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POVZETEK 

Namen te naloge je bil proučiti zaposljivost pripadnikov manjšin v javni upravi v Sloveniji. S 

pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli ugotoviti, ali imajo pripadniki manjšin manj 

možnosti za zaposlitev zaradi diskriminatornih ali zaradi katerih drugih razlogov. Pričujoča 

naloga tudi prinaša odgovor na vprašanje, ali bi bili kadroviki v javni upravi pripravljeni 

zaposliti osebo iz slovenskih manjšin, če bi bila le-ta višje izobražena v primerjavi z osebo, ki 

ni pripadnica manjšine.  

Ključne besede: manjšine, javna uprava, diskriminacija, izobrazba, zaposljivost, Madžari, 

Italijani, Romi. 

 

SUMMARY 

The purpose of this paper is to examine the employability of persons belonging to minorities to 

senior positions in the public administration in Slovenia. With the help of a questionnaire we 

have determined whether less chance of employability members of minority groups, because of 

discrimination or because of any other reason, such as inadequate education. We are interested 

in whether recruiters are willing to recruit to a senior position in the public service a person 

from the Slovenian minority in the case of higher education, and whether there are any concerns 

work related to the presence of discrimination. 

Key words: minorities, public administration, discrimination, education, employability, 

Hungarians, Italians, the Roma. 
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1 UVOD 

1.1   Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Obravnavali bomo problem, ki je povezan z diskriminacijo pripadnikov narodnih manjšin ter 

etične romske manjšine v Republiki Sloveniji (RS) pri zaposlovanju v javni upravi. Ker je 

tematika zelo obširna,  bomo podrobno proučili samo zaposljivost italijanske, madžarske in 

romske narodne manjšine v javni upravi. Predvidevamo, da je v javnem sektorju RS zaposlenih 

zelo malo pripadnikov manjšin, saj naj bi delo javnega uslužbenca imelo širši vpliv kot delo 

zaposlenega v zasebnem sektorju. Javna uprava namreč upravlja z javnimi zadevami in 

strokovno servisira politične organe.  

Ko govorimo o manjšinah, je potrebno najprej opredeliti ta pojem. »31. julija 1930 v primeru 

grško-bolgarskih skupnosti je Stalno sodišče mednarodne pravice namreč zapisalo (Capotorti 

1979: 21. odstavek): Skupnost (community) je skupina oseb, ki živijo na določenem ozemlju 

oziroma prostoru, so posebne rase ali imajo svojo vero, jezik in običaje ter so na osnovi te svoje 

identitete, temelječe na rasi, veri, jeziku in običajih, povezanih z občutkom solidarnosti, in sicer 

z namenom ohranjati svoje običaje, ohranjati svojo obliko verovanja, zagotavljati poučevanje 

in vzgojo svojih otrok skladno z duhom in običaji svoje rase in si medsebojno pomagati« 

(Komac in Medvešek 2005, 172). 

Diskriminacija je svetovni problem 21. stoletja, zato nas je zanimalo, kako se RS spopada z njo 

v primeru manjšin in kako jo odpravlja. Zanimalo nas je, ali je bilo v preteklosti več ali manj 

diskriminacije pripadnikov manjšin. Za primerjavo števila pripadnikov narodnih manjšin velja 

omeniti, da se je v Sloveniji po uradnem popisu prebivalstva iz leta 1991 opredelilo 2.959 oseb 

za pripadnike italijanske narodnosti, 8000 oseb se je istega leta opredelilo za pripadnike 

madžarske narodnosti, 11 let kasneje, to je leta 2002, pa se je 3.246 oseb opredelilo za 

pripadnike romske narodnosti (Prirejeno po Urad za narodnosti RS 2012a, 2012b, 2012c). 

Poznamo več vrst diskriminacij, ki se vrstijo v ožje podvrsti. V tej nalogi nas bosta zanimali 

samo negativna in pozitivna diskriminacija. Pri negativni diskriminaciji gre za manjšo 
skupino ljudi, ki so izobčeni ali nezaželeni v privilegirani družbi zaradi jezika, rase, običajev, 
političnih prepričanj ipd. 
 

 Pri pozitivni diskriminaciji pa gre za zmanjševanje negativne diskriminacije, se pravi, da se 

zmanjša nezaželeno neenakost med ljudmi ali skupinami ljudmi, npr. z dajanjem prednosti pri 

zaposlovanju manjšinam, izobraževanje manjšin, enakovreden ali celo prednosten  dostop do 

informacij, storitev, dobrin, enake ali dodatne pravice ipd.  
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1.2   Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Poglavitni namen te zaključne projektne naloge je analizirati trenutno stanje na področju 

zaposlovanja slovenskih manjšin v RS v javni upravi. Prvi del je teoretičen, drugi del pa je 

empiričen, saj smo s pomočjo anketnega vprašalnika skušali odgovoriti na ključno vprašanje – 

ali je v RS pri zaposlovanju v javni upravi prisotna diskriminacija po etični pripadnosti.  

Cilji raziskave so še: 

− spoznati osnovne pojme diskriminacije ter stanje slovenskih narodnih manjšin, 

− prikazati širši javnosti, da lahko zaposlimo pripadnika narodnih manjšin v javnem sektorju, 

če izključimo narodnostno diskriminacijo in gledamo samo na njegovo znanje, 

− pridobiti podatke glede zaposlenih v javni upravi, natančneje iz slovenskih narodnih 

manjšin, 

− ugotoviti, koliko posameznikov iz slovenskih narodnih manjšin ima visoko ali višjo 

izobrazbo, 

− ugotoviti, ali se slovenske narodne manjšine morebiti srečujejo tudi s pozitivno 

diskriminacijo. 

 

1.3   Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Osnovne informacije o pojmih, zgodovinskih in sedanjih razmerah smo povzeli iz knjig in 

strokovnih člankov. Iz baz podatkov občin in Statističnega urada RS smo črpali informacije o 

zaposlenih posameznikih iz slovenskih manjšin v javnem slovenskem sektorju. Iz slednjih 

informacij smo sestavili anonimni anketni vprašalnik, s katerim smo želeli izvedeti, ali obstaja 

možnost diskriminacije slovenskih manjšin v javnem sektorju. Anketne vprašalnike smo 

razdelili med zaposlene v nekaterih javnih službah po celotni Sloveniji ter med vse tri narodne 

manjšine. Raziskali smo tudi, koliko posameznikov narodnih manjšin je zaposlenih v javni 

upravi ter kakšno bi bilo mnenje že zaposlenih v tem sektorju, če bi jim predpostavili, da kateri 

izmed njihovih sodelavcev izhaja iz katere izmed narodnih manjšin. 

 

1.4   Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavi problema 

Pri obravnavanju problema smo predvidevali, da bomo prišli do omejitev pri pridobivanju 

podatkov iz uradnih registrov Republike Slovenije. V primeru baz podatkov, ki zadevajo 

manjšine v Sloveniji, smo predvideli težave pri obdelavi in predstavitvi zelo velike količine teh 

podatkov. Predvidevali smo tudi, da bomo naleteli na ovire glede odkritosti anketirancev v 

službah javne uprave, saj morda ne bodo želeli priznati, da diskriminirajo manjšine, kar nam 

bo posledično zameglilo dejansko sliko raziskave. Z zaključno projektno nalogo pa ne glede na 

omejitve raziskave želimo potrditi ali ovreči naslednji dve trditvi:  
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HIPOTEZA 1: Manjšine v Sloveniji so izpostavljene narodni diskriminaciji. 

