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ДЕМОГРАФСКИ ТРЕНДОВИ, ПОЛОЖАЈ 
И ПРАВА СРБА У СЛОВЕНИЈИ*

Са же так
Рад се ба ви про у ча ва њем де мо граф ског раз вит ка, по ло жа ја и 

пра ва Ср ба у Сло ве ни ји ко ји су, пре рас па да СФРЈ и ге о по ли тич-
ких про ме на, пред ста вља ли је дан од шест кон сти ту тив них на ро да, 
док да нас чи не тзв. но ву на ци о нал ну ма њи ну. Основ ни из вор по да-
та ка су зва нич ни по пи си ста нов ни штва има ју ћи у ви ду да су број-
ност и ет нич ка ком пакт ност основ ни де мо граф ски фак то ри ко ји 
де тер ми ни шу ре а ли за ци ју пра ва и сло бо да сва ке ма њи не. Та ко ђе, 
рад пред ста вља ис тра жи ва ње со цио-де мо граф ских ка рак те ри сти-
ка, на ци о нал ног, кул тур ног и је зич ког иден ти те та Ср ба, као и на чи-
не ње го вог очу ва ња. Ма да је дру штве ни и прав ни по ло жај срп ске 
ма њи не од ре ђен европ ским стан дар ди ма, ана ли за ука зу је на њи хов 
не де фи ни сан по ло жај бу ду ћи да још увек не ма ју при знат ста тус 
на ци о нал не ма њи не, док су у прак си су о че ни са ве ћом или ма њом 
аси ми ла ци јом. У ци љу пот пу ни јег оства ре ња ма њин ских пра ва 
и по бољ ша ња по ло жа ја Ср ба ве ли ки зна чај има, по ред устав них 
за ко на и ра ти фи ко ва ња ме ђу на род них до ку ме на та и до бро осми-
шље на по ли ти ка и по моћ ма тич не др жа ве. 
Кључ не ре чи: Ср би, де мо граф ски трен до ви, по пис ста нов ни штва, но ва 

на ци о нал на ма њи на, по ло жај, пра ва, за ко но дав ство, Сло-
ве ни ја.

Јед на од по сле ди ца ра та, рас па да СФРЈ и фор ми ра ња но-
вих ет но на ци о нал них др жа ва 1990-их го ди на, је сте ет нич ка не-
то ле ран ци ја и кон флик ти из ме ђу ве ћин ског и ма њин ског ста нов-

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 
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ни штва. Та ко ђе, отво ри ло се и пи та ње по ло жа ја и пра ва ка ко већ 
по сто је ћих на ци о нал них ма њи на, та ко и тзв. но вих ма њи на, од но-
сно при пад ни ка оних ет нич ких за јед ни ца ко ји су на кон се це си је 
оста ли одво је ни од сво јих ма тич них на ро да и у но во фор ми ра ним 
др жа ва ма по ста ли ма њи на. То се у Евро пи по твр ди ло у про шло-
сти при ли ком рас па да Аустро у гар ског и Осман лиј ског цар ства и 
на стан ка но вих на ци о нал них др жа ва на тим про сто ри ма, а у но ви-
јој исто ри ји у слу ча је ви ма дез ин те гра ци је СФРЈ, СССР и ЧССР у 
ко ји ма су по је ди ни де ло ви кон сти ту тив них на ро да по ста ли “но ва 
ма њи на”. По ја вио се про блем ка ко де фи ни са ти ста тус гра ђа на ко ји 
не при па да ју ве ћин ском на ро ду, а до та да ни су има ли ни по ло жај 
на ци о нал не ма њи не. Ова про ме на ста ту са ко ја на ста је као ре зул-
тат из град ње но вих др жа ва те шко је при хва тљи ва за ли ца ко ја су у 
бив шој СФРЈ пред ста вља ли је дан од шест кон сти ту тив них на ро да, 
да би се го то во пре ко но ћи на шли у по зи ци ји ма њи не. За од ре ђе-
ње пој ма “но ва ма њи на”, као и сва ке ма њи не, по себ но је ва жан 
од нос из ме ђу на ци о нал но сти и др жа вљан ства. На и ме, још од Вер-
сај ског спо ра зу ма (1919) ужи ва ње ма њин ских пра ва ве за но је за 
др жа вљан ство, од но сно по сто је од ред бе по ко ји ма се ауто мат ски 
утвр ђу је др жа вљан ство стра ним др жа вља ни ма при по је ним но вој 
др жа ви. Да кле, др жа вљан ство је услов да јед на ет нич ка за јед ни ца 
стек не пра во да бу де на ци о нал на ма њи на, што ва жи и да нас, па је 
с тим у ве зи за при пад ни ке но вих ма њи на ве о ма ва жно да им бу де 
при зна то пра во на др жа вљан ство у зе мљи у ко јој жи ве. По де ла на 
ста ре и но ве ма њи не им пли ци ра да ста ре ма њи не има ју ду жу тра-
ди ци ју у оства ри ва њу ма њин ских пра ва, док но ве ма њи не та пра ва 
оства ру ју тек од ус по ста вља ња др жав не са мо стал но сти. Та ко ђе, 
сма тра се да ста ре ма њи не бо ље и ефи ка сни је оства ру ју сво ја пра-
ва, док но ве ма њи не тек из гра ђу ју сво је ин сти ту ци је. У ствар но-
сти, на јед нак на чин се тре ти ра ју обе вр сте на ци о нал них ма њи на, 
па за то раз ли ко ва ње ових ма њи на има сми сла са мо ка да се го во ри 
о по ли тич ком од но су пре ма ма њи на ма.1) 

МОДЕЛ ЗАШТИТЕ НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА У СЛОВЕНИЈИ 

У до ку мен ти ма Ује ди ње них на ци ја, ОЕБС-а и Са ве та Евро-
пе по сто је број не од ред бе ко је се од но се на на ци о нал не ма њи не, 
али не и оба ве зни, оп ште при хва ће ни стан дар ди, ни ти уни вер зал на 
пра ви ла и кри те ри ју ми пре ма ко ји ма би био ја сно ре гу ли сан ста тус 

