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OSNOVNE ŠOLE S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM NA TRŽAŠKEM
IZVLEČEK:
Diplomsko delo obravnava razvoj slovenskega osnovnega šolstva, spreminjanje osnovnošolske
mreže ter dinamiko vpisov v osnovne šole s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem, s poudarkom
na narodni strukturi vpisanih. Teoretični del vsebuje nekatere definicije pojmov v zvezi z manjšinsko
problematiko, predstavljene so bistvene naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti
obravnavanega območja ter slovenska manjšina v Italiji. V osrednjem delu je na podlagi obširnega
zgodovinskega pregled slovenskega osnovnega šolstva v Tržaški pokrajini, prikazan vpliv
zgodovinskih okoliščin na razvoj slovenskega osnovnega šolstva, na spreminjanje šolske mreže in
razporejenost osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na tem območju. S pomočjo zbranih
številčnih podatkov in informacij je predstavljena sedanja osnovnošolska mreža ter prikazano gibanje
vpisov za vsako izmed osnovnih šol v zadnjih sedmih šolskih letih. Opravljena je primerjava raziskav
o narodnih značilnostih osnovnošolske populacije, iz katerih izhaja, da je v tržaških osnovnih šolah
prišlo do spremembe v narodni sestavi šolajočih zaradi povečanega zanimanja narodno mešanih
družin za šolanje otrok v slovenskih osnovnih šolah. S tem se je spremenila tudi prvotna vloga
osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem, saj to niso več šole izključno za slovensko
govoreče otroke. Poleg maloštevilnih razredov je zanje značilna tudi večkulturnost.
KLJUČNE BESEDE: družbena geografija, Slovenci v Italiji, narodne manjšine, šolstvo, multikulturna
vzgoja

PRIMARY SCHOOLS TAUGHT IN SLOVENIAN IN THE PROVINCE OF TRIESTE
ABSTRACT:
This thesis explores the development of Slovenian primary education, changes in the primary school
network and the dynamics of enrolment into primary schools taught in Slovenian in the province of
Trieste, with an emphasis on ethnicity of enrolees. The theory section includes some definitions of
common terms in minority studies, it presents the key geographic and socio-geographic
characteristics of the area and the Slovenian minority in Italy. In the main section, a broad historical
overview of Slovenian primary education in the province of Trieste forms the basis for demonstrating
the influence of historical circumstances on the development of Slovenian primary education, on
changes in the school network and the distribution of Slovenian language primary schools in the
area. An extensive amount of gathered data illuminates the current state of the primary school
network and changes in enrolment for each of the schools for the past seven school years.
Comparison of research into the ethnic characteristics of the primary school population reveals
changes to the ethnic composition of primary schools in the province of Trieste. This is due to
increased levels of interest from ethnically mixed families, who want to school their children in
primary schools taught in Slovenian. In turn this has led to a change in the primary function of
Slovenian primary schools, which are no longer schools for Slovenian speaking children exclusively.
Besides small class size, multiculturalism is another distinguishing feature of theirs.
KEY WORDS: social geography, Slovenians in Italy, ethnic minorities, education system,
multicultural education
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1 UVOD
Šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji so temeljno orodje slovenske narodne skupnosti za
ohranjanje slovenske narodne zavesti in narodne identitete. So ključni razvojni dejavnik narodne
manjšine, imajo pomembno vlogo pri oblikovanju osebnostnih lastnosti, jezikovne in narodne zavesti
ter so kazalec manjšinske vitalnosti. Nastale so in dolga leta delovale le kot šole za pripadnike
slovenske narodne skupnosti, za mlade govorce slovenskega jezika, ki so predstavljali glavnino
učencev. Vzgajale so predvsem v smislu ohranjanja identitete in jezika slovenske narodne skupnosti
zunaj meja matičnega ozemlja. Povečano zanimanje narodno mešanih družin in družin drugih
narodnosti za vpis otrok v šole s slovenskim učnim jezikom v zadnjih desetletjih, odpira novo
poglavje za slovensko manjšinsko šolstvo in predstavlja za manjšino nov izziv (Šporad Manfreda,
2006; Bogatec, 2011).
Tržaška pokrajina je del slovenske avtohtone poselitve v Italiji, v katerem je slovensko prebivalstvo
najbolj številno, zelo dobro organizirano in vpeto v matično kulturno okolje. Pomembno gospodarsko
in urbano središče te pokrajine je mesto Trst, ki je odigralo pomembno vlogo tudi pri razvoju
slovenskega manjšinskega šolstva že v času avstro-ogrskega cesarstva. Tržaško ozemlje je bilo
Italiji, po večstoletni pripadnosti Avstriji, priključeno šele po prvi svetovni vojni, po drugi svetovni vojni
pa je bilo za kratek čas pod angloameriško vojaško upravo kot cona A Svobodnega tržaškega
ozemlja (Bufon, 1992). Trenutna šolska situacija na Tržaškem je tako splet različnih zgodovinskih
dogodkov.

1.1 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA
Na Tržaškem se je v zadnjih letih predvsem zaradi večjega števila priseljencev iz drugih držav in
vedno večjega števila mešanih zakonov zelo spremenila družbena, kulturna in jezikovna podoba
tega območja. Posledično se je spremenila tudi narodna in jezikovna sestava populacije v šolah s
slovenskim učnim jezikom. Beleži se povečan vpis otrok v večino slovenskih osnovnih šol na račun
otrok mešanih zakonov in otrok drugih narodnosti. Tako se spreminja notranja podoba in značilnost
slovenskih osnovnih šol, saj to niso več šole za otroke izključno slovenskih družin.
Glavni namen diplomskega dela je, na podlagi obširnega zgodovinskega pregleda dogajanja na
Tržaškem, prikazati vpliv družbeno-političnih sprememb na razvoj slovenskega osnovnega šolstva,
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spreminjanje šolske mreže in razporejenost osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na tem
območju.
S pomočjo zbiranja statističnih podatkov in kabinetnega dela je namen preučiti in ugotoviti številčnost
ter značilnost osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na območju slovenske narodne manjšine.
Glede na obstoječe podatke o narodnem izvoru učencev vpisanih osnovne šole s slovenskim učnim
jezikom na Tržaškem, bomo prikazali koliko so te osnovne šole še "slovenske" oziroma kolikšen je
delež učencev iz popolnoma slovenskih družin.
Cilji diplomske naloge so:
- narediti zgodovinski pregled razvoja slovenskega osnovnega šolstva na Tržaškem,
- prikazati trenutno prostorsko razporeditev in gibanje vpisov v osnovnih šolah s slovenskim učnim
jezikom na Tržaškem v zadnjih šestih letih,
- predstaviti trenutno narodno sliko šolajoče populacije v posameznih osnovnih šolah s slovenskim
učnim jezikom na Tržaškem.

1.2 METODOLOGIJA DELA
Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov. V prvem, teoretičnem delu, so poleg namena, ciljev in
metodologije dela pojasnjeni nekateri pojmi povezani z manjšinsko problematiko. Sledi kratka
predstavitev splošnih naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti obravnavanega
območja, povzetih po razpoložljivi geografski literaturi. Osrednji del obsega zgodovinski pregled
razvoja osnovnega šolstva na Tržaškem. Glede na to, da je o tem že mnogo napisanega
(enciklopedije, zborniki, članki in spletni viri), je bila temeljna metoda dela analiza virov. V
nadaljevanju je predstavljena mreža osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem, pri
čemer so izpostavljene splošne značilnosti posameznih večstopenjskih šol, gibanje vpisov v
posameznih osnovnih šolah od šolskega leta 2010/11 dalje ter podane bistvene ugotovitve povezane
s spreminjanjem značilnosti šolske populacije. V zadnjem delu so prikazane glavne ugotovitve
analize dosedanjih raziskav o narodnem izvoru učencev v slovenskih osnovnih šolah na Tržaškem.
Zaključek je sinteza vseh ugotovitev.
Splošni podatki o večstopenjskih šolah so na spletnih straneh vsebinsko zelo skopi in površni, zato
je bila glavnina le-teh pridobljena dopisno s posameznimi večstopenjskimi šolami preko elektronske
pošte. V zvezi z vpisi v slovenske šole na Tržaškem je bilo opravljenih že veliko raziskav, predvsem
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s strani Norine Bogatec iz Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI v Trstu. Tu so bili med
drugim pridobljeni tudi podatki o narodni strukturi, ločeno za posamezne večstopenjske šole na
Tržaškem. Prvotni namen, da bi se v diplomskem delu obravnavala narodna struktura vpisanih po
posamezni osnovni šoli, ni bil izvedljiv, ker so podatki o narodni strukturi vpisanih zaradi nizkih
vrednosti občutljive narave, zato jih je bilo mogoče primerjati le združene, po večstopenjskih šolah.
Verifikacija druge hipoteze je bila opravljena s pomočjo dveh usmerjenih intervjujev, in sicer z
ravnateljem Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu, Marjanom Kravosom, in ravnateljico Večstopenjske
šole Vladimir Bartol, Carolino Visentin, ter s pomočjo štirih krajših anketnih vprašalnikov odprtega
tipa poslanih na elektronske naslove večstopenjskih šol Opčine, Nabrežina in Josip Pangerc-Dolina.
Intervjuja in anketa sta vsebovala identična vprašanja.
V diplomskem se bo poskušalo potrditi oziroma zavreči naslednji hipotezi:
H1: Na razvoj slovenskega šolstva in spreminjanje mreže osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom
na Tržaškem so vplivale družbeno-politične spremembe na tem območju.
H2: Vloga osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem se je zaradi spremenjene narodne
sestave vpisanih učencev spremenila.

1.3 TERMINOLOŠKA POJASNILA
V nadaljevanju so podana nekatera terminološka pojasnila v zvezi z manjšinsko problematiko.
Pojem narod je v slovarjih Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU opredeljen kot
»skupnost ljudi, navadno na določenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, kulturno,
gospodarsko povezani in imajo skupno zavest« (Fran, 2016).
Mnogi narodi danes ne živijo znotraj skupnih meja. Ta »manjši del naroda na lastnem ozemlju, ki ne
živi v matični državi in se narodno in jezikovno razlikuje od večinskega naroda v skupni državi«
imenujemo narodna manjšina (Geografski terminološki slovar, 2016).
V Tematskem leksikonu Geografija je pojem manjšina opredeljen kot »skupina prebivalcev, ki se od
večine prebivalcev določene države ali kakšne druge upravne enote oziroma skupnosti, v kateri živi,
razlikuje po določenih osebnostnih lastnostih, npr. rasi, narodnosti, jeziku, veri, kulturni tradiciji,
socialnih razmerah,…« (Geografija, 2008, str. 264).
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Po Bufonovi definiciji (1992, str. 26) je narodna manjšina »del nekega naroda, ki je zaradi različnih
historičnih in političnih motivov ostal zunaj politično-teritorialnih meja tega naroda, a ga s tem
narodom povezuje enovita in sklenjena distribucija, skupni zgodovinski in politični razvoj ter zlasti
skupni kulturni elementi, z jezikom na čelu«.
Narodna identiteta je občutek pripadnosti nekemu narodu, je izraz interakcije med lastnim občutkom
identitete, pripadnostjo narodu in pripravljenostjo slednjega, da posameznika sprejme in mu podeli
nek status (Ivešić, 2011).
Pojem avtohtonost se nanaša na določen teritorij in poudarja kolektivno naravo manjšine in njeno
prisotnost na nekem prostoru (Zupančič, 2006).
Dvojezičnost ali bilingvizem je pojav, ko posamezniki na nekem geografskem območju obvladajo in v
vsakdanji komunikaciji uporabljajo dva jezika hkrati, prvi oziroma materni jezik in drugi jezik (Knaflič
2010).
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2 GEOGRAFSKI ORIS TRŽAŠKE POKRAJINE
Tržaška pokrajina je ena od štirih pokrajin italijanske dežele Furlanije-Julijske krajine. Zavzema ves
njen jugovzhodni del in je s 212 km2 najmanjša pokrajina Republike Italije. Na severu meji na
Goriško pokrajino, na vzhodu in jugu s Slovenijo, na zahodu pa jo obdaja Jadransko morje. Upravno
je Tržaška pokrajina razdeljena na šest občin: Devin-Nabrežina (Duino-Aurisina), Dolina (S. Dorlio
della Valle), Milje (Muggia), Repentabor (Monrupino), Trst (Trieste) in Zgonik (Sgonico). Trst je
največje mesto pokrajine, pomembno središče in pristanišče (Krajevni leksikon …, 1990).

2.1 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Tržaška pokrajina je kljub svoji majhnosti naravnogeografsko zelo raznolika. Večji del pokrajine
zavzema kraški svet, t. j. območje med državno mejo in kraškim robom oziroma obalo Tržaškega
zaliva, imenovan Tržaški kras. Naravnogeografsko je Tržaški kras nadaljevanje osrednje planote
Matičnega krasa na jugozahodu Slovenije, ki ga sestavljajo različno čisti eocenski-kredni apnenci in
dolomiti (Krajevni leksikon …, 1990; Bandelj, Pahor, Rupel, 2010).
Karta 1: Geološka karta Tržaške pokrajine

Vir: Krajevni leksikon …, 1990, str. 39.
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V severnem delu se Tržaški kras stika z Jadranskim morjem, proti jugu pa se zaključuje s kraškim
robom, ki se strmo spušča do mesta Trst in v sotesko potoka Glinščice, ki predstavlja naravno mejo
med Krasom in Istro. Vzdolž obale poteka po južnem pobočju kraške planote ozek pas fliša, ki se
jugovzhodno in južno od Trsta razširi v gričevnato pokrajino, tržaške in miljske griče. V južnem delu
Tržaške pokrajine sta tudi dve večji aluvialni prodnati ravnici, ki sta jih pred izlivom v Miljski zaliv s
svojimi pritoki zasula Glinščica in Osapski potok ali Reka (Krajevni leksikon …, 1990; Bandelj, Pahor,
Rupel, 2010).
Tržaški kras se deli na tri reliefne (površinske) pasove. Osrednji del Tržaškega krasa zavzema s
kraškimi oblikami razčlenjen Nabrežinski ravnik. Na severovzhodni strani ta uravnan del površja
obdaja mejni niz vzpetin z vmesnimi podolji po katerih potekajo pomembne prometne povezave med
državama, proti morju pa ga zapira nizek hrbet z vrhovi in vmesnimi prevali s prometnicami proti
obali Tržaškega zaliva in središču Trsta. Izmed mnogih jam in brezen, ki so značilni za to osrednjo
uravnavo, je najbolj znana za turistični obisk urejena Jama pri Briščikih (Grotta Gigante) (Krajevni
leksikon …, 1990; Bandelj, Pahor, Rupel, 2010).
Slika 1: Reliefne enote Tržaškega krasa

Vir: Bandelj, Pahor, Rupel, 2010, str. 8.
Geografska razgibanost Tržaške pokrajine vpliva na različne klimatske razmere. V obalnem delu je
zaradi bližine morja podnebje obalno submediteransko, z blagimi zimami in vročimi poletji. Na kraški
planoti pa je izrazitejši celinski vpliv. Podnebje je zaledno submediteransko, s pogostimi vdori
6

mrzlega zraka oz. severovzhodnega vetra burje, ki so značilni predvsem za hladno polovico leta
(Bandelj, Pahor, Rupel, 2010).
Zaradi prevladujočega kraškega površja je Tržaška pokrajina brez daljših površinskih vodnih tokov.
Trije večji vodotoki so Timava, kraški izviri Notranjske Reke, ter potok Glinščica in Osapski potok ali
Reka, ki se izlivata v Miljski zaliv (Krajevni leksikon …, 1990).

