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Odbor za peticije
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OBVESTILO POSLANCEM

Zadeva: Peticija 0031/2012, ki jo vlaga Alojz Kovačič, državljan Slovenije, o 
preganjanju, ki ga je v letih 1946 in 1947 slovenska policija izvajala nad 
prebivalci Štrigove, in o položaju slovenske manjšine na Hrvaškem

1. Povzetek peticije

V peticiji je opisano predvsem preganjanje, ki so ga prebivalci Štrigove doživljali po drugi 
svetovni vojni. Poleg tega je izražen protest proti diskriminaciji slovenske manjšine v 
Republiki Hrvaški.

2. Dopustnost

Označena za dopustno dne 27. aprila 2012. Komisija je bila zaprošena za informacije v skladu 
s členom 202(6) Poslovnika.

3. Odgovor Komisije, prejet dne 28. septembra 2012

Evropska komisija po Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije nima 
splošne pristojnosti za poseganje, temveč lahko ukrepa samo, če gre za vprašanje prava 
Evropske unije. Kar zadeva uporabo Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, njen člen 
51(1) določa, da njene določbe za države članice veljajo samo pri izvajanju prava Unije.
Iz razpoložljivih informacij ni razvidno, da bi se zgoraj omenjena zadeva nanašala na 
izvajanje prava Unije. Pri predstavljenih obžalovanja vrednih dogodkih gre za zgodovinsko 
ravnanje, ki se je zgodilo pred pristopom Slovenije (in Hrvaške) in ga ne moremo povezovati 
s pravom Unije. Navedbe o stalnih kršitvah pravic v Sloveniji niso utemeljene niti ni 
prikazana povezava s pravom Unije. V tem primeru mora zato država članica izpolniti svoje 
obveznosti glede temeljnih pravic, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov in nacionalne 
zakonodaje.
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Pri vprašanju pristopa hrvaške je treba opomniti, da se varstvo manjšin spremlja po političnih 
merilih in v okviru poglavja 23 o pravosodju in temeljnih pravicah. Na Hrvaškem velja pravni 
okvir o splošnem varstvu manjšin in pogojih za izvajanje tega varstva. Hrvaška vlada je 
večkrat izrazila zavezanost pravicam manjšin in potrjuje njihov položaj v hrvaški družbi. 
Hrvaška ustava zagotavlja zastopanje manjšin v parlamentu z osmimi manjšinskimi poslanci 
(tudi slovenskim).

Poudariti je treba, da je hrvaška v sklopu pristopnih pogajanj v nacionalno zakonodajo 
prenesla Direktivo 2000/43/ES, ki zagotavlja varstvo proti diskriminaciji na podlagi rase in 
narodnosti. Kdor meni, da so hrvaške oblasti kršile njegove pravice po tej direktivi, lahko po 
hrvaškem pravu sproži postopek bodisi pred pristojnimi sodišči ali pri uradu varuha 
človekovih pravic, ki je neodvisen organ za enake možnosti in pristojen za reševanje vprašanj
diskriminacije.

Sklep
Na podlagi zgoraj opisanega Komisija ne more nadaljevati te zadeve. Vlagatelj peticije ima 
možnost, da zadevo predstavi nacionalnim sodnim ali drugim organom, če pa meni, da so bile 
kršene njegove temeljne pravice, lahko vloži pritožbo na Evropsko sodišče za človekove 
pravice pri Svetu Evrope.


