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Povzetek

Avtorica  obravnava  mednarodnopravne  odnose  Slovenije  s  sosednjim  državami.  Na eloč  

dobrososedskih  odnosov  je  za  Slovenijo  temeljnega  pomena.  Slovenija  je  obalna  država 

Jadranskega morja. Meji na Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Z vidika mednarodnega prava 

so  sosedski  odnosi  med  državami  kompleksni  in  med  drugim  obsegajo  maloobmejni  promet, 

varstvo okolja, mednarodnopravno pomo  in skupni nadzor nad mejo (s Hrvaško). Vendar je bilč  

izbran klasi en pristop, ki obravnava meje, nasledstvo mednarodnih pogodb in varstvo manjšin. Tač  

vprašanja so za Slovenijo pomembna in tesno povezana z državno suverenostjo. Omenjena so še 

nekatera nerešena vprašanja v odnosu do Italije, Avstrije in Hrvaške. Med ta spada dolo itev meje sč  

Hrvaško, o kateri bo odlo ila arbitraža.č

Klju ne besedeč : mednarodno pravo, dobrososedski odnosi, meje, nasledstvo mednarodnih pogodb, 

varstvo manjšin

Abstract 

The  author  analyzes  international  legal  relations  of  Slovenia  with  the  neighboring  states.  The 

principle of good neighborly relations is of fundamental importance for Slovenia. It is a coastal  

Adriatic state. Its neighboring states are Italy, Austria, Hungary and Croatia. From the international 

legal perspective the neighboring relations between states are complex and they include inter alia 

cross–border traffic, protection of environment, international legal aid and joint border control (with 

Croatia).  Nonetheless,  the  traditional  approach  has  been  chosen,  dealing  with  borders,  the 

succession of states in respect to treaties and the protection of minorities. These issues are important 

for Slovenia and are closely linked to the state sovereignty. Finally, some unsolved questions are 

raised in relation to Italy, Austria and Croatia, including the border issue with Croatia that will be 



settled by the arbitration.

Key words: international law, good neighborly relations, borders, succession of states in relation to 

treaties, protection of minorities

 

 

1. NAMESTO UVODA

 

Živé naj vsi naródi, 

ki hrepene do akat' dan,č

da koder sonce hodi,

prepir iz sveta bo pregnan,

da rojak

prost bo vsak,

ne vrag, le sosed bo mejak![1]

Besedilo  slovenske  himne  ima  neverjeten  sporo ilni  namen,  e  jo  ocenjujemo  z  vidikač č  
mednarodnega prava. Zajema na eli samoodlo be narodov in miroljubnosti ter mirnega reševanjač č  
sporov in eno najelementarnejših lovekovih pravic, pravico do osebne svobode. Zadnja vrstica imač  
posebno  sporo ilno  vrednost  za  odnose  s  sosednjimi  državami.  Slovenija  kot  majhnač  
srednjeevropska država[2] ima izjemno pomembno geografsko lego v gospodarskem, transportnem, 
migracijskem, okoljskem in v strateškem pogledu. Je obalna država Jadranskega morja in hkrati 
država,  katere  znaten  del  vodotokov  se  izliva  v  podonavsko  mednarodno  pore je  in  torej  vč  
rnomorski bazen. Od tu ideja, ki verjetno nikoli ne bo uresni ena, da se preu i možnost tehni ne inč č č č  

ekonomske upravi enosti ter možnosti za zgraditev plovne poti Trži –Gorica–Ljubljana in njenoč č  
povezavo z omrežjem plovnih poti Srednje Evrope in s rnim morjem, ki je zapisana v 4. lenuČ č  
Osimskega sporazuma o pospeševanju gospodarskega sodelovanja med SFRJ in Italijo iz leta 1975.
[3]

Na elo  dobrososedskih  odnosov,  ki  mu  lahko  pripišemo  zna aj  splošno  priznanega  na elač č č  
mednarodnega prava, je bilo vedno vodilo pri urejanju odnosov Slovenije s sosednjimi državami, v 
obdobju pred osamosvojitvijo in po njej. To na elo je dobilo novo razsežnost in pomen v trenutku,č  
ko je Slovenija postala suverena in neodvisna država. Zato ni naklju je, da je to na elo zapisano vč č  
etrti  alineji  preambule  in  v  to ki  b)  4.  lena  Arbitražnega  sporazuma  (AS)  med  Republikoč č č  

Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki vsebuje dolo bo o uporabnem pravu, in sicer glede dolo itveč č  
stika Slovenije z odprtim morjem (to ka b) prvega odstavka 3. lena) in glede režima za uporaboč č  
relevantnih morskih obmo ij (to ka c) prvega odstavka 3. lena).č č č [4]

V  naših  nadaljnjih  razmišljanjih  se  bomo  posvetili  nekaterim  mednarodnopravnim  odnosom 

Slovenije  s  sosednjimi  državami in  njihovi  oceni  z  vidika dvajsete  obletnice slovenske države. 



