripadnikom teh skupnosti komuniciranje v njihovem jeziku.
Splo{ne knji`nice iz prej{njega odstavka pripravijo program dejavnosti v soglasju
s predstavniki narodnih skupnosti.«; Drugi odstavek 33. ~lena (nacionalna knji`-
nica): »Nacionalna knji`nica izvaja v okviru knji`ni~ne javne slu`be poleg dejav-
nosti iz 2. ~lena tega zakona {e naslednje naloge: – izbira, obdeluje, hrani in
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posreduje temeljno nacionalno zbirko vsega knji`evnega gradiva v slovenskem
jeziku o Sloveniji in Slovencih, slovenskih avtorjev, slovenskih zalo`b, pripadnikov
italijanske in mad`arske narodne skupnosti, romske skupnosti in drugih manj-
{inskih skupnosti v Sloveniji ter temeljne tuje literature.«)122 in nenazadnje Za-
konu o zavodih (~etrti odstavek 3. ~lena: »Samoupravna narodnostna skupnost
ima pravico soustanoviti in tudi sama ustanoviti javni zavod, ki opravlja dejav-
nost, pomembno za uresni~evanje pravic narodnosti.«)123. 

Za uresni~evanje kulturnih dejavnosti narodnih skupnosti je bil v Ministrstvu za
kulturo ustanovljen Sektor za kulturne pravice manj{in in razvoj kulturne razno-
likosti (v nadaljevanju sektor). Sektor v sodelovanju s strokovnjaki na manj{in-
skem podro~ju pripravlja strokovne podlage za odlo~anje o kulturni politiki do
manj{in v Sloveniji, sodeluje z mednarodnimi organizacijami, vzpostavlja nepo-
sredne stike s predstavniki manj{inskih skupnosti, jim svetuje in pomaga pri
uresni~evanju njihovih pravic ter financira njihove kulturne dejavnosti na podla-
gi meril, pri oblikovanju katerih sodelujejo tudi predstavniki manj{inskih skup-
nosti. V letu 2004 je pri{lo do kadrovske okrepitve organizacijske enote, ki se
ukvarja s pripravo strokovnih podlag za odlo~anje na podro~ju manj{inske kul-
turne politike, in sicer z dvema strokovnjakoma. Eden je pravnik z znanjem
mad`ar{~ine, ena oseba pa je zadol`ena za ranljive skupine. Osebje Sektorja
govori naslednje jezike: italijanski, mad`arski, hrva{ki, srbski, nem{ki in poleg
omenjenih jezikov {e angle{ki. Sektor sistemati~no pregleduje poslane publika-
cije in gradiva ter oblikuje mnenja in predloge.

Za varovanje kulturnih pravic pripadnikov manj{inskih etni~nih skupnosti in raz-
voj kulturne raznolikosti Ministrstvo za kulturo neposredno uporablja naslednje
pravne podlage v notranji zakonodaji. 61. ~len Ustave RS za razli~ne manj{in-
ske etni~ne skupnosti, 64. Ustave RS za italijansko in mad`arsko narodno skup-
nost, 65. ~len Ustave RS za romsko skupnost. Splo{ni podro~ni zakon je Zakon
o uresni~evanju javnega interesa za kulturo, 2002 (v nadaljevanju ZUJIK). 6.
~len ZUJIK dolo~a, da se morajo kulturne prireditve na obmo~jih, ki so dolo~e-
na kot narodnostno me{ana najavljati (plakati, uradna vabila, ipd.) tudi v itali-
jan{~ini oz. mad`ar{~ini. V 8. ~lenu je med drugim zapisano, da se javni interes
za kulturo uresni~uje tudi z zagotavljanjem pogojev za kulturno raznolikost.
Zelo pomembne ~len , ki ustvarja pogoje za kulturni razvoj oz. za profesionali-
zacijo kulturnega dela, je 31. ~len ZUJIK, ki navaja, da sredstva za financiranje
javnih zavodov, ki jih lahko za uresni~evanje svojih potreb na podro~ju kulture
ustanovita italijanska in mad`arska narodna skupnost, zagotavlja italijanski in
mad`arski narodni skupnosti dr`ava, v okviru sredstev za italijansko oziroma
mad`arsko narodno skupnost. Zavod za kulturo mad`arske narodnosti, ki raz-
vija tudi precej projektov za ohranjanje mad`arskega jezika, je `e praznoval
svojo 10. obletnico in se redno financira iz sredstev Ministrstva za kulturo. V
preteklem letu se je tudi kadrovsko okrepil in odprl literarno knjigarno. Sektor
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je ponudil strokovno pomo~ (predvsem pri pripravi pravnih aktov) tudi za usta-
novitev zavoda italijanske narodne skupnosti, ker je `e bila izra`ena potreba,
vendar {e ni pri{lo do njene realizacije. V 59. ~lenu ZUJIK je zapisano, da do-
lo~be, ki se uporabljajo za zagotavljanje javnih kulturnih programov se smisel-
no uporabljajo tudi za zagotavljanje programov italijanske in mad`arske narod-
ne skupnosti, pri ~emer se pogodba iz 93. ~len ZUJIK sklepa brez javnega raz-
pisa na podlagi neposrednega poziva. S tem ~lenom je tako dosledno imple-
mentirana pravna subjektiviteta osrednjih organizacij narodnih skupnosti, ki je
opredeljena v Zakonu o samoupravnih narodnih skupnostih (1994). V 65. ~le-
nu ZUJIK so zapisane pristojnosti dr`ave pri financiranju programov in projek-
tov, med katerimi so tudi tisti, ki so namenjeni avtohtonima italijanski in ma-
d`arski narodni skupnosti ter romski skupnosti, pa tudi kulturni integraciji dru-
gih manj{inskih skupnosti in priseljencev, ~e njihovi kulturni programi oziroma
projekti presegajo lokalni pomen. 

Za {ir{e ustvarjanje pogojev za izvajanje raznolikih kulturnih projektov v RS pa
so pomembni tudi naslednji ~leni ZUJIK: 74. ~len navaja, da ministrstvo, pri-
stojno za kulturo oziroma pristojni organ lokalne skupnosti da javno infrastruk-
turo v upravljanje oziroma v uporabo drugim pravnim osebam in posamezni-
kom, ki izvajajo javne kulturne programe in kulturne projekte na podlagi javne-
ga razpisa s pogodbo iz 93. ~lena ZUJIK. V 75. ~lenu je zapisano, da se da jav-
no infrastrukturo lahko v uporabo tudi brezpla~no pod pogojem, da izvajalci
prevzamejo obveznost rednega teko~ega vzdr`evanja. Po 79. ~lenu pa lahko
dr`ava oz. lokalna skupnost celo zagotavlja sredstva za pokrivanje stro{kov, ki
so povezani z zagotavljanjem prostorskih pogojev za delovanje. Z ZUJIK so to-
rej ustvarjeni normativni pogoji za {ir{o skrb dr`avnih in lokalnih oblasti za in-
tegracijo manj{inskih programov in Sektor `e pripravlja strokovne podlage za
usklajevanje z ob~inami. Projekt harmonizacije dr`avne in lokalnih politik do
manj{in je bil za~et `e leta 1999, vendar ga ni bilo mo`no nadaljevati, ker ni
bilo ustrezne pravne podlage. Sedaj je z ZUJIK `e vzpostavljena. Dne 28.3.
2003 je bil organiziran javni posvet za seznanitev z ZUJIK, na katerega so bili
{e posebej povabljeni: poslanca narodnih skupnosti v Dr`avnem zboru RS, obe
osrednji organizaciji narodnih skupnosti in Zveza Romov Slovenije ter drugi. 

Poleti 2004 je bila na Sektorju opravljena tudi analiza izvajanja ZUJIK in takoj
zatem so bile vpeljane novosti, zlasti povezane z nadomestitvijo pozivov z raz-
pisi pri romski skupnosti in pri drugih manj{inskih skupnostih. Za predstavitev
novosti so bili sklicani posebni sestanki, in sicer: z Zvezo Romov, 4. 11. 2004 v
Murski Soboti in s predstavniki dru{tev in zvez razli~nih drugih manj{inskih
skupnosti v RS, dne 25. 10. 2004. Tudi v Nacionalnem programu za kulturo (v
nadaljevanju NPK), ki ga napoveduje 10. ~len ZUJIK, in je bil sprejet 2004 v Dr-
`avnem zboru RS, je posebna pozornost namenjena integraciji manj{inskih
skupnosti v dru`bo bivanja. Med splo{nimi prioritetami kulturne politike
2004–2007 je namre~ zapisano tudi spo{tovanje in razvijanje jezikovne raznoli-
kosti ter odprtost kulturne politike za razli~nost. Prednostna podpora bo dana
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vsebinam z raznoliko etni~no tematiko, manj{inskim kulturam ter programom
in projektom ranljivih skupin. V konkretnih ciljih je zapisano, da morajo pro-
grami javnih zavodov vklju~evati tudi vsebine z manj{insko tematiko, nadalje je
navedena prednostna podpora avtenti~nim prispevkom h kulturni raznolikosti
ter ustvarjanje pogojev za kulturno ustvarjalnost pripadnikov manj{in in za do-
stopnost do kulturnih dobrin prek posluha za izra`ene kulturne potrebe. Upo-
{tevale se bodo posebne okoli{~ine za kulturno dejavnost manj{inskih skupno-
sti in prednostna podpora bo dana tistim programom in projektom manj{in-
skih skupnosti, ki jih skupaj podpirajo Ministrstvo za kulturo in lokalne skupno-
sti. Med cilji NPK je tudi zagotavljanje dostopnosti celostnih informacij o kul-
turni dejavnosti manj{inskih skupnosti. Zakon o javni rabi sloven{~ine (2004) v
3. ~lenu navaja, da se na obmo~jih ob~in, v katerih `ivita italijanska ali mad`ar-
ska narodna skupnost, javna raba italijan{~ine ali mad`ar{~ine kot uradnih jezi-
kov zagotavlja na na~in, kot omenjeni zakon ureja javno rabo sloven{~ine in v
skladu z dolo~bami posameznih podro~nih zakonov. V 1. ~lenu omenjenega
zakona pa je zapisano, da je slovenski jezik uradni jezik RS. V njem poteka go-
vorno in pisno sporazumevanje na vseh podro~jih javnega `ivljenja v RS, razen
kadar je v skladu z Ustavo RS poleg sloven{~ine uradni jezik tudi italijan{~ina in
mad`ar{~ina in kadar dolo~be mednarodnih pogodb, ki zavezujejo Slovenijo,
posebej dopu{~ajo tudi rabo drugih jezikov. 

Zakon o knji`ni~arstvu v 25. ~lenu dolo~a, da splo{ne knji`nice na narodnostno
me{anih obmo~jih zagotavljajo tudi knji`ni~no dejavnost, namenjeno pripadni-
kom italijanske in mad`arske skupnosti ter romske skupnosti. Te knji`nice zago-
tavljajo pripadnikom teh skupnosti komuniciranje v njihovem jeziku. Splo{ne
knji`nice pripravijo program dejavnosti v soglasju s predstavniki narodnih skup-
nosti. Za ustvarjanje {ir{ih pogojev za kulturno raznolikost sta pomembna tudi:
16. in 33. ~len. 16. ~len je pomemben zato, ker navaja, da splo{ne knji`nice v
svojem okolju zagotavljajo storitve tudi za skupine prebivalcev s posebnimi po-
trebami, 33. pa zato, ker zelo {iroko opredeljuje delovanje nacionalne knji`ni-
ce, ki je osrednja dr`avna knji`nica. Slednja zbira, obdeluje, hrani in posreduje
tudi knji`ni~no gradivo pripadnikov italijanske in mad`arske narodne skupnosti,
romske skupnosti in drugih manj{inskih skupnosti ter temeljne tuje literature.
Na tem mestu velja dodati {e informacijo, da je bil v okviru informacijsko-do-
kumentacijskega centra na podro~ju varstva kulturne dedi{~ine (INDOK) na Me-
telkovi 4 v Ljubljani, kjer ima sede` tudi Sektor za kulturne pravice manj{in in
razvoj kulturne raznolikosti, septembra 2004 vzpostavljen poseben koti~ek, v
katerem se nahajajo dela v razli~nih manj{inskih jezikih, ki jih je doslej financi-
ralo Ministrstvo za kulturo. 