2.2 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Tržaška pokrajina je gospodarsko razvita in infrastrukturno dobro opremljena. Najbolj je razvit
terciarni sektor s storitvenimi dejavnostmi na področju finančnega posredništva, prometa, turizma,
gostinstva in trgovine, ki so namenjene oskrbi prebivalcev na obeh straneh meje. Dobro je razvita
tudi raziskovalna dejavnost, medtem ko sta slabše zastopana industrijska proizvodnja in
gradbeništvo. Na podeželju se nekaj prebivalcev še vedno ukvarja s samooskrbnim kmetijstvom,
vinogradništvom, vrtnarstvom in cvetličarstvom ter oljkarstvom in sadjarstvom (Krajevni leksikon …,
1990; Zupančič, 1998; Bogatec, 2011).
V preteklosti je bila gospodarska dejavnost za slovensko manjšino bistvenega pomena. Pred prvo
svetovno vojno je bilo v Tržaškem urbanem območju razvito zadružništvo, obrt, založništvo in
bančništvo, tradicionalna panoga slovenskega prebivalstva na podeželju je bilo kmetijstvo, v
obalnem pasu pa je bilo razvito ribištvo. Kljub zapletenim političnim razmeram, se je manjšinsko
gospodarstvo dobro razvijalo tudi po drugi svetovni vojni. Na področju logistične in posredniške
dejavnosti so kot posrednik med italijanskimi in jugoslovanskimi gospodarskimi tokovi delovala
številna mala podjetja, ki so po spremembi političnih razmer v devetdesetih letih propadla. Sledila je
gospodarska kriza in prezaposlovanje v italijansko govoreča delovna okolja. Danes je večina
Slovencev na Tržaškem zaposlena v medijih in šolstvu, preostala večina pa v malih družinskih
podjetjih. Za manjšinsko gospodarstvo na Tržaškem skrbi Slovensko deželno gospodarsko
združenje (SDGZ) (Slovenska manjšina v Italiji, 2016).
Tržaška pokrajina je pretežno urbaniziran in razmeroma gosto naseljen svet, ki ga je močno
zaznamovala gospodarska in družbeno-politična dinamika (Zupančič, 2001). V začetku stoletja sta
bila urbani in podeželski del območja še ostro ločena. Poleg Trsta je bilo na ozemlju Tržaške
pokrajine večje urbano naselje le še Milje, po vojni pa sta se oblikovali še dve urbani jedri oziroma
območji, in sicer Opčine, kot vmesni trgovski in bivalni element med mejo in mestom, ter obalni pas
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med Nabrežino in Devinom, ki z redkimi prekinitvami predstavlja vmesni urbani center med Trstom in
Tržičem. Danes je Tržaška pokrajina spojitev dveh območij: intenzivno urbaniziranega obalnega in
obmejnega, z naravnimi elementi kraškega okolja. Ločuje ju širok pas z avtocestnim in železniškim
sistemom ter ostalo infrastrukturo (naftovod, daljnovodi), ki poteka vzdolž celotne kraške planote in s
svojo gostoto daje pokrajini pomembno tranzitno-prometno vlogo. Skrajni točki prometnega koridorja
sta na eni strani pristanišče Trst, na drugi pa letališče pri Tržiču (Stranj, 1999).
Tržaška pokrajina predstavlja skrajno južni del slovenske avtohtone poselitve v Italiji, s številčno zelo
dobro organizirano in v matično kulturno okolje dobro vključeno manjšino, čeprav ta ne predstavlja
večinskega prebivalstva na tem območju (Bufon, 2016). Obravnavano območje je narodno mešano,
zato tu velja načelo dvojezičnosti, ki pa se v praksi ne izvaja povsod enako. Do druge svetovne vojne
so bili Slovenci na tržaškem podeželju večinsko prebivalstvo, mnoge vasi so bile povsem slovenske.
Po končani vojni se je narodna struktura spremenila, predvsem zaradi množičnega priseljevanja
Italijanov iz Istre, za katere so italijanske oblasti zgradile številna nova naselja, locirana ob starih
jedrih kraških vasi ter ob prometni osi, ki povezuje Trst z ostalo Italijo. S tem se je močno povečal
delež italijanskega prebivalstva, zlasti v večjih naseljih med morjem in glavnimi prometnicami na
planoti. Število prebivalcev na tem območju se zaradi istočasnega izseljevanja avtohtonega
prebivalstva, kljub močnemu priselitvenemu toku, ni bistveno spremenilo (Krajevni leksikon …, 1990;
Kalc-Hafner, Pahor, Volk, 1995).
Za Tržaško pokrajino je v zadnjih desetletjih značilna tudi izrazita suburbanizacija, saj se veliko
Tržačanov preseljuje v podeželsko okolje na kraško planoto, od koder se dnevno vozijo na delo v
Trst. Tako se zmanjšuje število ljudi, ki živijo v Trstu, na drugi strani pa se povečuje število
prebivalcev kraških naselij. Ta trend preseljevanja se po vstopu Slovenije v Evropsko zvezo širi tudi
prek državne meje, zato Tržaška pokrajina kot celota doživlja izrazit demografski upad. Medtem ko
je še leta 1971 na tem območju živelo 300.309 ljudi, jih je 1. januarja 2008 živelo le še 236.457
(Bandelj, Pahor, Rupel, 2010).

2.3 SLOVENSKA MANJŠINA V ITALIJI
Slovenska skupnost v Italiji živi v treh pokrajinah avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, na
Tržaškem, Goriškem in v obmejnem pasu Videmske pokrajine, vzdolž meje med Italijo in Slovenijo
ter delno Avstrijo. Poselitveno območje meri približno 1.500 km2 in pripada šestintridesetim občinam
(Stranj, 1999).
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Splošne poselitvene značilnosti slovenske manjšine v Italiji lahko povzamemo z naslednjimi
ugotovitvami. Večina slovenskega prebivalstva je zgoščena v dveh mestnih jedrih, in sicer v Gorici in
Trstu, vendar tam predstavlja manjšinski element. Ocene kažejo, da več kot 50% pripadnikov
slovenske manjšine živi na Tržaškem, 20% pa na Goriškem urbanem območju. Slovenci so večinsko
prebivalstvo le v manjših podeželskih občinah, predvsem na Tržaškem. Slovenci na svojem
avtohtonem ozemlju predstavljajo manj kot 20% celotnega prebivalstva, vendar različni avtorji
navajajo različne deleže slovenskega prebivalstva: od 12%, kot ocenjuje italijanska vlada, 19% po
ocenah Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI v Trstu, do celo 23% prebivalstva (Bufon,
2016).
Na Tržaškem največji delež Slovencev živi v okoliških vaseh tržaške občine in ostalih občinah
tržaške pokrajine, medtem ko je delež pripadnikov slovenske narodne manjšine v mestnem jedru
tržaške občine v primerjavi z deležem pripadnikov italijanske jezikovne skupnosti zelo majhen. Stranj
(1999, str. 26-29) ocenjuje, da je v tržaški občini 5-10% prebivalcev pripadnikov slovenske jezikovne
skupnosti, tri občine v Tržaški pokrajini (Repentabor, Zgonik in Dolina) pa prišteva med narodno
homogeno poselitveno območje Slovencev.
Karta 2: Delež Slovencev v Tržaški pokrajini

Vir: Bernard, 2014.
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Na Goriškem živi slovensko prebivalstvo v mestnem jedru, na robu mesta, predvsem pa v hribovitem
območju nad Gorico in zajema le osem občin od petindvajsetih. Po mnenju Bufona (2016, str. 15),
naj bi na tem območju živelo okrog 11.000 Slovencev, od tega več kot 5.000 v občini Gorica.
V videmski pokrajini poseljujejo Slovenci manjši del, ki sodi v tri geografska območja, in sicer
Kanalsko dolino, Beneško Slovenijo in Rezijo. Okvirno naj bi po popisu iz leta 1981 na vseh
območjih skupaj živelo približno 53.000 prebivalcev od skupno 528.000 (Stranj, 1999, str. 13).
2.3.1 Slovenska manjšina na Tržaškem
Natančnih podatkov o številu prebivalcev slovenske manjšine na Tržaškem nimamo, saj se tovrstni
uradni popisi v Italiji ne izvajajo. Zadnji italijanski popis prebivalstva, ki je vključeval tudi vprašanje o
maternem jeziku oziroma o narodni pripadnosti, je potekal leta 1921 in po njem naj bi bilo v Tržaški
pokrajini 15% Slovencev. Po letu 1921 pa je Italija ugotavljanje narodne in jezikovne pripadnosti s
statističnimi popisi odpravila, zato so kasnejši podatki o številčnosti slovenske manjšine na Tržaškem
le približne ocene, ki so rezultat preračunavanj (Bufon, 2016; Zupančič, 2011). Zadnje ocene
narodne strukture so bile opravljene okrog leta 1985 in po njih naj bi Slovenci predstavljali okrog
10% celotnega prebivalstva Tržaške pokrajine oziroma po podatkih Slovenskega raziskovalnega
inštituta SLORI naj bi na Tržaškem živelo okrog 40.000 oziroma 15% Slovencev (Bufon, 2016).
Stranj (1999, str. 326) navaja, da naj bi po oceni slovenskih organizacij živelo na Tržaškem še vedno
med 40.000 in 50.000 Slovencev, kar pomeni od 14 do 18% celotnega prebivalstva tega območja.
Tabela 1: Gibanje deleža slovenskega prebivalstva v občinah na Tržaškem (v %)
Trst
Devin-Nabrežina
Zgonik
Repentabor
Dolina
Milje
SKUPAJ

1880
18
90
99
100
100
22
23

1890
18
80
100
100
99
16
22

1900
14
89
99
98
99
20
18

1911
25
83
99
99
99
13
27

1921
11
82
99
99
98
12
15

1949
10
68
100
100
100
11
13

1961
6
49
87
80
80
8
9

1971
6
38
82
77
71
5
8

1983
6
34
54
64
65
5
9

1984
5
42
88
88
73
9
9

Vir podatkov: Bufon, 2016, str 17.
Na podlagi raziskave, ki jo je jeseni leta 2002 opravil Slovenski raziskovalni inštitut SLORI v Trstu v
sodelovanju z agencijo za raziskovanje javnega mnenja SWG iz Trsta, naj bi bilo na Tržaškem
približno 95.000 prebivalcev slovenske narodne skupnosti (Bogatec, 2004).
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3 ZGODOVINSKI PREGLED SLOVENSKEGA OSNOVNEGA ŠOLSTVA NA
TRŽAŠKEM
3.1 RAZVOJ SLOVENSKEGA ŠOLSTVA PRED LETOM 1774
Podatki o slovenskem šolstvu na Tržaškem segajo v srednji vek, vendar temeljijo le na domnevah, ki
izhajajo iz okrnjenih dokumentov. Leta 1328 se omenja prvi slovenski učitelj v Trstu, v Miljah pa leta
1374. Prve šole v slovenskem jeziku so na tržaškem ozemlju nastale pod okriljem cerkva in
samostanov, prvi učitelji so bili duhovniki. Konec 16. stoletja je bila v samostanu v Devinu
ustanovljena prva izobraževalna ustanova v slovenskem jeziku namenjena izobrazbi podložnikov
devinskega gospostva, ki pa je prenehala delovati z ukinitvijo samostana leta 1786 (Pahor, 1970;
Pahor, 1986).
Temelji za razvoj slovenskega šolstva so bili postavljeni v obdobju protestantizma, ko se slovenščina
uveljavi kot knjižni jezik. Protestantski pisci so z željo, da bi Sveto pismo posamezniku približali v
njegovem maternem jeziku, začenjali s pedagoškim delom v materinščini. Kot učni jezik zasebnega
pouka pa se je slovenščina v Trstu pojavila še pred prvo slovensko knjigo, saj Primož Trubar v
svojem predgovoru navaja, da naj bi tržaški škof pri razlagi knjižnih del uporabljal tudi slovenski jezik.
Trubarjeva ideja, da bi v osnovnih šolah poučevali v slovenskem jeziku, je s prihodom
protireformacije propadla. Protireformacija je zatrla že ustanovljene protestantske šole in zavrla
njihov nadaljnji razvoj, vendar pa se je protireformacijska cerkev za širjenje verskega nauka
posluževala ljudskega jezika. V dobi protireformacije je bila s posebnim odlokom Marije Terezije leta
1766 oziroma po navedbi Pahorja (1986, str. 47) že leta 1761, v cerkvi Svetega rožnega venca v
Trstu ustanovljena prva slovenska nedeljska šola, ki pa je služila le verski vzgoji (Pahor, 1970;
Kjuder, 2002).

3.2 OBDOBJE ŠOLSKIH REFORM MARIJE TEREZIJE
Od druge polovice 18. stoletja dalje so se družbeno-gospodarske razmere v habsburški monarhiji
začele spreminjati. Z rastjo industrije in razmahom trgovine je nastajal nov družbeni sloj,
meščanstvo, ki je gradil temelje novemu družbenemu redu, kapitalizmu. V prosvetljenskih krogih se
tako pojavi zahteva po uvedbi splošne pismenosti tudi za podeželsko prebivalstvo (Kjuder, 2002).
Tako je bila 6. decembra 1774 na Dunaju uzakonjena šolska reforma Marije Terezije, imenovana
Splošna šolska naredba, ki je predstavljala pomembno prelomnico pri razvoju slovenskega
osnovnega (ljudskega) šolstva. Ta je bila tri leta kasneje prevedena tudi v slovenščino in je tako
postala prvi šolski zakon, izdan v slovenskem jeziku. Prvi šolski zakon je odvzel nadzor cerkvi in
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podržavil osnovno šolstvo. Uvedena je bila splošna šolska obveznost za vse otroke od 6. do 12. leta,
ne glede spol, stan in bodoči poklic. Tako je bila izenačena pravica obeh spolov do osnovnega
izobraževanja. Naredba je določala tri vrste osnovnih šol, ki so se razlikovale glede na učni program
in družbeni sloj učencev: eno- ali dvorazredne trivialke na podeželju (najnižji tip osnovne šole
namenjen revnejšim slojem, kjer je poučeval en sam učitelj, s skromno učno vsebino), štirirazredne
glavne šole, ki so bile v mestih (namenjene so bile vsem, učni jezik je bila materinščina učencev, za
sprejem ni bilo zahtevano nobeno predznanje) in normalke (najvišji tip osnovne šole, ki so jih
ustanavljali samo v glavnih mestih, namenjene meščanskim otrokom, ki so nameravali nadaljevati
študij na višjih izobraževalnih ustanovah) (Ciperle, Vovko 1987; Gabrič, 2009).
V prvi dobi terezijanskega šolstva so pri poučevanju uporabljali različne učne jezike. Splošna šolska
naredba je predvidevala osnovne šole v nemškem jeziku, v praksi pa se je pojavilo poučevanje v
otrokom razumljivem maternem jeziku. Podan je bil predlog, da se v prvih razredih osnovnih šol
uporablja kot učni jezik "deželni" jezik, vendar le toliko časa, da se učence uvede v nemščino. V
višjih razredih pa postane edini učni jezik nemščina. Tako se je na ozemlju, poseljenem s Slovenci,
zlasti na povsem slovenskem podeželju, v nižjih razredih uveljavljalo šolanje v slovenskem jeziku. V
večjih trgih in mestih je prevladovalo poučevanje v nemščini, ponekod na Primorskem, pa je potekal
pouk dvojezično. Iz nekaterih dokumentov izhaja, da naj bi bila v šolah v Trstu v prvih letih po uvedbi
splošne šolske reforme poleg nemščine priporočena uporaba italijanščine in ilirščine ali slovanščine
(Pahor, 1970; Gabrič, 2009).
V šolskem letu 1775/76 je začela delovati prva normalka v Trstu. S šolsko reformo se je pričel reden
in sodoben osnovnošolski pouk tudi v okolici Trsta, vendar je bilo širjenje šolstva v tržaško okolico
zaradi pomanjkanja učiteljev z znanjem nemškega jezika in primernih prostorov za šolo zelo
počasno. Leta 1780 je bila v Škednju ustanovljena prva podeželska trivialna šola na Tržaškem. Leta
1791 odprejo trivialko na Katinari, 1795 leta šolo na Proseku, leta 1798 pa na Opčinah (Pahor, 1970;
Pahor, 1986; Kjuder, 2002).
Terezijanski prvi osnovnošolski zakon je leta 1805 nadomestil nov zakon, imenovan Politična šolska
ustava, ki je poudarjal vzgojno vlogo verouka in ponovno uvedel cerkveni nadzor šolstva. Nastajale
so tako imenovane šole za silo, kjer so poučevali duhovniki, ki jih kasneje nadomestijo posvetni
učitelji in posvetni pomočniki. Drugi državni osnovnošolski zakon je uvajal tudi ponavljalne nedeljske
šole, namenjene tistim šolarjem, ki so že končali obvezno šolanje (Pahor, 1986; Zgodovina šolstva v
Sloveniji, 2009). Obdobje drugega šolskega zakona je s spremembami in dopolnitvami trajalo vse do
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leta 1869. Ta zakon je od učiteljev zahteval znanje deželnega jezika, vendar sta bila na Primorskem
oba deželna jezika, tako italijanščina kot slovenščina, potisnjena v ozadje (Pahor, 1970). Politična
šolska ustava je bila mnenja, da je materinščina nenemških učencev sredstvo za učenje nemščine,
vendar ga v učni praksi ni bilo mogoče dosledno uresničevati, saj je oblast želela, da se otroci v
šolah čim prej naučijo nemškega jezika. To je bila ena od nalog osnovne šole, vendar so se iz
izkušenj iz prejšnjih reform naučili, da brez uporabe materinščine učencev v šolah ne bo mogoče
uresničiti jezikovne naloge (Jeri, 1965).
V letu novega šolskega zakona sta bili na Tržaškem odprti šoli v Barkovljah in Bazovici, kasneje se
omenjajo tudi šoli v Križu (1808) in Dolini (1809) (Pahor, 1970).