HIPOTEZA 2: Manjšine v Sloveniji imajo težave z zaposljivostjo, zlasti v javni upravi. 

2 ZGODOVINA IN NASELJEVANJE MANJŠIN V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Zgodovina naseljevanja Slovenije sega daleč nazaj v začetek 2. svetovne vojne, ko se je 

prebivalstvo po skoraj vsem svetu začelo množično odseljevati in naseljevati nove pokrajine in 

države. Tako so Italijani naselili kraje, kot so Koper, Škocjan, Semedela, Šalara, Bertoki, 

Ankaran, Hrvatini, Škofije, Izola, Piran, Portorož, Lucija, Strunjan, Seča, Sečovlje in Parecag. 

Veliko pripadnikov italijanske narodnosti živi v urbanih delih Primorske, teh je kar 75 % 

(Komac, Zupančič in Winkler 1999, 16).  

Tudi zgodovina naseljevanja Madžarov v zdajšnjo Republiko Slovenijo sega daleč nazaj v leto 

900. V takratnem času so blizu živeči obmejni Slovenci imeli le malo stikov z Madžari, morda 

le tisti, ki so prebivali vzhodno od Mure. Ko so se okoli leta 900 začeli Madžari naseljevati v 

Slovenijo, natančneje v Panonsko nižino, so takratni Slovenci sodili pod Ogrsko državo oz. 

Madžarsko. S koncem prve svetovne vojne in z razpadom avstro-ogrske države je tretjina 

zdajšnjih Porabskih Slovencev ostala pod madžarskim okriljem državnih meja. Največji 

kulturni pečat je Madžarom zagotovo zadala Trianonska pogodba, zaradi katere so izgubili del 

ozemlja. Seveda so ga želeli pridobiti nazaj, zato so se v tistem času zavezali k nacistični 

Nemčiji, vedoč, da bodo pridobili nazaj svoje ozemlje vsaj za nekaj let. Leta 1941, ko je 

nacistična Nemčija napadla Jugoslavijo, so Madžari vrnili udarec in okupirali celotno 

Prekmurje. Manjšinske razmere so se uredile šele leta 1972 z novo madžarsko ustavo. Danes 

srečamo madžarsko narodno skupnost v naslednjih občinah: Lendava, Moravske Toplice, 

Hodoš in Šalovci, kjer so tudi dvojezični javni napisi, dvojezične šole ipd. (Žužek 2013). 

Tako tudi za romsko manjšino velja, da je zgodovinsko naseljena, saj se je v današnjo Slovenijo 

naselila že v 14. stoletju, v 15. stoletju že zgodovinski podatki pričajo o večinski naselitvi, v 

17. stoletju pa najdemo o romski manjšini podatke že v matičnih knjigah. Po demografskih 

raziskavah sodeč, naj bi se romska manjšina naselila v današnjo Slovenijo po treh poteh, in 

sicer prvotni prebivalci prekmurskih Romov so prišli čez madžarsko mejo, predstavniki 

dolenjske romske manjšine so prišli s Hrvaške, gorenjski Romi pa iz osrednje Avstrije (Project 

Redupre 2011). 

 

2.1 Opredelitev temeljnih pojmov 

Diskriminacija je neenačenje posameznika v primerjavi z večino zaradi verskega prepričanja, 

rase, narodnosti, političnega prepričanja, družbenega položaja, etničnega porekla, spola, jezika, 

zdravstvenega stanja, starost, spolne usmerjenosti, invalidnosti, izobrazbe ipd. Pomeni, da 
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omejuje prizadevanja diskriminiranega posameznika iz družbe, ogroža njegovo družbeno stanje 

in onemogoča uresničevanje človekove pravice in temeljne svoboščine.  

Ločimo več vrst diskriminacije: 

− posredna diskriminacija; neposredni kriterij, ki posameznika postavi v diskriminiran 

položaj, zaradi določenih lastnosti oziroma določenih prepričanj, 

− neposredna diskriminacija; ko se posameznika obravnava drugače kot drugega 

posameznika v neki podobni situaciji, zaradi določenih lastnosti oziroma določenih 

prepričanj, 

− narodnostna, 

− jezikovna, 

− verska, 

− politična. 

 

Poznamo še: 

- nadlegovanje; po novih veljavnih predpisih v RS in velja za nezaželeno ravnanje, pri 

katerem postavimo osebo, ki je bila nadlegovana, v neprijeten položaj in jo s tem žalimo 

osebno oziroma žalimo njeno dostojanstvo. 

- viktimizacija; pomeni postavljanje osebe, ki je diskriminirana, v ospredje oziroma 

opozarjanje nanj kot diskriminirano osebo. Velja tako kot v svojem imenu kot v imenu 

drugega. 

- pozitivna diskriminacija je dejanje, ki poskuša izboljšati položaj diskriminiranih ljudi z 

nekimi olajšavami, osnovnimi ter dodatnimi pravicami ipd. S pozitivno diskriminacijo 

dajemo prednost diskriminiranih pred večino. 

- spolna diskriminacija je onemogočanje, oviranje, preprečevanje nekih uresničevanj prvega 

spola pred drugim spolom. Pomeni, da dajemo prednost enemu spolu pred drugim spolom. 

- rasna diskriminacija pomeni, da ljudi razvrščamo po biološki shemi oziroma fizični ravni, 

npr. okostje, barva kože, barva oči, barva las. Ponavadi beli rasi dajejo prednost pred 

ostalimi rasami (Wikipedia 2014a).  

Javna uprava so vse organizacije znotraj državnih meja, ki opravljajo vsebinska dela, ki se 

tičejo javnih zadev. Tako javna uprava zastopa državo in vsebuje izvršilno vejo oblasti, 

izvajalce javnih služb, nosilce državnih pooblastil, vlado in državno upravo. Vsi skupaj izvajajo 

več ali manj storitve in dobrine, ki so v skupnem interesu države ter izpolnjujejo javne potrebe. 

Urejenost in delovanje javne uprave pa določa in ureja upravno pravo (Wikipedia 2014b).  

 

Janez Šmidovnik je v svoji knjigi z naslovom Temeljni pojmi o upravi zapisal, da zavrača 

miselnost, da je javna uprava samo državna uprava, saj naj bi imela širši pojem, ker sem 

prištevamo tudi državno upravljanje. Opozarja, da velikokrat mešamo pojme, saj govorimo o 

javni upravi, mislimo pa državno upravo (Šmidovnik 1976, 106). 
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V Republiki Sloveniji obstajata dve narodnostni manjšini, to sta italijanska in madžarska, ter 

ena etnična manjšina, med katere štejemo Rome. Slednja uživa vse pravice kot obe 

narodnostni manjšini (Urad narodnosti RS 2015b).  