Pristop ni iz rpen. Ni npr. obravnavan maloobmejni promet in ne okoljski odnosi. Med pomembneč  

mednarodnopravne oblike sodelovanja s sosednjimi državami spadata mednarodna pravna pomo  inč  

nadzor  nad »zeleno« mejo  s  Hrvaško.  Vendar  je  bil  namenoma izbran tradicionalni  pristop,  ki 

zajema državne meje, nasledstvo dvostranskih mednarodnih pogodb in varstvo manjšin. Zanj smo 

se odlo ili, ker je najtesneje povezan z atributi državne suverenosti in hkrati pokriva podro ja, ki soč č  

za  Slovenijo  posebnega  pomena.  Glede  na  

20-letnico slovenske države je uporabljen zgodovinski pristop.

 

2. MEJE[5]

 

Državno ozemlje je eden od konstitutivnih elementov države.[6] Glede na to, da je Slovenija nastala 
na derivativen na in, z razpadom nekdanje SFRJ, je bila z vidika njenega efektivnega nastanka vč  
pogledu državnega ozemlja klju na dolo ba II. razdelka Temeljne ustavne listine o samostojnosti inč č  
neodvisnosti Republike Slovenije (TUL), v kateri je zapisano:

Državne  meje  Republike  Slovenije  so  mednarodno  priznane  državne  meje  dosedanje  SFRJ  z  

Republiko Avstrijo, Republiko Italijo in Republiko Madžarsko v delu, v katerem te države mejijo na  

Republiko Slovenijo, ter meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko v okviru dosedanje  

SFRJ.

Temeljna ustavna listina in Ustavni zakon za njeno izvedbo (UZITUL) sta bila sprejeta kot ustavna 
akta s strani tedanje Skupš ine RS 25. junija 1991. Isto asno je bil sprejet paket zakonov, ki so bilič č  
klju nega pomena za takojšnje delovanje na novo nastale države. Glede na to, da slovenski državnič  
organi in sodiš a s svojo prakso ter (mednarodno)pravna stroka soglasno zastopamo stališ e, da ječ č  
25.  junij  1991  dan  nastanka  slovenske  države  in  s  tem njen  dan  neodvisnosti  oziroma  datum 
nasledstva, je treba TUL šteti za ustavni temelj za nastanek nove države z mednarodnopravnimi 
u inki,  ki  temu sledijo.č [7] Pravni  u inki  Brionske deklaracije  z  dne  7.  julija  1991,  v  katero  ječ  
Slovenija privolila, in Memoranduma o soglasju o opazovalni misiji v Jugoslaviji, ki ga je Slovenija 
sklenila z ES, Hrvaško in z zveznimi jugoslovanskimi organi, so bili v tem, da je bilo za tri mesece 
odloženo  nadaljnje  uresni evanje  aktov  o  neodvisnosti,  nista  pa  imela  u inkov  č č ex  tunc glede 
efektivnega nastanka slovenske države dne 25. junija 1991.[8] Ustava, ki je bila sprejeta v svojem 
prvotnem besedilu decembra 1991, ne opredeljuje državnega ozemlja Republike Slovenije. V 4. 
lenu na abstraktni ravni opredeljuje Slovenijo kot enotno in nedeljivo državo. To pomeni, da II.č  

razdelek  TUL  in  4.  len  Ustave  glede  opredelitve  teritorialne  suverenosti  slovenske  državeč  
sestavljata  celoto,  kar  zadeva  slovensko  suverenost  na  kopnem  oziroma  v  okviru  njenih 
mednarodnopravnih  priznanih  meja  s  sosednjimi  državami  in  z  Republiko  Hrvaško  v  okviru 
nekdanje SFRJ.  Deloma velja  to tudi  glede slovenske meje na morju,  ki je z Republiko Italijo 
dolo ena v 2. lenu Pogodbe med SFRJ in Republiko Italijo (Osimska pogodba) in vrisana na k tejč č  
pogodbi  priloženi  karti.  Glede  dolo itve  državne  suverenosti  in  režimov  na  morju  dolo ač č  
mednarodno pravo nekatera pravila  in na ela,  ki  so vsebovana v Konvenciji  ZN o pomorskemč  
mednarodnem pravu,  ali  pa  so  se  razvila  in  uveljavila  v  praksi  držav  in  v  mednarodnopravni 



judikaturi. 