3.3 SLOVENSKO ŠOLSTVO V ČASU ILIRSKIH PROVINC
Na začetku 19. stoletja pride z Napoleonovo oblastjo in obdobjem Ilirskih provinc (1809-1814) do
spremenjene politične slike Evrope. Francoska oblast (maršal Marmont) vpelje spremembe tudi na
področje šolstva. Z razglasitvijo ukaza o ureditvi šolstva 4. julija 1810 so duhovščini odvzeli skrb in
nadzorstvo šol ter ga preusmerili na občine, ki pa tega finančnega bremena niso zmogle, zato so
mnoge trivialke propadle. Ukinili so trojno obliko osnovnih šol in jih nadomestili z enotnimi
štirirazrednimi osnovnimi šolami, imenovanimi ecole primaire, in tako olajšali prehod v gimnazije in
strokovne šole, razširili so mrežo nižjih gimnazij, v Trstu pa ustanovili višjo gimnazijo-licej. Načrt za
reorganizacijo šolstva je v osnovnih šolah določal pouk v deželnem jeziku, v materinščini učencev.
Tako je bila na tem območju kot učni jezik prvič uzakonjena slovenščina, vendar se zaradi
pomanjkanja slovenskih knjig in učiteljev, ki bi govorili slovenski jezik ter kratkotrajne francoske
oblasti ta načrt ni nikoli uresničil. Prva uzakonitev slovenščine kot učnega jezika na slovenskem
ozemlju pa je imela velik vpliv na nadaljnji razvoj slovenskega šolstva po odhodu Francozov
Francoska oblast je leta 1810 ustanovila trivialko na Kontovelu (Pahor, 1970; Kjuder, 2002).

3.4 RAZVOJ SLOVENSKEGA ŠOLSTVA DO LETA 1915
Po ponovni okupaciji leta 1813 je habsburška oblast vrnila šolstvo v prejšnje stanje. Odpravljeni so
bili vsi francoski ukrepi, ki bi lahko ogrozili star družbeni red. Ponovno uvedejo cerkveno nadzorstvo,
v osnovnem šolstvu pa trivialke, glavne šole in normalke (Gabrič, 2009). Leta 1815 so bile
ustanovljene nedeljske ali ponavljalne šole, ki jih je s podaljšanjem šolske obveznosti določal nov
šolski zakon, in so jih obiskovali mladi med desetim in petnajstim letom, da so obnavljali že
pridobljeno znanje, in tudi tisti, ki niso mogli obiskovati rednih šol. V šolskem letu 1815/16 so bile
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osnovne šole na tržaškem podeželju (trivialke) trojezične, nemško-italijansko-slovenske, vendar so
učitelji dajali prednost slovenščini (Majovski, 1995). V glavnih šolah pa je prevladala nemščina
(Gabrič, 2009).
K uveljavljanju slovenščine v osnovnih šolah je v tridesetih in štiridesetih letih 19. stoletja pomembno
prispevalo tiskanje knjig in učbenikov v slovenskem jeziku. Cesarsko namestništvo v Trstu (gubernij)
je 12. junija 1846 izdalo odlok, da naj bo učni jezik v osnovnih šolah materinščina učencev, torej
slovenščina, nemščina pa naj se poučuje samo kot neobvezen predmet. Po letu 1847 pride v
avstrijskem cesarstvu do novih političnih sprememb. Po propadu Metternichovega absolutizma je bil
odpravljen fevdalni red in prebudi se »pomlad narodov«, s ciljem doseči popolno enakopravnost
vseh narodov v avstrijskem cesarstvu. Začele so se pobude za zedinjenje Nemčije, v Italiji se je
začel boj za osvoboditev in združitev Italije, na Slovenskem pa se je začelo gibanje za zedinjeno
Slovenijo. To se je zavzemalo za združitev slovenskega naroda v eno državo, slovenski jezik pa naj
bo v slovenskih deželah enakopraven nemškemu v nemških deželah. Rezultat revolucionarnega leta
1848, je bila z ministrskim odlokom potrjena odločitev iz leta 1847, da se kot učni jezik v osnovnih
šolah uporablja materinščina učencev. Uradni učni jezik v tržaških okoliških osnovnih šolah tako
postane slovenščina. Tudi vsi razpisi mestnih šolskih oblasti za učiteljska delovna mesta so poleg
italijanskega in nemškega jezika zahtevali znanje slovenščine (Pahor, 1970; Kjuder, 2002).
Slovenci na Tržaškem so tako leta 1846 dobili prve slovenske osnovne šole, vendar le v tržaški
okolici, medtem ko v samem mestu do upoštevanja vsebine odloka iz leta 1846 ni prišlo. Slovenskih
javnih šol ni bilo niti na narodno mešanih območjih mesta Trst s pretežno slovenskim prebivalstvom,
saj je o učnem jeziku odločala italijanska pokrajinska in občinska šolska uprava, ki pa je zaradi
nacionalistične miselnosti nasprotovala jezikovni enakopravnosti v izobraževalnem procesu. Tržaški
Slovenci so že leta 1848 podali številne zahteve za ustanovitev slovenskih vzporednic na italijanskih
mestnih šolah, oziroma leta 1849 zahtevo za ustanovitev slovenskih osnovnih šol v Rocolu in
Škorklji, vendar je vse prošnje italijanska občinska šolska uprava zavrnila (Jeri, 1965; Pahor, 1970;
Bogatec, Bufon, 1996).
Po podatkih iz krajevnih šolskih kronik so bile na Tržaškem v tem obdobju ustanovljene naslednje
šole: Boršt, Nabrežina in Zgonik (1827), Gročana (1842), Ricmanje (1843), Boljunec (1847) in Devin
(kot šola za silo). Tako naj bi sredi 19. stoletja na Tržaškem delovalo 16 slovenskih osnovnih šol
(karta 3), od tega šola na Kontovelu le za krajši čas (do izgradnje novega skupnega šolskega
poslopja pri Proseku) (Pahor, 1970; Pahor, 1986; Bogatec, Bufon, 1996).
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Karta 3: Razporeditev slovenskih osnovnih šol na Tržaškem leta 1850

Vir: Bogatec, Bufon, 1996, str. 12.
Obdobje Bachovega absolutizma (1849-1859), ki je sledilo »pomladi narodov« je izničilo dosežke in
zahteve narodnega prebujanja ter v šolstvu prineslo nazadovanje. Iz zakonov in uradnih izjav je
izginilo načelo enakopravnosti jezikov, ponovno se je okrepila vloga nemščine kot učnega jezika
(Pahor, 1970). Na primorskih osnovnih šolah je ostalo neurejeno vprašanje pouka drugega jezika,
saj od razpada Avstrije ni bilo razrešeno ali naj bo v osnovni šoli drugi jezik italijanščina ali nemščina.
Po stari ministrski odredbi naj bi imela prednost italijanščina. Po koncu Bachovega absolutizma so si
Slovenci ponovno prizadevali uveljaviti materinščino na vseh področjih javnega življenja, vendar v
šolah enakopravnost jezika ni bila dosežena. V tem obdobju se je začelo povezovati in ustvarjati
svojo državo tudi italijansko prebivalstvo. Njihovo gibanje za združitev »neosvobojenih« dežel, t. i.
risorgimento, ki je bilo leta 1848 še dokaj šibko, se je po nastanku enotne italijanske države leta
1861 močno okrepilo. V okviru risorgimenta in kasnejšega iredentizma pa se je močno krepil
italijanski, in tudi nemški, nacionalizem (Kjuder, 2002).
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Leta 1861 so na seji mestnega sveta obravnavali vprašanje učnega jezika v tržaških šolah.
Predlagano je bilo, da postane italijanščina edini učni jezik za vse državne in občinske šole v mestu
in predmestjih Trsta. Območja predmestja (Rojan, Škorklja, spodnji del Kolonje, Sv. Ivan, Rocol,
Kjadin, obe Čarboli in Sv. Marija Magdalena Zgornja) so bila v tem času popolnoma slovenska,
vendar so otroci iz teh predelov hodili v mestne, italijanske šole. Slovenska šola je od leta 1854
delovala le pri Sv. Ivanu in v Rojanu (1862) (Pahor, 1970; Kjuder, 2002).
Do ponovnih sprememb pride marca leta 1862, ko tržaško cesarsko-kraljevo namestništvo izda nov
odlok, da se na tržaških okoliških šolah preneha s poukom v nemškem jeziku in se nemščina
poučuje le izredno na željo staršev. Oktobra istega leta je bil z ukazom ta odlok razširjen in je
naročal, da se mora s naslednjim šolskim letom na vseh trivialkah izvajati pouk le v maternem jeziku
učencev. Tudi vsi katalogi, spričevala in ostale tiskovine morajo biti le v učnem jeziku (Pahor, 1970).
V tem obdobju so bile ustanovljene šole: Sv. Ivan pri Trstu in Mavhinje (1854), Šempolaj (1859),
Trebče (1861), Rojan (1862), Draga in Devin (1864) ter Lovec pri Trstu (Revoltella) (1867) (Pahor,
1970; Pahor, 1986; Krajevni leksikon …, 1990).
Avstrija je leta 1866 izgubila vojno s Prusijo in Italijo ter tako izgubila Benečijo, ki je prišla pod
italijansko upravo. Leta 1867 je bil nato sklenjen nov sporazum z Madžarsko, nastane nova
dualistična ureditev Avstro-Ogrska monarhija. Zaradi teh notranje-političnih vzrokov je bilo osnovno
šolstvo reformirano z zamudo. Osnovnošolski pouk je bil urejen šele med leti 1867 in 1969 in je
prinesel več pomembnih novosti tudi Slovencem na tržaškem ozemlju. Najprej je bil 21. decembra
1867 podpisan nov temeljni zakon, ki je določal enakopravnost vseh jezikov v šoli. Določal je tudi, da
morajo biti v narodno mešanih deželah javne šole urejene tako, da se lahko vsak narod izobrazi v
svojem jeziku. Vendar je bilo ponovno to le na papirju, saj je Avstro-Ogrska dopuščala Italijanom, da
so na območjih kjer so imeli oblast, kršili temeljne državne zakone na škodo Slovencev ter tako tudi
preko šole izvajali načrtno raznarodovalno politiko. Slovenščina ni bila priznana kot materinščina
slovenskih učencev, ampak le kot drugi deželni jezik in neobvezen učni predmet. Učni jezik je bila
nemščina oziroma italijanščina, edini slovenski učbenik je bil katekizem. Z novim zakonom leta 1868
so cerkvi odvzeli upravo in nadzorstvo šol in ju predali tržaški občini. Poudarila se je skrb države na
vzgojo in izobraževanje, nadaljeval pa se je tudi raznarodovalni pritisk. Splošno šolsko obveznost so
uvedli s šolskim zakonom leta 1869, ki je predpisal obvezno osemletno osnovno šolo, z možnostjo
skrajšanja obveznosti na šest let za zaostale dežele. Osnovno šolo so odvzeli nadzoru duhovščine in
jo podržavili, z novim zakonom pa je bila kot učni jezik še enkrat uzakonjena materinščina.
16

Predmetnik je bil v primerjavi z nekdanjimi trivialkami precej razširjen (Pahor, 1986; Gabrič, 2009;
Kjuder, 2002).
Slovenske podeželske šole so bile zapostavljene in slabo razvite. Z izjemo osnovne šole v Proseku
in v Škednju so bile ostale osnovne šole enorazrednice. Šolske stavbe so bile majhne in oddaljene
od krajev, od koder so prihajali učenci, uradni jezik je bil italijanski, tudi vsi napisi in urniki na stenah
razredov so bili v italijanščini. Dvojezična so bila le šolska spričevala. S šolskim zakonom leta 1869
in uvedbo obvezne osnovne šole se je šolska mreža na tržaškem podeželju počasi okrepila. Nove
javne šole so bile ustanovljene v krajih, ki niso imeli lahkega dostopa do obstoječih šol, šole za silo
so bile spremenjene v redne šole, redne šole pa v višje organizirane šole (Pahor, 1970; Pahor,
1986).
V tem obdobju je bila najprej leta 1873 ustanovljena osnovna šola na Repentabru, leta 1894
osnovna šola na Devinščini pri Proseku, leta 1908 pa osnovna šola v Medji vasi. Istega leta je začela
delovati osnovna šola v Sesljanu, ki je bila ustanovljena že leta 1907. Leta 1912 je bila ustanovljena
osnovna šola v Saležu, ki pa do vojne ni bila aktivirana. Vzporedno z odpiranjem novih šol, so
nekatere šole za silo postale redne šole, nekatere pa so prenehale delovati zaradi odprtja redne šole
v bližini. Tako je leta 1890 redno šolo dobil Devin, leta 1905 pa sta bili zaradi odprtja osnovne šole
na Krvavem potoku zaprti šoli za silo v Dragi in Gročani (Pahor, 1986).
Za razliko od tržaškega podeželja pa odpiranje slovenskih javnih osnovnih šol v mestnem središču ni
bilo tako enostavno. V šestdesetih letih, po koncu Bachovega absolutizma, so se zahteve Slovencev
po ustanovitvi javnih slovenskih šol v mestnem središču ponavljale vse pogosteje, vendar jih je
italijanska deželna oblast zaradi nacionalističnih teženj vztrajno zavračala. Postopoma je
preoblikovala obstoječe podeželske šole v več-razrednice in ustanavljala nove italijanske šole ter
tako še dodatno krepila načrtno nacionalno asimilacijo na področju šolstva (Pahor, 1970; Pahor,
1986; Bogatec, Bufon, 1996).
Položaj Slovencev na Tržaškem se je v času Taaffejeve vlade (1879-1893) malo izboljšal. Ker
nemški in italijanski nacionalisti niso imeli zadostne podpore v vladi, so zaradi povečanja slovenske
narodne zavesti in povezovanja južnoslovanskih narodov začeli ustanavljati narodnoobrambna
društva, ki bi varovala njihove interese in položaje. Na narodno mešanih pa tudi na narodno
homogenih območjih sta nato narodnoobrambni društvi nemški Deutscher Schulverein (1880) in
italijanska Pro patria (1886), kasneje Lega Nazionale, ustanavljali zasebne nemške in italijanske šole
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z namenom potujčevanja otrok. Schulverein je med drugim leta 1907 odprl nemško zasebno šolo v
Škednju, ki jo je v začetku obiskovalo več slovenskih kot nemških otrok, Lega Nazionale pa je
ustanovila osnovne šole Sv. Kolomban, Križ, Devin in Sv. Ivan. V odgovor na to so se Slovenci v
Trstu odločili, da ustanovijo lastne zasebne šolske ustanove in se tako uprejo raznarodovalnemu
pritisku in omejijo italijansko asimilacijo. Ustanovili so slovenska šolska društva, med katerimi je bila
najpomembnejša ter po članstvu in aktivnosti največja Družba svetega Cirila in Metoda (CMD),
ustanovljena v Ljubljani leta 1885, podružnica v Trstu pa leta 1886 (Pahor, 1970; Pahor, 1986;
Slovenci ob koncu 19. stoletja, 2016). S pomočjo tržaške podružnice CMD so nato v mestu Trst od
leta 1888 dalje odprli tri slovenske osnovne šole (če ne upoštevamo delitve na deške in dekliške
šole): prvo slovensko zasebno osnovno šolo pri Sv. Jakobu (1888), na Akvedotu (1907) in v bližini
železniške postaje pri Sv. Andreju (1918), slovenske šolske sestre pa so leta 1905 v mestu odprle
zasebno osnovno šolo s slovenskim in nemškim učnim jezikom. Odprta je bila tudi zasebna šola pri
Korošcih, ki je bila med prvo svetovno vojno podržavljena (Pahor, 1986; Bogatec, Bufon, 1996).
Karta 4: Razporeditev slovenskih osnovnih šol na Tržaškem leta 1915

Vir: Bogatec, Bufon, 1996, str. 16.
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Ob koncu avstrijske dobe je bilo na današnjem tržaškem ozemlju 29 slovenskih osnovnih šol
(Bogatec, Bufon, 1996).