1) Д. Ја њић, «Но ве на ци о нал не ма њи не и де мо крат ска ма њин ска по ли ти ка», у збор ни ку: 
НационалнемањинекаофакторстабилностиумеђународнимодносимаХрватскеи
Србије, (при ре ди ли Д. Ба бић и Д. Жу па рић-Иљић), Ин сти тут за ми гра ци је и на род но-
сти, За греб, 2010, стр. 209.
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и пра ва ма њи на, из у зев за бра не дис кри ми на ци је и уоп ште но фор-
му ли са ног пра ва на очу ва ње ет нич ко-вер ског иден ти те та.2) Не ка од 
тих до ку ме на та су прав но оба ве зу ју ћа за др жа ве ко је их при хва те, 
док сва дру га има ју ви ше по ли тич ки зна чај јер др жа ве ни су оба-
ве зне да их на уну тра шњем пла ну усво је, због че га их раз ли чи то 
ин тер пре ти ра ју и ре а ли зу ју у за ви сно сти од по ли тич ке си ту а ци је и 
оп штег од но са сна га на ме ђу на род ној сце ни. Да кле, по сто ји ве ли-
ки рас ко рак из ме ђу зна ча ја ма њин ског пи та ња, са јед не и до са да-
шњих по ли тич ких ре ше ња, са дру ге стра не. На при мер, у окви ру 
раз ли чи тих де кла ра ци ја, кон вен ци ја и до ку ме на та још увек не по-
сто ји ја сна, уни вер зал на, оп ште при хва ће на де фи ни ци ја на ци о нал-
них ма њи на из ко је би се ви де ло ко све спа да у ма њи не, од но сно ко 
мо же да ко ри сти од ре ђе на пра ва.3) Због то га, по сто је ћа ме ђу на род-
на до ку мен та ко ја ре гу ли шу ма њин ско пи та ње не ма ју иден тич на 
ре ше ња и са др же раз не не пре ци зне, уоп ште не фор му ла ци је ко ји ма 
се ре ла ти ви зу ју од ре ђе не од ред бе, па се др жа ве осе ћа ју сло бод не 
да са ме, по сво јој во љи и про це ни, пре ма сво јим при ли ка ма, мо-
гућ но сти ма и ин те ре си ма од ре ђу ју ко је ће све гру пе сма тра ти ма-
њин ским ко лек ти ви те ти ма.4) 

У Сло ве ни ји мо дел ре гу ли са ња по ло жа ја и за шти те пра ва 
на ци о нал них ма њи на за сни ва се на по де ли у че ти ри ка те го ри је. 
Пр ва под ра зу ме ва све о бу хват ну за шти ту пра ва исто риј ских на ци о-
нал них ма њи на (Ита ли ја ни и Ма ђа ри) ко ја по ред устав них од ред-
би укљу чу је и оне из дру гих од го ва ра ју ћих за ко на и про пи са. Дру-
га ка те го ри ја са др жи се лек тив не од ред бе ве за не за пра ва и ста тус 
ром ске на ци о нал не ма њи не. Тре ћа об у хва та ма њи број од ред би 
ко је се од но се на за шти ту не мач ке ма њи не и че твр та да је оп шти 
оквир за очу ва ње иден ти те та на ци о нал них ма њи на. Да кле, глав на 

2) Пи та ње ма њи на нај пре је би ло по сред но ре гу ли са но у окви ру Ује ди ње них на ци ја, а нај-
по зна ти ја до ку мен та су По ве ља УН (1945), Ме ђу на род ни пакт о гра ђан ским и по ли тич-
ким пра ви ма (1976) и Де кла ра ци ја о пра ви ма при пад ни ка на ци о нал них или ет нич ких, 
вер ских и је зич ких ма њи на (1992). На про сто ру Евро пе нај ве ћи ре зул та ти су по стиг ну-
ти у окви ру ор га ни за ци је ОЕБС-а, као што су За вр шни до ку мент из Хел син ки ја (1975), 
Беч ки до ку мент ОЕБС (1989), Па ри ска по ве ља за но ву Евро пу (1990) и мно ги дру ги, а 
на ро чи то ус по ста вља њем Ви со ког ко ме са ра за на ци о нал не ма њи не (1992). У окви ру 
Са ве та Евро пе тре ба ис та ћи Европ ску по ве љу о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма 
(1992) и Оквир ну кон вен ци ју за за шти ту на ци о нал них ма њи на (1995) ко је је и на ша зе-
мља ра ти фи ко ва ла. 

3) Ита ли јан ски про фе сор Ка по тор ти (Ca po tor ti) је још 1970-их го ди на пред ло жио усва ја-
ње јед не по себ не де кла ра ци је о пра ви ма ма њи на и дао нај све о бу хват ни ју де фи ни ци ју 
ко ја гла си: ма њи на је гру па број ча но ма ња од оста лог пре о вла ђу ју ћег ста нов ни штва 
не ке др жа ве, чи ји чла но ви, др жа вља ни те др жа ве, има ју ет нич ке, вер ске или је зич ке 
ка рак те ри сти ке раз ли чи те од оста лог ста нов ни штва и по ка зу ју осе ћа ње со ли дар но сти 
у очу ва њу сво је кул ту ре, тра ди ци је, ре ли ги је и је зи ка. Ви де ти: F. Ca po tor ti, Studyonthe
rightsofpersonsbelongingtoethnic,religiousandlinguisticminorities. Sub-Com mis sion for 
Pre ven tion of Di scri mi na tion and Pro tec tion of Mi no ri ti es, 1979. 

4) Б. Кри во ка пић, Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од но са, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010. 
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од ли ка сло ве нач ког мо де ла су раз ли чи ти об ли ци за шти те ма њи-
на. У ве зи ма њин ске про бле ма ти ке, у Уста ву Сло ве ни је не по сто је 
по себ не од ред бе осим оне о из ра жа ва њу на ци о нал не при пад но сти 
и ко ри шће њу свог ма тер њег је зи ка и пи сма (члан 61 и 62) док се 
од ред бе ко је се од но се на тзв. но ве ма њи не на ла зе са мо у не ким 
за ко ни ма (на при мер, За кон о основ ној шко ли, За кон о оства ри ва-
њу јав ног ин те ре са из кул ту ре и дру ги).5) У Сло ве ни ји не по сто ји 
зва нич на де фи ни ци ја на ци о нал них ма њи на, а при пад ни ци ма њин-
ских за јед ни ца ко ји ужи ва ју по себ ну за шти ту екс пли цит но су на-
ве де ни у Уста ву.

Тре ба на гла си ти да су кључ ни еле мен ти сло ве нач ког мо де-
ла за шти те ма њи на аутох то ност, на ци о нал но ме шо ви та те ри то ри ја 
и збир ко лек тив них пра ва. За ита ли јан ску и ма ђар ску на ци о нал ну 
ма њи ну ко ри сти се тер мин аутох то не за јед ни це и њи хо ва за шти та 
је те ри то ри јал но огра ни че на, од но сно ве за на је за под руч је на ко-
ји ма они жи ве. Ме ђу тим, кон цепт аутох то но сти као кључ ни за од-
ре ђе ње на ци о нал не ма њи не, не са др жи де фи ни ци ју ду жи не бо рав-
ка на те ри то ри ји Сло ве ни је на осно ву че га би се при пад ни ци не ке 
ет нич ке за јед ни це мо гли сма тра ти аутох то ним. Да ље, нор ма тив на 
кла у зу ла не по сто ји што зна чи да се ма њин ска пра ва до де љу ју без 
об зи ра на број или про це нат при пад ни ка не ке на ци о нал не ма њи не 
на од ре ђе ној те ри то ри ји. То ука зу је на чи ње ни цу да Сло ве ни ја при-
зна је на ци о нал ним за јед ни ца ма од го ва ра ју ћу уло гу у исто риј ском 
раз во ју др жа ве. У сло ве нач ком мо де лу ма њин ске за шти те тре ба 
спо ме ну ти још и да је за шти та на ци о нал них ма њи на не по сред но 
по ве за на и са при пад ни ци ма ве ћин ског на ро да (по сто ја ње дво је-
зич ких на зи ва, до ку ме на та на оба је зи ка, у шко ла ма при пад ни ци 
ве ћи не уче је зик и кул ту ру ма њи на и дру го). Сло ве нач ки ма њин-
ски мо дел са др жи и тзв. ком пен за ци о на пра ва (пра во на упо тре бу 
свог је зи ка и пи сма, пра во на обра зо ва ње, ин фор ми са ње, кул тур но 
на сле ђе, ко ри шће ње на ци о нал них сим бо ла и дру го), али ко ја мо гу 
да ужи ва ју са мо при пад ни ци ита ли јан ске и ма ђар ске ма њи не (као 
и де ли мич но ром ске). 6)