Ob  neodvisnosti  je  imela  Slovenija  kot  država  naslednica  nekdanje  SFRJ  mednarodnopravno 
priznane meje s sosednjimi Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Glede mednarodnopravne kontinuitete 
mednarodnih pogodb se je Slovenija izrekla že pred osamosvojitvijo. Notranjepravna podlaga za 
vse mednarodne pogodbe, vklju no s pogodbami o meji,  je prvi odstavek 3.  lena UZITUL, vč č  
katerem je  dolo eno,  da  na  ozemlju  Slovenije  veljajo  mednarodne  pogodbe,  ki  jih  je  sklenilač  
Jugoslavija in se nanašajo na Slovenijo. Mednarodnopravno so meje,  dolo ene z mednarodnimič  
pogodbami,  pod  varstvom pravila  obi ajnega  mednarodnega  prava,  kodificiranega  v  11.  lenuč č  
Dunajske konvencije  o  nasledstvu držav glede mednarodnih pogodb iz  leta  1978,  v  katerem je 
dolo eno, da nasledstvo držav ne u inkuje na mejo, dolo eno z mednarodno pogodbo, in ne nač č č  
obveznosti in pravice, dolo ene z mednarodno pogodbo, ki se nanašajo na režim meje. Za trajnostč  
mednarodnih pogodb o mejah (razen e se pogodbenici sporazumeta druga e) jam i tudi Dunajskač č č  
konvencija  o  pravu mednarodnih  pogodb iz  leta  1969,  ki  glede  mednarodnih  pogodb o  mejah 
prepoveduje uveljavljanje klavzule o bistveno spremenjenih okoliš inah kot razloga za prenehanječ  
mednarodne pogodbe.[9]

Meja z Republiko Avstrijo, vklju no v delu, v katerem meji Slovenija nanjo, je dolo ena v 5. lenuč č č  
Pogodbe o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokrati ne Avstrije (ADP), podpisane na Dunajuč  
15.  maja  1955.[10] Ta potrjuje  saint–germainsko  mejo  po  I.  svetovni  vojni,  potem  ko  so  se 
prebivalci Koroške na meddržavnem plebiscitu 10. oktobra 10. 1920 izrekli za Republiko Avstrijo, 
in ne za Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Meja z Republiko Italijo je bila po II. svetovni vojni dolo ena s Pariško mirovno pogodbo v delu, vč  
katerem je  na  slovenskem ozemlju  razveljavila  staro  rapalsko  mejo  iz  leta  1920  od  tromeje  z 
Avstrijo do sti iš a meje Jugoslavije, Italije in nekdanjega Svobodnega tržaškega ozemlja (STO).č č
[11] Po parafiranju Londonskega memoranduma o soglasju z dne 5. oktobra 1954, sklenjenega med 
vladami nekdanje  Jugoslavije,  Italije,  Združenega kraljestva  in  ZDA,  je  postala  del  slovensko-
italijanske meje v zahodni Istri v korist Jugoslavije popravljena bo na meja med nekdanjo cono Ač  
Svobodnega  tržaškega  ozemlja,  ki  je  pripadla  Italiji  in  nekdanjo  cono  B.  Popravek  v  korist 
Jugoslavije je bil dosežen zaradi zahteve po celovitosti Koprskega zaliva.[12] Slovenija je s tem 
dobila lastno obalo in izhod na morje.[13] Tako imenovana memorandumska meja med Slovenijo in 
Italijo je bila dokon no potrjena v 1. lenu Osimske pogodbe. V 2. lenu je bila na novo dolo enač č č č  
meja  med  državama v  Tržaškem zalivu.  Lo eno  od  potrditve  memorandumske  meje  so  bili  zč  
Osimsko pogodbo urejeni še nekateri drugi mejni popravki.