3.5 SLOVENSKO ŠOLSTVO POD ITALIJANSKO OBLASTJO
V začetku 20. stoletja so se odnosi med evropskimi imperialnimi velesilami zaradi različnih idej o
širjenju lastnih ozemelj zaostrili. Med državami sta se oblikovala dva sistema zavezništev, antanta in
centralne sile, ki sta tekmovali za gospodarsko, politično, vojaško in kolonialno prevlado v Evropi in
po svetu. Konec julija 1914 Avstro-Ogrska napove vojno Srbiji (Prva svetovna vojna, 2016). Italija ob
začetku prve svetovne vojne razglasi nevtralnost, čeprav je že leta 1882 z Avstro-Ogrsko in Nemčijo
sklenila Trojno zvezo. Po pogajanjih z obema stranema je zaradi boljše ponudbe s podpisom tajnega
Londonskega sporazuma 26. aprila 1915 stopila v vojno na strani antante (z Veliko Britanijo, Francijo
in Rusijo). Z njim so antantne sile Italiji obljubile ozemlja, ki si jih je Italija že dolgo želela, da bi
uresničila svoje iredentistične cilje, z vzhodno mejo na razvodju med Jadranskim in Črnim morjem
(avstro-ogrsko ozemlje Tridentina, Južnega Tirola, na jadranski strani pa deželo GoriškoGradiščansko, Trst, Istro in osrednji del Dalmacije z otoki). 23. maja 2015 Italija Avstro-Ogrski
napove vojno, ki je trajala vse do podpisa premirja 3. novembra 1918 s katerim ja antanta pooblastila
Italijo, da zasede avstro-ogrsko ozemlje do črte določene z Londonskim sporazumom, imenovano
Julijska krajina (Kacin-Wohinz, Pirjevec, 2000).
Ob napadu Italije na Avstro-Ogrsko leta 1915 so na Tržaškem prenehale delovati osnovne šole v
Medji vasi, Devinu in Sesljanu. Leta 1916 je prenehal pouk v Mavhinjah, medtem ko je bil v
Šempolaju skrčen. Zaradi vojaške zasedbe šolskih stavb, je pouk odpadel ali bil okrnjen tudi v
Nabrežini, na Devinščini, Opčinah in v Rojanu. Med vojno je bila ustanovljena osnovna šola
Gropada-Padriče, leta 1916 pa je javna postala slovenska osnovna šola pri Korošcih/Sv. Barbari
(Pahor, 1986, str. 55).
Konec vojne leta 1918 je prinesel razpad velikih evropskih imperijev, vključno z Avstro-Ogrsko
monarhijo. S porazom in razpadom Avstro-Ogrske je Italija zasedla več ozemlja kot je bilo
dogovorjeno z Londonskim sporazumom. Razmejitev med Italijo in novo nastalo Kraljevino Srbov,
Hrvatov in Slovencev so poskušali rešiti na mirovni konferenci v Parizu, vendar dokončnega
dogovora niso dosegli. Rešitev mejnega vprašanja je bila nato prepuščena neposrednim pogajanjem
med vpletenima državama. 12. novembra 1920 je bila s podpisom Rapalske pogodbe določena meja
med Kraljevino SHS in republiko Italijo, ki je na severu potekala po razvodju med Črnim in
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Jadranskim morjem, na Postojnskem je segala do Planine in Rakeka in na vzhodu prečkala reko
Pivko. Tako je Italiji s priznanjem Kraljevine SHS pripadlo več kot ji je bilo obljubljeno v Londonu.
Poleg Goriško Gradiščanske dežele, Trsta in Istre je pod Italijo prišel tudi širok pas Notranjske, na
severu pa Kanalska dolina s Trbižem (Kacin-Wohinz, Pirjevec, 2000). Z Rapalsko pogodbo je zunaj
meja matične države ostala približno tretjina slovenskega etničnega ozemlja, saj si je Italija poleg
narodno mešanih priključila tudi popolnoma slovenska ozemlja, kjer je po popisu leta 1921 živelo od
324.000 do 361.000 Slovencev (Kacin-Wohinz, Pirjevec, 2000, str. 27).
Z italijansko zasedbo se je za Slovence na Tržaškem začelo težko obdobje. Po priključitvi k Italiji so
postopoma obnovili politično, kulturno-prosvetno in gospodarsko življenje, ki sta ga zavrli vojna in
kasneje italijanska okupacijska oblast. Italija je bila namreč tipična eno-nacionalna centralizirana
država brez posluha za narodno vprašanje, ki je bilo v političnem življenju pod avstrijsko oblastjo
prisotno od leta 1848. Z vse večjim odporom je tolerirala alogene nacionalne, kulturne in jezikovne
elemente na svojem ozemlju in jih je nato z nastopom fašizma, 28. oktobra 1922, postopoma zatrla
(Pahor, 1986; Bogatec, Bufon, 1996; Kacin-Wohinz, Pirjevec, 2000). S fašizmom je bila uzakonjena
raznarodovalna politika, katere cilj je bila jezikovna asimilacija Slovencev in prek te sprememba
identitete slovenskega prebivalstva (Bajc, 2004). Prva fašistična akcija, ki je simbolizirala odnos
italijanske države do slovenske manjšine je bil požig Narodnega doma v Trstu, osrednjega sedeža
slovenskih društev, 13. julija 1920 (Kacin-Wohinz, Pirjevec, 2000, str. 29).
Z razpadom Avstro-Ogrske je bilo konec tudi avstro-ogrskega šolskega sistema (Bogatec, Bufon,
1996). Šolska politika je bila od zasedbe Italije v novembru 1918 do oktobra leta 1922, ko pride na
oblast fašizem, spremenljiva in slabo organizirana. V prvem šolskem letu pod italijansko oblastjo je
bila italijanščina v nekaterih šolah neobvezna, ponekod pa so jo poučevali namesto nemščine.
Slovenskih učiteljev se je italijanska oblast želela čim prej znebiti, zato so jih množično premeščali v
notranjost Italije. Ko je bila s podpisom Rapalske pogodbe Primorska tudi uradno priključena k Italiji,
se je položaj slovenskih šol še poslabšal, saj so jih italijanske oblasti še aktivneje vključile v
raznarodovalno akcijo. Asimilacijski jezikovni in kulturni pritisk nad manjšino pa se ni vršil le preko
šolstva, poitalijančevanje in raznarodovalni ukrepi so se širili tudi na ostale ravni javnega življenja
(Pahor, 1986; Kjuder, 2002).
O ukinitvi slovenskih osnovnih šol na Tržaškem so italijanski funkcionarji razmišljali vse od začetka
leta 1919. V skladu s tem je bilo tudi njihovo ravnanje in podan predlog o razdelitvi Julijske Krajine
na tri jezikovna območja. V prvem čisto italijanskem območju, kjer je bilo 85-100% učencev
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italijanske narodnosti, naj bo učni jezik izključno italijanski, poučujejo naj učitelji iz drugih delov Italije.
V drugo območje spada ozemlje, kjer je prebivalstvo po narodnosti mešano. Tu naj bo glavni učni
jezik italijanski, kjer pa je delež ne-italijanskih učencev visok in politični položaj to dopušča, bi na
prošnjo staršev uvedli nekaj tedenskih ur pouka v materinščini. V določenih primerih bi bila poleg
italijanske mogoča ustanovitev avtonomne slovenske šole. Tu naj poučujejo učitelji, ki izhajajo iz
prvega območja, ti pa bi nadaljevali z obšolskimi in drugimi dejavnostmi in tako podprli asimilacijsko
akcijo. Na tretjem območju, ki je bilo v celoti slovensko, bi ostale slovenske šole, italijanščina pa bi
se poučevala kot dodaten predmet (Pahor, 1970).
Karta 5: Razporeditev slovenskih osnovnih šol na Tržaškem leta 1925

Vir: Bogatec, Bufon, 1996, str. 18.
Na Tržaškem so obnovili 24 od prejšnjih 29 šol, ostala šolska poslopja je zasedla italijanska vojska
še v času, ko so bile zaprte zaradi nevarnosti epidemije gripe. Po vojni konec leta 1918 so nekatere
javne osnovne šole spet odprli (v Nabrežini, Šempolaju, Zgoniku in na Repentabru), v nekaterih pa
so ostali vojaki, zato so te ostale zaprte (Rojan, Trebče, Prosek, Katinara). V Devinu je bila odprta
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samo italijanska šola. Leta 1921 je bila ponovno odprta osnovna šola na Devinščini, na novo pa je
bila odprta že pred vojno ustanovljena osnovna šola v Saležu. V tržaški občini so vse javne šole
delovale dalje, tudi med vojno podržavljena osnovna šola pri Korošcih. Konec leta 1924, ko so
slovensko šolo na Tržaškem postopoma ukinjali je bila odprta osnovna šola v Mačkoljah. Zasebne
šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu so po italijanski zasedbi ostale zaprte. Po dolgotrajnih
pogajanjih so nato leta 1919 ponovno odprli osnovno šolo pri Sv. Jakobu, ki so ji oblasti določile
omejen okoliš. Osnovna šola na Akvedotu pa je ostala zaprta (Pahor, 1986).

3.6 GENTILEJEVA ŠOLSKA REFORMA
Italijanska politika je iz leta v leto zmanjševala pravico do uporabe slovenskega učnega jezika in
uvajala italijanskega. V oktobru 1922, ko je v Italiji zavladal fašizem pa je padla odločitev, da se
slovenske šole popolnoma zatre. Dokončni udarec je slovenskim šolam zadala šolska reforma
fašističnega ministra za šolstvo Giovannija Gentileja, ki je bila uzakonjena 1. oktobra 1923 (Pahor,
1986). Za Italijo je ta pomenila posodobitev zastarelega sistema osnovnega šolstva, za slovensko
narodno manjšino pa popolno odpravo šol s slovenskim učnim jezikom (Bajc, Pelikan, 2004).
Bistvenega pomena sta bila za slovenske šole na Tržaškem četrti in sedemnajsti člen reforme.
Zakon je med drugim v četrtem členu določal, da se v vseh šolah kraljevine Italije poučuje v
državnem jeziku, torej v italijanščini, ob meji, kjer se običajno govori drugi jezik, pa se bo ta jezik učil
kot predmet v dodatnih urah po rednem pouku. Sedemnajsjti člen Gentilejevega zakona pa je
določal, da se italijanščina kot učni jezik uvede v vseh prvih razredih tujejezičnih osnovnih šol z
začetkom šolskega leta 1923/24, v šolskem letu 1924/25 pa tudi v drugih razredih in enako v vseh
naslednjih šolskih letih, dokler se ne bo v vseh razredih poučevalo le v italijanščini. Kljub zakonski
določbi o postopnem uvajanju italijanskega učnega jezika v slovenske šole, se je poitalijančevanje
šol pospešilo. Po določilih sedemnajstega člena Gentilejevega zakona bi najvišji razredi slovenskih
šol morali prenehati s slovenskim poukom ob koncu šolskega leta 1928/29, toda večina šol je bila
poitalijančena že mnogo prej. Edina slovenska zasebna osemletna šola Družbe sv. Cirila in Metoda
pri Sv. Jakobu v Trstu je bila z odlokom ukinjena šele v začetku šolskega leta 1930/31. Že konec leta
1925 je bil odpravljen pouk materinščine v dodatnih urah in slovenščina je ostala učni jezik le še pri
verouku v prvih treh razredih. Leta 1928 je bila odpravljena tudi ta možnost, ker so oblasti sumile, da
duhovniki pri verouku poučujejo tudi slovenski jezik. Izdan je bil ukaz, da se mora v italijanščini
poučevati tudi verouk. Pouk v slovenščini je tako do leta 1930 praktično zamrl (Pahor, 1970).
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Italijanske šolske oblasti so z namenom raznarodovanja ustanavljale nove italijanske državne šole,
zasebne italijanske šole pa je ustanavljalo društvo Umanitaria, ki je prevzelo v upravljanje tudi več
državnih šol na slovenskem ozemlju, ki jim je zaradi nizkega števila učencev grozilo zaprtje. Pri
izvajanju raznarodovalnega načrta prek šole je šolska oblast posegla tudi v slovenski učni kader in
na podlagi novega zakona učitelje upokojevala, odpuščala ali jih premestila v notranjost Italije. Za
ohranjanje in širjenje slovenskega jezika sta od leta 1926 naprej skrbela dnevnik Edinost in tednik
Novice, ki sta izdajala tedensko prilogo za otroke, vendar je fašistična oblast vse najdene slovenske
knjige uničila. Da bi slovenske otroke naučili brati in pisati tudi v slovenskem jeziku, so ponekod
organizirali skrivne krožke in tečaje slovenskega jezika, vendar so tudi večino teh oblasti izsledile,
zato so starši svoje otroke slovenski jezik učili doma (Pahor, 1970; Pahor, 1986).
Do leta 1927 so bila v Tržaški pokrajini razpuščena vsa slovenska društva. Italijanska oblast je z
namenom hitrejšega poitalijančevanja slovenskega naroda ustanavljala fašistične organizacije in
ustanove, s katerimi so fašisti med drugim izvajali kontrolo nad ljudmi. Članstvo v vsaj eni od njih je
bilo za šolsko mladino obvezno. Istočasno z raznarodovalnimi pritiski in asimilacijo se je razvijal
narodnoosvobodilni upor fašističnim oblastem oz. narodno protifašistično gibanje, nastale so ilegalne
organizacije. Zunaj slovenskega narodnega gibanja so od leta 1926 v popolni ilegali delovali
slovenski komunisti. Leta 1927 je bila ustanovljena organizacija TIGR, ki jo je po zatrtju društvenega
delovanja ustanovila radikalno usmerjena mladina in je izvedla več protifašističnih nasilnih akcij. Leta
1935 je bil med njima sklenjen akcijski pakt za skupen boj proti vojni in fašizmu ter za pravice
manjšine. Razširi se narodnoosvobodilno gibanje. Nastane enotna protifašistična fronta, ki jo je
oblast spomladi leta 1940 zatrla z aretacijami, kasneje pa še z drugim tržaškim procesom leta 1941
(Krajevni leksikon …, 1990; Kacin-Wohinz, Pirjevec, 2000).

3.7 SLOVENSKO ŠOLSTVO V ČASU DRUGE SVETOVNE VOJNE
Leta 1935, ko je Italija napadla Etiopijo (tedanjo Abesinijo), so se Slovenci v Italiji ponovno soočili z
vojno (Kacin-Wohinz, Pirjevec, 2000, 83). Z napadom na Poljsko 1. septembra 1939 napove Nemčija
drugo svetovno vojno. Glavni vzroki zanjo so bili: imperialistična nasprotja med državami
poraženkami prve svetovne vojne, predvsem nezadovoljstvo Nemčije nad vsiljeno Versajsko
mirovno pogodbo po koncu prve svetovne vojne, izbruh svetovne gospodarske krize zaradi zloma
predvojnega gospodarstva, ki je temeljilo na svobodni trgovini, in pa porast nacifašističnih
totalitarizmov v Evropi. Pred vojno je prišlo do različnih povezovanj v politične in vojaške zveze. Leta
1937 je Italija z Nemčijo in Japonsko podpisala antikominternski pakt (predhodnik Trojnega pakta),
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10. junija 1940 vstopila v vojno ter konec septembra še uradno sklenila Trojni pakt Berlin-Rim-Tokio
(Druga svetovna vojna, 2016). Ob vstopu Italije v vojno so oblasti poskrbele za zaščito vzhodne meje
z odstranitvijo nasprotnikov režima. Z območja Julijske krajine so na Sardinijo in v južno Italijo
premestili vse slovenske vojake, da bi se tako lahko neovirano pripravili na napad na Jugoslavijo. Ta
je bil brez vojne napovedi izveden 6. aprila 1941. Po kapitulaciji jugoslovanske vojske je bilo
slovensko ozemlje razdeljeno na tri okupacijske cone (nemška, madžarska in italijanska cona),
ločene z državnimi mejami. Zasedeno italijansko ozemlje, poimenovano Ljubljanska pokrajina, je
obsegalo jugozahodno ozemlje z Notranjsko in Dolenjsko ter Ljubljano in je bilo 3. maja 1941 s
posebnim odlokom priključeno Kraljevini Italiji. S tem je Italija kršila mednarodno pravo, ki določa, da
do sklenitve miru priključitev zasedenega ozemlja ni dovoljena. Rapalska meja je prenehala
obstajati, vendar so jo vseeno ohranili kot carinsko in policijsko mejo. Tako so Slovenci v Ljubljanski
pokrajini ostali ločeni od tistih v Julijski krajini. Do njih je imel italijanski okupator, predvsem na
jezikovnem in kulturnem področju, liberalnejši odnos, saj je v nasprotju z Nemci želel slovensko
prebivalstvo pridobiti na svojo stran. Slovencem so omogočili etnično in kulturno avtonomijo, niso se
pa odpovedali njihovi italijanizaciji, ki so jo želeli izvesti postopoma in nenasilno. Slovence so
oprostili vseh vojaških obveznosti, dopuščali so delovanje slovenske šole in drugih posvetnih
ustanov, dejavnost slovenskih kulturnih in drugih nepolitičnih društev ter izhajanje dvojezičnega
tiska. V javnosti in upravi so začasno uvedli dvojezičnost, v šolo pa kot učni predmet italijanščino. Cilj
fašistične oblasti je še vedno bil, da ljubljansko pokrajino čim hitreje poitalijanči, zato so fašizirali
tamkajšnji uradniški aparat, ustanavljali fašistične organizacije ter na izpraznjeno ozemlje kočevskih
Nemcev naselili italijansko prebivalstvo. Za odpor proti okupatorju so Slovenci 26. aprila 1941 v
Ljubljani ustanovili Osvobodilno fronto slovenskega naroda, ki je bila nadaljevanje predvojnega
protifašističnega gibanja in se je razvila v množično osvobodilno gibanje vseh Slovencev ne glede na
mejne razdelitve. Ker se popustljivejša politika Italijanom ni obrestovala in ker se je moč slovenskega
narodnoosvobodilnega gibanja večala, je italijanska oblast svojo politiko zamenjala z represivnimi
ukrepi in nasiljem (internacije, aretacije in deportacije v koncentracijska taborišča, uboji, požiganje
naselij…). Oborožen upor slovenskega prebivalstva se je razširil tudi preko rapalske meje v
italijansko državo, kjer ga je oblast ves čas zatirala na isti način kot v Ljubljanski pokrajini.
Osvobodilni boj in represivna dejavnost nista prenehala niti po padcu fašističnega režima 25. julija
1943 in kapitulaciji Italije 8. septembra 1943, ko so nadzor nad slovenskim etničnim ozemljem, ki ga
je posedovala Italija prevzeli Nemci. To jim ni uspelo v celoti, saj so naleteli na odpor močnejše
partizanske vojske, ki se je po razpadu Italije številčno še okrepila in osvobodila obsežna območja.
Na ozemlju pod nadzorom partizanskih enot je bila po 16. letih prisilnega molka obnovljena
slovenska družbena dejavnost, pojavila se je želja po združitvi z drugimi Slovenci v Jugoslaviji.
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Osvobojeno ozemlje je nemški okupator poskušal zasesti, zato je med napadi izvajal kruto nasilje
nad tamkajšnji prebivalstvom. Partizansko delovanje jim je pred koncem vojne uspelo omejiti. Toda
kljub vsemu je konec aprila 1945 v bitki za Trst Jugoslovanska armada s slovenskimi partizanskimi
enotami zasedla mesto in ga 1. maja 1945 osvobodila. Primorski Slovenci so bili tako osvobojeni
nemškega okupatorja kot tudi italijanske države (Kacin-Wohinz, Pirjevec, 2000). S kapitulacijo
Nemčije 9. maja 1945 je bilo v Evropi tudi uradno konec druge svetovne vojne.