Да кле, при пад ни ци ма њи на ко ји су су бјект по себ не ма њин-
ске за шти те ја сно су на бро ја ни у Уста ву, при че му они по се ду ју 
и по себ не ка рак те ри сти ке на осно ву ко јих се раз ли ку ју од ве ћин-
ске по пу ла ци је. Те на ци о нал не за јед ни це су број ча но ма ње од до-
ми нант ног ста нов ни штва, ду го и кон стант но бо ра ве на од ре ђе ном 
про сто ру, има ју дру га чи је ет нич ке осо бе но сти (је зик, кул ту ра, ве-
ра, тра ди ци ја, оби ча ји и слич но) и др жа вља ни су Ре пу бли ке Сло-
ве ни је. Ме ђу тим, по ред ових објек тив них кри те ри ју ма нео п ход них 

5) М. Ко мац, Р. Бе штер, Ф. Ме двед и дру ги,СрбиуБелојКрајини-Врлинићи,Радојчићии
Кордићибилисупрвинасељеници1593. СКЦ, ЈУ НИР, Ниш, 2013, стр. 26. 

6) Ибид, стр. 36.
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за до би ја ње ста ту са на ци о нал не ма њи не, по треб но је да ис пу ња-
ва ју и су бјек тив не кри те ри ју ме, а то су свест о при пад но сти од-
ре ђе ној ет нич кој за јед ни ци, же ља за очу ва њем свог по себ ног ма-
њин ског иден ти те та, као и же ља и за ла га ње за до би ја ње ста ту са 
на ци о нал не ма њи не.

У Уста ву се на во ди да је Сло ве ни ја “др жа ва свих сво јих гра-
ђа на за сно ва на на трај ном и нео ту ђи вом пра ву сло ве нач ког на ро да 
на са мо о пре де ље ње” и из ри чи то се на во де са мо ита ли јан ска и ма-
ђар ска, па су та ко из ван устав не за шти те оста ли при пад ни ци на ци-
о нал них за јед ни ца ко ји су у СФРЈ има ли ста тус кон сти ту тив но сти, 
а ко ји да нас не ма ју јед нак прав ни по ло жај као аутох то не ма њи не. 
Мно ги Ср би су ста ро се де о ци на про сто ру Сло ве ни је због че га се 
са пра вом мо гло ин си сти ра ти на ува жа ва њу ре ле вант них исто риј-
ских и де мо граф ских чи ње ни ца, од но сно на при зна њу устав но-
прав ног ста ту са ко ји је при знат ма ђар ској и ита ли јан ској ма њи ни.7) 

У ве зи за шти те пра ва ма њи на Сло ве ни ја је за кљу чи ла би-
ла те рал не спо ра зу ме (са Ита ли јом и Ма ђар ском), као и број не 
мул ти ла те рар не до ку мен те. Та ко ђе, ра ти фи ко ва ла је нај ва жни је 
до ку мен те Са ве та Евро пе, а то су Оквирнa кон вен ци ја о за шти ти 
на ци о нал них ма њи на (1998) као и Европскa повељa о ре ги о нал-
ним и ма њин ским је зи ци ма (2000). Што се ти че ме ђу на род них од-
но са са Ср би јом, још увек ва же од ред бе сво је вре ме но за кљу че ног 
Про гра ма са рад ње из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Сло ве ни је и та да шње 
Са ве зне Вла де СР Ју го сла ви је на под руч ју кул ту ре и обра зо ва ња 
за пе ри од 2002-2005. го ди не, у ко јем се на во ди да ће две др жа ве 
омо гу ћи ти на ста ву ма тер њег је зи ка и кул ту ре о че му ће се од го ва-
ра ју ћа ми ни стар ства до го во ри ти не по сред но. Сло ве ни ја је усво ји-
ла Де кла ра ци ју о по ло жа ју на ци о нал них ма њи на при пад ни ка бив-
ше СФРЈ (2011), при че му су ма њин ска пи та ња свр ста на у сфе ру 
кул ту ре, док очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та пу тем за кљу чи ва ња 
би ла те рал них спо ра зу ма ни ка да ни је би ла те ма спољ не по ли ти ке 
Сло ве ни је. 

ДЕМОГРАФСКО КРЕТАЊЕ СРБА 
У СЛОВЕНИЈИ (1948-2002) 

То ком ду ге исто риј ске про шло сти Ср би су би ли по пу ла ци-
о но нај број ни ји на род на ју го сло вен ском ге о про сто ру, при сут ни у 
свим ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ,8) са нај ду жом др жа во твор ном тра-

7) Г. Ба шић, «По ло жај ет нич ких ма њи на у др жа ва ма на ста лим на про сто ру прет ход не Ју-
го сла ви је», у: Срби уСловенији, (при ре дио В. Пе тро вић), Свет ска срп ска за јед ни ца, 
Бе о град, 1997, стр. 1-27. 

8) Од укуп но 8,5 ми ли о на Ср ба у бив шој СФРЈ, по по да ци ма из 1991. го ди не, у Сло ве ни ји 
је жи ве ло 47,9 хи ља да, Бо сни и Хер це го ви ни 1.369,3 хи ља да, Хрвaт ској 581,7 хи ља да, 
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ди ци јом, нај ве ћом аутох то ном те ри то ри јом, зна чај ним при род ним 
и еко ном ским по тен ци ја ли ма. Да нас се ве ћи број и кон цен тра ци ја 
срп ског ста нов ни штва ко је жи ви из ван Ср би је на ла зи упра во у др-
жа ва ма на ста лим рас па дом СФРЈ и по чет ком 21. ве ка бро је го то во 
по ла ми ли о на (без Бо сне и Хер це го ви не). 9) 

По пу ла ци о но кре та ње, а пре све га број ност и про стор ни 
раз ме штај, има ју зна чај ног ути ца ја на по ло жај срп ске ма њи не и 
ре а ли за ци ју њи хо вих устав них пра ва и сло бо да у пост ју го сло вен-
ским др жа ва ма.10) Де мо граф ска ис тра жи ва ња на ци о нал них ма њи-
на у јед ном мул ти кул ту рал ном дру штву про у ча ва ју кван ти та тив не 
од но се из ме ђу ет нич ких гру па, њи хо ве ка рак те ри сти ке и спе ци-
фич но сти, ди на ми ку ве ћин ско-ма њин ских од но са, при че му су по-
пи сни по да ци од из у зет ног зна ча ја јер се вр ло че сто оства ри ва ње 
ма њин ских пра ва ве зу је за де мо граф ске фак то ре (број ност и ет-
нич ка ком пакт ност), док де кла ри са ње о на ци о нал ној при пад но сти 
је пи та ње на ци о нал не све сти и са мо о дре ђе ња. 