Meja z Republiko Madžarsko je bila urejena s Trianonsko mirovno pogodbo leta 1920, s katero je 
bilo Prekmurje priklju eno Kraljevini Srbov Hrvatov in Slovencev.č [14] Ta meja je bila potrjena z 
Mirovno pogodbo z Madžarsko, podpisano v Parizu 10. februarja 1947.[15]

Ostane  še  vprašanje  nekdanje  republiške  meje  s  Hrvaško.  Mednarodnopravno  je  vprašanje 
nekdanjih  meja  federalnih  oziroma nekdanjih  administrativnih  enot  v  primeru,  ko  te  postanejo 
neodvisne države, na ravni ob ega mednarodnega prava rešeno z na elom č č uti possidetis (iuris), ki te 
meje v trenutku neodvisnosti postavi pod varstvo mednarodnega prava, in se lahko spremenijo le 
sporazumno.[16] V primeru razpada nekdanje Jugoslavije je veljavnost tega na ela za nekdanječ  
jugoslovanske republike Arbitražna komisija konference o nekdanji Jugoslaviji potrdila v Mnenju 
št. 3 z dne 11. januarja 1992.[17] Notranjepravno je odsev tega na ela tisti del II. razdelka TUL, kič  
govori o meji s Hrvaško v okviru »dosedanje SFRJ«. Mednarodnopravno se je Slovenija zavezala k 
spoštovanju na ela č uti possidetis v postopku njenega priznanja s strani ES in njenih držav lanic, koč  



je odgovorila, da sprejema pogoje, ki so bili postavljeni novim državam na obmo ju nekdanje SZ inč  
SFRJ v Deklaraciji ES z 16. decembra 1991.[18] Danilo Türk ocenjuje, da so bili dodatni pogoji za 
priznanje,  izraženi  v  tej  deklaraciji,  posledica  politi nih  okoliš in  in  niso  ustvarili  novih  normč č  
obi ajnega mednarodnega prava.č [19]

Ker se Sloveniji in Hrvaški vse od njune neodvisnosti ni uspelo sporazumeti o poteku njune državne 

meje na kopnem in na morju, sta s sklenitvijo Arbitražnega sporazuma (AS) z dne 19. 11. 2009, ki  

je za el veljati 29. 11. 2010, prenesli dolo itev poteka meje na morju in na kopnem, stika Sloveniječ č  

z  odprtim  morjem  in  režima  za  uporabo  relevantnih  morskih  obmo ij  na  pet lanski  č č ad  hoc 

arbitražni tribunal (AT).[20] Ta bo imenovan v rokih, predvidenih v 2. lenu, ti pa bodo za eli te ič č č  

po podpisu Pristopne pogodbe Hrvaške z EU (tretji odstavek 11. lena). Arbitražna odlo ba bo zač č  

državi  zavezujo a in  bo pomenila  dokon no rešitev (mejnega)  spora  (drugi  odstavek 7.  lena).č č č  

Glede na dolo bo o uporabnem pravu v AS je torej pri akovati, da bo splošno na elo mednarodnegač č č  

prava uti possidetis nedvomno eno od vodil arbitrom pri dolo itvi poteka meje med državama nač  

kopnem. Do kon ne rešitve spora pa ni mogo e vnaprej napovedati, v kakšnem obsegu bo dolo itevč č č  

meje  na  kopnem ugotovljena  v  naravi  in  jo  bo  treba  ozna iti  (č demarkacija)  oziroma na  novo 

dolo ena (č delimitacija). Mejo na morju z Republiko Hrvaško in stik Slovenije z odprtim morjem bo 

dolo il AT (č delimitacija). Ustavno sodiš e je pri presoji ustavnosti AS med drugim odlo ilo, da II.č č  

razdelek TUL varuje državne meje med Slovenijo in Hrvaško, torej na kopnem in na morju, in ga je 

treba glede meje na morju razlagati v smislu mednarodnopravnega na ela  č uti possidetis de facto.

