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VLOGA TURIZMA PRI POVEZOVANJU SLOVENCEV V ITALIJI
Izvleček
Diplomsko delo analizira vlogo turizma pri povezovanju Slovencev v deželi Furlaniji –
Julijski krajini. Turizem kot perspektivna gospodarska panoga lahko zgodovinsko, kulturno in
naravnogeografsko pestremu obmejnemu območje prinese nove razvojne potenciale,
prepoznavnost, gospodarsko rast in ne nazadnje večjo povezanost Slovencev med seboj.
Uvodnemu poglavju sledi splošni oris turizma, predstavitev slovenske manjšine v Italiji,
geografski oris z naravnogeografskimi ter družbenogeografske značilnosti Slovencev v deželi
Furlaniji-Julijski krajini. Zgodovinskemu pregledu sledita predstavitev organiziranosti
slovenske narodnostne skupnosti ter turistični tokovi. Predstavljeni so izbrani projekti,
čezmejna sodelovanja in primeri dobre prakse. Raziskava v okviru diplomske naloge je
narejena na podlagi večplastnih analiz, določeni rezultati pa temeljijo tudi na intervjujih
izbranih sogovornikov, ki soustvarjajo, delujejo in bivajo v Deželi. Skupek subjektivnih
mnenj sicer ni mogoče empirično ovrednotiti, vendar smo z raziskavo prišli do pomembnejših
skupnih zaključkov, ki so lahko eno izmed vodil za prihodnji razvoj območja. Narejena je bila
statistična obdelava podatkov za izbrane demografske kazalce, pri katerih je viden trend
naraščanja obiska. Aktivno sodelovanje je vidno pri črpanju evropskih sredstev za čezmejni
regionalni razvoj s številnimi projekti na področju kulture in turizma. V zadnjem delu pa je
narejena SWOT analiza s prednostmi, slabosti, priložnostmi ter nevarnostmi.
Ključne besede: obmejni turizem, manjšine, dežela Furlanija - Julijska krajina, Slovenci v
Italiji, čezmejno sodelovanje
THE ROLE OF TOURISM AND CONNECTION SLOVENES IN ITALY
Abstract
This diploma work analizes the role of tourism in the connection among Slovenians in the
Friuli-Venezia Giulia region. As prespective economical branch, tourism can bring new
development potentials, recognisability, economic growth and greater integration of
Slovenians to the historically, culturally and naturally rich border area. The introductory
chapter is followed by a general outline of tourism in Friuli-Venezia Giulia region, the
presentation of the Slovenian national community there and geographical features of the
region. After a historical overview there follows a presentation of the Slovenian ethnic
community organization and of tourist flows. This diploma work features selected projects,
cross-border cooperation and examples of good practice. The research is made on the basis of
multi-layered analysis. Certain results are based on interviews that co-create, work and reside
in region Friuli-Venezia Giulia region. It is not possible to empirically evaluate a set of
subjective views, but this research has led to some major conclusions, that may contribute to
the guidelines fot the future development of the area. A statistical data analysis was developed
for selected demographic indicators, which shows a trend of increase in tourist visit. Active
participation is evident in the use of European funds for cross-border regional development
with numerous projects in the field of culture and tourism. The last part of the diploma work
consists of a SWOT analysis, presenting the strengths, weaknesses, opportunities and threats.
Key words: frountier tourism, minority, Friuli - Venezia Giulia, Slovenians in Italy, crossborder cooperation
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1 UVOD
Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina se nahaja na skrajnem severovzhodnem delu
Republike Italije. Kot ena izmed dvajsetih dežel z dvema avtonomnima pokrajinama tvori
zaključeno območje države Italije. Z velikostjo 7858 km2 spada dežela Furlanija-Julijska
krajina med manjše dežele Republike Italije. Po klasifikaciji statističnih teritorialnih enot
Evropske unije NUTS ima Italija na prvi ravni NUTS 1 pet enot, na drugi ravni NUTS 2 ima
dvajset dežel. Tako dežela Furlanija-Julijska krajina na prvi ravni NUTS 1 spada v
severovzhodno regijo Italije z administrativnim mestom Bolonija, po klasifikaciji NUTS 2 pa
tvori samostojno enoto oziroma deželo z glavnim mestom Trst. Dežela Furlanija-Julijska
krajina se po klasifikaciji NUTS 3 deli na štiri pokrajine: Gorica, Trst, Videm in Pordenone,
ki so nadalje razdeljene na skupaj 219 občin. Kot ena izmed petih dežel ima Furlanija-Julijska
krajina zaradi narodnih manjšin ter zgodovinskih posebnosti poseben avtonomni status
(Natek, 2000). Po podatkih statističnega urada Republike Italije je leta 2015 v FurlanijiJulijski krajini živelo 1.227.122 prebivalcev (istat.it). Zaradi njenih naravnih, gospodarskih in
etničnih značilnosti jo pogosto označujejo kot Evropo v malem. Glavna oziroma osnovna
delitev Dežele je dihotomija med nižinskim in gorskim delom (43 % ozemlja je goratega) na
eni strani ter med obalno-lagunskim delom, ki je redko poseljen. Zaradi upravne ločenosti od
svojega zaledja ima poleg morfoloških tudi družbeno-gospodarske in etnično-kulturne
posebnosti (Stranj, 1999). Območje je tako politično-geografska meja, etnografska in
naravnogeografska meja. Tako se pomen krajine izraža v prvotnem pomenu besede. Od
severa proti jugu poteka geopolitična državna meja, začrtana po Osimskih sporazumih,
vzporedno z mejo poteka etnična meja Slovencev, kjer se je razvil t. i. langobardski limes, ter
naravnogeografska meja, kjer se dinarski svet stika z alpskim svetom in proti zahodu prehaja
v nižinski furlanski del, ki ga zaključi Jadransko morje (Melik, 1960).
Svetovna turistična organizacija definira turizem kot aktivnost, povezano s potovanjem in
bivanjem oseb izven običajnega življenjskega okolja za ne več kot eno leto zaradi zabave,
poslov in drugih motivov. Določena turistična destinacija pa predstavlja geografski prostor, na
katerem se nahajajo posamezne turistične zanimivosti, ki so cilj turističnih potovanj, hkrati pa
vsebujejo tudi vse, kar turist potrebuje za bivanje. Obstoj privlačnosti ni dovolj za nastanek
turističnih privlačnosti. Te se razvijejo šele z razvojem sistema turistične ponudbe, ki jih
naredi dostopne za turistično povpraševanje ter jim s tem podeli 'status' turistične privlačnosti.
Turizem vpliva na mešanje in spoznavanje novih kultur, znanja in s tem prispeva k
spoznavanju, iskanju skupnih točk med različnimi narodi. Razlike nas sicer ločujejo, po drugi
strani pa nas delajo zanimive in vredne obiska (Alič, Cvikl idr. 2011).
Turizem se v praksi kaže kot spodbujevalec nenehnih sprememb na različnih področjih, ki se
kažejo predvsem na naravnem, socialnem in ekonomskem okolju. Turisti ob svojem jeziku,
navadah, kulturi, tradiciji, načinu življenja v destinacijo prinašajo tudi denar, ki je gonilo
gospodarskega razvoja. Zaradi izboljšanja ekonomskega stanja okolja se le-to lahko razvija,
kar vpliva na boljše možnosti zaposlovanja, razvoja, večjo atraktivnost kraja, izboljšanje
odnosov med prebivalci in drugimi dejavniki, ki so opazni na dolgi rok. Dejavnost turizma je
dodobra prepletena z drugimi dejavnostmi, npr. s kmetijsko proizvodnjo, transportom,
gradbeništvom in številnimi drugimi dejavnostmi, ki ponujajo turistične proizvode (Alič,
Cvikl idr., 2011).
Celovito poznavanje turizma pogojuje uspešen, dolgoročen razvoj. Ob ekonomskih ima
turizem tudi neekonomske prednosti, ki se kažejo predvsem v kakovosti življenja, širjenju
kulturnih obzorij, v učenju tujih jezikov ter izmenjavi znanja (Alič, Cvikl idr., 2011).
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Leta 1991 je pod okriljem zakona 10/1991 nastal Zavod za promocijo turizma, ki je razdeljen
na šest uradov za področje Linjana, Gradeža, Trsta, Piancavalla, Karnije in Kanalske doline.
Namen ureditve je bila regionalizacija uprave, s čimer so postali zavodi bolj prožni in
dinamični, njihova upravna struktura pazelo okrnjena. Turistični zavodi morajo vsako leto
predložiti programe deželni centralni upravi za trgovino in turizem, na podlagi katerih dobijo
finančno podporo (Jarc, 1994).
V zadnjih letih sta tako italijanska kot slovenska manjšina razvili bogato in usklajeno
sodelovanje, ki je potekalo na najvišji ravni čezmejnega sodelovanja. Čezmejnih projektov,
sofinanciranih iz evropskih skladov, je bilo do sedaj več kot 30. Med drugim so pripomogli
tudi k brisanju mentalnih pregrad, ki so in delno še ovirajo razvoj območja. V okviru
projektov so bile spletene vezi, ki so pomembne tako za manjšini na obeh straneh meje kot
tudi v širšem kontekstu (Mintur, 2007).
Krepitev čezmejnega sodelovanja pospešuje skladnejši regionalni razvoj, ki poudarja vlogo
lokalnih virov. Med glavnimi je človeški vir, kot začetnik, pobudnik in nosilec različnih
aktivnosti v pokrajini, ne nazadnje pa tudi tisti, ki se mu zaradi okoliščin spremeni kakovost
življenja (Zupančič, 2002).
Politične meje – razmejitvene črte so pogostokrat mišljene kot občutljivo območje, pa čeprav
je pokrajina na obeh straneh mnogokrat podobna. Meje lahko z razmejitvijo povzročijo
občutek razburjenja, razlike in celo nevarnosti. Politične spremembe in globalizacija so
spremenile vlogo državnih meja, pa vendar je njihova vloga ponekod še vedno prisotna. Meje
se lahko zaradi različnih političnih in gospodarskih razlogov spreminjajo, kar lahko vpliva
tudi na turistično dejavnost. Z razvojem turizma, nenehnim povpraševanjem po novih
produktih lahko tudi meja in njena funkcija vpliva na turistično dejavnost. Tako so lahko
politične meje pomemben del turizma. Mednarodni turizem temelji na prečkanju državnih
meja, posledica katerih so lahko obmejna območja s turističnim potencialom. Zlasti na mejah
na perifernih območjih lahko turizem predstavlja ključni regionalni gospodarski in razvojni
potencial območja. Državne meje lahko zaradi (ne)prepustnosti predstavljajo težavo oziroma
priložnost za turizem (Löytynoja, 2007).
Družbeno življenje slovenske manjšinske skupnosti je vedno bilo in je tudi sedaj zelo živahno
ter raznoliko, kar še posebej velja za kulturno in umetniško področje (Manjšine in čezmejno
sodelovanje, 2004). Velik pomen in vpliv na kulturo in gospodarstvo podstavljata dve krovni
organizaciji, in sicer Svet slovenskih organizacij (SSO) ter Slovenska kulturno-gospodarska
zveza (SKGZ). Krovni organizaciji združujeta več sto kulturnih, pevskih, glasbenih, športnih
društev in ustanov, ki so bile večinoma ustanovljene že konec 19. ali v začetku 20. stoletja.
Največ takih društev je v Trstu (nad 100) in v Gorici (skoraj 50). Med temi ustanovami po
svojem pomenu izstopata Narodna in študijska knjižnica z glavnim sedežem v Trstu in
podružnicami v Gorici, Čedadu (Cividale) in Ukvah (Ugovizza) v Videmski pokrajini ter
Slovenski raziskovalni inštitut z glavnim sedežem v Trstu in uradi v Gorici, Čedadu ter
Ukvah. Na podlagi avstrijske tradicije so skoraj v vseh večjih krajih, kjer žive Slovenci,
kulturni domovi, v katerih imajo svoj sedež krajevne kulturne ustanove. Osrednja kulturna
domova sta tudi v Trstu in Gorici (prvega so sredi 60. let dogradili z denarnimi sredstvi, ki jih
je bila po mirovnem sporazumu dolžna dati italijanska stran za leta 1920 požgani Narodni
dom). V Videmski pokrajini je večina kulturnih društev in ustanov (okrog 30) nastala od srede
60. let dalje, zlasti v Čedadu, Špetru, Ukvah in Reziji (Resia). Posebnega pomena za to
območje je tudi Zveza slovenskih izseljencev, ki povezuje številne emigrante v Zahodni
5

Evropi. Po potresu, ki je prizadel Videmsko pokrajino leta 1976, je Jugoslavija oziroma
Slovenija posredovala sredstva za graditev muzeja krajevne kulture v Bardu (Lusevera) in
kulturnega doma v Reziji (Prostorska opredeljenost, 1992).

1.1 METODOLOGIJA DELA
Diplomsko delo je nastajalo v več korakih. Po določitvi naslova diplomske naloge je sledil
pregled dostopne literature v knjižnicah ter na internetnih straneh. Izbrana literatura temelji na
monografijah, publikacijah, dnevnikih ter brošurah v slovenskem jeziku in statističnih
podatkih italijanskega statističnega urada. V okviru diplomske naloge sem opravil intervjuje s
predstavniki izbranih organizacij, predstavniki kulturnih društev, predstavnico dvojezične šole
v Špetru ter župani italijanskih občin, kjer je večinsko prebivalstvo slovenske narodnosti.
Kljub subjektivnim odgovorom posameznikov so mi ankete pomagale pri razumevanju
povezanosti Slovencev na področju kulture ter turizma. K povabilu na intervju sta se odzvala
le župana občine Repentabor in Doberdob. Skupaj pa je bilo izbranih osem županov.
Intervjuji so bili izvedeni maja 2016, delež realizacije pa je 20 %. Za razumevanje čezmejne
povezanosti je bil sestavljen anketni vprašalnik in razposlan na vse obmejne turistično
informacijske centre ter na izbrane turistične agencije, ki nudijo turistične aranžmaje v
območje Furlanije-Julijske krajine.
Ankete so bile poslane maja leta 2016 na obmejne turistično-informacijske centre v obmejnih
občinah vzdolž slovensko-italijanske meje. K povabilu so se odzvali le trije centri od skupaj
15 turistično informacijskih centrov: TIC Sežana, TIC Štanjel, ki združuje Občino Komen in
Občino Štanjel, ter lokalna turistična organizacija Bovec. Tako je delež anket znašal skromnih
20 %. Za nameme diplomske naloge je bila anketa poslana na petnajst turističnih agencij v
maju leta 2016. Od tega so bile tri ankete naslovnjene na turistične agencije v obmejnih
občinah Ajdovščina in Sežana. K povabilu se je odzvalo skupaj pet turističnih agencij, delež
realizacije je tako znašal 33,3 %. Izbor agencij je bil načrtovan na podlagi pregleda ponudb
potovanj v deželo Furlanijo-Julijsko krajino in tradicije agencije. Rezultatov anketnih
vprašalnikov tako za turistično-informacijske centre kot tudi turistične agencije zaradi
premajhnega števila odgovorov ne moremo posplošiti, nakazujejo pa se določeni trendi
oziroma vzporednice, ki kažejo na stanje turizma in povezanosti med Slovenci. Rezultati
ankete so tako zaradi skromnosti omejeni. Ankete so bile opravljene pisno, intervjuji pa tako
pisno kot ustno.

2 TURIZEM V ITALIJI IN FURLANIJI - JULIJSKI KRAJINI
Država Italija na svetovnem turističnem zemljevidu velja za eno izmed najbolj atraktivnih
turističnih destinacij. Po podatkih svetovne turistične organizacije UNWTO za leto 2015 je
Italija zasedala peto mesto po številu turističnih prihodov z dobrimi petdesetimi milijoni
turistov. Med najbolj obiskanimi državami so tako še Francija, ZDA, Španija ter Kitajska. Po
zaslužku je Italija istega leta zasedala sedmo mesto na svetovni lestvici s 45 milijardami evrov
prihodkov. Na področju mednarodnih prihodov so Skandinavske države leta 2015 dosegle
nadpovprečno rast (Islandija 29 %). Italija je zabeležila 4-odstotno rast predvsem zaradi
gostitve EXPA v Milanu. Slovenija je zabeležila 12-odstotno rast mednarodnih prehodov. Po
podatkih ankete o delovni sili je bilo leta 2004 v sektorju HoReCa (hotelirstvo, restavracije,
cafe management) v Italiji zaposlenih 1.040.000 ljudi, kar je predstavljalo 4,6 % vseh
zaposlenih v državi in 7,1 % zaposlenih v storitvenih dejavnosti (Rudež, Bojnec, 2007).
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Leta 1894 so v Italiji v Milanu ustanovili prvo turistično inštitucijo Touring Club, ki je
skrbela za razvoj gorskega turizma. Leta 1919 so ustanovili urad ENIT, ki je deloval na
področju statistično-ekonomskih študij na področju turizma. Leta 1926 so z zakonom št. 765 v
nekaterih mestih uvedli tako imenovane avtonomne občinske zavode za zdraviliška,
počitniška središča in turizem, ki so skrbele za promocijo turizma in delovale do leta 1991. V
času fašizma med leti 1934 in 1947 je celotna turistična dejavnost prešla pod upravljanje
Ministrstva za propagando in tisk. Leto po ustanovitvi ministrstva so ustanovili Pokrajinske
ustanove za turizem. Po ukinitvi ministrstva je italijansko turistično politiko vodilo
Ministrstvo za šport in turizem do leta 1993, ko so ga ukinili z javnim referendumom (Jarc,
1994).
Osnovna značilnost italijanske turistične upravne strukture je bila številčnost javnih inštitucij
in zasebnih organizacij, ki so skrbele za promocijo turizma. Najpomembnejše so bile deželne
in pokrajinske ustanove, turistične občine ter avtonomni zavodi za zdravljenje, letovanje in
turizem. Bili so finančno neodvisni od upravnih političnih ustanov in pod direktnim nadzorom
ministrstva za turizem. Na nižji lokalni ravni so delovala društva »Pro Loco«, usmerjena
predvsem na oživljanje lokalnih tradicij in folklore. Na deželni ravni so bile združene
ustanove v organizacijo in s strani dežele dobivale finančno pomoč. Na višji, regionalni ravni
so bile pokrajinske ustanove za turizem, ki so nadzorovale delovanje avtonomnih zavodov,
imele so nadzor nad cenami turističnih uslug in ponudb, izdajale so poslovna dovoljenja za
turistične agencije in skrbele za strokovno usposabljanje turističnih vodnikov (Jarc, 1994).
Z reformo turistične uprave Furlanije-Julijske krajine pod okriljem zakona št. 10/1991 pa so
bili avtonomni zavodi za zdravljenje, letovanje in turizem ukinjeni. Ustanovljen je bil Zavod
za promocijo turizma, ki je po novem štel šest uradov za področje Linjana, Gradeža, Trsta,
Piancavalla, Karnije in Kanalske doline. Namen krčenja je bila regionalizacija uprave, s čimer
so postali zavodi bolj prožni in dinamični, njihova upravna struktura pa zelo okrnjena.
Turistični zavodi morajo deželni centralni upravi za trgovino in turizem vsako leto predložiti
svoje programe, na podlagi katerih dobijo finančno podporo (Jarc, 1994).
Po podatkih italijanskega statističnega urada je bilo leta 2010 v deželi Furlaniji-Julijski krajini
1.995.632 pohodov in 8.665.896 nočitev, kot je razvidno iz preglednice 1. Povprečno število
nočitev je za omenjeno leto znašalo štiri nočitve. Med gosti iz evropskih držav so prevladovali
sosedje Avstrijci (1.254.014 nočitev), sledili so gosti iz Nemčije (912.004 nočitev). Število
gostov iz Slovenije je za leto 2010 znašalo 12.911, zabeleženih pa je bilo 42.642 nočitev.
Povprečno število nočitev pri slovenskih gostih pa je znašalo 3 nočitve.
Preglenica 1: Število gostov in prenočitev v deželi Furlaniji-Julijski krajini v letu 2010
Število gostov in prenočitev v deželi Furlaniji-Julijski krajini v letu 2010
Dežela
FurlanijaJulijska
Videmska
Goriška
krajina
pokrajina
pokrajina

Tržaška
pokrajina

Število gostov skupaj

1.995.632

1.152.139

325.343

334.079

Prenočitve skupaj

8.665.896

5.442.921

1.809.879

922.929

9.079

1.796

1.053

33.113

5.180

1.915

Število gostov iz Slovenije
12.911
Število prenočitev gostov iz
Slovenije
42.624
Vir: ISTAT, 2016.
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Število turistov, ki je v letu 2010 obiskalo deželo Furlanijo-Julijsko krajino in prenočilo, je
bilo skupaj 1.995.632, število nočitev pa je znašalo 8.665.896. Za leto 2010 je iz preglednice
1 razvidno, da je bilo število slovenskih gostov največje v Videmski pokrajini, in sicer 9079,
število nočitev skupaj pa je znašalo 33.113. Najmanjši obisk slovenskih gostov je zabeležila
Tržaška pokrajina, in sicer 1.053, število nočitev pa je znašalo 1.915.
Po podatkih Eurostata je delež gostov v deželi Furlaniji-Julijski krajini v primerjavi z Italijo,
ki so prenočevali vsaj eno ali več noč, za leto 2014 znašal le 2,01 %. V absolutnih številkah je
to znašalo 7.606.911 gostov. Manjši delež so imele pokrajine Aosta, Abruzzo, Molise,
Basilicata in Umbria. Največje število gostov, ki so prenočili vsaj eno noč, pa so zabeležili v
pokrajini Benečija, in sicer 61.863.257. Število nočitev se je med leti 2010 in 2014 povečalo
za 1.042.946. Število nočitev v Furlaniji-Julijski krajimi pa je med leti 2010 in 2014 upadlo z
8.665.896 na 7.606.911 gostov, ki so v nastanitvenih obratih preživeli eno ali več noči.
Italija je ena izmed najatraktivnejših držav za potovanje. Leta 2014 je bilo v omenjeno državo
zabeleženih 50.155.000 eno- ali večdnevnih izletov oziroma potovanj, med katerimi so
prevladovali krajši izleti, do štiri dni. Trend izletov in potovanj je bil podoben tudi v deželi
Furlaniji-Julijski krajini, saj so tudi tu prevladovali krajši izleti, do štiri dni. Leta 2014 je bilo
zabeleženih 611.000 krajših izletov, vseh potovanj skupaj z vključenimi poslovnimi potovanji
in daljšimi potovanji pa je bilo 893.000. V letu 2014 je bila najbolj atraktivna dežela v Italiji
za izlete in potovanja dežela Emilija - Romania s 5.335.000 obiski, sledi ji Toskana s
5.236.000 potovanji in Lombardija s 5.092.000 potovanji in izleti. Po številu tovrstnih
obiskov je dežela Furlanija-Julijska krajina na 19 mestu od 22 pokrajin v Italiji, z vključno
avtonomnimi pokrajinami Bolzano in Trento.
Raziskovanje mestnega turizma je v zadnjih letih postalo zanimivo študijsko področje in
mestni turizem dosega vedno večjo vlogo v urbanem gospodarstvu. S porastom stopnje
izobraževanja se vedno več turistov odloča za ogled mest. Osnovna značilnost in prednost
mesta v turizmu je vsekakor njegova identiteta oziroma razpoznavnost prostora, katere
temeljna lastnost in vrednost je kulturno-zgodovinska dediščina prostora (Jarc, 1994).
V deželi Furlaniji-Julijski krajini je mogoče na številnih mestih kupiti t. i. sightseeing pass
oziroma turistično kartico, katere namen je spodbujanje oziroma promocija umetnosti,
kulture, morja, gora in dobrega počutja. Kartica imetniku omogoča določene ugodnosti pri
izletih in lokalnih vodenjih ter popuste pri obiskih gledališča, tematskih parkov, kulturnih
dogodkov in term. Glede na čas bivanja lahko uporabnik izbira med 48-urno, 72-urno in
tedensko kartico. Na spletni strani PromoTurismo FVG je uporabniku na voljo pregled
celotne ponudbe Furlanije-Julijske krajine; možnosti nastanitve tako v hotelih kot pri
zasebnikih, dogodki, ki so predstavljeni po kategorijah in po časovnici, da so uporabniku
pregledni in hitro dostopni.
Družbi SITEA iz Milana in SOFI in Trsta sta v Furlaniji-Julijski krajini izdelali široko
raziskavo o deželnem turizmu in prišli do ugotovitev, da turizem spada v napredni terciarni
sektor. Treba je prehajati od izkoriščanja turističnih tokov in umetnostno-kulturnega bogastva
k nujnemu ohranjevanju. Turizem je treba usklajevati z ostalimi proizvodnimi in sociokulturnimi področji, kot je šola, kultura, poljedelstvo in obrtništvo. S povečanjem
občutljivosti do endogene kulturne in prostorske identitete je treba razvijati turizem znotraj
dežele, vzbujati razvoj alternativnih turističnih programov, ki so usmerjeni k izbranim
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uporabnikom. Ne nazadnje je uspešnost turističnih ponudb odvisna od nivoja odnosov med
uporabniki in njihovega sodelovanja ter interakcije s prostorom in okoljem (Jarc, 1994).
Deželni urbanistični plan Furlanije-Julijske krajine je turizmu posvetil precejšnjo pozornost,
ne le zaradi vplivnosti, ki ga ima na področju urbanističnega planiranja, ampak tudi zaradi
njegovega pomena v okviru gospodarstva. Deželo deli na tri turistična območja: obmorsko,
gričevnato in gorsko območje. Geomorfološke in naravne lastnosti, ki razlikujejo posamezna
območja, določajo tudi osnovne značilnosti različnih oblik turizma. Na podlagi omenjene
razdelitve deželni plan določa smernice turističnega razvoja. Prvotni cilj je programska
uskladitev ponudbe, ki prinaša vzajemno podaljšanje zimske in poletne sezone. Zaradi porasta
namestitvenih kapacitet je deželna uprava smernice razvoja nakazala na usmeritev investicij v
gorska območja z visoko turistično občutljivostjo, spodbujanje revitalizacije in prenove
gorskih naselij, omejevanje sprejemnih zmogljivosti v obalnih območjih, iskanje nove
turistične tipologije, opremljanje turističnih središč z večnamenskimi športno-kulturnimi
objekti, opremljanje in realiziranje pristanišč, namenjenih predvsem jadralnem turizmu, in
spodbujanje razvoja turizma z upoštevanjem varstva kulturne in naravne dediščine ter
oživljanjem zgodovinsko-kulturnih središč (Jarc, 1994).
V začetku devetdesetih letih 20. stoletja so bile na konferenci za pripravo novega Generalnega
prostorskega plana dežele Furlanije-Julijske krajine sprejete programske smernice za nov
prostorski plan. Osnovne značilnosti razvoja deželnega turizma bi morale biti boljša
sporočilnost lokalnih vrednot in virov. Nakazani sta dve nalogi, in sicer prva za izoblikovanje
glavnih turističnih poti oziroma turističnega izkoriščenja prostora, pri čemer je pomembno
tako ohranjanje in izboljšanje kvalitete okolja kot tudi ovrednotenje kulturnozgodovinskih
polov. Druga naloga pa določa kriterije, ki bi zagotovili kontinuiteto in varnost turističnih poti
ter ugotovitev potrebnih posegov, ki bi odstranili fizične in naravne ovire ter s tem zagotovili
vizualno kakovost okolja in zunanjo podobo turističnih poti. Prav tako je velik poudarek na
varstvu naravne in kulturne dediščine, na revitalizaciji in ovrednotenju naselbinskega
omrežja. Zaradi masovnega industrijskega turizma predvsem na obalnem delu so bile težnje
deželne vlade v preusmerjanju intenzivnega turizma s strateškim pristopom posodabljanja
proizvodov in ovrednotenje novih območij z vlaganji. Glavne deželne strategije za promocijo
turizma so bile tako osnovane na ponudbi že usklajenih turističnih sistemov, tako da bi se
poleg obmorskega in gorskega turizma začel razvijati tudi kulturni, ruralni, ekološki turizem,
etnogastronomski in poslovni turizem. Posebno pozornost pa se namenja planiranju
nastanitvenih kapacitet, hotelski in izvenhotelski strukturi ter gostinstvu (Jarc, 1994).
Obiskovalec, ki bo želel spoznati čudovito deželo, bo iz turističnih vodnikov za območje
Furlanije-Julijske krajine težko razbral, da sta na tem teritoriju prisotni dve manjšini, ki sta
skozi čas pustili neizbrisane sledove kulture, tradicij in identitete. Območje do pred kratkim ni
bilo primerno zabeleženo ne s turističnega kot tudi ne z gospodarskega vidika (Mintur, 2007).
Prav s pomočjo čezmejnih projektov, kot je denimo Min-tur (Manjšine in turizem), dajejo
območju novo dimenzijo prepoznavnosti.
Kulturno-prosvetnih slovenskih društev v Italiji je več kot 400. Delujejo na celotnem
območju, ukvarjajo pa se s splošnim osveščanjem, zborovskim petjem, instrumentalno glasbo,
ljubiteljskim gledališčem, likovnim ustvarjanjem, etnografijo, planinstvom, izletništvom in
kulturnim izročilom. Prav na področju kulture za profesionalno ustvarjanje goji Slovensko
stalno gledališče v Trstu. Vsa društva povezujejo različne zveze ali združenja, nad njimi pa
bdita dve krovni organizaciji slovenske narodnostne skupnosti v Italiji: Slovenska kulturnogospodarska zveza (v nadaljevanju SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (v nadaljevanju
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SSO). Za informiranost skrbijo številna založništva, radijski in TV-mediji. Za športno
delovanje skrbijo športna društva, ki imajo poleg osnovne funkcije tudi vzgojno komponento
(Mintur, 2007).
Za področje gospodarstva in njegovega povezovanja pa skrbi Slovensko deželno gospodarsko
združenje (v nadaljevanju SDGZ). Organizacija združuje približno 700 slovenskih podjetij v
Italiji. Med izzive v prihodnosti sodi možnost profesionalizacije turističnega kadra, ki bi
zmogel povezati kulturno, krajinsko in zgodovinsko dediščino s turizmom in gostinstvom,
posredno pa tudi z drugimi gospodarskimi dejavnostmi, kar bi pripomoglo k izboljšanju
skupne ponudbe na tem območju (Mintur, 2007).

3 MANJŠINE V ITALIJI
Italijanska država je leta 1999 z zakonom št. 482, ki se nanaša na vse jezikovne skupnosti v
Italiji, določila dvanajst avtohtonih prebivalstev z lastnim jezikom in kulturo. Te zgodovinsko
prisotne jezikovne manjšine so: Albanci, Katalonci, Nemci, Grki, Slovenci, Hrvati ter
manjšine, ki govorijo naslednje jezike: francoščino, franko-provansalsko, furlansko ladinsko
in sardinsko. To je posledica izvajanja 6. člena Ustave Republike Italije ter v skladu splošnimi
evropskimi in mednarodnimi načeli, sprejetimi za to področje. Listina je stopila v veljavo leta
1998, v Furlaniji-Julijski krajini pa je zaščita namenjena slovenskemu, germanskemu in
furlansko govorečemu prebivalstvu. Z zakonom št. 482 se je v Italiji začrtal večjezični
položaj, ki je zahteval sprejetje natančnih predpisov in ukrepov zlasti na področju vzgoje ter
prilagajanja uradov javne uprave. Slovensko prebivalstvo je v določeni meri že lahko računalo
na določeno stopnjo zaščite, izhajajoče iz mednarodnih sporazumov, ki so bili podpisani ob
koncu druge svetovne vojne. Slovenska manjšina je nastala kot posledica meja, določenih v
prvi in drugi svetovni vojni, in je postala obmejna manjšina. V triletnem obdobju od začetka
izvajanja zakona št. 482 je izključno v deželi Furlaniji-Julijski krajini začel delovati državni
zakon št. 38, ki je omogočil, da je na osnovi 5. čl. regijskega zakona št. 23 z dne 12.
septembra 2001 – v pričakovanju zaključkov Paritetnega odbora iz 3. čl. zakona 38/2001, ki
bo dopolnil izvajanje tega zakona – ustanovila »Sklad za podporo kulturnih, umetniških in
rekreacijskih, znanstvenih, vzgojnih informativnih in založniških dejavnosti in pobud, ki jih
opravljajo institucije in organizacije slovenske manjšine«. Tako se leta 2001 zaključi prva
faza inovativne zakonodaje Republike Italije na področju zgodovinsko prisotnih jezikovnih
manjšin, odpira pa se novo obdobje konkretnega in polnega izvajanja teh norm na celotnem
državnem ozemlju. Pokrajina Furlanija-Julijska krajina je v začetnih letih poskrbela predvsem
za promoviranje tega zakona, na področju šolstva pa je vodila široko akcijo osveščanja staršev
in učiteljev v zvezi z uvajanjem zaščitnih jezikov v šole, s tem pa je povečala višino državnih
finančnih sredstev iz 4. čl. zakona 482 (Manjšine in čezmejno sodelovanje, 2004).
Pripadniki manjšin so zaradi svojskih lastnosti, ki so posledica njihove obmejne lege in
specifičnega položaja, lahko pomemben dejavnik integracijskih procesov. Manjšine so se tako
v fazi intenzivnejšega medregionalnega sodelovanja ter čezmejnega povezovanja in
sodelovanja izkazale kot populacija, ki zaradi nekaterih svojih jezikovnih in kulturnih
lastnosti veliko lažje vzpostavlja široko paleto odnosov s prebivalstvom na drugi strani meje.
To še posebej velja za izkušnje z manjšinami v srednjeevropskem prostoru. Manjšine so torej
bogastvo, razvojni potencial, ki po eni strani ohranja pester evropski kulturni etnični
zemljevid, po drugi strani pa vrednota, ki bi je ne smeli žrtvovati evropski integraciji, ne
globalizaciji in ne družbeni informatizaciji (Zupančič, 2002).
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Pri vrednotenju manjšin kot povezovalnega potenciala je treba izhajati iz dejstva, da gre pri
tem za oceno vloge človeškega potenciala oziroma bolje za oceno upravljanja s človeškim
potencialom v obmejnih območjih (ki jih manjšine večinoma naseljujejo). Po dosedanjih
izkušnjah je mogoče ugotavljati povezovalno vlogo manjšin tako, da preverimo, katere
funkcije opravljajo sedaj. Po mnenju Zupančiča (2002) so le-te naslednje:










so iniciatorji in nosilci čezmejne kulturne izmenjave;
so spodbujevalci čezmejnega delovnega sodelovanjea in izmenjave izkušenj;
zaradi dvojezičnosti in dvokulturnosti imajo večje uspehe v trgovskih dejavnostih;
so iniciatorji in nosilci gospodarske propagande;
imajo pomembno vlogo pri prevajalskih službah in pri sporazumevanju nasploh;
so organizatorji srečanj in prireditev, ki imajo sproščujoč in družabno-povezovalen značaj;
dobro izkoriščajo svoje lokalne potenciale (bolje od večinskega prebivalstva);
pripravljajo čezmejne stike na ravni zahtevnejših odnosov, posebej na področju storitev
(neblagovnega sektorja);
so iniciatorji, nosilci in ocenjevalci ter končno tudi uporabniki čezmejnih programov in
projektov.

Da bi manjšina lahko opravljala te funkcije, ima nekaj strukturnih lastnosti, ki jim pomagajo
opravljati povezovalno vlogo. Med te lastnosti pripadnikov manjšin sodijo predvsem:
 poznavanje dveh (ali več) jezikov in kultur;
 poznavanje obmejnega prostora in ljudi na obeh straneh meje;
 poznavanje pravnih, gospodarskih, družbenih in političnih značilnosti;
 poznavanje mentalitete in kulture prebivalstva;
 vzpostavljanje stikov na različnih področjih in ravneh s prebivalci na drugi strani meje;
 vzpostavljanje partnerstev in različnih zvez s prebivalci na drugi strani meje;
 gospodarske, kulturne potrebe in interesi, ki so povezani s čezmejnim povezovanjem.
Da se čezmejno sodelovanje sploh lahko prične in da uspešno poteka, pa morajo biti
izpolnjeni še nekateri pogoji. Mogoče jih je razdeliti na dejavnike oziroma pogoje, ki izhajajo
iz poselitvenega prostora manjšine (prostorski pogoji), družbenih značilnosti manjšine in
družbe, v kateri manjšina živi (družbeni), ter končno tudi pogoje, ki izhajajo iz politične
situacije na območju poselitve manjšine ter povezav in odnosov med državo matičnega
naroda in državo, katere državljani so (politični pogoji). Prikazuje jih preglednica 2
(Zupančič, 2002):
Preglednica 2: Dejavniki, ki vplivajo na pospeševanje čezmejnega sodelovanja manjšin
PROSTORSKI
DRUŽBENI
POLITIČNI
Značilnost območja
Značilnost manjšine
Pravni položaj, politika,
odnosi
stopnja urbaniziranosti
gospodarska struktura
organiziranost manjšine
območja poselitve manjšine (kulturna, politična,
verska)
centralnost in perifernost
demografske značilnosti
obstoj uradnih institucij
manjšine
manjšine
odprtost meje
število pripadnikov
pravne norme manjšinskega
(število mejnih prehodov,
manjšine
varstva na lokalni,
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režim na meji)
infrastruktura
obmejnega območja
število in gostota
poselitve območja
ozemeljski stik
manjšine z državo
»matico«
državne ali mednarodne
vzpodbude
obmejnim območjem
(programi strukturne
pomoči)
koncentriranost / razpršenost
manjšinskega prebivalstva

socialna in izobrazbena
struktura manjšine
modernost / tradicionalnost
manjšine
delež manjšinskega
prebivalstva v državi
in regiji
socialna kohezija
manjšinskega
prebivalstva

prostorska in socialna
mobilnost manjšine

regionalni in
državni ravni
odnosi med večino in
manjšino
odnosi med manjšino
in »matico«
odnosi med večino in
»matico«
prisotnost načrtnih ali
celo nasilnih asimilacijskih
teženj in agresivnih
ideologij
raven političnih odnosov
v državi in v bližnjih
regijah

Vir: Zupančič, 2002.
Od prisotnosti in razporeditve posameznih pogojev na vseh treh področjih ter njihove
medsebojne kombinacije je odvisno, kako bodo posamezne manjšine posegale v razvoj
obmejnega območja, na katerem živijo. V grobem je mogoče predvideti tri možnosti, in sicer
sodelovanje, ignoranco ter konflikt (Zupančič, 2002). Zadnjih dveh možnosti med Slovenci v
Italiji v zadnjem obdobju ni, tako da se bomo v raziskavi osredotočili na sodelovanje in
pospeševanje čezmejnega sodelovanja v okviru turizma.
Slovenci v Italiji spadajo po številu prebivalcev, odprti legi, urejenih bilateralnih odnosih in
ustrezni institucionaliziranosti manjšine ter socialni strukturi med manjšine, pobudnice in
nosilke čezmejnega povezovanja (Zupančič, 2002).
Evropski urad za manj razširjene jezike je iz leta 1993 za Italijo evidentiral 11 avtohtonih
etnično-jezikovnih manjšin, s strani države Italije pa so priznanje le manjšine, za katere je
italijanska stran bila dolžna pripraviti ustrezno pravno-normativno zaščito. To so bile
frankofonska manjšina v dolini Aosta, nemška na Južnem Tirolskem in deloma (na Tržaškem
ter v manjši meri na Goriškem) slovenska manjšina v Furlaniji-Julijski krajini. Za ostale
manjšine ali dele manjšin ni na državni ravni nikakršnih pravno-varstvenih normativov, razen
za tiste, ki so vključene v zaščitne »pakete« kake druge priznane manjšine (Ladinci na Južnem
Tirolskem) ali uživajo določene varstvene norme v okviru zakonskih določil posameznih
dežel ali manj pomembnih določb v občinah. Kot obmejna narodna manjšina je njen pravnovarstveni status v marsikaterem pogledu vezan na mednarodne dogovore o reševanju
obmejnih problemov. V tem pogledu so posebno pomembne razlike med Videmsko
pokrajino, ki za čas mirovnih konferenc ni bila vključena med t. i. sporna ozemlja in kjer
slovenska manjšina še danes ni uradno priznana, ter Tržaško pokrajino, za katero veljajo,
večinoma via facti in zaradi pomanjkanja ustreznega državnega zakona ne povsem dosledno,
določila iz leta 1954 sklenjenega Londonskega memoranduma o delitvi bivšega Svobodnega
tržaškega ozemlja, ki so bila leta 1975 vključena v Osimske sporazume, in Goriško pokrajino,
kjer so bila prav tako via facti delno uporabljena nekatera zaščitna določila za Tržaško
pokrajino. Ta določila zadevajo možnost uporabe manjšinskega jezika v odnosu do oblasti
oziroma uvedbe dvojezične toponomastike v območjih, kjer manjšina dosega vsaj 25 %
skupnega prebivalstva. Dejansko so te možnosti uveljavljene le v okviru nekaterih pretežno
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slovenskih občin; za tržaško občino je pomembna razsodba deželnega upravnega sodišča iz
leta 1995, ki pripadnikom slovenske manjšine dopušča rabo slovenskega jezika pri uradnih
dopisih z oblastmi (Prostorska opredeljenost...,1992).

4 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
JULIJSKE KRAJINE

DEŽELE

FURLANIJE

-

Slovenska jezikovna skupnost dandanes živi na narodno dokaj natančno razmejenem ozemlju
vzdolž celotne meje med Italijo in Slovenijo in delno vzdolž meje med Avstrijo in Italijo.
Poselitveni pas se razteza v obliki pasu, dolgega približno 150 kilometrov in širokega največ
30 kilometrov. V mestnih središčih Gorice ter Trsta ni mogoče točno določiti poselitvenega
območja in ga jasno razmejiti z narodnostnega vidika, v preostalem ozemeljskem pasu pa je
slovensko govoreče prebivalstvo prisotno z razločno stopnjo koncentracije v vsaj 32 občinah,
kot je razvidno iz karte 1 (Manjšine in čezmejno sodelovanje, 2004).
Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina se nahaja za skrajnem severovzhodnem delu
Republike Italije. Kot ena izmed dvajsetih dežel tvori zaključeno območje države Italije in z
velikostjo 7858 km2 spada med manjše dežele Republike Italije.
Karta 1: Občine v deželi Furlaniji-Julijski krajini s slovenskim prebivalstvom

Vir: Slovenska kulturno-gospodarska zveza; SKGZ, 2016.
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Po klasifikaciji statističnih teritorialnih enot Evropske unije NUTS ima Italija na prvi ravni
(NUTS 1) pet enot, na drugi ravni (NUTS 2) ima dvajset dežel. Tako spada dežela FurlanijaJulijska krajina na prvi ravni NUTS 1 v severovzhodno regijo Italije z administrativnim
mestom Bolonija. Po klasifikaciji NUTS 2 pa tvori samostojno enoto oziroma deželo z
glavnim mestom Trst. Dežela Furlanija-Julijska krajina se v klasifikaciji NUTS 3 deli na 4
pokrajine: Gorica, Trst, Videm in Pordenone. Pokrajine pa so nadalje razdeljene na skupno
219 občin. Kot ena izmed petih dežel ima Furlanija-Julijska krajina zaradi narodnih manjšin
ter zgodovinskih posebnosti specifičen avtonomni status (Natek, 2000). Po podatkih
statističnega urada Italije iz leta 2015 je v Furlaniji-Julijski krajini, ki meri 7858 km2, živelo
1.227.122 prebivalcev (istat.si). Zaradi njenih naravnih, gospodarskih in etničnih značilnosti
jo pogosto označujejo kot Evropo v malem. Glavna oziroma osnovna delitev dežele je
dihotomija med nižinskim in gorskim delom (43 % ozemlja je goratega) na eni strani ter med
obalno-lagunskim delom, ki je redko poseljen, kot je razvidno iz karte 3. Zaradi upravne
ločenosti od svojega zaledja ima poleg morfoloških tudi družbeno-gospodarske in etničnokulturne posebnosti (Stranj, 1999). Območje je politično-geografska, etnografska in
naravnogeografska meja; tako se pomen krajine izraža v prvotnem pomenu besede. Od severa
proti jugu poteka geopolitična državna meja, začrtana po Osimskih sporazumih, vzporedno z
mejo poteka etnična meja Slovencev, kjer se je razvil t. i. langobardski limes, ter
naravnogeografska meja, kjer se stikata dinarski in alpski svet, ter proti zahodu prehaja v
nižinski furlanski del, ki ga zaključi Jadransko morje, kot je razvidno iz karte 2 (Melik, 1960).
Karta 2: Naravnogeografska členitev Furlanije-Julijske krajine

Vir: Tržaško in Goriško, 2012.
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4.1 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
V nadaljevanju so predstavljene naravnogeografske značilnosti dežele Furlanije-Julijske
krajine, ki so razdeljene na več geografsko zaključenih enot, katere imajo določeno stopnjo
posebnosti da jo obravnavamo ločeno od ostalih območij. Regionalizacija prostora pri
naravnogeografskem orisu v diplomski nalogi ni razdeljena po administrativnih mejah temveč
po naravno geografskih mejah.
Karta 3: Zemljevid dežele Furlanije-Julijske krajine

Vir: Chiviaggiaimpara, 2016.