 

2.2 Manjšine in njihovo življenje v Sloveniji v 21. stoletju. 

Italijanska in madžarska narodna manjšina sta klasični in uradni manjšini v Sloveniji, zaradi 

česar imata ti manjšini urejene pravice in sta enakopravni drugim državljanom. Na problem 

razvoja kulture, jezika in izobraževanja pa še vedno naletimo pri romski manjšini, ki je prav 

tako uradna manjšina, vendar nima urejenih vseh pravic, njeni pripadniki pa so v praksi še 

vedno neenakopravni z ostalimi prebivalci. Pravice, odgovornosti in zakone ureja Urad za 

narodnosti, kjer najdemo naslednje pravice, in sicer 64. člen, ki govori o posebnih pravicah 

avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, skladno s  katerimi jim pripadajo: 

- pravica do izražanja narodnih simbolov, 

- pravica do ustanavljanja raznih organizacij, razvoja gospodarskih, kulturnih in 

znanstvenoraziskovalnih dejavnosti v namen ohranjanja narodne identitete, 

- pravica do izobrazbe ter vzgoje v svojem jeziku (na nekaterih območjih je dvojezična šola 

obvezna), 

- pravica do ohranjanja in izražanja odnosov z lastnim matičnim narodom, 

- pravica do oblikovanja samoupravne skupnosti, 

- pravica zastopništva in določanja zastopnika v državnem zboru in lokalni samoupravi, 

- zagotavljanje pravic ne glede na število pripadnikov skupnosti. 

 

Ustava RS v 5. odstavku 64. člena tudi določa zakone, druge predpise ter splošne akte, ki se 

tičejo uresničevanja v ustavi določenih pravic ter položaja narodnih skupnosti in se ne morejo 

sprejeti brez soglasja predstavnikov manjšin (Urad za narodnosti RS, 2015a). 

Ustava RS v zvezi z narodnimi manjšinami določa tudi naslednje člene: 

- 11. člen zapoveduje: »Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, v katerih 

živita italijanska in madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina in 

madžarščina«. 

- 61. člen določa pravico do izražanja narodne pripadnosti. 

- 62. člen daje pravico do uporabe svojega jezika in pisave (Uradni list RS, 33/91-I, 42/97, 

66/2000, 24/03 in 69/04). 

Zakon o samoupravnih narodnih skupnosti v Uradnem listu RS, ŠT. 65/94, 1. člen  pa določa: 

»Za uresničevanje 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 madžarske narodne skupnosti na območjih, kjer avtohtono 

živijo, samoupravne narodne skupnosti.« (Uradni list RS, 65/94). 



 

6 
 

Sledijo še tri zelo pomembne pravice omenjenih narodnih manjšin, s katerimi se razlikujejo 

od romske narodne manjšine, saj jih slednja nima in jih ne more uživati. 

- Nekatere pravice so pripadnikom madžarske in italijanske narodne skupnosti določene tudi 

izven območja narodne skupnosti. 

- Predstavniki obeh manjšin, na čelu z enim predstavnikom, so zastopani v Svetu nacionalne 

RTV Slovenija. 

- Položaj italijanske in madžarske narodne skupnosti je še opredeljen v več kot 90 področnih 

zakonih, v predpisih, aktih, meddržavnih pogodbah ali sporazumih, mednarodnih 

konvencijah, ki jih je določila Republika Slovenija (Kapušar in Okrn 2008, 15-18). 

To se le nekatere pomembne pravice in predpisi dveh uradno narodnih manjšin (italijanske in 

madžarske narodne manjšine), tako kot je zgoraj navedeno, pa pravic obstaja več kot 90. Zelo 

radi pa pozabljamo na tretjo, romsko narodno manjšino, ki je tudi uradna, vendar se žal v praksi 

tako ne odraža, saj njeni pripadniki ne uživajo toliko pravic, zakonov in predpisov kot 

italijanska in madžarska narodna manjšina. 

Žal za romsko manjšino obstaja samo veliko sklepov, ki zadolžujejo ministrstva za zaščito, 

izobraževanje ter zaposljivost Romov, ni pa zanje opredeljenih tudi toliko pravic in predpisov, 

kot jih uživata drugi dve manjšini, npr. dvojezičnost.  

Nekatere pravice, zakone in predpise, ki jih je slovenska vlada določila v Uradnem listu, so 

sledeči: 

- v 1. členu se določa Zakon o urejenosti položaja in posebnih pravicah romski manjšini; 

- v 2. členu najdemo Zakon o upoštevanju posebnih pravic Romov in uspešno vključevanje 

v slovensko družbo; 

- 3. člen navaja pravice glede izobraževanja, zdravstva, zaposlovanja, kulture, urejanja 

prostorov, varstva okolja in socialnega varstva. 

-  4. člen se deli na štiri odstavke, in sicer: 

- RS ustvarja pogoje za vključevanja romske skupnosti v sistem vzgoje in izobraževanja, 

zaposlovanja in dvig izobrazbe, 

- glede zaposlovanja pripadnikov romske manjšine RS namenja posebno skrb, 

- RS spodbuja ohranjanje romske kulture, jezika, informativno in založniško dejavnost, 

- Vlada RS enkrat letno poroča državnemu zboru RS o uresničevanju obveznostih iz 

zgornjih odstavkov (Uradni list RS, št. 33/07). 

Tako kot lahko razberemo iz Uradnega lista Republike Slovenije, zakonodaja daje poudarek 

posebni zaščiti romske manjšine, italijanski in madžarski manjšini pa daje posebne pravice. 

Vsaj tako se odraža v praksi, čeprav Vlada Republike Slovenije ne želi delati razlik med 

manjšinami, predvsem pri zaposlovanju. Žal v vsakdanjem življenju pogosto naletimo na 

negativne stereotipe, povezane z romsko narodno manjšino, medtem ko le-teh nista deležni 
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italijanska in madžarska narodna manjšina, z izjemo etikete, da pač pripadniki teh dveh manjšin 

niso po narodnosti Slovenci.  

Za ponazoritev slednjega citiramo Clio Božič, dijakinjo italijanske gimnazije v Piranu:  "Kako 

se počutimo mi, mladi pripadniki italijanske manjšine v Sloveniji? Kar se pravic in priznavanja 

naše identitete tiče, se ne moremo pritoževati. Kaj pa, ko gre za odnose z drugimi mladimi? Ko 

se s prijatelji pogovarjaš italijansko in slišiš, kako za teboj vpijejo: "Govori slovensko, tu smo 

v Sloveniji," ali "Če si Italijanka, pojdi v Italijo," se počutiš res slabo. Mladostniki ne razumejo, 

da ima tu vsakdo pravico govoriti italijansko, kakor hoče in kjerkoli hoče." (Zlobec 2004) 

Žal diskriminacija sega daleč v zgodovino in od takrat je prisotna vse do danes, po vsem svetu. 

Vendar se nam poraja vprašanje, ali na diskriminacijo slovenskih manjšin vpliva izobrazba ter 

ali se posamezniki narodnih manjšin vključujejo v družbo samo preko službe.  

2.3 Analiza izobrazbe manjšin po delih Slovenije 

Leta 1992 je bila opravljena raziskava o izobrazbeni sestavi italijanske manjšine v  Sloveniji, 

ki jo je Miran Komac objavil tudi v svoji knjigi »Varstvo narodnih skupnosti v Republiki 

Sloveniji«. Raziskava je pokazala, da je največji delež posameznih predstavnikov italijanske 

skupnosti z dokončano srednjo poklicno šolo in najmanjši delež z visoko stopnjo izobrazbe. 