3.8 OBNOVITEV SLOVENSKEGA ŠOLSTVA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Priprave na obnovitev slovenskega šolstva so se začele že med vojno, takoj po kapitulaciji Italije,
vendar so nova upravna razdelitev Primorja, potreba po velikem številu učnega, vodstvenega in
nadzornega osebja ter reorganizacija prosvetne uprave zahtevale veliko časa in napora, da je šolski
pouk lahko redno stekel (Pahor, 1986). Pouk je sprva potekal neorganizirano, na pobudo
posameznikov domačega prebivalstva, župnikov ali organov ljudske oblasti Kasneje organizacijo za
obnovitev slovenskega šolstva prevzamejo partizani in začnejo ustanavljati partizanske šole (Kacin,
2011). Maja leta 1942 je odbor Osvobodilne fronte izdal odlok o usmerjanju šolstva na osvobojenem
ozemlju in z njim določil, da naj partizanska šola v mladini goji narodno zavest in ljubezen do
lastnega naroda (Kjuder, 2002). S kapitulacijo Italije se je obdobje fašističnega šolstva na Tržaškem
zaključilo. Slovensko šolstvo je bilo obnovljeno jeseni leta 1943, ko je Narodnoosvobodilni svet za
Primorsko Slovenijo izdal okrožnico, s katero je okrožnim narodnoosvobodilnim odborom naročil, naj
pričnejo odpirati šole v posameznih vaseh. Ker je bilo slovensko šolstvo v tem obdobju ustanovljeno
na novo, se je spopadalo z mnogimi težavami. Pouk zaradi vojne ni bil reden, primanjkovalo je
slovenskih učiteljev, slovenskih učnih pripomočkov ni bilo, številna šolska poslopja so bila
neuporabna ali pa so jih zasedli nemški vojaki (Pahor, 1986). Odnos nemškega okupatorja do
slovenske šole je bil neenoten, ponekod je bil brezbrižen ponekod nasilen (Kjuder, 2002). Konec leta
1943 je bil imenovan pokrajinski šolski nadzornik, ki ga je kasneje dobil tudi vsak okraj. V zadnjem
letu vojne so nekaj šol ustanovili tudi domobranci, ki so denar za vzdrževanje dobivali od nemških
oblasti (Pahor, 1986).
V letu 1943 so na Tržaškem začele delovati osnovne šole: Boršt, Katinara, Mavhinje, Repen,
Nabrežina, Salež, Samatorca, Zgonik in Mačkolje. V začetku leta 1944 pa so začeli s poukom še v
Šempolaju, Medji vasi, Bazovici, Briščikih, Devinu, Repniču, pri Banih, v Gropadi-Padričah, na
Opčinah, v Prebenegu, v Ricmanjih, Trebčah, Boljuncu, Vižovljah in v Križu. V naslednjem šolskem
letu nekaj od teh osnovnih šol ni več delovalo, nekaj pa so jih premestili. Učenci iz Gročane so
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namesto šolo v Krvavem potoku obiskovali novo ustanovljeno šolo v župnišču v Gročani, učenci iz
Rovt so namesto v šolo na Katinari hodili v novo ustanovljeno šolo v gostilni pri Bakotu, del učencev
katinarske šole pa je od marca 1945 imelo pouk v Rocolu. Iz seznama učiteljev iz leta 1944 je
razvidno, da so delovale partizanske šole pri Briščkih, na Repentabru, v Repiču, Saležu, Samatorci
in Šempolaju. Ponekod so zaradi sovražnikove prisotnosti delovali skrivni jezikovni tečaji
slovenščine, ki jih je v mestnem središču in okolici v začetku leta 1944 organizirala Mara Samsa,
pokrajinska nadzornica za večerne tečaje. Ti so potekali v Škednju, pri Sv. Jakobu, Sv. Ivanu,
kasneje še v Rojanu, Barkovljah, Kolonkovcu, Kontovelu, Sesljanu in v središču mesta. Nekateri so
bili zaradi okupatorjevih napadov in aretacij večkrat prekinjeni, a so jih ponovno obnovili. Po
osvoboditvi leta 1945 so se v mestu začeli javni tečaji slovenščine, šole pa so ponovno odprli jeseni.
Konec leta 1945 so kot podružnico osnovne šole Sv. Jakoba odprli še šolo v ulici Sv. Frančiška,
konec leta 1946 pa je v mestnem središču začela s poukom še osnovna šola v ulici Donadoni
(Pahor, 1986; Krajevni leksikon …, 1990).
Iz partizanskih šol so v maju leta 1945 nastale slovenske osnovne šole. V juliju leta 1945 pa je
prosvetni odsek odločil, da se za učence, ki nameravajo nadaljevati študij na srednji šoli organizira
jezikovne tečaje. Ti so bili v Boljuncu, Dolini, Nabrežini, na Repentabru, v Šempolaju in Zgoniku.
Organizirani so bili tudi jezikovni tečaji za ostale učence osnovnih šol, in sicer v Miljah, v Barkovljah,
na Katinari, na Opčinah, v Rojanu, v Škednju, pri Sv. Ani, pri Sv. Jakobu in v Škorklji (Pahor, 1986).
Ozemeljska združitev je bila ves čas vojne glavni cilj narodnoosvobodilnega gibanja, vendar so
povojna politična dogajanja to preprečila. Sovjetska zveza ni želela poslabšati odnosov z Britanci in
Američani, prenehala je podpirati Jugoslavijo in jo s tem prisilila, da se sporazume z zavezniki. Tako
je 9. junija 1945 general William D. Morgan v Beogradu podpisal dokument, ki je sporno ozemlje
Julijske krajine od Trbiža do Pulja razdelil s t. i. Morganovo črto na cono A in cono B. To naj bi bila le
začasna razmejitev, veljavna do sklepa mirovne pogodbe. Do dokončne razmejitve med Italijo in
Jugoslavijo naj bi cono A upravljali zahodni zavezniki (anglo-ameriška vojaška uprava, ZVU), cono B
pa Jugoslovani (vojaška uprava Jugoslovanske armade, VUJA). Tako so bili primorski Slovenci
komaj mesec dni po koncu vojne ponovno razdeljeni (Kacin-Wohinz, Pirjevec, 2000).
Po prisilnem umiku partizanov iz Trsta poleti leta 1945 je ZVU, ki je po koncu vojne upravljala
Tržaško območje, ukinila oblast narodnoosvobodilnih odborov, obnovila italijansko šolsko
zakonodajo in ponovno poskušala urediti slovensko šolstvo. Temu so močno nasprotoval Italijani, ki
so poskušali storiti vse, da do obnovitve slovenskega šolstva ne bi prišlo. Septembra 1945 je ZVU z
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okrožnicami vzpostavila šolsko mrežo iz leta 1914 in določila, da se nove osnovne šole lahko
odprejo v vseh krajih, kjer jih do tedaj ni bilo, če 4 km naokoli ni nobene slovenske šole in se vanjo
vpiše vsaj 25 šoloobveznih otrok. Šoloobvezna generacija je bila v tem obdobju manj številčna, saj je
bila to generacija otrok rojenih med vojno. Pouk je potekal v obnovljenih šolskih poslopjih, učni načrti
so bili isti kot v italijanskih šolah z razliko v tem, da je bil v slovenskih šolah učni jezik slovenščina.
Ureditev ZVU na področju šolstva je na območju cone A ostala v veljavi do 15. septembra 1947, ko
je mirovna pogodba z Italijo postala pravnomočna, nato pa se je prenesla v veljavo v cono A
Svobodnega tržaškega ozemlja (STO) (Bogatec, Bufon, 1996; Kacin-Wohinz, Pirjevec, 2000; Kjuder,
2002; Kacin, 2011).
Poleti leta 1946 je bil v Parizu sprejet predlog o razmejitvi med Italijo in Jugoslavijo, po katerem naj
bi na obeh straneh ostali približno enako številčni manjšini, tam kjer so etnične razmere zapletene pa
bi se oblikovala vmesna državica (Etat tampon). Tako je bil 3. julija 1946 sklenjen dogovor o
ustanovitvi Svobodnega tržaškega ozemlja (STO), ki bi segalo od Devina do Novigrada in bi bilo
razdeljeno na dve coni, cono A in cono B. Slovenija bi s tem izgubila dostop do morja, jugoslovanska
vlada pa se je kljub protestom morala podrediti mednarodnemu pritisku in 10. februarja 1947 v
Parizu podpisati mirovno pogodbo z Italijo. Z mirovno pogodbo, ki je začela veljati 16. septembra
istega leta, je bila določena zahodna slovenska meja. S tem je bila slovenskemu narodu vrnjena
velika večina ozemlja odvzeta z Rapalsko pogodbo, obenem pa je nova meja Slovence ponovno
razdelila. Kanalski Slovenci, Rezijani, Slovenci v Benečiji ter na Goriškem so ponovno prišli pod
Italijo, tržaški Slovenci pa so bili vključeni v cono A STO, s katero naj bi po uveljavitvi Stalnega
statuta upravljala ZVU. Ti so od ZVU zahtevali uresničevanje statuta STO, kar pa Britancem in
Američanom ni bilo v interesu, saj je bil njihov cilj spremeniti cono A v protikomunistično trdnjavo ter
tako ustvariti pogoje za vrnitev Trsta Italiji. Junija 1948 je Jugoslavija izključena iz socialističnega
bloka, kar spremeni razmerje sil v srednji Evropi. ZVU je Italiji dopuščal vedno več vpliva pri
upravljanju cone A, ta pa je stopnjevala pritisk na Slovence. Tržaška kriza se je leta 1953 zaradi
nacionalistične politike še dodatno zaostrila, prihajalo je do napetosti med Italijo in Jugoslavijo. Tako
je bil 5. oktobra 1954 med ZDA in Anglijo na eni ter Jugoslavijo in Italijo na drugi strani podpisan
londonski sporazum, ki formalno ni ukinjal STO, ampak določal, da bo v coni A angloameriško
zavezniško upravo zamenjala italijanska, v coni B pa ostane jugoslovanska. Konec oktobra 1954
cono A zasedejo italijanske enote. Z londonskim sporazumom je bila namesto vojaške uvedena
civilna uprava, v priloženem Posebnem statutu so bile za zaščito manjšin določene pravice
Slovencev na Tržaškem, meja med državama je bila nekoliko popravljena v korist cone B, tako da je
Slovenija dobila izhod na morje. Vendar dolgotrajni spor glede meje med conama A in B s tem še ni
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bil rešen. Dokončno mejo sta državi pod pritiskom ameriške diplomacije potrdili šele s sklenitvijo
Osimskih sporazumov 10. novembra 1975, ko je italijanska vlada priznala jugoslovansko suverenost
nad cono B. S tem sporazumom sta državi tudi sklenili, da izboljšata sosedske odnose in
sodelovanje na gospodarski in kulturni ravni ter da na Krasu (med Bazovico, Opčinami in Sežano)
ustanovita prosto industrijsko cono, ki bo Jugoslaviji omogočala vključitev na zahodni, Italiji pa na
vzhodni trg. Zelo ohlapen pa je bil dogovor na področju pravic manjšin, kjer je londonski sporazum
zamenjal sporazum o manjšinah, s katerim sta si vladi obljubili, da bosta ohranili že sprejete ukrepe
in raven zaščite manjšine predvidene z določbami Posebnega statuta (Kacin-Wohinz, Pirjevec, 2000;
Kacin, 2011).
Slika 2: Julijska krajina med leti 1945 in 1947

Vir: Jeri, 1979, str. 930.
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Z vrnitvijo italijanskih oblasti v Trst leta 1954 so bili vsi primorski Slovenci zunaj jugoslovanskih meja
ponovno v skupni državi, njihov položaj pa se je še vedno razlikoval. Kljub formalni zaščiti z
londonskim sporazumom se je položaj tržaških Slovencev z vrnitvijo italijanske uprave zopet
poslabšal. V Trstu je bila prepovedana uporaba slovenskega jezika v javnosti, oktobra leta 1955 je
bil ponovno uveden zakon iz leta 1939, ki je prepovedoval poimenovanje novorojenih otrok s tujimi
imeni (ta je bil odpravljen šele leta 1966), prirejen je bil volilni zakon z izbrisom slovenskih volilnih
upravičencev v škodo okoliških občin in v korist mesta. Zaradi množičnega priseljevanja italijanskih
beguncev iz Istre v cono A, je italijanska oblast Slovencem v tržaški okolici in na zahodnem Krasu
odvzela tudi večje površine zemljišč za gradnjo begunskih naselij. Zaradi vse slabših gospodarskih in
socialnih razmer v povojnem obdobju so se iz Tržaškega v tujino odselili tudi številni Slovenci.
Narodna skupnost na Tržaškem se je kljub vsem težavam konec leta 1954 odločila za ponovno
organiziranost in okrepitev dejavnosti na področju kulture, gospodarstva in civilne družbe ter
ustanovila Slovensko gospodarsko kulturno zvezo, ki se je kasneje leta 1958 z goriško vejo te
organizacije združila v prvo slovensko manjšinsko organizacijo na celotnem narodno mešanem
območju Furlanije-Julijske krajine pod imenom Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ)
(Kacin-Wohinz, Pirjevec, 2000). Njen glavni cilj je bil zaščititi Slovence v Italiji z uveljavitvijo pravic, ki
so jih zagotavljali mednarodni dokumenti in italijanska ustava ter priprava globalnega zaščitnega
zakona. V zvezi s tem je bilo v začetku sedemdesetih let pripravljenih več zakonskih osnutkov in
predlogov, ki so izhajali iz Posebnega statuta londonskega sporazuma in so zahtevali iste pravice za
celotno slovensko manjšino v Italiji. Italijanski parlament je zaščitni zakon odobril v letu 2001 (KacinWohinz, Pirjevec, 2000; Zgodovina, 2016).
Po 15. septembru 1947 je ZVU na področju slovenskega šolstva na Tržaškem izdala nekaj novih
uredb, ki so slovenskim šolam kljub težavam in pritiskom italijanskih oblasti omogočile redno
delovanje. Novembra leta 1947 je bil izdan ukaz v katerem so bila zbrana navodila za delovanje
slovenskih šol (ustanavljanje, financiranje, šolska poslopja, učne načrte…). Za razvoj slovenskega
šolstva je bil bistvenega pomena Posebni statut, ki je bil priložen Londonskemu sporazumu in je med
drugim slovenski manjšini zagotovil osnovne šole enakopravne državnim italijanskim šolam, na
katerih naj bi poučevali slovenski učitelji. Italija in Jugoslavija sta se v Statutu obvezali, da
manjšinske šolske mreže brez soglasja mešane komisije ne bosta krčili, zato je bil priložen tudi
seznam vseh trenutno obstoječih slovenskih šol na Tržaškem, ki se je kot pomemben izkazal pri
preoblikovanju šolske mreže v devetdesetih letih (Simčič, 2004).
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Do leta 1950 so na Tržaškem ozemlju, če ne upoštevamo tistega dela tedanje cone A, ki je po letu
1954 prešel k Jugoslaviji, obnovili ali na novo odprli 38 osnovnih šol, ki jih je obiskovalo okrog 3.900
otrok. V mestu so bile odprte šole pri Sv. Jakobu, v ul. Sv. Frančiška in v ulici Donadoni, v
predmestju Trsta šole pri Sv. Ivanu, Sv. Ani, v Rojanu, Škednju, Barkovljah, Grljanu in na Katinari, v
tržaški okolici pa šole na Opčinah, Proseku, v Križu, Trebčah, Gropadi, Bazovici, Dolini, Mačkovljah,
Borštu, Ricmanjih, Domju, na Pesku, v Boljuncu, Prebenegu, Štramarju, na Korošcih, v Nabrežini,
Devinu, Mavhinjah, Sesljanu, Šempolaju, Štivanu, Medji vasi, Cerovljah, Slivnem, na Colu, v Zgoniku
in Saležu. Do leta 1955 so ukinili slovenski pouk v Grljanu in Prebenegu, na novo odprli slovensko
osnovno šolo v Gabrovcu, leta 1959 pa še šolo v Briščikih (Bogatec, Bufon, 1996).
Karta 6: Razporeditev slovenskih osnovnih šol na tržaškem leta 1955