Сло ве ни ја је пр ви по пис ста нов ни штва има ла под Аустро у-
гар ском мо нар хи јом 1857. го ди не, а по след њи 1910. го ди не, јер се 
убр зо по сле то га, по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та, Аустро у гар-
ска као др жав на тво ре ви на рас па ла. На ред ни по пи си спро во ђе ни 
су у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, али ни је по ста вља но 
пи та ње о на ци о нал ној, већ са мо о вер ској при пад но сти. У по пи су 
пре Дру гог свет ског ра та (1921) ет нич ка струк ту ра мо гла се утвр-
ди ти са мо по сред но пре ко пи та ња о је зи ку и ве ро и спо ве сти, при 
че му ова два обе леж ја ни су укр ште на та ко да је гру па срп ско хр-
ват ског је зи ка оста ла не раш чла ње на, док се ма ке дон ски је зик ни-
је мо гао упи си ва ти као од го вор на пи та ње о је зи ку (због то га за 
Ма ке дон це и Цр но гор це по да ци ни су рас по ло жи ви). Тек са по пи-
сом 1931. го ди не по ста вље но је пи та ње о на ци о нал но сти, али је 
би ло фор мал не при ро де јер су сва ли ца ју го сло вен ског ет нич ког 
по ре кла ис ка зи ва на као це ли на, док су оста ли на во ди ли сво ју на-
ци о нал ну при пад ност.11) По сле Дру гог свет ског ра та у Сло ве ни ји је 
би ло се дам по пи са, при че му по след њи (2011), за раз ли ку од бив-

Ма ке до ни ји 44,2 хи ља да и Цр ној Го ри 57,5 хи ља да при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти.

9) У Бо сни и Хер це го ви ни, пре ма Деј тон ском спо ра зу му (1995), Ср би не ма ју ста тус ма-
њи не већ ста тус јед ног од три кон сти ту тив на на ро да и пу ну јед на кост са Бо шња ци ма 
и Хр ва ти ма. По по пи су из 1991. го ди не ко ји је одр жан пре рас па да СФРЈ, у ет нич кој 
струк ту ри Бо сне и Хер це го ви не, Ср би су чи ни ли 31,2%, Му сли ма ни 43,7%, а Хр ва ти 
17,3%. На ред ни по пис спро ве ден је тек по сле 22 го ди не (ре зул та ти још ни су об ја вље ни) 
и пру жи ће зна чај не ин фор ма ци је о про ме на ма у ет нич ком и ми гра ци о ном са ста ву ста-
нов ни штва.

10) Н. Ра ду шки , «Ср би од кон сти ту тив ног на ро да до на ци о нал не ма њи не»,Српскаполи-
тичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 02/2012, стр. 443. 

11) Н. Ра ду шки, НационалнемањинеуЦентралнојСрбији-етничкепроменеидемограф-
скиразвој, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2007, стр. 13.
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ших ју го сло вен ских ре пу бли ка, ни је одр жан у кла сич ном сми слу, 
већ је спро ве ден тзв. ре ги стар ски по пис ста нов ни штва, што зна чи 
без ан ке та ра и из ла ска на те рен ко ри сте ћи при то ме већ по сто је ће, 
зва нич не ба зе по да та ка ко је при ку пља ју ра зна др жав на те ла. На 
тај на чин, она се при кљу чи ла раз ви је ним европ ским др жа ва ма ко-
је ко ри сте ре ги стре уме сто кла сич ног по пи са (Хо лан ди ја, Исланд, 
Фин ска, Дан ска и дру ге). Ина че, по да ци о на ци о нал ној при пад но-
сти ста нов ни штва Сло ве ни је по пр ви пут ни су при ку пља ни. 

То ком по след њих по ла ве ка, по сма тра но по по пи си ма, број и 
удео Ср ба у укуп ној по пу ла ци ји Сло ве ни је зна чај но је ва ри рао као 
по сле ди ца исто риј ских, по ли тич ких, еко ном ских и ет но де мо граф-
ских чи ни ла ца. Сло ве ни ја је у бив шој Ју го сла ви ји има ла нај хо мо-
ге ни ју ет нич ку струк ту ру ста нов ни штва, али се вре ме ном та хо-
мо ге ност сма њи ва ла услед ими гра ци ја бу ду ћи да је као при вред но 
нај ра зви је ни је под руч је СФРЈ при вла чи ла ста нов ни штво из оста-
лих ре пу бли ка. До Дру гог свет ског ра та у Сло ве ни ји је жи вео ма ли 
број Ср ба ко ји су би ли по том ци оних ко ји су то ком 16. ве ка бе же ћи 
од Ту ра ка на се ли ли Бе лу Кра ји ну, као и ма њи број но во при до шлих 
Ср ба (офи ци ри, др жав ни слу жбе ни ци и дру ги), да би по сле Дру гог 
свет ског ра та по пу ла ци о ну ди на ми ку Ср ба од ли ко вао ап со лут ни и 
ре ла тив ни раст све до по чет ка 21. ве ка. 

Пре ма по пи су из 1948. го ди не, у Сло ве ни ји од укуп но 1,4 
ми ли о на ста нов ни ка, Ср би бро је 7,0 хи ља да (0,5%), за тим 1953. 
го ди не бе ле же 11,2 хи ља да (0,8%), да би по пис 1961. го ди не ре-
ги стро вао 13,6 хи ља да (0,9%) при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти 
(та бе ла 1).12)

Та бе ла 1. По пу ла ци о на ди на ми ка Ср ба у Сло ве ни ји, 1948-2002.