4.1.1 Kanalska dolina
Kanalska dolina je 23 kilometrov dolga alpska dolina, ki poteka v smeri vzhod–zahod vzdolž
tektonske prelomnice med Pontabljem in Trbiško kotlino. Kot je razvidno iz karte 4 se dolina
nadaljuje v tri smeri: na sever skozi prelaz Vrata proti Beljaku, na vzhod proti Ratečam v
dolino Save in na jug, kjer iz Rabeljske doline pelje pot proti prelazu Predel v Soško dolino.
Dno Kanalske doline je široko do en kilometer in doseže najvišjo točko na razvodju pri
Žabnicah, ki je tudi meja med jadranskim in podonavskim porečjem. Nastala je v času
pliocena. Severno nad dolino se dvigajo Karnijske Alpe, na jugu pa se dvigajo Julijske Alpe,
v katere se zajeda nekaj kraških dolin: Zajezera, pod Višarjami in dolina Belopeških jezer pod
Mangartom (Stranj, 1999). Karniške Alpe oziroma vzhodne Karniške Alpe so reliefno
razgibano območje predvsem zaradi tektonskega delovanja. Apnenčasto površje iz paleozoika
je sklenjeno deloma v južnem pasu, medtem ko so v ostalem gorovju najvišji vrhovi (okoli
2000 m) ter hrbti sestavljeni iz apnenčastih in dolomitskih skladov, na katerih najdemo
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skrilavec, peščenjak, drobir in ostale manj odporne kamnine. Gori Ojsternik (2050 m) ter
Poludnik (2000 m) sta iz devonskega apnenca, Veliki Koritnik (2282 m) na avstrijski strani pa
je sestavljen iz skladov apnenca permske starosti (Melik, 1960).
Karta 4: Prometnice v Kanalski dolini

Vir: Tržaško in Goriško, 2012.
Kanalska dolina je prastaro ime za pot, ki se je imenovala po cesti skozi kanale. Geološko je
Kanalska dolina nadaljevanje Zgornjesavske doline, po kateri teče savska prelomnica. Tako
pri Lužnici najdemo mineralni izvor, voda pa vsebuje žveplene snovi, ogljikovo kislino. Na
južnem delu doline najdemo permske in spodnje triasne kamnine, največ werfenski skrilavec,
pod katerimi so skladi zgornje triasnega apnenca, ki po večini sestavlja Julijske Alpe. Na
severni strani doline vznožje obdaja srednje in zgodnje triasni apnenec, v višje ležečih delih
pa je zaradi prelomnice površje zelo pestro. Iz tega izvira nesimetričnost doline, saj so na
južnem delu pobočja položnejša, na severu pa prevladujejo bolj strma pobočja. Po
prostornosti je podobnost s Savsko dolino očitna. Njeno dno je zmerno široko, do 1 kilometer,
prav tako je nadmorska višina podobna. V dolini je ostalo obilo nasipine iz diluvialne dobe.
Pobočja so pokrita z morenskim drobirjem; ledeniške gmote so tu dosegale ogromno
debelino, do 1650 m, pri Sv. Višarjih do 1640 m. Spodnji del Kanalske doline ima zaradi
vdora toplejših zračnih mas skozi Železno dolino toplejše poletje in milejšo zimo kot del
zahodno od Žabnice oziroma vzhodni del Kanalske doline. Del Kanalske doline je tudi
Trbiška dolina, ki poteka v prečni smeri na Kanalsko dolino. Po njej ter skozi Trbiž teče reka
Ziljica, ki se na avstrijski strani izliva v Ziljo. Na današnjo podobo vplivali ledeniki in njihovo
preoblikovanje površja. Ledenik je z nanosom zajezil tok Ziljice, jezero pa je segalo do
nadmorske višine 800 m. Ohranjene so plasti gline in peska ter morene, ki dokazujejo
zajezitev. V celoti je Trbiška dolina razrezana in živahna. Na širokih terasah nudi dokaj dobre
pogoje za obdelovanje, zato je gozd tu precej izkrčen, nasute so obdelovalne površine ter
razložena naselja (Melik, 1960).
Karta 5: Povprečna letna količina padavin med leti 1961 in 1990 v Furlaniji-Julijski krajini
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Vir: Il Meteo, 2016.
4.1.2 Rezija z Reklansko in Dunjsko dolino
Vse tri doline v Zahodnih Julijskih Alpah imajo posebno podolžno slemenitev. Najširša in
najprostornejša je dolina Rezije. V zgornjem delu je obdana z visokim gorovjem Kanina, v
srednjem in spodnjem delu pa jo obkrožajo gorovja srednjegorskega značaja. Rezija se v
spodnjem delu vleče pretežno od jugovzhoda proti severozahodu in ima značilno smer
Dinarskega gorstva, nato pa se smer doline obrne v alpsko podolžno smer. Na območju
dinarske smeri najdemo tako skrilavce, preostali del Rezije pa je sestavljen iz triasnih
apneniško-dolomitskih skladov. Porečje potoka Rezija je dokaj nesimetrično; desni pritoki so
redkejši, krajši in imajo hudourniški značaj. Pobočje je bolj strmo, po večini brez gozda, v
večjem delu golo skalovje, kjer nastajajo številni plazovi. Levi pritoki potoka Rezija so daljši,
med njimi sta dva večja, Črni potok ter potok Barman. Malo pod izvirom dela Barman
mogočen slap pod Musci, sam potok pa so izkoristili za izgradnjo hidrocentrale, ki oskrbuje
Rezijo z električno energijo. Ravninski del Rezije je terasast, posledica kvartarnih nasipin. V
Rezijo se je v času zadnje poledenitve vrival tudi del velikega ledenika iz Železne doline. V
času poledenitve je Barmanski ledenik zajezil Rezijo in tako je nastalo jezero, ki se je izsušilo
šele po umiku ledenikov, potok Rezija pa je po produ, drobirju, pesku in glini vrezal svojo
strugo, prav tako pa razširjal dolino v vidnih terasah. Le-te se dandanes nahajajo tudi do 100
metrov nad strugo. Rezija je dolga 15 kilometrov, povprečna širna doline pa znaša 1–1,5
kilometra, ob izlivu Rezije v Belo je nadmorska višina 316 m. Zime v Reziji so zelo dolge,
zato je bilo treba za čas zime priskrbeti veliko krme. Nastajale so planinske staje, ki so tipičen
predstavnik rezijanskega ter beneškoslovenskega načina gospodarjenja. V času poletnih
mesecev so se prebivalci iz dolinskih vasi preselili v višje ležeče predele. Gozd v Reziji
prekriva okoli 44 % celotnega površja vendar žage niso prinašale veliko dohodka predvsem
zaradi manj kvalitetnega lesa (Melik,1960).
Reklanska dolina je v celoti zarezana dolina v skladovnico triasnega apnenca. Površinskih
tokov je zaradi tega zelo malo. Glavni potok, ki teče skozi dolino je Reklanica, ki ima zelo
malo pritokov in so po večini hudourniškega značaja. Današnji izgled doline se je izoblikoval
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v času zadnje poledenitve, ko je reklanski ledenik razširil dolino, ki pa je še vedno zelo ozka.
Reklanska dolina se nadaljuje čez Nevejo v Rabeljsko dolino, na drugem koncu pa v Železno
dolino. Območje je zelo skalovito in golo, obdelovalnih površin je malo. Prebivalstvo, ki je
številčno zelo skromno, je skoncentrirano na prisojni strani, kot je razvidno iz karte 6 (Melik,
1960).
Karta 6: Rezija

Vir: Videmsko, 2014.
Najožja od vseh treh je dolina Dunja, ki ima številne pritoke, tako da so pobočja zelo
razgibana. Tukaj so prisotni zelo debeli skladi triasnega apnenca in so nagnjeni proti jugu,
zato so na tem predelu pobočja bolj strma. Zaradi zaprtosti obstajajo razlike med prisojno in
osojno stranjo. Naselja so večinoma razporejena na prisojni strani, vendar zaradi kulturnovegetacijske meje pretežno v nižinskih legah (Melik,1960).
Karta 7: Povprečna letna temperatura v deželi Furlaniji-Julijski krajini med leti 1961 in 1990

Vir: OSMER – Osservatorio Meteorologico Regionale ARPA FVG.
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4.1.3 Zahodne Julijske Alpe
V Zahodnih Julijskih Alpah imajo pogorja in doline značilno geološko zgradbo, ki poteka v
smeri zahod–vzhod z izjemo Rabeljske doline in v Zajzeri, ki imata prečno smer sever–jug.
Tipično smer vzhod–zahod ima tudi Reklanska dolina, ki loči glavno gorovje od južnejših
pogorij ter Beneško Slovenijo. Dolina Zajzera se končuje pod mogočnimi stenami druge
najvišje gore v Julijskih Alpah Montaža oz. Poliškega Špika (2754 m), na njenem levem delu
so potoki v mehkih razpadajočih rabeljskih skrilavcih globoko zarezali svoje grape. Pogorje
Poliških Špikov oziroma Montaža visokogorsko pogorje, ki ima precej vrhov nad 2500
metrov, ki je tudi meja večnega snega, vendar ledenikov zaradi prenizke nadmorske višine na
tem predelu ni. V istih rabeljskih skladih je izdolbena dolina Dunja, ki je vzporedna z
Reklansko dolino. Dolina Zajeri zaradi naravnih prvin spada med eno najmogočnejših in
najlepših dolin. Na njenem dnu je veliko moren, grušča in poda, ki ga hudourniške vode
prinesejo ob deževnem obdobju in taljenju snega. Na ozkem predelu v vasi Učja vas pa te
hudourniške vode ogrožajo prebivalce. Podgorje Poldnašnje Špice se nahaja med Kanalsko
dolino, Dunjo, Železno dolino ter dolino Zajzere. Najvišji vrh pogorja, ki je razmeroma ozko
in ne visoko, je Špica z 2089 m. Na pobočjih najdemo malo odporne rabeljske skrilavce.
Severna pobočja so razmeroma položna, kjer se razprostira več planin ter gozda, medtem ko
so južna pobočja precej strma in skalnata. Vzhodno od Poldnašnje Špice se nahaja osamljena
gorska enota Višarske glave, ki leži med Zajzero in Mrzlo vodo. Na tem območju
prevladujejo triasni apnenci in dolomiti, proti severu do Kanalske doline pa se Višarske glave
razcepijo na dva dela; na zahodnem delu je tik ob vrhu (1789 m) postavljena najviše ležeča
romarska cerkev na Slovenskem – cerkev Sv. Višarje na višini 1720 m z mogočnim
razgledom proti Kanalski dolini (Melik, 1960).
Kaninsko pogorje se razprostira od reke Bele v Železni dolini do Bovške kotline, na severu do
Rabeljske doline do Predela. Ima trikotno obliko in je najobsežnejše pogorje v Zahodnih
Julijskih Alpah, ki jo sestavlja apnenčasta plošča iz geološke dobe miocen. Najvišji vrh Kanin
z 2542 m je obenem meja med državama, kljub nižjim nadmorskih višinam, kot so v
Montažkem pogorju so tukaj še vedno vidni trije pobočni ledeniki, ki pa počasi izginjajo.
Prava ledenika sta le dva – vzhodni in zahodni, ohranila sta se zaradi ugodne lege, saj so se
ostanki starega ravnika preoblikovali v krnice v senci višjih gora. V osemdesetih letih 19.
stoletja je skupni obseg ledenikov na Kaninu meril 153 ha, ledenik na Triglavu pa 46 ha
(Melik, 1960). Hitro krčenje priča o študiji, ki jo je izvedel geološki inštitut na podlagi
aerolaserskih posnetkov in podatkov različnih avtorjev, ki so opravljali meritve od leta 1893,
ko je po ocenah avtorja Ferucija zahodni Kaninski ledenik meril 28 ha, vzhodni ledenik pa 13
ha. Z aerolaserskim snemanjem leta 2011 pa je površina zahodnega kaninskega ledenika
znašala 8,8 ha oziroma 3,6 ha v najbolj obsežnem enotnem delu, površina vzhodno
kaninskega ledenika pa le 4,7 ha (Čekada in sod, 2014). Kaninsko pogorje ima prostrano
skalnato površje popolnoma brez vegetacije. Tudi v nižinskih predelih so slabši pogoji za
pašnike oziroma pašništvo, saj je v tem predelu število oblačnih in deževnih dni precejšnje in
so podnebno-vegetacijski pasovi razmeroma nizko. Drugi razlog pa je predvsem v robovih
gorovja, ki so zelo strmi, saj po njih potekajo prelomnice. Kaninsko gorovje je tako manj
primerno za planšarstvo, planine segajo le do 1300–1400 m (Melik, 1960).
Železna dolina je obmejna dolina Zahodnih Julijskih Alp in označuje del Belske doline med
Tabljo in izlivom reke Bele v Tilment. Njen zgornji del ima značilno poldnevniško smer od
severa proti jugu od Tablje do Skluž. Dolina je nastala v času zadnje poledenitve in ima v
zgornjem delu zelo ozko dno, zaradi česar so marsikje s težavo pridobili prostor za cesto, za
postavitev železnice pa so morali na več krajih napraviti predore, ponekod zaradi plazov tudi
viadukte. Omenjena ozkost in gola pobočja so razlog za prisotne številne povodnje. Vodostaj
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tako zelo niha, da se reka Bela umakne v svojo pravo strugo in za seboj pušča obsežne
ploskve belega proda. Zaradi izgleda je reka dobila tudi slovensko ime Bela, iz katerega je
nastala izpeljanka za italijansko ter nemško ime. Celotno območje zgornjega toka Bele je
zaradi naravnogeografskih dejavnikov slabo poseljeno, poselitev je dandanes prisotna na višje
ležečih pliocenskih rečnih terasah. Pri predelu Skluž so nastale znamenite soteske, kjer so
skozi zgodovino nastale številne utrdbe. Od naselja Skluže, kjer se v Belo izliva reka
Reklanica, preide v značilno smer zahod–vzhod, kot jo ima Reklanska dolina. Območje
prehaja v spodnjo Železno dolino. Dolina se tu malenkostno razširi, se pod Mužacem zopet
zoži in izliva v reko Tilmenta. Danes reka Bela pripada porečju Tilmenta. V času
mladoterciarne dobe so se vršile velike hidrografske spremembe. Najstarejše reke so v večini
tekle od severa poti jugu, tako je tok Bele od Tablje do Skuž najstarejši del, Kanalska dolina
in spodnji del Železne doline pa sta iz novejše geološke dobe (Melik, 1960).
Južno od Rezije se nahajajo pogorja Skutnik, Muzci ter Breginjski Stol. V italijanski literaturi
spada to območje skupaj z Beneškoslovenskim hribovjem v predalpski svet. Dejstvo je, da
nobeden izmed vrhov ne presega 2000 m, vendar so tudi vegetacijske meje nižje, saj je
zgornja meja gozda 1600 m, tako imajo najvišji deli izgled visokogorja. V nasprotju z
Beneškoslovenskim hribovjem je ta del sestavljen po večini iz eocenskega apnenca in
dolomita, prav tako je potekalo gubanje v smeri vzhod–zahod. Podobna nadmorska višina
vseh treh pogorij kaže na neko celoto in zaključeno enoto na robu Julijskih Alp, vzdolž katere
potekajo ozka podolja, ki so zelo ozka. Najširša je dolina pod Muzci, ki je tudi zahodni rob
slovenskega prebivalstva in se je izoblikovala ob zadnji poledenitvi. Južna pobočja Muzcev so
neporaščena ter razpredena s hudourniškimi grapami (Melik, 1960).
4.1.4 Beneška Slovenija
Beneška Slovenija je svet gričevja in nižjega hribovja na prehodu iz Predalp v Furlansko
nižavje, kamor so se zajedali potoki in vode hudourniškega značaja (Geografski obzornik,
1978). Označuje tri različno obsežne prostorske enote, za katere se je v preteklosti
privilegiralo eno ali drugo ime. Ozemlje Beneške Slovenije označuje vse ozemlje med
slovansko-romansko etnično mejo na jugozahodu, beneško-nemško državno mejo med 1508
in 1798 na severozahodu ter reko Idrijo na jugovzhodu. Morfološko jo delimo na dve porečji
ter dolino Rezije (Stranj, 1999).
Beneško hribovje se dotika Posočja, saj se reki Nadiža in Ter s svojima presihajočima
strugama izlivata v reko Sočo. Beneško hribovje je dejansko zadnji orografski predel, ki
izkazuje dinarsko zgradbo. Sestavljajo ga eocenske kamnine, predvsem iz fliša, laporja in
peščenjaka, ki so slabo odporne kamnine. Na jugu se kot nadaljevanje Brd iznad prodne
ravnine pojavijo nizke osamljene flišne gorice, na severu pa je Benečija obdana z
Matajurskim podgorjem, kjer prevladujejo jurski in kredni apnenci. To flišno hribovje je
nadaljevanje Kambreškega podgorja in hkrati nadaljevanje velikih apneniških planot do reke
Tilment. Ponekod se izpod fliša pokaže starejša osnova, v okolici Tera kot kredni apnenec.
Kot kredna antiklinala se izraža tudi v reliefu, saj tvori planoto, imenovano Bernadija, ki je
visoka med 800 in 860 m. Tako je eocensko flišno površje prisotno v nižinskem delu, ki daje
rodovitno prst. Ti predeli se raztezajo okrog Špetra in Čedada in dalje proti severozahodu
okrog Fojde, Ahtane in Nem. Z Beneškimi Slovenci poseljeno hribovje pa se vzpenja do
okrog 800–900 metrov nadmorske višine, kjer prevladujejo trše kamnine, površje pa je mnogo
slabše za kmetijsko gospodarstvo. Iz eocena najdemo laporni apnenec ter konglomerat; v
apnencu se je razvilo precej vrtač, zlasti podzemskih jam ter brezen bodisi na krednem kot
tudi eocenskem apnencu. Za reke, ki tečejo po površju, je po večini značilna smer
severovzhod–jugozahod; reka Nadiža izvira v Jalovcu v Stolovem pogorju in teče skozi
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mezozojsko Matajursko pogorje, ostale reke pa tečejo po flišnih tleh. Okoli Špetra je edino
področje v Beneški Sloveniji, kjer je zemlja na ravnini, ki kasneje nizvodno preide v
Furlansko nižino. Naselje Čedad pa je nastalo na vršaju reke Nadiže, na mestu, kjer se čutijo
vplivi tako mediteranskega kot tudi celinskega površja (Melik, 1960).
Terska in Nadiška Slovenija sta razdeljeni na tri enote: zahodno, vzhodno in srednjo. Zahodna
Benečija vključuje pretežno gorati ter slovenski občini Bardo in Tipana. Srednja Benečija
zajema pas šestih občin na območju, kjer nižina prehaja v hribovje in kjer se je slovenska
prisotnost danes zožila na skrajni gorski rob. To so občine: Gorjani, Čenta, Neme, Ahten,
Fojda in Tavorjana. Vzhodno Benečijo, pa tvori sedem občin v porečju Nadiže, ki so
prikazane na karti 8: Podbonesec, Sovodnje, Srednje, Grmek, Dreka, Sv. Lenart, Špeter,
Praprotno ter Čedad. Slednja je vedno ležala izven jezikovne meje slovenske zgodovinske
poselitve (Stranj, 1999).
Zahodni del Beneškoslovenskega hribovja je precej višje ležeč. Široki hrbet se vleče od
Krnice čez Javor in Šufine na Stolovo pogorje, ima slemenitev proti zahodu ter dosega
nadmorsko višino do 1100 metrov. V osrednjem delu izvirajo vode, ki tečejo na zahod proti
Karnahti, na jug v nižino, na vzhod k Nadiži. Tukaj prevladujejo trše apnenčaste eocenske
kamnine, ki so precej odporne proti preperevanju. Višji deli so redko poseljeni, izkoriščajo jih
predvsem za pašništvo. Iz severnega dela, kjer državna meja ne poteka po naravnogeografskih
pojavih ter seka potoke in grape, imajo prebivalci lažji in bližji dostop do Breginjskega kota
kot pa na jug k nižini.
Karta 8: Nadiške doline

Vir: Videmsko, 2014.
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Podnebje je submediteransko, v višjih legah pa se močno omili. Pokrajina ima značaj prehoda
iz nizkega mediteranskega sveta v bolj surov predalpski in deloma celo v izrazito gorski svet
– hkrati pa v pokrajini prehaja predalpski svet že v dinarsko-kraškega z značilno slemenitvijo
in kraškimi pojavi (Landarska kraška jama) (Geografski obzornik, 1978).
Mikroregija Rezija je povsem sklenjena naravna celota (Stranj, 1999) in osamljena alpska
dolina, ki se čisto zase odpira proti Kanalski dolini oziroma njenemu furlanskemu delu
(Geografski obzornik, 1978).
4.1.5 Goriška pokrajina
Goriška pokrajina se je oblikovala kot prostor, ki gravitira k reki Soči in zato združuje dve
povsem različni območji; gorski in gričevnati svet, ki tvori njen gorski tok, ter Furlansko
ravnino, ki se po solkanskih vratih razteza na njenem desnem bregu do morja (Stranj, 1999).
Reka Soča teče skozi Goriško ravan skozi flišno sinklinalo. Območje Gorice je v glavnem
nasipina alpske reke Soče, ki se ji šele tu do neke mere umiri tok in zato je nasula v kvartarju
v obliki vršaja velike količine proda. Ta naravno zaokrožena celota je sovpadala z upravno do
druge svetovne vojne. Ravninski del pokrajine danes zajema 85,1 % celote oziroma 403 km2,
70 km2 oziroma 14,9 % pokrajine pa obsega gričevnati del. V današnjem okviru Goriške
pokrajine je izoblikovanih pet osnovnih predelov: Brda, mesto Gorica z okolico, Kras, Laško
in vzhodna Furlanska nižina (Melik, 1960). Najizrazitejši naravni ločnici sta prehod iz ravnine
v Briško gričevje med Krminom in Ločnikom proti severu ter skrajni zahodni rob kraškega
sveta med Vipavo in morjem za vzhodu, kjer zaznamujejo stik z nižino naselja Petovlje,
Zagraj, Sredipolje, Roman Selce in Štivan. Na spodnjem delu kraškega sveta so značilni
kraški pojavi v kraških dolinah: Doberdobsko jezero, Prelosno in Laško jezero, jezerci pri
Sbabličih in Močilih ter močvirska ravnica Ližerc (Stranj, 1999). Brda so rodovitna
gričevnata pokrajina, ki se razprostirajo severozahodno od Gorice, med Sočo in Idrijo, ter
med Korado na severu in Furlansko nižino na jugu. Večina površine je na nadmorski višini
150–300 m in ima blago submediteransko podnebje (Strajn, 1999), kar omogoča intenzivno
kmetijstvo. Zime so mile s povprečno januarsko temperaturo okoli 3 °C, prav tako udori burje
niso pogost pojav, večje temperaturne razlike in pozebe lahko nastanejo v spomladanskem
času. Poletja so zelo vroča z julijskimi temperaturami med 23 °C in 24 °C, Povprečna letna
količina padavin pa znaša 1500 mm. V povprečju so Brda visoka le 100–150 m nad morjem
in imajo po večini položna pobočja, razen pri ravnini nad Krminom. V dolinah ni veliko
ravninskega dela, potoki, v katerih se voda zadržuje ob večjem deževju spomladi in jeseni, pa
so razmeroma kratki in imajo hudourniški videz. Po geološki sestavi so Brda nadaljevanje
eocenske Vipavske sinklinale, ki je sestavljena iz fliša, peščenjaka ter mehkega laporja. Tla so
primerna za kmetijstvo, zlasti vinogradništvo in sadjarstvo – predvsem češnje, marelice,
breskve in smokve (Melik, 1960). Gorica z okolico je ravan in nasipina reke Soče, Goriški
Kras pa je majhna zaokrožena morfološka enota, ki je podaljšek matičnega TržaškoKomenskega Krasa. Območje med dvema agrarnima področjema, kraškim in furlanskim, ki
sta vpeta med Krasom na eni ter Sočo in morjem na drugi strani, imenujemo Laško in meri
138 km2. Preostali del pokrajine tvorita Furlanska nižina in lagunasta obala, ki je nastala kot
rečna nasipina, obrežne nasipine pa so skozi čas spreminjale obalo in izoblikovale lagune
(Strajn, 1999).
4.1.6 Tržaški zaliv
Tržaška pokrajina je vpeta v prostor med izlivom Timave ter Drago Sv. Jerneja na koncu
Miljskega polotoka in tvori približno 30 km dolg pas. Državna meja poteka vzporedno z obalo
in obsega skupno 212 km2. Tržaška pokrajina je tudi daleč najmanjša pokrajina v državi.
Območje mesta Trst je postavljeno na skrajni severni flišni rob pod kraškim pragom; slednji
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doseže obalo pri Grljanu in jo oblikuje vse od Štivana. Tržaški Kras obsega območje občin
Devin Nabrežina, Zgornik in Repentabor, Miljska občina pa zaradi morfologije spada v
skrajni rob Istre (Stranj, 1999).
Tržaški zaliv je del Jadranskega morja, ki ni ločen z naravnogeografsko pregrado. Sega od rta
v Savudriji do Gradeža in po površini meri 582 km2. Skupaj z Jadranskim morjem zajema
zelo plitko in široko kotanjo s pretežno ravninskim delom. Povprečna izobata oziroma
nadmorska globina znaša 20 m. Ima značilen dalmatinski tip obale, za katerega je značilna
menjava med dinarsko podolžnim-eocenskimim flišem in krednimi apniškimi skladi. Po
zgradbi je v sinklinali eocenski fliš, ki po večini sestoji iz laporjev, v višjih legah pa iz
peščenjaka. Poteka od morske črte Savudrija–Gradež, Šavrinskega gričevja do
severovzhodnega dela oziroma kraškega roba kot antiklinali, kjer so vpeti kredni apniški
skladi. V zadnji poledenitvi se je morska gladina močno znižala, alpske reke od Soče do reke
Pad pa so podaljšale svoj tok in s tem odlagale ogromne količine proda, peka, blata ter
zasipale Jadransko kotlino in Tržaški zaliv. Slednji ima značilno površinsko obliko,
imenovano relief potopljene obale, in je spodnji del potopljene eocenske kadunje (Melik,
1960).
Na severovzhodu zaliva je obrežje, kjer morje obliva vznožje Krasa. To je predel od
Barkovelj do Štivana Devinskega, ki ga označuje podolžna obala, smer obale pa se ujema z
dinarsko zgradbo. Geomorfološko preoblikovanje je vidno na kraškem robu okrog Devina in
Štivana – to so znamenite stene slovenskih ribičev, kjer prihaja do stika med eocenskim
flišem in krednim apnencem. Slednji teče vzdolž obale, medtem ko se eocenski peščenec in
lapor nahajata pod morsko gladino. Zaradi kopnega v času poledenitve so v okolici Sesljana
ter Štivana nastajale kraške oblike v podobi vrtač, ki so sedaj popravljene. Tako so nastale
značilne podzemne kraške oblike in vodni tokovi, ki so se oblikovali v času tektonskega
ugrezanja in znižanja morske gladine. Zaradi močnih tektonskih procesov in naglo
razpadajočega fliša je kraški rob ponekod visok tudi do 200 ali 300 m. Iz spodnjeeocenskih
apnencev je ves visoki hrbet, ki poteka mimo Narežine, Sv. Križa, Kontovela, Opčin ter v
okolico Nabrežine, Sesljana in Devina. Na jugovzhodu med Trstom in Savudrijo pa je smer
prečna na dinarsko zgradbo v mehkejših eocenskih plasteh, največ v laporju ter peščenjaku, v
katerih so izoblikovane doline. Na severozahodu se kraško pogorje postopoma znižuje proti
ravninski nasipini, kjer je veliko rečnega nasipanja, ki so ga prinesle večje alpske reke, med
drugim tudi reka Soča. Na zahodu od Soške delte in njenega ustja pa se začne lagunski tip
obale (Melik, 1960).
Tržaški zaliv ima zaradi svoje zaprte lege oziroma polkrožne obdanosti, plitkosti morja,
obilnih pritokov sladke vode ter kraških podzemnih izvirov drugačne fiziološke lastnosti kot
Sredozemsko morje. Slanost se zmanjšuje od jugovzhoda proti severozahodu in v Tržaškem
zalivu znaša okoli 35 ‰. Zaradi plitkosti je poletna pregretost morja pogost pojav, ko se
morje segreje nad 25 °C v zimskih mesecih pa je povprečna temperatura morja med 12 in 14
°C. Zaradi ugodnih temperatur v poletnih mesecih je Tržaški zaliv zelo primeren za turistično
izrabo, predvsem za kopališča. Manj primerno je za območje kraškega roba ter v jesenskem in
spomladanskem času, ko iz severozahoda zapiha burja, ki odriva zgornje plasti morske vode
(Melik, 1960).
Morska obala pomeni okno v svet, ki med drugim predstavlja prometni stik z ogromnimi
razsežnostmi. Tržaški zaliv in s tem Jadransko morje na tem delu sega najdlje na sever. Morje
je važen pokrajinski element, ki se v glavnem uveljavlja kot posredovalec v prometnotrgovskem pogledu ter tudi gospodarsko predvsem v ribištvu, ladjedelništvu, turizmu ... Trstu
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je omogočilo mogočen razvoj, ki je napredoval v veliko gospodarsko središče in predstavlja
vezni člen z Evropo (Melik, 1960).
Podnebje Tržaškega zaliva je sredozemsko z vplivi celinskega podnebja. Zime so mile in
blage, Furlanska nižina s Soško ravnino se pozimi razmeroma shladi, vendar še vedno
prevladuje morski vpliv. V Gorici tako povprečna januarska temperatura za obmorsko
zaostaja le eno stopinjo. Poletja so vroča, povprečna julijska temperatura v Tržaškem zalivu
znaša med 23 in 24 °C. Poletja so v zalivu stanovitna, tako traja doba, kjer je povprečna
dnevna temperatura nad 20 °C v Trstu 89 dni, v Škednju 84 dni in v Barkovljah 100 dni.
Podnebje tako ustvarja dobre pogoje za vegetacijo; predvsem vinsko trto, mediteranske
rastline, lovor, smokvo, oljko ter sadje. Najbolj deževen je mesec oktober, drugi najbolj
namočen mesec pa je julij. V poletnih mesecih je padavin precej več kot v zimskih pa tudi
spomladanskih. Na splošno je za Tržaški zaliv značilno, da je večji delež dežja od junija do
decembra z glavnim viškom v jeseni, drugim viškom pa junija. Manjši delež dežja pa je med
januarjem in majem. Povprečna letna količina padavin znaša 1000 mm, na kraškem delu je
padavin med 1000 in 1200 mm. V poletnih mesecih so prisotni krajevni vetriči, pozimi pa
prevladujeta jugo in burja. Prepogosti pojavi burje s hudim mrazom in zmrzaljo preprečujejo
ali ovirajo rast mediteranskih rastlin, tako da lahko prihaja tudi do pozeb (Melik, 1960).
Plitkosti ter obsežni dotok sladke vode ugodno vplivata na razvoj planktona, ki je vir
prehranjevanja pri ribah, zaradi tega predstavlja ribolov v Tržaškem zalivu delu obmorskega
prebivalstva gospodarski vir. Predvsem sta tukaj pomembni dve območij slovenskih ribičev:
ob strmi skaloviti kraški pokrajini med Trstom in Štivanom, drugo pa je lagunsko območje s
središčem v Gradežu. Vasice Barkovlje, Kontoval in Sv. Križ so bile znane po ribičih, ki so se
odpravljali na lov predvsem sardel in tun. Vasica Sv. Križ je imela tudi največje ribiško
pristanišče, čas lova pa je bil od aprila do novembra (Melik,1960). Tradicionalni lov in
ribištvo se je opustilo, danes pa je v vasici Sv. Križ spominski muzej ribištva, ki prikazuje
slovensko ribištvo skozi čas. Zelo aktivno je društvo Združenje za Križ, ki ima cilj spodbujati
socialni in ekonomski razvoj kraja, kakor tudi poznavanje zgodovine, kulture in lokalnih
običajev.
4.1.7 Tržaški Kras
Tržaški Kras je po večini ves iz krednega apnenca, kar je ugodno za kresovanje, zato na tem
območju najdemo številne kraške oblike. Na splošno se nadmorska višina znižuje od
jugovzhoda proti severozahodu. Od Nabrežine mimo Sesljana in Devina proti Štivanu se vije
velika suha dolina, ki jo sestavlja niz globokih vrtač ter kraških uval. Kot je razvidno iz karte
9 vodnih tokov na Krasu praktično ni, zelo pa je razvejan podzemni kraški svet. Voda prihaja
na dan v obliki kraških izvirov, eden izmed njih je tudi izvir Timave, ki je pravzaprav reka
Reka, ki zapusti svet v Škocjanskih jamah. Prav tako se pri Doberdobu pretaka voda v jezero
iz reke Vipave. Podmorski izviri pa so značilni za predel pri vasici Sv. Križ, kjer jih imenujejo
Brojnice. Prst na Krasu je raznolika in odvisna od podlage. Nekateri pasovi apnenca so manj
čisti in zato za njimi ostane precej preperine, ki daje zadovoljivo količino rodovitne prsti. Na
čistih apnencih je v znatni meri nastala jerina, znamenita kraška prst, na kateri dobro uspeva
rastje skupaj s sredozemskim podnebjem. Jerine je največ v zatišnih legah, zlasti po vrtačah,
saj jo odnašata kraška voda ter veter. Kljub bližini morja ima podnebje Krasa močne primesi
celinskega podnebja. Zime so znatno bolj mrzle; povprečna januarska temperatura za naselje
Bazovica znaša 1,7 °C, pogosti so tudi udori mrzlega zraka, dodatno pa k znižanju
temperature in prevetrenosti pripomore burja. Poletni meseci so zaradi bližine morja precej
topli; povprečna julijska temperatura za Bazivico znaša 20,7 °C. Kras prejme tudi razmeroma
veliko količino padavin, ki so razporejene čez leto. Višek prejme v jesenskih mesecih oziroma
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v oktobru pa tudi še v decembru. Povprečna letna količina padavin za Bazovico znaša malo
manj kot 1200 mm, v smeri proti severu in severovzhodu pa se njihova količina povečuje.
Zima je razmeroma suha, sekundarni nižek padavin je v avgustu. Rastje je docela celinsko;
oljka z drugimi mediteranskimi kulturami ne more uspevati, razen v zatišnih obmorskih legah,
kjer je varna pred burjo. Dandanes je pravega gozda na Krasu zaradi sečnje v zgodovini bolj
malo, največ je hrasta in brinja, najbolj pa so razširjeni travni pašniki. Opazno pa je tudi
pogozdovanje predvsem bora, ki predstavlja sekundarno rastje (Melik, 1960).
Karta 9: Reliefne enote Tržaškega Krasa

Vir: Tržaško in Goriško, 2012.

4.2 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DEŽELE FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE
Zgodovinski prostor slovenske poselitve zajema delno ali v celoti 36 občin s 1.425 km2
površine in 431.000 prebivalci, med katerimi je 85.000 Slovencev (Bufon,1992). Najmanj
11.000 drugih je razpršenih izven tega ozemlja, na sosednjem, italijansko-furlanskem
ozemlju. Slovenci tako dandanes na avtohtonem ozemlju predstavljajo manj kot 20 %
celotnega prebivalstva. Slovensko prebivalstvo je naseljeno na obmejnem pasu od severa proti
jugu v Kanalski dolini, Reziji, porečjih Tere in Nadiže, obrobju Brd, v mestu Gorica, na
Goriškem Krasu, Laško-italijansko obsoškem pasu, Tržaškem Krasu, v mestu Trst in v delu
Istre. Poselitveni prostor Slovencev je zelo razčlenjen, nehomogen in ponekod prekinjen
zaradi goratega in redko naseljenega severnega dela. Značilno je, da sta najmočnejši jedri
slovenskega prebivalstva Trst in Gorica, vendar Slovenci v obeh mestih tvorijo manjšino.
Slovensko prebivalstvo je večinsko le v manjših, neurbanih upravnih enotah, kar pa kaže na
glavno protislovje: na hkratno moč in šibkost slovenskega prebivalstva. Slovenci so dandanes
izrazito urbanizirana skupnost, ki najmanj obvladuje ravno mestni element svojega
poselitvenega prostora (Stranj, 1999).
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4.2.1 Demografske značilnosti Slovencev v Italiji
Točno število Slovencev, ki živijo v Italiji, je težko natančno določiti, saj ni na razpolago
preverjenih novejših podatkov. Obstajajo številni podatki o prebivalstveni sliki, ki jih na eni
strani prikazuje manjšinska skupnost, na drugi strani pa država Italija. Razmerje med podatki,
ki jih posreduje manjšina, in tistimi, ki jih posreduje večina oziroma država Italija, je v
številnih rezultatih 2 : 1. Za določitev demografskih kazalcev obstajajo posamezna merila
oziroma kazalci, ki sami po sebi vsebujejo določene omejitve, ki lahko pripeljejo do različnih
rezultatov, ugodnih za manjšino ali za večinsko prebivalstvo. Mnoge analize številčnosti
Slovencev izhajajo iz avstrijskega preštevanja iz leta 1910, ki se uporablja kot osnova za
kasnejše ocene ali, še preprostejše, kot zgodovinska referenca (Manjšine in čezmejno
sodelovanje, 2004).
V drugi polovici 20. stoletja so se vršile številne demografske analize posameznikov, ki so
pripeljale do različnih ocen številčnosti Slovencev v Italiji. Med pomembnejšimi rezultati
lahko upoštevamo demografske ocene Čermelja iz leta 1958, Valussi-ja (leto 1974), Stranj-a
(1992), Ballinell-a (leto 1996), skupino Alpina iz leta 1975 ter ocene, ki so vsebovane v
dokumentu notranjega ministrstva iz leta 1996. Pri vseh rezultatih pa ne smemo pozabiti na
dejstvo, da sta raziskovalca Salvi in Pahor ob koncu sedemdesetih let ocenila, da številčnost
Slovencev znaša približno 100.000 oseb. Iz preglednice 3 so predstavljene Stranjeve ocene, ki
so natančno obdelale stanje po pokrajinah in po območjih, pri čemer je avtor obravnaval
zgodovinsko prisotnost Slovencev in novejša naselja, ki so nastala kot posledica notranjih
migracij v Goriški in Videmski pokrajini iz gospodarskih razlogov (Manjšine in čezmejno
sodelovanje, 2004).
Preglednica 3: Ocena številčnosti Slovencev v Italiji
Ocena številčnosti Slovencev v Italiji
Tržaška
Goriška
Videmska
Ocene
pokrajina pokrajina pokrajina
Čermelj
65.000
20.000
40.000
Valussi
24.706
10.533
16.935
Alpina
25.544
11.766
12.104
Ballinello
29.119
8.427
9.336
Ministrstvo za
notranje zadeve 25.000
11.000
25.000
Stranj
49.000
19.000
28.000
Vir: Manjšine in čezmejno sodelovanje, 2004.

Skupaj
125.000
52.174
49.414
46.882
61.000
96.000

V tabeli 2 avtorja Stranja je omenjena številčnost Slovencev v posameznih predelih v
italijanskih območjih oziroma pokrajinah. Največji delež Slovencev (od 75–100 %), ki živijo
v Italiji, dosegata občini Rezija v pokrajini Rezija ter Bardo in Tipana v Terskih dolinah.
Delež med 50 % in 75 % dosegajo Nadiške doline ter nekatere občine v Goriških Brdih.
Najmanjši delež Slovencev (med 5 % in 10 %) pa živi v občinah Ronke ter Tržiču. V vseh 36
občinah po ocenah Stranja skupno živi približno 85.000 Slovencev, med novejšimi
poselitvenimi območji, med katere spadata Furlanska nižina ter Posočje, skupaj živi približno
96.000 Slovencev.
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Preglednica 4: Območja, na katerih so zgodovinsko prisotni Slovenci.
Območja na katerih so zgodovinsko prisotni Slovenci
Prebivalstvo
Delež
Območja
in
Občine
Popis
preb. Slovencev
pokrajine
1981
%
1.Tablja
2.Naborjet-Ovčja Vas
Kanalska dolina (Malborghetto9.511
10–25
Valbruna)
3. Trbiž (Tarviso)
Rezija
4. Rezija (Resia)
1.520
75–100
5. Bardo (Lusevera) 6.
1.901
75–100
Terske doline
(Taipana)
7. Gorjani (Montenars)
8. Čenta (Tarcento)
9. Neme (Nimis)
Srednja Benečija
19.193
50–75
10. Ahten (Attimis)
11. Fojda
12.Tavorjana
13.
Podbonesec
(Pulfero)
14. Sovodnje (Savogna)
15. Grmek (Grimacco)
16. Dreka (Brenchia)
17. Sv. Lenart (San
Leonardo)
Nadiške doline
20.193
50–75
18. Srednje (Stregna)
19.
Praprotno
(Prepotto)
20. Špeter Slovenov
(San Piesto al Natisone)
21. Čedad (Cividale del
Friuli
Videmska
52.744
25–50
pokrajina
22. Dolenje (Dolegna
del Collio)
Goriška brda
23. Krmin (Cormons)
9.317
10–25
24.
Števerjan
(S.
Floriano del Collio)
Goriško
25. Gorica
41.325
10–25
26. Sovodnje ob Soči
(Savogna d Izonco)
Goriška brda
27. Doberdob (Dobern 5.291
50–75
del Lago)
28. Zagraj (Sagrado)
29. Ronce (Ronchi dei
Legionari)
Laško
40.335
5 - 10
30. Tržič (Monfalcone)

Število
v
Slovencev

21.000
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Goriška pokrajina

96.268

31.
Devin-Nabrežina
(Duino-Aurisina)
32. Zgonik (Sgonico)
33.
Repentabor
Tržaška pokrajina (Monrupino)
282.579
34. Trst (Trieste)
35.
Dolina
(San
Dorligo della Valle)
36. Milje (Muggia)
Skupaj (36 občin)
431.591
Novejša poselitvena območja
Furlanska nižina
160.306
Posočje
40.115
Skupaj
200.421
Celota
632.012
Vir: Stranj, 1992.