Preglednica 1: Stopnja izobrazbe italijanske narodne manjšine v Sloveniji leta 1991 

Izobrazba NMO 

število 

Delež V Istri 

število 

V 

Istri 

delež 

Zunaj 

Istre 

število 

Zunaj 

Istre 

delež 

Skupaj 

število 

Skupaj 

delež 

Slovenija 

skupaj 

delež 

do 7. 

razredov 

749 32,9 62 44,9 62 20,5 873 32,1 17,1 

osnovna 

šola 

425 18,6 21 15,2 80 26,5 526 19,4 30 

poklicna 358 15,7 19 13,2 55 18,2 432 15,9 26,6 

srednja 563 24,8 24 17,4 71 23,5 658 24,2 16,3 

višja 94 4,1 4 2,9 14 4,6 112 4,1 4,5 

visoka 85 3,7 7 5,1 18 6 110 4,1 4,3 

neznano 7 0,3 1 0,7 2 6,6 10 0,4 1,3 

skupaj 2281 100 138 100 302 100 2721 100 100 

Vir: Komac 1999, 21. 

Poklicna struktura pri madžarski narodni manjšini ni kaj dosti bolj bleščeča kot pri italijanski 

manjšini, saj je največ posameznikov madžarske narodne manjšine dokončalo osnovno šolo, 

najmanj posameznikov pa je brez šole, kot je razvidno iz spodnje preglednice.  
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Preglednica 2: Stopnja izobrazbe madžarske narodne manjšine v Sloveniji leta 1991 

Izobrazba NMO Prekmurje drugje skupaj 

Brez šole 6 1 1 7 

Izobrazba NMO Prekmurje drugje skupaj 

1-7 razredov  453 18 47 518 

Osnovna šola 1955 61 110 2126 

Poklicna šola 767 46 97 910 

Srednja šola 547 26 145 718 

Višja sola 125 8 40 173 

Visoka šola 82 3 53 138 

Neznano 24 0 2 26 

Skupaj 3959 163 495 4617 

Vir: Komac 1999, str. 31. 

Preglednica 3: Prebivalstvo po izobrazbi in narodnosti 10 let kasneje, leta 2002 

Narodna 

manjšina 

Učenci 

OŠ in 

predšolski 

otroci 

Brez 

izobrazbe 

OŠ Nižja srednja 

in poklicna 

izobrazba  

Strokovna 

in splošna 

izobrazba 

Višja in 

visoka 

izobrazba 

Italijani 168 318 389 393 648 342 

Madžari 501 314 2429 1287 1132 580 

Romi 1171 1352 487 183 42 11 

Vir: Prirejeno po SURS 2002. 

2.4 Demografska analiza manjšin v Sloveniji 

Pojem »demografija« izhaja iz grške besede »demos«, ki pomeni ljudstvo, v povezavi z 

izpeljanim glagolom »grapho«, ki pomeni opisujem, slikam, pišem. Ta pojem poznamo in 

uporabljamo že od 20. stoletja in danes beseda »demografija« proučuje statistično rast, gibanje, 

nataliteto in mortaliteto prebivalstva. 

Vemo že, da v Republiki Sloveniji živijo tri avtohtone narodne manjšine - Italijani (2.258), 

Madžari (6.243) ter Romi (3.246). Italijanska manjšina pretežno živi v občinah Koper, Izola, 

Piran, madžarska v občinah Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice, Dobrovnik in Lendava, 

medtem ko so Romi bolj razpršeni po celotni Sloveniji. Najpogosteje so naseljeni v Prekmurju, 

Posavju, na Dolenjskem, v Beli Krajini, najdemo pa jih tudi v Mariboru in v Ljubljani. Po 

mnenju večine centrov za socialno pomoč naj bi v Republiki Sloveniji živelo vsaj enkrat večje 

število Romov, saj k evidentiranemu številu potrebno prišteti tudi na novo naseljene Rome iz 

bivše Jugoslavije. Torej, če prištejemo tudi slednje Rome, jih v Sloveniji živi okrog 8.000. 

Sestava etičnih manjšin v Republiki Sloveniji - tako uradnih kot neuradnih - je zelo pestra, saj 
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se je zaradi migracije najhitreje spreminjala okrog leta 1975 do leta 1980. V tem obdobju se je 

znatno spreminjalo število Srbov, Bošnjakov, Bosancev, Makedoncev, Muslimanov, Albancev, 

Hrvatov ter Črnogorcev (Gombač idr. 2009, 31). 

V spodnjem grafu je prikazano, kakšno sestavo etičnih skupin smo imeli v Republiki Sloveniji 

v letu 2002 iz popisa prebivalstva Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). 

 

Slika 1: Delež priseljenih z območja nekdanje SFRJ 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2002. 

 

Slika 2: Etična struktura priseljenih z območja nekdanje SFRJ 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2002. 

V spodnjih tabelah je prikazano, kako se je število  posameznih narodnih manjšin spreminjalo 

od leta 1953 do leta 2002, po posameznih krajih. 

18%

4%

45%

33%

IZ SRBIJE IN ČRNE GORE IZ MAKEDONIJE IZ BOSNE IN 

HERCEGOVINE

IZ HRVAŠKE

21%

3%

18%

1%

18%

0% 0% 0% 2%

18%

1%

19%
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Preglednica 4: Dinamika demografije Italijanov po občinah 

Leto Koper Piran Izola 

1956 1.171 1.448 585 

1961 572 1.208 467 

1971 877 1.206 485 

1981 727 816 358 

1991 1.015 1.167 567 

2002 712 698 430 

Vir: Prirejeno po SURS 2002. 

Preglednica 5: Dinamika demografije Madžarov po letih 

Leto Število Madžarov 

1953 11.019 

1961 10.498 

1971 8.943 

1981 8.777 

1991 8.000 

2002 6.243 

Vir: Prirejeno po SURS 2002. 

Preglednica 6: Dinamika demografije Romov po letih 

Leto Število Romov 

1953 1.663 

1961 158 

1971 951 

1981 1.393 

1991 2.259 

2002 3.246 

Vir: Prirejeno po SURS 2002. 

Iz razpredelnic lahko razberemo, da se je število Italijanov leta 1953 v Sloveniji ekstremno 

povečalo do leta 1961, ko se je število Italijanov na območju Kopra in Izole zmanjšalo 

(preglednica 4). V Piranu se je število pripadnikov italijanske manjšine zmanjšalo šele leta 1981 

in leta 2002. V razpredelnici o demografiji madžarske manjšine vidimo (preglednica 5), da je 

Madžarov več od Italijanov skozi vsa leta do leta 2002, čeprav se je tudi število pripadnikov te 

manjšine znatno zmanjševalo. Slika demografije Romov je spet drugačna od Italijanov in 

Madžarov, saj je predstavnikov te manjšine najmanj. V preglednici 6 vidimo, da je število 

Romov do leta 1971 upadalo, in sicer s števila 1663 v letu 1953 na 951 v letu 1971, nato pa 

znova poraslo na 3.246 v letu 2002. 
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2.5 Zaposljivost manjšin v Sloveniji 

Glede zaposljivosti manjšin velja za največji problem vsekakor romska manjšina. V primerjavi 

z italijansko in madžarsko manjšino počasi napreduje tudi romska, vendar je veliko 

posameznikov žal še vedno odvisnih od socialne pomoči, kar pa ne velja za ostali dve manjšini.  