 1948 1953 1961 1971 1981 1991  2002

Укуп но
ста нов ни ка 1391873 1466425 1591523 1727137 1891864 1965986 1964036

Сло вен ци 1350149 1415448 1522248 1624029 1712445 1727018 1631363
 (%) 97,0 96,5 95,6 94,0 90,5 87,8 83,1

Срби 7048 11225 13609 20521 42182 47911 38964

 (%) 0,5 0,8 0,9 1,2 2,2 2,4 2,0

Извор:Књи ге по пи са ста нов ни штва за од го ва ра ју ће го ди не. 
У на ред ном пе ри о ду, а на ро чи то због ин тен зив них ими-

гра ци о них кре та ња по чет ком 1970-их го ди на узро ко ва них ве ћом 
мо гућ но шћу за за по шља ва ње, Сло ве ни ја је има ла по зи ти ван ми-

12) 
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гра ци о ни сал до, од но сно по сма тра но по на ци о нал но сти, ви ше 
до се ље них не го од се ље них Ср ба. Ма да су еко ном ске ми гра ци је 
не сум њи во ва жан чи ни лац, Ср би у Сло ве ни ји има ју сво ју исто-
ри ју па ове ми гра ци је ни су је ди ни и ис кљу чи ви фак тор њи хо вог 
на се ља ва ња и ег зи сти ра ња на том под руч ју. Ми гра ци је из ма ње 
раз ви је них у раз ви је ни ја под руч ја би ле су ка рак те ри стич не за пе-
ри од из ра зи то екс тен зив ног при вред ног ра ста Сло ве ни је. По да ци 
по ка зу ју да су при пад ни ци срп ске на ци о нал но сти у ме ђу по пи сном 
раз до бљу 1971-1981, за бе ле жи ли ин тен зи ван по раст са 20,5 хи ља-
да (1,2%) на 42,2 хи ља да (2,2%) услед еко ном ских ми гра ци ја ка 
Сло ве ни ји из дру гих ре пу бли ка (а по себ но из Бо сне и Хер це го-
ви не).13) Ми гра ци о ни би ланс Ср ба ко ји је то ком чи та вог пе ри о да 
по сле Дру гог свет ског ра та био кон ти ну и ра но по зи ти ван, до сти же 
свој мак си мум 1981. го ди не ка да из но си 14,6 хи ља да (раз ли ка из-
ме ђу до се ље ног и исе ље ног ста нов ни штва). У Сло ве ни ју је до ла-
зи ло углав ном мла ђе рад но-спо соб но ста нов ни штво што по ка зу је 
ана ли за ста ро сне струк ту ре јер је по по да ци ма из 1991. го ди не, од 
укуп ног бро ја Ср ба јед на тре ћи на мла ђа од 20 го ди на, док је оних 
пре ко 60 го ди на са мо око 5%. Ими гра ци о ни то ко ви су се на ста-
ви ли али знат но уме ре ни јим тем пом, па су по по след њем по пи су 
у за јед нич кој др жа ви, Ср би за бе ле жи ли мак си ма лан број и удео 
(47,9 хи ља да или 2,4%) и по сле Хр ва та (2,8%) чи не нај зна чај ни ју 
ет нич ку за јед ни цу у Сло ве ни ји. При то ме, оправ да но се прет по-
ста вља да је тај број и ве ћи јер ме ђу ли ци ма ко ја су се де кла ри са ли 
као Ју го сло ве ни има до ста Ср ба (нај че шће они из ме шо ви тих бра-
ко ва), као и има ју ћи у ви ду по ду дар ност по пу ла ци о не ди на ми ке и 
те ри то ри јал ног раз ме шта ја Ср ба и Ју го сло ве на.14). 

Рас пад СФРЈ, рат и на ци о на ли зам, ма ње мо гућ но сти за за-
по шља ва ње и дру ги фак то ри узро ко ва ли су исе ља ва ње Ср ба из 
Сло ве ни је, што је за јед но са не га тив ним трен до ви ма у де мо граф-
ском кре та њу усло ви ло де по пу ла ци ју срп ске на ци о нал но сти. По-
пис из 2002. го ди не спро ве ден у са мо стал ној др жа ви Сло ве ни ји, 
ре ги стро вао је два ми ли о на ста нов ни ка, од че га Ср би чи не 39 хи-
ља да или 2,0%. Из ме ђу два по пи са (1991-2002) при пад ни ци срп-
ске за јед ни це су за бе ле жи ли сма ње ње број но сти за го то во де сет 

13)  Пре ко јед не тре ћи не Ср ба у Сло ве ни ји ро ђе но је у Бо сни и Хер це го ви ни (37,0%), јед на 
пе ти на у цен трал ној Ср би ји (20,2%), за тим у Хр ват ској (5,1%), Вој во ди ни (3,9%) и на 
Ко со ву и Ме то хи ји (3,1%), што по твр ђу је да се ра ди о кла сич ним еко ном ским ми гра ци-
ја ма ста нов ни штва. Ви де ти: М. Ко мац, “Ср би у Сло ве ни ји” у: СрбиуСловенији (при ре-
дио В. Пе тро вић), Свет ска срп ска за јед ни ца, Бе о град, 1997, стр. 126. 

14) М. Спа сов ски, С. Ки цо шев, Д. Жив ко вић, “Број и те ри то ри јал ни раз ме штај Ср ба и Цр-
но го ра ца у СФРЈ по сле Дру гог свет ског ра та”, у: ЕтничкисаставстановништваСрби-
јеиЦрнеГореиСрбиуСФРЈугославији (при ре ди ла М. Спа сов ски), Ге о граф ски фа кул-
тет, Бе о град, 1993, стр. 285.
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хи ља да што је по ред на ве де них фак то ра ре зул тат и чи ње ни це да 
су их сло ве нач ке вла сти (1992) из бри са ле из ре ги стра стал них ста-
нов ни ка. Ма да су по бро ју и уде лу дру га ет нич ка за јед ни ца (по сле 
Сло ве на ца), Ср би не ужи ва ју ма њин ска пра ва као што је то слу чај 
са ита ли јан ском и ма ђар ском ма њи ном ко је се тре ти ра ју као аутох-
то не, а чи ји је број при пад ни ка знат но ма њи (Ита ли ја на има око 
3,5 хи ља да а Ма ђа ра 8,5 хи ља да), од но сно за јед но чи не око 0,5% 
ста нов ни штва Сло ве ни је. 

У по гле ду основ них де мо граф ских струк ту ра, оно што ва жи 
за го то во сва ку ими грант ску по пу ла ци ју ва жи и за срп ску, јер у 
пол ној струк ту ри пре о вла ђу је му шко ста нов ни штво (21,6 хи ља да 
му шка ра ца или 55,4% и 17,4 хи ља да же на или 44,6%). Са аспек та 
обра зов ног ни воа, пре о вла ђу је сред њи сте пен струч не спре ме (око 
17,7 хи ља да или 51,5%), за тим основ но обра зо ва ње (11,6 хи ља да 
или око 33,7%) и ви ше или ви со ко обра зо ва ње (око 2,7 хи ља да ли-
ца или 8%). С об зи ром да се у Сло ве ни ји при вред ни раз вој 1970-
их го ди на за сни вао на ула га њу у рад но ин тен зив не гра не за ко је 
је би ла по треб на ни ско о бра зо ва на рад на сна га, у ква ли фи ка ци о ној 
струк ту ри Ср ба до ми ни ра ју рад ни ци на ма ши на ма и ин ду стриј ски 
про из во ђа чи (4,5 хи ља да или око 22%), за тим они ко ји оба вља ју 
јед но став не по сло ве (4,1 хи ља да или око 20%), за ни ма ња ко ја су 
ве зи са не ин ду стриј ским на чи ном ра да (3,1 хи ља да), или услу-
жним за ни ма њи ма (2,3 хи ља да), док је знат но ма њи број струч ња-
ка (690) и ви со ких слу жбе ни ка и ме на џе ра (690).15) 