Pojem kulturne dedi{~ine v aktualnem Zakonu o varstvu kulturne dedi{~ine
(1999) vklju~uje tudi kulturno raznovrstnost. Varovanje rezultatov ustvarjalnosti
~loveka in njegovih razli~nih dejavnosti je v javnem interesu. Etnolo{ki spome-
niki so, je zapisano v 6. ~lenu, obmo~ja, stavbe, skupine stavb, predmeti vsak-
danje rabe in oblikovani izdelki, ki izpri~ujejo na~in `ivljenja in dela Slovencev,
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pripadnikov italijanske in mad`arske narodnosti ter drugih ljudstev na obmo~ju
Slovenije. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro~ne-
ga in srednjero~nega dru`benega plana RS (1999) izrecno navaja, da je treba
ohranjati kulturno raznovrstnost prostora RS. Opredeljenih je bilo 61 obmo~ij
kulturne dedi{~ine (t. j. obmo~ij kompleksnega varstva kulturne dedi{~ine) z na-
menom celostno ohranjati dose`eno kulturno raznovrstnost. Tudi Strategija pro-
storskega razvoja Slovenije (2004) je usmerjena v kulturno raznolikost in ohra-
njanje prepoznavnosti Slovenije z vidika kulturnega in simbolnega pomena. 

Na splo{no lahko ugotovimo, da je na normativni ravni dokaj dobro zajeto us-
tvarjanje pogojev za kulturno raznolikost. Kar zadeva organizacijske ukrepe Mi-
nistrstvo za kulturo pa velja v nadaljevanju izpostaviti naslednje. 

Ministrstvo za kulturo je za ustvarjanje pogojev za varovanje kulturnih pravic
manj{in in razvoj kulturne raznolikosti kot bogastva skupnega bivanja vzposta-
vilo dva programa: posebni za posebno za{~ito pravic pripadnikov manj{in,
upo{tevajo~ posebne okoli{~ine, v katerih le-ti `ivijo, in skladno z etiko spo{to-
vanja nekak{nih predpravic manj{inskih in ranljivej{ih skupin ter integracijski za
realizacijo na~ela enakih mo`nosti za vse, ne glede na etni~no identiteto. Izob-
likovalo je posebni model (doktrino) za varovanje kulturnih pravic posebnih so-
cialnih skupin, ki vsebuje instrumente (normativne, organizacijske in finan~ne),
s katerimi hkrati razvija ukrepe za posebno za{~ito in ukrepe za integracijo
manj{inskih kultur. Ker izhaja iz na~ela podpore kulturni raznolikosti je s svoji-
mi storitvami in razpolo`ljivimi finan~nimi sredstvi odprto za zelo razli~ne izva-
jalce kulturnih programov in projektov, seveda pa je pri tem dol`no upo{tevati
Ustavo in veljavno zakonodajo. Skladno z Zakonom o splo{nem upravnem po-
stopku pa je seveda mo`no obravnavati le vloge, ki se uradno posredujejo na
Ministrstvo za kulturo. Doslej na primer Ministrstvo za kulturo ni prejelo vlog
Srbov v Beli krajini, ki jih omenja Poro~ilo Odbora strokovnjakov, prejelp pa je
kar nekaj vlog nem{ko govore~ih skupin prebivalcev: Dru{tvo Ko~evarjev Staro-
selcev, Dolenjske Toplice; Slovensko ko~evarsko dru{tvo »Peter Kozler«, Ljublja-
na; Internacionalno dru{tvo Most svobode, Maribor; Internacionalno dru{tvo
Most svobode Apa{ko polje, Apa~e. Kulturno dru{tvo nem{ko govore~ih `ena
Mostovi, Maribor. Sledila je obravnava omenjenih vlog skladno z javno objav-
ljenimi Na~eli in kriteriji (Priloga 1: Na~ela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi za
(so)financiranje kulturnih programov in projektov iz dela dr`avnega prora~una,
namenjenega kulturi na podro~ju kulturne dejavnosti italijanske in mad`arske
narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manj{inskih etni~nih skupnosti in
priseljencev v RS 2005) in iz preglednic v prilogi 2 ( Projekti, vezani na jezik v
posebnem manj{inskem programu Ministrstva za kulturo 2002, 2003, 2004),
prilogi 3 (Promocija kulturne raznolikosti programa Ministrstva za kulturo zunaj
RS za leta 2002,2003 in 2004), prilogi 4 ( Spremljanje integracijskega progra-
ma v letih: 2002,2003, 2004), je razvidno, kateri projekti so bili potem financi-
rani s strani Ministrstva za kulturo in Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti v okviru posebnega in integracijskega programa. 
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Poleg financiranja raznolikih kulturnih programov pa Ministrstvo za kulturo `e
vrsto let uresni~uje tudi usmeritev Odbora strokovnjakov glede spodbujanje
dialoga med razli~nimi kulturnimi skupinami. Nazadnje je 25. 10. 2004 organi-
ziralo sestanek predstavnikov zelo razli~nih (tistih, ki nominalno niso navedene
v Ustavi RS in se zanje uporablja 61. ~len Ustave RS) manj{inskih skupnosti, ki
so doslej `e posredovale svoje vloge na Ministrstvo za kulturo, in tudi sicer Mi-
nistrstvo za kulturo podpira medsebojno sodelovanje razli~nih manj{inskih
skupnosti. Spodbuja pa tudi interes strokovnjakov za raziskovanje manj{inskih
jezikov. Tako je v preteklih letih podpiralo projekte, povezane z raziskovanjem
romskega jezika in informirano je bilo o za~etku sistemati~nega raziskovanja
romskega jezika na Pedago{ki fakulteti v Ljubljani. Prav tako Ministrstvo za kul-
turo sodeluje z Upravno akademijo v Ljubljani in predstavnica ministrstva je pri-
pravila u~na gradiva za seminarje o kulturnih pravicah manj{in v letu 2005, ki
naj bi jih kot predavateljica Upravne akademije izvajala tudi v lokalnih skupno-
stih z etni~no me{anim prebivalstvom z namenom, da bi tudi na lokalni ravni
pri{lo do bolj{ega razumevanja pomena integracije in torej bolj{e osve{~enosti
tudi ve~inskega prebivalstva o kulturnih pravicah pripadnikov manj{inskih skup-
nosti. Za UNESCO je januarja 2004 izvedla delavnico z mednarodno udele`bo
(za ciljno skupino slu{ateljev iz nevladnih organizacij prete`no iz JV Evrope). Na
delavnici je pri{lo do izmenjave razli~nih izku{enj o tem, kako varovati kulturne
pravice v naj{ir{em pomenu besede, torej tudi manj{inske jezike.

Sektor izvaja tudi posebne storitve, ki so namenjene manj{inskim umetnikom,
zlasti romskim za dvig njihove kulturne ustvarjalnosti in za promocijo. Iz Priloge
4 (spremljanje integracijskega programa v letih: 2002, 2003 in 2004) je razvid-
no, da se financirajo prevodi iz jezika narodnosti v sloven{~ino. V tem smislu je
{e posebno zanimiva Antologija mad`arske kratke proze. [e posebna prizadeva-
nja na podro~ju razvoja jezikovne kulture pa so razvidna na knji`ni~nem po-
dro~ju (Priloga: 4). Gre za nakupe in obdelavo knji`ni~nega gradiva za potrebe
italijanske in mad`arske narodne skupnosti, ter za zagotavljanje komuniciranja v
jeziku narodnih skupnosti, za razvoj bralne kulture in za strokovno sodelovanje
z mati~nim narodom. Na knji`ni~nem podro~ju ima namre~ integracijski pro-
gram tudi specifi~no pravno podlago v 25. ~lenu Zakona o knji`ni~arstvu.

Sektor zagotavlja pogoje za neposredno sodelovanje predlagateljev manj{inskih
programov in projektov pri oblikovanju posebnega programa skladno z na~e-
lom subjektivitete manj{inske skupnosti. [e ve~, organizirana so svetovanja
manj{inskim izvajalcem v smislu nadrobnega seznanjanja z zakoni in podza-
konskimi akti, s cilji in na~eli ter s kriteriji manj{inske kulturne politike z name-
nom, da bi bilo na~rtovanje njihovih kulturnih dejavnosti tako, da ne bi priha-
jalo do formalnih zavr`b predlogov. Vsako leto se pripravlja tudi problemsko
poro~ilo o izvajanju programa, v katerem so izvajalci pozvani tudi k predlogom
za izbolj{anje manj{inske kulturne politike. Sektorju je bilo s strani pripadnikov
ustavno priznanih manj{inskih skupnosti ve~krat izra`eno priznanje za dosled-
no implementacijo 15. ~lena Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih, ki
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zahteva pridobitev mnenja teh skupnosti k zadevam, ki se jih ti~ejo, in za ana-
logno obravnavo romske skupnosti skladno z navodilom generalnega sekretar-
ja Vlade. V raziskavi Odzivi drugih manj{inskih skupnosti na ukrepe Ministrstvo
za kulturo ( 2003) In{tituta za narodnostna vpra{anja , ki jo je naro~ilo Mini-
strstvo za kulturo, da bi se seznanilo s percepcijo svojih ukrepov s strani tistih,
ki so jim namenjeni, je na 17. strani zapisano, da je Ministrstvo za kulturo
~astna izjema med dr`avnimi institucijami in ustanovami, ko gre za zanimanje
za probleme manj{inskih skupnosti. Sektor se `e vrsto let zavzema tudi za for-
malno ureditev reprezentativnosti Romov v posebnem sistemskem zakonu za
Rome skladno s 65. ~lenom Ustave RS. Omenjeni zakon naj bi tudi harmonizi-
ral delovanje dr`ave, lokalnih skupnosti in Romov za izbolj{anja polo`aja Ro-
mov v Sloveniji.

^eprav so bila doslej finan~na sredstva za podporo kulturni raznolikosti na na-
~in, ki je bil prikazan zgoraj, relativno skromna, si je Ministrstvo za kulturo ne-
nehno prizadevalo za njihovo pove~anje. Ministrica za kulturo je 8. 4. 2004 po-
slala posebno pismo predsedniku Vlade, v katerem je utemeljila potrebo po do-
datnih sredstvih za manj{inske kulturne programe. [e pred tem pa je sprejela
pobudo Koordinacije zvez in kulturnih dru{tev konstitutivnih narodov in narod-
nosti nekdanje SFRJ v Sloveniji in dne 3.1. 2004 je bil organiziran posebni sesta-
nek. Vodila je tudi Komisijo Vlade RS za narodni skupnosti kot koordinativno
telo Vlade za re{evanje problematike narodnih skupnosti. Vodja Sektorja na Mi-
nistrstvu za kulturo, ki je pristojno za manj{inske skupnosti je ~lanica omenjene
Komisije in Komisije Vlade RS za romsko skupnost. Ministrstvo za kulturo je to-
rej aktivno delovalo tudi na vladni ravni. Ministrstvo je manj{inskim skupnostim
nudilo razli~ne storitve za izbolj{anje pogojev za kulturne dejavnosti manj{inskih
skupnosti kot so: strokovno svetovanje pri pripravi vlog za pozive in razpise, sto-
ritve za manj{inske umetnike, urejanje za {tipendijo za romskega glasbenika,
pravno svetovanje pri udejanjanju kulturnih pravic, pojmovanih kot kategorije
~lovekovih pravic, posredovanja, priporo~ila in pogovore s predstojniki javnih za-
vodov o integraciji manj{inskih programov, opozorila in{pektorju za medije ipd.
Posebej velja izpostaviti tudi sodelovanje Ministrstva z znanstveno raziskovalnimi
organizacijami in z uglednimi strokovnjaki na podro~ju manj{in pri oblikovanju
strokovnih podlag za odlo~anje (npr. In{titut za narodnostna vpra{anja, Filozof-
ska fakulteta, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in
umetnosti ipd.). Na ministrstvu se namre~ zavedajo, da je manj{insko podro~je
zelo ob~utljivo, zato mora priprava predlogov za ukrepe kulturne politike teme-
ljiti na tehtnih teoreti~nih in empiri~nih podlagah. Dne 25. 11. 2004 je bil na
primer na Ministrstvu organiziran strokovni pogovor o opravljeni raziskavi In{ti-
tuta za narodnostna vpra{anja z naslovom Percepcija slovenske integracijske po-
litike, na katerem so se odpirala resna strokovna vpra{anja in iskale so se naj-
bolj{e mo`ne re{itve tudi za ukrepe Ministrstva. Vzpostavljeno je tudi sodelova-
nje z nevladnimi organizacijami (npr. Amnesty International, Mirovni in{titut ipd.
) – vse z namenom, da bi bile strokovne podlage in kulturna politika na tem
podro~ju strokovno ~imbolj domi{ljena in odzivna na izra`ene kulturne potrebe
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pripadnikov manj{inskih skupnosti in da bi hkrati omogo~ala oboje: ohranjanje
kulturnih in jezikovnih posebnosti ter kvalitetno dru`beno integracijo, ki bi omo-
go~ala polno udejanjanje kulturnih pravic, polno dru`beno odgovornost nosil-
cev teh pravic in tudi enakost mo`nosti za participacijo v kulturnem `ivljenju ne
glede na etni~no identiteto posameznika. 