10–25

15.000

10–25

49.000

10–25

85.000

5–10
5–10
5–10
10–25

8.000
3.000
11.000
96.000

4.2.2 Družbeno-ekonomske značilnosti Slovencev v Italiji
Vitalnost in razvoj manjšine mora temeljiti na čim bolj trdnih gospodarskih osnovah in
krepitvi lastne gospodarske baze, h kateri je težila slovenska manjšina, pri čemer pa se je
spopadala s problemi časa (Manjšine in čezmejno sodelovanje, 2004). V agrarno revolucijo
ter prehodom v industrijsko in splošno modernizacijo gospodarstva so v Lombardiji vstopili v
18. stoletju, v Sloveniji sredi 19. stoletja, na območju beneške oblasti pa se je začelo z
ogromno zamudo, dejansko po drugi svetovni vojni. Šele tedaj se je začelo opuščati
najemništvo, kmetje so se zaposlovali v industriji ali pa so se izselili, zaradi česar je prihajalo
do premalo razpoložljivih delovnih mest v industriji. Agrarni sektor je v skupni gospodarski
sliki prevladoval do leta 1870, ko je preživljal 73 % prebivalstva, leta 1911 66 % in leta 1951
še 43 % prebivalstva. Podatki o naglem upadanju agrarnega prebivalstva se pojavijo šele po
popisu leta 1951. V deželi Furlaniji-Julijski krajini se je med leti 1951 in 1971 število
kmečkega prebivalstva skrčilo od 170 tisoč na 42 tisoč, torej za 75 %, v italijanskem
povprečju pa za 60 %. Ob popisu leta 1981 je bilo v deželi Furlaniji-Julijski krajini zaposlene
v kmetijstvu le še 8 % delovne sile (Stranj, 1999).
Z množično emigracijo in izginjanjem agrarnega načina življenja pa je furlanska identiteta
začela izgubljati tla pod nogami. Za območje sta bila značilna dva tipa izseljevanja. Prvi je
sezonski, ki je bil značilen za gorati svet in se je pojavljal že od 16. stoletja. Prva faza
izseljevanja je potekala v jesenskih in zimskih mesecih, ko prisotnost zaradi pašne živinoreje
ni bila nujno potrebna. Šlo je za specializirano in selektivno emigracijo zlasti s krošarjenjem z
raznim blagom. Zaradi različnih dejavnikov je prišlo do nove faze sezonske izselitve.
Prebivalstvo je še naprej ostajalo na meji prehranjevalnih zmogljivosti ozemlja, vse daljše
odsotnosti in povečan zaslužek pa so ta pritisk omilile. S prihodom industrijske revolucije se
je začela druga faza sezonskega izseljevanja, ki zaradi potreb v industriji ni bila več selektivna
in je velik del emigrantov, različnih po spolu in starosti, začel svojo delovno izkušnjo po
različnih deželah. Delovna sezona nove emigracijske faze je trajala dlje časa, od marca do
jeseni, in je tako postajala vse bolj podobna končni, trajni izselitvi. Nastop ženske emigracije
je pomenil ključen korak v razkroju stare agrarne strukture tudi na področju demografskega
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stanja. Ženske so med obema vojnama začele odhajati pretežno za služkinje k bogatim
družinam večjih mest. Prebivalstvo se na izvornem ozemlju ni več reproduciralo, s tem pa sta
se starostna piramida in spolna sestava začeli ireverzibilno rušiti. Nekatere občine Beneške
Slovenije in furlanskega goratega predela so le v nekaj desetletjih doživele tako močan padec,
da so prišle na sam vrh demografsko najbolj izvotljenih italijanskih območij. V začetku 20.
stoletja je delež začasno izseljene delovne sile za Furlanijo znašal kar 80,6 ‰, povprečje za
celotno Italijo pa je znašalo 5,7 ‰ prebivalstva (Stranj, 1999).
Stalno izseljevanje je imelo povsem drugačno genezo kot začasno. Zajelo je predvsem
nižinski del in s tem revnejše kmečke sloje, kolone, najemnike, ki niso mogli spoštovati
najemniških pogodb. Industrijska revolucija je privedla do številnih dopolnilnih domačih
dejavnosti. Stalno izseljevanje je postopoma naraščalo, vendar počasneje kot sezonsko.
Največji obseg izseljevanja se je začel po drugi svetovni vojni in zajel vse dele dežele z
izjemo izseljevanja v Terskih dolinah v Beneški Sloveniji. Ta pojav lahko razložimo z
izoliranostjo in z zakoreninjenostjo tradicionalnih agrarnih struktur, ki so težile k
samozadostnosti. Izseljevanje je sprožilo nadpovprečen val dokončnega izseljevanja, ki je
trajal med leti 1950 in 1970, ni pa zaznamoval samo dežele Furlanije-Julijske krajine. Iz
italijanskega juga so se istočasno izselili štirje milijoni prebivalcev, od tega približno polovica
na sever. Sprva so oblasti gledale na izseljevanje kot na normalen pojav, ki naravno
uravnoveša razmere na trgu delovne sile, a so kmalu prišle do ugotovitve o dolgoročnih in
negativnih učinkih praznjenja prostora (Stranj, 1999).
Gospodarski razvoj Furlanije-Julijske krajina glede na različen razvoj samega gospodarstva
razdelimo na dve območji. Prvo območje, ki spada v tako imenovane zamudniške vzorce in
integracije gospodarstva, je Furlanija. Njen industrijski razvoj je negativno pogojevalo več
faktorjev: obsežna gorata območja, ki so z izseljevanjem dodatno zavirala možnost
modernizacije, zaostali družbeni odnosi v agrarnem sektorju, obmejna lega na vse bolj
nestabilni strateški prelomnici, pomanjkanje premoga in železa, ki sta bili glavni surovini v
industriji. Na razpolago je bila vodna energija, ki pa so jo skromno izkoriščali. Od rudnih
nahajališč je bil pomembnejši le rabeljski rudnik cinka in premoga. V Furlaniji je
primanjkoval tudi kapital. Prva svetovna vojna je povzročila zelo hudo razdejanje in dejansko
30-letni zastoj proizvodnje; ob koncu dvajsetih let 20. stoletja je bilo gospodarstvo na ravni iz
leta 1890. Šele po koncu vojne, v sredini šestdesetih let 20. stoletja je zavel nov veter ob
postopnem odpiranju meje s tedanjo Jugoslavijo. Gospodarstvo je slonelo na mali industriji,
pogosto na obrtništvu. Doba industrijskega razvoja sovpada z ustanovitvijo avtonomne dežele
Furlanije-Julijske krajina, ki se je v okviru svojih gospodarskih smernic usmerila tudi na to
območje. Leta 1973 se je izseljevanje iz območja zaključilo, tri leta kasneje pa je območje
prizadel katastrofalni potres, ki je prekinil gospodarski razvoj. Marsikdo se je zbal, da si
Furlanija ne bo opomogla, vendar se je zgodilo ravno nasprotno; gospodarski obrati so bili
obnovljeni prej kot stanovanjski fond in bili tudi posodobljeni. Ob zagonu, ki je vključeval
tudi gradbeništvo, je Furlanija dosegla sunek industrializacije. Potres je pomenil tudi
zgodovinski mejnik med odnosi Slovencev z matično državo. Pomoč iz Slovenije je
predstavljala prvi uradni povojni stik. Dovolj močne skupnosti so si okrepile identiteto z
obnovo, šibke pa so izgubile zadnje sledove. To je razvidno že po izgledu vasi in naselij, ki so
po obnovi spremenile obliko. Nadiške doline so okrepile svoje jedro slovenske identifikacije,
kar se je med drugim izrazilo z nastankom zasebne dvojezične osnovne šole. Slovensko
prebivalstvo Terskih dolin je v drugačnih pogojih doživelo drugačno evolucijo. Ta skupnost je
na kritični točki identifikacijskega procesa, ki ne bi dopuščal priključitve slovenskemu
kulturnemu prostoru. Če priključitev ne bo uspela, je slovenska skupnost zaradi omejenega
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obsega in družbeno-gospodarske šibkosti obsojena, da jo absorbira italijansko-furlanski krog
(Stranj, 1999).
Drugo območje in hitrejši gospodarski razvoj pa je bil v tržaški in goriški regiji. Industrijski
razvoj Trsta je sovpadal z novim gospodarskim razvojem Avstro-Ogrske od leta 1866 ter z
izgradnjo železniške povezave. V Trstu se je razvila težka industrija, nastajale pa so tudi
finančne ustanove ter kreditne zadruge. Gorica je imela manj relevantno, a kljub temu
donosno vlogo posrednika in dobavitelja proizvodov za potrebe srednjeevropskega trga. Leta
1907 je v Tržiču začela delovati ladjedelnica, ki je sedem let pozneje štela 2500 zaposlenih.
Tržaški kapital pa se je postopoma širil proti Furlanski dolini do mesta Pordenone, kjer se je
razvila tekstilna industrija. Za gospodarski razvoj območja je imela veliko vlogo izgradnja
železnice, ki so jo zgradili v sedemdesetih letih 18. stoletja in je povezovala Mestre ter Krmin,
proga pa se je navezala na krak, ki je prihajal iz Trsta in Gorice. Ob priključitvi Benečije
Italiji je bila leta 1879 dokončana tabeljska proga oziroma severna povezava z avstrijskim
ozemljem. Po drugi svetovni vojni se je moderniziralo in okrepilo prometno omrežje. Dežela
je tako dobila avtocestno omrežje, letališče, drugi tir na povezavi Videm–Trbiž. Avtocesta je
povezovala vzhod in zahod kot tudi sever in jug, tranzitno vlogo pa je imel naftovod iz Trsta
proti Ingolstatu. Povojni gospodarski razvoj tržaške in goriške regije je že temeljil na terciarni
dejavnosti, čeprav je industrija veljala za steber gospodarstva. Trst je zaradi gospodarske
podlage ohranil vodilno mesto na finančnem tržišču (Stranj 1999).
Po osamosvojitvi Slovenije je nastopila nova faza v odnosih med obema stranema meje, ko je
treba na novo definirati pojem obmejnega sodelovanja v tem prostoru (Stranj, 1999).
Po informacijah italijanskega statističnega urada so podatki po pokrajinah dostopni od leta
2004, tako da je tudi analiza narejena od omenjenega leta. Stopnja brezposelnosti v deželi
Furlaniji-Julijski krajini se je od leta 2004 do leta 2015 povečala s 4 % na 8 %, takšen trend
velja tudi za področje celotne Italije. Iz grafa iz slike 1 je razvidno, da je tako na področju
Italije, dežele Furlanije-Julijske krajine in vseh štirih pokrajinah trend stopnje brezposelnosti
podoben. Od leta 2004 se stopnja brezposelnosti povečuje do leta 2014, ko se po statističnih
podatkih stopnja brezposelnosti zmanjšuje. Pred svetovno gospodarsko krizo, ki ni prizanesla
niti Italiji je imela pokrajina Gorica v deželi Furlaniji-Julijski krajini najnižjo stopnjo
brezposelnosti (3,4 %), najvišjo stopnjo brezposelnosti pa Trst, vendar je bila ta stopnja pod
italijanskim povprečjem, ki je znašalo 8 %. Leta 2015 je bila najnižja stopnja brezposelnosti v
pokrajini Pordenone, tj. 6,8 %, najvišja pa je bila zabeležena v pokrajini Gorica z 8,7 %.

30

Stopnja brezposelnosti v %

Stopnja brezposelnosti pokrajin v FurlanijiJulijski krajini med leti 2004 in 2015
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Slika1: Stopnja brezposelnosti pokrajin v Furlaniji-Julijski krajini med leti 2004 in 2015 (Vir:
ISAT, 2016.)
Slika 2 prikazuje delež delovno aktivnega prebivalstva med 15 in 64 letom. V vseh štirih
pokrajinah je v 11-letnem obdobju stopnja okoli 60 % oziroma 62 %, največjo stopnjo
delovno aktivnega prebivalstva pa ima pokrajina Pordenone leta 2012 s 67 %. Delež delovno
aktivnega prebivalstva je v primerjavi s povprečjem Italije bistveno višji, saj znaša med 55 %
in 58 %.
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64 let
Delež v %

70,0
60,0
50,0
40,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Leto
Itaija

Furlanija-Julijska krajina

Videm

Gorica

Trst

Pordenone

Slika 2: Delež delovno aktivnega prebivalstva med 15 in 64 let (Vir: ISAT, 2016)
Uporaba interneta v deželi Furlaniji-Julijski krajini je v primerjavi z analizo na državni ravni
nadpovprečna. Na sliki 3 v grafu je prikazana uporaba interneta na 100 prebivalcev. Od leta
2002 do leta 2014 se je uporaba interneta zvišala od 31 in 63 na 100 anketiranih oseb. Istega
leta je bila uporaba interneta nadpovprečna tako na ravni države, v regiji severne Italije kot
tudi na klasifikaciji NUTS1 oziroma v severovzhodnem delu Italije. Največji preskok je viden
pri uporabnikih, ki internet uporabljajo vsak dan. Iz leta 2002 se je uporaba zvišala z 9
uporabnikov na 41 uporabnikov na 100 anketiranih. Na drugi strani se je število oseb, ki ne
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uporabljajo interneta, iz leta 2002 do 2014 skoraj prepolovilo in znaša 34 oseb na 100
anketiranih.
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Slika 3: Uporaba interneta na 100 prebivalcev med leti 2002 in 2014 (Vir: ISAT, 2016)

5 ZGODOVINSKI PREGLED SLOVENCEV V ITALIJI
5.1 SLOVENCI V ITALIJI PRED PRVO SVETOVNO VOJNO
Prve poselitve Slovanov na območje današnje Slovenije in širšega območja segajo v 6.
stoletje. Prihajali so v posameznih valovih in zasedli prostor, širši od prostora, ki ga zasedajo
danes (Manjšine in čezmejno sodelovanje, 2004). V srednjem veku je slovenski živelj v
Furlaniji verjetno predstavljal pretežno kmečke kolonije, ki so jih v te kraje privabili
predvsem oglejski patriarhi, da bi z njimi poselili obširna območja, ki so jih opustošili razni
vdori in naravne nesreče. Slovenska srednjeveška slovanska naselja so se skozi čas asimilirala
s krajevnim prebivalstvom ter furlanizirala. V tem dolgem obdobju se je prostor, na katerem
so živeli Slovenci, najprej razdrobil v male fevdalne posesti, kasneje pa se je začela
povezanost v širše enote, ki še danes obstajajo v obliki regij. Med 13. in 16. stoletjem je
skoraj celotno ozemlje, na katerem so prebivali Slovenci, prišlo pod oblast Habsburžanov,
Benečijo, ki je od frankovske nadvlade skupaj s Furlani prešla v Beneško republiko in kot
obmejno obrambno območje dobila vrsto privilegijev ter določeno stopnjo avtonomije.
Pomembno obdobje v srednjem veku predstavlja reformacija in protireformacija, saj je pod
močnim vplivom Primoža Trubarja deloval tržaški škof Pieter Bonom, ki je širil pomen
slovenskega knjižnega jezika (Manjšine in čezmejno sodelovanje, 2004).
Republika sv. Marka je do svojega propada vladala nad goratim področjem reke Nadiže in
Tere, zaradi etnične sestave pa se je na tem območju uveljavilo ime Beneška Slovenija ali
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Benečija. Leta 1866 je Habsburška monarhija izgubila vojno s Prusijo ter Italijo, slednja si je s
tem zagotovila območje Benečije in Rezije v tako imenovano Beneško kraljestvo. S
plebiscitom za združitev Italije so z veliko večino potrdili Savojsko kraljevino, saj je le-ta
oživljala spomin na Beneško republiko, ki je med Slovenci uživala visoko stopnjo upravne
avtonomije, Slovenci pa so bili upravičeni do plačevanja davkov v zameno za varovanje meje.
Gospodarska odvisnost od furlanskega prostora ter šibka narodna zavest sta imeli pomembno
vlogo pri odločitvi za Italijo. Obenem je italijanska vladajoča elita težila k oblikovanju
nacionalne, centralistično urejene države, v kateri ni bilo prostora za jezikovne in etnične
partikularizme (Wohinz in sod., 2000). Zgodovinsko dogajanje je v času petstoletne
pripadnosti različnim državam in vplivom povzročilo globoke jezikovne in kulturne
prelomnice. Pa vendar obstajajo različne geneze o narodnem preporodu. Zgodovinsko
dogajanje, ki je Slovence v Videmski pokrajini bistveno diferenciralo do drugih Slovencev v
Italiji se je začelo šele pred sto leti, ko so tržaški in goriški Slovenci začeli doživljati nagel
družbeno-gospodarski razvoj v tesnem stiku s svojim narodnim zaledjem, ki je istočasno
doživljalo narodno emancipacijo (Stranj, 1999). Po kratkem obdobju vladavine Napoleona in
Ilirskih provinc je tudi Slovence zajelo revolucionarno obdobje iz leta 1848. Ob slovenskem
narodnem prebujanju so tudi v Gorici in Trstu zacvetela društva, krožki in najrazličnejše
organizacije (Manjšine in čezmejno sodelovanje, 2004).
Kmalu so razpustili še redke krajevne ustanove (razen davčnih), ki so v Špetru Slovenov
pričale o avtonomiji in jih prenesli v Čedad, obenem pa so začeli tudi z načrtno asimilacijo:
leta 1867 so Špeter Slovenov preimenovali v Špeter ob Nadiži. V upravo in na sodišče so
uvedli italijanščino, arhive pa so prepustili propadu. Raznarodovanje je bilo najbolj prisotno v
šoli. Po vseh vaseh so načrtno razpredli mrežo osnovnih šol, kjer ni bilo prostora za slovenski
jezik. Motila je tudi slovenska beseda v cerkvi, iz katere so jo oblasti z močnimi pritiski na
lokalno duhovščino s podporo Videmske škofije skušale čim prej izriniti. Temu se je uprla
večina domačih duhovnikov, ki so še naprej pridigali v razumljivem jeziku. Kljub
sovražnemu odnosu Italije do Beneških Slovencev se je proti koncu stoletja začel narodni
preporod ter kulturni vzpon. Iz Gorice, Ljubljane predvsem pa iz Celovca so začele prihajati
knjige, predvsem nabožno čtivo in izdaje Mohorjeve družbe, kar je izredno vznemirilo oblast.
Naraslo je tudi število naročnikov na knjige Mohorjeve družbe, za uveljavitev slovenske
kulture pa je v Beneški Sloveniji v tem času največ storil duhovnik, pesnik in pisatelj Ivan
Trinko, ki se je zavzemal za beneško samobitnost (Wohinz in sod., 2000).
Primorci so zgradili svojo narodnostno strukturo in zavest, medtem ko so bili Benečani
povsem odrezani od vseh faz modernizacije slovenskega prostora. Izseljevanje je
demografsko in gospodarsko oslabilo območje, prav tako je italijanska oblast ovirala razvoj
regionalne zavesti med Furlani. Ta miselnost je pri Italijanih še toliko bolj zavirala razvoj
zavesti med Slovenci, ki so imeli svoje rojake v sosednji državi, ki pa je bila ideološko in
strateško neskladna z italijanskimi interesi. Po aneksiji leta 1866 je etnična meja začela
postajati »pojem mitičnih razsežnosti« (Stranj, 1999).

5.2 SLOVENCI V ITALIJI V ČASU MED VOJNAMA
Ob izbruhu prve svetovne vojne je Italija razglasila nevtralnost z namenom, da bi iztržila čim
več za sodelovanje v vojni. Od Avstrije je zahtevala med drugim tudi Gorico, za Trst pa
neodvisno državo, na kar Avstrija ni pristala. Dunaj je zahteve zavrnil, zato se je Italija
pogodila z antantnimi silami in podpisala londonski pakt, s katerim je antanta obljubila Italiji
avstro-ogrsko ozemlje. S tem je Italija začela z izvajanjem iredentizma. 23. maja 1915 je
Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski in s tem odprla 600 km dolgo soško fronto, od prelaza
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Stelvio do severnega Jadrana, ki je potekala po slovenskem etničnem ozemlju ob reki Soči od
izliva Timave. Tako je italijanska država drugič stopila na slovensko ozemlje (prvič v
Benečijo in Rezijo leta 1866). Ofenzive so se vrstile na območju Brd in gornjega Posočja v
okolici Krna, Sabotinu in na Doberdobski planoti, ki je ostala v slovenskem zgodovinskem
spominu kot Doberdob – slovenskih fantov grob. Prav tako je italijanska vojska zasedla
zahodni pas Krasa, spodnji del Furlanije ter ozek rob Banjske planote. Italijani so v
okupiranih ozemljih prevzeli vojaško in civilno oblast, posegli in prevzeli so upravne posle,
sodstvo, cerkveno upravo, zdravstveno in socialno varstvo ter gospodarstvo. Slovensko
prebivalstvo (okoli 12.000 ljudi) so evakuirali v zaledje ali razselili v notranjost Italije. Hudi
boji, bombardiranje in poboji tudi na avstrijski strani gornjega Posočja so pregnali v
begunstvo okrog 80.000 Slovencev, do konca vojne z vsega frontnega območja do 140.000
Slovencev (Wohinz in sod., 2000).
V prvi svetovni vojni je kobariški poraz zaznamoval prostor in v očeh italijanskih politikov
postal izredno ranljivo območje; to mnenje se je utrdilo med drugo svetovno vojno. Kako
pomembno vlogo je imela Furlanija-Julijska krajina za Italijane kaže dejstvo, da je imela do
nedavnega na tem območju tretjino svojih oboroženih sil (Stranj, 1999).
S podpisanim premirjem med Avstro-Ogrsko in Antanto ter z zasedbo in aneksijo ozemlja je
prišlo pod Italijo več kot 800.000 ha ozemlja z več kot 900.000 prebivalci, meja pa je bila
določena z Londonskim paktom leta 1915. Po štetju iz leta 1910 je bilo 421.000 ljudi z
italijanskim pogovornim jezikom in 480.000 ljudi oziroma 52.2 % s slovenskim ali hrvaškim
jezikom. Po ocenah, ki jih je opravil italijanski tržaški zgodovinar Carlo Schiffrer, je bilo leta
1921 na tem območju 52 % Italijanov. Na novo je bilo Italiji priključenih med 290.000 in
327.000 Slovencev, ki so skupaj s 34.000 Beneškimi Slovenci v Videmski pokrajini tvorili
dobro četrtino celotnega slovenskega naroda. Ljudsko štetje decembra 1921 je bilo prirejeno v
korist italijanskega elementa, na priključenem ozemlju je bilo ugotovljenih le 271.035
prebivalcev s slovenskim pogovornim jezikom, kar je bilo deloma posledica beguncev, ki se
niso vrnili. O pristranskosti italijanskega štetja pričajo tudi štetja po župnijah, saj so leta 1934
tajno našteli 343.684 Slovencev. Naseljeni so bili vzhodno od agrarne etnične meje, ki je tekla
med Furlansko nižino in pogorjem, v mestih Gorica, Trst in na Koprskem pa tudi mešano
skupaj z Italijani (Wohinz in sod., 2000).
Med prvo svetovno vojno je gospodarstvo primorskih Slovencev propadlo, območje soške
fronte je bilo opustošeno, naselja porušena, polja in vinogradi pa tudi kulturna dediščina
uničena. Primorski in tržaški Slovenci so prišli pod Italijo z bogato kulturno, politično in
gospodarsko dediščino, ustvarjeno desetletja pred prvo svetovno vojno. Po koncu prve
svetovne vojne pa so se begunci začeli vračati in oživili družbenopolitično in gospodarsko
življenje. Primorski in tržaški Slovenci so se množično izrekali za majniško deklaracijo, ki so
jo v dunajskem parlamentu predložili slovenski in hrvaški poslanci. Leta 1918 so v mnogih
krajih ustanovili narodne svete, narodne straže ter Zvezo slovenskih županov, ki so prevzeli
oblast po razpadu Avstro-Ogrske. Skupaj je pripadnost državi SHS podpisalo 81 goriških
občin, v Tržaški pokrajini pa je bila slika povsem drugačna, in sicer zaradi težnje o
ustanovitvi Svobodnega tržaškega ozemlja (Wohinz in sod., 2000).
Po porazu pri Kobaridu oktobra 1917 in vstopu Združenih držav Amerike v vojno se je odnos
Italije do Slovencev spremenil. V t. i. Rimskem paketu aprila 1928 je bil podpisan sporazum,
ki je določal, da sta enotnost in neodvisnost jugoslovanskega ljudstva življenjski interes
Italije, kakor je izpolnitev italijanske narodne združitve interes jugoslovanskega ljudstva.
Podpisniki so se obvezali, da bodo rešili razna ozemeljska nesoglasja sporazumno in
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prijateljsko na temelju narodnostnega načela in narodne samoodločbe, tako da ne bodo
prizadeti življenjski interesi ne enega ne drugega naroda. Manjšim skupinam enega ali
drugega naroda, ki bi ostale v mejah drugega naroda, naj bi bili zagotovljeni pravica do
varovanja jezika in kulture ter možnost, da razvijajo svoje gospodarske koristi. Sporazum pa
ni imel značaja meddržavne pogodbe, čeprav je bil med podpisniki tudi takratni italijanski
premier Orlando (Wohinz in sod., 2000).
V zasedenemu ozemlju je Italija začela uveljavljati svoj državi sistem in s tem podrejenost
Julijske krajine Osrednjemu uradu za nove pokrajine pri italijanski vladi. Namen ukrepov je
bil izbrisati prisotnost slovanskega naroda, razpustili so slovenske narodne svete, preprečili
vsa slovenska in hrvaška politična gibanja s prepovedjo nošenja slovanskih barv, zastav, slik,
internirali so slovenske in hrvaške vojake kot vojne ujetnike, izobražence, učitelje in
duhovnike pa konfinirali na Sardinijo (Wohinz in sod., 2000).
Leta 1923 je bila ustanovljena »velika« Videmska pokrajina, ki je poleg svojih 179 občin
dobila še 149 novih, pretežno slovenskih na Goriškem. Šlo je za poizkus fašističnih oblasti, da
se močna slovenska manjšina, ki je prišla v okvir italijanskih meja, nevtralizira s pomočjo
furlanske večine. Vendar je bila leta 1927 iz 126 videmskih občin spet oblikovana Goriška
pokrajina. Pokrajina Friuli (današnja pokrajina Vidma in Pordenona) je ohranila
nespremenjene meje od leta 1927 do 1968, ko se je Pordenonska pokrajina osamosvojila. V
času med obema vojnama je fašistično gibanje pustilo svoj pečat in dodobra spremenilo status
Slovencev. Prva fašistična akcija, ki je simbolizirala bodoče odnose italijanske države do
slovanske manjšine, pa je bil požig osrednjega sedeža slovenskih društev Narodnega doma v
Trstu in drugih ustanov, ki se je zgodil 13. julija 1920. Na zasedenem območju je nastal t. i.
obmejni fašizem – fascismo di frontiera, nadzor z nasiljem in uničevanjem imovine, sedeži
strank in društev, kulturne ustanove, gospodarske zadruge, tiskarne, vasi ... (Wohinz in sod.,
2000).
5.2.1 Rapalska pogodba
Tako italijanska kot tudi jugoslovanska stran s posredovanjem antantnih sil niso našle rešitev
glede razmejitve in določitve meje med državama. Italija je vztrajala pri maksimalni zahtevi:
meja po črti Londonskega pakta (ozemlje Tridentina, južne Tirolske, na jadranski strani pa
deželo Goriško-Gradiščansko, Trst, Istro, osrednji deli Dalmacije z otoki) ter na novo tudi
Reko. Stališče jugoslovanske diplomacije pa je bilo, da naj Italija dobi Furlanijo do črte
Krmin–Gradiška–Tržič, Trst in zahodno obalo Istre prepusti arbitraži ameriškemu
predsedniku Woodrowu Wilsonu, ozemlje vzhodno do te črte ter vso jadransko obalo z otoki
pa prepusti Jugoslaviji. Predsednik Wilson je po načelu najbolj prepoznavnih etničnih meja
predložil linijo, ki je na severu od meje z Avstrijo do Nanosa tekla po razvodju (londonski
črti), nato mimo Senožeč na Učko do izliva reke Raše v morje, za Reko je predlagal
samostojno državo, Italiji pa je prisodil še labinski okraj, lošinjske otoke in Palagružo. Obe
strani sta predlog zavrnili in vztrajali pri prvotnih zahtevah, zato je bila rešitev vprašanja meje
prepuščena neposrednim pogajanjem med državama. Jugoslavija je bila zaradi pritiska
Francije in Velike Britanije ter odhoda Wilsona šibka, prav tako zaradi plebiscita in izgube
južne Koroške. Kraj Aleksander Karadjordjević je bil za hitro rešitev jadranskega vprašanja,
tudi za ceno velikih teritorialnih žrtev, ki pa niso zadevale Srbov, da bi zagotovili Kraljevini
SHS izhodišče za dobre odnose s sosedo. 12. novembra 1920 sta Kraljevina Srbov, Hrvatov in
Slovencev ter Kraljevina Italija v Rapallu podpisali pogodbo, ki je določila razmejitev med
državama. Meja je potekala na severu po razvodju med Črnim in Jadranskim morjem, na
postojnskem pa je segala čez prelaz do Planine in Rakeka ter prečkala na vzhod tekočo reko
Pivko (karta 10). Poleg Goriško-Gradiščanske dežele, Trsta in Istre je pod Italijo prišel širok
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pas Notranjske iz dežele Kranjske, vključno z mesti Idrija, Vipava, Senožeče, Postojna, Št.
Peter na Krasu in Ilirska Bistrica, na severu pa Kanalska dolina s Trbižem od dežele Koroške,
ki jo je Italiji 10. novembra 1919 prisodila senžermenska mirovna pogodba. Reka je postala
samostojna država. Italija si je priključila ne samo Slovence v narodnostno mešanih mestih,
temveč tudi povsem slovenska ozemlja, celo tista, ki so bila zunaj pojma Julijska krajina.
Četrtina slovenskega naroda je izgubila možnost živeti skupaj s svojim narodom, Slovenci in
Hrvati pa so bili obsojeni na italijanizacijo. Podrejenost Kraljevine SHS zmagoviti velesili,
Kraljevini Italiji, se je kazala tudi v tem, da je morala Jugoslavija zagotavljati popolno zaščito
manjšine v Jugoslaviji, ki je po diplomatskih virih štela 6.226 prebivalcev, polmilijonske
jugoslovanske manjšine pa Italija ni niti omenila. Zaščita ter varstvo manjšin se je po podpisu
pariške mirovne konference že uveljavilo v mednarodni praksi, vendar Italija tega ni
upoštevala (Wohinz in sod., 2000).
Z Rapalsko pogodbo so se odnosi med državama poslabšali, saj se je fašistično gibanje še bolj
okrepilo, italijanska stran pa je začela z izvajanjem hegemonistične in revizionistične politike,
ki je bila sovražna do Jugoslavije. Tako kot Rapalska je tudi Rimska pogodba manjšino
ignorirala, Jugoslavija jo je prepustila usodi, kakršno ji je namenila fašistična Italija. Pakt o
medsebojni pomoči, nevtralnosti v primeru ne izzvanega napada je veljal pet let, Mussolini pa
ga ni več hotel podaljšati, temveč ravno nasprotno. Ofenziva na Balkan s fašistično politiko
ter agresivno mentaliteto je poslala glavna naloga italijanske politike. Po hudih medsebojnih
napadih leta 1935 in 1937 sta državi sklenili tretjo politično pogodbo o prijateljstvu in
sodelovanju, ki jo je aprila 1941 prekinila Italija z vojaškim napadom na Jugoslavijo (Wohinz
in sod., 2000).
Imperialistične tendence Italije so zahtevale poitalijančenje območij ob vzhodni meji.
Predsednik Političnega društva neodrešenih Italijanov, Tržačan Giorgio Pitacco, je dejal, da bi
dopustitev enega samega otroškega vrtca pomenila priznati pravico do univerze, dopustitev
enega samega sodišča pa bi v kratkem privedla do zahtev po lastnem vrhovnem sodišču, in to
ne samo za skupine na novem ozemlju, temveč tudi za tiste skupine Slovanov, ki žive okoli
Čedada in ki niso imele nikoli nobene neitalijanske šole. Leta 1925 je Mussolini začel z
izvajanjem programa in politike do drugorodcev ter z zavračanjem avtonomije, na novo
priključena ozemlja pa upoštevati kot geografsko in zgodovinsko sestavni del Italije. Za
uresničevanje »reintegracije« slovanske manjšine je fašizem sprejemal posebne zakone in
gradil »obmejno politiko«, ki jo je izvrševal nasilno, kapilarno z vsemi sredstvi in na vseh
področjih življenja manjšine. Raznarodovalna politika je postala posebno poglavje v
italijanski zgodovini (Wohinz in sod., 2000).
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Karta 10: Državna in narodnostna meja med Slovenijo in Italijo

Vir: Vedež, DZS, 2016.
Po priključitvi Julijske krajine k Italiji januarja 1921 je bila postopoma uvedena italijanska
zakonodaja. Dežela je bila od 1927 razdeljena na 4 pokrajine (provincia); primorski Slovenci
so spadali v Goriško in Tržaško pokrajino, istrski Slovenci, skupaj s Hrvati, v puljsko ali
istrsko, slovensko ilirskobistriško območje pa v reško ali kvarnersko pokrajino, ustanovljeno
leta 1924. Beneški, retijski in kanalski Slovenci so spadali v Videmsko pokrajino, ki pa ni bila
del dežele Julijske krajine. Pokrajinsko oblast pa so izvrševali od kralja izvoljeni prefekti.
Občinske svete je fašistična vlada razpustila do konca leta 1925, leta 1928 so Slovenci in
Hrvati izgubili tudi zadnji poslanski mesti. Do leta 1945 slovenska in hrvaška manjšina nista
imeli več svojih uradnih predstavnikov v italijanski državi (Wohinz in sod., 2000).
Slovensko prebivalstvo na Primorskem je bilo v veliki večini kmečkega stanu, prevladovala je
majhna posest, v povprečju od 6 do 8 ha zemlje, v Istri pa samo 2,8. V Trstu in Gorici je od
srede 19. stoletja nastajal slovenski srednji meščanski sloj, ki je z ustvarjanjem gospodarskih
pozicij, finančnih in drugih ustanov, ogrožal hegemonijo italijanske buržoazije. Poleg
izobražencev so ga tvorili obrtniki, mali pa tudi veliki trgovci, državni uradniki in nekaj
podjetnikov. V obalnih istrskih mestih (Koper, Piran, Izola) Slovencev skoraj ni bilo,
poseljevali so le okolico, pretežno kot mali kmetje in koloni. Podobno je bilo tudi v zahodnih
Brdih, ki mejijo na Furlansko nižino. Na podeželju, ki je bila poseljena s Slovenci, je bila
poleg močnega kmetijstva prisotna tudi trgovina, obrt, gostinstvo, v manjši meri tudi lesna
industrija (Wohinz in sod., 2000).
Razvoj industrije in javna dela na slovenskem podeželju, ki jih je razvila Italija – rudnik
živega srebra v Idriji, elektrarne na Soči, tovarna cementa v Anhovem, tekstilna tovarna v
Ajdovščini, lesna industrija, cestno omrežje – niso bistveno pripomogli k zaposlovanju
slovenskega prebivalstva; italijanski delodajalci so zaposlovali predvsem priseljene italijanske
delavce. Slovence, kot cenejšo delovno silo, pa so zaposlovali v ladjedelnici v Tržiču, Trstu
in Miljah. Za slovensko Benečijo in Rezijo je bila značilna sezonska emigracija delovne sile,
ki je trajala do petdesetih let. Podobno velja tudi za goriško okolico. Vir dohodka
podeželskega prebivalstva so bili v glavnem poljedelstvo in živinoreja, obrt in trgovina,
delavske mezde, ribištvo ter kamnoseška obrt (Wohinz in sod., 2000).
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Slovenci so se v času med obema vojnama izseljevali v več valovih, največje izseljevanje pa
je bilo po zlomu svetovnega gospodarstva na Wall Streetu leta 1929. Tedaj so poleg delavcev
in revnejših kmetov začeli odhajati zlasti uradniki, učitelji, umetniki in politični delavci, s
čimer je Primorska izgubila vodilno in najbolj ustvarjalno plast ljudi pa tudi njihove potomce.
V Trstu in Gorici je bil srednji sloj praktično uničen. Posebne izseljenske skupine so
sestavljale dojilje v Egiptu, mobilizacija mož za vojno v Etiopiji, služkinje v notranjosti Italije
in ostali. Število Slovencev se je zmanjševalo tudi zaradi porok slovenskih deklet z
italijanskimi priseljenci, zlasti vojaki. Izseljevanje je bil glavni razlog za nizek naravni
prirastek, najbolj pa so nazadovale občine z izrazito kmečkim značajem, kot so: Črniče, Soča,
Košana in Tomaj za petino, Komen za šestino ter Hrpelje–Kozina za dobro četrtino. Količnik
rodnosti se je do leta 1927 znižal na Goriškem z 11,5 na 4,5, na Tržaškem pa s 4,4 na 1,6. Po
ocenah dr. Čermelja ter inž. Žerjavića se je med vojno izselilo skoraj 20 % slovenskega in
hrvaškega prebivalstva, 70.000 ljudi v Jugoslavijo, 30.000 v Južno Ameriko, od tega 20.000 v
Argentino, okrog 5000 v evropske države. Okoli 53.000 izseljencev je bilo slovenske
narodnosti (Wohinz in sod., 2000).
5.2.2 Slovenske nacionalne stranke v Italiji
Pred prvo svetovno vojno je delovala na Goriškem liberalno usmerjena Narodno napredna
stranka, Slovenska ljudska stranka, ki se je delila na staro in novo strujo, Jugoslovanska
socialnodemokratska stranka, Agrarna stranka pa je bila ustanovljena ob koncu vojne.
Narodno napredna stranka se je junija 1918 preimenovala tako kot v Sloveniji v
Jugoslovansko demokratsko stranko, struji v Slovenski ljudski stranki pa sta se junija 1918
združili in sprejeli krščanskosocialni program. Septembra istega leta se je ljudski stranki
pridružila Agrarna stranka. Tržaški Slovenci so bili od 1874 organizirani v enotnem
narodnjaškem političnem društvu Edinost z glasilom Edinost, ki je izhajalo neprekinjeno do
nasilne ukinitve društva septembra 1928. Ob okupaciji in po koncu 1. svetovne vojne so se
vse slovenske narodne stranke združile v enotno politično društvo Edinost s sedežem v Trstu,
z odsekoma za Goriško in Istrsko pokrajino. Predsedoval mu je Josip Wilfan, društvo se je
proglasilo za predstavnika in voditelja slovenske in hrvaške manjšine v Italiji in sprejelo
program zaščite njunih narodnih interesov. Sredi leta 1920 je krščanskosocialna struja
zahtevala, da društvo Edinost sprejme program, prilagojen sodobnim razmeram in potrebam
kmetov in delavcev, tudi zato, da jih odtegne iz socialističnega tabora. V ta namen je struja
ustanovila Kmetijsko-delavsko zvezo s programskimi načeli, ki so zahtevali avtonomijo
Julijske krajine, zrušitev kapitalističnega sistema in izgradnje novega reda, slonečega na
socialni pravičnosti ter enakosti vseh stanov (Wohinz in sod., 2000).
5.2.3 Razcep slovenskih narodnih sil v Italiji
Po volitvah leta 1921 se je začel v društvu Edinost razdor med liberalno in krščanskosocialno
vejo. Začetki razcepa segajo v leto 1922, ko se je goriški podtabor Edinost osamosvojil.
Konec leta 1923 pa se je enotno politično društvo Edinost tudi nazorsko razcepilo, iz
goriškega društva so izstopili liberalci in odbor za Goriško se je preoblikoval v samostojno
krščanskosocialno društvo Edinost. Razlogi za odcepitev so bili predvsem v očitanju goriških
krščanskih socialistov tržaškemu narodnjaškemu vodstvu, da nima programa, ki bi bil
privlačnejši za širše ljudske plasti, liberalno vodstvo Edinost pa je odklanjalo
krščanskosocialni program, ker ni ustrezal imovitejšim slojem pa tudi zahtevi po avtonomiji,
ki naj bi ustrezala samo Goriški, kjer so bili Slovenci v večini, na pa tudi Trstu. Po odcepitvi
je tržaška Edinost razširila svoje delovanje na vse ozemlje Julijske krajine. Tako sta za
Slovence in Hrvate v Italiji obstajali dve narodni politični stranki, ki ju niso razdvajala samo
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nazorska in programska načela, marveč tudi osebna navzkrižja med voditelji. Po prihodu
fašističnega gibanja so bili krščanski demokrati, ki jih je vodil Josip Vilfan, prisiljeni delovati
v ilegali, delovanje pa so prenesli pod krov cerkvene avtonomije, verskih društev in
organizacij. Temelji političnega programa so bili: narod, krščanstvo, socialna misel in
demokracija, združeni v celoto. Tržaška, liberalna Edinost pa je po razcepu začrtala svojo
politiko v enotnosti vseh skupnih koristi, brez razlikovanja nazorske usmeritve, brez
strankarstva, brez stanovskih interesov, ter enotni fronti za doseganje in ohranitev nacionalne
skupnosti (Wohinz in sod., 2000).
V času fašističnega gibanja, ki je prodrl v vse pore slovenstva sta obe politični stranki delovali
v ilegali. Vodstvo tržaške narodnjaške Edinosti so fašisti razgnali bodisi v emigracijo bodisi v
zapore, zato je bilo delovanje narodnoliberalne stranke šibko, krščanskosocialni tabor pa je
ohranil večji del vodilnih ljudi. S kapilarno metodo dela prek duhovnikov in krajevnih
zaupnikov so predstavljali tajno in dobro organiziran politični katolicizem. V nekaterih
primerih in pri zbiranju informacij so sodelovali z organizacijo TIGR. V odnosu do italijanske
države sta stranki nastopali kot enoten narodnjaški tabor, čeprav se nista mogli sporazumeti za
ustanovitev narodnega sveta, ki naj bi bil skupni zastopnik Slovencev (Wohinz in sod., 2000).
5.2.4 Družbeno življenje, kultura in umetnost Slovencev v Italiji
Organizacije na področju kulture in gospodarstva so bile ločene glede na politično pripadnost.
V začetku leta 1921 je krščanskosocialna stranka ustanovila Kmetijsko-delavsko zvezo, ki je
bila drugo ime za goriško politično društvo Edinost. Po ocenah takratne oblasti je stranka štela
okoli 20.000 članov, toliko, kot je bilo naročnikov Novega lista. Krščanskosocialni tabor je
ustanovil Zbor svečenikov kot vodilno organizacijo, ki je izdajala Zbornik svečenikov sv.
Pavla. Tabor je vključeval duhovnike, veliko podporo pa so imeli pri nadškofu Sedeju. Na
kulturnem področju so ustanovili Krščanskosocialno zvezo ter novo revijo Mladika, delovala
pa so tudi številna dijaška, pevska, dramska in telovadna društva. Tržaško politično društvo
Edinost je imelo dve kulturno prosvetni zvezi; za Tržaško in Istrsko ter Goriško pokrajino. V
Trstu je bila ustanovljena osrednja zveza Prosveta, v Gorici pa Zveza prosvetnih društev. Za
širjenje kulturnega duha so poskrbeli s potujočimi knjižnicami, predavanji, tečaji in ostalimi
prireditvami. Društva, ki so bila ustanovljena, so služila predvsem vzdrževanju narodne
individualnosti prek kulture, kar je bilo za fašiste iredentizem, zato je bila težnja po ukinitvi
toliko večja. Po ukinitvi se je nazorska diferenciacija brisala, v podtalnem kulturnem
delovanju so enotno nastopali ljudje različnih političnih pogledov (Wohinz in sod., 2000).
Pomembno področje dela slovenske manjšine v Italiji je bilo založništvo. V dvajsetih letih je
v Trstu in Gorici delovalo sedem slovenskih založb ter tri tiskarne. Narodno liberalni struji so
pripadale Goriška Matica, Narodna knjigarna, Narodna tiskarna in tiskarna Edinost,
krščanskosocialni pa Goriška Mohorjeva družba, Katoliška knjigarna, Jadranska založba,
Katoliška tiskarna, Zadružna tiskarna ter Katoliško tiskovno društvo v Pazinu. Založbe so
bile edine slovenske ustanove, ki jih je oblast do leta 1939 še dopuščala, prevzeti pa so morala
italijanska imena. Nekaj založb pa je v tridesetih letih prenehalo z delovanjem. Knjižne izdaje
so vsebovale politično, znanstveno domačo leposlovno in prevedeno literaturo, učbenike,
priročnike, pesmarice ... (Wohinz in sod., 2000).
Knjige iz Slovenije je bilo prepovedano uvažati na Primorsko, zato so morali sami poskrbeti
za vzgojne, izobraževalne in kulturne potrebe prebivalstva. Najplodnejši pisatelj in urednik je
bil France Bevk, med pisatelji pa so imeli pomembnejšo vlogo Ferdo Kleinmayer, Ciril
Drekonja, iz katoliških vrst pa Rade Bednaržika, pesnica Ljubka Šorli, Anton Kacin, Andrej
Pavlica ter beneški duhovnik Ivan Trinko. V emigraciji pa so z literaturo nadaljevali Primorci
Alojz Gradnik, Ivo Šorli, Ciril Kosmač, Vladimir Bartol ter Bogomir Magajna. Knjige so
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neredno in cenzurirano izhajale do leta 1939, po zatrtju kulturnih gibanj in ustanov pa so
njihov inventar prenesli na domača podstrešja lokalnega prebivalstva (Wohinz in sod., 2000).
Izdajanje časopisov je potekalo manj časa, do nastopa fašistične stranke Mussolinija. Med
drugim so krajše časovno obdobje periodično izhajali Novi list, Družina ter Istrski list, ki pa
niso smeli vsebovati narodnih ali političnih tem. V umetnosti so migracije pestile velike
izgube. Številni umetniki so emigrirali iz rodne dežele. Na Primorskem so ostali le redki
ustvarjalci, kot so Veno Pilon, Avgust Černigoj, Lojze Spazzapan, Lojze Spacal, Tone Kralj
in drugi (Wohinz in sod., 2000).
Po ocenah jugoslovanskih zgodovinarjev so Slovenci pod Italijo zaradi fašistične politike in
prepovedi slovenskega jezika v javnosti ter ukinitvi vseh dejavnosti izgubili v desetletju po
prvi vojni 488 osnovnih šol, okoli 400 društev in enako število knjižnic, politične stranke,
tisk, gospodarske zadruge in posojilnice. Z vso silo se je vršilo poitalijančevanje krajevnih
imen, osebnih imen ter priimkov, slovenski jezik pa je bil prepovedan v javnosti. Fašistična
politika, ki je vodila politiko raznarodovanja in kulturnega genocida, je temeljila na tezi, da na
vzhodni meji ni nobene narodne manjšine. Z načrtnimi ukrepi so poleg eliminacije legalnih
slovenskih inštitucij odstranili vodilni in izobraženi kader. V tridesetih letih pa se je vršilo
razlastninjene zemljišč, ki so bila v lasti Slovencev (Wohinz in sod., 2000).