На чин и узро ци до се ља ва ња Ср ба у Сло ве ни ју де тер ми ни-
са ли су и њи хо ве ми грант ске од ли ке због че га ни су про стор но хо-
мо ге ни зо ва ни на јед ном под руч ју већ су дис пер зив но на ста ње ни, 
ра су ти у го то во свим оп шти на. Као из ра зи то ур ба на по пу ла ци ја 
нај ви ше су кон цен три са ни у ре ги о ну Љу бља не (пре ко јед не тре-
ћи не од укуп не срп ске по пу ла ци је ко ја жи ви у Сло ве ни ји), за тим 
у оп шти на ма Крањ, Ма ри бор, Це ље, Ко пар, Ве ле ње, Је се ни це и 
дру гим ин ду стриј ским и ру дар ским цен три ма (са уде ли ма од око 
3% до 7%). Нај ма њи број Ср ба има ју на се ља ис точ не и се ве ро и-
сточ не Сло ве ни је ко ја су пре те жно аграр на што по твр ђу је вр сту 
ми гра ци о них кре та ња у пе ри о ду бр зе ин ду стри ја ли за ци је Сло ве-
ни је. Ва жно је ис та ћи да упра во та кав раз ме штај Ср ба ко је од ли ку-
је те ри то ри јал на дис пер зи ја чи ни ре ле ван тан де мо граф ски фак тор 
ко ји уз оста ле раз ло ге об ја шња ва за што ни је до шло до уну тра шње 

15)  M. Ко мац, “По ло жај Ср ба у Сло ве ни ји”, у: Положајиидентитетсрпскемањинеују-
гоисточнојицентралнојЕвропи (при ре дио: В. Ста нов чић ), СА НУ, Бе о град, 2005, стр. 
265.
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хо мо ге ни за ци је срп ске по пу ла ци је, од но сно до ши рег ис по ља ва ња 
ет нич ког иден ти те та. 

ПОЛОЖАЈ И ПЕРСПЕКТИВЕ СРБА КАО НОВЕ 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У СЛОВЕНИЈИ

Са фор ми ра њем но ве др жа ве Сло ве ни је ра ди кал но су се про-
ме ни ли по ло жај, пра ва и усло ви очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та 
Ср ба. На ста нак са мо стал не др жа ве отво рио је про блем до би ја ња 
др жа вљан ства (па са мим тим и ко ри шће ња ма њин ских пра ва) за 
бив ше на ро де СФРЈ ко ји су се већ на ла зи ли на ра ду или бо рав ку у 
Сло ве ни ји (Ср би, Хр ва ти, Бо шња ци) и та ко се го то во пре ко но ћи 
на шли у по зи ци ји стра них др жа вља на и при пад ни ка ими грант ске 
еко ном ске за јед ни це.16) Ова ли ца, иако су има ла стал но пре би ва-
ли ште у Сло ве ни ји, из бри са на су из ре ги стра стал ног ста нов ни-
штва, од у зе то им је др жа вљан ство и на тај на чин су ли ше ни свих 
гра ђан ских и људ ских пра ва. Устав ни суд Сло ве ни је је пре су дио 
(1999. и 2002) да је та кав по сту пак био не у ста ван, али је на кра ју 
слу чај ипак до спео до Европ ског су да за људ ска пра ва у Стра збу ру 
ко ји је до нео од лу ку (2010) на осно ву ко је је из бри са ним ли ци ма 
ре тро ак тив но вра ће но пра во на трај но пре би ва ли ште, чак и пра во 
на др жа вљан ство. Сло ве ни ја је на кон то га до не ла За кон о уре ђе њу 
ста ту са др жа вља на дру гих др жа ва на след ни ца бив ше СРФЈ (2010) 
чи ме је то пра во ре а ли зо ва но. 

Фор мал но-прав ни ста тус Ср ба у Сло ве ни ји још увек ни је ја-
сно де фи ни сан и пред ста вља отво ре но пи та ње о ко ме ће се и у 
на ред ном пе ри о ду раз го ва ра ти. Иако су по број но сти нај ве ћа ма-
њин ска за јед ни ца, они не ма ју ста тус на ци о нал не ма њи не и мо гућ-
ност оства ре ња пра ва ко ја би им по том осно ву при па да ла. Та ко ђе, 
не ма ју ни ста тус аутох то но сти (ма да за то и не по сто ји зва нич на 
де фи ни ци ја о ду жи ни бо рав ка на те ри то ри ји Сло ве ни је) упр кос то-
ме што су се њи хо ви пре ци до се ли ли још сре ди ном 16. ве ка у Сло-
ве ни ју, од но сно у Бе лу Кра ји ну. 17) 

16) Др жа вљан ство као кри те ри јум за до би ја ње ста ту са на ци о нал не ма њи не мно ге др жа-
ве ко ри сте у сми слу по ста вља ња по себ них (или не мо гу ћих) усло ва за ње го во сти ца ње 
при пад ни ци ма тзв. но вих ма њи на. 

17) Пре ма исто риј ским из во ри ма, Ср би су до шли на про стор Бе ле Кра ји не још 1530. го ди-
не у вре ме ве ли ких се о ба Ср ба, ка да су на се ља ва ли гра нич но под руч је ко је је Аустро-
у гар ска фор ми ра ла као од брам бе ну ли ни ју од Ту ра ка, по зна то као Вој на Кра ји на. У 
ет но ло шкој ли те ра ту ри се Бе ла Кра ји на на во ди као ре ги он где Ср би жи ве го то во по ла 
ве ка и где су у ве ли кој ме ри ус пе ли да са чу ва ју свој на ци о нал ни иден ти тет, је зик, ве ру 
и оби ча је. Ви де ти: Д. Ог ња но вић, «По глед кроз про шлост и ви ђе ње бу дућ но сти Ср ба у 
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Због чи ње ни це да им ни су за га ран то ва на ни ка ква ма њин ска 
пр ва, а по себ но има ју ћи у ви ду про блем ма тер њег је зи ка као нај ва-
жни је ком по нен те на ци о нал ног иден ти те та, Ср би ма пре ти аси ми-
ла ци ја. При ли ком по пи са из 1991. го ди не, по ста вље на су два пи-
та ња што ја сно по ка зу је да је де вал ви ра ње срп ског је зи ка за по че ло 
још и пре фор ми ра ња но ве са мо стал не др жа ве Сло ве ни је. Та ко, у 
ет нич ки ме шо ви тим бра ко ви ма, сло ве нач ки је зик пре вла да ва без 
об зи ра ко ји од ро ди те ља је срп ске на ци о нал но сти, док је зик ве ћин-
ског на ро да има зна чај ну уло гу и у окви ру не сло ве нач ких, ет нич ки 
хо мо ге них по ро ди ца. На при мер, са мо 10-12% де це чи ја су оба ро-
ди те ља Ср би на во ди срп ски је зик као го вор ни је зик.18) 