Mad`ari

Pomurska mad`arska samoupravna narodna skupnost je za promocijo mad`ar-
ske kulture ustanovila Zavod za kulturo mad`arske narodnosti. Zavod usklajuje
in usmerja delo ve~ kot tridesetih kulturnih dru{tev mad`arske narodnosti. Kul-
turna dru{tva delujejo na mnogih podro~jih kulturnega ustvarjanja in poustvar-
janja – od enofolklornih do izvirnih kulturnih dose`kov. Pogosto pa se kulturna
produkcija mad`arske narodne skupnosti predstavlja tudi na Mad`arskem.

Iz priloge 3 je razvidno, da je v kulturni politiki na podro~ju mednarodnega so-
delovanja dano ustrezno mesto tudi regionalnim manj{inskim kulturam in jezi-
kom. Poleg tega je treba dodati {e, da so manj{inske skupnosti povabljene, da
izrazijo svoje predloge za meddr`avne sporazume in da se jim financirajo kul-
turni stiki z mati~nim narodom ter mednarodno sodelovanje. V letu 2004 je
bila realizirana tudi pobuda o Mesecu mad`arske kulture v Sloveniji, v okviru
katerega so bile predstavljene prireditve kot so: Teden mad`arskega filma v
Ljubljani in v Lendavi, predstava »Kme~ka opera » na mednarodnem gledali{-
kem festivalu EX PONTO, Koncert Godalnega kvarteta Bartok in Ansabla Musi-
kas v Slovenski filharmoniji v Ljubljani in v novem kulturnem domu v Lendavi.

Med kulturne dejavnosti je potrebno pri{teti knji`ni~no dejavnost. Knji`ni~no
gradivo v mad`arskem jeziku se zbira in hrani v knji`nicah v Murski Soboti in
Lendavi. V Pokrajinski in {tudijski knji`nici v Murski Soboti deluje poseben od-
delek za hungaristiko. Zbirka gradiva v mad`arskem jeziku {teje okrog 30.000
enot, kar je dobrih 13 % vsega knji`ni~nega gradiva. Ni~ manj pomembna ni
dejavnost Knji`nice Lendava/Konyvtar Lendva. Knji`nica je samostojni zavod s
sede`em na narodnostno me{anem obmo~ju. Njen ustanovitelj je Ob~ina Len-
dava, soustanovitelj pa Mad`arska samoupravna narodna skupnost ob~ine Len-
dava. Knji`nica obsega okoli 96.000 enot, od tega 40 % v mad`arskem jeziku.
Na narodnostno me{anem ozemlju poleg mati~ne knji`nice v Lendavi deluje {e
pet krajevnih knji`nic: Dolina, Dobrovnik, Gaberje, Genterovci in Peti{ovci. 

V okviru Zavoda za kulturo mad`arske narodnosti deluje tudi kulturni Center
Bánffy, z dvema zaposlenima, kjer se prodaja le mad`arska literatura in perio-
di~ni tisk, ter internetne kavarne s sodobno multimedijsko opremo, slu`i center
za razli~na sre~anja in manj{e prireditve. Ministrstvo za kulturo je v letu 2004
odobrilo tudi ustrezna sredstva za opremo centra v vi{ini 4.100.000,00 SIT. Z
odprtjem (v mesecu septembru 2004) Kulturnega doma Lendava, pa se je ome-
njena dejavnost {e dodatno raz{irila v smeri zbirali{~a mad`arskih besednih in
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drugih ustvarjalcev. V mesecu septembru 2004 je bila zaklju~ena izgradnja kul-
turnega doma v Lendavi. Celoten potreben znesek za izgradnjo je zna{al
1.418.003.298,60 SIT. 

Italijani

Kulturne dejavnosti so v Evropski listini opredeljene v 12. ~lenu. Slovenija se je
zavezala, da bo spo{tovala dolo~be, zapisane v to~kah a, d, e, f, iz prvega od-
stavka ter dolo~be drugega in tretjega odstavka.

Italijanska narodna skupnost je trenutno v procesu ustanavljanja ustreznega Za-
voda za kulturo italijanske narodnosti. Gre za zavod, ki bi po zgledu Zavoda za
kulturo mad`arske narodnosti usklajeval in usmerjal italijanska kulturna dru{tva.
Velik pomen za ustvarjanje italijanske narodne skupnosti bo imela tudi obnovlje-
na Manziolijeva pala~a v Izoli. Dr`ava je pri tem projektu finan~no podprla ob-
novo pala~e in hkrati sofinancirala opremo knji`nice v tej pala~i. Poleg `e ome-
njenih institucij za kulturne dejavnosti italijanske narodne skupnosti je potrebno
omeniti {e dve instituciji, ki imata sede` na Hrva{kem: Center za zgodovinska
raziskovanja v Rovinju ter Italijanska drama na Reki. Za obe omenjeni instituciji
slovenska dr`ava prispeva sorazmeren finan~ni dele` za njuno delovanje.

Med pomembne kulturne dejavnosti je potrebno pri{teti tudi knji`ni~no dejav-
nost na podro~ju slovenske Istre, te knji`nice skrbijo za nabavo knji`nega gra-
diva v italijanskem jeziku. Centralna knji`nica je Osrednja knji`nica Sre~ka Vil-
harja v Kopru/Biblioteca centrale Sre~ko Vilhar Capodistria. Knji`nica ima odde-
lek za italijanistiko. Ta izvaja mati~no dejavnost za knji`nice v Slovenski Istri ter
ustanove in {ole italijanske narodno skupnosti na Obali. Knji`ni~no gradivo v
italijanskem gradivu hranita {e Mestna knji`nica Piran/Biblioteca Civica di Pira-
no ter knji`nica Izola/Biblioteca Civica di Isola. 

Iz priloge 3 je razvidno, da je v kulturni politiki na podro~ju mednarodnega so-
delovanja dano ustrezno mesto tudi regionalnim manj{inskim kulturam in jezi-
kom. Slovenijo kot odprto multikulturno dru{tvo ozna~ujejo tudi take prireditve
kot so: Umetniki dveh manj{in – Artisti di due minoranze spomladi in poleti
2004. Omenjeni projekt je zdru`eval in v potujo~i kolektivni razstavi predstavljal
14 umetnikov, sedem iz vrst italijanske skupnosti v Sloveniji in na Hrva{kem ter
sedem iz vrst slovenske narodne skupnosti v Italiji Razstava je bila postavljena v
razli~nih krajih: v Gorici, v [petru, v Kopru in v Piranu. V tem smislu je zanimiv
tudi projekt 2. sre~anje treh de`el v Bertokih, novembra 2004, na katerem so
nastopile kulturne skupine skupnosti Italijanov s Slovenije, s Hrva{ke in Italije.
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13. ~len

Gospodarsko in dru`beno `ivljenje

Mad`ari

To podro~je rabe jezika manj{in je opredeljeno v 13. ~lenu Evropske listine o
regionalnih ali manj{inskih jezikih. Republika Slovenija se je zavezala, da bo
uporabljala oba odstavka tega ~lena. 

Iz predstavljene zakonodaje v prej{njih poglavjih, dr`avne in regionalne, je ja-
sno razvidno, da je na narodnostno me{anem ozemlju prepovedano vsakr{no
odvra~anje od uporabe regionalnih ali manj{inskih jezikov v gospodarskih de-
javnostih. Prav tako ne bi smelo biti dilem pri uresni~evanju dolo~b, ki se nana-
{ajo na vidno dvojezi~nost v javnih in zasebnih gospodarskih in socialnih slu`-
bah. Kljub sprejetim zakonskim dolo~ilom je mogo~e ugotoviti, da prihaja do
najve~jega razkoraka uporabe jezika narodnostnih manj{in prav na gospodar-
skem podro~ju. V primeru slednjega je mo`no ugotoviti, da so se predstavniki
manj{in `e prito`ili na odgovorne dr`avne organe. Urad Vlade RS za narodno-
sti je v okviru priprave »Analize o polo`aju in uresni~evanju posebnih pravic ita-
lijanske in mad`arske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji v lu~i izvajanja za-
konih, podzakonskih in drugih predpisov ter opredelitev mo`nih ukrepov za
njuno ohranitev podpiranje in nadaljnji razvoj« (2004), opozoril na omenjeno
problematiko ter predlagal nekatere re{itve za izvajanje dvojezi~nosti tudi na
podro~ju gospodarskih dejavnosti. Pomemben korak pri uresni~evanju jezikov-
nih pravic pripadnikov italijanske in mad`arske narodne skupnosti v Republiki
Sloveniji je bil storjen s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah za-
kona o varstvu potro{nikov (2. ~len: »Podjetje mora s potro{niki poslovati v slo-
venskem jeziku, na obmo~jih kjer avtohtono `ivita italijanska ali mad`arska na-
rodna skupnost pa tudi v jeziku narodne skupnosti. Pri tem mora v pisnih spo-
ro~ilih uporabljati celotno ime svoje firme in sede`. Pri ozna~evanju izdelkov
mora potro{niku v slovenskem jeziku posredovati potrebne informacije glede
zna~ilnosti, prodajnih pogojev, uporabe in namembnosti izdelka. Pri tem lahko
uporablja tudi splo{no razumljive simbole in slike.«; 5. ~len: »Ogla{evalska spo-
ro~ila morajo biti v slovenskem jeziku, na obmo~jih kjer avtohtono `ivita itali-
janska ali mad`arska narodna skupnost pa so lahko v jeziku narodne skupno-
sti. Posamezne besede ali kraj{e besedne zveze v tujem jeziku, ki so zaradi obi-
~ajne uporabe razumljive ve~ini potro{nikov, se lahko uporabljajo, ~e predstav-
ljajo sestavni del celostne podobe.«)124.

Italijani

To podro~je rabe jezika manj{in je opredeljeno v 13. ~lenu Evropske listine o
regionalnih ali manj{inskih jezikih. Republika Slovenija se je zavezala, da bo
uporabljala oba odstavka tega ~lena. 
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Iz predstavljene zakonodaje v prej{njih poglavjih, dr`avne in regionalne, je ja-
sno razvidno, da je na narodnostno me{anem ozemlju prepovedano vsakr{no
odvra~anje od uporabe regionalnih ali manj{inskih jezikov v gospodarskih de-
javnostih. Prav tako ne bi smelo biti dilem pri uresni~evanju dolo~b, ki se nana-
{ajo na vidno dvojezi~nost v javnih in zasebnih gospodarskih in socialnih slu`-
bah. Kljub sprejetim zakonskim dolo~ilom je mogo~e ugotoviti, da prihaja do
najve~jega razkoraka uporabe jezika narodnostnih manj{in prav na gospodar-
skem podro~ju. V primeru slednjega je mo`no ugotoviti, da so se predstavniki
manj{in `e prito`ili na odgovorne dr`avne organe. Urad Vlade RS za narodno-
sti je v okviru priprave »Analize o polo`aju in uresni~evanju posebnih pravic ita-
lijanske in mad`arske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji v lu~i izvajanja za-
konih, podzakonskih in drugih predpisov ter opredelitev mo`nih ukrepov za
njuno ohranitev podpiranje in nadaljnji razvoj« (2004), opozoril na omenjeno
problematiko ter predlagal nekatere re{itve za izvajanje dvojezi~nosti tudi na
podro~ju gospodarskih dejavnosti. Pomemben korak pri uresni~evanju jezikov-
nih pravic pripadnikov italijanske in mad`arske narodne skupnosti v Republiki
Sloveniji je bil storjen s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah za-
kona o varstvu potro{nikov (2. ~len, 5. ~len)125.

14. ~len

^ezmejne izmenjave

Mad`ari

To podro~je je opredeljeno v 14. ~lenu Evropske listine o regionalnih ali manj-
{inskih jezikih. Republika Slovenija se je opredelila, da bo izpolnjevala a in b
odstavek.