5.3

SLOVENCI V ITALIJI OD DRUGE SVETOVNE VOJNE

Slovenci v Italiji so se z vojno soočili že leta 1935, ko je Italija napadla Abesinijo, današnjo
Etiopijo. Okoli 1000 mož se je z begom v Jugoslavijo izognilo mobilizaciji, po zmagi Italije
in priključitvi nove kolonije italijanskemu imperiju pa se je v Etiopijo odpravilo nekaj tisoč
brezposelnih oseb slovenske narodnosti. Oblast je njihove odhode pospeševala v skladu z
načrti raznarodovanja. Ob vstopu v vojno leta 1940 je prišlo do množičnih aretacij Slovencev,
večina jih je bila interniranih ali konfiniranih. Italijanske oblasti so poskrbele za zaščito
vzhodne meje z odstranitvijo dejanskih in potencialnih nasprotnikov režima. Slovenske
vojake so premestili v ostale dele Italije in s tem preprečili morebitno gverilo (Wohinz in sod.,
2000).
5.3.1 Slovenci v Italiji v času druge svetovne vojne
6. aprila 1941 so Nemčija, Italija, Bolgarija in Madžarska brez vojne napovedi napadle
Jugoslavijo, ki je kapitulirala 17. aprila. Slovenija je bila razdeljena na tri cone: nemška je
obsegala Gorenjsko na severu ter Štajersko in del Dolenjske; madžarska Prekmurje,
italijanska okupacijska cona pa je obsegala južno zahodno ozemlje z Notranjsko in Dolenjsko
ter glavno mesto Ljubljana. Ozemlje pod Italijo, imenovano Provincia di Lubiana, je obsegalo
4550,66 km2 s skoraj 340.000 prebivalci, katerim se je pridružilo približno 17.000
prebivalcev, ki so prebežali iz nemške okupacijske cone. 3. maja 1941 je bila Ljubljanska
provinca s kraljevim dekretom, v nasprotju z mednarodnim pravom, priključena Kraljevini
Italiji. Državna meja, določena v Rapallu, je de jure prenehala obstajati, dejansko pa jo je
okupacijska oblast ohranila kot policijsko in carinsko mejo. Tako je bilo pod Italijo
devetindvajset mesecev okoli 700.000 Slovencev, kar je bila skoraj polovica slovenskega
naroda. Slovenci so, v Julijski krajini v vseh ozirih, še naprej ostali ločeni od Slovencev v
Ljubljanski pokrajini. Okraje so upravljali italijanski fašistični funkcionarji, občine pa
slovenski župani. Okupacijska uprava je zagotavljala etnično, kulturno avtonomijo ter
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dvojezičnost, vendar se ni odpovedala italijanizaciji. Prebivalci Ljubljanske pokrajine niso
postali polnopravni državljani Italije, zato so bili oproščeni vojaške obveznosti (Wohinz in
sod., 2000).
Italija je s politiko »deli in vladaj« od vsega začetka poglabljala razdor med nasprotnimi
političnimi strankami, med pristaši OF in njenimi nasprotniki. Vse večja so bila nasprotovanja
v meščanskih političnih strankah ter duhovščino na podeželju do narodnoosvobodilnega
gibanja, saj ga je komunistična stranka izrabljala za svoje revolucionarne cilje, obračunavanje
s političnimi nasprotniki ter kolaboracionisti (Wohinz in sod., 2000).
Čeprav je bila Ljubljanska pokrajina v isti državi kot pokrajine v Julijski krajini, je rapalska
meja ostala skoraj neprepustna za gibanje ljudi. OF slovenskega naroda je kmalu razširila
svojo organizacijo iz Ljubljanske pokrajine na Primorsko pa tudi v Istro. Slovensko
prebivalstvo jo je sprejemalo, ker je predstavljala nadaljevanje boja za zahteve po priključitvi
vsega s Slovenci naseljenega ozemlja k Jugoslaviji. Nastajale so številne partizanske čete,
brigade, bataljoni. Do leta 1943 je bilo gibanje po razsežnosti ter številčnosti privržencev
najmočnejša politična sila, med katerimi so bili pripadniki tudi italijanski antifašisti, predvsem
proletariat v narodno mešanih mestih (Wohinz in sod., 2000).
Po kapitulaciji Italije 8. septembra 1943 so se Slovenci, ki so bili večinoma internirani ali
konfinirani, vrnili domov in se pridružili partizanom. Z razpadom je prenehala suverenost
italijanske države nad Ljubljansko pokrajino, dejansko, ne pa tudi formalno tudi nad Julijsko
krajino. Območje Julijske krajine ter območje, ki ga je okupirala Italija, je prevzela nemška
nacistična oblast, ki ozemlja ni uspela zasesti v celoti, saj so bile slovenske partizanske sile
premočne. Nemška vojska je zasedla glavne prometnice, ki so vodile v Italijo, večja mesta ter
industrijske obrate. Narodnoosvobodilno gibanje je 11. septembra 1943 ustanovilo
Narodnoosvobodilni svet za Primorsko Slovenijo, ki je bil do januarja 1944 najvišji organ
oblasti na Primorskem. Predsedoval mu je Joža Vilfan, sin politika Josipa Vilfana, ter pisatelj
France Bevk. Na ozemlju, ki so ga nadzorovale partizanske enote, je bila po šestnajstih letih
prisilnega molka obnovljena slovenska kulturna, prosvetna, gospodarsko-socialna in splošna
družbena dejavnost. Nacistični vrh se je odločil, da se na zasedenem območju formalno ohrani
italijansko suverenost, dejansko pa je Hitler iz provinc Ljubljana, Videm, Gorica, Trst, Pulj,
Reka ustanovil Operacijsko cono Jadransko primorje z glavnim mestom Trst. Namen cone je
bil predvsem osamiti vplive italijanske socialne republike. Na slovenskem ozemlju Primorske,
ki ga niso nadzorovale narodnoosvobodilne oblasti, je nemški okupator na zahtevo lokalnega
prebivalstva oziroma domobrancev imenoval slovenske župane. Skupaj z uradniki so
ustanavljali slovenske šole in društva, prirejali izobraževalne tečaje in kulturne manifestacije.
V Gorici so obnovili gimnazijo, založbo Goriško Mohorjevo društvo in izdajali slovenska
verska glasila ter časopis Goriški list. Razglašena je bila tudi vojaška objestnost – s strani
Mussolinijeve socialne republike, ki jo je nadvladovala nemška vojaška ureditev in pri tem
omejila z vpoklicem vojakov. Za uničevanje odpornikov in Judov, predvsem pa za rešitev
slovanskega vprašanja, je bilo v tržaški rižarni Sv. Svoboda prirejeno posebno taborišče s
krematorijem, edino uničevalno taborišče, južno od Alp (Wohinz in sod., 2000).
Kot odgovor na nacistično vojaško organizacijo je partizanska vojska iz prvotnih 30
bataljonov oblikovala močno zgrajeno vojsko v okviru IX. Korpusa narodnoosvobodilne
vojske Jugoslavije, ki sta ga sestavljali 30. in 31. divizija, vsaka s tremi brigadami. Enote so
bile razporejene po vsej Primorski in so napadale za Nemce važne komunikacije. Partizanska
oblast je poskušala skrbeti za gospodarske potrebe prebivalstva, obnavljala slovensko šolstvo
ter prosvetno-kulturno delovanje s pevskimi zbori, igralskimi skupinami, mitingi. V šolskem
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letu 1943–44 je delovalo več kot 300 slovenskih šol s priučenimi in improviziranimi učitelji.
Obstajale pa so tudi prve tiskarne, največja je bila Tiskarna Slovenija, ki je izdajala
Partizanski dnevnik, politično in propagandno gradivo ter šolske učbenike in pesmarice. Ko
so partizanske enote za nekaj ur prehitele zaveznike in 1. maja z velikimi žrtvami osvobodile
Trst, so primorski Slovenci doživeli dvojno osvoboditev: izpod nemškega okupatorja in izpod
italijanske države (Wohinz in sod., 2000).

5.3.2 Svobodno tržaško ozemlje
3. julija 1946 je svet zunanjih ministrov štirih velikih sil sklenil ustanoviti Svobodno tržaško
ozemlje (STO), ki naj bi segalo od Devina do Novigrada in prišlo pod zaščito Združenih
narodov (karta 11). Jugoslavija je sprejela ustanovitev STO kot poraz, saj se je zdelo, da je s
tem Slovenija za vselej izgubila dostop do morja. Kljub odločnim protestom se je
jugoslovanska vlada morala podrediti mednarodnemu pritisku in 10. februarja 1947 podpisati
v Parizu mirovno pogodbo z Italijo. Mirovna pogodba je določala, da bo zahodna slovenska
meja potekala od Peči do Brd po stari avstrijsko-italijanski meji, nato prešla Sočo in se
spustila k morju pri Štivanu vzhodno od Tržiča. S tem se je med primorske Slovence zarezala
nova ločnica: kanalski Slovenci (2000), Rezijani in Slovenci v Benečiji (24.763) ter na
Goriškem (18.000) so prišli ponovno pod suverenost Italije. Tržaški in istrski Slovenci (ok.
77.000) pa so bili vključeni v STO, ki je ostalo s cono A (občine Trst, Milje, Dolina,
Repentabor) in cono B (istrska obalna mesteca od Kopra do Novigrada ter Buje z okolico)
pod zaščito anglo-ameriško oziroma jugoslovansko vojaško upravo v pričakovanju, da bo
začel veljati Stalni statut STO. Mirovna pogodba je vsaj delno popravila krivico, ki je bila
narejena slovenskemu narodu z Rapalsko mejo leta 1920, saj je priključila k njegovi glavnini
velik del Posočja, Vipavsko dolino, Kras, Pivko in Brkine ter s tem povečala obseg Republike
Slovenije vsaj za tretjino (več ko 170.000 ljudi). Bolj kot Beneške Slovence je nova meja
prizadela Goričane, ker je dramatično posegla v prostor, ki je bil stoletja politično, kulturno in
gospodarsko enoten (Wohinz in sod., 2000).
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Karta 11: Zemljevid Svobodnega tržaškega ozemlja (STO)

Vir: Vedež, DZS, 2016.
Kmalu po razdelitvi ozemlja je v coni A, ki je bila pod nadzorom zavezniške vojaške uprave
imenovane ZVU, prišlo do konfliktov in bojkotov s strani Slovencev. ZVU je sicer z ukazom
obnovila italijansko zakonodajo glede vojnih zaplemb in pravic prebivalcev, vendar je za
Slovence nova zakonodaja pomenila veliko. Še več, Slovenci so postali povsem odrinjeni, saj
niso bili vključeni prav v nobeno od številnih agencij, komisij ali posvetovalnih teles,
oblikovanih v coni A. Svojega predstavnika niso imeli niti v inšpektoratu za poljedelstvo,
čeprav so sestavljali kar 90 % vsega kmečkega prebivalstva. V zgodnjem obdobju so v ZVU
poudarjali, da ostajajo nepristranski in da bodo ohranili ravnovesje med obema narodoma,
vendar tega niso uresničevali. V uradnem listu so sicer uporabljali slovenski jezik in v policijo
sprejeli nekaj Slovencev, niso pa uvedli slovenskega jezika v javno upravo in sodstvo. Poleg
tega pa slovenskih in partizanskih šol, ki so nastale leta 1945, niso prepustili v upravljanje
levici. Organizator slovenskih šol v coni A je postal Srečko Baraga, odkrit nasprotnik OF. K
bojkotu k slovenskim šolam je napovedal tudi Primorski dnevnik, ki ga je ZVU prepovedala
za nekaj časa (Wohinz in sod., 2000).
V obdobju STO, ki je trajalo med leti 1947 ter 1954, so se vrstile številne politične spletke
tako na državni kot tudi na globalni ravni, ki so pripomogle k neugodnemu razpletu in statusu
slovenskega prebivalstva (Repe).
Z razmejitvijo je meja močno posegla in zarezala med lokalne prebivalce, saj je ponekod
potekala čez hiše, vrtove in celo grobove. Odnosi med Italijo ter Jugoslavijo so ostajali še
naprej napeti, saj je Italija vztrajala o suverenosti STO pod Italijo. Nasprotna si politična
mnenja in obračunavanja med slovenskimi strankami v času STO-ja je s pridom izkoristila
italijanska stran in pridobivala politične točke za prevzem cone A, ki je bila pod nadzorom
zahodnih sil (Repe).
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Razmejitev STO je postajala čedalje večje dejstvo tudi zaradi takratnega voditelja Zavezniške
vojaške uprave Aireyja. Tržaška kriza se je dodatno zaostrila jeseni 1953, ko so
Angloameričani z dvostransko noto razglasili, da bodo iz cone A umaknili svoje enote. Leto
kasneje, 5. oktobra 1954, pa je bil podpisan Londonski sporazum o upravljanju ozemlja STO,
ki formalno ni bilo odpravljeno. V coni A je angloameriško upravo zamenjala italijanska,
cona B pa je ostala pod jugoslovansko upravo. Na mednarodni ravni sta Londonski pakt
priznali še Francija in Sovjetska zveza ter dodatno podkrepili razdelitev. Rezultat
memoranduma v naslednjih dveh desetletjih je bila manipulacija rimske vlade in izkoriščanje
v svoj prid (Wohinz in sod., 2000).
5.3.3 Slovenci v Italiji po drugi svetovni vojni
Po končani vojni je razmejitvena črta med Italijo in Slovenijo postala predmet razpravljanja
med Zahodom in Sovjetsko zvezo, saj sta državi postali predstraži nasprotnih blokov.
Mirovna pogodba je stopila z veljavo 16. septembra 1947, z njo pa je Italija pridobila popolno
suverenost nad Goriško ter Videmsko pokrajino. Pod oblastjo rimske vlade se je znašlo okoli
49.000 Slovencev, katerim je mirovna pogodba zagotavljala le splošno zaščito človekovih
pravic. Okrepilo se je tudi sovraštvo do Slovencev, vrstili so se številni protislovanski izgredi,
ki jih oblasti v Gorici niso obravnavale. Slovenske šole zakonsko niso bile priznane, njihovo
delovanje pa so zajezili predvsem s prepovedjo vpisovanja otrok iz mešanih zakonov. Prav
tako oblasti niso dovoljevale javne rabe slovenskega jezika v mestu, še naprej pa so Slovenci
ostali brez zgradb, ki si jih je fašizem nasilno prilastil. Še bolj v nasprotju z novo ustavo
Republike Italije, oblast v Videmski pokrajini ni hotela priznati narodnostne identitete
Slovencem, dopustila je določenim duhovnikom uporabo slovenskega jezika v cerkvi, v šolah
pa je bil slovenski jezik prepovedan. Obvezno vojaško služenje in gospodarska nerazvitost sta
še dodatno prispevali k izseljevanju (Wohinz in sod., 2000).
Britanci in Američani so 25. oktobra 1954 po devetih letih delovanja Zavezniške vojaške
uprave umaknili svoje čete iz cone A. Takoj je bil uveden strog policijski nadzor in prevzem
oblasti v Trstu, stopnjevale pa so se težnje po »italijanizaciji« prebivalstva. Na javnih mestih
je bil slovenski jezik prepovedan, oktobra 1955 je bil zopet v veljavi zakon iz leta 1939, ki je
prepovedoval dajati novorojenčkom »tuja« imena (zakon je bil odpravljen šele leta 1966).
Leta 1956 pa so Italijani z restriktivno interpretacijo zakona o volilnih upravičencih zbrisali z
volilnega seznama 2500 upravičencev. Še bolj je prizadelo Slovence dejstvo, da so oblasti
zaradi novega vala istrskih beguncev pospešeno nadaljevale s politiko odtujevanja slovenske
zemlje v tržaški okolici in na zahodnem Krasu. Tega procesa tržaški Slovenci kljub protestom
niso mogli zaustaviti, saj je bilo po vojni razlaščenih dobrih 25 kvadratnih kilometrov
zemljišč, kar je dvanajstina celotnega ozemlja Tržaške pokrajine. Pri tem je bila najbolj
prizadeta devinsko nabrežinska občina, katere ozemlje je pretrgalo etnično vez.
Ključni mejnik za razvoj slovenskega gospodarstva leta 1959 je bila združitev Tržaške
kreditne banke s Kmečko banko v Gorici ter štirimi hranilnicami in drugimi gospodarskimi
ustanovami v Slovensko gospodarsko združenje (pozneje Slovensko deželno gospodarsko
združenje; SDGZ). Združitev je postala nosilni steber gospodarske obnove, ki so se je
Slovenci lotili po fašističnem obdobju, ko so bili izrinjeni iz vseh zahtevnejših ekonomskih
dejavnosti. Njihov vzpon je bil težak, saj so leta 1966 dosegale vloge v slovenskih finančnih
zavodih le 1 % vseh vlog tržaških in goriških bank (Wohinz in sod., 2000).
Spremembe so prinesle marsikatero novost tudi na političnem področju v titovskem taboru.
Ljubljanske in beograjske oblasti so menile, da je treba z vrnitvijo Italije v Trst preoblikovati
ustroj njihove politične in gospodarske navzočnosti v coni A; prepričane so bile, da mora
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slovenska manjšina odslej sama skrbeti za svoj razvoj. Novembra 1954 je bila ustanovljena
Slovenska gospodarsko-kulturna zveza (SGKZ), ki naj bi kot krovna nadstrankarska
organizacija združevala slovenske strokovno-gospodarske, kulturne, športne, založniške
ustanove, podpirala njihovo dejavnost in usklajevala delo. Junija 1957 je bila tudi v Gorici
ustanovljena SGKZ, marca 1958 pa sta se organizaciji združili in tako je nastala prva
slovenska manjšinska organizacija, ki je delovala na celotnem narodnostno mešanem ozemlju
Furlanije-Julijske krajine. Leta 1967 so se vse organizacije združene levice, delujoče na
kulturnem področju, združile pod okriljem SKGZ (Wohinz in sod., 2000).
Veliko Slovencev je emigriralo, velika večina v Avstralijo ter druge čezoceanske države. Med
leti 1954 in 1960 je v tujino emigriralo med 16.000 in 22.0000 oseb, od tega približno 3000
Slovencev. Vinko Belčič, France Bevk, Vladimir Bartol, Alojz Rebula, Boris Pahor, Avgust
Černigoj, Lojze Spacal, Pavle Merku so imena, ki so razgibala lokalno kulturno dogajanje. V
Beneški Sloveniji se je kljub neugodnim razmeram s Trinkovim koledarjem leta 1953 začelo
novo kulturno obdobje. Koledarju se je kasneje pridružil Matajur oziroma Novi Matajur ter
katoliški štirinajstdnevnik Dom. Oblast je bila v pokrajinah različna in s tem tudi položaj
Slovencev. Slovence na Tržaškem je deloma ščitil Londonski memorandum, Slovencem v
Gorški in Videmski pokrajini pa je Italija odrekala status manjšine (Wohinz in sod., 2000).
Leta 1961 se je resno začelo govoriti o ustanovitvi avtonomne dežele Furlanije-Julijske
krajine, kot je določala država, so Slovenci to pobudo sprejeli zelo pozitivno. Pri tem so vse
slovenske organizacije ter politične stranke zahtevale, naj avtonomne dežele v Posebni statut
vnesejo nekaj členov o slovenski narodnostni skupnosti, ki živi v 21 občinah Videmske, 8
občinah Goriške in 6 občinah Tržaške pokrajine. Pobude pa so naletele na odločno
nasprotovanje italijanske strani. 31. januarja leta 1963 je bil sprejet deželni statut, pri čemer so
bile prezrte pravice Slovencev. Leta 1965 je ustavno sodišče deželi celo odreklo pravico o
poseganju v manjšinsko problematiko, ker naj bi bila ta v pristojnosti države. Kljub italijanski
mačehovski politiki do Slovencev je bilo v začetku šestdesetih let nekaj odločilnih sprememb.
Konservativnega papeža Pija XII. je nasledil papež Janez XXIII., ki je posvetil veliko
pozornost tudi manjšinam in njihovim pravicam. Nov politični veter v Trstu oziroma v
vodstvo lokalne Krščanske demokracije so prinesli tudi mlajši ljudje, Guido Botteri, Corrado
Belci, ki sta bila za mirno sožitje in sta si prizadevala za opuščanje nacionalističnega
spopadanja. Novembra 1962 je Slovenska krščanskosocialna zveza skupaj s Skupino
neodvisnih Slovencev ter Slovensko katoliško skupnostjo predstavila listo Slovenska
skupnost (SSk), v kateri so prevladovali novi prožnejši člani (Wohinz in sod, 2000).
Nove razmere v italijanski notranji politiki so prispevale tudi k rešitvi enega najbolj perečih
vprašanj o slovenskih šolah, ureditvi položaja ter učnega osebja, ki so bili od leta 1956
združeni v Sindikat slovenske šole. V času Zvezne vojaške uprave (ZVU) učitelji in profesorji
niso imeli stalne nastavitve ter pravice do napredovanja in pokojnine. Šele leta 1961 je zakon
št. 102 delno odpravil neurejen položaj slovenskih pedagoških delavcev, čeprav je bilo treba
čakati na prvi natečaj za stalna mesta na slovenskih osnovnih šolah do leta 1967, na srednjih
šolah pa do leta 1971. Kako težko je bilo v Italiji uresničiti katero koli potezo v prid slovenske
manjšine, se je poznalo na vsakem koraku, pokazalo pa se je tudi ob gradnji Kulturnega
doma, ki so ga zgradili v zameno za požgan Narodni dom, in ob številnih manifestacijah
(Wohinz in sod., 2000).
Nove razmere v odnosu med večino in manjšino so se kazale predvsem na kulturnem in
športnem področju, saj so bile končno deležne javne podpore tudi slovenske ustanove, ki so
živele od gmotnega priliva iz Ljubljane s posredništvom SKGZ. Slovenskemu gledališču je
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pristojno ministrstvo leta 1964 priznalo status primarnega ansambla, leta 1972 je postalo
javna ustanova. Narodna in študijska knjižnica je bila priznana kot knjižnica deželnega
pomena. Na drugi strani pa se je proti koncu šestdesetih let dvajsetega stoletja začela gradnja
naftovoda med Trstom in Ingolstadtom ter tovarne Fiatovih ladijskih motorjev v Dolinski
občini in s tem tudi novo razlaščanje slovenske posesti. Pri obrambi prizadetih lastnikov je
sodelovala tudi SKGZ, a brez večjih uspehov (Wohinz in sod., 2000).
5.3.4 Osimski sporazum
Konec šestdesetih let se je zdelo, da je prišel čas za rešitev pomembnega odprtega vprašanja
glede meje med Italijo in Jugoslavijo, vendar dogovora se zdaleč ni bilo. Razhajanje
jugoslovanske ter italijanske politike ter tedanje razmere so izkoristili italijanski neofašisti z
javnim zborovanjem ter obujanjem polemike o izgubljeni Istri. Zvrstilo se je nekaj sovražnih
akcij ter dva poizkusa atentata na slovensko šolo, ki sta bila uvod v obdobje »strategije
napetosti«, ki je zajemala vso Italijo. Dogajanja je pogojevala politika Washingtona, kjer so v
bistvu gledali na Italijo kot na svojo mejno marko in z njo tako tudi ravnali v notranji in
zunanji politiki. To je bilo potrjeno tudi leta 1975, ko so se rimska vlada in vojaški krogi pod
pritiskom ameriške diplomacije le odločili za sprejem dokončne meje med cono A in B in s
tem rešitev enega od kriznih vprašanj. Uvod v sporazum je bila odločitev papeža Pavla VI., da
28. junija 1975 sprejme odstop tržaško koprskega škofa A. Santina, ki je simbolno združeval
celotno ozemlje. Po vrsti tajnih pogovorov je bil 10. novembra 1975 v Osimu, nedaleč od
Ancone, podpisan sporazum, ki je obsegal tri bistvena vprašanja. Z njim sta državi potrdili
dokončno mejo med njima, ki je potekala med nekdanjo cono A in cono B STO. Obenem sta
si želeli izboljšati dobro sosedstvo s kakovostnim gospodarstvom. Na zahtevo Italije sta
sklenili, da bosta ustanovili na Krasu med Bazovico, Opčinami ter Sežano prosto industrijsko
cono, ki bi omogočala Jugoslaviji vključitev na zahodni trg, Italiji pa na vzhodni trg ter na
tržišča tretjega sveta. Še najbolj skop in nedorečen je bil zaradi nezainteresiranosti italijanske
strani sporazum o manjšinah v obeh državah: Londonski memorandum s svojimi določbami o
nujnih pravicah je bil odpravljen, zamenjala pa ga je obljuba obeh vlad, da bosta ohranili že
sprejete ukrepe o ohranitvi ter zaščiti pripadnikov manjšine, zapisane z določbami Posebnega
statusa. Kompromis pa je bil tako ohlapen, da so se možnosti reševanja manjšinskih vprašanj
reševale v skladu z njunimi notranji interesi. Slovenci iz vseh strani so sporazum sprejeli z
odobravanjem, vendar ne brez zadržkov in skrbi. Še najbolj so bili optimistični v SKGZ, kjer
so se nadejali za dobro gospodarsko sodelovanje, razvoj dogodkov v naslednjih letih pa teh
pričakovanj ni potrdil. Prav nasprotno, povečevalo se je protiosimsko gibanje, ki so ga
razglašali za obsojanja vredno odpoved coni B (Wohinz in sod., 2000).
Decembra leta 1978 je italijanska vlada imenovala Posebno komisijo za preučevanje vprašanj
slovenske jezikovne manjšine v Furlaniji-Julijski krajini. Optimistično razpoloženje je v
slovenskih krogih zavelo ob objavi osnutka odloka predsednika republike 15. julija 1978, ki
naj bi izpolnil osimske obveznosti glede manjšine. Osnutek pa je veljal le za Tržaško
pokrajino, kar pa so Slovenci zavrnili. Jabolko spora je bila Beneška Slovenija, kjer so
Slovenci uživali najmanj manjšinskih pravic. Za Beneške Slovence je imelo pomembno vlogo
v Švici ustanovljeno Društvo slovenskih izseljencev Beneške Slovenije, ki je začelo
organizirati vsakoletna kulturna srečanja v Benečiji. Leta 1976 je Furlanijo usodno prizadel
potres, pri čemer pa se je pri obnovi pokazala emancipacija Beneških Slovencev. Ob obnovi
ter kulturno-gospodarski rasti pa je prispevalo dejstvo, da so podjetja iz Slovenije ter
zamejstva začela ustanavljati manjše industrijske obrate okoli Špetra Slovenov. Odpor do
Slovencev in razvoja se je poznal tudi na političnem področju. Leta 1979 so bili izvoljeni na
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volitvah župani beneških vasi, ki so bili mnenja da v Benečiji Slovencev ni, kar pa je
zavračala Cerkev, ki se je zavzemala za manjšinske pravice Slovencev (Wohinz in sod, 2000).
Kulturna in organizacijska dejavnost v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja je med Slovenci
doživela velik razcvet, saj se je v tem času začela uveljavljati generacija, ki je izkušnja
fašizma ni neposredno obremenjevala. Leto 1976 pa je kot protiutež SKGZ nastala še druga
krovna organizacija Slovencev – Svet slovenskih organizacij (SSO), ki je vključevala tržaško
slovensko prosveto, goriško Zvezo slovenske katoliške prosvete ter druge organizacije.
Odklonilni odnos matice do zamejske pluralistične stvarnosti je bil poguben za razvoj
slovenske manjšine v Italiji in za ohranjanje celovitosti slovenskega naroda. Slovenske knjige,
ki so izšle v zamejstvu, so v knjigarne v Sloveniji prišle samo z dovoljenjem zvezne vlade.
Kljub polemikam in razkorakom, ki so nastajali znotraj manjšine, je Enotna delegacija še
naprej nadaljevala svoje delo za sprejetje globalnega zakona. Vrstili so se tudi številni
protestni shodi, kjer se je zbralo veliko Slovencev – eden največjih je bil v Gorici leta 1984,
kjer se je zbralo okoli 12.000 Slovencev. Velikega uspeha dogodki niso prinesli, saj je imela
Lista za Trst med italijanskim prebivalstvom še vedno prevelik vpliv (Wohinz in sod., 2000).
5.3.5 Slovenci v Italiji v času osamosvojitev Slovenije
Italijanska vlada je leta 1990 skušala urediti še nerešeno vprašanje slovenske manjšine s t. i.
Maccanicovim zakonom, ki pa se ni skliceval niti na Osimske sporazume niti na Londonski
sporazum glede manjšinskih pravic. Maccanicov zakon tudi ni priznaval celovitosti Slovencev
v prostoru od Milj do Tržiča, prav tako je ločeval Slovence na Tržaškem in Goriškem od
Slovencev v Videmski pokrajini in določal za Slovence v mestih Trst, Gorica in Milje manjšo
zaščitno raven od tiste iz okoliških občin. Slovenci so diskriminatornemu odnosu ostro
oporekali, kar je vsaj delno priznala tudi vlada, ki ni vztrajala z Maccanicovim osnutkom, z
zakonom iz leta 1991 pa se je obvezala za javno financiranje slovenskih kulturnih dejavnosti
in Primorskega dnevnika (Wohinz in sod., 2000).
Razpon slovenskega kulturo-prosvetnega delovanja v šolah, cerkvi, na radiu, v Slovenskem
stalnem gledališču, Narodni in študijski knjižnici in društvih je bil širok, saj je segal od
zborovskega petja do raziskovalne dejavnosti v Slovenskem raziskovalnem inštitutu v Trstu
(SLORI), oddelka za zgodovino in etnografijo v Narodni in študijski knjižnici v Trstu. V
Gorici je k razvoju prispeval leta 1981 dograjen Kulturni dom, v katerem so prirejali številne
gledališke dogodke, razstave ter tudi vsakoletni festival slovenskega filma Kinoatelje
(Wohinz in sod., 2000).
Na Tržaškem je zaradi zakoreninjene politične razdvojenosti nastala tudi vrzel ter razhajanje
na kulturnem področju. Pripadniki katoliškega tabora delujejo v Društvu slovenskih
izobražencev ter Slovenskem kulturnem klubu. Prirejajo tudi študijske dneve Draga v
istoimenski vasici, kar daje pomembno priložnost za srečanje in debato Slovencev v Italiji.
Pod okriljem SKGZ se je poleg kulturnih ter gospodarskih ustanov razvila športna dejavnost,
ki je v nekaterih panogah dosegala vidne uspehe. V okviru SKGZ so se razvile pomembne
kulturne inštitucije, ki so pomembne za vso manjšino: Slovensko stalno gledališče SSG,
Narodna in študijska knjižnica NŠK, Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, Glasbena matica
GM ter zasebne šole v Špetru in Primorski dnevnik. Ideološka napetost je nekoliko popustila
v Videmski pokrajini, saj je potekalo bolj sproščeno sodelovanje v obrambi narodne
identitete. Pomembno vlogo imajo kulturno društvo Ivan Trinko, Študijski center Nediža,
kulturno društvo Rečan ter zasebna dvojezična šola v Špetru Slovenov, ki so ji oblasti priznale
pravico javnosti šele leta 1997. V Reziji se je kulturna dejavnost okrepila po potresu 1976 v
domu na ravnici in društvu Rozjanski dum. Rezijanščina se širi predvsem v cerkvi ter
vestniku občinske uprave in v župnijskem glasilu, ki izhaja v Solbici (Wohinz in sod, 2000).
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Po drugi svetovni vojni so Slovenci v Italiji ustanovili več kot 200 organizacij, kar se kaže na
večplastnosti, vitalnosti ter bogastvu. Temeljile so na prostovoljnem delu. Na drugi strani pa
je prišlo do strankarske razvejanosti, kar ima za posledico tudi dejstvo, da ni bilo mogoče
ustanoviti telesa, ki bi predstavljalo avtoriteto in vezni člen med manjšino, italijanskimi
oblastmi ter matico. V drugi polovici osemdesetih let, ko je nastopila gospodarska kriza, ter v
začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja, ko se je osamosvojila Slovenija, pa so spremembe
tedanjo situacijo še poslabšale. Ob volitvah leta 1990 v Sloveniji so izgubili privilegiran
položaj, s tem pa tudi velik del moči, ki so je imeli desetletja v odnosu z matico (Wohinz in
sod., 2000).
Italija je z vprašanjem o premoženju istrskih beguncev sopogojevala vstop Slovenije v
Evropsko unijo, obenem pa močno pritisnila na manjšino, ki je postala nekakšen talec v
napetih odnosih med Italijo in Slovenijo. To se je poznalo pri financiranju manjšine, saj je
zaradi birokratskih zapletov prelagala financiranje za eno leto, kar je slovenske ustanove
pahnilo v hudo stisko. Najbolj so bile na udaru Narodna in študijska knjižnica, Slovensko
stalno gledališče ter Glasbena matica. Republika Slovenija je v novo ustavo vključila člen, s
katerim se obvezuje, da bo podpirala in ščitila Slovence v zamejstvu, ustanovila pa je tudi
urad (Wohinz in sod., 2000).
Odnosi med slovensko matico ter Slovenci v Italiji pa so se zaradi gospodarskih težav,
številnih trenj in nesporazumov skrhali. Prav tako je v poosamosvojitvenem obdobju prišlo do
tranzicije in prehoda iz socialističnega v kapitalistični sistem ter vprašanja financiranja obeh
krovnih in drugih organizacij, ki so delovale v Italiji (Wohinz in sod., 2000).
Med leti 1993 in 1996 so bili odnosi med Ljubljano in Rimom precej napeti, vendar so se v
Trstu na politični ravni pokazale tudi pozitivne smeri. Z močno podporo Slovencev je med leti
1993 in 1997 postal župan Trsta Riccardo Illy, ki je bil sicer previden do problematike
manjšine, vendar se je njegova uprava zavzemala za opustitev tedanje tradicionalne politike
(Wohinz in sod., 2000).
Italija je z uveljavitvijo levosredinskih strank na volitvah leta 1996 dobila vlado, ki je pod
vodstvom Romana Prodija zastavila novo, prijazno politiko do slovenske manjšine. Slovenske
televizijske oddaje, ki so bile vključene v državno italijansko televizijo, ni bilo mogoče
spremljati na Tržaškem Krasu, v delu Goriške in Videmske pokrajine. Prav tako je bilo še
vedno nejasno, kdaj bo italijanski parlament izglasoval zakon o globalni zaščiti slovenske
manjšine. Na pomanjkanje politične volje, ki je Italiji preprečevala, da uredi problem
slovenske manjšine v skladu z lastnimi in mednarodnimi obveznostmi ter z normami o
varstvu manjšin, izglasovanimi v Evropskem parlamentu in v skupščini Sveta Evrope, so
zamejski Slovenci odgovorili z množičnim zborovanjem, organiziranim maja leta 2000 na
trgu sv. Antona v Trstu. Ne glede na vsa vprašanja notranjega in mednarodnega prava pa
ostaja eden glavnih problemov slovenske manjšine v Italiji odnos, ki ga ima do manjšine
Italija: zaradi pogosto nepopolnih, površnih ter tudi sovražnih informacij, ki jih je Italija od
konca druge svetovne vojne plasirala v javnost, ima italijanska javnost ter politične sfere zelo
skromno, včasih kar nikakršno vedenje (Wohinz in sod, 2000).
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6 ORGANIZIRANOST SLOVENSKE MANJŠINE V DEŽELI
FURLANIJI - JULIJSKI KRAJINI
V deželi Furlaniji-Julijski krajini za manjšino skrbita dve krovni organizaciji: Svet slovenskih
organizacij (SSO) in Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ).

6.1 ORGANIZIRANOST SLOVENCEV V ITALIJI
Na pobudo raznih slovenskih kulturnih, športnih, gospodarskih, izobraževalnih, vzgojnih in
socialnih organizacij, zvez in društev iz Goriške, Tržaške in Videmske je prišlo 16. decembra
1976 do ustanovitve deželne organizacije, ki so jo na občnem zboru poimenovali Svet
slovenskih organizacij (SSO). Namen krovne deželne ustanove je razvoj slovenske skupnosti
v Italiji v vseh vidikih kulturnega, socialnega, političnega, športno-rekreacijskega, vzgojnoizobraževalnega, znanstvenega in ekonomskega življenja na temeljih ideološkega pluralizma,
demokracije in avtonomije. SSO sodeluje s sorodnimi organizacijami v Italiji, Sloveniji in v
drugih državah, kjer živijo Slovenci. Usklajuje, tudi v soglasju z drugo krovno organizacijo,
posege pri evropskih, državnih in deželnih organih ter krajevnih upravah. Sodeluje s
slovensko vlado pri oblikovanju skupne strategije do slovenske skupnosti izven matične
domovine. SSO koordinira in pospešuje dejavnosti članic ter zastopa njihove skupne interese
v vseh forumih in na vseh ravneh. Deželna SSO je razčlenjena na pokrajinske odbore, s sedeži
v Gorici, Trstu in Čedadu. Izvršni odbor sestavlja po pet predstavnikov iz vsake pokrajine
(Svet slovenskih organizacij, 2014).
Včlanjena društva in organizacije:
1. ARS Galerija
2. GMD – Goriška Mohorjeva družba
3. Krožek Anton Gregorčič
4. KTD – Katoliško tiskovno društvo
5. Kulturni center Lojze Bratuž
6. SCGV Emil Komel
7. SGZ – Slovensko gospodarsko
združenje
8. Sklad Libero in Zora Polojaz
9. SZ OLYMPIA – športno združenje
10. SZ SOČA – športno društvo
11. Vincencijeva konferenca
12. Zadruga Goriška Mohorjeva
13. Zveza slovenske katoliške prosvete
14. ZCPZ GORICA – Združenje
cerkvenih pevskih zborov
15. Mladinski dom
16. Skupnost družin Sončnica
17. Fundacija Gorica
18. Dom Jakob Ukmar
19. Društvo Skupnost
20. Glasbena matica
21. Deželna kmečka zveza

22. Knjižnica Dušana Černeta
23. Krožek VIRGIL ŠČEK
24. Marijanšče
25. Mladika
26. Muzej SV. JOŽEFA V Ricmanjih
Ricmanje
27. NŠK – Narodna in študijska
knjižnica/
28. Radijski Oder
29. Slovensko deželno gospodarsko
združenje
30. Sklad Mitja Čuk
31. Slovensko karitativno društvo
32. SLORI – Slovenski raziskovalni
inštitut
33. Slovenska glasbena šola
34. Slovensko zamejsko numizmatično
društvo J. V. Valvazor Prosvetnega
doma
35. SP – Ts Slovenska prosveta
36. SSG – Slovensko stalno gledališče
37. Vincencijeva Konferenca Ts V.
38. Zadruga Slovenski dom
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39. Zveza cerkvenih pevskih zborov
40. Združenje slovenskih športnih
društev v Italiji
41. Slovenci po svetu

42. Zadruga MOST
43. Združenje Don Eugenio Blanchini
44. Zavod za slovensko izobraževanje

V okviru raziskave sem opravil intervju s predsednikom društva Slovenske prosvete
gospodom Maverjem. Društvo Slovenska prosveta ima dolgo tradicijo delovanja, saj bo leta
2018 praznovalo sedemdesetletnico obstoja. Slovenska prosveta povezuje katoliška prosvetna
in kulturna društva na Tržaškem, njena poglavitna dejavnost je pospeševanje dejavnosti in
povezovanje med društvi. Slovenska prosveta izdaja mesečnik Mladika, glavna kulturna
društva so: Društvo slovenskih izobražencev, Slovenski kulturni klub, Knjižnica Dušana
Černeta ter Mladi v odkrivanju skupnih poti. Po pogovoru s predsednikom Slovenske
prosvete društva do sedaj še niso bile na gostovanju, ki bi ga organizirala katera izmed
slovenskih občin, kulturno društvo ali druge organizacije. Prav nasprotno, vabilu Slovenske
prosvete so se odzvala številna kulturna društva, ki delujejo v Slovenji. Vsi dogodki so se
odvili v glavnem po osamosvojiti Slovenije, predsednik pa je navedel nekatera izmed društev:
Medškofijski odbor za študente, društvo Slovenija v svetu, Slovenski svetovni kongres, zbor
AVE, zbor Tone Tomšič, Središče Rotunda - Koper ter razne druge gledališke skupine
(amaterske in profesionalne) s predstavami za otroke. Prebivalci matice po mnenju
predsednika na splošno niso dovolj seznanjeni s Slovensko prosveto in njenim delovanjem.
Informacije o delovanju, kontaktih in predstavah po podatkih Slovenske prosvete obiskovalci
prejmejo na internetu in s pomočjo promocije. Promocijo za dogodke izpostavljajo na spletni
strani, po različnih medijih, predvsem po radiu tisku in prek osebnih vabil. Povpraševanje
Slovencev po kulturnih dogodkih in čezmejnem sodelovanju je zadnje desetletje manjše kot
pričakovano. Po vstopu Slovenije v EU in odpravi meja so možnosti večje, vendar je
zainteresiranost manjša. Razlog je predvsem v premajhni promociji in poročanju v slovenskih
medijih, ki ga tako rekoč ni. Slovenska prosveta je seznanjena z novim portalom slovenec.si,
ki je nastal pod okriljem Urada za Slovence v zamejstvu. Z uradom aktivno sodelujejo, z
oddelkom, ki ureja spletno stran pa le občasno. Vsekakor pa bi bili pripravljeni deliti
dogodke, predstave, srečanja tudi na omenjeni spletni strani. Po besedah predsednika je
problem organizacije Slovenska skupnost premajhna prepoznavnost in podprtost krovne
organizacije. Zanimivo pa je dejstvo, da Slovenska skupnost do sedaj ni navezala stikov s
slovenskimi agencijami, turističnimi informacijskimi centri. V bodočnosti vidi Slovenska
skupnost boljše možnosti za sodelovanje, če bi jih pri tem podprla slovenska politika in
mediji. Sodelovanje s slovenskimi društvi sicer že obstaja (v zadnjih dveh letih so v okviru
evropskega projekta sodelovali v projektu Jezik), v prihodnosti pa bi bilo lahko še boljše.
SKGZ je samostojna in nadstrankarska organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1954 in je od
vsega začetka odprta do vseh komponent slovenske narodne skupnosti v Italiji. Glavni cilj
zveze je zaščita pravic in interesov slovenske narodne skupnosti ter njenih pripadnikov na
vseh področjih družbenega udejstvovanja kot tudi spodbujanje vrednot in načel sožitja ter
vzajemnega spoznavanja ljudi na meji. SKGZ združuje, podpira in usklajuje dejavnosti
številnih društev, organizacij in ustanov. Je sindikalna organizacija posebne (etnične) narave,
ki želi prispevati k razvoju in rasti skupnosti na vseh področjih njene aktivnosti. Slovenci v
Furlaniji-Julijski krajini so z organizacijskega vidika bogato dejavni na kulturnem,
izobraževalnem, gospodarskem, športnem, socialnem in drugih družbenih področjih. SKGZ
posveča slovenskemu jeziku posebno skrb in si obenem prizadeva, da bi se utrjeval krog
govorcev slovenskega jezika. V prizadevanju za skladen razvoj slovenske narodne skupnosti
v Italiji, njeno notranjo povezanost in uveljavljanje lastne identitete se SKGZ čuti odgovorno
do svoje zgodovinske dediščine, ki jo vidi v izkušnjah narodnoosvobodilnega boja ter v duhu
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prijateljskih in dobrososedskih odnosov. Ob skrbi za redno delovanje včlanjenih organizacij si
SKGZ prizadeva za razvoj demokratičnih odnosov med ljudmi in narodi, za ustvarjalno
sožitje v naši deželi ter za zaščito človekovega dostojanstva, blaginje in miru. Glavni cilj
Zveze je zaščita pravic in interesov slovenske narodne skupnosti in njenih pripadnikov na
vseh področjih družbenega udejstvovanja. Podlaga njenemu delu so vsi zakoni in listine, ki
obravnavajo in zagovarjajo status slovenske manjšine v Italiji ter vseh manjšin na splošno
(SKGZ, 2015).
Izzivi, ki jih predstavlja evropsko združevanje in potreba po skupnem sooblikovanju enotnega
teritorija, ki presega meje posameznih držav, krepijo smisel SKGZ za medsebojno
spoznavanje in zbliževanje prebivalstva obmejnih območij ter za utrjevanje prijateljskih
odnosov med sosednjimi državami.
Članice SKGZ so:
Društvo slovensko gledališče
Glasbena matica
Inštitut za slovensko kulturo
Kinoatelje
Kmečka zveza
KRUT – Krožek za kulturno,
športno in podporno udejstvovanje
7. Kulturni dom Gorica
8. Kulturno društvo 'Ivan Trinko'
9. Kulturno društvo za umetnost
KONS
10. Narodna in študijska knjižnica
11. Novi Matajur
12. Sklad Mitja Čuk
13. Slovenski dijaški dom 'Simon
Gregorčič'
14. Slovenski raziskovalni inštitut
(SLORI)
15. Slovensko deželno gospodarsko
združenje (SDGZ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

16. Slovensko
planinsko
društvo
Gorica (SPDG)
17. Slovensko planinsko društvo Trst
(SPDT)
18. Slovenski taborniki v Italiji – Rod
modrega vala
19. Zadružni center za socialno
dejavnost
20. Zavod za slovensko izobraževanje
21. Združenje slovenski dijaški dom
'Srečko Kosovel'
22. Združenje slovenskih športnih
društev v Italiji (ZSŠDI)
23. Zveza
slovenskih
izseljencev
Furlanije - Julijske krajine –
Slovenci po svetu
24. Zveza slovenskih kulturnih društev
(ZSKD)

6.2 MANJŠINSKI JEZIK
V deželi Furlaniji-Julijski krajini sta prisotni dve glavni jezikovni skupini – slovenska in
italijanska. Pripadniki slovenske manjšine govorijo slovensko, vendar v regiji obstajajo še
številne krajevne različice jezika. V Videmski pokrajini od meje z Avstrijo obstaja koroška
različica (ziljsko), sledi rezijansko in nato dve narečij iz Terske in Nadiške doline (tersko in
nadiško). V Goriški pokrajini sta prisotni briško in kraško narečje. V Tržaški pokrajini so
poleg kraške različice prisotni vplivi severovzhodne istrske govorice (brkinsko). Skoraj vsi
Slovenci v Italiji poznajo tudi italijanski dia-sistem oziroma vsaj tržaško in goriško krajevno
različico. Poznavanje italijanščine se razlikuje glede na socialni status in druge individualne
značilnosti (Manjšine in čezmejno sodelovanje, 2004).
Za uspešno sožitje med Slovenci in Italijani je potrebno medsebojno razumevanje ter učenje
obeh jezikov. Kljub dejstvu, da oba jezika pripadata dvema relativno oddaljenima
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jezikovnima skupinama, je slovenski jezik ohranil svojo vitalnost, ki se odraža tudi v številu
pesnikov in pisateljev, ki bogatijo slovensko literarno tradicijo. V vseh treh pokrajinah za
širjenje slovenskega jezika skrbi približno šeststo učiteljev, petdeset profesionalnih novinarjev
in urednikov ter številni kulturni delavci. Skupaj z gospodarstveniki, ki jih je okoli sedemsto,
uporabljajo slovenščino pri vsakodnevnem opravljanju svojega poklica (Mintur, 2007).
Edinstvenost italijanskega prostora v raznolikosti prebivalstva je Občina Trbiž, ki je edina
občina v državi, v kateri avtohtoni prebivalci govorijo skupno štiri različne jezike: italijansko,
slovensko, nemško in furlansko (Regione..., 2012). To posebnost in edinstvenost bi v občini
lahko bolj izpostavili predstavili turistom.