Сло ве нач ки је зик је зва ни чан је зик у Сло ве ни ји. По пис из 
2002. го ди не, по ка зу је да се 87,7% ста нов ни штва Сло ве ни је де-
кла ри са ло за сло ве нач ки као ма тер њи је зик, за тим хр ват ски 2,8%, 
срп ски 1,6%, бо сан ски 1,6% и дру ги. Број ли ца ко ји су на ве ли срп-
ски као ма тер њи је зик (31,3 хи ља де) ма њи је од укуп ног бро ја Ср-
ба (39,0 хи ља да), што ука зу је на при су тан про цес аси ми ла ци је.19) 
Ма ђар ски и ита ли јан ски има ју ста тус зва нич ног је зи ка у ет нич ки 
ме шо ви тим сре ди на ма (у по гра нич ним де ло ви ма са Ма ђар ском и 
Ита ли јом), док срп ски је зик гу би дру штве ну вред ност и огра ни ча-
ва се са мо на ко му ни ка ци ју у окви ру при пад ни ка срп ске ет нич ке 
за јед ни це. У прак си то зна чи да при пад ни ци срп ске ма њи не упо-
тре бља ва ју свој је зик са мо са су на род ни ци ма и у по ро ди ци, док у 
јав ном жи во ту они упо тре бља ва ју је зик сре ди не пре ко ко јег по-
сти жу дру штве ну и со ци јал ну про мо ци ју. Усва ја ње дру гог је зи ка 
нај пре као го вор ног, а за тим и као ма тер њег (у дру гој, тре ћој и на-
ред ним ге не ра ци ја ма), ука зу је на де ло ва ње ет но ге нет ских и аси-
ми ла ци о них про це са, па с тим у ве зи, јед но од нај ва жни јих пи та ња 
ко је би тре ба ло ре гу ли са ти је сте пра во на упо тре бу и обра зо ва ње 
на свом ма тер њем је зи ку и пи сму. 

Сло ве ни ју је Са вет Евро пе упо зо ра вао на нео п ход ност вред-
но ва ња срп ског (као и хр ват ског и бо сан ског) је зи ка. У пр вом из-
ве шта ју Од бо ра струч ња ка (2004) на стао на осно ву Европ ске по-

Бе лој Кра ји ни», у: СрбиуСловенији, (при ре дио В. Пе тро вић), Свет ска срп ска за јед ни-
ца, Бе о град, 1997, стр. 103. 

18) М. Ко мац, «Ср би у Сло ве ни ји» у: СрбиуСловенији(при ре дио В. Пе тро вић), Свет ска 
срп ска за јед ни ца, Бе о град, 1997, стр. 126. 

19)  Ма тер њи је зик пред ста вља објек тив но и јед но од нај ва жни јих по пи сних пи та ња за 
ана ли зу ет нич ке струк ту ре ста нов ни штва има ју ћи у ви ду да је на ци о нал на при пад ност 
про мен љи ва ка те го ри ја усло вље на раз ли чи тим фак то ри ма, па због то га по ја ва ал те ро-
фо ни је, од но сно не по кла па ње је зи ка и на ци о нал но сти ука зу је на ве ћу или ма њу при-
сут ност аси ми ла ци о них про це са. Ви де ти: Н. Ра ду шки, «Ме ђу соб на де тер ми ни са ност 
на ци о нал ног и је зич ког иден ти те та - де мо граф ски аспект»,Политичкаревија, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3 /2012, стр. 171.



СПМброј1/2014,годинаXXI,свеска43. стр.251-265.

262

ве ље о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма (при ме на По ве ље у 
Сло ве ни ји) ука за но је на тра ди ци о нал но при су ство срп ског је зи ка 
у Сло ве ни ји од 16. ве ка. Због то га се пред ла же Вла ди да у са рад-
њи са ли ци ма ко ји тај је зик го во ре, утвр де чи ње ни це и пред ста ве 
ре зул та те тог по ступ ка у сле де ћем пе ри о дич ном из ве шта ју. Од бор 
ми ни ста ра Са ве та Евро пе усво јио је (2004) пре по ру ку о спро во ђе-
њу Европ ске по ве ље о ре ги о нал ним и ма њин ским је зи ци ма у ко јој 
је из ме ђу оста лог пред ло жио сло ве нач ким ор га ни ма вла сти да по-
шту ју сва за па жа ња Од бо ра струч ња ка, а пре све га да „ у са рад њи 
са љу ди ма ко ји те је зи ке го во ре раз ја сне пи та ње тра ди ци о нал ног 
при су ства срп ског и бо сан ског је зи ка у Сло ве ни ји.“ 20) 

Да нас Ср би у Сло ве ни ји не ма ју сво је шко ле, ме ди је и ин сти-
ту ци је ко је би не го ва ле на ци о нал ни иден ти тет, гу бе је зик, ве ру и 
кул ту ру. Не по сто ји ни јед на шко ла на срп ском је зи ку, по сле 1992. 
го ди не пот пу но је уки ну та на ста ва срп ског је зи ка та ко да де ца не 
мо гу да уче свој ма тер њи је зик и ћи ри лич но пи смо и ве ћи на мла-
дих го во ри са мо сло ве нач ки. Од уни вер зи тет ских цен та ра у Сло-
ве ни ји, ка те дра за срп ски је зик по сто ји на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Љу бља ни, док је ка те дра на Ма ри бор ском уни вер зи те ту уки ну та. 
У по гле ду кул ту ре, Ср би се пре ко осни ва ња соп стве них ор га ни-
за ци ја и удру же ња за ла жу за очу ва ње свог ет нич ког и кул тур ног 
иден ти те та и ње го ве јав не афир ма ци је у дру штву.21)

На кра ју, ва жно је ис та ћи да Ре пу бли ка Ср би ја тре ба да на-
ста ви са на по ри ма да за срп ски на род у Сло ве ни ји обез бе ди до би-
ја ње ста ту са на ци о нал не ма њи не, а на ро чи то пра во на на ста ву на 
ма тер њем је зи ку што се мо же оси гу ра ти и без про ме не уста ва у 
скла ду са по сто је ћим за ко ни ма, про пи си ма и ме ђу на род ним до ку-
мен ти ма. Срп ска ма њи на у Сло ве ни ја тра жи исто оно што Сло вен-
ци већ има ју у Ср би ји - ста тус на ци о нал не ма њи не и пра ва ко ја им 
по том осно ву при па да ју. 

20) ECRML, Evrop ska li sti na o re gi o nal nih ali manj šin skih je zi kih. Upo tre ba li sti ne v Slo ve ni ji, 
2004, на ве де но пре ма: М. Ко мац, Р. Бе штер, Ф. Ме двед и дру ги,СрбиуБелојКрајини-
Врлинићи,РадојчићииКордићибилисупрвинасељеници1593. оп. Цит, стр. 18.