Slovenija se je `e v ustavi zavezala (prvi odstavek 64. ~lena: »Avtohtoni italijan-
ski in mad`arski narodni skupnosti ter njunim pripadnikom je zagotovljena pra-
vica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje svoje
narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in
znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na podro~ju javnega obve{~a-
nja in zalo`ni{tva. V skladu z zakonom imata ti narodni skupnosti in njuni pri-
padniki pravico do vzgoje in izobra`evanja v svojem jeziku ter do oblikovanja
in razvijanja izobra`evanja v svojem jeziku te vzgoje in izobra`evanja. Zakon
dolo~a obmo~ja, na katerih je dvojezi~no {olstvo obvezno. Narodnima skup-
nostma in njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da gojijo odnose s svo-
jima mati~nima narodoma in njunima dr`avama. Dr`ava gmotno in moralno
podpira uveljavljanje teh pravic.«)126, da bo, ne samo moralno, ampak tudi
materialno podpirala pravico pripadnikov narodnih skupnosti do ohranjanja in
razvijanja svobodnih stikov, {e posebej z mati~nimi narodi in njihovimi dr`avami.
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V podro~nih zakonih je to {e podrobneje opredeljeno. V Zakonu o samouprav-
nih narodnih skupnostih je dolo~ilo, da se sredstva za ohranjanje svobodnih
stikov narodnih skupnosti na razli~nih ravneh zagotavljajo iz sredstev samou-
pravnih lokalnih skupnosti (ob~in), iz prora~una Republike Slovenije in iz drugih
virov (drugi odstavek 18. ~lena: »Sredstva za delovanje organizacij in javnih za-
vodov, ki delujejo za potrebe narodnih skupnosti in za financiranje dejavnosti
iz 16. ~lena, se v skladu z zakonom zagotavljajo iz sredstev samoupravnih lo-
kalnih skupnosti, iz prora~una Republike Slovenije in iz drugih virov.«)127. Do-
lo~bo, ki bi jo lahko umestili pod naslov »ohranjanje svobodnih stikov«, je mo-
go~e najti tudi v Zakonu o posebnih pravicah italijanske in mad`arske narodne
skupnosti na podro~ju vzgoje in izobra`evanja (4. ~len (sodelovanje z instituci-
jami mati~nega naroda): »Za uresni~evanje ciljev dolo~enih s tem zakonom, in
v skladu z meddr`avnimi sporazumi, sodelujejo javni vrtci oziroma {ole v jeziku
narodne skupnosti in dvojezi~ni vrtci in {ole (v nadaljevalnem besedilu: vrtci in
{ole) z ustreznimi institucijami mati~nega naroda v sosednjih dr`avah.«)128.

Pri ~ezmejnem sodelovanju velja omeniti reden pretok publikacij in knjig iz Ita-
lije oziroma Mad`arske, ki se uporabljajo v izobra`evalnih ustanovah. ^ezmej-
no sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Mad`arsko pa ureja tudi
nekaj pomembnih meddr`avnih sporazumov in sicer: Bilateralni sporazum o
zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manj{ine v Republiki Mad`ar-
ski in mad`arske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji (leto 1993), Sporazum
o sodelovanju na podro~ju kulture izobra`evanja in znanosti med Republiko
Slovenijo in Republiko Mad`arsko (leta 1993), Pogodba o prijateljstvu in sode-
lovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Mad`arsko (leto 1993).

Italijani

To podro~je je opredeljeno v 14. ~lenu Evropske listine o regionalnih ali manj{in-
skih jezikih. Republika Slovenija se je opredelila, da bo izpolnjevala a in b odstavek.

Slovenija se je `e v ustavi zavezala (prvi odstavek 64. ~lena)129, da bo, ne samo
moralno, ampak tudi materialno podpirala pravico pripadnikov narodnih skup-
nosti do ohranjanja in razvijanja svobodnih stikov, {e posebej z mati~nimi na-
rodi in njihovimi dr`avami. V podro~nih zakonih je to obvezno {e podrobneje
opredeljeno. V Zakonu o samoupravnih narodnih skupnostih je dolo~ilo, da se
sredstva za ohranjanje svobodnih stikov narodnih skupnosti na razli~nih ravneh
zagotavljajo iz sredstev samoupravnih lokalnih skupnosti (ob~in), iz prora~una
Republike Slovenije in iz drugih virov (drugi odstavek 18. ~lena)130. Dolo~bo, ki

195

127 Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, {t. 65/94).
128 Zakon o posebnih pravicah italijanske in mad`arske narodnosti na podro~ju vzgoje in izobra`e-

vanja (Uradni list RS, {t. 35/2001).
129 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 33/1991 … 69/2004).
130 Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, {t. 65/94).



bi jo lahko umestili pod naslov »ohranjanje svobodnih stikov«, je mogo~e najti
tudi v Zakonu o posebnih pravicah italijanske in mad`arske narodne skupnosti
na podro~ju vzgoje in izobra`evanja (4. ~len)131. Pri ~ezmejnem sodelovanju
velja omeniti reden pretok publikacij in knjig iz Italije oziroma Mad`arske, ki se
uporabljajo v izobra`evalnih ustanovah. 

V okviru ~ezmejnega sodelovanja sta RTV Slovenija in RAI v Trstu 21. maja 1999
podpisali sporazum o projektu ~ezmejne televizije (z imenom Lynx NT 2000).
Bistvo podpisanega sporazuma je dogovor o eksperimentalnem ~ezmejnem pro-
gramu v okviru obogatitve obstoje~ih programov. Tako bi na programih TV Ko-
per dnevno posredovali tudi informativno oddajo RAI Trst v slovenskem in itali-
janskem jeziku, na frekvencah RAI 3 bis (za podro~je Trsta in Gorice) pa bi pre-
na{ali dnevno obe informativni oddaji regionalnega centra Koper (v slovenskem
in italijanskem jeziku). Kot nadgradnjo tak{nih programskih bogatitev bi posku-
{ali v enournem ve~ernem ~asu v pripravljalnem obdobju pripravljati {e skupne
programe (kulturne, informativne, izobra`evalne in drugih vsebin), kar ne bo
vplivalo na avtonomnost programov, namenjenih manj{inam in brez zmanj{eva-
nja, niti po obsegu niti po vsebini, sedanjega in prihodnjega obsega ur oddaja-
nja, ki ga RAI in RTV Slovenija zagotavljajo narodnostnim manj{inam.

Poskusna faza oddajanja ^ezmejne televizije se je za~ela 11. oktobra 1999. Vsak
dan poteka izmenjava TV dnevnikov med Regionalnim RTV Centrom Koper-Capo-
distria in de`elnim sede`em RAI-a za FJK, v skladu z osnutkom programske she-
me, ki je sestavni del dogovora, Regionalni RTV Center Koper-Capodistria in de-
`elni sede` RAI-a za FJK, poskusno predvajajo, od aprila 2001, mese~no 30 mi-
nutno dvojezi~no oddajo »Lynx magazine«. Letno izmenjajo pribli`no 400 ur pro-
grama. RTV Slovenija je do sedaj financirala projekt izklju~no iz lastnih sredstev.

^ezmejna televizija bo povezovala sosednja obmo~ja Furlanije Julijske Krajine in
Slovenije ter manj{ini na obeh straneh meje. Gre za na~rt evropske razse`nosti,
odpira mo`nost novih kvalificiranih namestitev, utrjuje dialog, so`itje, medse-
bojno spoznavanje manj{in in ve~in. 

^ezmejno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo pa ureja
tudi nekaj meddr`avnih sporazumov in sicer: Akt o notifikaciji nasledstva spo-
razumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo, med katerimi je tudi Osimska
pogodba, Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju o vzajemnem prizna-
vanju slovenskih in italijanskih diplom in strokovnih naslovov132, Uredba o rati-
fikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobra`evanju med Vlado Republi-
ke Slovenije in Vlado Republike Italije133.
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Priloga 1

Na~ela, cilji, kriteriji ter posebni ukrepi za (so)financiranje kulturnih Programov
in projektov iz dela dr`avnega prora~una, namenjenega kulturi na podro~ju
kulturne dejavnosti italijanske in mad`arske narodne skupnosti, romske skup-
nosti, drugih manj{inskih etni~nih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji
za leto 2005 (Na~ela 2005)

I. Ciljne skupine, katerim je program Ministrstva za kulturo namenjen, so:

A. italijanska in mad`arska narodna skupnost,

B. romska skupnost,

C. druge manj{inske etni~ne skupnosti in priseljenci.

II. Na~ela manj{inske kulturne politike

Spodaj navedena na~ela bodo upo{tevana v vseh postopkih obravnave progra-
ma na Ministarstvu za kulturo.

A. Splo{na na~ela

1. Na~elo zakonitosti (dosledno upo{tevanje Ustave RS in zakonodaje);
2. Na~elo pravi~nosti (enaka obravnava enakih zadev in razli~na obravnava

razli~nih);
3. Na~elo enakih mo`nosti za vse programe (javna objava ciljev, na~el in

kriterijev);
4. Na~elo povratne informacije (pridobivanje mnenj predlagateljev posa-

meznih programov v vseh fazah nastajanja programa Ministrstva za kul-
turo);

5. Na~elo usklajenosti s cilji, opredeljenimi pri to~ki III.

B. Posebna na~ela

1. Na~elo subjektivitete (manj{inska skupnost je predlagatelj lastnega pro-
grama);

2. Na~elo uporabe posebnih ukrepov (posebni ukrepi, ki upo{tevajo poseb-
ne okoli{~ine posameznih manj{inskih skupnosti);

3. Na~elo integracije (mo`nost prijave v druge programe Ministrstva za kul-
turo, skladno s kriteriji teh programov).
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III. Cilji kulturne politike

Spodaj navedeni cilji izhajajo iz ugotovitve o ve~kulturnosti slovenske dru`be,
obstoju razli~nih kultur na ozemlju Republike Slovenije, ki so vir za bogastvo
razli~nosti in omogo~ajo ustvarjalno prepletanje kulturnih vzorcev.

1. s posebnimi ukrepi spodbujati kulturno dejavnost in {e posebej kulturno us-
tvarjalnost obeh narodnih skupnosti (italijanske in mad`arske), romske skup-
nosti, drugih manj{inskih skupnosti in priseljencev ter integracijo njihovega
kulturnega snovanja v skupni kulturni prostor Republike Slovenije ter pri tem
upo{tevati posebne okoli{~ine, v katerih te skupnosti `ivijo, njihovo tradicijo,
vrednote in posebnosti njihovih kulturnih potreb;

2. spodbujati vzajemno spo{tovanje, sodelovanje in so`itje med razli~nimi et-
ni~nimi skupnostmi, enakopravni dialog ter raziskovanje manj{inskih kultur
in medetni~nih odnosov na podro~ju kulture;

3. ustvarjati mo`nosti za usposabljanje strokovnjakov na podro~ju kulture in
kulturnih animatorjev iz vrst pripadnikov manj{inskih etni~nih skupnosti; 

4. ustvarjati mo`nosti za osve{~anje pripadnikov manj{inskih etni~nih skupnosti
in ve~inske skupnosti o pomenu enakopravnosti in strpnosti do razli~nosti;

5. spodbujati kulturno dejavnost v jezikih pripadnikov manj{inskih etni~nih
skupnosti;

6. omogo~iti {ir{o seznanjenost prebivalstva Slovenije s kulturnimi posebnostmi
manj{inskih etni~nih skupnosti ter spodbujati kulturno organiziranost narod-
nih in romske skupnosti tudi zunaj obmo~ja njihove avtohtone naselitve;

7. podpirati spoznavanje kultur in razumevanje med kulturami;

8. razvijati sodelovanje med Ministrstvom za kulturo, lokalnimi skupnostmi in
drugimi organizacijami pri financiranju programov skupnosti in sodelovati z
lokalnimi skupnostmi pri ustvarjanju prostorskih pogojev za kulturno delova-
nje pripadnikov manj{inskih etni~nih skupnosti;

9. spodbujanje integrativnega delovanja;

10. spodbujati promocijo primerov dobre prakse na manj{inskem podro~ju.

IV. Kriteriji glede prednostne obravnave

1. prispevek k ohranjanju posebne kulturne identitete;

2. prispevek h kulturni raznolikosti;

3. kulturna dejavnost otrok*;

4. kulturna dejavnost, namenjena otrokom;

5. ustvarjalnost;
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6. javna predstavitev projekta;

7. izvirnost;

8. pri~akovana visoka odmevnost;

9. medsebojno sodelovanje razli~nih manj{inskih skupnosti;

10. vklju~evanje strokovnjakov in umetnikov ter sodelovanje z javnimi organiza-
cijami s podro~ja kulture;

11. {irjenje stvarnih informacij o kulturnem `ivljenju, delu in razmi{ljanjih pri-
padnikov manj{inskih skupnosti;

12. kulturna dejavnost, namenjena beguncem.

V. Posebni ukrepi za posamezne ciljne skupine

A. ITALIJANSKA IN MAD@ARSKA NARODNA SKUPNOST

Za italijansko in mad`arsko narodno skupnost se izvede neposredni poziv za
(so)financiranje programov italijanske in mad`arske narodne skupnosti.

1. Predlagatelji programov

V skladu z Ustavo RS in Zakonom o samoupravnih narodnih skupnostih
(Uradni list RS, {t. 65/1994) sta predlagateljici enotnih programov itali-
janske in mad`arske narodne skupnosti Obalna italijanska narodna skup-
nost za italijansko narodno skupnost v RS in Pomurska mad`arska na-
rodna skupnost za mad`arsko narodno skupnost v RS, ki sta odgovorni
za enakopravno soodlo~anje o programih vseh zainteresiranih pripadni-
kov narodnih skupnosti. 