Obstajajo podatki in raziskave o zaposlenih posameznikih iz italijanske in madžarske skupnosti, 

medtem ko je za romsko skupnost težko najti te podatke, saj jih je zelo malo zaposlenih.  

Tako so se na Statističnem uradu Republike Slovenije lotili raziskave o zaposlenih pripadnikih 

italijanske manjšine po dejavnosti in območju bivanja in ugotovili, da je največ posameznikov 

iz italijanske manjšine zaposlenih v industriji ter rudarstvu, najmanj pa v vodnem gospodarstvu. 

V javni upravi jih je komaj 4,2 %. 

Preglednica 7: Poklicna dejavnost italijanske narodne manjšine po območju bivanja v 

letu 1992 

Dejavnost NMO 

število 

NMO 

delež 

V 

Istri 

števi

lo 

V Istri 

delež 

Zunaj 

Istre 

število 

Zunaj 

Istre 

delež 

Skupa

j 

število 

Skupa

j delež 

Slo. 

delež 

industrija 210 17,2 12 15,4 31 31 253 18 44 

kmetijstvo, 

ribištvo 

133 10,9 15 19,2 12 12 160 11,4 1,7 

vodno 

gospodarstvo 

1 0 0 0 0 0 1 0,1 0,2 

gradbeništvo 32 2,6 2 2,6 4 4 38 2,7 5,2 

promet 102 8,3 11 14,1 6 6 119 8,5 5,9 

trgovina 113 9,2 5 6,4 10 10 132 9,4 9,6 

gostinstvo, 

turizem 

90 7,4 0 0 5 5 95 6,8 2,8 

obrt, osebne 

storitve 

73 6 8 10,3 5 5 86 6,1 2,6 

komunalne  

dejavnosti 

 

16 1,3 0 0 

 

 

 

1 1 17 1,2 1,6 

finance, 

poslovne 

storitve 

101 8,3 7 9 8 8 116 8,3 6 



 

12 
 

Dejavnost NMO 

število 

NMO 

delež 

V 

Istri 

števil

o 

V 

Istri 

delež 

Zunaj 

Istre 

število 

Zunaj 

Istre 

delež 

Skupa

j 

število 

Skupa

j delež 

Slo. 

delež 

izobraževanje 

kultura 

236 19,3 9 11,5 8 8 253 18 7,4 

zdravstvo, 

soc. varstvo 

77 6,3 5 6,4 6 6 88 6,3 8,1 

javna uprava 31 2,5 4 5,1 3 3 38 2,7 4,2 

neznano 5 0,4 0 0 2 2 7 0,5 0 

skupaj 1224 100 78 100 101 100 1403 100 100 

Vir: Komac 1999, 22. 

Opravili so tudi statistično raziskavo o zaposlenih Madžarih po dejavnostih in območju 

naselitve leta 1991, kjer vidimo, da je največji delež zaposlenih v industriji in rudarstvu, 

najmanjši delež zaposlenih Madžarov pa je v vodnem gospodarstvu. V javni upravi je 

zaposlenih le 4,2 % te narodne manjšine. 

Preglednica 8: Poklicna dejavnost madžarske narodne manjšine po območju bivanja v 

letu 1991 

Dejavnost NMO število NMO delež 

industrija, rudarstvo 1332 34,5 

kmetijstvo, ribištvo 1595 41,3 

gozdarstvo 15 0,4 

vodno gospodarstvo 2 0,1 

gradbeništvo 121 3,1 

promet 90 2,3 

trgovina 212 5,5 

gostinstvo, turizem 68 1,8 

obrt, storitve 90 2,3 

finančne storitve 27 0,7 

izobraževanje, kultura 183 4,7 

zdravstvo, sociala 11 0,3 

Dejavnost NMO število NMO delež 

uprava 81 2,1 

neznano 12 0,4 

skupaj 3859 100 

Vir: Komac 1999, 33. 
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Leta 2002, 10 let kasneje, so se številke na področju izobrazbe in zaposlovanja narodnih 

manjšin v Sloveniji dokaj spremenile.  

Na Statističnem uradu Republike Slovenije so opravili raziskavo prebivalstva, starega 15 let ali 

več, in sicer po statusu aktivnosti ter narodni pripadnosti. 

Preglednica 9: Status aktivnosti po slovenskih narodnih manjšinah 

Narodne 

manjšine 

Zaposlen

e osebe 

Samozaposl

ene osebe 

Brezposelne 

osebe 

Otroci, 

učenci, 

dijaki, 

študenti 

Upokoj

enci 

Drugo 

neaktivno 

prebivalst

vo 

Italijani 760 82 106 171 843 124 

Madžari 2179 261 573 318 2140 270 

Romi 217 25 1372 177 155 129 

Vir: Prirejeno po SURS 2002. 

Preglednica 10: Delovno aktivno prebivalstvo po narodni pripadnosti po panogah 1 

Narodna 

manjšina 

Kmetijstvo, 

lov, 

gozdarstvo

, ribištvo 

Rudarstvo  Oskrba z 

elektriko, 

plinom, 

vodo 

Promet 

in 

transport 

Finančno 

posredništ

vo 

Nepremični

ne 

Italijani 23 81 7 49 26 43 

Madžari 215 866 30 104 36 85 

Romi 3 62 9 3 3 20 

Vir: Prirejeno po SURS 2002. 

Preglednica 11: Delovno aktivno prebivalstvo po narodni pripadnosti po panogah 2 

Narodna 

manjšina 

Gradbeništ

vo 

Trgovina Gostins

tvo 

Javna 

uprava 

Izobraž

evanje 

Druge 

javne 

skupine 

Zdravst

vo 

Italijani 20 99 31 33 137 140 31 

Madžari 113 231 83 122 220 78 117 

Romi 33 33 10 0 6 14 4 

Vir: Prirejeno po SURS 2002. 
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3 SLOVENSKA IN EVROPSKA ZAKONODAJA 

V pisnih virih, ki jih objavlja Svet Evrope, je navedeno, da je glavni namen EU »varovati 

človekove pravice, pluralistično demokracijo in pravno državo«. Načela Sveta Evrope niso 

samo izhodišče za funkcioniranje desetih članic, ampak so to v tretjem tisočletju prevladujoča 

načela vseh evropskih članic, tudi Slovenije. 

»3. a člen Ustave Republike Slovenije, sprejet leta 2003 in namenjen izhodiščem za 

vključevanje Slovenije v mednarodne organizacije, določa, da lahko Slovenija izvrševanje dela 

svojih suverenih pravic prenese na mednarodne organizacije, »ki temeljijo na spoštovanju 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države« (in vstopa v 

obrambne zveze z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot)« (Ribičič 2007, 18). 