Vir: Bogatec, Bufon, 1996, str. 20.
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3.9 OD LONDONSKEGA SPORAZUMA DO ZAKONA 1012 LETA 1961
Slovenske šole na Tržaškem so bile po vrnitvi pod italijansko oblast vključene v italijanski šolski
sistem, saj kljub večletnemu prizadevanju slovenske manjšine njihov pravni status še ni bil urejen.
Neurejen status so imeli tudi pedagoški delavci, ki niso imeli stalne nastanitve, niti pravice do
napredovanja in pokojnine. Leta 1956 je italijanska vlada predložila zakonski osnutek o ureditvi
slovenskega šolstva, ki pa so ga Slovenci zavrnili, saj je vseboval več nesprejemljivih členov. Po
dolgotrajnih pogajanjih in usklajevanju je bil osnutek z manjšimi izboljšavami odobren in uradno
sprejet 19. julija 1961 kot Zakon o šolah s slovenskim učnim jezikom v tržaški in goriški pokrajini št.
1012. To je bil prvi zakon o slovenskem šolstvu, ki pa je bil zelo pomanjkljiv, saj je bilo besedilo
oblikovano tako, kot da bi bilo treba slovenske šole šele ustanoviti, ne pa kot da delujejo že od konca
druge svetovne vojne. Zakon tudi ni vseboval nobenega določila za Slovence v Videmski pokrajini,
saj ti niso bili priznani kot slovenska manjšina in še vedno ni rešil vprašanje pravnega statusa
slovenskih učiteljev, učni načrti pa so bili dvojniki italijanskih učnih načrtov. Kljub skromnim učinkom
je bil zakon 1012 za slovensko manjšino pomemben, saj so slovenske šole z njim polnopravno
stopile v italijanski šolski sistem, slovenščina je bila s tem na državnih šolah priznana kot uradni učni
jezik, deloma pa je bil odpravljen neurejen položaj slovenskih pedagoških delavcev. Z zakonom 1012
je bilo uzakonjeno načelo, da naj bo učno osebje istega maternega jezika kot učenci, slovenske šole
pa lahko obiskujejo tudi nedržavljani Italije s stalnim prebivališčem na Tržaškem (Kacin-Wohinz,
Pirjevec, 2000; Simčič, 2004).

3.10 ZAKON 38/2001 (1961-2001)
Po sprejetju zakona o slovenskih šolah so se odnosi med italijanskimi oblastmi in slovensko
manjšino izboljšali. 21. junija 1964 je mešana italijansko-jugoslovanska komisija sprejela sporazum
Gerin-Kolenc, t. j. sporazum o medsebojnem sodelovanju na področju manjšinskega šolstva, ki je
vseboval ukrepe glede imenovanj pedagoških svetovalcev za slovenske in italijanske šole,
organiziranje seminarjev za usposabljanje učnega osebja obeh manjšin, podeljevanje štipendij za
izpopolnjevanje na univerzi, možnost uporabe in brezplačne dostave učbenikov iz matične države ter
organiziranje ekskurzij za učence. Ti ukrepi s kasneje sprejetimi spremembami in dopolnili so še
vedno osnova italijansko-slovenskega sodelovanja na šolskem področju in so šolnikom v oporo pri
pedagoškem delu. Leta 1969 je bil ta dogovor dopolnjen, decembra leta 1973 pa je bi sprejet drugi
šolski zakon št. 932, ki je dopolnil zakon 1012. Z njim je bilo med drugim določeno Tržaško šolsko
okrožje s petimi didaktičnimi ravnateljstvi, ustanovil je stalež šolskih nadzornikov in osnovnošolskih
ravnateljev, vendar avtonomije slovenski šoli tudi ta zakon ni prinesel (Jager, 1975,; Simčič, 2004).
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Do sredine sedemdesetih let se je tako na Tržaškem oblikovala šolska mreža v katero je bilo leta
1975/76 vključenih 35 osnovnih šol (Bogatec, Bufon, 1996, 26).
V drugi polovici sedemdesetih let sta bila na področju slovenskega šolstva sprejeta še dva šolska
zakona, pomemben vpliv na šolsko področje na Tržaškem pa so imeli tudi Osimski sporazumi, saj je
na njihovi podlagi med državama veljal dogovor, da v manjšinsko šolsko mrežo nobena od strani ne
sme poseči brez soglasja druge strani. Spremembe na področju pravnega položaja slovenske
manjšine v Italiji so se začele po osamosvojitvi Slovenije, ko se je spremenila tudi italijanska
zunanjepolitična strategija in posledično njena manjšinska politika, kar je vplivalo tudi na področje
šolstva. Zaradi finančne in demografske krize so začeli izvajati pritiski na področju krčenja slovenske
šolske mreže, ki naj bi se v smislu racionalizacije v celoti preuredila. Pri tem je bila ključna podpora
Slovenije, ki je pripomogla, da so bili posegi v slovensko šolsko mrežo, predvsem na tržaškem
ozemlju, manjši od prvotno predvidenih (Simčič, 2004).
Karta 7: Razporeditev slovenskih osnovnih šol na tržaškem leta 1995

Vir: Bogatec, Bufon, 1996, str. 22.
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V šolskem letu 1995/96 je bilo na Tržaškem 25 slovenskih osnovnih šol. Zaradi krčenja šolske mreže
sta bili leta 1971 najprej združeni osnovni šoli v Saležu in Zgoniku, kasneje pa še šole v Ricmanjih in
Domju (1973), Korošcih in Žavljah (1974) ter Cerovljah in Mavhinjah (1976). Leta 1980 je bila
ukinjena šola v Štivanu, z odprtjem novega šolskega centra v Miljah pa še šoli v Žavljah in Korošcih.
Leta 1981 sta bili združeni šoli v Devinu in Sesljanu (to leta 1986 zaprejo). Leta 1983 pa je bila
zaprta šola v Medji vasi ter združeni šoli v Šempolaju in Slivnem (to leta 1993 zaprejo). Osnovna
šola v ulici Sv. Frančiška je bila najprej dvakrat premeščena (1987 in 1988), nato so jo leta 1990
ukinili. Isto leto so zaprli še šolo v Cerovljah-Mavhinjah. V letih 1993/94 sta bili združeni šoli v
Bazovici in Gropadi, nato pa ukinjeni enorazrednici v Gabrovcu in Briščikih (Bogatec, Bufon, 1996).
Tabela 2: Število osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem
LETO
ŠTEVILO OŠ

1850

1915

1925

1955

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2002

2010

2015

15

28

27

37

38

35

33

30

28

25

20

19

19

Vir podatkov: Bogatec, Bufon, 1996, str. 26; Paulin, 2003; SLORI, 2013; SLORI, 2016).
Do leta 2002 je bilo zaradi upada vpisov ukinjenih še pet slovenskih osnovnih šol, ki so bile zaprte
(Pesek, Mačkolje, Rojan) ali združene (Boršt in Boljunec, Donadoni, Sv. Jakob), leta 2007 pa sta bili
združeni še osnovni šoli v Škednju in pri Sv. Ani. Trenutno je na Tržaškem delujočih 19 osnovnih šol
s slovenskim učnim jezikom (SLORI, 2016; Osnovna šola Grbec - Stepančič, 2016).

33

4 MREŽA OSNOVNIH ŠOL S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM NA TRŽAŠKEM
4.1 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI SISTEM V ITALIJI
Šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji in učno-vzgojne dejavnosti temeljijo na italijanskem
državnem šolskem sistemu in delujejo po načelih in pravilih, ki veljajo za vse državne šole v Italiji.
Vzgojni sistem izobraževanja in usposabljanja se deli na otroški vrtec, na prvi ciklus, ki zajema
osnovno in nižjo srednjo šolo in drugi ciklus, ki vključuje višjo srednjo šolo in sistem za poklicno
izobraževanje ter usposabljanje. Trenutno veljavna italijanska šolska zakonodaja predpisuje obvezno
šolanje na katerikoli šoli za vsaj 10 let (do 16. leta starosti) in obvezno usposabljanje za nadaljnji dve
leti (do 18. leta starosti). Predmetniki in učni načrti slovenskih šol na Tržaškem so enaki italijanskim
šolam z dodatnim predmetom slovenskega jezika in književnosti ter vsebinskimi dodatki pri
predmetih zgodovine in zemljepisa. Učni jezik je slovenščina in ima kot predmet status prvega jezika.
Italijanščina se poučuje le kot učni predmet na ravni prvega jezika (Bogatec, 2015; Informacije o
šolah, 2013; Slovenska šola v Italiji, 2016).

4.2 PROSTORSKA RAZPOREDITEV IN SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OSNOVNIH ŠOL S
SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM NA TRŽAŠKEM
Mreža šol s slovenskim učnim jezikom je v Tržaški pokrajini obsežna in razvejana. Trenutno na tem
območju na 21 lokacijah deluje 19 osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom, ki jih obiskuje 942
učencev. Te so z vrtci in nižjimi srednjimi šolami združene v pet večstopenjskih šol1, ki imajo svoj
sedež v dveh mestnih četrtih Trsta (pri Sv. Jakobu in pri Sv. Ivanu), na Opčinah, v Nabrežini in v
Dolini (Slovenska šola v Italiji, 2016).
Tabela 3: Osnovne šole s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem
OŠ Josip Ribičič (Trst - Sv. Jakob)
OŠ Ivan Grbec/Marica Gregorič-Stepančič (Trst - Škedenj, Sv. Večstopenjska šola pri Sv. Jakobu
Ana)
OŠ Oton Župančič (Trst - Sv. Ivan)
OŠ Fran Saleški Finžgar (Trst - Barkovlje)
Večstopenjska šola Vladimir Bartol
OŠ Fran Milčinski (Trst - Katinara)
OŠ France Bevk (Opčine)
OŠ Primož Trubar/Karel Destovnik-Kajuh (Bazovica/Gropada)
Večstopenjska šola Opčine
OŠ Pinko Tomažič (Trebče)
OŠ Avgust Černigoj (Prosek)
1

Gre za tridelno strukturo šole, upravno enoto, ki združuje vrtce, osnovne šole in niižje srednje šole v določenem

šolskem okolišu.
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OŠ Albert Sirk (Križ)
OŠ Alojz Gradnik (Col)
OŠ Virgil Šček (Nabrežina)
OŠ Josip Jurčič (Devin)
OŠ Stanko Gruden (Šempolaj)
OŠ Lojze-Gorazd Kokoravec in OŠ 1. maj 1945 (Salež/Zgonik)
OŠ Prežihov Voranc (Dolina/Mačkolje)
OŠ Fran Venturini (Boljunec, Boršt/Pesek)
OŠ Mara Samsa (Domjo) in OŠ Ivan Trinko Zamejski (Ricmanje)
OŠ Albin Bubnič (Milje)

Večstopenjska šola Nabrežina

Večstopenjska šola Josip Pangerc Dolina

Vir podatkov: SLORI, 2016.
Karta 8: Lokacije osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem

Vir podatkov: SLORI, 2016.
Osnovna šola Fran Venturini deluje na dveh lokacijah, in sicer v Boljuncu šolo obiskujejo učenci do
vključno tretjega razreda, v Borštu pa delujeta četrti in peti razred. Zaradi prenizkega števila vpisov
sta bili združeni tudi osnovni šoli Mara Samsa v Domju in Ivan Trinko Zamejski v Ricmanjih, ki pa še
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vedno delujeta na dveh lokacijah, in sicer v Domju prvi trije razredi, v Ricmanjih pa četrti in peti
razred (Večstopenjska šola Josip Pangerc-Dolina, 2016).
V nadaljevanju bodo predstavljene splošne značilnosti večstopenjskih šol na Tržaškem, prikazano
bo gibanje vpisov v posamezne osnovne šole in podane bistvene informacije v zvezi s
spreminjanjem značilnosti šolske populacije od šolskega leta 2010/11 dalje. Navedene informacije
so bile pridobljene s pomočjo dveh usmerjenih intervjujev, ki sta bila opraviljena z ravnateljem
Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu, Marjanom Kravosom, in ravnateljico Večstopenjske šole Vladimir
Bartol, Carolino Visentin, ter s pomočjo štirih krajših anketnih vprašalnikov odprtega tipa poslanih po
elektronski pošti na večstopenjske šole Opčine, Nabrežina in Josip Pangerc-Dolina. Intervju in
anketa sta vsebovala identična vprašanja.
4.2.1 Večstopenjska šola pri Svetem Jakobu
Večstopenjska šola pri Sv. Jakobu je nastala leta 2009 z združitvijo Didaktičnega ravnateljstva pri
Sv. Jakobu in Državne nižje srednje šole Ivan Cankar. Združuje tri otroške vrtce, dve osnovni šoli
(OŠ Josip Ribičič in OŠ Ivan Grbec/Marica Gregorič-Stepančič) in nižjo srednjo šolo. Sedež
Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu je v obnovljenem šolskem poslopju v ulici Luigi Frausin v središču
Trsta, kjer je sedež slovenskih šol v mestnem središču od konca druge svetovne vojne
(Večstopenjska šola pri Sv. Jakobu, 2016).
Tabela 4: Številčni pregled vpisanih v prvi razred in skupaj na posamezni osnovni šoli večstopenjske
šole pri Sv. Jakobu v obdobju šolskih let 2010/11 - 2016/17
2010/11

OSNOVNA ŠOLA

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

1. r.

skupaj

1. r.

skupaj

1. r

skupaj

1. r.

skupaj

1. r.

skupaj

1. r.

skupaj

1. r.