[21] Vsekakor je glede morske meje in stika Slovenije s odprtim morjem še težje predvidevati kot  

pri meji na kopnem, na kakšni pravni podlagi bo o tem odlo al arbitražni tribunal. č Glede dolo itveč  

stika Slovenije z odprtim morjem in režima za uporabo relevantnih morskih obmo ij so pooblastila AT širšač  

kot  pri  poteku meje  na  morju  in  na  kopnem in  mora  poleg  mednarodnega  prava  uporabiti  tudi  na eloč  

pravi nosti  (č equity)  in  na elo  dobrososedskih  odnosov  z  namenom  dose i  pošteno  in  pravi no  rešitev,č č č  

upoštevaje pri tem vse relevantne okoliš ine (to ka b) 4. lena AS).č č č  Vendar je pri tem treba upoštevati, da 

AT kot mednarodno sodno telo ni vezan na pravne opredelitve (najvišjih) doma ih sodiš , temveč č č 
bo, tako kot vsako sodiš e, odlo al predvsem po na elu  č č č da mihi facta dabo tibi ius,  mednarodno 

pravo, ki ga bo pri tem uporabil, pa bo poiskal v okviru pooblastil 4. lena AS (č Uporabno pravo).

 

3. NASLEDSTVO MEDNARODNIH POGODB

 

Glede na kompleksnost pravnih in politi nih odnosov Slovenije ob njeni neodvisnosti, zlasti imamoč  

tu  v  mislih  Italijo  in  Avstrijo,  spada  ureditev  nasledstva  mednarodnih  pogodb  z  njima  med 

pomembna  mednarodnopravna  vprašanja,  ki  jih  ob  20–obletnici  slovenske  države  ne  smemo 

prezreti.  Slovenski  odnosi  z  Madžarsko  pri  tem  niso  zanemarjeni.  Vendar  je  dejstvo,  da  je 



Madžarska po padcu berlinskega zidu, eprav ni spremenila svoje mednarodnopravne subjektiviteteč  

tako kot nekdanje jugoslovanske republike ter eška in Slovaška, šla v obdobju devetdesetih letČ  

prejšnjega stoletja skozi soroden notranjepravni proces demokratizacije, uveljavljanja delitve oblasti 

in  vladavine  prava  ter  tržne  ekonomije  kot  Slovenija  in  državi  nista  imeli  odprtih  vprašanj  iz 

preteklosti, ki bi jih morali reševati ob slovenski osamosvojitvi.

Že  naša  razmišljanja  o  mejah  nakazujejo,  da  je  bilo  vprašanje  ureditve  dvostranskih  pogodb 
nekdanje SFRJ, vklju no s Osimskimi sporazumi, eno od prioritetnih vprašanj pri urejanju odnosovč  
z Italijo. Slovenija je po mednarodnopravnem na elu kontinuitete z izmenjavo not 31. julija 1992č  
nasledila prakti no vse mednarodne pogodbe, katerih pogodbenica je bila nekdanja SFRJ in so seč  
nanašale  na  Slovenijo.[22] V  zvezi  s  tem  velja  omeniti  prizadevanja  prvega  slovenskega 
veleposlanika v Italiji Marka Kosina.[23] Šlo je vsega skupaj za 46 oziroma 50 sporazumov.[24] 
Njihov seznam je bil  objavljen v uradnem glasilu italijanskega ministrstva za zunanje zadevi  z 
naslovom: Nasledstvo Republike Slovenije dvostranskih mednarodnih pogodb, katerih pogodbenica 
je  bila  SFRJ.[25] Na  seznamu  ni  bilo  Sporazuma  med  nekdanjo  SFRJ  in  Republiko  Italijo  o 
razmejitvi epikontinentalnega pasu v Jadranu, ki ga je Slovenija nasledila potem, ko so se odnosi s 
Hrvaško na Jadranu za eli  še  dodatno zapletati.č [26] Gre za enega vidnejših uspehov slovenske 
diplomacije po hrvaški zavrnitvi parafiranega Sporazuma o meji med državama leta 2001. Slovenija 
in Italija pa nista uredili nasledstva Sporazuma o ribolovu v Tržaškem zalivu.[27]

Hitenje z ureditvijo nasledstva mednarodnih pogodb z Italijo je bilo upravi eno. Dvostranski odnosič  
med državama so se za eli  zapletati  že konec leta  1992.  To je  privedlo do italijanske  blokadeč  
Pridružitvenega sporazuma ES s Slovenijo, ki jo je umaknila šele Prodijeva vlada l leta 1996, ki je 
dala soglasje Italije k njegovemu podpisu, vendar pod pogojem, da Slovenija privoli v poznejšo 
Prilogo XIII tega sporazuma.[28] Italijanski parlament je pridružitveni Sporazum Slovenije z ES 
ratificiral marca 1998.[29]