Slovenska zakonodaja o manjšinah 

V Republiki Sloveniji ureja zakone, določbe in predpise o manjšinah Ustava, glede na to, da 

sodi Slovenija med članice Evropske unije, pa urejajo vprašanja o manjšinah tudi ostali 

dokumenti o mednarodnopravnem varstvu narodnih manjšin. Ti so: 

- Splošna deklaracija o človekovih pravicah, 

- Konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, 

- Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, 

- Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, 

- Deklaracija OZN o pravicah oseb, ki pripadajo narodnim ali etičnim jezikovnim 

manjšinam, 

- Konvencija o otrokovih pravicah, 

- UNESCO Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije izobraževanj, 

- Konvencija ILA o prepovedi diskriminacije pri zaposlovanju in zaščiti domorodnega 

prebivalstva. 

Po letu 1990 pa so se dodatno zavzeli za manjšinska vprašanja ter ustvarili oz. podpisali in 

sprejeli nove dokumente na ravni mednarodnopravnega varstva manjšin: 

- Deklaracija OZN o pravicah oseb, ki pripadajo narodnim ali etičnim jezikovnim 

manjšinam, 

- Evropska listina manjšinskih in regionalnih jezikih, 

- Okvirna konvencija Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin, 

- Instrument SEP (Srednjeevropske pobude) za zaščito pravic manjšin (Papič 2007, 2). 

V Republiki Sloveniji je pravni red v sklopu italijanske ter madžarske narodne skupnosti 

uveljavil razne predpise; našteli bomo le nekaj najpomembnejših: 

- Resolucija o položaju italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, 

- Zakon o zagotavljanju vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenija in lokalnih 

nekomercialnih programov na območjih kjer živi narodna manjšina, 
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- Zakon o avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti v Republiki Sloveniji, 

- Zakon o ratifikaciji sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne 

manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji 

(PISRS B. l.). 

Prav tako je pravni red v Republiki Sloveniji sprejel tudi zakon o romski skupnosti v Republiki 

Sloveniji, ki  je razdeljen na člene. Romska skupnost je dodatno zaščitena tudi po drugih 

zakonih, in sicer: 

- Zakon o lokali samoupravi, 

- Zakon o lokalnih volitvah, 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Zakon o osnovni šoli ter vrtcih itd. 

Poleg teh zakonov sta bila sprejeta tudi program in strategija, ki prispevata k izboljšanju 

položaja  romske skupnosti: 

- Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade RS za obdobje 2010-2015, 

- Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, 2004 (Ustava RS, 33/07). 
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4 RAZISKAVA 

Anketiranje je potekalo štiri mesece preko spletne platforme www.1ka.si. Da bi pridobili čim 

več izpolnjenih vprašalnikov, smo jih razposlali preko družabnih omrežij in elektronske pošte. 

Anketirancem je bila pri reševanju ankete zagotovljena anonimnost, prav tako pa so bili 

seznanjeni s cilji in namenom raziskave. Vrnjene in pravilno izpolnjene so bile 104 ankete. Na 

začetku so bila podana vprašanja, ki so se nanašala na problematiko. Sociodemografska 

vprašanja o anketirancih pa so bila postavljena na konec ankete. Odzivnost je bila dobra, saj 

smo od 250 poslanih anket, dobilu 104 pravilno izpolnjenih nazaj. 

 

Na vprašanje, ali spadate v katerokoli slovensko narodno manjšino, je 15 % anketirancev 

odgovorilo, da spada v madžarsko narodno manjšino, v italijansko 8 %, v romsko narodno 

manjšino 31 % anketirancev, medtem ko jih 46 % ne spada v nobeno od navedenih narodnih 

manjšin. 

 

Slika 3: Ali spadate v katerokoli slovensko narodno manjšino (Madžari, Italijani, Romi) 

in če, v katero? 

Po mnenju anketirancev so slovenske narodne manjšine diskriminirane v zvezi z zaposlitvijo 

na višja delovna mesta, saj je kar 92 % anketiranih le-to pritrdilo, 8 % pa je mnenja, da 

slovenske narodne manjšine niso diskriminirane.  

 

Slika 4: Ali menite, da so slovenske narodne manjšine diskriminirane v zvezi z 

zaposlitvijo na višja oziroma vodilna delovna mesta? 

15%

8%

31%

46%

ITALIJANI MADŽARI ROMI NOBENA OD NAŠTETIH

92%

[]

Da Ne
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V naslednjem, tretjem zaporednem vprašanju, nas je zanimalo, če anketiranci poznajo koga, ki 

spada v katerokoli slovensko narodno manjšino (Madžari, Italijani, Romi). Večina oziroma 67 

% jih je odgovorilo, da poznajo nekoga, ki spada v eno izmed zgoraj omenjenih slovenskih 

narodnih manjšin, medtem ko pa preostalih 33 % ne pozna nobenega, ki bi spadal v te narodne 

manjšine. 

 

Slika 5: Ali poznate kogarkoli, ki spada v katero slovensko narodno manjšino (Madžari, 

Italijani, Romi)? 

Naslednje vprašanje se je navezovalo na prejšnje zastavljeno vprašanje, in sicer, kdor je 

odgovoril z da, je moral obkrožiti, iz katere narodnostne manjšine prihaja posameznik, ki ga 

pozna. Največ jih je navedlo, da prihaja posameznik, ki ga poznajo, iz romske narodnostne 

manjšine, in sicer 71 %, po 14 % pa je poznanih pripadnikov  iz ostalih dveh manjšin.  

 

Slika 6: Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosimo navedite, za katero 

skupino gre. 

Peto vprašanje zapovrstjo se je navezovalo na izobraženost, in sicer se je anketirance 

spraševalo, ali poznajo kogarkoli iz slovenskih narodnih manjšin, ki je visoko izobražen. Na 

voljo sta bila pritrdilni in negativni odgovor. Na pritrdilnega je odgovorilo 58 % vprašanih, 

medtem ko 42 % vprašanih ne pozna nikogar iz slovenskih narodnih manjšin, ki bi bil visoko 

izobražen. 

67%

33%

Da Ne

14% 14%

71%

Madžari Italijani Romi
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Slika 7: Ali poznate kogarkoli iz slovenskih narodnih manjšin, ki je visoko izobražen? 

Na naslednje vprašanje, in sicer, ali bi anketirance motilo, da je njihov nadrejeni v službi 

pripadnik katere izmed narodnih manjšin v Sloveniji, so imeli anketiranci na voljo odgovora 

DA in NE. Na vprašanje so odgovorili vsi vprašani, med njimi pa jih je 17 % potrdilo, da bi jih 

motilo, če bi bil njihov nadrejeni pripadnik manjšine, medtem ko ostalih 83 % vprašanih to ne 

bi motilo. 

 

Slika 8: Bi vas motilo, da je vaš nadrejen pripadnik katerokoli narodne manjšine? 

 

Na vprašanje, ali imajo oziroma so deležni neprijetnega občutka, ker v Republiki Sloveniji 

bivajo narodne manjšine, je 92 % vprašanih odgovorilo, da jih to ne moti, preostalih 8 % pa, da 

jih to moti.  

 

Slika 9: Ali imate neprijeten občutek, da v Republiki Sloveniji bivajo narodne 

manjšine? 