Izbor konkretnih vsebin programov narodnih skupnosti sodi v pristojnost
osrednjih organizacij narodnih skupnosti, ki so skladno s 64. ~lenom Us-
tave RS in Zakonom o samoupravnih narodnih skupnostih osebe javnega
prava, ki same odlo~ajo o tem, s katerimi dejavnostmi lahko zadovoljuje-
jo svoje kulturne potrebe in uresni~ujejo svoje posebne kulturne pravice
ter pri tem upo{tevajo tu opredeljena: na~ela, cilje, kriterije ter posebne
ukrepe za (so)financiranje kulturnih programov na podro~ju kulturne de-
javnosti italijanske in mad`arske narodne skupnosti v RS za leto 2005.

2. Podro~ja dejavnosti

• Kulturni zavodi, katerih ustanoviteljici sta osrednji organizaciji na-
rodnih skupnosti
Skladno z 31. ~lenom Zakona o uresni~evanju javnega interesa za kul-
turo (Uradni list RS, {t. 96/2002) je program dela zavoda sestavina
programa narodne skupnosti. Ministrstvo za kulturo bo opravilo pri-
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merjalno presojo z drugimi javnimi zavodi na podro~ju kulture, zato
mora biti predlo`ena dokumentacija, ki vsebuje:
– finan~ni na~rt 2005 
– in program dela za leto 2005.

• Knji`ni~na dejavnost
Knji`ni~na dejavnost za potrebe narodnih skupnosti se izvaja skladno s
25. ~lenom Zakona o knji`ni~arstvu (Uradni list RS, {t. 87/2001) in Pra-
vilnikom o pogojih za izvajanje knji`nji~ne dejavnosti kot javne slu`be
(Uradni list RS, {t. 73/2003). Izjemoma se, s posebno utemeljitvijo, za
(so)financiranje v posebni program Ministrstvo za kulturo lahko prijavi
tudi posamezne dele programov, ki niso bili vklju~eni v programe splo-
{nih knji`nic, pa so zelo pomembni za ohranjanje posebne kulturne
identitete.
Programski postavki: dru{tvene knji`nice italijanske narodne skupnosti
in razvoj izposojevali{~ mad`arske narodne skupnosti do njihove pri-
merne integracije v knji`ni~arski sistem ostanejo sestavine posebnega
programa Ministrstvo za kulturo, ki jih lahko prijavijo osrednje organi-
zacije narodnih skupnosti.

• Izdajateljska in zalo`ni{ka dejavnost
Ministrstvo za kulturo bo podprlo predvsem:
– revije in ~asopise v materinem jeziku, ki obravnavajo izvirne in pre-

vodne leposlovne, esejisti~ne in kriti{ke prispevke ter izvirne in pre-
vodne prispevke o leposlovju, umetnosti in kulturi;

– mladinske revije in ~asopise v materinem jeziku, ki prispevajo h kul-
turni vzgoji in izobra`evanju otrok in mladine;

– izvirna leposlovna esejisti~na in kriti{ka dela v materinem jeziku;
– dvojezi~na prevodna in poljudnoznanstvenim leposlovnim delom

(za odrasle ali za mladino);
– izvirna in prevodna dela iz humanisti~nih in dru`boslovnih ved (po-

sebno tistim, ki se nana{ajo na jezik, umetnost in kulturo mati~ne-
ga naroda oz. manj{inske skupnosti);

– slovarska dela, pomembna za ohranitev posebne kulturne identitete.

• Dejavnosti kulturnih skupin
Ministrstvo za kulturo bo podprlo predvsem:
– redno delovanje;
– nastope;
– usposabljanje mentorjev.

• Stiki z mati~nim narodom
Ministrstvo za kulturo bo podprlo predvsem:
– gostovanja Italijanske Drame z Reke, ki jih prijavi Obalna italijanska

skupnost;
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– kakovostna gostovanja iz Italije in z Mad`arske;
– nastopi najbolj kakovostnih skupin italijanske oz. mad`arske narod-

ne skupnosti v Italiji in na Hrva{kem oz. na Mad`arskem;
– ter kulturne izmenjave.

• Dejavnosti za ohranjanje jezika
Ministrstvo za kulturo bo prednostno podpiralo profesionalno zasno-
vane oz. vodene dejavnosti za ohranjanje jezika (npr. raziskovanje jezi-
ka) in tak{ne, ki razvijajo jezikovno kulturo in jezikovno ustvarjalnost
(literarni nate~aji ipd.).

• Mednarodno sodelovanje
Ministrstvo za kulturo bo podpiralo mednarodno sodelovanje vseh
manj{inskih skupnosti.

• Medsebojno kulturno sodelovanje razli~nih manj{inskih etni~nih
skupnosti
Ministrstvo za kulturo bo prednostno podpiralo oblike kulturnega so-
delovanja s ~im {ir{im zajetjem razli~nih vsebin in izvajalcev razli~nih
manj{inskih etni~nih skupnosti.

• Predstavitve kulturnih dejavnosti in problematike manj{inskih 
etni~nih skupnosti v Sloveniji
Ministrstvo za kulturo bo prednostno podpiralo predstavitve na ~im-
bolj racionalen (ve~ krajev) in u~inkovit na~in z namenom, da se s kul-
turo manj{inskih skupnosti seznani ~imve~ dr`avljanov Slovenije.

• Prireditve
Ministrstvo za kulturo bo prednostno podprlo tiste kakovostne priredi-
tve, ki bodo utemeljene prek skladnosti s cilji kulturne politike na
manj{inskem podro~ju.

• Predavanja, seminarji ipd.
Ministrstvo za kulturo bo prednostno podpiralo kulturne teme, ki jih
bodo izvajali strokovno usposobljeni predavatelji.

• Drugo
Postavke, ki jih ni mogo~e uvrstiti v `e obstoje~a poglavja, se uvrstijo v
to poglavje.

B. ROMSKA SKUPNOST

Za romsko skupnost se izvede javni razpis za izbor kulturnih projektov na
podro~ju romske skupnosti, ki jih bo v letu 2005 financirala RS iz dela pro-
ra~una, namenjenega za kulturo.
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Strokovna slu`ba Ministrstva za kultura bo nudila strokovno pomo~ v fazi
oblikovanja vlog skladno z zahtevami Ministrstva za kulturo. 

1. Predlagatelji projektov

Zveza Romov Slovenije je predlagateljica projektov dru{tev, ki so v~lanje-
na v Zvezo. Predlagatelji so lahko tudi druga romska dru{tva v RS, ~e iz-
polnjujejo pogoj o najmanj 3 letnem delovanju na podro~ju ustvarjanja,
posredovanja in varovanja kulturnih vrednot. Ta pogoj dru{tva doka`ejo
s predlo`itvijo kopije uradne listine, iz katere je razviden datum vpisa v
register dru{tev in kopije listine, iz katere je razvidno kulturno podro~je
delovanja. Vlogam drugih romskih dru{tev se predlo`i mnenje Zveze Ro-
mov Slovenije.

2. Podro~ja dejavnosti

• Prostorski stro{ki
Ministrstvo za kulturo bo, na podlagi posebne utemeljitve, (so)financi-
ralo tudi kritje prostorskih stro{kov, ki naj vsebuje tudi pojasnilo o
mo`nostih uporabe javne kulturne infrastrukture, skladno s 74. in 75.
~lenom Zakona o uresni~evanju javnega interesa za kulturo.

• Knji`ni~na dejavnost
Projekte, namenjene pripadnikom romske skupnosti, bodo izvajale pra-
viloma splo{ne knji`nice, kjer `ivijo Romi. 
Ministrstvo za kulturo pa bo izjemoma podprlo tudi posamezne pro-
jekte knji`ni~ne dejavnosti za romsko skupnost, ki jih bodo, s posebno
utemeljitvijo, prijavila v posebni program Ministrstva za kulturo Zveza
Romov Slovenije ali romska dru{tva.

• Izdajateljska in zalo`ni{ka dejavnost
Ministrstvo za kulturo bo podprlo predvsem:
– revije in ~asopise v materinem jeziku, ki obravnavajo izvirne in pre-

vodne leposlovne, esejisti~ne in kriti{ke prispevke ter izvirne in pre-
vodne prispevke o leposlovju, umetnosti in kulturi;

– mladinske revije in ~asopise v materinem jeziku, ki prispevajo h kul-
turni vzgoji in izobra`evanju otrok in mladine;

– izvirna leposlovna esejisti~na in kriti{ka dela v materinem jeziku;
– dvojezi~na prevodna in poljudnoznanstvenim leposlovnim delom

(za odrasle ali za mladino);
– izvirna in prevodna dela iz humanisti~nih in dru`boslovnih ved (po-

sebno tistim, ki se nana{ajo na jezik, umetnost in kulturo mati~ne-
ga naroda oz. manj{inske skupnosti);

– slovarska dela, pomembna za ohranitev posebne kulturne identitete.
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• Dejavnosti kulturnih skupin
Ministrstvo za kulturo bo podprlo predvsem:
– redno delovanje;
– nastope;
– usposabljanje mentorjev.

• Kulturna animacija
Ministrstvo za kulturo bo podprlo delovanje kulturnih animatorjev na
podlagi predlo`enega letnega programa dela z romskimi dru{tvi in
kulturnimi skupinami.

• Dejavnosti za ohranjanje jezika
Ministrstvo za kulturo bo prednostno podpiralo profesionalno zasno-
vane oz. vodene dejavnosti za ohranjanje jezika (npr. raziskovanje jezi-
ka) in tak{ne, ki razvijajo jezikovno kulturo in jezikovno ustvarjalnost
(literarni nate~aji ipd.).

• Mednarodno sodelovanje
Ministrstvo za kulturo bo prednostno podpiralo mednarodno sodelo-
vanje Romov, ki prispeva k ohranjanju njihove kulturne identitete. Iz-
kazano mora biti vabilo mednarodnega organizatorja ter obrazlo`ena
in utemeljena mora biti smiselnost udele`be.

• Medsebojno kulturno sodelovanje razli~nih manj{inskih etni~nih
skupnosti
Ministrstvo za kulturo bo prednostno podpiralo oblike kulturnega so-
delovanja s ~im {ir{im zajetjem razli~nih vsebin.

• Predstavitve kulturnih dejavnosti in problematike manj{inskih 
etni~nih skupnosti v Sloveniji
Ministrstvo za kulturo bo prednostno podpiralo predstavitve na ~im-
bolj racionalen (ve~ krajev) in u~inkovit na~in z namenom, da se s kul-
turo manj{inskih skupnosti seznani ~imve~ dr`avljanov Slovenije.

• Prireditve
Ministrstvo za kulturo bo prednostno podprlo tiste kakovostne priredi-
tve, ki bodo utemeljene prek skladnosti s cilji kulturne politike na
manj{inskem podro~ju.

• Predavanja, seminarji ipd.
Ministrstvo za kulturo bo prednostno podpiralo kulturne teme, ki jih
bodo izvajali strokovno usposobljeni predavatelji.

• Drugo
Postavke, ki jih ni mogo~e uvrstiti v `e obstoje~a poglavja, se uvrstijo v
to poglavje. 
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C. DRUGE MANJ[INSKE ETNI^NE SKUPNOSTI IN PRISELJENCI V RS

Za druge manj{inske etni~ne skupnosti in priseljence se izvede javni razpis
za izbor kulturnih projektov na podro~ju druge manj{inske etni~ne skupno-
sti in priseljence, ki jih bo v letu 2005 financirala RS iz dela prora~una, na-
menjenega za kulturo.

Strokovna slu`ba Ministrstva za kulturo bo nudila strokovno pomo~ v fazi
oblikovanja vlog skladno z zahtevami Ministrstva za kulturo.

1. Predlagatelji projektov
Predlagatelji projektov drugih manj{inskih etni~nih skupnosti in priseljen-
cev so lahko pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoj o najmanj 3 letnem de-
lovanju na podro~ju ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih
vrednot. Ta pogoj dru{tva doka`ejo s predlo`itvijo kopije uradne listine,
iz katere je razviden datum vpisa v register dru{tev in kopije listine, iz
katere je razvidno kulturno podro~je delovanja. 

2. Podro~ja dejavnosti

• Prostorski stro{ki
Ministrstvo za kulturo bo, na podlagi posebne utemeljitve, (so)financi-
ralo tudi kritje prostorskih stro{kov, ki naj vsebuje tudi pojasnilo o
mo`nostih uporabe javne kulturne infrastrukture, skladno s 74. in 75.
~lenom Zakona o uresni~evanju javnega interesa za kulturo.