Se  pa  sprašujemo,  ali  je  bilo  treba  hiteti  z  ureditvijo  bilateralnih  odnosov  glede  nasledstva 
mednarodnih pogodb z Avstrijo? Precejšen del  za Slovenijo vitalnih pogodb z Avstrijo  so tako 
imenovane radicirane ali  teritorialne pogodbe, to so pogodbe o obmejnih režimih in obmejnem 
sodelovanju, glede katerih smo že ugotovili, da po obi ajnem mednarodnem pravu nasledstvo državč  
nanje ne u inkuje.č [30] Avstrija izvajanja teh režimov v praksi ni omejevala. Glede vseh drugih 
mednarodnih  pogodb  pa  je  ob  vztrajanju  pri  doktrini  clean  slate,  po  kateri  država  naslednica 
postane  pogodbenica  šele  po  formalni  ureditvi  pogodbenih  odnosov  z  drugo  pogodbenico, 
uveljavila za prehodno obdobje še koncept »pragmati ne uporabe«.č [31] Avstrija in Slovenija sta 
nasledstvo dvostranskih pogodb uredili s sklenitvijo dveh sporazumov na podlagi izmenjave not 16. 
oktobra 1992, in sicer prvega o nadaljnji veljavnosti dolo enih jugoslovansko-avstrijskih pogodb vč  
odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, in drugega med vladama obeh držav o 
nadaljnji  veljavnosti  dolo enih  jugoslovansko-avstrijskih  pogodb  med  Republiko  Slovenijo  inč  
Republiko Avstrijo. Medvladne in radicirane pogodbe so bile zajete v drugem sporazumu. Dejstvo, 
da  je  šlo  formalno  za  sklenitev  dveh  sporazumov,  in  oblika  njune  notranjepravne  potrditve,  v 
Sloveniji  je z Zakonom o ratifikaciji  oba ratificiral  Državni zbor, kažeta na to,  da Slovenija ni  
uveljavila na ela kontinuitete mednarodnih pogodb, temve  je šlo za uveljavitev s strani Avstriječ č  
njene doktrine clean slate.[32] Ta doktrina v primeru razpada države v mednarodnopravni praksi ni 
uveljavljena, avstrijska doktrina pa jo je tradicionalno zastopala tudi zaradi avstrijskega odnosa do 
ADP. Po navedbah G. Hafnerja je Avstrija po letu 1996 to prakso spremenila in glede na širšo 



uveljavitev doktrine kontinuitete v praksi držav na tej podlagi uredila z izmenjavo not veljavnost 
dvostranskih sporazumov s Hrvaško in Ukrajino.[33] 

Ureditev dvostranskih pogodb z Avstrijo po doktrini clean slate ni najboljša popotnica za morebitno 
slovensko notifikacijo nasledstva ADP vladi Ruske federacije kot depozitarju, ki jo argumentirano 
zagovarja del slovenske mednarodnopravne doktrine (Bohte, Škrk, Türk).[34] e slovenska vladaČ  
tega ne bo storila ob sprejetju letošnjega avstrijskega zveznega ustavnega zakona o manjšinah, bo 
spet zamudila politi no primeren trenutek za takšno dejanje.č

 

4. VARSTVO MANJŠIN

 

Skrb za pripadnike slovenske manjšine v sosednjih državah je ustavna zaveza. V 5. lenu Ustave ječ  

namre  zapisano, da država med drugim skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjihč  

državah.

Z vidika mednarodnega prava je najbolj žgo e stanje slovenske narodne manjšine na avstrijskemč  
Koroškem (in Štajerskem). Po neuradnih ocenah Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po 
svetu je Slovencev na avstrijskem Koroškem med 20.000 in 30.000, na Štajerskem pa približno 
15.000.[35] Slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem in Štajerskem je pod mednarodnopravno 
zaš ito 7. lena 7 ADP, ki je  č č lex specialis glede na Okvirno konvencijo SE o varstvu narodnih 
manjšin iz leta 1995 in Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih iz leta 1992 ter  lex  
posterior glede na saint–germainsko zaš ito po I. svetovni vojni. len 7 vsebuje v pretežni merič Č  
tako imenovano absolutno zaš ito glede pravic, ki so v njem zapisane, in niso števil no pogojene.č č  
Slovenska manjšina v Avstriji je bila po razpadu avstroogrske monarhije žrtev pospešene asimilacije 
ter  drugih  zgodovinskih  okoliš in  20.  stoletja,  vklju no  z  nacizmom.  Slovenska  manjšina  nač č  
avstrijskem Štajerskem zaradi maloštevil nosti prakti no ne uživa nikakršnih pravic.č č