58%

42%

Da Ne

17%

83%

Da Ne

[]

92%

Da Ne
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Na naslednje vprašanje so odgovarjali samo anketiranci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili 

pritrdilno. Zanimalo nas je, katere narodne manjšine v Republiki Sloveniji bi označili za 

nezaželene. Popolnoma vsi, torej 100 %, jih je odgovorilo, da so to Romi. 

 

Slika 10: Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, katere bi označili za nezaželene? 

Ali bi želeli, da katerakoli slovenska narodna manjšina zapusti Republiko Slovenijo, je bilo 

naslednje vprašanje. Dobili smo podobne rezultate kot nekaj vprašanj pred tem, in sicer je 9 % 

anketirancev odgovorilo, da želijo, da narodna manjšina zapusti Republiko Slovenijo, medtem 

ko pa ostalih 91 % anketiranih tega ne želi oziroma nimajo nobenih pomislekov, če bivajo v 

Republiki Sloveniji.  

 

Slika 11: Ali bi želeli, da katerakoli slovenska narodna manjšina zapusti Republiko 

Slovenijo? 

Vprašanje se je navezovalo na prejšnje, in sicer, kdor je odgovoril z da, je izbral narodnostno 

manjšino, za katero želi, da bi zapustila RS Slovenijo. Za narodni manjšini Madžarov in 

Italijanov se ni odločil nihče, medtem pa vsi, ki so navedli, da želijo, da slovenska narodna 

manjšina zapusti državo, izbrali Rome.  

[] []

100%

MADŽARI ITALIJANI ROMI

[]

[]

Da Ne
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Slika 12: Katera narodna manjšina naj zapusti Republiko Slovenijo? 

Naslednje vprašanje se je glasilo, kako anketiranci obravnavajo sodelavce, ki sodijo v 

katerokoli slovensko narodno manjšino. Na voljo so bili štirje različni podani odgovori, 

polovica anketirancev, torej 50 % pa je izbralo odgovor, da nikoli ne razmišljajo o narodnosti, 

ampak jih zanima samo osebnost in kakovost dela sodelavcev. Ostalih 50 % vprašanih je izbralo 

odgovor, da jih jemljejo za enakopravne, vendar jih moti to, da so manj učinkoviti pri svojem 

delu. Naslednja dva odgovora ni izbral niti eden izmed anketiranih. Prva možnost je bila, da jih 

jemljejo za enakopravne, vendar jih moti, da so bolj učinkoviti pri svojem delu. Druga možnost, 

za katero se prav tako ni odločil nihče, pa je bila, da jih moti, da so privilegirani in uživajo 

posebne pravice. 

 

Slika 13: Kako obravnavate sodelavce, ki sodijo v katerokoli slovensko narodno 

manjšino? 

Slednje vprašanje je bilo odprtega tipa, da so lahko anketiranci odgovarjali s svojimi besedami, 

brez vnaprej ponujenih odgovorov. Omejitve glede dolžine odgovora ni bilo. Vprašanje je 

zahtevalo mnenje, kako bi lahko uredili položaj narodnih manjšin v RS v zvezi z zaposlovanjem 

v javni upravi. Dobili smo nekaj zanimiv odgovorov, izpostavili pa bomo dva, ki sta se 

največkrat ponovila. Nekaj vprašanih je menilo, da bi uvedli denarne nagrade, ki bi jih podelila 

država za podjetja, ki bi zaposlovala pripadnike narodnih manjšin. Drug odgovor pa je bil, da 

bi jim nudili ustrezno izobrazbo in se jim v zameno, da se izobražujejo, nudili štipendijo ter jim 

po končanem študiju zagotovili delovno mesto.

[] []

100%

MADŽARI ITALIJANI ROMI

50% 50%

[] []
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UČINKOVITI PRI SVOJEM 

DELU

JEMLJEM JIH ZA 

ENAKOPRAVNE, VENDAR ME 

MOTI, DA SO BOLJ 

UČINKOVITI PRI SVOJEM 

DELU

MOTI ME, DA SO 

PRIVILIGIRANI IN UŽIVAJO 
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V zadnjem sklopu vprašanj smo anketirance spraševali po sociodemografskih značilnostih 

anketirancev. Glede na spol so v anketi prevladovali moški, in sicer  73 % moških in 27 % 

žensk. 

 

Slika 14: Spol 

Vse starostne skupine so bile precej enakovredno zastopane, in sicer je bilo 23 % anketirancev 

starih med 18 in 25 let, 33 % je bilo starih med 26 in 35 let, 25 % anketirancev se je uvrstilo v 

starostno skupino med 36 in 45 let, 8 % v skupino med 46 in 55 let,  8 % pa je bilo starosti od 

56 do 65 let. 

 

Slika 15: V katero starostno skupino spadate 

Zadnje vprašanje se je nanašalo na izobrazbo. 1 % anketiranih je brez izobrazbe, 1 % jih ima 

nepopolno osnovnošolsko izobrazbo, 1 % ima osnovnošolsko izobrazbo, 16 %  imajo nižjo ali 

srednjo poklicno izobrazbo. Srednje strokovno ali srednje splošno izobrazbo ima 21 % 

anketiranih, višješolsko ima 8 %, visokošolsko (1. stopnja) ima 10 %, magistrsko (2. stopnja) 

jih ima 29 %, medtem pa ko jih ima doktorsko oz. 3. stopnjo 12 % anketiranih.  

73%

23%

MOŠKI ŽENSKE

25%

33%

25%

8% 8%

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65
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Slika 16: Katera je vaša najvišja dosežena izobrazba? 

 

Hipoteze, ki smo jih preverili v okviru raziskave, so naslednje: 

H1: Manjšine v Sloveniji so izpostavljene narodni diskriminaciji. 

Na podlagi interpretacije podatkov, ki sem jih pridobila s pomočjo raziskave, je navedena 

trditev potrjena, saj je večina anketirancev mnenja, da bodisi ne bi smeli biti na višjem 

delovnem mestu ali pa bi morali zapustiti tudi območje Slovenije. 

H1 potrdimo. 

H2: Manjšine v Sloveniji imajo težave z zaposljivostjo, zlasti v javni upravi. 

Za drugo hipotezo, spet na podlagi pridobljenih podatkov, lahko ugotovimo, da anketiranci 

prisegajo na slovensko delovno silo in ne na narodnomanjšinsko, predvsem na višjih delovnih 

položajih.  

H2 potrdimo. 

 

 

  

[] []
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21%

8% 10%

29%

12%



 

23 
 

5 UGOTOVITVE 

Z anketnim vprašalnikom smo prišli do nekaj novih ugotovitev.  Kljub zakonodaji, po kateri je 

določena enakopravnost obravnavanja pred zakonom oziroma pravica do enakega zakonskega 

varstva brez kakršnekoli diskriminacije, v praksi temu ni tako.  

 V Sloveniji imamo tri uradne narodne manjšine: italijanska, madžarska in romska. Medtem ko 

je pravna zaščita italijanske in madžarske manjšine zakonsko zadovoljiva in se tudi izvaja v 

praksi, to ne velja za Rome. V veliki meri so Romi najbolj zapostavljeni, kar je razvidno tudi 

iz rezultatov ankete. V veliki večini so nezaželeni in so tudi edina narodna manjšina, za katero 

bi si nekateri anketiranci želeli, da zapusti območje Republike Slovenije. Na podlagi vseh 

pridobljenih rezultatov sta izpolnjena oba pogoja zaključne projektne naloge oziroma sta obe 

hipotezi potrjeni. 

