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INICIATIVA SKUP PREDLAGA 

USTANOVITEV KOORDINACIJE KOROŠKIH SLOVENCEV 
 

 

Iniciativa SKUP ugotavlja, da je poglavje o narodnih skupnostih v vladnem programu nove 

avstrijske vlade najobsežnejše in, kot kaže, najbolj resen pristop k novemu oblikovanju 

manjšinske politike v zadnjih desetletjih. To pripravljenost za iskanje novih poti v manjšinski 

politiki pozdravljamo, hkrati pa mora tudi slovenska narodna skupnost sama opraviti domače 

naloge, da bo - po možnosti še v spominskem letu 2020 – mogoče doseči čim boljši rezultat.  

 

Vladni program predvideva novo kodifikacijo ustavnopravnih določil o zaščiti narodnih skupnosti. 

Nadalje predvideva ustanovitev delovne skupine, ki naj preveri modernizacijo zastopstva 

narodne skupnosti. Predvideni so koraki za razširitev možnosti uporabljanja slovenščine kot 

uradni jezik, za razširitev dvojezičnega sodstva, za močnejšo upoštevanje manjšinskih jezikov v 

medijih in za povišanje pospeševanja narodnih skupnosti.  

 

Vse te napovedi nudijo velike možnosti in zahtevajo koordinirano politično delo. Ugotavljamo, da 

zastopniške organizacije glede bistvenih točk v preteklosti niso bile enotnega mnenja, skupnega 

in transparentnega telesa za ustvarjanje stališča narodne skupnosti in za diskusijo in koordinacijo 

različnih mnenj pa nimamo. Iniciativa SKUP kot bistveno potrebo vidi modernizacijo zastopstva 

manjšin, pri čemer poudarja, da taka modernizacija ne more biti okrepitev narodnostnih sosvetov 

ali celo ustvarjanje novega telesa v tem okviru, saj bi to pomenilo konzervacijo doslejšnjih, 

neuspešnih pristopov in podržavljenje manjšinske politike, s tem pa konec samostojnega 

izražanja politične volje manjšin. 

 

Če torej ugotavljamo, da imamo prvič po dolgem očitno pripravljenost avstrijske vlade za premike 

v pozitivno smer, in da je tudi v Republiki Sloveniji vlada pripravljena podpirati odločnejše korake 

za zaščito slovenske manjšine v Avstriji, potem bi bilo usodno, če zaradi neenotnosti, manjkajoče 

koordinacije ali ker ne bi vključevali vseh merodajnih dejavnikov znotraj narodne skupnosti, ne bi 

znali izkoristiti te priložnosti ali celo zamudili zgodovinski trenutek, ki se ponuja za izboljšanje 

položaja koroških Slovenk in Slovencev.  
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Iniciativa SKUP zato predlaga ustanovitev koordinacijskega sveta koroških Slovencev. 

Koordinacijski svet naj bo sestavljen iz 48-ih članov, od katerih tri obstoječe osrednje organizacije 

imenujejo vsaka po 8 članov. Preostalih 24 članov naj izvolijo vsi odborniki slovenskih društev in 

organizacij ter vsi slovenski občinski odborniki ali javno izvoljeni mandatarji v drugih ustanovah. 

Kandidate lahko predlagajo osrednje organizacije ali vsak, ki zbere določeno število podpisov 

odbornikov. Koordinacijski svet naj odloča o vseh zadevah koroških Slovencev, z izjemo internih 

zadev posameznih organizacij.  

 

Menimo, da je takšna koordinacija nujno potrebna. S tem bi bila zagotovljena potrebna 

transparenca političnega odločanja znotraj narodne skupnosti. Civilna družba, zlasti mladina, 

občinski odborniki, gospodarstvo, kultura ter vsi, ki se doslej ne čutijo dovolj zastopane, bi dobili 

možnost udeleževanja. Politično delovanje bi se odvijalo pod nadzorom javnosti. V primeru, da 

so različna mnenja, bi dobili forum za odločanje, hkrati pa ostane zagotovljeno, da je slovenska 

manjšina pluralna narodna skupnost z različnimi mnenji in temu ustrezno tudi z različnimi 

organizacijami.  

 

Koordinacijski svet koroških Slovencev naj se ustanovi čim prej, saj bo potrebno pripraviti 

predloge za izpolnjevanje vladnega programa. To pa mora ostati naloga koroških Slovenk in 

Slovencev.  

 

 

Za iniciativo SKUP 

 

Rudi Vouk, Sonja Kert-Wakounig, Feliks Wieser, Andrej Mohar, Gabriel Hribar, Matevž Grilc 

 

 
Priloga: 

Poglavje o narodnih skupinah iz vladnega programa 

Predlog za pravila koordinacijskega sveta koroških Slovencev  
 

 