21) Из да вач ка де лат ност Ср ба у Сло ве ни ји по чи ње тек од 1995. го ди не у окви ру СКИЦ 
Пу пин. Штам па на је књи га Би се ри срп ске ли ри ке (1995), као и пе ри о дич но гла си ло 4С 
(1996) у ко ме се об ра ђу ју те ме из исто риј ског, ду хов ног и кул тур ног жи во та срп ског на-
ро да. Те го ди не отво ре на је и књи жа ра ЛИ КОМ са књи га ма срп ских и ју го сло вен ских 
из да ва ча са ци љем да се ба ви из да вач ком де лат но шћу за по тре бе Ср ба у Сло ве ни ји. 
Та ко ђе, у Сло ве ни ји де лу је Удру же ње срп ских књи жев ни ка Сло ве ни је, срп ско кул тур-
но ху ма ни тар но дру штво „Де сан ка Мак си мо вић“ у Це љу, Срп ско удру же ње Сло ве ни је 
„Сте ван Син ђе лић“ у Љу бља ни, Срп ска кул тур на за јед ни ца у Љу бља ни. Ви де ти: М. 
Кла шња „Из да вач ка де лат ност Ср ба у Сло ве ни ји“, у: СрбиуСловенији, (при ре дио В. 
Пе тро вић), Свет ска срп ска за јед ни ца, Бе о град, 1997, стр. 155. 
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* * *

Сло ве ни ја је да нас чла ни ца Европ ске уни је, па се с пу ним 
пра вом оче ку је да по шту је кон цепт гра ђан ске др жа ве и пра ва свих 
гра ђа на без об зи ра на њи хо ву на ци о нал ну, вер ску и је зич ку при-
пад ност. Што се ти че по ло жа ја срп ске ма њи не, због не раз ви је ног 
кон цеп та мул ти кул ту ра ли зма и ин те гра ци о не по ли ти ке ба зи ра не 
ис кљу чи во на ин те ре си ма др жа ве, до ми ни ра про цес спо ре адап-
та ци је у дру штво што ука зу је на ква ли тет ве ћин ско-ма њин ских 
од но са ко ји се че сто озна ча ва као “не раз ви је на адап та ци ја”, а под-
ра зу ме ва не до вољ но раз ви јен кул тур ни плу ра ли зам с об зи ром на 
ма ле мо гућ но сти раз во ја вла сти тог на ци о нал ног и кул тур ног иден-
ти те та.22) За Ср бе у Сло ве ни ји је нај при хва тљи ви ји мо дел пу не 
адап та ци је и ин те гра ци је у све сег мен те дру штва, али уз очу ва ње 
на ци о нал ног иден ти те та и ма ни фе сто ва ње сво јих ду хов них, вер-
ских и кул тур них осо бе но сти. Оп ста нак срп ске ет нич ке за јед ни це 
у Сло ве ни ји за ви си од њи хо ве спо соб но сти да ја сно ар ти ку ли шу 
сво је зах те ве, же ље и ци ље ве, за тим од по ли тич ке во ље др жа ве да 
се им пле мен ти ра ју за кон ске од ред бе ко је се од но се на ма њин ска 
пра ва, али и од спрем но сти и по мо ћи зе мље ма ти це да очу ва ње 
срп ског на ци о нал ног иден ти те та по др жи од ре ђе ним за кон ским ме-
ра ма.
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Na da Ra du ski 
DEMOGRAPHIC TRENDS, STATUS AND 

RIGHTS OF SERBS IN SLOVENIA 

Re su me
In the be gin ning of the 1990s, the po li ti cal-eco no mi cal cri sis 

and dis in te gra tion of the for mer SFRY ope ned the na ti o nal qu e sti-
on, that was con si de red to be per ma nently and suc cessfully sol ved, in 
the most dra ma tic way, and et hnic con flicts and clas hes fol lo wed the 
dеsintegration of the co un try. With the for ma tion of a new sta tes on the 
ter ri tory of the for mer Yugo sla via, the exi sten ce of nu me ro us and dif fe-
rent na ti o nal mi no ri ti es (“old” and “new”) re qu i red a dif fe rent ap pro ach 
to the ir pro tec tion and in te gra tion in com plex po li ti cal cir cum stan ces. 
Thus, the po si tion of the so-cal led new mi no ri ti es dra sti cally chan ged 
sin ce they for med con sti tu ent na ti ons in the for mer SFRY, whi le af ter 
se ces sion they re ma i ned se pa ra ted from the ir ho me na ti ons, and be ca-
me na ti o nal mi no ri ti es al most over night (Serbs in Slo ve nia, Slo ve ni ans 
in Ser bia, etc.) 

Оut of Ser bia, in for mer Yugo slav re pu blics li ve ne arly half a 
mil lion per sons be lon ging to Ser bian na ti o na lity аs new na ti o nal mi no-
rity. This pa per gi ves a short re vi ew of so cial-de mo grap hic cha rac te ri-
stics of Serbs in Slo ve nia, as well as it analyzes the sta tus, the qu e sti on 
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of na ti o nal iden tity and ways and pos si bi li ti es of its ma in te nan ce. The 
main da ta so ur ces are the of fi cial po pu la tion cen su ses (1948-2002) con-
si de ring that the si ze and et hnic com pac tness are the main de mo grap hic 
fac tors that sig ni fi cantly af fect the re a li za tion of the rights and fre e-
doms of each mi no rity. Ac cor ding to the Slo ve nian 2002 cen sus, 2,0 
% (38.964) dec la red to be Serbs, and af ter the Slo ve ni ans them sel ves, 
Srebs ap pe ar to be lar gest et hnic gro up in the co un try. 

Alt ho ugh the so cial and le gal sta tus of the Ser bian mi no rity is 
de ter mi ned by Euro pean stan dards of mi no rity rights, the analysis po-
ints to the ir un fa vo ra ble and un de fi ned sta tus, and in prac ti ce they are 
fa cing as si mi la tion. Slo ve nia is fa cing a chal len ge of the con fir ma tion 
of et hnic plu ra lism wit hin its bor der. Bi la te ral tre a ti es are the way for 
ef fi ci ent pro tec tion of com pa tri ots of ho me land co un try, as well as ef-
fi ci ent mec ha nism for bet ter in te gra tion of mi no ri ti es in all fi elds of 
so cial li fe in ter ri to rial co un try. Mi no ri ti es rights con si sted in many bi-
la te ral tre a ti es are next: right on et hnic, cul tu ral and re li gion iden tity, 
right to edu ca tion, me dia rights, etc. Re spec ting ba sic hu man rights and 
fre e dom, as well as na ti o nal mi no rity pro tec tion, re pre sent the ba sic 
fac tors of sta bi lity, se cu rity and de moc ra tic and so cio-eco no mic de ve-
lop ment of every co un try. 
Key words: Serbs, de mo grap hic trends, cen sus, new na ti o nal mi no rity, sta tus, 

rights, le gi sla tion, Slo ve nia.
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