• Izdajateljska in zalo`ni{ka dejavnost
Ministrstvo za kulturo bo podprlo predvsem:
– revije in ~asopise v materinem jeziku, ki obravnavajo izvirne in pre-

vodne leposlovne, esejisti~ne in kriti{ke prispevke ter izvirne in pre-
vodne prispevke o leposlovju, umetnosti in kulturi;

– mladinske revije in ~asopise v materinem jeziku, ki prispevajo h kul-
turni vzgoji in izobra`evanju otrok in mladine;

– izvirna leposlovna esejisti~na in kriti{ka dela v materinem jeziku;
– dvojezi~na prevodna in poljudnoznanstvenim leposlovnim delom

(za odrasle ali za mladino);
– izvirna in prevodna dela iz humanisti~nih in dru`boslovnih ved (po-

sebno tistim, ki se nana{ajo na jezik, umetnost in kulturo mati~ne-
ga naroda oz. manj{inske skupnosti);

– slovarska dela, pomembna za ohranitev posebne kulturne identitete.

• Dejavnosti za ohranjanje jezika
Ministrstvo za kulturo bo prednostno podpiralo profesionalno zasno-
vane oz. vodene dejavnosti za ohranjanje jezika (npr. raziskovanje jezi-
ka) in tak{ne, ki razvijajo jezikovno kulturo in jezikovno ustvarjalnost
(literarni nate~aji ipd.).
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• Mednarodno sodelovanje
Ministrstvo za kulturo bo podpiralo mednarodno sodelovanje drugih
manj{inskih etni~nih skupnosti in priseljencev. Izkazano mora biti vabi-
lo mednarodnega organizatorja ter obrazlo`ena in utemeljena mora
biti smiselnost udele`be.

• Medsebojno kulturno sodelovanje razli~nih manj{inskih etni~nih
skupnosti
Ministrstvo za kulturo bo prednostno podpiralo oblike kulturnega so-
delovanja s ~im {ir{im zajetjem razli~nih vsebin in izvajalcev razli~nih
manj{inskih etni~nih skupnosti.

• Predstavitve kulturnih dejavnosti in problematike manj{inskih 
etni~nih skupnosti v Sloveniji
Ministrstvo za kulturo bo prednostno podpiralo predstavitve na ~im-
bolj racionalen (ve~ krajev) in u~inkovit na~in z namenom, da se s kul-
turo manj{inskih skupnosti seznani ~im ve~ dr`avljanov Slovenije.

• Predavanja, seminarji ipd.
Ministrstvo za kulturo bo prednostno podpiralo kulturne teme, ki jih
bodo izvajali strokovno usposobljeni predavatelji.

• Drugo
Postavke, ki jih ni mogo~e uvrstiti v `e obstoje~a poglavja, se uvrstijo v
to poglavje. 

• Dejavnosti kulturnih skupin
Nosilec dejavnosti za druge manj{inske etni~ne skupnosti in priseljen-
ce, ki obsega: redno delovanje kulturnih skupin, stiki z mati~nim naro-
dom, predstavitve kulturnih dejavnosti ter prireditve, je praviloma Jav-
ni Sklad RS za kulturne dejavnosti. Predlagatelji torej prijavijo projekte
na Javni Sklad RS za kulturne dejavnosti, ta pa informacijo o izbranih
projektih posreduje na Ministrstvo za kulturo.
Ministrstvo za kulturo pa bo izjemoma (so)financiralo le tiste projekte,
za katere bo utemeljen posebni pomen za celotno dr`avo ali pa bo pri
projektu aktivno sodeloval vsaj en uveljavljen strokovnjak ali umetnik.

VI. Kriteriji za evalvacijo programov predlagateljev in 
ukrepov Ministrstvo za kulturo

Kriteriji za evalvacijo programov in projektov predlagateljev in ukrepov Ministrs-
tvo za kulturo so:
• Uspe{nost (skladnost z opredeljenimi cilji);
• U~inkovitost (razmerje med vlo`kom in u~inkom);
• Primernost (glede na izra`ene kulturne potrebe).
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Priloga 2

Projekti, vezani na jezik v posebnem manj{inskem programu
ministrstva za kulturo (MK) za leta 2002, 2003 in 2004

PROGRAM 2002

Kulturna dejavnost narodnih skupnosti 

Kulturna dejavnost romske skupnosti 

Kulturna dejavnost razli~nih manj{inskih etni~nih skupnosti in priseljencev 
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PREDLAGATELJ
Obalna samoupravna 
skupnost italijanske 
narodnosti Koper 
(Program italijanske 
narodne skupnosti 2002)
Pomurska mad`arska 
samoupravna narodna 
skupnost Lendava
(Program mad`arske 
narodne skupnosti 2002)

VRSTA DEJAVNOSTI
– izdajateljska in zalo`ni{ka 

dejavnost
– dejavnosti za ohranjanje 

materinega jezika
– predavanja in te~aji
– izdajateljska in zalo`ni{ka 

dejavnost
– dejavnosti za ohranjanje 

materinega jezika
– predavanja in seminarji

ODOBRENO MK

6.248.000

600.000
535.000

10.612.130

6. 300.000
1.036.538

PREDLAGATELJ
Zveza Romov Slovenije

VRSTA DEJAVNOSTI
– zalo`ni{ka in izdajateljska 

dejavnost
– dejavnosti za ohranjanje jezika
– novo poglavje (raziskovanje in

ohranjanje romske kulture in 
dedi{~ine mladih romskih 
ustvarjalcev).

ODOBRENO MK

2.150.000
1.000.000

500.000

PREDLAGATELJ
Bo{nja{ka kulturna
zveza Slovenije 

VRSTA DEJAVNOSTI, NASLOV PROJEKTA
Predstavitve: Nadaljevanje ciklusa Islamska
kultura – okrogla miza ob promociji knjige
Mustafe Spahi}a: Povijest Islama
Predavanja: Bosanski dialogi – kultura 
sobivanja, simpozij predavateljev in 
pogovori na dolo~eno temo

ODOBRENO MK
837.000

173.500
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PREDLAGATELJ
Bo{nja{ka kulturna
zveza Slovenije 

Dru{tvo bosansko-
hercegovskega in 
slovenskega 
prijateljstva Ljiljan

Dru{tvo srbska 
skupnost Ljubljana

Folklorno 
makedonsko 
dru{tvo Vardarka 
Maribor
Hrvatsko 
Kulturno dru{tvo 
v Mariboru

Hrvatsko 
kulturno zdru`enje
Novo mesto

VRSTA DEJAVNOSTI, NASLOV PROJEKTA
Predstavitve: Okrogla miza ob predstavitvi
knjige dr. Mitje Velikonje: Bosanski 
religijski mozaik – religije in nacionalna
mitologija v BIH
Predstavitev knjige: Bo{nja{ka kultura 
obna{anja ter prakti~na predstavitev 
pod vodstvom Mevlida Serdarevi}a,
Zalo`ni{ka dejavnost: Izdaja knjige 
Alenke Auersperger: Potni Kronogrami
Zalo`ni{ka dejavnost: Izdaja glasila 
dru{tva: Bo{njak (6 {tevilk na leto).
Predavanja: Bosanski jezik in knji`evnost
ter nate~aj za mlade literarne ustvarjalce
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost: 
Prilo`nostna publikacija ob 10. obletnici
dru{tva 
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost: 
Roman Valerije Skrinjar Tvrz: Bosna in So~a
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost: 
(^asopis za kulturo Beseda; Knjiga 
pripovedi Marka Jovanovi}a: Bene{ko 
polje; Knjiga Olivere Ba}ovi} Dolin{ek: 
Bru{enje diamanta-pot u~enja ljubezni 
{t. 2; Knjiga psiho-foto grafik Branka
Ba}ovi}a: Trans-formation; ter knjiga 
pesmi Milo{a \onovi}a: Poezija 2)
Predstavitve: organizacija literarnih 
ve~erov ter sodelovanje s slovenskimi 
literarnimi sekcijami

Predavanja in seminarji: Predavanja iz 
razli~nih tem iz kulture in zgodovine ter 
literarni ve~eri s predstavitvijo hrva{kih 
pesnikov in piscev, 
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
Izdajanje internega ~asopisa Glasilo 
(4 {tevilke v hrva{kem in slovenskem jeziku),
Drugo: Predstavitev dru{tva na spletni strani.
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost: 
Interno glasilo dru{tva v hrva{kem in 
slovenskem jeziku: Vjesnik HKZ, letnik
2002, {t. ¼

ODOBRENO MK
517.000

537.000

950.000

1.000.000

461.709

252.300

539.866

2.425.000

100.000

545.000

600.000

200.000
50.000
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PREDLAGATELJ
Hrvatsko 
kulturno zdru`enje
Novo mesto

Kulturno dru{tvo 
Albancev Migjeni

Slovensko 
ko~evarsko dru{tvo
Peter Kozler

Zveza makedonskih
kulturnih dru{tev 
Slovenije

VRSTA DEJAVNOSTI, NASLOV PROJEKTA
Predavanja: Predavanja »Sredom do 
osamnaesti«: {t. 73 – dr. B Dimnik / 
dr. Z Tomac: Dru{tva prijateljstva most
med Slovenijo in Hrva{ko; 
{t. 74 – Boris Maruna: Matica Hrvatska; 
{t. 75 – dr. Aleksandar Durman: 
Vu~edolski Orion, najstarej{i evropski 
koledar; {t. 76 – dr. Emil Lu~ev: Romi v
evropskem prostoru, zgodovina, perspektive;
{t. 77 – mag. Mirjana Domini: Manj{ine 
v Sloveniji, perspektive v XXI stoletju
Drugo: Literarni ve~er z Milico Stekovi~
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost: izdaja
ene {tevilke internega ~asopisa Alternativa
– izid ob albanskem kulturnem prazniku
Prireditve: izvedba kulturne prireditve 
ob praznikih ter literarni knji`ni ve~er 
s pisateljem in akademikom 
dr. prof. Ismailom Kadarjem
Prireditve: Kulturni program s petjem in 
recitiranjem pesmi v ko~evarskem dialektu
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
Izdaja pesmarice ko~evarskih pesmi
Prireditve: Dvojezi~ne glasbeno-scenske in
razstavno-likovne prireditve

ODOBRENO MK
120.000

15.000
200.000

20.000

300.000

400.000

650.000

PREDLAGATELJ
Obalna samoupravna 
skupnost italijanske 
narodnosti Koper 
(Program italijanske 
narodne skupnosti 2003)
Pomurska mad`arska 
samoupravna narodna 
skupnost Lendava
(Program mad`arske 
narodne skupnosti 2003)

VRSTA DEJAVNOSTI
– izdajateljska in zalo`ni{ka 

dejavnost
– dejavnosti za ohranjanje 

materinega jezika
– predavanja in te~aji
– izdajateljska in zalo`ni{ka 

dejavnost
– dejavnosti za ohranjanje 

materinega jezika
– predavanja in seminarji

ODOBRENO MK

4.773.000

662.000
515.000

10.612.130

6.200.000
1.000.000
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Kulturna dejavnost romske skupnosti

PREDLAGATELJ
Zveza Romov 
Slovenije

Podjetje za 
promocijo kulture
Franc-Franc d.o.o.