6.3 ŠOLSTVO MED SLOVENCI V ITALIJI
Slovenske šole v Italiji so edini uradni institucionalni kanal, ki omogoča študij slovenščine ter
približevanje slovenski zgodovini in kulturi (Stranj, P., La comunita..., 1992). Ustanovljene so
bile že v prejšnjem stoletju pod avstrijsko oblastjo, sledile so jim prekinitve v obdobju obeh
vojn in med fašizmom (Manjšine in čezmejno sodelovanje, 2004). Prizadevanja italijanske
države glede poenotenja jezika na celotnem državnem ozemlju so oškodovala drugojezičnosti
skupnosti (Mi smo tu, 2016).
V času demokratičnih vlad v Italiji med leti 1920 in 1922 se je močno okrepilo
narodnoobrambno gibanje. Najvidnejši odraz osveščene skupnosti in najmočnejši inštrument
za njen razvoj je bilo slovensko šolstvo. Po podatkih Lava Čermelja, slovenskega publicista,
je bilo pred prvo svetovno vojno 321 osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom, katerih
delovanje je prekinila soška fronta, po okupaciji pa so se postopoma obnavljale, toda ne
enakomerno. V začetku šolskega leta 1923 je bila v Italiji uveljavljena Uredba šolskih stopenj,
s katero so v prve, v naslednjih letih pa postopoma tudi v višje razrede neitalijanskih šol
uvedli italijanski učni jezik,. Pouk slovenščine je bil možen le v času dodatnih ur na posebno
prošnjo staršev, a je bil že novembra 1925 ukinjen. Do začetka šolskega leta 1928 pa Slovenci
v Italiji niso imeli več svojih osnovnih ali srednjih šol, istega leta je bil uveden italijanski
jezik tudi za verouk. Slovenski duhovniki skupaj z nadškofom Sedejem so se uprli
poitalijančevanju in ga prenesli v zakristije. Leta 1931 je nadškof tik pred odstopom sprejel
posebna navodila, da je zagotovil uporabo maternega jezika pri verskih obredih. Tako se je
slovenski jezik ohranjal le še v cerkvi, ki je postala središče vzdrževanja narodne zavesti.
Verski ter jezikovni pouk in narodno vzgojo so poučevali še med drugo svetovno vojno
(Wohinz in sod., 2000).
Hrbtenica slovenskega šolstva, dokler je legalno obstajalo, so bili učitelji. Leta 1920 je bilo v
Zvezo slovanskih učiteljskih društev včlanjenih 808 učiteljev. Zaradi šolskih reform in
premestitev je njihovo število naglo upadlo. Zveza ni imela ideološke smeri, vendar so mnogi
njeni člani sprejemali marksizem. Ob poitalijančenju šol je bilo veliko slovenskih učiteljev
odpuščenih, upokojenih ali premeščenih v notranjost Italije, večina pa jih je emigrirala v
Jugoslavijo (Wohinz in sod., 2000).
Po drugi svetovni vojni pa so šole v Italiji dobile zakonsko ureditev šele leta 1961, ko so bile
slovenske šole formalno priznane z dikcijo državne šole s slovenskim učnim jezikom, vendar
samo v Goriški in Tržaški pokrajini. Otroški vrtci, osnovne in srednje šole s slovenskim
učnim jezikom v Tržaški in Goriški pokrajini, ki delujejo po sorodnem načelu kot šole
nemške manjšine, na Južnem Tirolskem ne uživajo iste avtonomije; na italijanskih šolah se
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jezik manjšine ne poučuje (Prostorska opredeljenost, 1992). Struktura slovenske šole obsega
vse stopnje, od otroškega vrtca do višje srednje šole, vsi predmeti, razen italijanščine, pa se
poučujejo v slovenskem jeziku. Na določenih industrijskih, tehničnih, poklicnih ter
umetniških izobraževalnih smereh prihaja do pomanjkljivosti. Podrobna študija slovenskega
šolstva v Italiji, ki so jo opravili v okviru slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI, je
pokazala, da je v Tržaški pokrajini število otroških vrtcev v rahlem porastu, v Goriški
pokrajini pa se je število podvojilo (s 5 na 10 v letih 1995 in 96 ) (preglednica 5). Kar zadeva
osnovne šole, pa je razvoj ravno nasproten, in to tako glede števila šol kot tudi glede števila
vpisov v šole. V preglednici 5 so zapisani podatki za petletno obdobje med šolskimi leti
1970/71 in 1995/96, ki prikazujejo padec med 34 in 50 indeksnimi točkami. Največji padec
glede na število šol tako dosega Goriška pokrajina (kazalec 50), največjega glede na
številčnost vpisov pa dosega Tržaška pokrajina (kazalec 58). Med leti 1970 in 1995 je število
osnovnih šol v Tržaški ter Goriški pokrajini upadlo za 22 (kazalec 61), število vpisov pa je
upadlo za 690 oziroma kazalec 58 (Manjšine in čezmejno sodelovanje, 2004).
Preglednica 5: Številčnost slovenskih otroških vrtcev
šolskega leta 1954/55 do 1995/96
Šolsko leto
1954/55 1964/65 1974/75 1984/85
Tržaška
pokrajina
23
28
29
30
Goriška
pokrajina
5
9
10
11
Vir: Bodatec in Bufon, 1996.

v Goriški in Tržaški pokrajini od
1994/95 1995/96
28

27

10

10

Preglednica 6: Številčnost slovenskih osnovnih šol ter vpisov
po petletnih obdobjih
Šolska leta
1970/71 1975/76 1980/81
Število sl. šol v Tržaški pokrajini 38
35
33
Kazalec
100
92
87
Število vpisov v Tržaški
pokrajini
1178
1392
1389
Kazalec
100
112
118
Število sl. šol v Goriški pokrajini 18
14
12
Kazalec
100
78
67
Število vpisov v Goriški
pokrajini
480
555
585
Kazalec
100
116
122
Skupaj šole
56
49
45
Kazalec
100
88
80
Skupaj število vpisov
1658
1884
1974
Kazalec
100
114
119
Vir: Bodatec in Bufon, 1996.

v Goriški in Tržaški pokrajini

1985/86 1990/91 1995/96
30
28
25
79
74
66
982
83
13
72

748
63
12
67

687
58
9
50

409
85
43
77
1391
84

281
59
40
71
1029
62

281
59
34
61
968
58

V šolskem letu 1986/87 je pričel s poukom prvi razred dvojezične zasebne osnovne šole v
Špetru v Videmski pokrajini, pred tem pa je že dve leti deloval slovenski otroški vrtec.
Pobudo in veliko prizadevanje za delovanje otroškega vrtca in osnovne šole lahko pripišemo
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Zavodu za slovensko izobraževanje, leta 1997/98 pa je bila šola priznana tudi s strani
italijanske države.
Prav tako je k izobraževanju in usposabljanju bistveno prispeval Slovenski deželni zavod za
poklicno izobraževanje, ki ureja poklicno usposabljanje in je skozi obdobje delovanja začel
ponujati vedno širše možnosti poklicnega izobraževanja v Tržaški, Goriški in Videmski
pokrajini. Veliko zaslugo za šolstvo imata tudi oba slovenska dijaška domova; Slovenski
dijaški dom Srečka Kosovela v Trstu ter Slovenski dijaški dom Simona Gregorčiča v Gorici.
Na področju glasbene vzgoje in širjenju tovrstnega izobraževanja delujeta dve zasebni
glasbeni šoli; prva je Glasbena matica E. Kogoj, ki opravlja svojo dejavnost v Tržaški in
Goriški pokrajini ter v Benečiji in Kanalski dolini, druga pa Slovenski center za glasbeno
vzgojo E. Komel, ki opravlja svojo dejavnost v Goriški pokrajini. Poleg poučevanja obe
glasbeni šoli tudi koncertirata in s tem pripomoreta k prepoznavnosti v širši javnosti
(Manjšine in čezmejno sodelovanje, 2004).
Preglednica 7: Število vpisov po pokrajinah in po stopnjah šol od leta 1987 do 1997/98
Šolsko leto 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97
Tržaška pokrajina
Otroški
vrtci
473
457 469 453 443
427
418 454 449 489
Osnovne
šole
824
801 768 748 746
746
726 692 675 688
Nižje
srednje
šole
759
680 632 561 508
467
481 460 463 391
Višje
srednje
šole
901
926 884 881 898
875
829 775 722 703
Skupaj
2957 2864 2753 2643 2595 2533 2454 2381 2309 2271
Goriška pokrajina
Otroški
vrtci
216
217 205 207 223
235
232 260 269 265
Osnovne
šole
347
325 298 281 268
265
270 273 281 289
Nižje
srednje
šole
318
270 249 221 209
184
176 173 148 143
Višje
srednje
šole
352
381 382 393 418
416
383 359 333 279
Skupaj
1233 1193 1134 1102 1118 1100 1061 1065 1031 976
Tržaška in Goriška pokrajina
Otroški
vrtci
689
674 674 660 666
662
650 714 718 754
Osnovne
šole
1171 1126 1066 1029 1014 1029 996 965 956 977
Nižje
srednje
šole
1077 950 881 782 717
651
657 633 611 534
Višje
1253 1307 1266 1274 1316 1291 1212 1134 1055 982

97/98

441
657

444

633
2175

256
306

136

232
930

697
963

580
865
54

srednje
šole
Skupaj
4190
Vir: Rupel, 1997.

4057 3887 3745 3713

3633

3515 3446 3340 3247

3105

Splošni potek vpisov v vse slovenske državne šole v Italiji med šolskim letom 1987/88 in
1997/98 v Goriški in Tržaški pokrajini kaže na precejšen upad vpisov na osnovne, nižje
srednje ter višje srednje šole, medtem ko je vpis v otroške vrtce v porastu. Med pokrajinama
pa prihaja do razlik, saj v Tržaški pokrajini vse štiri izobraževalne inštitucije beležijo padec v
številu vpisov, medtem ko v Goriški pokrajini prihaja do porasta vpisov v otroške vrtce, kar je
dobra postavka za nadaljnje izobraževanje. Osnovne, nižje ter višje srednje šole se pri številu
vpisov prav tako soočajo s podobnim padcem (Manjšine in čezmejno sodelovanje, 2004).
Dvojezična osnovna šola ter vrtec v Špetru prikazana na sliki 4 je začela z delovanjem leta
1984, vendar so italijanske šolske oblasti šolo dolgo prezirale. Didaktičnim dejavnostim v
slovenskem jeziku sta dala nove razsežnosti dva državna zakona za zaščito manjšin: zakon št.
482/99, ki zadeva celotno ozemlje, in zakon št. 38/01, ki zadeva slovensko manjšino. Slednji
je povzročil podržavljenje dvojezičnega vrtca in šole. V šolskem letu 2007/08 je dvojezična
šola v Špetru dobila tudi dvojezično nižjo srednjo šolo (Mi smo tu, 2016).

Slika 4: Dvojezična šola v Špetru in šolski avtobus (Vir: Osebni arhiv, 2016)
Šolska struktura slovenskih vrtcev, osnovnih triletnih nižjih šol in petletnih višjih srednjih šol
se deli na dva modela. Na Tržaškem in Goriškem so to šole s slovenskim učnim jezikom, kjer
je italijanski model izobraževanja le delno prirejen, saj je v teh šolah slovenščina učni jezik in
ima hkrati kot predmet status prvega jezika, ob tem pa tudi italijanščina kot predmet ohranja
enak status kot na vseh italijanskih šolah in je tako dodan drugi prvi jezik. Na dvojezični šoli
v Špetru v Benečiji pa so v vrtec in razredno stopnjo osnovne šole uvedli model dvojezičnega
pouka po principu poučevanja en človek – en jezik. Jezik je torej vezan na osebo – učitelja, ki
je v razredu slovenski govorec, in na drugega učitelja, ki je italijanski govorec. Učencu in
dijaku je na Tržaškem in Goriškem omogočeno šolanje v slovenskem jeziku od vrtca do
srednje šole, dvojezično šolanje v Benečiji pa je od leta 2007/08 možno do nižje srednje šole.
Na italijanskih višjih šolah v Videmski pokrajini slovenščine ni niti kot možnost izbirnega
predmeta. Pravo nasprotje pa je v Trstu in Gorici, saj višje srednje šole nudijo kar pester izbor
različnih smeri. Po podatkih Zavoda RS za šolstvo je v manjšinskem šolstvu vpisanih
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približno tri tisoč šesto otrok v vseh stopnjah od vrtca do mature. Zaradi demografskega padca
in posledično z zmanjševanjem vpisa v šole je bojazen za obstoj slovenskih šol vedno večja.
Šola predstavlja tudi središče v kulturnem smislu, saj imajo v šolah sedež tudi kulturna
društva in je ob različnih pobudah tudi prostor srečevanja. Na robu slovenskega poselitvenega
prostora in v mestih je delež otrok večji, ki ob prehodu iz vrtca v osnovno šolo ne znajo
slovenščine ali jo uporabljajo le delno. Poseben primer pa je šola v Romjanu pri Tržiču, kjer
se delež učencev iz mešanih ali neslovenskih družin meša. Izraz neslovenski je ohlapen, saj je
lahko družina v vmesni generaciji doživela jezikovni šum.
Vračanje k slovenskemu jeziku je posledica zavestne odločitve; pogosto je v ospredju tudi
praktični vidik z znanjem dveh jezikov, bližina šolske ustanove ter kvaliteta šolske ustanove.
Osip na prehodu iz osnovne v srednjo šolo pa je očitnejši, kar je mogoče utemeljiti s trditvijo,
da se prav učenci iz mešanih in neslovenskih družin odločijo za nadaljnje šolanje v
italijanskem jeziku. Pri izbiri višje srednje šole je osip še vidnejši, saj slovenska šola pogosto
ne nudi izbrane smeri študija. Današnja slovenska šola v Italiji je prav gotovo pred novimi
izzivi. Izobraževalne ustanove se morajo zavedati spremenjene vloge, ki jo ima šola na poti
otrokovega odraščanja, obenem pa je v ospredju še razmišljanje o oblikovanju slovenskega
govorca in njegove identitete. Slovenščina v slovenski šoli v Italiji je nekaterim prvi jezik,
mnogim že drugi jezik, nekaterim pa tudi tuji jezik. Odločitev za slovensko šolo pomeni
odraščanje v slovenskem jeziku in oblikovanje slovenske identitete. Zaenkrat se ne zdi, da bi
Italija prešla na sistem šolstva, kot ga poznajo v šolah od Kopra do Pirana, kjer se v
slovenskih in italijanskih šolah ob prvem učnem jeziku poučujeta tudi italijanščina in
slovenščina kot jezik okolja (Duhovnik Antoni, 2009). Na univerzitetni ravni slovenski jezik
in književnost poučujejo na univerzah v Trstu, Vidmu, Padovi, Rimu ter Neaplju (Mintur,
2007).
Kulturno in narodno zavest bi lahko doprinesle tudi enodnevne ekskurzije s poznavanjem
Slovenije. Slovenske šole v Italiji bi tako s tematskim obiskom na zanimiv način predstavile
deželo na zgodovinskem, kulturnem in družbenem področju. Ne nazadnje ima Slovenija
veliko naravnih lepot, ki bi jih lahko predstavili učencem.
Zanimiva bi bila študija učnih programov, ki so razpisani s strani šol na letni ravni, ter
vključevanja obiskov v Slovenijo. Širjenje slovenščine bi doprinesle poletne šole oziroma
kampi, medsebojne izmenjave šol, tematsko obarvani športni dnevi ali šolske ekskurzije v
Slovenijo in območja dežele Furlanije-Julijske krajine, kjer so prisotni Slovenci. Možnost
sodelovanja šol na čezmejnem prostoru predstavljajo tudi vabila na razne delavnice, prav tako
bi lahko bil poudarek na razvoju medgeneracijskega sožitja npr. med različnimi
upokojenskimi društvi, ki bi enodnevni izlet namenili obisku slovenske šole v Italiji.
V dvojezični šoli v Špetru dajejo poudarek šolskim izletom ter ekskurzijam v Slovenijo, tako
je povprečno organiziran vsaj en izlet ali večdnevna ekskurzija v Slovenijo. Po besedah
profesorice na osnovni šoli v Špetru, gospe Vesne Jagodic, je bila lansko šolsko leto
organizirana ekskurzija v Tolmin, zimovanje v Bohinju in na Voglu, obisk Ljubljane, Izole ter
maturantski izlet v Slovenijo. Navadno organizirajo večdnevne ekskurzije enkrat na leto,
enodnevne izleti pa trikrat. Prav tako izvajajo ekskurzije na območja, kjer delujejo in
ustvarjajo Slovenci v Italiji. Čezmejno sodelujejo z osnovno šolo iz Mosta na Soči, katere
učenci so prav tako obiskali šolo v Špetru. Šola pa si tudi prizadeva za realizacijo želje po
izmenjavah učencev, ki jih do sedaj še niso imeli. Domača kulturna društva so dvojezično
osnovno šolo v Špetru že povabila k sodelovanju v okviru prireditev. Po mnenju profesorice
Jagodic bi intenzivno sodelovanje in obiski med šolami lahko doprinesli k večji
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prepoznavnosti območja zamejskih Slovencev predvsem pa tudi k zavesti, da manjšina
obstaja. Po vstopu Slovenije v EU pa ni povečanega zanimanja slovenskih šol za obiske ali
sodelovanje, stagnira pa tudi sodelovanje s slovenskimi kulturnimi društvi.

7 ANALIZA TURISTIČNIH TOKOV
Krepitev čezmejnega sodelovanja pospešuje skladnejši regionalni razvoj, ki poudarja vlogo
lokalnih virov. Med glavnimi je človeški vir, ki je začetnik, pobudnik in nosilec različnih
aktivnosti v pokrajini, ne nazadnje pa tudi tisti, ki se mu zaradi okoliščin spremeni kakovost
življenja (Zupančič, 2002).
Družbeno življenje slovenske manjšinske skupnosti je vedno bilo in je tudi sedaj zelo živahno
in raznoliko, še posebej na kulturnem in umetniškem področju (Manjšine in čezmejno
sodelovanje, 2004). Velik pomen in vpliv na kulturo in gospodarstvo imata dve krovni
organizaciji, in sicer SSO ter SKGZ. Združujeta več sto kulturnih, pevskih, glasbenih in
športnih društev ter ustanov, ki so bila povečini ustanovljena že konec 19. ali v začetku 20.
stoletja. Največ takih društev je v Trstu (nad 100) in v Gorici (skoraj 50). Med temi
ustanovami po svojem pomenu izstopata Narodna in študijska knjižnica z glavnim sedežem v
Trstu in podružnicami v Gorici, Čedadu (Cividale) in Ukvah (Ugovizza) v Videmski
pokrajini, ter Slovenski raziskovalni inštitut z glavnim sedežem v Trstu in uradi v Gorici,
Čedadu in Ukvah. Na podlagi tradicije so skoraj v vseh večjih krajih, kjer žive Slovenci,
kulturni domovi, v katerih imajo svoj sedež krajevne kulturne ustanove. Osrednja kulturna
domova sta tudi v Trstu in Gorici (prvega so sredi 60. let dogradili z denarnimi sredstvi, ki jih
je bila po mirovnem sporazumu dolžna dati italijanska stran za leta 1920 požgani Narodni
dom). V Videmski pokrajini je večina kulturnih društev in ustanov (okrog 30) nastala od srede
60. let dalje, zlasti v Čedadu, Špetru, Ukvah in Reziji. Posebnega pomena za to območje je
tudi Zveza slovenskih izseljencev, ki povezuje številne emigrante v Zahodni Evropi. Po
potresu, ki je leta 1976 prizadel Videmsko pokrajino, je Jugoslavija oziroma Slovenija
posredovala sredstva za graditev muzeja krajevne kulture v Bardu in kulturnega doma v Reziji
(Prostorska opredeljenost, 1992).
V nadaljevanju so predstavljene kulturne, zgodovinske, umetnostne značilnosti
obravnavanega območja, običaji in šege ter naravna dediščina, ki so tudi dejavniki turizma.
Prav tako je narejena analiza turistične zmogljivosti v posameznih pokrajinah.

7.1 TURIZEM IN KULTURNA DEDIŠČINA SLOVENCEV V VIDEMSKI
POKRAJINI
7.1.1 Turistični potencial kulturne dediščine Slovencev v Beneški Sloveniji
Slovensko ime Beneška Slovenija omejuje prostor med Furlansko nižino in predalpskim
svetom. Naziv Slavia Veneta je dobilo že v zgodnjem srednjem veku po prvi naselitvi
Slovencev na tem območju, ki je segala do langobardskega limesa oziroma Furlanske nižine.
V času izoblikovanja beneško-habsburške meje pa je bilo v območje vpeljano ime Slavia
Fulana, pomen pa je bil dokončno vpeljan ob določitvi meje med Avstro-Ogrsko in združeno
Italijo leta 1866. Stoletja trajajoča obmejna strateška lega je dajala Beneški Sloveniji določene
prednosti. Pod Benečani je Beneška Slovenija dobila privilegirano obliko avtonomije. Z
obmejno vlogo je bil položaj območja negotov, stopnja negotovosti pa se je v 19. stoletju
povečevala do razmejitve in določitve državne meje med dvema velikima evropskima
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državama. Glavna škoda, ki jo je Beneški Sloveniji prinesla državna meja, pa je bilo ugašanje
vloge pokrajine kot veznega člena na poti iz Furlanije v osrednjo Slovenijo ter proti
Podonavju. Po pokrajini je vodila pomembna trgovska pot, imenovana velika čedadska cesta.
Povezava ni bila pomembna samo v prometnem in strateškem smislu, povezovala je tudi
mnogo kulturnih vplivov. Furlansko-slovenska kulturna povezanost se lepo kaže v
umetnostnozgodovinskih dejstvih. Umetnosti zgodovinarji so v Beneški Sloveniji odkrili
mnogo spomenikov stavbarske in slikarske šole iz Škofje Loke (Ilešič, 1978). Prav tako o
povezanosti s slovenskim prostorom pričajo številne gotske cerkve. Mojstri iz Škofje Loke so
zgradili cerkev sv. Kvirina in cerkev sv. Jerneja v Barnasu. Andrejeva kapelica v Landarski
jami je delo istoimenskega mojstra, ki je v Benečiji ustvaril približno 40 cerkvenih
spomenikov. V 14. in 15. stoletju so mojstri iz Kobarida in Tolmina obnavljali cerkve. V
Matajurju, Bijačah v Nadiški dolini in Tarčmunu so pomembni zaradi Čedermacev, ki so za
slovenstvo naredili veliko. To so bili župnik Pasquale Gujon, tarčminski župnik Božo
Zuanella in Ivan Trinko. Stara Gora je znana po romarskih poteh, v mestecu Ahten pa
najdemo razvaline zgornjega in spodnjega gradu.

Slika 5: Muzej Slovensko multimodalno okno (SMO) v Špetru (Vir: Osebni arhiv, 2016)
Novi muzej v Špetru na sliki 5 prikazuje kulturno krajino od Julijskih Alp do morja, od
Mangarta do Tržaškega zaliva in se uvršča med nove oblike tematske in pokrajinskih
muzejev, ki temeljijo na pripovedi. Muzej je zastavljen kot aktiven, dinamičen in spodbuden
prostor, kjer se razvija pripoved o krajih. Namenjen je vsem, ki želijo spoznati zgodovino in
sedanjost območja v Videmski, Goriški in Tržaški pokrajini.
Na pobudo Vilijema Černa so v Karnijski dolini uredili etnografski muzej, ki je bil zgrajen
leta 1981. V Bardu, Terski Beneški Sloveniji danes deluje slovenski narodopisni muzej, ki je
bil darilo slovenskega naroda po potresu leta 1976. Najpomembnejši središči slovenskih
organizacij sta Čedad in Špeter Slovenov. Pri Zavarhu sta še zlasti pomembni Nova jama, ki
je dolga sedem kilometrov in cerkev z zanimivim oltarjem iz leta 1777, edinstvenim
vstajenjem in križevim potom. Pri Debeliših si je mogoče ogledati stari mlin, primerke
ljudskega stavbarstva pa v vasi Platišče. V Prosnudu je na ogled t. i. črna hiša s pritlehnim
ognjiščem, v vaški cerkvici pa je na ogled križevega pota v slovenskem jeziku. V Nadiških
dolinah je najbolj znana naravna znamenitost Landarska jama, ki jo listine omenjajo že v 9.
stoletju. V jami se nahaja cerkev iz 15. stoletja, v okolici se nahajajo še ostale jame, v katerih
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so najdeni arheološki predmeti in naj bi nekoč živela bajeslovna bitja. Od doline Idrije do
Nadiških dolin so posejane številne že prej omenjene gotske cerkvice z znamenitimi lesenimi
in zlatimi oltarji, ki so delo škofjeloških mojstrov iz 15. in 16. stoletja. Nad Nadiško dolino se
dviga Matajur (1641 m), ki je tudi simbol Beneških Slovencev. Na Kolovratu je predstavljen
čas prve svetovne vojne: od strelskih jarkov, tunelov, ostankov utrdb ... Romarsko središče na
Stari Gori iz 5. stoletja je še dandanes zelo priljubljeno med domačini (Mi smo tu, 2013).
V Čedadu izhaja tudi časopis Novi Matajur ter Dom, na področju kulture pa je dejavno
najstarejše kulturno društvo Ivana Trinka v Videmski pokrajini (Občina Bovec, 2003).
Društvo je nastalo za potrebe oživitve slovenskega jezika in kulture s tečaji, kulturnimi
prireditvami ter izdajanjem publikacij (Mi smo tu, 2013).
Običaji in tradicionalni prazniki so precej značilni za Tersko in Nadiško dolino. V slednji je
najbolj značilen obred šemljenja; v času pusta sta prisotna dva lika angel in zlodej, ki ju
spremljajo pusti v tipični opravi iz barvitih trakov blaga. V Terski dolini pa se pust praznuje z
improvizirano predstavo, ki je podobna farsi, pri čemer igralci uporabljajo lesene maske. V
času kresov oziroma sv. Ivana v Nadiških dolinah pripravljajo venčke in cvetlične okraske, s
katerimi okrasijo pročelja hiš. V kresni noči naj bi imela zelišča tudi posebno moč, za dekleta
pa je bil to nekoč čas, da so se posvetila vedeževanju. Na sveto soboto blagoslovijo
velikonočno hrano in oglje, ki ga po stari navadi pred cerkvijo podtaknejo posebnim velikim
lesenim gobam. Otroci nato z njimi rišejo po zraku žareče krogle, da ogenj traja dalj časa
(Dapit, 2013).
6. januarja se v Čedadu odvija že tradicionalni dan emigranta, skupaj z mednarodnim dnevom
žena 8. marca pa oba dogodka namenjajo za uprizoritev gledaliških predstav v okviru
Beneškega gledališča. Dan slovenske kulture 8. februarja obuja spomin na največjega
slovenskega pesnika Franceta Prešerna. V občini Grmek na umetniškem področju vsako leto
junija organizirajo dogodek Postaja Topolove, ki privablja številne umetnike po svetu. V
oktobru se v Špetru odvija Burnjak – praznik in prodajna razstava kostanja. Od Kanalske do
Nadiških dolin je zelo pomembna kulinarika; restavracije in gostilne še zlasti ob
spomladanskih in jesenskih kulinaričnih pobudah ponujajo okuse starih časov: V Reziji so to
ćalćüne – njoki z nadevom iz zelišč ali sliv. Za Terske doline so značilni ocikana, stak in
konjovica, v Nadiških dolinah pa lahko okušamo mineštre iz kostanjev ali zelišč, žličnjake,
marve in štruklje ter gubanco (Mi smo tu, 2013).
7.1.2 Kulturna dediščina Slovencev v Reziji
Zgodovinske, jezikovne in etnološke raziskave kažejo na skupni izvor Rezijanov in Slovencev
v Kanalski dolini, Zgornjem Posočju in Benečiji. Predniki današnjih Rezijanov so prišli v
času velikih preseljevanj. Prve zapise o Reziji najdemo v dokumentih iz 12. stoletja, ko je
območje spadalo pod Oglejski patriarhat, ki ga je leta 1420 zamenjala Beneška republika.
Kulturna dediščina v Reziji bi lahko postala povezovalni element med z mejo razdeljenima
območjema. Mejna območja na zahodnem robu slovenstva skupne zgodovinske točke, veliko
pa je potencialnih stičnih točk tudi dandanes na področju morebitnih turističnih produktov in
tokov. Bogata kulturna zgodovina je lahko del skupne turistične ponudbe. Cerkev sv. Jurija bi
naj bila najstarejša cerkev v dolini. V vasi Bili stoji ob šoli Muzej rezijanskih ljudi – Naš
muzeo, ki je nastal leta 1995, kulturno središče Kulturska hiša pa zgrajena po potresu iz leta
1976. V vasi Solbica se nahaja občinska knjižnica in sedež Zveze slovenskih kulturnih
društev, brusački muzej. Možnosti povezovanja in sodelovanja z muzeji v Čedadu in Bardu
ter ostalimi so velike. Idejo o ustanovitvi etnografskega muzeja je Tolminski muzej že podprl,
prav tako je aktualna ideja o oblikovanju muzeja Čedermacev, ki ima podporo Tolminskega
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muzeja. Priložnost se odpira za oblikovanje turističnih tokov, kot je pot gotske arhitekture,
povezovanje naravnih znamenitosti in povezovanja med parki (Občina Bovec, 2003).
Zaradi geografskega položaja in zaprtosti doline, ki je omejevala stike prebivalcev z okolico,
je Rezija ohranila svoje kulturne značilnosti, kar dokazuje rezijansko narečje. Edinstven je
tudi rezijanski ples, ki je del vsakega Rezijana in ga izvajajo ob spremljavi violine, citer ter
violončela. Rezijska kultura se izraža tudi skozi neštete otroške pesmice, bajke, pregovore in
pesmi (Mi smo tu, 2013).
Rezijanski kulturni dom z imenom Ta Rozajanska Kultürska Hiša se nahaja v kraju Vark na
Ravanci v Reziji. Po rušilnem potresu leta 1976 ga je Občini Rezija leta 1981 postavila in
podarila država Jugoslavija. Od odprtja muzeja ima tukaj sedež folklorna skupina Val Resia,
najstarejša folklorna skupina v Italiji. V muzeju so se v letih obstoja zvrstile številne
predstave, simpoziji, razstave, kulturna srečanja, koncerti in plesne vaje. Kulturni dom ima
veliko dvorano, ki jo uporabljajo za kulturno in turistično animacijo, namenjeno skupinam
turistov. Muzejska razstava je zanimiva in obiskovalcem omogoča, da boljše spoznajo glavne
značilnosti rezijanske tradicije: glasbo, ples in noše (Mi smo tu, 2013).
Hiša Parka je sedež ustanove Naravnega regijskega parka Julijsko predgorje, kjer ponujajo
informacije in informacijsko gradivo o dolini Rezije, ki se nahaja v Ravanci. V hiši se nahaja
prodajalna spominkov ter nastanitveni prostor za prenočitev gostov.
Ekomuzej doline Rezije sestavljajo kulturne poti, na katere se obiskovalec poda z dušo in
telesom, da razišče Rezijo, doseže njene najbolj značilne predele s kulturno in naravno
zgodovino. Ekomuzej ima štiri tematsko obarvane in označene poti, ki so: Pot do starodavnih
ledenikov, Pot do alpskih pašnikov, Pot do planin reko Bile ter Pot do glasbe prek Solbice do
Korit. Izhodiščna pot za vse poti je v Ravanci pred Hišo parka. V Solbici se nahaja muzej
brusaštva, ki je eno izmed najbolj značilnih posebnosti doline; poklic je bil značilen za dolino
in se razširil ob koncu 18. stoletja. Pri muzeju se nahaja tudi muzejska zbirka starih fotografij
in brusaških predmetov. V okviru društva Muzej rezijanskih ljudi je nastala muzejska zbirka v
Bili, kjer je predstavljeno življenje ljudi pred in po potresu leta 1976.
Pri nekdanji šoli v Solbici od leta 2005 delujeta knjižnica in zgodovinski arhiv, kjer se nahaja
bogata zbirka knjig, publikacij, periodičnega tiska in revij. Zanimiv je oddelek, ki je namenjen
naravnim značilnostim Rezije, njeni kulturi, zgodovini in tradiciji (Associazione Turistica,
2013).
Na področju običajev in šeg se v času novega leta zberejo naborniki, imenovani »kuškritav«,
ki bodo tega leta dopolnili dvajset let. Po bogati pojedini nastopi izvajanje rezijanske glasbe in
plesov. Mladim nabornikom se pridružijo tudi naborniki iz 30., 40., 50., 60., 70. in 80. let in
se skupaj udeležijo novoletne maše v Ravanci. Pust v Reziji močno zaznamuje ljudsko
praznovanje. »Te lipe bile maškire« so sicer izgubile obredno sporočilo, vendar je dogajanje v
času pusta nekaj posebnega. Pustnemu slavju oziroma »püstu« sledi njegov pogreb.
Praznovanja od sončnih obratih, pri katerem se izpostavi moč ognja, so bila nekdaj bolj
prisotna. Kresovi ob svetih treh kraljih so se ohranili le ponekod, prav tako tudi kresovi v času
poletnega solsticija. V vasi Njiva zanetijo ob sv. Ivanu in sv. Petru kres, ki mu pravijo »kris«
ali »krist«, s čimer je povezan običaj metanja gorečih vžigalic, ki jim pravijo čidule (Dapit,
2013).
V Solbici se drugo nedeljo v avgustu odvija praznik brusačev. S tem dogodkom krajani
skušajo ohraniti tradicijo brusilniške obrti, nasledi pa ga praznik Marijinega vnebovzetja 15.
avgusta, ki se praznuje kot »Šmarna misa v Reziji«. Septembra se v Solbici prireja mimohod
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živine, imenovan »trazimanso«. Iz gorskih pašnikov se živina vrača v doline, ob tem dogodku
domačini pripravijo razstavo krajevnih proizvodov (Mi smo tu, 2013).
V okviru Zveze slovenskih kulturnih društev in pobudnice gospe Lugigie Negro so začeli v
Reziji s statističnim beleženjem obiska slovenskih gostov. Vse do leta 2004 so delovali na
prostovoljni ravni s prostovoljnimi prispevki, od leta 2004 pa je statistika obiska vodena s
strani Naravnega parka Julijskih Predalp (Parco Narurale Prealpi Giulie).
Naravni park deluje že od leta 1996 in obsega približno 100 km2 vse od Rezije, Mužcev Učje
do Kanina. Zaradi klime in kamninske podlage je rastlinski svet v Naravnem parku zelo
bogat. Na območju je najdenih več kot 40 endemičnih rastlinskih vrst (Primorski dnevnik,
2016).
Od leta 2009 pa je pobudo v okviru Muzeja rezijanskih ljudi prevzel Sandro Quaglia in
nadaljuje s statistiko obiska, promocije in razvoja turizma v Reziji. Po statističnih podatkih od
osamosvojitve Rezija beleži rast obiska vse do leta 2009, ko je občutila gospodarsko krizo in s
tem zmanjšan obisk gostov. Iz slike 6 je iz grafikona razviden povečan obisk med leti 2003 in
2009, ko je bila promocija tudi največja. Leta 2009 je Rezijo obiskalo 140 skupin, obisk
gostov na letni ravni pa je znašal 6905. Obiskanost Rezije je omejena na sezonskost; največji
obisk beležijo tako v mesecu maj, juniju ter septembru in oktobru, povečan obisk je tudi
zaznati v času rezijanskega pusta. Po pogovoru z Martino Cernetic, predsednico Inštituta za
slovensko kulturo, v glavnem na obisk muzejev prihajajo gostje iz Slovenije, šole, društva in
tudi v okviru turističnih agencij. Približno 2.000 obiskovalcev je okvirni podatek za SMO
(Slovensko Multimedijsko Okno v Špetru/San Pietro al Natisone – otvoritev decembra 2013)
in sprejemanje gostov v slovenskem kulturnem centru. V Reziji, Kanalski dolini in Terski
dolini tudi sprejemajo skupine. Za Kanalsko in Tersko dolino podatkov o obisku ni.
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Slika 6: Obisk slovenskih gostov v Reziji med leti 1991 in 2015 (Vir: Sandro Quaglia, 2016)
V okviru diplomske naloge je bil narejen tudi intervju s predsednico Inštituta za slovensko
kulturo, Marino Cernetic, ter Sandrom Quagio, aktivnim članom Inštituta, in predstavnikom
Muzeja rezijanskih ljudi. Kot eden izmed ciljev Inštituta je krepitev slovenskega jezika in
kulture za promocijo slovenske skupnosti. V okviru projekta Mi smo tu so se predstavili širši
slovenski javnosti na sejmu Alpe Adria Turizem in prosti čas med leti 2011 in 2014.
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Po mnenju obeh sogovornikov Slovenci niso dovolj seznanjeni s projektom Mi smo tu, zato
dajejo velik poudarek ustreznemu marketingu in promociji samega projekta. Oglaševanje
trenutno poteka le prek časopisnih medijev (Novi Matajur in Dom), promocijo pa so usmerili
tudi v aplikacijo Mi smo tu, dostopno za vse uporabnike pametnih telefonov. Kljub udeležbi
na različnih sejmih, kot je sejem Alpe Adria v Ljubljani, so bili odzivi pod pričakovanji, saj
niso zabeležili veliko skupin, ki bi območje obiskale zaradi prepoznavnosti na sejmu. Skupine
prihajajo predvsem zaradi priporočil drugih ali pa na podlagi spletne strani. Z Uradom za
Slovence v zamejstvu sodelujejo površinsko, želje po sodelovanju pa so večje, kot so
trenutne. Svoje dogodke so pripravljeni tudi promovirati na novi spletni strani slovenec.si,
vendar do sedaj niso bili deležni konkretnega povabila ali sodelovanja. Čezmejno sodelovanje
poteka s turističnimi centri v Posočju; Kobaridom in Bovcem. Prav tako se odvija sodelovanje
s fundacijo Poti miru, ki je v katalog vodenih izletov po Poti miru vključila tudi Benečijo.
Trenutno pripravljajo mrežo slovenskih agencij, s katerimi upajo na sodelovanje. Obisk
Slovencev in povpraševanje po kulturnih dogodkih ter čezmejnem sodelovanju po podatkih
sogovornikov skozi zadnje desetletje upada. Z organizirano mrežo in sodelovanjem med
društvi ter poenotenjem turistične promocije Slovencev v vseh treh pokrajinah pa vidijo
prihodnost skupne politike.