skupaj

J. Ribičič Sv. Jakob

8

49

13

62

13

64

12

57

9

51

11

50

18

56

I. Grbec/M.
Gregorič Stepančič
- Škedenj/Sv. Ana

8

24

4

25

5

26

5

26

6

27

3

24

4

24

SKUPAJ

16

73

17

87

18

90

17

83

15

78

14

74

22

80

Vir: SLORI, 2014; *Večstopenjska šola pri Sv. Jakobu, 2016.
Vpis otrok v osnovni šoli Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu je bil v zadnjih sedmih letih kljub
manjšim nihanjem dokaj konstanten. Do šolskega leta 2012/13 je število vpisov naraščalo ter nato
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med šolskimi leti 2012/13 in 2015/16 ponovno upadlo. V letošnjem šolskem letu je po podatkih
večstopenjske šole v osnovni šoli vpisanih več otrok kot lani.
Po informacijah tamkajšnjega ravnatelja je bistvena sprememba v zadnjih dvajsetih letih ta, da se v
njihovi osnovni šoli vpisuje vse več otrok, ki izhajajo iz mešanih zakonov, zato se je spremenila
narodna struktura šolajoče populacije. Povečalo se je število otrok iz italijanskih družin, precej je tujih
državljanov, ki prihajajo v glavnem z balkanskega območja, posamezniki pa tudi od drugod.
Jezikovna slika otrok je zato zelo pestra in med osebjem (učnim in neučnim) si vedno bolj utira pot
zavest, da je ena glavnih vrednot šole njena večkulturna dimenzija. Zaradi te specifike posveča
Večstopenjska šola pri Sv. Jakobu posebno pozornost jezikovni vzgoji. Glavni cilj šole je čim hitreje
usposobiti otroke za pravilno ustno in pisno izražanje v slovenskem jeziku in jim obenem pomagati,
da ohranijo svojo jezikovno in narodno identiteto preko spoštovanja lastnega maternega jezika ter
sprejemanja sebe in drugih v različnosti (Kravos, 2014).
4.2.2 Večstopenjska šola Vladimir Bartol
Sedež Večstopenjske šole Vladimir Bartol je v središču tržaške mestne četrti Sv. Ivan. V okviru
ravnateljstva večstopenjske šole, ki zajema pretežno mestno središče, od šolskega leta 2009/10
združeno delujejo dva otroška vrtca (OV Barkovlje in OV Lonjer), tri osnovne šole (OŠ Oton
Župančič pri Sv. Ivanu, OŠ Fran Saleški Finžgar v Barkovljah, OŠ Fran Milčinski na Katinari) in dve
nižji srednji šoli (SŠ Sv. Cirila in Metoda pri Sv. Ivanu in SŠ Sv. Cirila in Metoda na Katinari).
Večstopenjska šola Vladimir Bartol je po številu osnovnošolskih otrok in tudi po skupnem številu
vpisanih na celotni večstopenjski šoli, druga največja šola s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem
(Večstopenjska šola Vladimir Bartol, 2016).
Tabela 5: Številčni pregled vpisanih v prvi razred in skupaj na posamezni osnovni šoli večstopenjske
šole Vladimir Bartol v obdobju šolskih let 2010/11 - 2016/17
2010/11
OSNOVNA ŠOLA
O. Župančič Sv. Ivan
F. S. Finžgar Barkovlje
F. Milčinski Katinara
SKUPAJ

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

1.r. skupaj

1.r.

skupaj

1.r

skupaj

1.r.

skupaj

1.r.

skupaj

1.r.

skupaj

1.r.

skupaj

16

71

15

75

11

71

9

67

24

79

11

74

21

80

17

54

11

52

20

62

12

64

13

65

16

68

14

70

9

49

8

43

18

50

14

60

13

64

14

65

13

69

42

174

34

170

49

183

35

191

50

208

41

206

48

219

Vir: SLORI, 2013; *Večstopenjska šola Vladimir Bartol, 2016.
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Po informacijah ravnateljice Večstopenjske šole Vladimir Bartol se v zadnjem dvajsetletnem obdobju
vpis otrok v njihove osnovne šole enakomerno povečuje in je v šolskem letu 2014/15 presegel 200
vpisanih. V letošnjem šolskem letu se je vpis v primerjavi s predhodnim še povečal. Po podatkih
večstopenjske šole bo v šolskem letu 2016/17 njihove osnovne šole obiskovalo 219 otrok.
Tako kot v ostalih osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem, tudi v Večstopenjski šoli
Vladimir Bartol beležijo zelo povečan vpis otrok mešanih, predvsem pa italijanskih družin. Večina teh
otrok obiskuje že slovenski otroški vrtec, zato jim ob nadaljevanju šolanja v slovenski osnovni šoli
sporazumevanje v slovenskem jeziku ne predstavlja večjih težav. Direktnih vpisov otrok narodno
mešanih družin v osnovne šole je zelo malo. Zaradi pojava multikulturnih razredov je prednostni
izobraževalni cilj šole krepitev jezikovnih kompetenc s poudarkom na slovenskem jeziku ter
spodbujanje medkulturne vzgoje in medkulturnega dialoga ter pozitivnega odnosa do različnosti
(Visentin, 2014).
4.2.3 Večstopenjska šola Opčine
Večstopenjska šola Opčine je nastala v šolskem letu 2012/13 po združitvi Didaktičnega ravnateljstva
Opčine in dveh nižjih srednjih šol. Sestavlja jo šest otroških vrtcev (Opčine, Col, Bazovica, Trebče,
Prosek, Križ), šest osnovnih šol (Opčine, Bazovica/Gropada, Križ, Trebče, Prosek, Col) in dve nižji
srednji šoli (Opčine, Prosek). Po obsegu in številčnosti šolske populacije je največja večstopenjska
šola na Tržaškem. Šolski okoliš, ki obsega območje od Križa do Bazovice, spada v dve občini,
Repentabor in Trst. Pet osnovnih šol deluje s podaljšanim neobveznim popoldanskim bivanjem, ena
pa s celodnevnim poukom (OŠ Pinka Tomažiča, Trebče) (Večstopenjska šola Opčine, 2016).
Delovanje Večstopenjske šole prilagajajo novim zahtevam in trenutnim potrebam. Tako je bilo na šoli
v zadnjih letih uvedenih več sprememb tako v učnih načrtih, ki so osnovani po državnih kurikularnih
smernicah kot tudi v sami notranji organizaciji šole (urniki, popoldanske dejavnosti…). Posamezne
osnovne šole sodelujejo z družinami, z okoljem in ustanovami, ki v njem delujejo, ter tako učence
dodatno spodbujajo k spoznavanju slovenskega jezika, zgodovine, kulturne dediščine ter k razvijanju
kulturne in jezikovne identitete (Večstopenjska šola Opčine, 2016; Načrt izboljšav 2016, 2016).
Iz prikazanih podatkov (tabela 6) je razvidno, da je vpis v osnovne šole Večstopenjske šole Opčine
od leta 2010/11 dokaj konstanten. Malenkost izstopata le šolski leti 2012/13 in 2015/16, ko je bil vpis
v osnovne šole nižji, v letošnjem šolskem letu pa je ponovno nad povprečjem zadnjih sedmih let.
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Tabela 6: Številčni pregled vpisanih v prvi razred in skupaj na posamezni osnovni šoli večstopenjske
šole Opčine v obdobju šolskih let 2010/11 - 2016/17
2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

OSNOVNA ŠOLA

1.r.

skupaj

1.r.

skupaj

1.r

skupaj

1.r.

skupaj

1.r.

skupaj

1.r.

skupaj

1.r.

skupaj

F. Bevk - Opčine

19

82

16

77

12

81

14

77

13

73

13

67

11

62

P.Trubar/K. D.
Kajuh Bazovica/Gropada

8

28

5

29

5

25

4

22

10

28

0

19

12

29

A. Sirk - Križ

4

28

9

32

3

28

14

35

4

35

9

41

5

52

12

45

12

48

5

47

10

51

9

42

12

45

9

44

9

46

5

41

5

32

11

42

11

47

9

44

12

37

4

32

10

40

8

36

6

33

4

31

4

31

14

36

56

262

57

267

38

249

59

260

51

266

47

247

63

260

P. Tomažič Trebče
A. Černigoj Prosek
A. Gradnik - Col
SKUPAJ

Vir: SLORI, 2013; *Večstopenjska šola Opčine, 2016.
Tako kot v ostalih slovenskih osnovnih šolah na območju Tržaške pokrajine, tudi v osnovnih šolah
Večstopenjske šole Opčine v zadnjih letih beležijo povečan vpis otrok iz narodno mešanih,
slovensko-italijanskih ali povsem italijanskih družin, kar pa v posameznih razredih ne predstavlja
večjih problemov, saj so to večinoma otroci, ki so pred tem obiskovali slovenski otroški vrtec, kjer so
osvojili osnovno znanje slovenskega jezika. Zaradi pojava multikulturnih razredov šola ustrezno
prilagaja metode in oblike dela, tuje govoreče otroke vzpodbuja pri vključevanju v slovensko
govoreče šolsko okolje ter jim hkrati omogoča ohranjanje lastne identitete (Večstopenjska šola
Opčine, 2016).
4.2.4 Večstopenjska šola Nabrežina
Večstopenjska šola Nabrežina združuje štiri državne otroške vrtce (Nabrežina, Devin, Mavhinje,
Gabrovec), štiri osnovne šole (Nabrežina, Devin, Šempolaj, Salež-Zgonik) in eno srednjo šolo v
Nabrežini. Območje te večstopenjske šole obsega občini Devin-Nabrežina in Zgonik ter je precej
heterogeno tako z geografskega kot tudi z narodnega vidika. V zadnjih desetletjih se je v to šolsko
okolje naselilo veliko novih priseljencev narodno mešanih družin, italijanske ali druge narodnosti, kar
vpliva tudi na narodno in jezikovno sliko vpisanih v slovenske osnovne šole. Ti starši vpisujejo svoje
otroke v slovenske osnovne šole bodisi zaradi želje po širjenju jezikovnega znanja in kulture bodisi
zaradi podobnost slovenskega jezika z jezikom družine. Šola se tem novostim prilagaja in vzgaja
učence k strpnosti, demokratičnemu sožitju, spoštovanju posameznika, ne glede na vero, jezik in
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kulturno pripadnost. Večstopenjska šola v svoje šolske letne načrte vključuje vrsto pobud, od
sodelovanja med vrtci in šolami (slovenskimi in italijanskimi), s kulturnimi in športnimi ustanovami in
z družinami učencev, do izvajanja projektov, s katerimi učenci utrjujejo znanje slovenskega jezika in
spoznavajo slovensko kulturo (VIP 2015-16, 2016; Večstopenjska šola Nabrežina, 2016).
Tabela 7: Številčni pregled vpisanih v prvi razred in skupaj na posamezni osnovni šoli večstopenjske
šole Nabrežina v obdobju šolskih let 2010/11 - 2016/17
2010/11
OSNOVNA ŠOLA

2011/12

2012/13

1.r.

skupaj

1.r.

skupaj

1.r

skupaj

V. Šček - Nabrežina

10

50

6

51

12

J. Jurčič - Devin

14

57

7

52

S. Gruden - Šempolaj

8

35

4

L. G. Kokoravec/1. maj
1945 - Salež/Zgonik

9

32

41

174

SKUPAJ

2013/14

2014/15

1.r. skupaj

1.r.

skupaj

53

7

50

6

17

56

10

57

30

3

30

11

1

28

11

35

18

161

43

174

2015/16

2016/17*

1.r. skupaj

1.r.

skupaj

40

8

36

2

34

11

59

6

48

8

50

35

5

32

9

34

10

38

15

46

7

41

5

34

9

43

43

186

29

172

28

152

29

167

Vir: SLORI, 2013; *Večstopenjska šola Nabrežina, 2016.
Iz številčnega pregleda (tabela 7) je razvidno, da vpis v slovenske osnovne šole Večstopenjske šole
Nabrežina v zadnjih sedmih letih enakomerno niha in znaša povprečno 169 vpisanih na šolsko leto.
Nadpovprečni vpis je bil zabeležen v šolskem letu 2013/14, ko je bilo v osnovne šole Večstopenjske
šole Nabrežina vpisanih 17 otrok več kot znaša povprečje zadnjih sedmih let.
Po informacijah Večstopenjske šole Nabrežina se ob povečanemu vpisu otrok pretežno italijanskih
družin, ki naj bi bile v večini priseljene iz drugih italijanskih dežel in brez predhodnega znanja
slovenskega jezika, soočajo s težavami v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih poskušajo rešiti z
individualnimi pristopi. Pri tem je zelo pomembna strokovna usposobljenost učnega osebja, saj
poteka pouk samo v slovenskem jeziku in je italijanščini namenjenih le do pet ur tedensko. Učni
proces zaradi večjezične populacije ni okrnjen, saj so razredi maloštevilni in se individualno delo
lahko aplicira brez večjih ovir (Večstopenjska šola Nabrežina, 2016).
4.2.5 Večstopenjska šola Josip Pangerc - Dolina
Večstopenjska šola Josip Pangerc - Dolina obsega pet otroških vrtcev (Dolina, Ricmanje, Boljunec in
Boršt, Milje), štiri osnovne šole (Dolina/Mačkolje, Ricmanje in Domjo, Boljunec in Boršt, Milje) in eno
nižjo srednjo šolo v Dolini, na območju dveh občin, Milje in Dolina. Nastala je v šolskem letu 2012/13
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z združitvijo Didaktičnega ravnateljstva Dolina, ki je pred tem združevalo vrtce in osnovne šole, in
nižje srednje šole Simona Gregorčiča v Dolini, kjer je sedaj tudi sedež večstopenjske šole
(Večstopenjska šola Josip Pangerc-Dolina, 2016).
Tabela 8: Številčni pregled vpisanih v prvi razred in skupaj na posamezni osnovni šoli večstopenjske
šole Josip Pangerc - Dolina v obdobju šolskih let 2010/11 - 2016/17
2010/11
OSNOVNA ŠOLA

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

1.r.

skupaj

1.r.

skupaj

1.r

skupaj

1.r.

skupaj

1.r.

skupaj

1.r.

skupaj

1.r.

skupaj

P. Voranc Dolina/Mačkolje

6

35

7

37

14

47

6

44

6

39

7

36

6

35

M. Samsa/I.Trinko
Zamejski Domjo, Ricmanje

9

44

8

46

12

48

10

51

13

53

16

60

11

62

F. Venturini Boljunec, Boršt

18

58

6

51

14

55

15

61

13

65

14

67

13

73

A. Bubnič - Milje

2

33

8

36

12

41

7

37

12

41

7

44

10

46

35

170

29

170

52

191

38

193

44

198

44

207

40

216

SKUPAJ

Vir: SLORI, 2013; *Večstopenjska šola Josip Pangerc-Dolina, 2016.
V zadnjem obdobju se vpis otrok v osnovne šole dolinske večstopenjske šole izrazito povečuje
(tabela 8). Tako kot v vseh ostalih slovenskih osnovnih šolah Tržaške pokrajine tudi v teh osnovnih
šolah beležijo porast vpisov otrok različnih narodnosti, v glavnem iz italijanskih družin, med katerimi
ima večina slovenske korenine. Ta porast je posebno izrazit v Miljah, kjer je večina prebivalstva
italijansko govorečega in pri Domju, ki meji z naseljem Sv. Sergija, kjer so po drugi svetovni vojni
zrasla naselja za italijanske optante in begunce iz Istre (Večstopenjska šola Josip Pangerc-Dolina,
2016).
Po mnenju ravnateljice Večstopenjske šole Josip Pangerc-Dolina, je povečan vpis narodno mešanih
otrok v slovenske šole znamenje drugačnega pogleda večinskega naroda na našo stvarnost. Meni
tudi, da je po eni strani to lahko »izbira iz čisto dobičkonosnih nagibov«, ker se bo z vpisom v
slovensko osnovno šolo otrok naučil jezika, ki bi mu v prihodnosti lahko koristil, po drugi strani pa
oznanja zaupanje v slovenske šolske ustanove, ki slovijo po nizkem številu otrok v razredu in zato
starši iz tega vidika predpostavljajo, da se učitelji otrokom bolj posvetijo. Vpis otrok iz narodno
mešanih družin v slovenske osnovne šole večstopenjske šole Josip Pangerc v Dolini krepko presega
polovico vpisanih, kar tudi odločilno pripomore k ohranjanju števila razredov in posledično delovnih
mest (Večstopenjska šola Josip Pangerc-Dolina, 2016).
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5 NARODNI IZVOR UČENCEV V SLOVENSKIH OSNOVNIH ŠOLAH NA TRŽAŠKEM
Od konca druge svetovne vojne se mreža slovenskih osnovnih šol na Tržaškem postopoma krči.
Zaradi demografskega padca je upadalo število vpisanih v slovenske šole, zato je bilo zaradi
prenizkega števila vpisanih nekaj osnovnih šol slovenskim učnim jezikom zaprtih (tabela 9). V
zadnjih petnajstih letih pa je na Tržaškem zopet zaznati naraščanje vpisov v šole s slovenskim učnim
jezikom. Po ugotovitvah Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI v Trstu, ki je o slovenski šoli v
Italiji izvedel več raziskav, med drugimi tudi raziskave v sklopu raziskovalnega projekta o spremljanju
narodnih in jezikovnih značilnosti šolajoče se populacije slovenskih vrtcev in šol v tržaški pokrajini, ki
potekajo od šolskega leta 2010/11 dalje, naj bi bil ta pojav tesno povezan s spreminjanjem narodnih
in jezikovnih značilnostih vpisanih, saj se šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji v vedno večjem
številu vpisujejo otroci mešanih, zlasti zakonov različnih narodnosti (Bogatec, 2015). V pričujočem
diplomskem delu se bomo osredotočili le na narodno strukturo vpisanih, ki običajno sovpada s
pogovornim jezikom v družini.
V diplomskem delu želimo preveriti ali se je vloga osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na
Tržaškem spremenila tudi zaradi spremenjene narodne sestave vpisanih učencev. V nadaljevanju
diplomskega dela bodo tako povzete bistvene ugotovitve nekaterih doslej opravljenih raziskav, s
poudarkom na narodni sestavi populacije v slovenskih osnovnih šolah na Tržaškem.
Tabela 9: Gibanje števila slovenskih osnovnih šol in števila vpisanih v slovenske osnovne šole na
Tržaškem od šolskega leta 1955/56 do 2015/16
ŠOLSKO
LETO
ŠTEVILO OŠ
ŠTEVILO
VPISANIH