VRSTA DEJAVNOSTI, NASLOV PROJEKTA
Dejavnosti za ohranjanje materinega 
jezika: Romani ~hib/Romski jezik
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
^asopis Romano them/Romski svet
Dejavnosti kulturnih skupin: Otro{ka 
gledali{ka predstava o Muci Copatarici 
v organizaciji RD Zeleno vej{ Serdica
Drugo: Literarni ve~er v organizaciji RD
Zeleno vej{ Serdica
Predstavitve: Ve~eri romske poezije v 
organizaciji RD Romano gav Novo mesto
Izdajateljska in zalo`ni{ka dejavnost:
Izdaja pesni{ke zbirke Jelenke Kova~i~ –
Otro{tvo v senci
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
Izdaja romskih pesmi Horvat Romea Popa
in izdaja knjige Jo`ka Horvata Muca –
Zgodbe za otroke
Drugo: Izdaja zgo{~enke Mama so kerava
(Sre~ko Brezar)
Prireditve: 4.tradicionalni ve~er romske
poezije in plesa v organizaciji RD Romano
vozoVelenje
Drugo: Izdaja zgo{~enke Halgato 
band-Komi de ravnica bejla

ODOBRENO MK
700.000

1.000.000

102.000

98.000

200.000

600.000

350.000

300.000

80.000

900.000

Kulturna dejavnost manj{inskih etni~nih skupnosti in priseljencev

PREDLAGATELJ
Bo{nja{ka kulturna
zveza Slovenije

NASLOV PROJEKTA
Predavanja, seminarji: Pravopis 
bosanskega jezika – poletna {ola
Drugo: Bo{nja{ki portal v slovenskem in
bo{nja{kem jeziku
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
^asopis Bo{njak
Predavanja: Kultura sobivanja
Predstavitve: Predstavitev knjige Vjera, 
narod i domovina

ODOBRENO MK
400.000

400.000

1.200.000

300.000
200.000
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PREDLAGATELJ
Bo{nja{ka kulturna
zveza Slovenije

Dru{tvo srbska 
skupnost Ljubljana
(dru{tvo, ki ima 
status, da deluje 
v javnem interesu)
Hrvatska kulturna
udruga / Hrvatsko
kulturno zdru`enje

Kulturno dru{tvo
Brdo Kranj
Slovensko 
ko~evarsko dru{tvo
Peter Kosler

Srbsko kulturno 
dru{tvo v Mariboru
Srbsko kulturno 
humanitarno 
dru{tvo Desanka
Maksimovi} Celje
Zveza 
makedonskih 
kulturnih dru{tev 
v RS
Zveza srbskih 
dru{tev Slovenije

NASLOV PROJEKTA
Predavanja: Predavanja Kulturni aspekti
nacionalnih odnosov
Predavanja: Predavanja Literarni ve~er
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
^asopis za kulturo Beseda
Komorno gledali{ka predstava An|ela

Predavanja: Tribuna: prof. H. Pranji} - 
A. G. Mato{ 130 letnica rojstva
Predavanja: Tribuna prof. dr. Vladimir 
Horvat - Faust Vran~i}, izumitelj in 
leksikograf
Predavanja: Tribuna skupine avtorjev –
Italijani v Sloveniji in Hrva{ki
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
Hrvatski vjesnik, interni bilten 
Predavanja in seminarji: Te~aj, posvet 
o srbski kulturi 
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
Raziskava nare~ja in izdaja prvega snopi~a
slovarja
Drugo: Priprava CD plo{~e ko~evarskih 
pesmi
Predavanja in seminarji: Seminar nare~ja
ko~evarskih Nemcev
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
Izdajanje glasila Kontakt
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
Mese~ni ~asopis Na{a re~

Predstavitve: Dvojezi~no glasbene in 
scensko razstavne likovne prireditve

Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
Izdajanje ~asopisa Srpske novice
Predstavitve: Gostovanja in nastopi 
literarnih ustvarjalcev iz Srbije

ODOBRENO MK
200.000

200.000
600.000

800.000

24.000

24.000

30.000

80.000

200.000

220.000

100.000

200.000

400.000

900.000

650.000

627.091

1.000.000
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PREDLAGATELJ
Obalna samoupravna 
skupnost italijanske 
narodnosti Koper 
(Program italijanske 
narodne skupnosti 2002)
Pomurska mad`arska 
samoupravna narodna 
skupnost Lendava 
(Program mad`arske 
narodne skupnosti 2002)

VRSTA DEJAVNOSTI
– izdajateljska in zalo`ni{ka 

dejavnost
– dejavnosti za ohranjanje 

materinega jezika
– predavanja in te~aji
– izdajateljska in zalo`ni{ka 

dejavnost
– dejavnosti za ohranjanje 

materinega jezika
– predavanja in seminarji

ODOBRENO MK

6.003.000

715.000
635.000

11.335.070,40

8.300.000
1.717.000

Kulturna dejavnost romske skupnosti

PREDLAGATELJ
Zveza Romov 
Slovenije

VRSTA PROJEKTA, NASLOV PROJEKTA
Zalo`ni{ka in izdajateljska: ^asopis 
Romano them – Romski svet
Zalo`ni{ka in izdajateljska: Izdaja 
kulturnega ~asopisa Romano glauso /
Glas Romov RD ^aplja Van~a vas – Borejci
Dejavnosti kulturnih skupin: Gledali{ka
predstava Snegulj~ica in Sedem pal~kov
RD Zeleno vej{ Serdica
Drugo: Literarni ve~er RD Zeleno vej{ 
Serdica
Drugo: Ohranjanje kulturne dedi{~ine 
Romov – okrogla miza RD Dobrovnik
Drugo: Ve~er romske poezije RD 
Somnakuni ^erhenja Cankova
Dejavnosti za ohranjanje materinega 
jezika: Literarni nate~aj za romske pesmi,
pripovedke in pravljice RD Rom ^rnomelj
Dejavnosti kulturnih skupin: Ustvarimo
gledali{ko predstavo RD Jagori ^rnomelj
Dejavnosti za ohranjanje materinega 
jezika: Delavnica raziskovanje romskih 
besed RD Romano vozo Velenje
Drugo: Raziskovanje ljudskega izro~ila 
Romov in izdaja publikacije RD Ve{oro

ODOBRENO
1.050.000

300.000

140.000

80.000

300.000 

150.000

200.000

160.000

150.000

220.000
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PREDLAGATELJ
Podjetje za 
promocijo kulture
Franc – Franc
Romsko dru{tvo
Amala

Zalo`ba Goga

VRSTA PROJEKTA, NASLOV PROJEKTA
Zalo`ni{ka in izdajateljska: Priprava in
natis knjige Janko Kleibencetl: Romski 
pozdrav
Zalo`ni{ka in izdajateljska: Romska 
poezija s prevodom v sloven{~ino in 
notni zapis
Zalo`ni{ka in izdajateljska: Romske 
pravljice – zagonski del

ODOBRENO
400.000

750.000

350.000

Kulturna dejavnost manj{inskih etni~nih skupnosti in priseljencev

PREDLAGATELJ
Dru{tvo Srbska 
skupnost / Dru{tvo
Srpska zajednica

Bo{nja{ka kulturna
zveza Slovenije

Srbsko kulturno 
dru{tvo Maribor
Zveza srbskih 
dru{tev v Sloveniji /
Kulturno dru{tvo 
Srbska kulturna 
zajednica

Dru{tvo bosansko
hercegovskega in 
slovenskega 
prijateljstva Ljiljan

Kulturno dru{tvo
nem{ko govore~ih 
`ena Mostovi

NASLOV PROJEKTA
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
^asopis za kulturo Beseda
Dejavnosti kulturnih skupin: Gledali{ka
predstava Naslednik
Predavanja bosanskega jezika: U~imo se
bosanskega jezika
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
^asopis Bo{njak
Drugo: Bo{nja{ki internet portal – BIP
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
Izdaja Revije Kontakt
Drugo: Literarna sre~anja z uveljavljenimi
literati iz R Srpske in R ^rne gore
Dejavnosti kulturnih skupin: Gostovanje
gledali{~a iz Prijedora s humoristi~no
predstavo
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
Izdaja dvojezi~ne pesni{ke zbirke Sre~ka
Kosovela: Nesem son~nico na rami /
Nosim sunce na ramenu
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
Literarno glasilo Lilium
Dejavnosti za ohranjanje materinega 
jezika: Te~aj nem{kega jezika za otroke 
v obliki jezikovnih delavnic ter te~aj 
nem{kega jezika za odrasle ~lane dru{tva
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
Izdaja dvojezi~nega letopisa/Jahrbucha:
Vezi med ljudmi / Zwischenmenschliche 
Bindungen

ODOBRENO
800.000

1.500.000

450.000 

1.300.000 

700.000
1.500.000

500.000

400.000

500.000

250.000

350.000

600.000
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PREDLAGATELJ
Kulturno dru{tvo 
Mihajlo Pupin
Kulturno zdru`enje 
v Sloveniji Sand`ak
Hrvatsko kulturno
dru{tvo v Mariboru

Zveza makedonskih
kulturnih dru{tev

Dru{tvo Afri{ki 
center
Slovensko 
ko~evarsko dru{tvo
Peter Kozler

NASLOV PROJEKTA
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
Mostovi, ~asopis srbske populacije v RS
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
Izdaja glasila Glas Sand`aka
Zalo`ni{ka in izdajateljska dejavnost:
^asopis Glasilo
Predavanja: 5 predavanj razli~nih avtorjev
(za predavanja: spomladanski obi~aji 
hrva{ke folklore ter Pravice in polo`aj 
Hrvatov v Sloveniji)
Prireditve: Dvojezi~no scensko literarne in
likovne prireditve – ve~ prireditev MKD
Ljubljana
Predstavitve: Afri{ke kulture v Sloveniji

Predstavitve: Predstavitev dela dru{tva na
podro~ju zalo`ni{tva

ODOBRENO
350.000

500.000

450.000

150.000 

600.000

400.000

250.000
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LETO 2003

PREDLAGATELJ
Bo{nja{ka kulturna
zveza Slovenije
Hrvatsko kulturno
dru{tvo v Mariboru
Hrvatsko kulturno
dru{tvo v Mariboru
Dru{tvo Srbska 
skupnost
Dru{tvo Srbska 
skupnost
Makedonsko 
kulturno dru{tvo 
Makedonija Ljubljana
Kulturno dru{tvo 
Albancev Migjeni

VRSTA DEJAVNOSTI, NASLOV PROJEKTA
Literarna: Pesni{ki ve~er

Literarna: Interni ~asopis

Predavanja: 5 Predavanj

Literarna: Sre~anje srbskih pesnikov

Gledali{ka: Gledali{ka predstava Paradoks

Literarna: Makedonska dramska besedila

Literarna: Revija Alternativa

ODOBRENO 
150.000

50.000

50.000

50.000

100.000

50.000

100.000

Projekti, vezani na jezik, financirani na javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti (JSKD)

Samo za razli~ne etni~ne manj{inske dejavnosti (za narodni skupnosti in romske
skupnosti ni financiranja na JSKD): leta 2002, 2003, 2004

LETO 2002

PREDLAGATELJ
Bo{nja{ka kulturna
zveza Slovenije
Bo{nja{ka kulturna
zveza Slovenije
Dru{tvo Srbska 
skupnost
Dru{tvo Srbska 
skupnost
Dru{tvo Srbska 
skupnost
Kulturno dru{tvo
Brdo Kranj

VRSTA DEJAVNOSTI, NASLOV PROJEKTA
Literarna: Pisatelji za mir

Predavanje: Bo{nja{ki psevdah

Literarna: Ve~er poezije pesnikov 
srbskega rodu, `ive~ih v Sloveniji
Literarna: Ve~er poezije \ure Jak{i}a

Gledali{ka: Komedija Paradoks

Literarna: Srbska in slovenska poezija

ODOBRENO 
100.000

100.000

50.000

50.000

150.000

50.000
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LETO 2004

PREDLAGATELJ
Bo{nja{ka kulturna
zveza Slovenije
Bo{nja{ka kulturna
zveza Slovenije
Dru{tvo bosansko-
hercegovskega in 
slovenskega 
prijateljstva Ljiljan
Dru{tvo Srbska skup-
nost
Dru{tvo Srbska 
skupnost
Kulturno dru{tvo
Petó́fi Sándor 
Dobrovnik
Kulturno {portno
dru{tvo Bo{njakov 
Jesenice Biser
Kulturno {portno
dru{tvo Bo{njakov 
Jesenice Biser
Kulturno {portno
dru{tvo Bo{njakov 
Jesenice Biser
Makedonsko 
kulturno dru{tvo 
Makedonija Ljubljana

VRSTA DEJAVNOSTI, NASLOV PROJEKTA
Predavanja: Bio jednom jedan

Predavanja: Kulturni aspekti nacionalnih
odnosov
Literarna: [tudentski ~asopis [tudent

Gledali{ka: Gledali{ka predstava Paradoks

Gledali{ka: Gledali{ka predstava An|ela

Gledali{ka: Gledali{ka predstava Ilonkina
nostalgija

Predavanja: Seminar o folklornem izro~ilu
Bo{njakov

Literarna: Pesni{ki ve~er, s pesmijo skozi
`ivljenje

Literarna: Pesni{ki ve~er

Razno: Postavitev internetne strani

ODOBRENO 
100.000

100.000

100.000

80.000

100.000

120.000

70.000

50.000

50.000

100.000
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LETO 2002

PREDLAGATELJ
Obalna samoupravna 
skupnost italijanske 
narodnosti Koper 
(Program italijanske 
narodne skupnosti
2002)
Pomurska mad`arska 
samoupravna 
narodna skupnost 
Lendava (Program 
mad`arske narodne
skupnosti 2002)

VRSTA DEJAVNOSTI
Stiki z mati~nim narodom
(gostovanje kakovostnih kulturnih 
skupin v Italiji in na Hrva{kem ter 
gostovanja kakovostnih kulturnih 
skupin iz mati~ne dr`ave)

Stiki z mati~nim narodom 
(sodelovanje z zamejskimi Mad`ari na 
Slova{kem, Vojvodini, Ukrajini, 
Gradi{~anskem predvsem na podro~ju 
ljubiteljske dejavnosti, literarnih stikov,
strokovno sodelovanje in posveti ter 
sodelovanje na prireditvah in s 
kulturnimi ustanovami v R Mad`arski)