7.1.3 Kulturna dediščina Slovencev v Kanalski dolini
Na območju Trbiža – mesta, ki leži na tromeji med Italijo, Avstrijo in Slovenijo, se govorijo
štirje jeziki: italijanščina, slovenščina, nemščina in furlanščina. To edinstvenost, ki jo ima
Trbiž v celotni Italiji, je lahko zanimiva turistična poteza, ki jo lahko mesto izkoristi v prid
prepoznavnosti. V Kanalski dolini so s strani Slovencev zelo obiskane svete Višarje. Pravijo
jim tudi svetišče »treh ljudstev«, saj se tu srečujejo pripadniki germanskih, slovanskih in
romanskih narodov. V Naborjetu se nahaja etnografski muzej, ki temelji na krajevni kulturni
dediščini, v Rablju pa rudarski muzej, ki je bil ustanovljen po zaprtju rudnika leta 1991, in
muzej prve svetovne vojne (Mi smo tu, 2013).
V okviru mestnih turističnih ponudb ima Trbiž specifično vlogo. Območje spada med
najpomembnejše gorsko turistično središče dežele ter zato pridobiva sredstva in podporo za
razvoj turizma na deželni ravni. Trbiž je manjše mestece, vendar je nadpovprečno opremljen s
turistično strukturo. Trbiška turistična ponudba zajema celotno Kanalsko dolino; poleg Trbiža
tudi Abnice, Naborjet, Ovčjo vas, Višarje, Nevejsko sedlo, delno tudi Tabljo in Lužice. V tem
okviru se promocija osredotoča na naravne lepote okolja bodisi v zimskem ali v poletnem
času. Kanalska dolina se ponuja kot najprimernejše okolje za šport, rekreacijo in počitek,
največja privlačnost pa so smučišča. Trbiž razpolaga v celoti s 100 km tekaških prog, 20 km
prog za alpsko smučanje, Nevejsko sedlo, kjer se lahko smuča celo leto, pa je opremljeno z 10
km alpskih smučarskih prog. Osrednja poletna dejavnost so planinski izleti po zanimivih
gorskih poteh in gorsko plezanje. Odprte so tudi planinske koče in bivaki (Jarc, 1994).
Mestni turizem v Trbižu se naslanja na zgodovino, saj je bilo in je mesto treh kultur. Tukaj
najdemo arheološke ostanke iz rimskega obdobja. Zgodovinsko kulturna ponudba zajema
nekatere srednjeveške cerkve v Kanalski dolini, med katerimi so najbolj znane Višarje, tudi
kot romarska pot, ter muzeji (Jarc, 1994).
Zanimiva turistična ponudba Trbiža, ki uspešno izkorišča obmejno lego, je mednarodna
izkaznica »carta del ospite«, ki gostu ponuja brezplačen prevoz s »ski busom« do obmejnih
smučišč Slovenije, Avstrije in Italije. Mednarodna izkaznica nudi tudi popuste v trgovinah,
restavracijah in v določenih smučarskih središčih (Jarc, 1994).
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Gorski turizem v deželi je dalj časa temeljil predvsem na alpinizmu in planinarjenju. Komaj v
70. letih so se nekatera naselja začela uveljavljati kot smučarska središča. Na splošno gorovje
Julijske krajine ni preveč primerno za smučarsko dejavnost. Težka dostopnost, omejena
velikost smučišč in še najbolj nevarnost plazov ter usadov pripomore k visokim stroškom za
realizacijo gorskih objektov. Edina izjema je Trbiž, ki obratuje od leta 1930. Geografska lega
je strateško zelo pomembna, prav tako je razvita tudi trgovina. Deželna vlada daje poudarek
razvoju gorskega turizma in povečanju smučarske zmogljivosti, razvejanju smučarske tekaške
proge ter povečanju števila ležišč. Med cilji deželne turistične politike je privatizacija gorskih
turističnih dejavnosti ter omejitev porazgubitve deželnih finančnih virov v preveč številne
dejavnosti, postopno uvajanje finančne samostojnosti in ukinjanje deželnih finančnih
subvencij. Namen politike je obdržati vitalnost naselij v goratih območjih ter obvarovati
številčnost in različnost dejavnosti in se izogniti monokulturam (Jarc, 1994).
Kanalska dolina se na področju praznovanja običajev ter šeg razlikuje od preostalih delov
Furlanije-Julijske krajine zaradi pripadnosti ter vpliva avstrijske Koroške. Najbolj živahni
praznik je krščanski praznik 5. decembra, ko pride na obisk sv. Miklavž, ki ga spremljata dva
angela ter skupine mask, imenovane krampusi oziroma parkeljni. Maske prepletajo krščanske
verske običaje in ljudska bajeslovna bitja. V času zimskega solsticija je dogajanje
najbogatejše. Najbolj značilen je obred, imenovan brine, kjer skupina nabornikov okrasi
smrekovo vejo in jo nosi po vasi s simbolnim namenom dajanja življenja. V Ukvah in Ovčji
vasi na oljčno nedeljo pripravijo prajteljn – šopek, ki spominja na pomanjšano drevesce, na
katerega dodajo sladice, sadje in druge simbolične sestavine (Dapit, 2013).
V turistično ponudbo spadajo tudi športno rekreativni dogodki. Med najzanimivejšimi so
nekatere stare lokalne šege, npr. sprevod krampusov (hudičev) po številnih vaseh v Kanalski
dolini in v Trbižu na dan sv. Miklavža ali pa mednarodni smučarski tek Ski tour 3, ki poteka
med tremi obmejnimi mesti: Trbižem, Arnoldsteinom in Kranjsko Goro (Jarc, 1994).
7.1.4 Turistična zmogljivost v Videmski pokrajini
Mesto Videm je geografsko in kulturno središče Furlanije. Turistična ponudba je
osredotočena na bogato srednjeveško kulturno in stavbeno dediščino s številnimi turističnimi
in umetnostno-zgodovinskimi potmi. Videm se promovira s širšo okolico in s tem dosega
bogatejšo turistično ponudbo. Njegovo zaledje sega do Čedada, Palmanove San Daniele,
Venzone, Gemone del Friuli ter Villa Manin. Omenjena mesta spadajo v promocijo Vidma,
vendar vsako območje na lokalni ravni skrbi za lasten razvoj in promocijo turizma. Tako kot v
Trstu je tudi v Vidmu turistom na voljo turistična kartica, imenovana »weekend card«, s
številnimi ugodnostmi; od popustov v določenih nastanitvah do dodatnih ugodnosti in izletov
v okoliške kraje ter pokušine vin (Jarc, 1994).
V nadaljevanju je narejena analiza turističnih zmogljivosti v Videmski pokrajini. Podatki so
bili pridobljeni s strani statističnega urada v Italiji – ISTAT. Analiza je bila narejena za
parametre, kjer so bili podatki dostopni in primerljivi z ostalimi pokrajinami. Tako so v
nadaljevanju prikazani določeni statistični podatki na področju turizma v Videmski pokrajini.
Kot je razvidno iz grafikona na sliki 7 v pokrajini prevladujejo hoteli s kategorizacijo 3*.
Število hotelov s 3* se je tako povečalo s 158 na 201. Sledijo hoteli s kategorizacijo 2*, pri
katerih je bila v proučevanem obdobju opazna stagnacija, delež hotelov s kategorizacijo 1* pa
je med leti 2002 in 2012 upadel za polovico, s 129 enot na 63 enot. Porast je viden pri
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kategorizaciji 4*, saj se je število hotelov 4* povečalo z 29 na 59 enot. V Videmski pokrajini
pa se nahaja tudi hotel s kategorizacijo 5*.

Hotelske nastanitvene zmogljivosti v Videmski
pokrajini med leti 2002 in 2012
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Slika 7: Hotelske nastanitvene zmogljivosti v Videmski pokrajini med leti 2002 in 2012 (Vir:
ISTAT, 2016)
Pri izvenpenzionski ponudbi prevladujejo počitniška stanovanja oziroma apartmaji. Leta 2002
je bilo v Vidmu 7795 počitniških stanovanj, leta 2007 pa je bilo registriranih kar 8057
počitniških stanovanj kot je razvidno iz grafikona pri sliki 8. Leta 2011 je italijanski statistični
urad spremenil klasifikacijo počitniških stanovanj, tako da število enot ni primerljivo s
številom pred in po novi klasifikaciji. Od leta 2011 je viden porast števila počitniških
stanovanj oziroma apartmajev. Sledijo penzioni, katerih število se je med leti 2002 in 2012
povečalo s 115 na 294. V proučevanem obdobju je viden tudi porast turističnih kmetij z 89 na
189. Število turističnih kampov in naselij, počitniških domov, mladinskih hostlov in
planinskih koč pa narašča počasi.
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Slika 8: Izvenpenzionske nastanitvene zmogljivosti v Videmski pokrajini med leti 2002 in
2012 (Vir: ISTAT, 2016)
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Pri številu vseh turističnih enot je viden porast med leti 2002 in 2009; z 8511 na 8748. Na
grafu pri sliki 9 je razvidno, da je bilo leta 2010 registriranih 7652 nastanitev. V okviru nove
klasifikacije nastanitev leta 2011 je bilo število nastanitvenih enot 3747, leta 2012 pa 4024
enot. Tako kot pri nastanitvah se je število postelj zaradi nove klasifikacije sorazmerno
zmanjšalo. Med leti 2002 in 2010 je bil zabeležen porast števila postelj z 108.629 na 112.380,
leta 2011 je število znašalo 93.937, leta 2012 pa se je število postelj povečalo za 5 ležišč, na
93.942.
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Slika 9: Število ležišč in ponudnikov nastanitev v Videmski pokrajini med leti 2002 in 2012
(Vir: ISTAT, 2016)
Število slovenskih gostov v Videmski pokrajini po statističnih podatkih narašča. Leta 2008 je
bilo zabeleženih 7656 prihodov slovenskih gostov in 27.822 nočitev, tako je povprečje
znašalo 3,6. Največ gostov je bilo v Videmski pokrajini leta 2011, tj. 10.036. Istega leta je
bilo zabeleženih tudi največ nočitev, kar 40.784. Tako je povprečje nočitev s strani slovenskih
gostov znašalo 4,1. Povprečje nočitev se od leta 2011 zmanjšuje in je za leto 2014 znašalo
3,1. Povprečno število nočitev za Videmsko pokrajino je leta 2011 znašalo 4,6 nočitev. Istega
leta je bilo zabeleženih 1.193.896 prihodov ter 5.543.048 nočitev. Slika 10 prikazuje, da je
bilo v proučevanem obdobju povprečje nočitev v Videmski pokrajini največje leta 2008 in je
znašalo 4,9 nočitev na gosta.
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Slika 10: Število prihodov in nočitev slovenskih gostov v Videmski pokrajini med leti 2008 in
2014 (Vir: ISTAT, 2016)

7.2 TURIZEM IN KULTURNA DEDIŠČINA SLOVENCEV V GORIŠKI
POKRAJINI
Goriška pokrajina meri 467 km2 oziroma 6,8 % deželnega površja in obsega 25 občin. V
Ronkah se nahaja edino deželno mednarodno letališče, ki deluje od leta 1956, polete pa je
začelo opravljati leta 1968. Leta 1992 je imelo 400.000 domačih potnikov in okoli 30.000
potnikov na mednarodnih linijah. Manjše letališče je tudi pri Mirni, ki je ohranilo turistični
promet z dvosedežnimi letali oziroma z ultra lahkimi letali. V Goriški pokrajini je bilo v
začetku devetdesetih let 28199 ležišč. Leta 1991 je prenočilo v hotelih 132.370 italijanskih in
53.500 tujih gostov. Nočitev je bilo skupaj 726.118. V izvenhotelskih nastanitvah so našteli
46.156 italijanskih turistov in 46.275 tujcev. Nočitev je bilo tako skupaj 1.220.176. Kulturna
dejavnost je bila v razcvetu že konec devetnajstega in v začetku dvajsetega stoletja, ko so bile
organizirane številne prosvetne dejavnosti, začenši s cerkvenimi zbori in prireditvami. Sledila
je ustanovitev sokolskih društev, ki so bila aktivna na področju dramskih, pevskih in bralnih
predstav. Prirejali so tudi veselice, miklavževanja, silvestrovanja, pustna rajanja, izlete in
plesne vaje. Leta 1904 so po načrtih Maksa Fabianija zgradili večnamenski Trgovski dom z
veliko dvorano in sodobnim odrom, kjer je vadila dramska šola. Med leti 1909 in 1913 so
kolesarska društva prirejala kolesarska prvenstva. Tako je v začetku dvajsetega stoletja v
Gorici delovalo kar 16 kulturnih in 8 športnih društev, njihovo delovanje pa je prekinila prva
svetovna vojna in kasneje fašistični režim, ki je razpustil društva in prepovedal nastopanje. V
silno težkih razmerah med obema vojnama je bila slovenska zborovska pesem edini glasnik
slovenska kulture. Gospodarsko in kulturno se je razvoj počasi začel razvijati po drugi
svetovni vojni. V gostinskem sektorju se vztrajno uveljavljajo slovenski gostinci. Nekateri
dosegajo vrhunsko kakovost na pokrajinski in deželni ravni in zanimivo je, da so zelo uspešni
tisti, ki poudarjajo svoje poreklo. Na začetku devetdesetih let je bilo v okviru slovenske
narodnostne skupnosti na Goriškem okrog 130 organiziranih oblik družbene dejavnosti, od
katerih jih je približno polovica imela sedež v goriški občini. Vseh društev, združenj in
ustanov je bilo v pokrajini 1200, kar je daleč nad državnim povprečjem. Slovenci so tako med
drugim včlanjeni v številna društva, ki delujejo na področju kulture, vere, spomeniškega
varstva, rekreacije in športa. Te dejavnosti lahko povežemo tudi s turizmom. V preglednici 8
je tako prikazano število članov, ki sodelujejo v različnih dejavnostih in na različnih področjih
dela (Rupel in sod., 1995).
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Preglednica 8: Preglednica članov po področju dela v različnih društvih
Področje dela
Člani
Kultura
16.063
Vera
14.375
Spomeniško varstvo
10.581
Rekreacija
7.405
Šport
34.188
Vir: Rupel, A., 1995.
Pomemben podatek o kakovosti slovenskih društev nam daje študija, v kateri je bila narejena
analiza med slovenskimi, italijanskimi in furlanskimi društvi na podlagi pogostosti zbiranja,
prireditev, prisotnosti članstva in osipa oziroma zvestobe članstva. V preglednici 9 lahko tako
vidimo, da je indeks visoke uspešnosti v slovenskih organizacijah skoraj dvakrat višji (Rupel
in sod., 1995).
Preglednica 9: Uspešnost furlanskega, goriškega, tržaškega in slovenskega delovanja
Furlansko
Goriško
Tržaško
Slovensko
Visoka
23,4
30,1
35,3
63,2
Srednja
19,6
15,4
12,7
11,8
Nizka
29,4
29,2
27,5
10,3
Vir: Rupel, A., 1995.
V drugi polovici osemdesetih let je bilo med Slovenci na Goriškem 20 kulturnih društev;
pihalna godba, deset odsekov glasbenih šol, folklorna skupina, kabaretska skupina, štiri
narodnozabavne glasbene skupine, tri dramske in štiri skupine likovnega ustvarjanja.
Dvorane, v katerih so se odvijale prireditve in dogodki pa so bile v Pevmi – prosvetna
dvorana, Števerjan – Dom na Bukovju ter Dom F. Sedej, Štandrež – Dom A. Budal, Sovodnje
– Kulturni dom, Gabrje – Kulturni dom, Podgora – Dom A. Paglavec. Obstoj in delovanje
društev tudi v Goriški pokrajini usklajujeta krovni organizaciji SKGZ in SSO. Najštevilčnejše
prireditve na pokrajinski ravni so bile za slovensko narodnostno skupnost med drugim
Štafetni tek STEOD leta 1965, Štafetni tek Jamlje - Števerjan leta 1970, Štafetni teki ZSŠDI
leta 1974, športne igre, Primorska poje, zborovanje ob obletnici Tolminskega punta 1973,
Partizanskega dnevnika leta 1993, najpomembnejša na Travniku leta 1984 in dijaško
primorsko srečanje leta 1978. Slovenski napisi so javno izpostavljeni na vhodih sedežev
organizacij in nekaterih društev ter na tablah s poimenovanjem krajev in zaselkov (Rupel in
sod., 1995).
Mestni turizem Gorice utemeljuje svojo podobo na značilni geografski legi mesta.
Zgodovinsko je kulturna dediščina Gorice precej bogata, osrednji del starega mesta obsega
srednjeveški grad z grajsko okolico. Zanimiv arhitekturni izgled je mesto dobilo v 19. stoletju
vse do prve svetovne vojne, ko je bil razvoj mesta prekinjen. Velik del goriškega zaledja je v
Sloveniji, zato Gorica skuša svoje prednosti ponujati skozi promocijo Goriških Brd in
svetovno znanih briških vin. V tem okviru je turistična promocija osredotočena na Vinsko in
Češnjevo pot, ki se začne v Gorici ter se vije skozi Števerjan od Mirnika (Jarc, 1994).

7.2.1 Turistični potencial kulturne dediščine Slovencev v Goriški pokrajini
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Pri ohranjanju ljudske tradicije ima dolgoletno tradicijo tudi narodna noša, ki po izvoru in
videzu sodi med noše alpskega območja. Od šeg, ki so se ohranile do danes, je postavljanje
slavoloka z voščilnim napisom. Slavoloke izdelujejo iz rastlinja in ga okitijo s cvetjem.
Postavljajo jih tudi v mestnem središču, nekoč pa so jih postavljali pred kmečkimi
domačijami. Med mladimi je priljubljena fantovščina, ki pomeni vključevanje mlajšega člana
vaške skupnosti v »klapo« odraslih fantov. Na Goriškem se je navada ohranila v Dolu.
Najprepoznavnejši in najbolj obiskani prazniki so »šarge«, ki potekajo dva ali več dni,
najpogosteje pozno spomladi ali na začetku poletja. Namen »šarg« je bil sprva v folklornokulinaričnem pristopu, kasneje pa so glavno vlogo prevzeli športni dogodki. Med masovno
ljudske prireditve štejemo športno-rekreacijske prireditve, kamor sodi tudi obisk Slovenske
taborniške transverzale, ki se v Goriški pokrajini začne v Števerjanu in poteka od Avstrije do
Tržaškega zaliva. Pereči problem v Goriški pokrajini je postopen razkroj tradicionalne
miselnosti, ki je bila ukoreninjena v kmečkem načinu življenja. Proces asimilacije je dosegel
največjo stopnjo prav v obmestnih krajih, kjer se je slovenska kultura stapljala z italijansko.
Opuščanje tradicionalne kulture postaja očitno tudi na vasi, kjer vaška skupnost nima več
običajne teže in postopno razpada. Vaška ali predmestna skupnost je bila v nekaterih primerih
pravi katalizator prosvetnega in kulturnega življenja. Danes pa hitra modernizacija spreminja
razlike med italijansko in slovensko skupnostjo. Gre tudi za podvrženost skupnim množičnim
sredstvom obveščanja, krčenje etnično homogenih območij, razlaščanje zemlje, enako
kakovost življenja (Rupel in sod., 1995).
Goriško letališče je za zgodovino slovenskega in srednjeevropskega letalstva zelo pomembno,
saj sta na istih travnikih preizkušala svoja letala brata Rusjan. Na letališču dvakrat letno
prirejajo padalske mitinge. V preteklosti je goriški koledar predvideval številna praznovanja
mnogih svetnikov s procesijami, šargami in izleti v bližnjo okolico. Potekali so tudi številni
sejmi, med drugim ob sv. Hilariju v marcu, sv. Jerneju s ptičjo razstavo, ob sv. Mihaelu
živilski sejem ter sv. Andreju bolšji sejem. Prav tako se je opustilo koledovanje v času svetih
treh kraljev. V zadnjem času so bolj popularne »šarge«, občasno pa v Gorici pripravljajo
razne športne in kulturne prireditve. Za družabnost, obisk turistov in obiskovalce je bilo v
Gorici v devetdesetih letih na razpolago šest hotelov ter številne restavracije. Na Travniku
oziroma Piazzi della Vittoria, ki je glavni trg v Gorici, so se odvijali nekateri najpomembnejši
dogodki mestne zgodovine. Na trg so vkorakale številne vojske, sprejemali so številne goste,
med drugim kralja Leopolda, Karla V. in Karla VI. Na Travniku so prirejali in še vedno
prirejajo dogodke, sejme, praznike, tekmovanja in pustovanja. Po prvih povojnih letih je bilo
največje slovensko zborovanje leta 1947, ko se je na Travniku zbralo 12.000 Slovencev iz
Goriškega, Tržaškega, Rezije, Benečije, Terske in Kanalske doline in zahtevalo izglasovanje
zaščitnega zakona manjšine. Slovenski kulturni dom je bil zgrajen leta 1977 in je
večnamensko središče z gledališko dvorano ter telovadnico. V kulturnem domu se odvijajo
tudi mednarodna kulturna srečanja, ki so zelo odmevna. Od leta 1962 prirejajo mednarodno
revijo in natečaj zborovskega petja, od leta 1982 pa natečaj za violiniste. V poletnih mesecih
se odvijajo predstave v grajskem parku pod velikim šotorskim platnom. Za Slovence v Gorici
so tako pomembnejše in odmevnejše prireditve Primorska poje, Cecilijansko in Malo
Cecilijansko za zbore, Monitor v okviru Kinoateljeja, kjer je predstavitev filmske, televizijske
in video tematike, srečanje malih odrov Nova Gorica–Gorica, gledališče sezone Slovenskega
stalnega gledališča iz Trsta, koncertne sezone Glasbene matice in Glasbene šole Emil Komel,
novoletni koncert Kmečke banke. Odmevnejše prireditve so razstava ptičev v avgustu,
Andrejev sejem v decembru, na področju športno-rekreacijskih prireditev pa Pohod ter Tek
prijateljstva Gorica–Nova Gorica v okviru turističnega društva Turismo giovanile sportivo in
Zvezo športnih društev Nova Gorica ter Soška regata Solkan–Podgora. Po večletnem premoru
se je zopet uveljavil pustni sprevod ter miklavževanje. »Šarge« prirejajo v poletnih mesecih v
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Podturnu in Coroninijevem parku. Na veliki petek pa prirejajo procesijo iz stolnice na grad, v
Podturnu na veliko soboto prižigajo kres, za veliko noč pa gredo v procesiji po mestnih
ulicah. Vsako leto za svete tri kralje postavijo »Befano« iz lepenke ob križišče pred sodnijo,
kamor polagajo vozniki darila za mestne stražnike. V predmestju Gorice je precej ljudskih
običajev in praznikov. V naselju Ločnik praznujejo sv. Roka s »šargo«, po veliki noči sv.
Jožefa s procesijo, Telovo s procesijo po okrašenih ulicah in trgih ter sveto trojico. Konec
januarja praznujejo vsi moški z imenom Marko. Ob koncu junija prirejajo teden dni trajajočo
športno »šargo« s tekmovanji in plesom. Ob sv. Juriju priredijo svečano mašo ter koncert s
pihalno godbo. Na poti iz Gorice v Števerjan se nahajata naselji Osavlje in Plevna, kjer je
aktivno kulturno in športno društvo Naš praprot. Dandanes so značilni običaji postavljanja
mlaja in kurjenje kresov. Včasih odprejo tudi Osmice za domačine in goste iz Gorice. V
naselju so bile nekoč tudi navade, ki pa se niso ohranile: praznik s plesom na dan sv. Mihaela,
v času pusta pa je skupina mladih s harmoniko obšla vse hiše in zvečer z nabranim denarjem
priredila večerjo s plesom. V naselju Podgora je po vojni zaživelo istoimensko društvo, kjer
delujejo mladinski pevski zbor ter dramska skupina. V Podgori je tudi cilj že prej omenjene
regate s kajaki in kanuji od Solkana do Podgore. V obmejnem naselju Štandrež so leta 1976
zgradili Kulturni dom Andrej Budal, v katerem se nahajajo družabni prostori, sejne sobe ter
dvorana s 120 sedeži. V domu je sedež Kulturnega društva Oton Župančič ter športnega
društva Juventina. V Štandrežu so leta 1977 zgradili župnijski dom Anton Gregorčič z
dvorano s 180 sedeži. V okviru župnije je začela delovati glasbena šola. Med šege in navade
sodi redno prirejanje »šager« s kulturni programom, rekreacijskimi tekmovanji, množičnimi
teki, srečanji. Na tretji velikonočni praznik sv. Vanca prirejajo »sticanje« pirhov, na Telovo
pa se odvijajo procesije. Najodmevnejši je praznik špargljev, že pred prvo svetovno vojno pa
so opustili Štandreško ohcet. V naselju Štmaver med stare običaje sodijo osmice, katerih se
udeležujejo okoliški prebivalci ter izletniki iz Gorice. Posebnost Štmavra pa je vaški praznik,
ki ga organizira krajevno društvo. Prvo nedeljo po sv. Valentinu pripravijo »šargo«, kjer
točijo domače vino in kuhajo štruklje. Nekoč so dogodek množično obiskovali izletniki iz
Gorice (Rupel in sod., 1995).
Občina Doberdob je pobratena z Občino Nova Gorica in je edina popolnoma kraška občina na
Goriškem. Značilna za občino je kraška arhitektura s tipičnimi kamnitimi hišami, ki so bile
obnovljene v zadnjih dvajsetih letih. Poleg krajinske arhitekture je območje znano po
gastronomiji, med drugim je tradicionalna jed, ki jo nudijo v številnih restavracijah, jota – s
svinjino zabeljena gosta juha s krompirjem, fižolom in kislim zeljem. Na jedilniku najdemo
tudi fižolovo in koruzno mineštro, kruhove cmoke, dušeno sladko zelje, orehovo potico in
druge jedi. V naselju Doberdob k ljudskim navadam sodi postavljanje mlaja na predvečer
prvomajskega praznika, prižiganje kresa za sv. Ivana, pomladanski praznik za velikonočne
praznike, proslava 25. aprila, večdnevna »šarga« športnega društva, miklavževanje,
martinovanje, Dan katoliškega tiska, Prešernov dan, praznik komunističnega tiska. Na
prvomajski praznik godba igra po vasi budnice, ponoči pa mladini prinese na trg različne
predmete, ki jih pobere po skednjih. Ta navada nas poveže z najpomembnejšo prireditvijo, po
kateri je znan Doberdob na Goriškem. Ob pustu praznujejo v ponedeljek neporočeni in otroci,
v torek poročeni in ženske, v sredo pa je pogreb strica Lovreta. V vasi se nahajajo štiri
spominske plošče, posvečene padlim v narodnoosvobodilni borbi v drugi svetovni vojni, in
meji kamen, ki je nekoč označeval mejo med Beneško republiko in Avstrijo. V Doberdobu se
odvijajo tudi različne prireditve kulturnega in športnega značaja. Leta 1968 se je za vso deželo
Furlanije-Julijske krajine odvijal Dan slovenske kulture. V vasi Dol so leta 1981 ustanovili
zadrugo in zgradili kulturno-rekreacijsko središče. Kulturno društvo Kras v Dolu skrbi za
priložnostne prireditve, memoriale, plesne tečaje in rekreacijo, nogometne turnirje in včasih
»šarge«. Med krajevne običaje sodi prenašanje ohrovta od hiše do hiše na predvečer novega
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leta v zameno za sadje in druge dobrote. Na predvečer sv. Ivana so imeli navado obešati
cvetje na hišna in hlevska vrata. Ohranil se je še pustni običaj, kresovanje ter postavljanje
mlaja. V vasi Jamlje se je ohranil star običaj »pobiranje vahtiča«; prvega novembra mladina
od hiše do hiše nabira darila ter si z nabrano hrano in pijačo priredi pojedino. V Poljanah pa je
dejavna dramska skupina in moški pevski zbor. V vasi so opuščene šege in navade, vsako leto
v času prvega maja ter pustovanja pa prirejajo družabnost na prostem (Rupel in sod., 1995).
Z namenom raziskovalnega dela o čezmejnem sodelovanju italijanskih občin s slovenskimi
občinami smo za mnenje vprašali gospoda župana Občine Doberdob dr. Fabia Vizintina, ki se
je hitro in z veseljem odzval na intervju. Pogovor se je navezoval na vprašanja, ki so bila
vezana predvsem na tematiko čezmejnega sodelovanja z občinami v Sloveniji ter sosednjimi
občinami, vključevanja v evropske čezmejne projekte, vpliva turizma v Občini Doberdob ter
možnosti razvoja turizma in večjega čezmejnega sodelovanja. Dr. Fabio Vizintin je župan
občine od leta 2014, pred tem pa je bil leta 2009 prvič izvoljen v doberdobski občinski svet,
kjer je sredi mandata prevzel funkcijo načelnika svetniške skupine Občinske enotnosti
(Občina Doberdob, 2016).
Občina Doberdob je sodelovala in sodeluje največ s sosednjimi občinami: z Občino Komen,
Miren - Kostanjevica, Občino Sežana, Nova Gorica in Občino Šempeter - Vrtojba. Sodelujejo
v okviru mednarodnega projekta evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZST
Severni Jadran. Projekt EZTS je bil ustanovljen z namenom podpiranja in spodbujanja
čezmejnega sodelovanja na političnem, gospodarskem in socialnem področju in je neprofitne
narave. Poudarek je tudi na utrditvi kulturnih vezi. Občina Doberdob si po besedah župana
Vizintina zelo prizadeva za uresničitev čezmejnega projekta Geopark, ki bi imel vlogo
ohranjanja naravne dediščine, vlogo izobraževanja, sodelovanja z različnimi turističnimi in
kulturnimi društvi tako znotraj občine kot v okviru čezmejnega sodelovanja. Pobrateni so z
Občino Bled, s katero sodelujejo na različnih področjih. V preteklosti so sodelovali že z Novo
Gorico ter Kranjem. V okviru evropskih projektov so sodelovali v programu mednarodnega
sodelovanja Interreg IV s poudarkom na medregionalnem sodelovanju na področju raziskav,
inovacij, izboljšanju konkurenčnosti, podpori pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v
vseh sektorjih ter varstvu okolja in spodbujanju učinkovite rabe virov v obdobju 2014–2020.
Sodelovali so v projektu Horizon–Obzorje, ki ga vodi Evropska komisija. Program spodbuja
raziskave, znanost, konkurenčno industrijo in reševanje družbenih izzivov. Prav tako so
kandidirali in prejeli evropska sredstva pri projektu Europe for citisens oziroma Evropa za
državljane. Kandidatura se je izkazala za uspešno, saj so zmagali na razpisu za projekt Inrereg
IV. Po mnenju župana se kulturna društva povezujejo med seboj, prav tako prihajajo iz
kulturnih društev različne pobude o skupnem sodelovanju. V občini ali bližnji okolici je tudi
nekaj turističnih agencij, ki nudijo pakete izletov. Župan dr. Vizintin je izpostavil projekt
»Living fountains« oziroma oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju v okviru
mednarodnega projekta Interreg med Italijo in Slovenijo v proračunskem obdobju 2007–2013.
Namen projekta je ohraniti kulturno krajino in kulturno dediščino vodnjakov, ki bogatijo
čezmejno območje. Cilj projekta je obnoviti vodnjake kot spomenike kulturne dediščine ter
oživiti dogajanje, povezano z zgodovinsko kulturno dediščino vodnjakov s poudarkom na
vključevanju mladih v poznavanje te vrste kulturne dediščine (Evropsko teritorialno..., 2016).
V okviru projekta je nastal promocijski material v obliki zgibank in zloženk. Turizem kot
gospodarska panoga v občini ne predstavlja velikega deleža v skupnem gospodarstvu, vendar
je število zaposlenih, ki se ukvarjajo z gastroturizmom, ekoturizmom in nudenjem prenočišč,
v večjem porastu. Trenutno je vodilna gospodarska panoga v občini kmetijstvo. K večji
prepoznavnosti na splošno bi pripomoglo večje financiranje, več vlaganja kapitala v turizem
in infrastrukturo. Enotna aktualna spletna stran bi vsekakor pripomogla k boljši
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prepoznavnosti in morebitnemu čezmejnemu sodelovanju. Trenutno je v pripravi projekt
medobčinskega partnerstva na področju ohranitve naravne dediščine ter obnova kulturne
dediščine. Zaradi trenutne zasnove ime projekta ni javno znan, bo pa potekalo javno-zasebno
partnerstvo.
Politična meja je še vedno močan dejavnik, ki na pravno-institucionalni ravni predstavlja
določeno stopnjo težavnosti. Ta se pokaže že pri pravni birokraciji, na primer pri
regionalizaciji obeh držav. Italija je razdeljena na dežele, te na pokrajine in nadalje na občine,
v Sloveniji pa dežel ni. Tako v Italiji sprejemajo nekatere zakone na področju dežele, za
nekatere pa so pristojne pokrajine. Meja je tako na področju birokracije zelo prisotna.
Državne meje, ki so bile ukinjene po vstopu, pa ne predstavljajo težav, prebivalci nimajo
težav z mobilnostjo.
Pri promociji in označevanju je po mnenju župana občina na pol poti k boljši ureditvi
smerokazov, informacijskih tabel in dvojezičnih napisov. Problem je izpostavil na področju
dvojezičnih tabel v Občini Doberdob. Prometna infrastruktura skozi občino vključuje vse štiri
nivoje cest. Prva je državna cesta, ki jo upravlja država oziroma pogodbeno podjetje Anas. Na
državnih cestah dvojezičnosti v Občini Doberdob ni. Dve cesti spadata v nivo deželnih cest,
ki jih ureja dežela. Deželne ceste so le deloma opremljene z dvojezičnostjo. Spodnja dva
nivoja pa sta pokrajinske ceste ter občinske ceste, ki so opremljene z dvojezičnimi tablami.
Župan je tako izpostavil problem označitve dveh kulturnih društev, ki se nahajata ob državni
cesti, to sta kulturno društvo Kras Dol Poljane ter kulturno društvo Kremenjak, ki bi morali za
dvojezične table državi plačati najemnino, vendar društva zaradi velikega finančnega
primanjkljaja nimajo te možnosti. Župan je še poudaril, da v občini prevladujejo enodnevni
obiski zaključenih skupin, ki se zanje odločajo predvsem zaradi zgodovine. Leta 2009 je bila
obnovljena madžarska kapelica padlim v prvi svetovni vojni, zato opažajo porast obiskov
madžarskih gostov in skupin.
Občina Sovodnje zavzema nižinski del med rekama Sočo in Vipavo južno od Gorice ter del
planote Doberdobskega Krasa. Občina je od leta 1978 pobratena z Občino Škofja Loka. Na
občinski ravni imajo dobro organizirane športne dejavnosti (nogomet, kotalkanje in odbojka),
športni ribolov, kajakaštvo in z njimi povezana tekmovanja. V drugi polovici junija vsako leto
poteka kulturna prireditev s športnim programom ter razstavo domačih vin. Praznika se
udeležijo tudi udeleženci pobratene Občine Škofja Loka. V vasi Gaberje za družbeno življenje
skrbi Kulturno društvo Skala in med drugim prireja proslave, prireditve, veselice, predavanja.
Od ljudskih običajev se je ohranila junijska »šarga« na Ogradi s tekmovanjem koscev. V vasi
Peč za družbeno življenje skrbi kulturno društvo Vipava. Med krajevne običaje sodi dviganje
mlaja in kresovanje, vsakoletni praznik v juniju s kulturnim sporedom, skozi vas pa poteka
odmevna kolesarska prireditev z naslovom Kolesarjenje prijateljstva od Nove Gorice do Nove
Gorice. Društvo Vipava je do sedaj nekajkrat priredilo množični tek iz Peči čez mirenski
mejni prehod v Bilje in nazaj. Opuščene navade v vasi so nabiranje hlebca za vahte,
pustovanje na vasi, obdarovanje deklet s češnjevo, hrastovo in bezgovo vejico ob prvem maju,
petje ob jaslicah za svete tri kralje. V vasi Rubije se nahaja grad iz 12. stoletja, v katerem se je
leta 1563 mudil tudi Primož Trubar in mimo katerega vodi planinska pešpot, imenovana
Vertikala, ki jo je trasiralo Slovensko planinsko društvo iz Trsta. Skozi vas teče tudi reka
Vipava, po kateri društvo Šilec prireja spuste s kajaki od Gabrij do Rubij. V vasi Rupa
lokalno kulturno društvo Rupa-Peč skrbi za prireditve, predavanja in proslave. Med krajevne
navade sodi praznovanje sv. Marka 25. aprila. Vsako leto ob koncu aprila je v vasi Praznik
frtalje s kulturnim programom. Opuščene šege in navade v vasi so postavljanje mlajev
dekletom na okna, za vahte (1. novembra) so »nabirali hlebce« po hišah, za pust so prirejali
veselico s pihalno godbo in Mirna, otroci so na veliki četrtek čistili verige in bakrene lonce.
Kulturni dom so zgradili leta 1972, v njem pa imajo sedež domača društva in organizacije.
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Arhitekturne dediščine v naselju ni, saj je bila vas v času prve svetovne vojne hudo
poškodovana, bolj intenzivno pa je društveno dogajanje. Kulturno prosvetno dogajanje se je
odvijalo v okviru kulturnih društev Sovodnje ter Vrba. V naselju so leta 1963 ustanovili
podružnico Glasbene matice, v okviru katere deluje ženski pevski zbor. Tako kot v bližnjih
vaseh so tudi v Sovodnju opuščene ljudske navade, kot so nabiranje hlebcev v času Vahte,
ples pred naborom fantov, procesija za sv. Ivana tretjo nedeljo v maju. Dandanes se je
ohranilo še kresovanje, enotedensko praznovanje občinskega praznika 24. junija, katerega se
udeležujejo gosti iz pobratenih Občin Škofje Loke ter Medicine pri Boloniji. Septembra pa
prirejajo športni praznik, ki traja nekaj dni. V okolici vasi Vrh se nahaja nekaj kraških jam,
med drugimi najbolj obiskana jama Kraljica Krasa, ki so jo odkrili leta 1972 člani jamarskega
kluba Kraški krti. Jamarski klub deluje v okviru Planinskega društva Gorica. Ob vstopu v
jamo so dve leti po odkritju jame zgradili tudi Jamarski dom. Vrhovska posebnost je
koledovanje ob svetih treh kraljih. Drugo nedeljo v avgustu se sv. Lovrencu zahvalijo za med
letom prejete dobrote in priredijo procesijo. Kresove kurijo za sv. Ivana, pustovanja so
obdržala nekatere zelo stare običaje (Rupel in sod., 1995).
Obmejna Občina Števerjan je od leta 1988 pobratena z naseljem Kojsko iz Goriških Brd.
Števerjanska občina je značilno kmetijsko področje kjer prevladuje vinogradništvo.
Gostinstvo v preteklosti ni imelo večjega pomena, dandanes so znana gostišča v Dvoru,
Vogrič na Kakencah, Koršič na Jazbinah, v Formentinijevem gradu in hotel Romantik z
restavracijo visokega razreda v grajski kleti. Zraven gradu v vinski kleti deluje vinogradniški
muzej z zbirko starega orodja in naprav. Družbeno in kulturno dogajanje v Števerjanu je bilo
pestro že v preteklosti. Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek B. Sedej je nastalo že
leta 1954, v Bukovju pa je leta 1945 nastalo kulturno društvo Briški grič. Obe kulturni društvi
imata tudi kulturna domova, kjer prirejajo številne prireditve in dogodke (Rupel in sod.,
1995).
Med najbolj znanimi in odmevnimi dogodki je števerjanski festival slovenske narodno
zabavne glasbe, ki se vsako leto odvija v poletnih mesecih. Festival je medijsko podprt s
strani RTVSLO.
Slovensko katoliško prosvetno društvo F.B. Sedej bo letos že šestinštiridesetič po vrsti v
Števerjanu pri Gorici organiziralo slovenski festival narodnozabavne glasbe Števerjan.
Festival je med Slovenci precej znan in ima dolgo tradicijo. V okviru društva deluje tudi
istoimenska dramska gledališka skupina, pevski zbor ter mladinski krožek, tako da so mladi
precej dejavni v kulturnem izobraževanju. Ker se festival odvija v dva dni, je tudi obiskanost
precejšnja. Po podatkih RTVSLO je gledanost festivala v Sloveniji precejšnja. Analizirani so
podatki od leta 2007 do leta 2015, torej v devetletnem obdobju in so prikazani v grafu pri sliki
11. Festival se odvija v juliju, prenos dogodka pa je na prvem programu televizije Slovenije.
Leto 2007 je imelo tudi največjo gledanost, saj je bila povprečna gledanost 9,6-odstotna
oziroma je bilo število gledalcev 184.500, delež vseh gledalcev nad štiri leta pa je znašal 31
%. V naslednjih letih je gledanost festivala upadala in dosegla najnižjo vrednost leta 2014, ko
je znašala povprečna gledanost le 5,1 %, število gledalcev je znašalo 99.000, delež vseh
gledalcev, starih nad štiri leta, pa je znašal 16 %. V letu 2015 je bila zabeležena vnovična
porast s 6,6-odstotnim deležem povprečne gledanosti.
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Slika 11: Gledanost festivala Števerjan med leti 2007 in 2015 (Vir: Rtvslo, maj 2016)
V okviru diplomske naloge je bil izveden intervju s predsednikom SKPD Frančišek B. Sedej,
gospodom Filipom Hledetom. Na vprašanje, ali obiskanost festivala zadnja leta narašča in
kolikšen je obisk festivala, je predsednik odgovoril, da v zadnjih letih morda upada obiskanost
tudi zaradi medijske prepoznavnosti, saj je festival predvajan tudi po televiziji. Publika ter
obisk na prizorišču pa sta odvisna pretežno od vremena. V primeru lepega vremena je v prvi
dan približno 250 ljudi, drugi 500 in tretji dan približno do 750 gostov. V primeru dežja pa
obisk upade, saj v Števerjanu ni nobene dvorane, ki bi zadostovala takim številkam, le-te pa
so iz leta v leto različne. Gostje pretežno prihajajo iz Slovenije, velika večina iz bližnje
okolice, nekateri pa redno prihajajo tudi iz Maribora, Celja in Novega mesta. Za dodatno
obiskanost poskrbijo nastopajoči ansambli, ki pripeljejo s seboj zveste navijače, tako da so
obiskovalci več ali manj iz cele Slovenije, seveda pa je med njimi prisotne tudi nekaj
zamejske publike. Glede oglaševanja ter medijske prepoznavnosti pa predsednik odgovarja,
da se festival oglašuje tako v Sloveniji kot tudi v Italiji; v Sloveniji predvsem prek
oglaševalske agencije (plakati), v zadnjih letih pa tudi prek radijskih oglasov, v Italiji pa poleg
plakatov, ki jih nameščajo skoraj po vsaki slovenski vasi ali mestu, oglašujejo še v zamejskih
časopisih, kot sta dnevnik Primorski dnevnik, tednik Novi glas ter 14-dnevni časopis Dom.
Slednji je prisoten v Benečiji in redno poroča o festivalu. Oglaševanje poteka tudi prek radia
RAI in slovenskega programa TsA. Na vprašanje, ali pri festivalu in pri nudenju prenočišč
sodelujejo tudi s slovenskimi ponudniki, pa odgovarja pritrdilno. V okviru festivala v zadnjih
letih glede prenočevanja ansamblov sodelujejo s turistično-informacijskim centrom Nova
Gorica, ki poskrbi, da ansambli prenočijo v turističnih kmetijah v bližnjih Goriških Brdih.
Sodelavcem festivala nudijo prenočišča v vasi, saj je v Števerjanu nekaj gostincev in
turističnih kmetij, ki nudijo prenočišča. Glede administrativnih ovir ali težav pri organizaciji
pa je predsednik poudaril prav težave v birokraciji in pri pripravi dokumentacije. Dela so
ustaljena, vendar so vsako leto prisotne posebnosti, nove zahteve. O sami prepoznavnosti je
osebno mnenje predsednika dobro, večje oglaševanje pa bi jim bilo v korist, saj so želje tudi v
povečanju števila gostov. Prav temu dajejo velik poudarek in se trudijo, da bo festival v
prihodnje gostil večje število obiskovalcev kot jih je do sedaj.
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Od novih običajev se v Števerjanu v času prvomajskih praznikov odvijajo veselice s plesom,
razstavo domačih vin na dvoru, orientacijski pohod in množični pohod prek meje do Gonjač,
društveno praznovanje sv. Martina, športni teden v septembru, procesija sv. Mohorja, praznik
kostanjev in druge prireditve. Prebivalstvo je močno navezano tudi na stare običaje, med
katerimi je najbolj znan »osvatina« oziroma »poganski ogenj«, ko so v mlaju meseca marca
zažigali drevesne panje. Tradicionalno je tudi kresovanje za sv. Ivana ter pustni sprevod
(Rupel in sod., 1995).
V Občini Dolenje so znane prireditve: praznik rebule, na Martinovo prirejajo zahvalni dan, v
vasi Dolenje pa se vsako leto odvija motociklistična dirka za državno prvenstvo. V Občini
Foljan - Sredipolje se vsako leto odvija državni zbor motociklistov, državno tekmovanje v
športnem ribolovu, božični sejem in razstave obrtnikov, folklore in ljudskega izročila. V vasi
Sredipolje se nahaja velik spomenik, kostnica in muzej o prvi svetovni vojni. V Občini Krmin
poteka vsako leto na velikonočni ponedeljek izlet na bližnjo Krminsko goro, Cesarjev praznik
na tretjo avgustovsko nedeljo, pokrajinski praznik grozdja, žive jaslice, Li tamossis – obred s
kresom na predvečer svetih treh kraljev. Občina Ronke je pobratena z Občino Metlika. Tu se
nahajajo trije hoteli ter večnamensko kulturno središče, ki je pomembna ustanova, ki se
ukvarja z raziskovanjem izročil in navad od Tržiča do Gradišča, od Doberdobskega Krasa do
morja. Ronke veljajo tudi za središče Laškega, ki obsega osem občin: Zagraj, Folja, Ronke,
Tržič, Škocjan, Špeter, Štarancan in Turjak. Zadnje štiri občine spadajo v agrarni pas ob Soči,
prve štiri občine pa tvorijo bolj urbaniziran pas. Sredi sedemdesetih let se je izoblikovala
zamisel o konzorcijih – skupnem delovanju občin, med katerimi je nastal tudi konzorcij za
ustanovitev Posoškega znanstvenega in naravoslovnega muzeja v Ronkah. Med odmevnejše
prireditve v Ronkah sodijo dvotedenska »šarga« s sejmom, ki jo prirejajo v avgustu. V vasi
Romjane prirejajo »štefovanje«, na območju celotnega Laškega v času svetih treh kraljev
prižigajo kresove. Občina Štarancan je pobratena z Renčami pri Novi Gorici. Med ljudskimi
navadami sta priljubljeni petje in ples na prostem ob različnih praznikih. Obmorska Občina
Tržič je industrijska občina, kjer prevladuje ladjedelništvo. Pomorski turizem se razvija okoli
kampov, turističnih naselij, plaž, navtičnega središča Hanibal s 400 privezi ter 1800
registriranimi plovili in novimi marinami. Kulturno udejstvovanje Tržičanov se izraža v
večnamenskem kulturnem središču v Ronkah. Med sedanje dogodke in ohranjene običaje
sodijo pustna povorka, šegavi proglas, binkoštna procesija, miklavžev sejem, martinovanje,
vsakotedenski mestni sejem. V Občini Fara kulturne dejavnosti prirejajo v župniški dvorani.
Aktivno delujejo kulturno in glasbeno društvo ter fotografski krožek. V Občini Gradež se
večina prebivalstva ukvarja s turizmom. V naselju Grado je dva kilometra dolga peščena
plaža, pesek pa ima blagodejne učinke za zdravljenje bolezni ožilja in revmatičnih obolenj. Tu
so tako nastale toplice in zdravilišča. Na peščenih plažah letno letuje približno 1.500.000
italijanskih in tujih gostov. Mesto je dobro oskrbljeno s hoteli, penzioni ter avtokampi.
Znamenitost območja so »casoni« – ribiške hiše, ki so na otokih v laguni. Gradili so jih iz lesa
in s slamnato streho. Nekoč so v njih živeli ribiči, sedaj pa postajajo turistična znamenitost.
Med običaji se je ohranilo romanje na Barbano, ki poteka prvo nedeljo v juliju in se ga
udeležujejo tudi Slovenci – predvsem Kraševci. V Občini Gradišče prirejajo razstavo vin in
Noetovo veliko nagrado, 29. junija praznujejo mestnega zavetnika, za pust pa prirejajo ples v
maskah. V Gradišču je galerija sodobne umetnosti. Občina Koprivno v septembru prireja
veselico in tombolo. Na področju kulture sta dejavni folklorna skupina in pevski zbor. V
Občini Maran 5. maja prirejajo procesijo, julija organizirajo športno prireditev med
soseskami, pred božičem pa koncerte zborovske glasbe. Občina Medeja je od leta 2005
pobratena z Občino Šempeter - Vrtojba. Od leta 1962 vsako leto prirejajo veselico v
avgustovskih dneh, 13. junija slavijo vaškega zaščitnika. V Občini Morar za svete tri kralje
prižgejo kres, junija priredijo praznik piva, julija pa športni praznik, septembra pa procesijo s
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»šargo« in koncertom pihalne godbe. Občina Moš vsako prvo majsko soboto prireja razstavo
in tekmovalno pokušino salam, za veliki šmaren procesijo, po njej pa »šargo« s tombolo, od
konca osemdesetih let pa se septembra odvija konjeniško tekmovanje med vasmi. Občina
Romans je pobratena z Občino Šempeter - Vrtojba. Aktivna so športna društva, v vasi Vrša je
proga za motokros. V naselju Romans deluje turistična organizacija Pro-Loco. V občini se
odvijajo različne prireditve, med drugim sejem sv. Elizabete, ljudska tekmovanja v poletnih
mesecih. Na predvečer svetih treh kraljev zakurijo kresove, v pustnem času pa prirejajo
povorko. V Občini Šlovrenc 10. avgusta prirejajo »šargo« v čast sv. Lovrencu, športni
praznik, ki traja dva tedna, pa prve dni v avgustu. Vsako prvo oktobrsko nedeljo prirejajo
procesijo, vsako prvo novembrsko nedeljo pa pripravijo zahvalni dan (Rupel in sod., 1995).