1955/56

1970/71

1975/76

1980/81

1985/86

1990/91

1995/96

2002/03

2010/11

2015/16

37

38

35

33

30

28

25

20

19

19

1941

1178

1329

1389

982

748

687

661

853

897

Vir podatkov: Bogatec, Bufon, 1996, str 26-28; Krajevni leksikon …, 1990, str. 54; Paulin, 2003;
SLORI, 2013; SLORI, 2016.
V zadnjih sedmih letih je na Tržaškem opazno enakomerno naraščanje vpisov v vse osnovne šole s
slovenskim učnim jezikom, z manjšim upadom v šolskem letu 2015/16. Ta pojav naj bi bil posledica
povečanega vpisa otrok družin mešanih narodnosti, predvsem italijansko-slovenskih pa tudi povsem
italijanskih družin. Glavni razlogi za vpis otrok v osnovne šole s slovenskim učnim jezikom naj bi bili
vezani na narodnost staršev (vsaj eden od staršev je slovenske narodnosti), pa tudi prepričanje, da
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je učenje dodatnega jezika dobra naložba za prihodnost ter da je zaradi maloštevilčnih razredov
pouk v slovenskih šolah kvalitetnejši (Bogatec, 2015). V nadaljevanju poglejmo kakšne so
spremembe v narodni strukturi vpisanih v osnovne šole s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem v
zadnjih dvajsetih letih.
Graf 1: Dinamika vpisov v osnovne šole s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem po večstopenjskih
šolah (VŠ) v obdobju 2010/11 – 2016/17

Vir: SLORI, 2013.
V tabeli 10 je prikazana narodna struktura anketiranih družin otrok vpisanih v osnovne šole s
slovenskim učnim jezikom na Tržaškem v šolskih letih 1994/95 in 2014/15. V šolskem letu 1994/95
je bilo v raziskavo, ki jo je izvedel Slovenski raziskovalni inštitut SLORI v Trstu, vključenih 657 ali
94% otrok od skupno 699 vpisanih. V šolskem letu 2014/15 je bila raziskava o narodnem izvoru
izvedena le za otroke vpisane v prve razrede slovenskih osnovnih šol, zato smo primerljiv podatek
pridobili z združitvijo podatkov vpisanih v prve razrede slovenskih osnovnih šol v obdobju petih
zaporednih šolskih let (2010/11 - 2014/15), kar znaša 784 oziroma 85% od skupno 922 vpisanih
otrok. Narodni izvor otroka izhaja iz križanja očetove in materine narodnosti.
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Tabela 10: Narodna struktura družin otrok vpisanih v šolskih letih 1994/95 in 2014/15
NARODNA STRUKTURA DRUŽIN
slovenski zakon
mešan zakon
italijanski zakon
zakon druge narodnosti
SKUPAJ

1994/95
število
%
395
60,1
217
32,9
36
5,5
10
1,5
658
100

2014/15
število
%
219
27,9
339
43,2
176
22,4
50
6,4
784
100

Vir podatkov: Bogatec, Bufon, 1996, str. 118; SLORI, 2016.
V šolskem letu 1994/95 je bilo v slovenske osnovne šole na Tržaškem vpisanih 60% učencev,
katerih sta bila oba starša slovenske narodnosti, tretjina učencev je bila iz mešanih zakonov, ostali
(7%) pa iz drugih, večinoma italijanskih zakonov.
Graf 2: Narodna struktura družin otrok vpisanih v osnovne šole s slovenskim učnim jezikom na
Tržaškem v šolskem letu 1994/95

Vir podatkov: Bogatec, Bufon, 1996, str. 118.
Razmerje vpisanih glede na narodno strukturo družin je bilo v šolskem letu 2014/15 precej drugačno
kot pred dvajsetimi leti. Delež povsem slovenskih otrok se je prepolovil in znaša le še slabih 28%,
medtem ko sta se močno povečala delež otrok iz mešanih (iz 32% na 43%), predvsem pa italijanskih
zakonov. Ta se je povečal za štirikrat, kar pomeni, da naj bi osnovne šole s slovenskim jezikom
obiskovalo kar dobrih 22% vseh osnovnošolskih otrok iz povsem italijanskih družin.
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Graf 3: Narodna struktura družin otrok vpisanih v osnovne šole s slovenskim učnim jezikom na
Tržaškem v šolskem letu 2014/15

Vir podatkov: SLORI, 2016.
Iz grafa 4 je razvidno, da se je narodna struktura vpisanih v osnovne šole s slovenskim učnim
jezikom v Tržaški pokrajini v zadnjih dvajsetih letih povsem spremenila. V šolah s slovenskim učnim
jezikom prevladujejo otroci iz mešanih in italijanskih zakonov, prepolovil pa se je delež otrok iz družin
v katerih sta oba starša Slovenca.
Graf 4: Narodna struktura družin otrok vpisanih v osnovne šole s slovenskim učnim jezikom na
Tržaškem v šolskih letih 1994/95 in 2014/15

Vir podatkov: Bogatec, Bufon, 1996, str. 118; SLORI, 2016.
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Iz pregleda in analize razpoložljivih raziskav vpisov v slovenske osnovne šole lahko vidimo, da
populacija v slovenskih osnovnih šolah številčno narašča, iz analize raziskav o narodni strukturi
družin šolajočih otrok pa je razvidno, da se v osnovnih šolah na Tržaškem delež povsem slovenskih
otrok krči. Narašča delež otrok iz mešanih in povsem italijanski družin. V zadnjih dvajsetih letih se je
delež slovenskih otrok v slovenskih osnovnih šolah na Tržaškem razpolovil, delež otrok italijanskih
družin pa več kot potrojil.
Iz prikazanega lahko sklepamo, da se je zaradi spremenjene narodne strukture osnovnošolske
populacije spremenila tudi vloga osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem. Z narodnim
izvorom posameznika običajno sovpada tudi jezik, ki je njegov glavni pokazatelj. Za dosego vzgojnoizobraževalnih ciljev mora zato šola prilagoditi tako način kot tudi jezik poučevanja tistim
posameznikom ali skupinam otrok, ki jim je slovenščina tuj jezik. Ker se narodna struktura
osnovnošolske populacije v manjšinskem okolju močno spreminja, je za uspešno in kvalitetno šolo v
manjšinski skupnosti zelo pomembno tudi to, da tesno sodeluje s tamkajšnjimi manjšinskimi
ustanovami, ki si prizadevajo, da se slovenska prisotnost ohranja in utrjuje.
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6 ZAKLJUČEK
Izobraževanje v materinem jeziku je temeljnega pomena za oblikovanje posameznika, zato je
slovenska šola v Italiji pomemben razvojni dejavnik slovenske narodne manjšine in kazalec
manjšinske vitalnosti (Šporad Manfreda, 2006). Je temeljno orodje za ohranjanje slovenske narodne
zavesti in kulturne identitete slovenske narodne skupnosti izven meja matične države.
Zgodovinske okoliščine in družbeno-politične spremembe na območju tržaške pokrajine so močno
vplivale na razvoj slovenskega osnovnega šolstva, ki se je skozi stoletja borilo za svoj obstoj in na
spreminjanje mreže osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem. Prve slovenske šole so
bile na zahodnem robu slovenskega kulturnega prostora ustanovljene ob koncu 18. oziroma v
začetku 19. stoletja. V tržaške okoliške šole je bila slovenščina kot učni jezik uvedena v času
francoske revolucije, kar je kasneje nadgradila avstrijska oblast z uvedbo obvezne osemletne
osnovne šole in s priznanjem enakopravnosti vseh učnih jezikov, s čimer je bila vsakomur dana
pravica do izobraževanja v materinem jeziku. Z nastopom fašizma in kasneje z uvedbo Gentilejeve
šolske reforme so ukinjene vse slovenske šole, ki jih ponovno začno odpirati šele po razpadu
fašizma leta 1943. Od takrat je obstoj in razvoj slovenskega šolstva na Tržaškem popolnoma
odvisen od prizadevanj predstavnikov slovenske manjšine. Danes so osnovne šole s slovenskim
učnim jezikom vključene v italijanski šolski sistem in delujejo po načelih in pravilih, ki veljajo za vse
državne šole v Italiji.
Osnovne šole s slovenskim učnim jezikom so na območju Tržaške pokrajine nastale in so do
nedavnega delovale kot šole za pripadnike slovenske narodne skupnosti, za otroke slovenskih
staršev živečih na območju zunaj matične države. S spremembo okolja manjšinskega šolstva, ki že
dolgo ni več tradicionalno okolje, v katerem sobivata dve ločeni narodni skupnosti, se je v zadnjih pol
stoletja spremenila tudi prvotna vloga šol, saj slovenske manjšinske šole poleg maloštevilnih
razredov odlikuje večkulturnost. Od ponovne vzpostavitve šolske mreže po drugi svetovni vojni
število osnovnih šol na Tržaškem konstantno upada, tudi zaradi manj številne osnovnošolske
populacije, ki je deloma posledica demografskega upada na tem območju. Od osemdesetih let dalje
je upadalo tudi število vpisanih v osnovne šole s slovenskim učnim jezikom. Ta trend bi se še
nadaljeval, če se za vpis otrok v slovensko osnovno šolo ne bi v vse večjem številu odločali starši
narodno mešanih ali drugih zakonov. Zaradi tega trenda se je v zadnjih dvajsetih letih delež povsem
slovenskih otrok v osnovnih šolah na Tržaškem prepolovil, medtem ko sta se močno povečala delež
otrok iz mešanih, predvsem pa italijanskih zakonov, ki se je povečal za štirikrat.
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Povečano zanimanje za šolanje v slovenskih osnovnih šolah na Tržaškem potrjuje njihov pomen in
pomen vzgojno-izobraževalnih programov. Slovenske manjšinske šole postajajo vedno bolj
multikulturne, v boju za svoj obstoj se prilagajajo narodni sestavi okolja, v katerem delujejo. Zaradi
vseh teh sprememb spreminjajo pristop do poučevanja, ne le slovenskega jezika ampak vseh
predmetov, kar je tudi razlog njihove uspešnosti. Naraščanje zanimanja za vpis otrok narodno
mešanih družin v slovenske osnovne šole in prilagajanje teh šol narodni sestavi okolja slovenska
narodna skupnost na Tržaškem sprejema na različne načine. Nekateri vidijo v temu izziv, drugi
problem, tretji pa nevarnost za obstoj slovenskih manjšinskih šol in s tem tudi slovenske manjšine na
tem območju (Bogatec, 2015). Postavlja se tudi vprašanje v kolikšni meri lahko manjšinske šole
opravljajo osnovno poslanstvo, ki je vzgajati in izobraževati v smislu ohranjanja identitete in jezika
slovenske narodne skupnosti.
Vloga osnovne šole s slovenskim učnim jezikom, pravzaprav njen obraz, se je od njenega začetka
do danes zelo spremenila. Spremenil se je odnos do šole na splošno, v zadnjih letih pa se je
spremenil celo nivo jezika, za kar niso krivi le mešani zakoni, ampak sprememba družbe oziroma
celoten način življenja in mišljenja. Vloga osnovne šole bi se spremenila tudi, če bi narodna struktura
ostala nespremenjena, saj bi se zaradi manj številnih vpisov razpolovilo število obstoječih osnovnih
šol, uvedene bi bile več-razrednice, kar bi poslabšalo delovne razmere in zmanjšalo kakovost pouka.
Slovenska šola v Italiji ima še vedno primarno vlogo, pa tudi večjo odgovornost, saj je most med
dvema narodoma oziroma narodi. Vedno bolj je pomembno prilagajanje, uvajanje novih pristopov
poučevanja, individualizacija, opirati se je potrebno na druge slovenske manjšinske vzgojne
ustanove, kot so športna in kulturna društva ter glasbene šole, ki čeprav neformalno tudi krepijo
slovenski jezik. Iz vsega napisanega lahko drugo hipotezo, da se je zaradi spremenjene narodne
sestave učencev v osnovnih šola s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem spremenila tudi sama
vloga teh šol, potrdimo.
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7 SUMMARY
Receiving education in one’s mother tongue is of key importance for shaping an individual, therefore
a Slovenian school in Italy is an important developmental factor for the Slovenian ethnic minority and
an indicator of its vitality (Šporad Manfreda, 2006). It’s a key tool for preserving Slovenian ethnic
awareness and pride as well as the cultural identity of the Slovenian community beyond the borders
of its country of origin.
Historical factors and socio-political changes in the province of Trieste have had a strong bearing on
the development of Slovenian primary education, which has had to fight for its existence throughout
the centuries, and on changes to the network of primary schools taught in Slovenian in the Trieste
province. The first Slovenian schools were established at the western edge of the Slovenian cultural
area at the cusp between the 18th and 19th century. Slovenian as the language of instruction was
introduced to schools in the Trieste area at the time of the French revolution. Austrian authorities
built upon this development by instituting obligatory 8 year primary education and recognising the
equality of all languages of instruction, which secured the right to be taught in one’s mother tongue
for everyone. With the arrival of fascism and later with the introduction of Gentile’s school reform all
Slovenian schools were closed, not to be reopened until the fall of fascism in 1943. Since then the
existence and development of Slovenian education in the province of Trieste has been completely
dependent on the efforts of individuals from within the Slovenian minority. Presently, primary schools
taught in Slovenian are part of the Italian education system and are run according to rules and
principles that apply to all state schools in Italy.
Primary schools with Slovenian as the language of instruction were created and until recently
operated in the Trieste province as schools for members of the Slovenian ethnic minority, that is for
children of Slovenian parents who live outside of their country of origin. Changes in minority schools’
environment, which long ceased being a traditional environment where two separate ethnic
communities live side by side, resulted in a change in the primary role of schools in the last half a
century, as Slovenian minority schools are besides small class size distinguished by their
multiculturalism. Since the reestablishment of the school network after the second world war the
number of primary schools in the Trieste province has been in constant decline, partly due to a
smaller primary school population, which is to some degree the result of a demographic downturn in
the area. From the 80s onwards the number of pupils enrolled into primary schools taught in
Slovenian started falling as well. This trend would have continued were it not for the increase in
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parents in ethnically mixed and other marriages deciding to enrol their children into Slovenian
primary schools. Due to this trend the percentage of purely Slovenian children in primary schools in
the Trieste province has halved in the last 20 years, while the percentage of children from mixed and
especially Italian marriages has seen a four fold increase.
The increased interest in schooling children in Slovenian primary schools in the Trieste province
affirms their role and the role of educational programmes. Slovenian minority schools are becoming
increasingly multicultural; in the their struggle for continued existence they’re adapting to the ethnic
composition of their environment. All these changes have made them change their approach to
teaching not only the Slovenian language but all subjects, which is the reason for their success.
Increased interest for enrolment of children from ethnically mixed families and the schools’
adaptations to the ethnic composition of the environment is viewed in different ways by members of
the Slovenian community in the province of Trieste. Some see it as a challenge, others as a problem,
still others as a danger to the continued existence of Slovenian minority schools and therefore to the
existence of the Slovenian minority itself in this area (Bogatec, 2015). To what degree minority
schools are actually able to fulfil their primary cause, which is to instruct and educate with the
purpose of preserving the identity and language of the Slovenian ethnic community, is also up for
discussion.
The role of primary schools taught in Slovenian, as well as the schools themselves, has changed to
a large degree from their inception. The general attitudes towards the schools have changed but
recent years have observed changes even at the level of language, which isn’t completely the
consequence of mixed marriages but also of changes in society and the whole way of life as well as
ways of thinking. The role of primary schools would have changed even without changes in the
ethnic composition as the decrease in enrolment numbers would have halved the number of schools
in existence, multi-age classrooms would have been implemented, worsening working conditions
and the quality of instruction. Slovenian schools in Italy still have a primary role and a significant
responsibility as they’re a bridge between (two) nations. It’s becoming increasingly important for
them to continue adapting and implementing new teaching approaches and individualisation, with
support from other minority educational institutions like sports and cultural societies as well as music
schools, which although operating informally help to bolster the Slovenian language. Considering
everything discussed, we can confirm the second hypothesis that a change in ethnic composition of
pupils in Slovenian language primary schools in the Trieste province has also changed the role of
these schools.
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