ODOBRENO MK
16.207.600

7.200.000

LETO 2003

PREDLAGATELJ
Obalna samoupravna
skupnost italijanske 
narodnosti Koper 
(Program italijanske 
narodne skupnosti
2003)
Pomurska mad`arska 
samoupravna 
narodna skupnost 
Lendava (Program 
mad`arske narodne
skupnosti 2003)

VRSTA DEJAVNOSTI
Stiki z mati~nim narodom
(gostovanje kakovostnih kulturnih 
skupin v Italiji in na Hrva{kem ter 
gostovanja kakovostnih kulturnih 
skupin iz mati~ne dr`ave)

Stiki z mati~nim narodom
(sodelovanje na razstavah in sejmih 
o kulturnih in etnografskih vrednotah
Mad`arov, sodelovanje na prireditvah 
v R Mad`arski ter sodelovanje 
s kulturnimi ustanovami v Budimpe{ti)

ODOBRENO MK
13.150.000

7.337.000
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LETO 2004

PREDLAGATELJ
Obalna samoupravna
skupnost italijanske 
narodnosti Koper 
(Program italijanske 
narodne skupnosti
2004)

Pomurska mad`arska 
samoupravna 
narodna skupnost 
Lendava (Program 
mad`arske narodne
skupnosti 2004)

VRSTA DEJAVNOSTI
Stiki z mati~nim narodom
(Gostovanja izvajal~evih kakovostnih
kulturnih skupin v Italiji in na 
Hrva{kem, gostovanja kakovostnih 
skupin iz Italija in Hrva{ke pri izvajalcu,
ohranjanje narodne identitete, dru`enje
ter spodbujanje za kakovostnej{e delo
pri stikih z mati~nim narodom)
Stiki z mati~nim narodom
(sodelovanje na razstavah in sejmih 
o kulturnih in etnografskih vrednotah
Mad`arov, sodelovanje na prireditvah 
v R Mad`arski ter sodelovanje 
s kulturnimi ustanovami v Budimpe{ti)

ODOBRENO MK
14.377.175

7.800.000

LETO 2002

PREDLAGATELJ
Zveza Romov 
Slovenije

VRSTA DEJAVNOSTI
Mednarodno sodelovanje Romov:
Gostovanje Romskega dru{tva Amala
na [vedskem

ODOBRENO MK
730.000

LETO 2003

PREDLAGATELJ
Zveza Romov 
Slovenije

VRSTA DEJAVNOSTI
Mednarodno sodelovanje Romov:
Gostovanje v tujini Romskega dru{tva
Amala Ljubljana 

ODOBRENO MK
200.000

LETO 2004

PREDLAGATELJ
Romsko dru{tvo 
Amala

VRSTA DEJAVNOSTI
Mednarodno sodelovanje Romov:
Gostovanje RD Amala na ^e{kem

ODOBRENO MK
500.000



Promocija kulturne raznolikosti programa MK zunaj
Republike Slovenije – leta 2002, 2003 in 2004

DRUGE MANJ[INSKE ETNI^NE SKUPNOSTI IN PRISELJENCI

LETO 2002

/

LETO 2004

/

Promocija kulturne raznolikosti, projekti financirani 
na javnem skladu RS za kulturne dejavnosti  – 
leta 2002, 2003 in 2004
Samo za razli~ne etni~ne manj{inske dejavnosti (za narodni skupnosti in romske
skupnosti ni financiranja na JSKD)

LETO 2002

/
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LETO 2003

PREDLAGATELJ
Zveza makedonskih 
kulturnih dru{tev 
v RS

VRSTA DEJAVNOSTI
Mednarodno sodelovanje:
Udele`ba na evropskem folklornem 
festivalu v ZRN

ODOBRENO MK
400.000

LETO 2003

PREDLAGATELJ
Srpsko kulturno 
dru{tvo v Mariboru
Zveza makedonskih 
kulturnih dru{tev 
Slovenije
Dru{tvo bosansko-
hercegovskega in 
slovenskega
prijateljstva Ljiljan
Dru{tvo Srbska 
skupnost
Srbsko kulturno in 
humanitarno dru{tvo
Desanka Maksimovi}

VRSTA DEJAVNOSTI, NASLOV PROJEKTA
Etno-folklorna: Gostovanje v Banjaluki

Etno-folklorna: Gola~ko sre~anje 
v Makedoniji

Etno-folklorna: Gostovanje v BiH

Etno-folklorna: Gostovanje folklorne
skupine v BiH
Etno-folklorna: Udele`ba na prireditvi 
v Srbiji

ODOBRENO 
50.000

100.000

150.000

50.000

100.000
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LETO 2004

PREDLAGATELJ
Dru{tvo bosansko-
hercegovskega in 
slovenskega 
prijateljstva Ljiljan
Klub muslimanov BiH 
v Sloveniji
Kulturno {portno 
dru{tvo Bo{njakov 
Jesenice Biser
Srpsko kulturno 
dru{tvo Maribor
Arabski klub 
v Sloveniji

VRSTA DEJAVNOSTI, NASLOV PROJEKTA
Etno-folklorna: Gostovanje v BiH

Narodne pesmi Bo{njakov v BiH

Mednarodni festival folklore Otoka
2004

Strokovno-izobra`evalna ekskurzija 
v Srbijo in ^rno Goro
Organizacije kvalifikacij in izdaja 
{tudentskega ~asopisa

ODOBRENO 
100.000

80.000

80.000

100.000

200.000



Priloga 4

Navedeni so podatki, ki so prispeli v sektor za kulturne pravice manj{in in kulturne
raznolikosti.
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LETO 2002

ZAP. 
[T.
1

LETO

2

PODRO^JE

3
Glasbeno 
podro~je

MANJ[INSKA
SKUPNOST
4
Romi

MANJ[INSKI PROGRAM, PROJEKT, 
INVESTICIJA
5
Koncert Svetovni dan Romov 
v Cankarjevem domu

LETO 2003

ZAP. 
[T.
1

LETO

2

PODRO^JE

3
Glasbeno 
podro~je
Zalo`ni{tvo

Knji`ni~arstvo

MANJ[INSKA
SKUPNOST
4
Romi

Mad`ari

MANJ[INSKI PROGRAM, PROJEKT, 
INVESTICIJA
5
Koncert Svetovni dan Romov 
v Cankarjevem domu
[tudentska zalo`ba (Kartesza: 
Brezusodnost, v slovenskem jeziku
Analogija mad`arske kratke proze, 
prevod v slovenski jezik
Zalo`ba Jelenkov (Gabor Csordas: 
prevod v slovenski jezik
Skupaj
Nakup knjig in posebni program 
za potrebe narodne skupnosti
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VI[INA ZAPRO[ENIH
SREDSTEV (V SIT)

6

VI[INA ODOBRENIH
SREDSTEV (V SIT)

7

INDEKS

8 (7:6)

REALIZACIJA
(V SIT)

9
785.000

INDEKS

10 (9:7)

VI[INA ZAPRO[ENIH
SREDSTEV (V SIT)

6

VI[INA ODOBRENIH
SREDSTEV (V SIT)

7

INDEKS

8 (7:6)

REALIZACIJA
(V SIT)

9
500.000

1.400.000

3.252.327

500.000

5.152.327

15.927.456

INDEKS

10 (9:7)
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LETO 2004

ZAP. 
[T.
1

LETO

2

PODRO^JE

3
Glasbeno 
podro~je

Gledali{~e

Knji`ni~arstvo

MANJ[INSKA
SKUPNOST
4
Romi

Italijani

Mad`ari

MANJ[INSKI PROGRAM, PROJEKT, 
INVESTICIJA
5
Svetovni dan Romov 
v Cankarjevem domu
Brizani (izdaja zgo{~enke s koncerta 
+ romska suita
Skupaj
Gledali{ko dru{tvo Skysma, Se~a 63, 
Portoro` (predstava »Pogon«)
Nakup knjig in poseben program 
za potrebe narodne skupnosti
Dodatni nakup knji`ni~nega gradiva 
in informacijskih virov
Obdelava in posredovanje knji`ni~nega 
gradiva in informacijskih virov
Zagotavljanje komuniciranja v jeziku 
narodne skupnosti
Informacijsko opismenjevanje
Usposabljanje zaposlenih za delo 
s pripadniki narodne skupnosti
Bralna kultura in knji`ni~na vzgoja 
za pripadnike narodne skupnosti
Strokovno sodelovanje z mati~nim narodom
Druge dejavnosti
Skupaj
Dodatni nakup knji`ni~nega gradiva 
in informacijskih virov
Obdelava in posredovanje knji`ni~nega 
gradiva in informacijskih virov
Zagotavljanje komuniciranja v jeziku 
narodne skupnosti
Informacijsko opismenjevanje
Usposabljanje zaposlenih za delo 
s pripadniki narodne skupnosti
Bralna kultura in knji`ni~na vzgoja 
za pripadnike narodne skupnosti
Strokovno sodelovanje z mati~nim narodom
Druge dejavnosti
Skupaj
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VI[INA ZAPRO[ENIH
SREDSTEV (V SIT)

6

39.770.599

5.856.264

4.608.349

1.142.012

1.798.592
840.000

1.516.994

812.804
3.232.010

19.807.025
3.396.972

6.925.296

2.386.000

1.486.465
1.071.080

1.530.958

1.216.864
1.949.940

19.963.575

VI[INA ODOBRENIH
SREDSTEV (V SIT)

7

INDEKS

8 (7:6)

REALIZACIJA
(V SIT)

9
759.400

300.000

1.059.400
900.000

INDEKS

10 (9:7)



Priloga 5

Kulturna dejavnost razli~nih manj{inskih skupnosti 
v RS – po ob~inah 
(v seznamu so navedeni tisti, ki so dosedaj `e kakorkoli izrazili zahtevo na MK)

Ljubljana:

• Dru{tvo Afri{ki center, Ljubljana
• Kulturno dru{tvo Albancev Migjeni, Ljubljana
• Arabski klub v Sloveniji, Ljubljana
• Bo{nja{ka kulturna zveza Slovenije, Ljubljana
• Dru{tvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva »Ljiljan«, Ljubljana
• Zveza hrvatskih kulturnih dru{tev v Sloveniji, Ljubljana
• Hrvatski kulturni dom v Sloveniji, Ljubljana
• Judovska skupnost Slovenije, Ljubljana
• Slovensko ko~evarsko dru{tvo »Peter Kozler«, Ljubljana
• Zveza makedonskih kulturnih dru{tev Slovenije, Ljubljana
• Makedonsko kulturno dru{tvo »Makedonija, Ljubljana
• Dru{tvo srbska skupnost, Ljubljana
• Kulturno dru{tvo Srbska kulturna zajednica, Ljubljana
• Zveza srbskih dru{tev Slovenije, Ljubljana 
• Kulturno dru{tvo Mihajlo Pupin, Ljubljana
• Kulturno umetni{ko dru{tvo Mladost, Ljubljana
• Mad`arsko kulturno dru{tvo Petó́fi Sándor, Ljubljana

Medvode: 

• Kulturno zdru`enje v Sloveniji Sand`ak, Medvode

Kranj:

• Dru{tvo rojakov Plava i Gusinja Izvor, Kranj;
• ^rnogorsko kulturno prosvetno in {portno dru{tvo Mora~a, Kranj
• Makedonsko kulturno dru{tvo »Sv. Ciril in Metod« Kranj, Kranj
• Kulturno dru{tvo Brdo, Kranj
• Srbsko kulturno in prosvetno dru{tvo Sveti Sava, Kranj

Jesenice:

• Makedonsko kulturno dru{tvo »Iliden« Jesenice Jesenice
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• Kulturno dru{tvo muslimanov Biser, Jesenice 

[kofja Loka:

• Hrvatski klub Komu{ina [kofja Loka, [kofja Loka

Radovljica:

• Kulturno posvetno in {portno dru{tvo Vuk Karad`i} Radovljica, Radovljica

Maribor:

• Hrvatsko kulturno dru{tvo v Mariboru, Maribor
• Folklorno makedonsko dru{tvo Vardarka Maribor, Maribor
• Makedonsko kulturno dru{tvo Biljana, Maribor
• Internacionalno dru{tvo Most Svobode – Freiheitsbrücke-Freedomsbridge Maribor
• Kulturno dru{tvo nem{ko govore~ih `ena Mostovi, Maribor
• Srbsko kulturno dru{tvo Maribor, Maribor

Celje:

• Zveza srbskih kulturnih dru{tev v RS, Celje
• Srbsko humanitarno dru{tvo Desanka Maksimovi}, Celje

Novo Mesto:

• Hrva{ko kulturno zdru`enje Novo Mesto, Novo Mesto

Dolenjske Toplice:

• Dru{tvo Ko~evarjev Staroselcev, Dolenjske Toplice

Apa{ko polje:

• Internacionalno dru{tvo Most Svobode Apa{ko polje, Apa~e
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