7.2.2 Turistična zmogljivost Goriške pokrajine
V nadaljevanju je narejena analiza turističnih zmogljivosti v Goriški pokrajini. Podatki so bili
pridobljeni s strani statističnega urada v Italiji – ISTAT. Analiza je bila narejena za parametre,
kjer so bili dostopni podatki in primerljivi z ostalimi pokrajinami. Tako so v nadaljevanju
prikazani določeni turistični pokazatelji v Goriški pokrajini.
Slika 12 prikazuje hotelske nastanitvene zmogljivosti v pokrajini Gorica. Prevladujejo hoteli s
kategorizacijo 3 *, sledijo hoteli s kategorizacijo 2* in 1*, od leta 2005 pa je viden porast
nastanitev v obliki depandans. Najmanjši delež zastopajo hoteli z višjo kategorizacijo, v
časovnem obdobju med leti 2002 in 2012 v Gorici ni deloval hotel z najvišjo kategorizacijo.
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Slika 12: Hotelske nastanitvene zmogljivosti v Goriški pokrajini med leti 2002 in 2012 (Vir:
ISTAT, 2016)
Število vseh hotelskih nastanitvenih zmogljivosti se je med leti 2002 in 2012 povečalo za eno
enoto oziroma s 121 na 122 enot. Med leti 2002 in 2012 se kaže trend naraščanja
izvenpenzionske ponudbe. Število izvenpenzionske nastanitvene zmogljivosti narašča med
apartmaji, sledijo turistične kmetije, planinske koče ter počitniški domovi. V preučevani
pokrajine med leti 2002 in 2012 ni bilo registriranih mladinskih hostov, ki so med mladimi
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zelo priljubljeni. Število apartmajev se je tako od leta 2002 do 2012 povečalo 260, število
turističnih kmetij pa se je povečalo skoraj za trikrat, saj je bilo leta 2002 17 turističnih kmetij,
leta 2002 pa kar 48. Število vseh izvenpenzionskih nastanitev se je med leti 2002 in 2012
povečalo na skupno 361 enot.
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Slika 13: Izvenpenzionske nastanitvene zmogljivosti v Goriški pokrajini med leti 2002 in
2012
(Vir: ISTAT, 2016)
Iz slike 13 je razvidno, da število enot med leti 2002 in 2012 narašča, in sicer s 363 enot v
Goriški pokrajini na 483 enot, ki nudijo gostu možnost nastanitve. V število so zajeti vsi
turistični objekti, tako hotelska kot tudi izvenpenzionska ponudba.
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Slika 14: Število turističnih enot ter število ležišč v Goriški pokrajini med leti 2002 in 2012
(Vir: ISTAT, 2016)
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Delež enot se je tako v Goriški pokrajini povečal za 33 %, prav tako je med leti 2002 in 2012
naraslo število ležišč s 26.633 ležišč leta na 27.280 ležišč. Na sliki 14 je vidna posebnost pri
številu ležišč, saj je bilo leta 2005 gostom na voljo 25.687 ležišč, kar je najmanj v
proučevanem obdobju. Število ležišč se je tako med leti 2002 in 2012 povečalo za 647.
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Slika 15 : Število prihodov in nočitev slovenskih gostov v Goriški pokrajini med leti 2008 in
2014 (Vir: ISTAT, 2016)
Število prihodov slovenskih gostov v Goriško pokrajino je med leti 2008 in 2014 naraščalo.
Leta 2008 je bilo 1364 slovenskih gostov, leta 2014 pa je bilo zabeleženih 1775 gostov.
Največji obisk so v Goriški pokrajini zabeležili leta 2013, saj je bilo 1923 prihodov, kot
prikazuje graf na sliki 15. Število nočitev pa se je med leti 2008 in 2014 v povprečju
zmanjšalo. Leta 2008 je bilo zabeleženih 4033 nočitev, leta 2014 pa le 3875. Največje število
nočitev je bilo zabeleženo leta 2011, in sicer 7332. To leto je bilo najvišje tudi povprečje
nočitev, tj. 3,9. Povprečje nočitev slovenskih gostov v Goriški pokrajini med leti 2008 in
2014 upada. Leta 2008 so bile v povprečju tri nočitve, leta 2014 pa je bilo povprečje nočitev s
strani slovenskih gostov 2,2.

7.3 TURIZEM IN KULTURNA DEDIŠČINA SLOVENCEV V TRŽAŠKI
POKRAJINI
Leta 1985 je Tržaško pokrajino obiskalo skoraj 300 tisoč turistov s povprečno bivalno dobo
3,1 dneva. Med temi so z 61 % prevladovali italijanski državljani, ki so v Tržaški pokrajini
preživeli v povprečju 3,5 dneva, medtem ko so tuji turisti ostali le 2,4 dneva. Od tujih turistov
so najbolj številčni državljani nekdanje Jugoslavije, sledijo jim Avstrijci, Nemci, Američani,
Švicarji in Francozi. Klasični stacionarni turizem na podlagi obiska je bil tako manj primeren,
velike potencialne možnosti pa ima rekreacijski in izletniški turizem. Poseben poudarek bi
lahko zaradi velikega deleža kmetijskih površin in kmetijske usmerjenosti v gospodarskem
smislu usmerili turistično panogo v kmetijski turizem oziroma turizmu na podeželju. Velik
delež zemljišč v Tržaški pokrajini je še vedno v rokah Slovencev, kar pomeni tudi največji
razpoložljivi kapital oziroma gospodarski potencial. Smernice v devetdesetih letih 20. stoletja
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so kazale, da se kmetijska proizvodnja povečuje in komercializira, ostalo površje pa naj bi se
namenilo organiziranim oblikam rekreacije in turizma. Kmetijska uporaba tal se je od leta
1900 do 1985 zmanjšala za več kot polovico, v nekaterih predelih pokrajine pa je prišlo do
revitalizacije ali modernizacije določenih panog, predvsem oljarstva in sadjarstva v občini
Dolina in cvetličarstva v občini Zgonik, kjer so prisotne tudi osmice kot je tazvidno iz slike
16.

Slika 16: Informacijska tabla osmic v Občini Zgonik ob glavni prometnici (Vir: Osebni arhiv,
2016)
Z vinogradi je v pokrajini posajeno 357 ha, z oljkami pa 31 ha, kar bi lahko s pridom
uporabili tudi v turistične namene (Rupel in sod., 1990).
Jedro potencialne turistične strukture v obalnem pasu je med Miramarom, Sesljanskim
zalivom, Devinom in izviri Timave. V notranjem kraškem pasu pa območje obsega dolino
Glinščice, Repna in Tabora. Leta 1987 je zaživela »Cesta terana«, ki vodi od Opčin do
Vižovlej. Za kraško arhitekturo je značilna kraška hiša, zgrajena s kraškim kamnom in
vključuje kamin, ognjišče ter značilno kalono – obzidan vhod ter posebno strešno kritino,
imenovano skrle. Dobri primerki te ljudske gradnje so vidni v večjem delu kraške pokrajine,
lep primer pa je viden tudi v Občini Repentabor, kjer je zadruga v okviru projekta Naš Kras
uredila t. i. kraško hišo, ki ostaja ob Škedenjskem muzeju edini slovenski narodopisni objekt v
pokrajini. Med etnografske značilnosti sodi tudi narodna noša, ki je imela v času narodnega
prebujanja veliko vlogo. Na ozemlju Tržaške pokrajine se stikata tako dva stila narodnih noš –
kraška in istrska. Noša se uporablja ob različnih svečanostih in se je v glavnem ohranila v
ženski različici. Osrednja folklorna prireditev je odmevna in obenem doživeta kraška ohcet, ki
se vsaki dve leti odvija v Občini Repentabor (Rupel in sod., 1990).

7.3.1 Turistični potencial kulturne dediščine Slovencev v Tržaški pokrajini
Slovensko prosvetno in društveno življenje je najbolj razvejano izven Trsta v naseljih
Barkovlje, Rojan, Sv. Ivan, Rocol, Škedenj, Nabrežina, Križ, Kontovel, Prosek, Opčine,
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Trebče, Bazovica, Boljunec in Dolina. Prav tako so večji slovenski kulturni domovi izven
mesta v Križu, na Proseku, Opčinah v Ricmarjah, Boljuncu in Domlju, športne dvorane z
družbenimi prostori pa so v Trstu pri Sv. Ivanu, v Nabrežini, Zgoniku, Repnu in Dolini. Poleg
Trsta in Opčin je danes slovensko društveno življenje najbolj intenzivno še v krajih Križ in
Prosek ter Kontotvel (Rupel in sod., 1990).
K ohranitvi in obstoju slovenstva na vseh področjih so pomembno pripomogle društva
oziroma organizacije v Trstu.. Po končani drugi svetovni vojni sta v Trstu nastali dve že
omenjeni krovni organizaciji: SKGZ in SSO. Pod njunim okriljem so nastali oziroma obnovili
poklicno Slovensko narodno gledališče, Glasbeno matico z glasbeno šolo, Slovensko
prosvetno zvezo, Narodno in študijsko knjižnico, Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI,
zveza slovenskih športnih društev, založništvo tržaškega tiska. Za ohranjanje zavesti,
povezovanja med Slovenci in širitev kulture so pomembni tudi mediji. Najstarejši časopis z
neprekinjeno izdajo je Primorski dnevnik od leta 1945. V Trstu izhaja tednik Novi list,
štirinajstdnevnik Delo, tednik Gospodarstvo, mesečnik Skupnost in ostali. V okviru državne
radiotelevizijske ustanove RAI od leta 1945 obstaja pomembna slovenska radijska postaja
Trst A, ki oddaja po vsem ozemlju, kjer živijo Slovenci (Rupel in sod., 1990).
Pomembno mesto v turistični ponudbi imajo tudi praviloma časovno krajša potovanja v obliki
obiskov večjih mest, prestolnic oziroma t. i. »city break« potovanja. To so nekajdnevna
potovanja, ki so lahko vodena s strani turistične agencije ali pa se potniki odločajo za obisk
mest v lastni režiji. Tak način potovanj velja praviloma za večja mesta ali metropole, med
katerimi je zagotovo tudi Trst kot administrativno središče in glavno mesto dežele FurlanijeJulijske krajine. Z bogato kulturno dediščino, arhitekturo, dogodki in prireditvami večja mesta
privabljajo številne turiste, ki se odločajo za krajša potovanja.
Mesto Trst nekatere italijanske študije opredeljujejo kot italijansko regionalno metropolo. Kot
glavno mesto dežele Furlanije-Julijske krajine je sedež osrednjih uradov deželne uprave.
Mesto ima bogato turistično ponudbo in velik del promocije je osredotočen na njegovo
strateško geografsko lego. Trst se vedno bolj poudarja kot kulturna meja med Mediteranom in
srednjo Evropo ter kot kozmopolitansko in multietnično mesto, pri čemer se slednjekaže v
prisotnosti številnih ver in cerkva. Zelo dobro je razvita operna in dramska umetnost. V mestu
najdemo številne terezijanske četrti z neoklasicističnimi palačami. Med značilnimi ponudbami
v Trstu so tradicionalno tudi gostinski objekti. Posebno pozornost zasedajo nekatere pivnice
in tržaške kavarne, ki so pogosto tudi prizorišče dogodkov in literarnih večerov. Turistična
organizacija v Trstu ponuja obiskovalcem tudi turistični paket, imenovan »t for you«, ki
imetniku omogoča ugodnosti pri cenah nastanitev, popuste v gostinskih obratih (restavracijah,
bufetih, osmicah ...), gledališčih, kopališčih, brezplačen vstop v muzeje in druge ugodnosti
(Jarc, 1994). Dandanes ta način promocije in razpoznavnosti vključujejo števila italijanska
mesta, med drugim tudi glavno mesto Rim s t. i. turistično kartico »Roma pass«.
Na tržaškem deželnem sedežu državne radijske in televizijske ustanove RA1 deluje slovenski
radijski oddelek, ki oddaja približno 12 ur dnevnega programa v slovenščini. Zakon iz leta
1975 je predvidel ustanovitev slovenskih televizijskih programov, ki so bili deloma uresničeni
komaj leta 1995. Poleg slovenskega dnevnika Primorski dnevnik, ki iz raznih postavk prejema
sicer nezadostno denarno podporo, se v Trstu in Gorici tiska večje število revij in listov v
slovenščini, dokaj dejavne pa so tudi slovenske založbe (Prostorska opredeljenost, 1992).
Poleg znanih kulturnozgodovinskih objektov v Tržaški pokrajini obiskovalci oziroma turisti
najbolj obiskujejo grad in katedralo sv. Justa, Rižano pri Sv. Soboti, kjer je državni spomenik
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odporništva, svetilnik na Greti ter Miramarski grad. V osrednjem delu mesta Trst so tako
Slovenci dejavni predvsem na področju kulture, pri čemer so pomembne kulturne ustanove:
Narodna in študijska knjižnica, Tržaška knjigarna, TK galerija, Slovensko stalno gledališče in
radijska oddaja v okviru radijske postaje RAI. Na področju prosvetne dejavnosti pa so
slovenske maše v cerkvi sv. Antona Novega ter cerkvi sv. Vincencija. V okviru Zveze
cerkvenih pevskih zborov v božičnem času v tržaški stojnici prirejajo tudi koncerte (Rupel in
sod., 1990).
Kopališki turizem so v Grljanu najprej začeli razvijati slovenski podjetniki, danes pa so tu
trije hoteli in nekaj nočnih lokalov. Večje število manjših objektov naravoslovnega,
etnološkega, zgodovinskega in drugega tipa pa je ob vaseh Križ, Prosek in Opčine. Pri
Bazovici je spomenik bazoviškim žrtvam. Po svojstvenem tipu zazidave ohranjata Križ in
Kontovel vso privlačnost nekdanjih ribiških vasic, vsi večji kraji v okolici pa so izletniške
postojanke, tako da se je v njih razvilo predvsem gostinstvo. Na Opčinah od leta 1966 vsako
leto prirejajo tradicionalni Kraški pust, ki privablja veliko število prebivalcev (Rupel in sod.,
1990).
V Barkovljah se vsako leto odvijajo veslaške regate v naselju Sv. Marija Magdalena. Pri Sv.
Soboti se nahaja državni muzej odporništva Rižarna, ki je zaznamoval tudi slovensko
prebivalstvo. V Škednju se nahaja slovenski lokalni etnografski muzej, v Grljanskem zalivu
pa grad Miramare, ki sicer nima neposredne povezave s Slovenci, vendar so leta 1910 trije
vodilni denarni zavodi kupili hotel s pripadajočimi objekti in ustanovili Hotelsko-delniško
družbo Grljan - Miramare, ki je skrbela za pospeševanje turizma. Kompleks se je razvijal med
obema vojnama. Med ponudbami prvenskega turističnega območja na Tržaškem je bila zveza
Grljan–Trst s parnima ladjama Mira in Volosco (Rupel in sod., 1990).
V Bazovici so leta 1980 postavili spomenik padlim v času druge svetovne vojne, ob Breznu
pa se nahaja spominsko obeležje ob t. i. Bazoviški fojbi – skupen grob nemških vojakov in
kolaboracionistov. V Bazovici se dandanes nahaja tudi Bazoviški dom ter Slomškov dom. Od
ljudskih običajev sta najbolj ohranjena in odmevna kresovanje in pustovanje. V naselju
Kontovel najdemo gastronomski turizem, saj je tukaj razvito vinarstvo. Znane so tudi tri
gostilne, ki slovijo po ribjih specialitetah. V Kontovelu delujejo številna kulturna in prosvetna
društva, najbolj priljubljen dogodek pa je pustna sreda in zelo obiskan »pogreb pusta« s
sprevodom po Kontovelu in Proseku.. Za procesijo na Telovo okrasijo zidove z jesenovimi
vejami in posujejo dele posti s cvetjem. Za posebne priložnosti ocvrejo fanclje – miške iz
testa in s slano ribo, ki je kulinarična posebnost ribiških vasi na Tržaškem (Rupel in sod.,
1990).
Gručasto naselje Križ je tipična ribiška vasica na kraškem robu. Leta 1875 je bilo v Občini
Trst 112 slovenskih ribičev, leta 1909 je bilo ribiških ladij okoli 300, največ v Križu, tj. 95, v
Barkovljah 91 in na Kontovelu 81. Slovenski ribiči so leta 1908 ustanovili edino ribiško
zadrugo na Tržaškem, kar dokazuje, da je bila dejavnost skoraj povsem v domeni Slovencev.
Do prve svetovne vojne so slovenski ribiči predvsem v Križu prejemali državne subvencije,
odtlej pa je ribištvo v okolici Trsta zaradi vedno večje konkurence začelo propadati (Rupel in
sod., 1990).
Križ je bil v preteklosti največja vas tržaške občine in leži na robu kraške planote približno
200 metrov nad morjem. Prvič se omenja že leta 1260. Vas se v glavnem deli na dva dela:
spodnji del se imenuje ribiški del, po značilnih majhnih strnjenih hišah ribičev. Zgornji del pa
je prostorsko bolj razpršen, hiše postajajo vse večje s tipičnim kraškim »borjačem« in hlevom,
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kar nakazuje na to, da so se prebivalci v glavnem ukvarjali s poljedelstvom. Tako so se delili
tudi prebivalci – na »dulence« in »gurence«. Kulturna in športna dejavnost v Križu je precej
pestra. Športno so aktivni v okviru športnega društva Vesna – predvsem v nogometu; rolkanje
in smučanje pa v okviru športnega društva Mladina. V okviru kulturnega ustvarjanja je nastal
Ribiški muzej tržaškega primorja, ki ga upravlja istoimensko kulturno društvo, delujoče od
leta 2000. Osnovni cilj novozgrajenega etnografskega muzeja primorja je, da bo skrbel za
reševanje, ohranjevanje in ovrednotenje edine slovenske obmorske kulturne dediščine, od
Trsta do izliva reke Timave. V muzeju je že preko 100 eksponatov, različnih dokumentov in
slik, ki pričajo o originalnem slovenskem tunolovu, o morskem ribištvu in prvem slovenskem
plovilu – »čupi« (Cossutta, 2014).
V vasi deluje tudi nepridobitna organizacija Združenje za Križ, ki je bila ustanovljena leta
2015 s ciljem spodbujanja socialnega in ekonomskega razvoja kraja, poznavanja zgodovine,
kulture in lokalnih običajev. Funkcija Združenja je tudi, da v vasi stimulira šport, kulturo in
kar je najbolj zahtevno – gospodarstvo. Dandanes je društvo pomagalo obstoječima športnima
društvoma, Vesa in Mladina, prav tako pa je spodbudilo dejavnosti v okviru Festivala morja
in Mednarodne operne akademije Križ pri Trstu (Cossutta, 2014).
Naselje Opčine s starim gručastim jedrom je kulturo zelo dejavno. V katoliškem
Finžgarjevem domu delujejo številna društva s pestro kulturno dejavnostjo. V domu je med
drugim sedež skavtske organizacije, ki ima tudi glasbeno šolo. Opčine so se razvile v kraški
regionalni center in razpolagajo z bogato ponudbo storitev. V naselju se nahajajo trije hoteli,
več kampov ter gostinski obrati, med katerimi štirje nudijo tudi prenočišča. Opčine imajo tudi
bogato društveno tradicijo pevskih zborov, folklorne skupine ter dramskega krožka. V
prosvetnem domu prirejajo rekreacijske dejavnosti;športno društvo Polet prireja kotalkarsko
revijo, krajevne organizacije pa še vrsto drugih, predvsem zabavnih prireditev. Od starih
običajev se je ohranilo pustovanje, ki je od leta 1969 postalo turistična manifestacija, znana
pod imenom Kraški pust. V kraju deluje tudi Radio Opčine, ki je edina slovenska zasebna
radijska postaja na Tržaškem. V vasi Padriče se je od ljudskih običajev ohranilo kresovanje,
deluje pa tudi pevsko društvo Skala ter športno društvo Sloga, ki prireja športne dogodke
(Rupel in sod., 1990).
V Proseku je prisotno vinogradništvo in z njim povezane »Osmice«. V naselju so ohranjeni
vodnjaki, vodne piše in tradicionalne hiše z notranjimi dvorišči oziroma borjači, ki pričajo o
kulturnozgodovinski dediščini z značilnim kraško-primorskim značajem in videzom. V
Soščevi hiši imajo Prosečani manjšo dvorano in nekaj društvenih prostorov, od leta 1985 pa
deluje Kulturni dom Prosek - Kontovel. V vasi izdelujejo tudi narodne noše, ki jih dekleta
nosijo ob različnih dogodkih, med drugim tudi v času martinovanja, ki pritegne številne
obiskovalce. Na Telovo okrasijo pot procesije z jesenovimi in gabrovimi vejami in del poti
posujejo s cvetjem. V Trebčah je delno ohranjena krajinska arhitektura, med dogodki pa sta
najbolj odmevna ljudska običaja kresovanje in pustovanje (Rupel in sod., 1990).
Občina Devin - Nabrežina ima dobro prometno lego, saj skozi njo poteka avtocesta, državni
cesti, pokrajinske ceste ter železniška povezava, ki obstaja že od leta 1857. Občina leži med
kraškim svetom in delom flišne pokrajine v Sesljanskem zalivu. Matični Kras se tukaj spusti
najbližje morju in so na tem predelu prisotni številni kraški pojavi: vrtače, kraške jame, v
katerih so najdeni arheološki ostanki, ki pričajo o kontinuirani prisotnosti človeka že iz
neolitika. Številni so podvodni izviri pri Brojnici, ter kraški izviri, med katerimi je najbolj
znan izvir reke Timave, ki privablja številne obiskovalce. Obmorsko letovišče Sesljan pa je
bilo že od nekdaj priljubljeno letovišče Tržačanov, njegov razvoj pa se je začel po drugi
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svetovni vojni. Naselja izven priobalnega pasa ohranjajo tradicionalno kraško arhitekturo s
strnjenim in pozidanim jedrom. Privlačnost Občine Devin - Nabrežina potrjuje podatek, da je
bilo leta 1981 237 počitniških bivališč, ki so predstavljalaa 7,4 % vseh bivalnih objektov. Leta
1990 je bilo v občini 13 hotelov, od tega 9 v Sesljanu, trije kampi, več plesišč, zabavišč,
penzionov in privatnih prenočišč. Največ gostišč imajo Devin, Sesljan in Nabrežina,
najpomembnejši turistični kraj pa je Sesljan, ki je imel 2 % deželnega turističnega prometa s
povprečno bivalno dobo tri dni. Del Sesljanskega zaliva je opremljen s privezi za športna in
turistična plovila. Prvi turistični objekti so bili zgrajeni že v 19. stoletju, po drugi svetovni
vojni pa je zaživel kopališki turizem (Rupel in sod., 1990).
Avgusta leta 2015 so v Sesljanskem zalivu na območju nekdanjega kamnoloma odprli
luksuzno počitniško naselje Portopiccolo. Naložba je bila vredna pol milijarde evrov in je
namenjena petičnim gostom. Prav tako ima turistično naselje edini hotel s petimi zvezdicami,
postalo pa je tudi prava turistična atrakcija, saj so v poletnih mesecih zabeležili kari do 12.000
dnevnih gostov, med katerimi prevladujejo Italijani, Avstrijci, Nemci in Rusi, manjši delež pa
beležijo tudi s strani slovenskih gostov iz večjih mest Ljubljane, Maribora in Celja (Novak,
2015).
V občini je mnogo pomembnih kulturnozgodovinskih objektov. Pri Slivnem je dobro
ohranjeno prazgodovinsko gradišče, v Štivanu so bogati rimski ostanki, med katerimi je
svetišče bogu Mitri in gotska cerkev sv. Ivana ob Timavi. Starodavna štivanska cerkev in
tamkajšnji samostan sta bila znana božja pot. Obalno območje je izredno privlačno zaradi
naravnih lepot. Tu so nastale tudi številne legende o Argonavtih, Doimedu, Lepi Vidi, pesniku
Rilkeju pa je Kraški rob dal navdih za znamenite Devinske elegije. Njemu je posvečena tudi
panoramska pešpot vzdolž Kraškega roba od Sesljana do Devina, ki jo je občina uredila leta
1987. Devin je pomemben turistični kraj; leta 1990 so bili odprti štirje hoteli, motel, gostilna s
prenočišči, bar, restavracije, dve kopališči, devinski grad iz 11. oziroma 14. stoletja. V jami v
Ognjenici so odkrili prazgodovinske in rimske ostanke, med temi mnogo novcev iz konca 4.
in 5. stoletja, ki jih povezujejo s kultom božanstva Mitre. V naselju delujejo številna kulturna
in pevska društva. Od leta 1974 v Devinu deluje skavtska organizacija, leto kasneje pa je
začel z delovanjem smučarski klub Devin. V Medji vasi ter Mavhinjah se pretežno ukvarjajo z
vinogradništvom, v obeh krajih je tudi nekaj Osmic. V Medji vasi vsako leto priredijo
kulturno-zabavni praznik v naravi. Prav tako je v Nabrežini glavni pridelek vino, ki ga
prodajajo na Osmicah. Nekateri domačini so se že v devetdesetih letih 20. stoletja začeli
ukvarjati s kmečkim turizmom. V demografskem porastu v 18. stoletju so se domačini začeli
usmerjati tudi v druge dejavnosti, predvsem v kamnoseštvo in ribolov, s tem pa je Nabrežina
zaslovela po celem svetu. V naselju se danes nahaja župnijska dvorana in dvorana domačega
kulturnega društva Iga Grudna, kjer deluje tudi dramska skupina, podružnica Glasbene matice
ter pevski zbori. Štivan ima bogato arheološko zgodovino iz rimske dobe. Najstarejši dokazi o
prisotnosti človeka so iz jame Mitrej, ki je za turiste odprta v določenih urah. Privlačnost in
večjo obiskanost ima naselje tudi zaradi reke Timave in njenega kraškega izvira. V vasi
Trnovica od leta 1983, ko je bila ustanovljena vaška skupnost, prirejajo gledališke predstave,
obudili pa so tudi običaj »Pri štirni«. Enkrat na leto poteka vaški praznik z naslovom
»Trnovica vabi«, prireditve pa se odvijajo tudi v času pustovanja (Rupel in sod., 1990).
Pomembni kulturnozgodovinski objekti v Občini Dolina so rimski vodovod, srednjeveška
cerkvica Matere Božje na Pečah nad dolino Glinščice in ostanki srednjeveškega Muhovega
gradu v Zabrežcu. Od naravne dediščine pa je najpomembnejša dolina Glinščice, ki jo občina
namerava vključiti v širše naravovarstveno območje ob meji v okviru Unescovega programa
Človek in biosfera. Najpomembnejši ljudski običaj je praznovanje pomladi, ki ga z dviganjem
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mlajev ter ostalimi obredi obhajajo v Boljuncu, Borštu, Ricmarjah in Prebenegu.
Najpomembnejša prireditev v okviru tega običaja pa je »Majenca«, ki poteka prvo majsko
nedeljo v naselju Dolina. Edinstveno je tudi štefanovanje v Boljuncu, ko se na vaškem trgu
lučajo z jabolki. V vasici Boljunec so leta 1976 odprli občinsko gledališče France Prešeren,
kjer se odvijajo tudi likovne razstave. V gledališču deluje tudi istoimensko kulturno društvo s
pevskim zborom, dramsko skupino, godbo, telovadnim odsekom ter knjižnico. Poleg
štefanovanja, ki se vsako leto odvija 26. decembra, je v Boljuncu značilen običaj »fantovska«,
ko fantje prvega maja dvigajo mlaj – visok drog z borovo krošnjo, okrašeno z limonami,
pomarančami in rdečo zastavo. Posebno živahno je v času pusta, ko gre godba v spremstvu
šem od hiše do hiše in se zvečer konča s »fritado«. Nekdaj so bili živi običaji pustna kasa,
čiščenje struge v avgustu, petje pesmi »Živi torej« ter procesija k cerkvici na Pečeh. V naselju
Boršt je nekaj kolon, ki so pod spomeniški varstvom, leta 1975 pa so odprli Srenjsko hišo,
kjer imajo sedež krajevne organizacije. Mimo naselja Botač teče potok Glinščica, ki je
izdolbel slikovit kanjon s slapom. Naselje Dolina je bilo pomembno cerkveno središče.
Številne cerkve so ohranjene iz poznega srednjega veka. V naselju je značilen tudi vaški
studenec, ki nosi posebno arhitekturno dediščino. Kulturna društva so tudi precej aktivna,
predvsem pevski zbori, godbe ter športne organizacije. Na področju ohranjanja ljudskih
običajev sta tukaj prisotna »majenca« – tradicionalno praznovanje pomladi ter že prej
omenjeni dogodek »fantovska«. V Mačkovljah se vsako leto odvija »praznik češenj«, od
ljudskih običajev pa je ohranjeno le pustovanje. V Ricmarjah so leta 1978 odprli kulturni
center Babna hiša, pred katerim stoji obokana klet s tipičnim hišnim vodnjakom. Osrednja
prosvetna organizacija v Ricmarjih je Kulturno društvo Slavek, ki vsako leto prireja veselico,
razstavo domačih vin, ricmarjski teden, srečanje oktetov Primorske in več likovnih razstav
(Rupel in sod., 1990).
Opuščeni običaji, šege in navade bi se lahko v namen promocije in spodbujanja turistične
dejavnosti območja obudili. Z vodjo oddelka za gradbene investicije, okolje in kulturo,
gospodom Lovriho Mitjem, sem opravil tudi intervju o povezanosti med Slovenci v občini
Dolina ter čezmejnem sodelovanju s slovenskimi občinami.
Občina Dolina je že v preteklosti sodelovala s slovenskimi občinami. S sosednjo občino
Hrpelje - Kozina sodelujejo vsako leto pri kulturno-turistični prireditvi Odprta meja. V sklopu
EU-projektov so sodelovali zlasti z Mestno občino Koper in občino Sežana. Z MO Koper so
sodelovali pri projektu čezmejnega sodelovanja BioDiNet, z Občino Sežana pa pri projektu
Kras/Carso. S pobrateno občino Kočevje pa so sodelovali pri programu EU Evropa za
državljane, Mreža pobratenih mest. Občina Dolina je že večkrat kandidirala kot partner za
evropska sredstva, namenjena čezmejnemuo sodelovanju, predvsem med Slovenijo in Italijo.
Nekaj projektov so prijavili v programu Evropa za državljane, partner so bili pri projektu IPA
Adriatic. Slovenska kulturna društva se po mnenju Lovrihe povezujejo med seboj, vendar bi
se lahko na tem področju in razvoju celovite ponudbe s sodelovanjem organizacij z drugih
področij (promocija tipičnih proizvodov, naravne znamenitosti, gostilničarji) storilo še mnogo
več. Ponosni so na ljudski običaj starodavnega praznika Majenca, ki vsako leto poteka v
Dolini na začetku meseca maja. Pri tem sodelujejo domače kulturno društvo, občina ter
domači proizvajalci krajevnih proizvodov. Majenca vsako leto privabi večje število
obiskovalcev. Na lokalni ravni občina organizira vsakoletno skupno božičnico s sodelovanjem
vseh kulturnih društev. Občina med drugim upravlja naravni rezervat doline Glinščice.
Predvsem je v zadnjih dveh letih poudarek na promociji rezervata in povezovanju le-tega v
celovito ponudbo celotnega območja občine ter vseh njenih značilnosti na kmetijski in
kulturni ravni. Ravno s promocijo naravnega rezervata skušajo povezati mnogo projektov, ki
jih izvajajo na kulturnem in turističnem področju. Delež turizma v gospodarski strukturi je
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majhen, vendar bi z medsebojnim združevanjem, izdelavo skupnih strategij z ostalimi
področji, skupno spletno stranjo lahko dosegli boljše rezultate v turistični panogi. Glede na
naravne značilnosti, kakovostne kmetijske proizvode (olje in vino), odlično razvito
infrastrukturo je potencial zelo velik. Enotna spletna stran Slovencev v Italiji s celovito
turistično ponudbo ter kulturnimi in družbenimi dogodki, segmentiranimi po občinah oziroma
pokrajinah, bi bila pravo orodje in bi pripomogla k prepoznavnosti. Pomembna pa bi bila
zlasti enotna spletna stran Slovencev v Občini Dolina. Ena za vse Slovence v Italiji bi mogoče
bila preveč obsežna in ne bi dala prave teže posebnim značilnostim Doline. Turistični
ponudniki niso deležni prave promocije. V okviru občine jih skušajo promovirati na raznih
sejmih. V glavnem pa je promocija stvar vsakega posameznika, promocijska strategija pa ni
prisotna. Dejavnik politične meje (kljub odprtosti) je še vedno delno prisoten. Druga ovire pri
sodelovanju je tudi razlikovanje v pravni ureditvi dveh držav; v okviru čezmejnih prireditev
na primer veljajo drugačna pravila za pridobitev potrebnih dovoljenj. Smisel EU-projektov bi
moral biti ravno v pomoč pri usklajevanju razlik med dvema sistemoma.
Občina Milje obsega približno devet kilometrov obale, kar se navezuje na pomembno
kopališko turistično vlogo v poletni sezoni. Še v času meje med Slovenijo in Italijo so imele
Milje pomembno tranzitno vlogo tudi glede turističnega prometa. V občini ima sedež Društvo
Slovencev in Gospodarska zadruga Vesna. Ljudski domovi so v vaseh Korošci, Čampore in
Milje. Vzdolž obale so javna kopališča in dva kampa. Pomembni kulturnozgodovinski objekti
so: bazilika sv. Marije v Starih Miljah, v Miljah cerkvi sv. Janeza in Pavla ter sv. Frančiška, ki
je primer edinstvene frančiškanske arhitekture v pokrajini. V Miljah se nahaja občinska hiša
ter celotno staro mestno jedro z ostanki obzidja. Iz naravoslovnega vidika je zanimiva
Osapska dolina, saj se na robu kraškega sveta nahaja dragocen biotop. S počasnim tokom je
reka Reka ustvarila v svoji strugi veliko plitvih kotanj. Med prireditvami pa sta
najpomembnejši miljski pust z mimohodom alegoričnih vozov in miljsko poletje, ki privablja
veliko obiskovalcev, zlasti iz Trsta. V okviru turistične ponudbe ponuja mesto tudi ciklus
poletnih folklornih, športnih in kulturnih prireditev. V vasici Sv. Jernej - Lazaret so bila leta
1990 tri gostišča, hotel in kamp. Prebivalci delajo sezonsko tudi v turističnih objektih,
nekateri pa se posvečajo ribolovu in gojenju školjk (Rupel in sod., 1990).
Občina Repentabor je najmanjša občina v Tržaški pokrajini, ki v celoti leži na kraškem svetu.
Obsega tri naselja, Fernetiče, Col in Repen. Slednji dve sta tipično strnjeni in sta ohranili
značilno kraško arhitekturo, medtem ko so Ferneti obcestno naselje, ki je doživelo večji
razvoj po drugi svetovni vojni. Najpomembnejši kulturnozgodovinski objekti so utrjena
cerkev na Tabru, kamor so se zatekali pred Turki, kraška hiša, v kateri je prikazana za Kras
značilna bivalna kultura in kraški muzej. Od leta 1968 se vsaki dve leti sv Repetaboru odvija
osrednja kraška turistično-folklorna prireditev Kraška ohcet, ki privablja veliko število
obiskovalcev. Repen in Col sta tudi priljubljena izletniška kraja med popotniki. V Repnu že
dlje časa delujejo prosvetne organizacije; folklorne skupine, slovenska skavtska organizacija,
pevski zbori. Od ljudskih običajev sta se ohranila pustovanje in kresovanje. Ena najstarejših
hiš v vasi Repen je Kraška hiša prikazana na sliki 17. Leta 1968 jo je odkupila zadruga Naš
Kras in jo preuredila v muzej. Poleg dogodka Kraška ohcet od leta 1962 vsako leto prirejajo
razstavo terana (Rupel in sod., 1990).
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Slika 17: Kraška hiša v Repentabru (Vir: Osebni arhiv, 2016)
Z namenom raziskovalnega dela o čezmejnem sodelovanja italijanskih občin s slovenskimi
občinami sem za mnenje vprašal župana občine Repentabor, gospoda Marka Pisanija, ki se je
hitro in z veseljem odzval intervjuju. Pogovor se je navezoval na vprašanja, ki so se nanašala
predvsem na tematiko čezmejnega sodelovanja z občinami v Sloveniji ter sosednjimi
občinami, vključevanja v evropske čezmejne projekte, vpliva turizma v Občini Doberdob ter
možnosti razvoja turizma in večjega čezmejnega sodelovanja.
Prvo vprašanje se je nanašalo na pobude o medsebojnem povezovanju oziroma sodelovanju s
katero izmed slovenskih občin (v okviru Slovenije in slovenskih občin v deželi FurlanijiJulijski krajini) na kulturnem, turističnem področju. Občina Repentabor je v preteklosti
sodelovala tako s slovenskimi občinami kot tudi ostalimi sosednjimi občinami v Italiji.
Čezmejno sodelovanje je bilo najbolj pogosto z Občino Sežana, s katero je nastal skupen
projekt »Pot kamna in kamnarstva«. Z Občino Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Miren pa
so sodelovali pri promociji projekta Carso/Kras. Rezultat sodelovanja je med drugi spletna
stran, ki uporabnika informira o območju kraške pokrajine in je med drugim opremljena s
podatki o turističnih ponudnikih. Z Občino Milje so sodelovali pri projektu Morje – Kras, z
Občino Devin - Nabrežina sodelujejo v okviru družabnih dogodkov in predstavitvi pevskih
zborov. Skupaj s sosednjimi občinami so aprila 2016 gostovali v Celovcu pri promociji
turistične ponudbe območja. Občina Repentabor sodeluje v okviru turistične organizacije
Promo Trieste, ki predstavlja turistično ponudbo Tržaške pokrajine. Kandidirali so za
evropska sredstva v okviru čezmejnega sodelovanja, kar se je izkazalo za uspešno. Župan je
izpostavil projekt Praznik terana in pršuta iz leta 2015, v okviru Interreg projekta je nastal
glavni koledar dogodkov na Krasu. Po mnenju župana se kulturna društva dovolj povezujejo
med seboj. Izpostavil pa je problem zadruge Naš Kras in Kraške hiše, saj delo temelji na
prostovoljnem delu. Obisk Kraške hiše je brezplačen in odprt za javnost, prisotnosti članov pa
ni vedno. Statistike obiska prav zaradi volunterstva ne vodijo, po informacijah župana pa gre
največkrat za šolske izlete, obiske zaključenih skupin iz Avstrije, Nemčije in Slovenije.
Kraška hiša je odprta sezonsko od konca spomladi do oktobra. Župan je na vprašanje, ali bi
izpostavili kakšen projekt mednarodnega turističnega značaja, med prvimi izpostavil dogodek
Kraško ohcet, ki se odvija vsaki dve leti. Gre za zelo odmeven dogodek, ki privablja številne
obiskovalce in je po številu obiska tudi največja prireditev v občini. Leta 2018 pa bo dogodek
jubilejne narave, saj bo obeleževal 50. letnico obstoja. Medobčinsko sodelovanje poteka tudi
v okviru maratona Bavizela in jadralske regate Barkolane. Zadnji dve potekata pod okriljem
turistične organizacije Promo Trieste. Prav tako je kot znak dobre povezanosti izpostavil
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dogodek »Orienteering cup«, ki je organiziran v okviru projekta Alpe Adria. Letos bo občina
skupaj s sosednjimi občinami sodelovala pri promociji nastanitvenih objektov. V občini
turizem predstavlja manjšo vlogo, predvsem pa je izpostavil možnost kmečkega turizma
oziroma agroturizma. Največji prihodek občini prinaša tovorni terminal v Fernetičih. Za
turizem je zanimiva predvsem arhitekturna dediščina. Županu se ideja o skupni spletni strani
in boljšemu čezmejnemu sodelovanju zdi zanimiva, vendar je izpostavil tematiko ažurnosti in
večjezičnosti. V prihodnje občina planira čezmejno sodelovanje v okviru projekta in črpanja
evropskih sredstev za čezmejni razvoj in sodelovanje v programskem letu 2014–2020, vendar
zaradi narave dela in začetnih faz podrobnosti ni želel razkriti. Meja je razmejitveni dejavnik,
a glede na to, od leta 2004 fizično ni prisotna, župan problematike meja ne vidi.
Informacijske table in dvojezičnost je v občini dovolj dobro poudarjena, saj so izvedli projekt
ledinskih imen, prav tako pa uredili kamnita imena domačij, narejena pa je bila tudi brošura o
ledinskih imenih.
Občina Zgonik v Tržaški pokrajini ima prometno posebnost. Kljub temu da je obmejna občina
in v dolžino meri celotnih 7 kilometrov, na meji ni nobenega mejnega prehoda. Vse
prometnice potekajo v dinarski smeri SZ–JV. To območje sestavljajo kredni apnenci in
najdemo številne kraške pojave med drugim škraplje (v predelu vasi Briščiki), škavnice,
vrtače ter kraške jame, med katerimi je najbolj znana Briškovska jama, ki je tudi turistična
jama in jo letno obišče nad 100.000 obiskovalcev. V naselju Salež je sedež kulturnega društva
Rdeča zvezda, od leta 1985 pa v Zgoniku deluje družbeno-športni center. Pomembnejši
kulturnozgodovinski objekti so cerkvica sv. Urha pri Samatorci iz 16. stoletja, delno
obnovljeno vaško jedro v Repniču in ostanki prazgodovinskega gradišča na Sv. Lenartu.
Najzanimivejši objekt naravnega značaja je že prej omenjena Briškovska jama, ki je dolga
130 m, pred vhodom katere je tudi speleološki muzej. V njej so naprave za preučevanje
krasoslovja in podzemske klime, za merjenje plimovanja in seizmičnih gibanj. Zanimiv je tudi
botanični vrt Carsiana med Gabrovcem in Zgonikom, kjer so zbrane najbolj značilne kraške
vegetacijske vrste. V vasi Salež je od nekdaj osrednja dejavnost zborovsko petje ter folklorna
dejavnost. Od ljudskih običajev sta prisotna pustovanje in kresovanje (Rupel in sod., 1990).
Slovenskega župana v Tržaški pokrajini imajo danes Občine Dolina (Sandy Klun),
Repentabor (Mark Pisani), Zgonik (Monika Hrovatin) in Občina Devin - Nabrežina (Vladimir
Kukanja).