Anketni vprašalnik je bil večinoma zaprtega tipa, z vnaprej podanimi odgovori, z razumljivimi 

vprašanji, tako da izpolnjevanje anketirancem ni vzelo preveč časa. S povzetkom vseh 

pridobljenih rezultatov lahko pritrdim, da je romska narodna manjšina najbolj izpostavljena in 

nezaželena izmed treh uradnih na območju Republike Slovenije. Kljub napredku se po svetu še 

vedno pojavljajo številni primeri diskriminacije po narodnosti, rasi, spolu ipd. Primeri 

diskriminacije in nestrpnosti so še pogostejši v trenutnih zaostrenih ekonomskih in socialnih 

razmerah. Menim, da bi se morali v družbi bolje zavedati bogastva kulturne raznolikosti ter 

pozvati javnost k strpnosti in spoštovanju sočloveka, ne glede na njegovo raso, spol, narodno 

pripadnost. Dobrodošle bi bile tudi kakšne spremembe v državi, da bi se lahko narodne 

manjšine bolj vklopile v družbo in da bi imeli enake ugodnosti kot prebivalci Republike 

Slovenije. 
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6 SKLEP 

Kljub napredku v svetu ter vsebolj obsežnem  poslovnem in medkulturnem sodelovanju smo še 

zmeraj priča diskriminaciji narodnih manjšin. Že splošno je znano, da se težje dobijo zaposlitev 

pripadniki narodnih manjšin, predvsem v javni upravi. Dejstvo je, da še zmeraj preveč ljudi 

sodimo po stereotipih njihovega narodnega izvora, kar predstavlja težavo pri zaposlovanju v 

javni upravi, še bolj pa na višjih in zahtevnejših delovnih mestih. Na podlagi raziskave sem 

prišla do spoznanja, da je še zmeraj najbolj zapostavljena romska narodna manjšina. Velikokrat 

se dogaja, da Romi ne dobijo službe že zaradi stereotipov, kljub temu da so izobraženi in 

sposobni za delovno mesto. Pogostokrat se tukaj pojavlja dejstvo, da se Romi v veliki večini 

bojijo za svojo prihodnost in kariero. 

Z zaključno nalogo smo osvetlili situacijo na trgu dela narodnih manjšin. Raziskava visoko 

izobraženih Romov je v Sloveniji zelo kompleksna in jo je nemogoče raziskati brez direktne 

povezave s posamezniki iz romske manjšine. Predpostavljam, da Romi ne zasedajo 

visokoplačanih delovnih mest samo zaradi stereotipov o njih, temveč tudi zaradi problema 

njihove nizke izobrazbene strukture.  

Z raziskavo sem želela ugotoviti oziroma preveriti, kakšno je mnenje večinske populacije o 

narodnih manjšinah v Republiki Sloveniji. Z odzivom na anketni vprašalnik sem zadovoljna, 

saj je število vrnjenih anket krepko preseglo moja pričakovanja. Vzorec vprašanih je bil dovolj 

velik, zato ocenjujem, da so tudi rezultati ankete reprezentativni in se jih da posplošiti na 

celotno populacijo. Namen raziskave je tako bil dosežen, obe postavljeni hipotezi pa potrjeni. 
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PRILOGE 

Priloga – Anketni vprašalnik 

 

  



 

 



Priloga 1 
 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, 

 

sem Suada Beriša, študentka Fakultete za management Koper, in pripravljam diplomsko 

nalogo z naslovom Pripadniki manjšin na vodilnih mestih v javnem sektorju. Namen raziskave 

je raziskati in proučiti, ali je v Sloveniji prisotna diskriminacija narodnih manjšin in ugotoviti, 

ali obstaja korelacija med diskriminacijo in zaposlitvijo na vodilnih mestih v javnem sektorju. 

Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj lahko le z vašo pomočjo preverim zastavljene 

hipoteze. Anketa je anonimna.  

Prosim, če si vzamete nekaj minut časa in s klikom na naslednjo stran pričnete z izpolnjevanjem 

ankete.  Ker želim odkriti dejansko stanje v Sloveniji, vas vljudno naprošam, da na vprašalnik 

odgovarjajte resnično in iskreno, brez »olepševanja« oz. izbire družbeno zaželenih odgovorv. 

Za vašo pomoč in čas se vam že vnaprej zahvaljujem. 

 

Ali spadate v katerokoli slovensko narodno manjšino (Madžari, Italijani, Romi) in če, v 

katero?   

 Madžari  

 Romi  

 Italijani  

 Nobeno od naštetih  

 

Ali menite, da so slovenske narodne manjšine diskriminirane v zvezi z zaposlovanjem na višja 

oz. vodilna delovna mesta?   

 Da  

 Ne  

 

Ali poznate kogarkoli, ki spada v katerokoli slovensko narodno manjšino (Madžari, Italijani, 

Romi)?   

 Da  

 Ne  

 

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosimo navedite, za katero skupino gre.  

 Madžari  

 Romi  

 Italijani  

 

Ali poznate kogarkoli iz slovenskih narodnih manjšin, ki je visoko izobražen?   

 Da  

 Ne 
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Bi vas motilo, da je vaš nadrejen pripadnik katerokoli narodne manjšine?   

 Da  

 Ne  

 

Ali imate neprijeten občutek, da v Republiki Sloveniji bivajo narodne manjšine?   

 Da  

 Ne  

 

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, katere bi označili za nezaželene?  

 Madžari  

 Romi  

 Italijani  

 

Ali bi želeli, da katerakoli slovenska narodna manjšina zapusti Republiko Slovenijo?   

 Da  

 Ne  

 

Katera?  

 Madžari  

 Romi  

 Italijani  

 

Kako obravnavate sodelavce, ki sodi v katerokoli slovensko narodno manjšino?  

 Nikoli ne razmišljam o narodnosti, zanimata me samo osebnost in kakovost opravljenega 

dela sodelavcev.  

 Jemljem jih za enakopravne, vendar me moti, da so BOLJ učinkoviti pri svojem delu.  

 Jemljem jih za enakopravne, vendar me moti, da so MANJ učinkoviti pri svojem delu.  

 Moti me, da so privilegirani in uživajo posebne pravice.  

 

Kako bi po vašem mnenju lahko uredili položaj narodnih manjšin v RS v zvezi z 

zaposlovanjem v javni upravi?  

 

  

 

Spol  

 Moški  

 Ženski  



Priloga 1 
 

 

V katero starostno skupino spadate?  

 18-25 

 26-35  

 36-45  

 46-55  

 56-65  

 

Katera je vaša najvišje dosežena izobrazba?  

 Brez izobrazbe  

 Nepopolna osnovnošolska izobrazba  

 Osnovnošolska  

 Nižja ali srednja poklicna  

 Srednja strokovna ali srednja splošna  

 Višješolska izobrazba  

 Visokošolska (1. stopnja)  

 Magistrska (2. stopnja)  

 Doktorska (3. stopnja) 

 

 