Na  avstrijskem  Koroškem  je  trenutno  najbolj  poudarjeno  vprašanje  krajevnih  (topografskih) 

napisov.  Avstrijske  zvezne  oblasti  so  spretno  izkoristile  politi ni  sporazum  na  avstrijskemč  

Koroškem v obliki Memoranduma z dne 26. aprila 2011, v katerega so privolile vse manjšinske 

organizacije. Nov zvezni zakon o spremembah Zakona o narodnih skupnostih, sprejet v zveznem 

parlamentu  kot  ustavni  zakon,  po  besedah  avstrijske  politike  pomeni  konec  reševanja  tega 

problema, in ne nadaljevanja pogajanj o njem, kot ga je sprva razumela manjšina in kot ga želi 

razumeti slovenska politika. Kramžarjeva ob tem ugotavlja:

Slovenci bodo dobili skoraj dvakrat ve  dvojezi nih krajevnih napisov, kot jih imajo zdaj, dolo enač č č  
so  pravila  uporabe  slovenš ine  kot  uradnega  jezika,  dvojezi ne  šole  in  vrtci  bodo  dobili  več č č  
denarja. A kaj, ko je vse to veliko manj, kot pa bi Slovenci imeli, e bi se dosledno spoštovalač  
dolo ila  iz  avstrijske  državne  pogodbe:  dodatnih  ve  sto  dvojezi nih  napisov,  slovenš ino  kotč č č č  
uradni jezik na vsem južnokoroškem obmo ju in dosledno dvojezi nost v šolah.č č [36]

Pri tem je ironi no, da avstrijska politika zatrjuje, da gre za rešitev, ki je v skladu s 7. lenom ADP.č č  

Žal  pregled  slovensko  avstrijskih  odnosov  na  podro ju  manjšinskega  varstva  kaže,  da  Avstrijač  



Sloveniji ne priznava položaja sile zaš itnice za varstvo njene manjšine v Avstriji. Za pridobitevč  

tega položaja bo slovenska politika morala sprejeti odlo itev o notifikaciji ADP in jo udejanjiti.č

Slovenska manjšina v Italiji je najštevilnejša in po ocenah omenjenega Urada število pripadnikov 
znaša med 70.000 in 80.000. Glede na to, da je bil s 7. lenom Osimske pogodbe razveljavljenč  
Specialni statut kot  priloga Londonskega memoranduma iz leta 1954, sta  se njeni  pogodbenici, 
nekdanja SFRJ in Italija v 8. lenu zavezali, da bosta ohranili v veljavi notranje ukrepe, ki sta jih žeč  
sprejeli pri izvajanju omenjenega statuta, in da bosta v okviru svojega notranjega prava zagotovili 
enako  raven  varstva,  kot  jo  je  dolo al  specialni  statut,  ki  neha  veljati.  Kar  zadeva  slovenskoč  
manjšino v Italiji, je moralo prete i 24 let od uveljavitve Osimske pogodbe, da je Italija izpolnilač  
svojo pogodbeno obveznost in sprejela Zakon št. 38 z dne 23. februarja 2001 o zaš iti slovenskeč  
jezikovne manjšine v deželi Furlaniji - Julijski krajini.[37] Zakon se v lenu 28/I (č Kon ne dolo beč č ) 
sklicuje  na  mednarodnopravno  obveznost  Italije  po  Osimski  pogodbi.  eprav  so  predstavnikiČ  
manjšine zakonu št. 38 ob njegovem sprejetju o itali, da je politi en kompromis in da so dolo enič č č  
postopki  zapleteni,  kar  otežuje  njegovo  neposredno  uporabo,  pomeni  pomemben  prispevek  k 
ohranjanju  in  razvijanju  slovenske  manjšine  v  Italiji.  Morda  je  njegova  najve ja  vrednost  vč  
njegovem ozemeljskem obsegu  izvajanja  (4.  len),  saj  se  nanaša  na  ozemlje,  kjer  je  manjšinač  
zgodovinsko  prisotna,  to  pa  pomeni  tudi  Goriško,  Videmsko  in  Tržaško  pokrajino  Furlanije  - 
Julijske krajine, medtem ko se je Specialni statut nanašal le na obmo je nekdanjega STO. S tem ječ  
bila  potrjena  razlaga  teritorialnega  dosega  obveznosti  manjšinske  zaš ite  po  Osimski  pogodbič  
vklju no z njeno preambulo, kot jo je dal Danilo Türk že po njenem podpisu. Glede na nedavnoč  
uspešno posredovanje predsednika slovenske vlade v zvezi s finan nimi sredstvi, ki jih manjšinač  
prejema od italijanske vlade, lahko sklenemo, da Italija druga e od Avstrije prizna Sloveniji položajč  
sile zaš itnice, Slovenija pa ima za to vso mednarodnopravno podlago, kar bi morala biti ves asč č  
prisotna komponenta v slovenski politiki.

Madžarska in Slovenija sta 6. novembra 1992 podpisali Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic 

narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. 

Gre za sodoben dvostranski sporazum o manjšinskem varstvu in prvi tovrstni sporazum, sklenjen 

med dvema novima demokrati nima državama v Srednji  in Vzhodni Evropi.  Sporazum vsebuječ  

paleto  relativnih  predvsem  pa  absolutnih  pravic,  ki  gredo  pripadnikom  manjšin.  Vsebuje  tudi 

dolo bo o politi ni udeležbi manjšine na lokalni, regionalni in državni ravni, ki pa je pogojena zč č  

notranjepravnim pridržkom, ker je politi no zastopanje na državni ravni v Sloveniji višje kot nač  

Madžarskem.  Posebnost  sporazuma  je  njegova  sklenitev  za  dolo en  as  (5  let),  s  klavzuloč č  

avtomati nega podaljševanja za nadaljnjih 5 let, e ga katera od pogodbenic ne odpove. Po ocenahč č  

Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu živi v Porabju približno 3000 Slovencev.

Glede na to, da ostajamo na mednarodnopravni ravni, ni obravnavan položaj slovenske manjšine na 

Hrvaškem.

5. NAMESTO SKLEPA – NEKATERA ODPRTA VPRAŠANJA

Na koncu lahko sklenemo, da so mednarodnopravni odnosi Slovenije s sosednjim državami dobri. 

Ve ina problemov, ki so bili dediš ina preteklosti, za kar je morala Slovenija v asih nositi tudi težoč č č  



politi nih  pritiskov,  je  odpravljenih.  Temu  je  treba  pripisati  uspešno  vklju evanje  Slovenije  vč č  

mednarodno skupnost, tako na univerzalni kot na regionalni ravni, ki je vrh doseglo leta 2004, ko je  

postala lanica EU in prevzela evropski pravni red. č

Ker gre pri odnosih med državami za dinami en proces, se poleg starih težav pojavljajo nove, ki jihč  

je treba budno spremljati z vidika mednarodnega prava, prava EU ali celo obeh. V tem kontekstu 

zbuja skrb vprašanje postavitve plinskega terminala ob slovensko-italijanski meji na morju.

Med odprta vprašanja iz  preteklosti  spada rimski  dolg po Sporazumu o dokon ni ureditvi  vsehč  

zajemnih obveznosti, ki izvirajo iz 4. lena Osimske pogodbe z dne 18. februarja 1983. Slovenija ječ  

svoj del dolga v znesku 57.707.697 ameriških dolarjev poravnala z zadnjim obrokom 3. januarja 

2002. Ta sredstva so deponirana na fiduciarnem ra unu ene od luksemburških bank in jih Italijač  

no e sprejeti. V odnosu z Italijo ostaja odprta restitucija kulturnih dobrin, ki so bile med drugoč  

svetovno vojno odnesene iz slovenske Istre. 

Odprta vprašanja z Avstrijo so bila že obravnavana.

Formalnopravno z našega vidika prou evanja ni odprtih vprašanj z Madžarsko. Po nam dostopnihč  
podatkih se Slovenija ni odzvala na z vidika mednarodnega prava sporen Zakon o Madžarih žive ihč  
v sosednjih državah iz leta 2001, ki se je nanašal tudi na Slovenijo.[38]

Ve ina problemov s Hrvaško je povezanih z nerešenim vprašanjem meje med državama. Mednječ  

spadata hrvaška ekološka ribolovna cona in ribiški del maloobmejnega sporazuma, ki je vklju en vč  

Pristopno pogodbo s Hrvaško.
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