7.3.2 Turistična zmogljivost Tržaške pokrajine
V nadaljevanju je narejena analiza turističnih zmogljivosti v Tržaški pokrajini. Podatki so bili
pridobljeni s strani statističnega urada v Italiji – ISTAT. Analiza je bila narejena za parametre,
kjer so bili dostopni podatki in primerljivi z ostalimi pokrajinami. Tako so v nadaljevanju
prikazani določeni turistični pokazatelji v Tržaški pokrajini.
V Tržaški pokrajini prevladujejo hotelske nastanitve s kategorizacijo 3*, sledijo hoteli z 1* in
nato hoteli s kategorizacijo 2*. Pri hotelih s 3* je viden upad med letoma 2011 in 2012,
število hotelov s kategorizacijo 4* pa se povečuje s 5 (leta 2002) na 13 (leta 2012). Zmanjšuje
se število hotelov s kategorizacijo 1*. V Trstu se nahaja tudi hotel s petimi zvezdicami.
Število vseh hotelskih nastanitvenih zmogljivosti se je med leti 2002 in 2012 povečalo s 152
na skupno 296 enot.
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Hotelske nastanitvene zmogljivosti v Tržaški
pokrajini med leti 2002 in 2012
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Slika 18: Hotelske nastanitvene zmogljivosti v Tržaški pokrajini med leti 2002 in 2012 (Vir:
ISTAT, 2016)
Pri izvenpenzionski ponudbi nastanitev je na sliki 19 viden porast penzionske ponudbe s
storitvijo nočitev in zajtrk. Število enot se je med leti 2002 in 2012 povečalo za petkrat z 21
na 105 enot. Sledi povečan delež apartmajev s 35 (leta 2002) na 75 ponudnikov apartmajske
nastanitve, manjši delež pa imajo turistične kmetije, pri katerih je prav tako viden porast s 5
na 16, sledijo še počitniški domovi in mladinski hostli.
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Slika 19: Izvenpenzionske nastanitvene zmogljivosti v Tržaški pokrajini med leti 2002 in
2012
(Vir: ISTAT, 2016)
Število vseh izven penzionskih se je povečalo kar za dva in pol krat; med leti 2002 in 2012 iz
82 na skupaj 212 enot.

87

Število ležišč in ponudnikov nastanitev
skupaj v Tržaški pokrajini med leti 2002 in
2012
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Slika 20: Število ležišč in ponudnikov nastanitev v Tržaški pokrajini med leti 2002 in 2012
(Vir: ISTAT, 2016)
Iz slike 20 je razvidno, da se število v preučevanem obdobju povečuje. Leta 2012 je bilo v
Tržaški pokrajini skupaj 12367 ležišč oziroma več kot 32 % (leta 2002). Prav tako se je
število ponudnikov nastanitev med leti 2002 in 2012 povečalo za skoraj enkrat, in sicer s 151
na 296.
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Slika 21: Število prihodov in nočitev slovenskih gostov v Tržaški pokrajini med leti 2008 in
2014 (Vir: ISTAT, 2016)
Število slovenskih gostov med leti 2008 in 2014 v povprečju narašča. V proučevanem
obdobju pa je med leti 2011 in 2012 opazna posebnost, ko je znašalo povprečje nočitev kar
9,2 (leta 2011) in 7,7 nočitev leta 2012. Razlika v številu prihodov se bistveno ne razlikuje od
ostalih let, povečano je število nočitev v omenjenih letih. Največje število nočitev slovenskih
gostov je bilo zabeleženo leta 2011, ko je znašalo 14.923. Število prihodov je med leti 2008 in
2014 naraščalo, in sicer s 1089 na 1776 gostov na letni ravni, kot je prikazano na sliki 21.
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7.4 TURISTIČNI PONUDNIK IN SODELOVANJE S SLOVENCI V ITALIJI
Po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije iz leta 2016 je registriranih 527 turističnih
agencij, ki imajo licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev in/ali
za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev. Turistične agencije na splošno
delimo na dva dela: turistične agencije kot organizatorje aranžmajev oziroma potovanj in
počitnic ter turistične agencije kot posredniki turističnih aranžmajev. Prav tako obstajajo
razlike v velikosti in številu zaposlenih turističnih agencij ter usmerjenosti prodaje: agencije,
ki ponujajo aranžmaje v tujino domačim gostom, t. i. »outgoing« turistične agencije, ter
agencije, ki s svojimi programi vabijo tuje goste, t. i. »incoming« turistične agencije. V
Sloveniji je turističnih agencij kot organizatorjev potovanj v primerjavi s celotnim seznamom
turističnih agencij precej manjše število. Med turističnimi agencijami, ki so organizatorji
potovanj, nedvomno izstopa najstarejša in ena izmed največjih turističnih agencij v Sloveniji,
tj. agencija Kompas z dolgoletno tradicijo potovanj. Po podatkih spletne strani bizi.si je
Kompas leta 2014 s 65,9 milijona evrov prihodkov postala turistična agencija z največ
prihodki v Sloveniji. Kompas ponuja tako počitnice kot potovanja. Slednje ponuja prav na vse
konce sveta, v katalogu potovanj 2016/17 tako lahko najdemo več kot 200 potovanj, od
katerih prevladujejo prav potovanja v Italijo. Tako Kompas v katalogu nudi 34 potovanj in
izletov v Italijo od tega pa le dva izleta v deželo Furlanijo-Julijsko krajino. Na sliki 22 so
prikazani podatki o številu in deležu prepeljanih potnikov v deželo Furlanijo-Julijsko krajino.
Med leti 2007 in 2011 je bil delež potnikov, ki so obiskali Furlanijo-Julijsko krajino (z izjemo
leta 2009), manj kot 2,5 %. Leta 2009 je deželo Furlanijo-Julijsko krajino obiskalo 6,7 %
oziroma 532 oseb. Tega leta so se potniki največ odločali za izlet: Trst–Miramar–Oglej–
Gradež, zamejska Italija ter izlet Rezija in rezijanski pust.

Slika 22: Število in delež prepeljanih potnikov v deželo Furlanijo-Julijsko krajino med leti
2007 in 2011 (Vir: Turistična agencija Kompas, 2014)

7.4.1 Anketa o čezmejnemu sodelovanju turističnih agencij
Za potrebe raziskave čezmejne povezanosti med slovenskimi turističnimi agencijami s
kulturnimi, turističnimi društvi ter posamezniki, ki delujejo na področju turizma, sem opravil
anketo z izbranimi turističnimi agencijami, ki nudijo svoje izlete in potovanja. Tako je bila
opravljena anketa s turistično agencijo Kompas, turistično agencijo M holidays ter agencijo
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Quo Vadis. V anketo sem vključil tudi dve turistični agenciji zaradi bližine meje; prva je
turistična agencija Slonček iz Sežane ter turistična agencija Gea iz Šempetra pri Novi Gorici.
Pri odgovorih na vprašanje, koliko časa ponujajo izlete med zamejce v Italiji, je pri agencijah
viden vzorec daljšega nudenja tovrstnih potovanj. Večina agencij ponuja izlete v FurlanijoJulijsko krajino več kot petnajst let.
Na vprašaje, kaj je oziroma vpliva na sestavo izleta, so bili odgovori različni, tako da
skupnega vzorca ni mogoče določiti. Agencije tako predhodno sodelujejo in sodelujejo s
turističnimi ponudniki ter kulturnimi društvi v Furlaniji-Julijski krajini, izlet sestavijo v lastni
režiji ali pa na podlagi želja gostov.
Na vprašanje, kolikokrat letno so realizirani razpisani programi za področje dežele FurlanijeJulijske krajine, je bil najpogostejši odgovor med enkrat in dvakrat letno. Pri anketi pa lahko
opazimo, da ima turistična agencija Gea iz Nove Gorice na letni ravni povprečno sedem
realiziranih izletov, ostale agencije pa od tri- do šestkrat.. Povprečna starost potnikov
zagotovljenih izletov je nad petdeset let.
Pri strukturi potnikov v okviru zaključenih skupin je opaziti, da imata obmejni agenciji, TA
Slonček in TA Gea, potnike iz okoliških krajev, saj so bile zaključene skupine iz njihovega
okoliša, prav tako je podobno pri agenciji Quo Vadis, ki je iz Ljubljane. Zaključene skupine
so tako različna društva upokojencev, ki se odločajo za izlete, kot so Potepanje po Furlaniji,
društva krajanov za program Okusi Furlanije, romarska skupina za enodnevni izlet Oglej–
Barbana–Gradež, povprečna starost pa je prav tako nad petdeset let.
Na vprašanje, katera območja vključujejo agencije v svoje programe, je bilo najpogosteje
zaslediti odgovor, da po večini vključujejo vse predele od Kanalske doline do Tržaškega
zaliva, razen pri dveh agencijah, ki izletov v Kanalsko dolino ne ponujata; to sta agenciji M
holidays in agencija Slonček iz Sežane.
Povečanega povpraševanje po izletih v Furlaniji-Julijski krajini v turistični agenciji ni zaznati.
Pri skoraj vseh agencijah, z izjemo M holidaysa, kjer povpraševanje narašča, je zanimanje
gostov enakovredno.
Z izjemo turistične agencije Slonček iz Sežane za nobeno izmed anketiranih turističnih
agencij ni bilo zanimanja s strani slovenskih turističnih, kulturnih društev v Italiji za
medsebojno sodelovanje, obveščanje o dogodkih in povabilih na srečanje. Turistično agencijo
Slonček je društvo Nabrežina povabilo v okviru promocije na področju kulinarike, kar se je
izkazalo za uspešno, saj je bil kasneje izdelan enodnevni program s poudarkom na kulinariki.
Turistične agencije so se pozitivno odzvale na vprašanje, ali bi enotna spletna stran
Slovencev v Italiji, ki bi vključevala informacije o aktualnem dogajanju, pripomogla k
boljšemu sodelovanju s turističnimi agencijami. Idejo podpirajo, turistična agencija Slonček iz
obmejne Občine Sežana pa ima v svoji bazi potnikov kar večino Slovencev, ki prihajajo iz
zamejstva. Direktorica turistične agencije Slonček nam je tudi zaupala, da se delež skozi
zadnja leta povečuje in da delujejo predvsem na dolgotrajnem čezmejnem povezovanju
(slovenskih) gostov iz Italije. Na Krasu je čutiti vedno več povezovanja, po besedah
direktorice turistične agencije Slonček, Špele Bajnoci Albreht, pa je vedno večji poudarek na
ekoturizmu, kulinariki, porokah, športnih dogodkih in kulturnih prireditvah.
Pri odgovorih na vprašanje, kaj bi dodatno spodbudilo čezmejno turistično sodelovanje med
anketirano agencijo ter turistično ponudbo Slovencev v Italiji, je poudarek na večji odprtosti
ljudi, ki še vedno ne razmišljajo dovolj intenzivno o povezovanju, med odgovori pa so
omenjene tudi ugodne cene vstopnin.
Glede na število opravljenih anket med turističnimi agencijami o povezanosti slovenskih
turističnih agencij s Slovenci v Italiji rezultatov ne moremo posplošiti že zaradi samega
števila turističnih agencij. Je pa moč opaziti določene skupne vzorce. Anketirane agencije že
vrsto let nudijo izlete v območje dežele Furlanije-Julijske krajine, vzorec glede starosti
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potnikov je nad petdeset let tako pri razpisih kot tudi pri zaključenih skupinah. Slednje so po
večini tudi iz bližnjega okoliša, kjer se nahaja turistična agencija. Povpraševanje je pri večini
agencij enakovredno in ne zaznavajo naraščanja zanimanja v zadnjih letih. Prav vse agencije
pa so zainteresirane za postavitev spletne strani, ki bi omogočala dostop do do podrobnejših
informacij o dogodkih, predstavah, srečanjih, ki bi jih lahko vključili v svoje programe.
Presenetljivo je tudi dejstvo, da večine agencij slovenska kulturna in turistična društva niso
kontaktirala, jim predstavila ali jih povabila na katerega izmed dogodkov.
V Trstu ima sedež tudi edina slovenska turistična agencija, vendar ponudb eno- ali
večdnevnih izletov, potovanj ali turističnih paketov znotraj deleže Furlanije-Julijske krajine
nimajo oziroma jih ne tržijo.

7.4.2 Čezmejno sodelovanje turistično informacijskih centrov
Analizo z anketnim vprašalnikom sem naslovil tudi na obmejne turistično-informacijske
centre v obmejnih občinah vzdolž slovensko-italijanske meje. Povabilu so se odzvale le trije
centri: TIC Sežana, TIC Štanjel, ki združuje Občino Komen in Občino Štanjel, ter lokalna
turistična organizacija Bovec.
Vsi trije turistični centri poznajo turistično ali kulturno društvo, združenja ter organizacije na
območju dežele Furlanije-Julijske krajine; med drugim Slovensko gospodarsko združenje,
Slovensko planinsko društvo Trst, slovenska društva Občine Devin - Nabrežina. Turističnoinformacijski centri poznajo delovanje slovenskih društev v bližnji okolici v Italiji.
TIC Štanjel je že sodeloval z Občino Devin - Nabrežina pri številnih prireditvah, organizaciji
poletnega avtobusnega prevoza, praznika sv. Roka, z Občino Zgonika pa v okviru Koncerta
za mir. TIC Sežana je sodeloval v okviru festivala prijateljstva ter odprtih osmic v Samatorci.
LTO Bovec pa medsebojnega sodelovanja še ni imela.
Pri odgovoru na vprašanje, ali so imeli kakšen skupni projekt v okviru čezmejnega
sodelovanja, se je le za Občino Sežano izkazalo, da je sodelovala v okviru Festivala
prijateljstva in nastopa na sejmu EXPO 2015 v Milanu.
Na vprašanje, ali jih je katero izmed slovenskih društev kontaktiralo za sodelovanje, je le TIC
Sežana odgovoril pritrdilno; sodeloval je v okviru odprtih osmic v Samatorcu.
Odgovori glede povezanosti turističnega centra med Slovenci v Italiji so bili med anketiranimi
centri različni. Ponujene možnosti odgovorov so bile od 1 – zelo slabo do 5 – zelo dobro.
LTO Bovec meni, da je povezanost s kulturnimi društvi slaba (2), TIC Sežana odgovarja, da
je povezanost dobra (3), TIC Štanjel pa ima glede medsebojne povezanosti dobro mnenje (4).
TIC Štanjel in TIC Sežana sta mnenja, da bi medsebojna povezanost pripomogla k hitrejšemu
razvoju in večji prepoznavnosti območja, LTO Bovec pa, da je to premajhen segment, ki ga
do sedaj niso obravnavali.
Vsi trije turistični centri so tudi seznanjeni z evropskimi skladi za črpanje evropskih sredstev
v okviru čezmejnega sodelovanja. LTO Bovec je sodelovala pri projektu Soča, povej v okviru
programa Interreg Slovenija-Italija, TIC Sežana pa v okviru projekta Leader.
Preprek v smislu priprav in zbiranja dokumentacij, pridobivanja informacij, medobčinske
nezainteresiranosti, ki bi odvrnila ali oteževala delo turističnih centrov, ni moč opaziti in se s
tem ne srečujejo.
Na vprašanje, ali menijo, da ima občina dovolj turističnega potenciala za čezmejno
sodelovanje, so bili odgovori pritrdilni. TIC Sežana vidi prihodnost sodelovanja pri skupnem
trženju Krasa, Planota–Kras–matični Kras, LTO Bovec pa se želi v prihodnje bolje povezati z
Rezijo.
Na vprašanje, ali bi enotna spletna stran Slovencev v Italiji s celovito turistično ponudbo ter
kulturnimi in družbenimi dogodki pripomogla k prepoznavnosti in morebitnemu sodelovanju,
pa so si bili odgovori različni. TIC Sežana se z enotno spletno stranjo ne strinja, LTO Bovec
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zamisel načelno podpira, vendar ima pomisleke glede že obstoječih spletnih strani, problem
pa vidi v ažurnosti in urejanju portala. TIC Štanjel se z enotno spletno stranjo strinja. Ob
morebitni postavitvi omenjene spletne strani bi pri njenem vsebinskem doprinosu torej bili
pripravljeni sodelovati vsi trije turistični centri.
Dodatno spodbudo glede čezmejnega kulturno-turističnega sodelovanja pa turistični centri
vidijo predvsem v skupnih dogodkih, projektih in prireditvah, dodatnih finančnih sredstvih,
zanimivih kulturno-zabavnih dogodkih, s katerimi bi lahko gostovali v drugih občinah,
skupnih turističnih projektih, ki povezujejo občine; na primer pohodniške in kolesarske poti,
ki deloma tudi že obstajajo.

8 ISKANJE NOVIH TURISTIČNIH
PREPOZNAVNOST OBMOČJA

POTENCIALOV

ZA

Kulturnih, zgodovinskih, naravnih in ostalih potencialov, ki so in bi bili v prihodnje turistično
zanimivi v Furlanijo-Julijsko krajino, kjer so aktivno prisotni Slovenci, je veliko. Za širšo
slovensko javnost bi bila predstavitev turistične ponudbe glede na dosedanjo promocijo v
veliki večini nova. V Videmski pokrajini je od Kanalske doline do Benečije viden niz
turističnih potencialov, ki so na eni strani tudi povezljivi. Tako lahko gost/turist, ki želi
obiskati pokrajino v enem ali več dneh, Videmsko pokrajino zaokroži. Prometna
infrastruktura dopušča tudi obisk večjih skupin z avtobusnim prevozom v večino predelov
Videmske pokrajine. Tovrstna ponudba že obstaja in je precej široka, vendar je premalo
prepoznavna. Bistvenega pomena za razvoj turizma in promocije turističnih potencialov je
učinkovito sodelovanje na lokalni, pokrajinski in deželni ravni. Prav tako bi se financiranje s
strani matice in s strani Italije razdelilo pravično s parametri, da bi bila finančna sredstva
karseda enakomerno razporejena glede na aktivno delovanje, promocijo in spodbujanje
samega turizma. Na drugi strani pa bi se morala začeti skupna oglaševalska oziroma
promocijska kampanja celotne deleže Furlanije-Julijske krajine, ki bi promovirala turizem na
območju dežele. Oglaševalska podpora bi morala biti v prvi vrsti podprta s strani obeh
krovnih organizacij – SSO in SKGZ ter Urada za Slovence v zamejstvu. Informiranje
kulturnih dogodkov, promocija glede turizma bi se vršila tako v slovenskih medijih v Italiji
kot v Sloveniji, v okviru elektronskega marketinga in razpošiljanja promocije slovenskih
turističnim agencijam, šolam, društvom, vključevanja na turistične borze in turistične sejme.

8.1 ANALIZA SWOT
V okviru proučevanju turističnega potenciala, povezanosti med Slovenci v deželi FurlanijiJulijski krajini, čezmejnega povezovanja med društvi, inštitucijami in organizacijami v
Sloveniji in njihovega sodelovanja sem opravil analizo SWOT. Rezultat analize je narejen na
podlagi večplastnih povezav od turističnih agencij, turistično-informacijskih centrov in
organizacij, zvez, turističnih ponudnikov na eni strani ter na podlagi intervjujev in anket v
deželi Furlaniji-Julijski krajini na drugi strani.
8.1.1 Prednosti
Prednosti obmejnih območij, kjer so prisotni Slovenci, je za razvoj turizma precej.
Neokrnjena naravna dediščina predstavlja eno izmed prednosti za razvoj ekoturizma,
športnega turizma, pustolovskega turizma, rekreacijskega turizma, tematskih pohodnih in
kolesarskih poti. Ena izmed najmanj poseljenih alpskih dolin je Reklanska dolina, ki se
zaključi pod podgorjem Kanina, kjer je nastalo tudi italijansko smučišče Sella Nevea, ki se je
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povezalo s slovenskih smučiščem Kanin. Območje se deloma vključuje v Naravni park
Julijske Predalpe kot tudi dolina Rezije s pogorjem Musci, kjer najdemo več kot 40
endemičnih vrst. Obisk slovenskih turistov prispeva k večji interakciji jezika domačinov,
spoznavanju narečja med turisti, utrjevanju in ohranitvi pogovorne govorice in govora.
Obmejno območje dežele Furlanije-Julijske krajine je na kulturnem področju zelo aktivno.
Zveza slovenskih kulturnih društev, Inštitut za slovensko kulturo, Slovenska prosveta,
Slovensko kulturno prosvetno društvo, krovni organizaciji ter ostali akterji so do sedaj
naredili že precejšnjo prepoznavnost območja z različnimi dogodki, srečanji, projekti v okviru
kulture, športa ter na turističnem področju. Na gospodarskem področju ter povezovanju
kulturnih in športnih organizacij in razvoju gospodarstva med Slovenci skrbita dve že
omenjeni krovni organizaciji: SKGZ ter SSO. Skrbita za razvoj malega gospodarstva in
ohranjanje ter širjenje dejavnosti na različnih področjih, med drugim tudi za krepitev
kulturnih društev. Kulturni in gospodarski napredek je viden tudi v številu aktivnih članic
obeh društev. Prednost turizma je krepitev malega gospodarstva, možnost medsebojnega
sodelovanja med ponudniki in povezovanja v enovit turistični produkt. Območje dežele
Furlanije-Julijske krajine spada v obmejno deželo, s čimer ima možnost sodelovanja in
vključevanja v čezmejne projekte v okviru čezmejnih projektov, ki so razpisani za določeno
terminsko obdobje. Tako lahko z različnimi projekti kandidira za nepovratna finančna
sredstva. Rezultati so pokazali na dobro črpanje evropskih sredstev, shema za obdobje 2014–
2020 pa ima poudarek na razvoju in ohranitvi kulturne dediščine, kar omogoča tudi razvoj
turizma. Slovensko deželno gospodarsko združenje ima ključno vlogo pri svetovanju, pri
pomoči k prijavljanju na razpise, tako da se lahko podjetja na razpise lažje in učinkoviteje
prijavijo ter kandidirajo za evropska sredstva. S strokovno pomočjo imajo podjetja dobre
pogoje za uspeh. Z razvojem interneta se je delež uporabnikov interneta v vseh treh
pokrajinah povečal, prav tako pa možnosti promocije prepoznavnosti dejavnosti, kulturnih
dogodkov. Komunikacija je s tem postala zelo hitra.
8.1.2 Slabosti
Slabost turističnega razvoja v območjih, kjer živijo in ustvarjajo Slovenci, je še vedno na
nekaterih delih težja dostopnost z večjimi prevoznimi sredstvi, npr. z avtobusi. Primer
avtobusne povezave je v Reziji, saj je cesta za avtobus prevozna do Solbice, do Korita pa te
možnosti ni.
Slabost je tudi slaba dvojezična označitev krajev, ki je odvisna od zakonodaje oziroma pravic
v določeni pokrajini in sistema kategorizacije cest ter njene označitve. Prav tako manjkajo
informacijske table, ki bi usmerjale potnike do cilja. S tem bi se zavedanje, da so tu prisotni
Slovenci, ki tu bivajo in ustvarjajo, povečalo. Z boljšo in prepoznavnejšo dvojezično
označitvijo infotabel bi omogočili večjo prepoznavnost in povečali možnosti obiska gostov, ki
se naključno peljejo skozi določen predel in bi se zaradi obcestne informiranosti lahko tudi
ustavili ali kraj obiskali v bližnji prihodnosti.
Ena izmed poglavitnih težav oziroma slabosti je tudi klestenje proračuna s strani države
Italije, namenjenega za delovanje Slovencev v okviru zaščitnega zakona, pri čemer se
Slovenci srečujejo tudi z zamikom nakazil s strani države Italije, ki bi jih morali prejeti v
začetku leta, vendar ta prihajajo v pozno spomladanskih mesecih. S tem imajo kulturna
društva in organizacije lahko finančne probleme.
Slabost je tudi slaba prepoznavnost kulturnih znamenitosti in naravnih danosti, ki bi pritegnile
večje število turistov iz Slovenije. Na drugi strani bi lahko slovenske turistične agencije z
različnimi programi, ki bi bili tematsko obarvani za različna območja, pripomogla k večji
prepoznavnosti, promociji in večjemu obisku. Za slovenske turiste so predstavljeni programi
preveč enolični, usmerjeni v programe, ki so si bolj ali manj podobni in vključujejo le
določena območja. Prav tako bi lahko turistična agencija v Trstu nudila izlete in programe na
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področja, kjer živijo Slovenci. V dobi interneta in spletnih strani bi bilo lahko teh programov
mnogo več, kot pa jih dejansko agencije ponujajo. V anketi ter intervjujih med agencijami,
turistično-informacijskimi centri in turističnem društvu v Reziji večje povezanosti ni zaznati.
Prav tako je zadnjih nekaj let čutiti stagnacijo prepeljanih gostov, ki se odločajo za obisk
zamejske Slovenije.
8.1.3 Priložnosti
Ob pregledu in analizi promocije društev sem ugotovil, da je veliko društev dejavnih na
internetu in ima svoje spletne strani. Priložnost bi bila v tem, da bi se ustanovila nova spletna
stran ali posodobila obstoječa spletna stran slovenec.si, ki bi vključevala celostno turistično
ponudbo na enem mestu. Tako bi vključevala vsa društva, organizacije, dogodke v deželi
Furlaniji-Julijski krajini z namenom, da bi uporabnik imel pregled nad celotno ponudbo. Stran
bi uporabniku omogočala tudi interaktivni pregled in prikaz po destinacijah, možnosti obiska
kulturnih društev, muzejev, turističnih ponudnikov v obliki gastroturizma ali možnost
prenočitve. Prav tako bi imel uporabnik pregled nad časovnim sosledjem določenih
dogodkov, srečanj in prireditev. Na spletni strani bi bila tudi možnost prijave prejemanja
novic o kulturnih dogodkih, ki bi intervalno tudi pošiljale na bazo uporabnikov. S tem bi
spletna stran potrebovala veliko stopnjo ažurnosti. V okviru spletne strani in pošiljanja novic
pa bi med pošiljatelje vključili vse agencije, ki so javno dostopne v bazi Gospodarske
zbornice Slovenije, in jih s ponudbo tudi seznanili. V bazo bi vključili ostala kulturna
turistična, upokojenska in športna društva ter posameznike, ki bi jih to področje zanimalo. Z
izdelavo skupne spletne strani in s tem povečanjem možnosti čezmejnega sodelovanja so se
strinjale prav vse vprašane strani.
Povečano sodelovanje in s tem zanimivejšo predstavitev celotnega območja bi lahko
popestrili s celovitim programom, ki bi lahko potnika zadržal več kot en dan, saj trenutno
prevladujejo v veliki večini enodnevni obiski. Z vključevanjem več ponudnikov v celoten
paket ponudbe, ki bi tako vključevala obisk različnih kulturnih društev, gostinskih
ponudnikov, športnih društev, muzejev, obiskov naravnih znamenitosti in pohodniških poti,
.bi lahko pritegnili gosta za dalj časa, saj ima dežela veliko ponuditi. V poletnih mesecih bi bil
tako zanimiv dvo- ali tridnevni program obiska alpskih dolin ter visokogorja, pot bi se
nadaljevala po vinskih poteh v okolici Brd ali po Krasu vse do Jadranske obali, kjer bi lahko
gost preživel konec aktivnega oddiha ob morju. Ali pa bi pripravili celovito kolesarsko pot
oziroma poti vse od Kanalske doline do Jadranske obale z možnostjo vključitve obiska
gostinskih ponudnikov, prenočitvenih objektov, opisa zanimivosti na poti in obiska muzejev,
zgodovinsko pomembnih cerkva, naravnih znamenitosti, npr. Landarske jame, Belopeških
jezer ...
Pomemben doprinos k razvoju in promociji območja bi bila tudi enotna knjiga in predstavitev
naravnih, kulturnih in zgodovinskih dejstev, ki pa bi morala vsebinsko temeljiti na
poudarjanju povezovanja območja s prikazom različnih kulturnih, eko, zgodovinskih,
kolesarskih pohodniških poti ter bi prispevala k predstavitvi kulturnega, družbenega in
turističnega področja. Priložnost je tudi v vključevanju v čezmejne evropske projekte, ki jih
Slovenci po dosedanjih rezultatih s pridom in dobro izkoriščamo. Kljub zmanjšanju in krčenju
sredstev je za kulturo namenjenega več denarja kot v prejšnjem obdobju, tako da so možnosti
za razvoj turistične ponudbe spodbudne. Ne nazadnje bi lahko tudi italijanske občine, ki so
pobratene z nekaterimi občinami v Sloveniji, pripomogle k večji prepoznavnosti s
promocijskim materialom, večjo medsebojno obiskanostjo in s tem k ozaveščanju ne le v
okviru občine, ampak v širšem smislu – na področju pokrajine ali dežele s skupnimi projekti.
Ministrstvo za šolstvo bi lahko v okviru letnega šolskega plana načrtovalo tudi obiske
slovenskih šol v zamejstvo. Le-te pa bi lahko v okvir meddržavnih izmenjav učencev
vključile tudi območje dežele Furlanije-Julijske krajine oziroma šole, ki so dvojezične. Otroci
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bi z izmenjavo tako prejeli bogato znanje na eni strani o Sloveniji, na drugi strani pa
poznavanje okolja, kjer živijo njihovi rojaki. Pridobili bi dragoceno znanje, stik s slovenščino
izkušnje in spomine. Verjetno bi bila možnost ponovnega obiska območja čez nekaj let večja,
kot če teh izmenjav ne bi bilo. Z izmenjavo bi se nedvomno utrdila narodna zavest, zanimanje
za slovensko kulturo, zgodovino in jezik obiskanega območja, možnost kasnejšega ponovnega
obiska, sklepanje prijateljstev ...
Priložnost je tako v mlajših generacijah, ki z vključevanjem v različna kulturna društva
nadaljujejo kulturno rast, se predstavljajo skozi številne dramske, gledališke krožke in z
zborovskim petjem, v zadnjih letih pa je mogoče opaziti trend nastajanja novih ansamblov in
glasbenih skupin. Priložnost se kaže tudi v promociji ljudskih običajev in šeg, med katerimi je
najbolj znan pust, v razmislek pa bi bilo vredno vzeti tudi oživitev pravljic Zverinice v Reziji
v novejši preobleki, zanimivi za današnji mladež.
8.1.4 Nevarnost
Zaradi občutljivosti naravnega okolja in sonaravnega bivanja z naravo bi predhodno morale
biti narejene tudi študije oziroma presoja na okolje v primeru posegov v naravo za izgradnjo
npr. kolesarskih poti ali morebitnih večjih posegov v okolje. Spremembe, ki bi pozitivno
spodbudile razvoj turizma, kulture in čezmejnega sodelovanja, bodo morale biti premišljene
in brez nenadnih korenitih sprememb, saj vsaka nova sprememba za seboj prinese tudi
posledice. Nevarnost obstaja tudi v odlivu možganov, odhajanju mladih iz bolj odročnih
območij v mesta in večja središča zaradi potreb študija. Študij v višjih srednjih šolah je tako le
v Tržaški in Goriški pokrajini, v Videmski pokrajini je na voljo slovenski jezik do vključno
nižje srednje šole. S tem je možnost odhoda iz matičnega kraja tudi zaradi priložnosti
zaposlitve večja.
Nevaren dejavnik je tudi asimilacija, predvsem z vidika jezika, pozabe kulture, čezmejnega
sodelovanja, narodne identitete. Neohranjanje dialoga med skupnostmi v Italiji in Sloveniji bi
lahko predstavljalo večjo nevarnost za nadaljnje sodelovanje. Z vedno manjšim obiskom
mlajše populacije in nevključevanjem izletov, ekskurzij, športnih dnevov v območja, kjer so
prisotni Slovenci, bi čez čas upadlo poznavanje lastne kulture, območij naselitve Slovencev,
splošna razgledanost in spoznavanje »novega« okolja, kjer živijo Slovenci. Nevarnost lahko
predstavlja pozaba slovenskega jezika, narečja, če se ga ne ohranja, se ga ne govori.
Nevarnost za organizacije je tudi v okrnjenem financiranju organizacij, saj finančna sredstva
iz leta v leto prihajajo z zamikom in s tem ogrožajo njihov obstoj. Turistične agencije lahko
zaradi nezanimivih izletov oziroma izletov na območje dežele Furlanije, ki jih nudijo že vrsto
let in jih ne posodabljajo, povzročijo nezanimanje za območje in ga posledično zaradi
premajhnega povpraševanja lahko izpustijo oziroma izločijo iz ponudbe. Tako bi morale
agencije predstaviti nove, tudi večdnevne programe, ki bi jih predstavile slovenskim
potnikom.

8.2 PREDSTAVITEV ČEZMEJNIH PROJEKTOV IN NJIHOV TURISTIČNI
VPLIV
V okviru raziskave je v nadaljevanju predstavljenih nekaj izbranih čezmejnih projektov.
8.2.1 Projekt Živi Kras: predstavitev spletne strani
Leta 2013 se je SSO prijavil na javni razpis za promocijo kraškega teritorija, vključenega v
Lokalno akcijsko skupnost Kras (LAS Kras), ki zajema naslednje občine: Goriška pokrajina:
Sovodnje ob Soči, Doberdob, Zagraj, Foljan - Sredipolje (delno), Ronke (delno), Tržič
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(delno). V Tržaški pokrajini pa so bile vključene občine: Devin - Nabrežina, Zgonik,
Repentabor, Trst (delno), Dolina in Milje.
Projekt vključuje kulturno-ekološki turizem, ki poudarja posebnosti kraškega območja,
njegove naravno-geografske posebnosti, zgodovinsko noto ter sožitje dveh kultur. Namenjen
je določenim skupinam, kot so šole, ljubitelji narave in zgodovinarji. Posebno vlogo in
poudarek ima slovenska jezikovna skupnost. Šole ta projekt vključujejo v svoje programe v
okviru ekskurzije in z didaktičnimi prijemi širijo zgodovino, kulturo in jezik med mladimi.
Projekt ponuja šolam pet poldnevnih didaktičnih paketov, ki predvidevajo predavanje in
ekskurzijo ter so naravnani na starost in stopnjo izobrazbe dijakov. Poznavanje zgodovine,
kulture in jezika tega ozemlja bo pomagalo mladim premostiti še zadnje zapreke v sožitju
med narodi. Ta del projekta je bil že izveden in je žel velik uspeh. Na Kras so se trikrat
popeljali dijaki šol s slovenskim učnim jezikom (iz Gorice in Sovodenj), enkrat italijanska
šola iz Gorice ter enkrat šola iz Nove Gorice. Avtorji projekta so še posebej ponosni na to, da
se je didaktičnega izleta udeležil tudi avtobus učencev s posebnimi potrebami in je bil za
namen njihovega obiska pripravljen poseben program. Predstavljen je bil tudi kratki
dokumentarec z možnostjo predvajanja v štirih jezikih: slovenščini, italijanščini, nemščini ter
angleščini in z namenom privabiti na Kras čim širši krog turistov (Živi Kras, 2014).
8.2.2 Čezmejno sodelovanje občine Bovec s Slovenci v Italiji
V nadaljevanju je predstavljen primer čezmejnega sodelovanja v preteklih letih in primeri
dobre prakse za začetek čezmejnega občinskega sodelovanja in vključevanja v skupne
čezmejne evropske projekte.
V poročilu o možnostih za čezmejno sodelovanje med Občino Bovec in zamejskimi Slovenci
ter njihovimi organizacijami v sosednjih italijanskih občinah piše avtor dr. Jurij Kunaver
predvsem pri promociji naravne dediščine. Tako so motivi za povezovanje lahko
naravoslovni, ker obe strani mejita na Kaninsko pogorje in je bilo tudi vir preživetja. Na drugi
strani so lahko motivi za sodelovanje zgodovinski in kulturni zaradi nekdanjih čezmejnih
zvez. Predlog je pripraviti publikacijo, ki bi pripomogla k ohranitvi ljudskega izročila ter
zbliževanju obeh strani. Izpostavljen pa je problem prometne povezave med Rezijo in
Bovcem, saj je slaba prometna infrastruktura ena od poglavitnih ovir za tesnejše kulturne,
gospodarske in turistične zveze med rojaki na obeh straneh meje.
Po mnenju profesorja Viljema Černa se za tesnejše zveze z Bovškim močno zanima predvsem
Občina Čenta, ker je zanjo ta del zgornjega Posočja pomemben kot zaledje. Težavo v Občini
Bardo vidi profesor Černo v jezikovni oviri. Slovenci v porečju Tera uporabljajo narečje, saj
knjižnega jezika nikoli niso bili deležni. Pogostejše organizirane skupine turistov bi
pripomogle k turistični prepoznavnosti, vendar bi za informiranost turistov potrebovali
publikacije v italijanščini o Bovškem in v slovenščini o Terskih dolinah. Prav jezik je velika
težava, saj Slovenci v Terskih dolinah niso bili deležni pouka v maternem jeziku niti
spoznavanja kulturnih, zgodovinskih in geografskih dejstev o matičnem narodu. Zato je
prisotno nezaupanje med obema stranema, ki ga bo treba premagovati potrpežljivo in
postopoma. Dobrega sožitja in enakopravnega sodelovanja si tudi ni mogoče predstavljati
brez enakopravnosti jezika, ki ga uporabljajo terski Slovenci. Zato je upravičeno treba
pričakovati dosledno uveljavitev dvojezičnih krajevnih imen.
Po mnenju Rudija Bartalotha bi bil med občinama Bovec in Trbiž potreben dogovor o
prihodnjem sodelovanju. Študija je pokazala veliko zanimanje za mednarodno naravoslovno
in zgodovinsko učno pot Bovec–Predel–Rabelj z imenom Od bronaste dobe do bovških
rudarjev. Za čezmejno sodelovanje se na tem območju tako odpira veliko možnosti; med
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drugim organizacija vodenih izletov in tur, organizacija vodenih izletov po omenjeni učni
poti, izdaja skupnih planinskih publikacij, kart, prospektov in literature.
Po mnenju Kunaverja celoten problem sodelovanja ni samo kaj, temveč koliko. Razlog so
omejene organizacijske, kadrovske in predvsem finančne zmožnosti. Ideja o skupni knjigi
Rezije in Bovca je dobra, vendar ima tudi slabosti predvsem v deležu financiranja obeh strani,
usklajevanja avtorjev. Ena od zamisli je izdaja zemljevida sosednjih občin, ki bi v obeh
jezikih predstavljal naravoslovne, zgodovinske in kulturne spomenike ter turistično in
prometno infrastrukturo. Povezati bi se morali z upravljavci učnih poti. Dobro bi bilo
povezovanje turističnih organizacij pri promociji naravoslovne dediščine ter osnovnih šol pri
spoznavanju in varstvu naravoslovne dediščine (Občina Bovec, 2003).
V okviru Sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja je občina leta 2003 prejela odobritev vloge za izdelavo študije o
izvedljivosti čezmejnega sodelovanja. Občini je predstavljala študija velik izziv, saj meji na
Videmsko pokrajino, v kateri slovenska manjšina od plebiscita 1866 pa vse do leta 2000, ko je
bil sprejet zaščitni zakon, sploh ni bila priznana kot avtohtona jezikovna skupnost in zato kot
manjšina ni bila deležna pravic. Projekt se nanaša na prepoznavnost bovške občine, povezavo
projekta z ohranjanjem in promocijo naravne in kulturne dediščine, medsebojno povezovanje
v malem gospodarstvu, turizmu, pri razvoju podeželja ter razvoju sodelovanja z zamejstvom v
negospodarstvu. Čezmejni partner pri projektu je bilo Slovensko deželno gospodarsko
združenje. Ugotovitve udeležencev delovnih sestankov in srečanj na področju turizma so bile,
da imajo Slovenski v Italiji interese pri vključevanju v izgradnjo turistične infrastrukture,
znanje o možnostih za prijavljanje na evropske projekte, potrebne informacije o možnih
povezavah ter možnost navezave na svoj informacijski sistem. Na drugi strani pa Slovenci v
Italiji povprašujejo po turističnih proizvodih iz zmogljivosti, po predstavitvi zaokrožene
turistične ponudbe in po prilagajanju njihovih potreb; npr. po pripravi paketa za športnike, za
izvedbo seminarjev. Ker se turizem nanaša tudi na kulturo, šport in malo gospodarstvo, bi v
tem primeru predstavil tudi ključne dejavnike omenjenih panog.
Slovenci v Italiji ponujajo ljubiteljske kulturne skupine, ki so pripravljene na gostovanja,
znanje o prijavljanju na razpise in posredovanje informacij. Na področju športa imajo dobre
prakse prijavljanja na razpise s področja športnega turizma, možnost povezave turistične
ponudbe na področju jadranja ali dopolnjevanje ponudbe plovbe na reki Soči. Pri malem
gospodarstvu pa lahko doprinesejo k svetovanju pri informiranju podjetij na razpise. Pri obeh
straneh je študija pokazala zanimanje za dolgoročno sodelovanje, vendar kot enega izmed
začetnih dejavnikov razvoja omenjajo turistično infrastrukturo.
8.2.3 Projekt Mi smo tu
Projekt in publikacija z naslovom Mi smo tu je nastal pod okriljem Inštituta za slovensko
kulturo. Projekt je bil promocijsko odziven tudi v Ljubljani, na največjem turističnem sejmu
pri nas Alpe-Adria – turizem in prosti čas, ki se vsako leto odvija na Gospodarskem
razstavišču.
Publikacija je nastala v sodelovanju Inštituta za slovensko kulturo iz Špetra, Slovenskega
raziskovalnega inštituta in Univerze v Vidmu. V sliki in besedi predstavlja preteklost,
sedanjost in bodočnost slovenske jezikovne skupnosti v Videmski pokrajini. Različna
poglavja so namenjena zgodovini, jeziku, šolstvu, kulturi, običajem, gospodarstvu, arhitekturi,
literaturi, glasbi in perspektivam. Publikacija vsebuje tudi seznam vseh društev, organizacij,
ustanov ter časopisov Slovencev v Videmski pokrajini, nekaj strani pa je posvečenih tudi
predstavitvi najbolj pomembnih praznikov, prireditev in običajev, zato da bi na ta način v
obmejni predel Videmske pokrajine privabili čim več turistov (Mi smo tu, 2016).
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8.2.4 Pot miru od Alp do Jadrana
Politične meje kot razmejitvene črte so pogostokrat mišljene kot občutljivo območje, pa
čeprav je pokrajina na obeh straneh mnogokrat podobna. Meje z razmejitvijo lahko povzročijo
občutek razburjenja, razlike in celo nevarnosti. Politične spremembe in globalizacija so
spremenile vlogo državnih meja, pa vendar je njihova vloga ponekod še vedno prisotna. Meje
se lahko zaradi različnih političnih in gospodarskih razlogov spreminjajo, kar pa lahko vpliva
tudi na turistično dejavnost. Z razvojem turizma in nenehnim povpraševanjem po novih
produktih lahko tudi meja in njena funkcija vplivata na turistično dejavnost. Tako so politične
meje lahko pomemben del turizma. Mednarodni turizem temelji na prečkanju državnih meja,
posledica meja pa so lahko obmejna območja s turističnim potencialom. Zlasti na mejah na
perifernih območjih pa turizem lahko predstavlja ključni regionalni gospodarski in razvojni
potencial območja. Državne meje lahko zaradi (ne)prepustnosti predstavljajo težavo oziroma
priložnost za turizem. Tako lahko zaradi različnih zgodovinskih dejstev, spomenikov,
ostankov razvalin, pomembnih poti itd. državna meja postane tudi turistična znamenitost in
turistično zanimivo območje. Meja skupaj s turističnim potencialom sama po sebi še ni
dovolj, da postane turistična znamenitost in turistična destinacija. Za nastanek turističnega
produkta je treba opredeliti kulturne značilnosti ter družbene koristi. Nastanek produkta
zajema poimenovanje, definicijo produkta, najti njegovo edinstvenost, posebnost ter ga
vključiti v prostor kot celostni turistični produkt. Ne nazadnje turistične znamenitosti
potrebujejo ustrezne markacijske, informativne smerokaze, vodnike, oglaševanje, promocijo
ipd. (Löytynoja, 2007).
Primer obmejnega turizma in dobre prakse ter sodelovanja med državama je nedvomno
projekt Pot miru od Alp do Jadrana, ki je nastal v okviru istoimenske fundacije Pot miru iz
Kobarida. Projekt je bil sofinanciran v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v
programskem obdobju 2007–2013 in zajema območje nekdanje soške fronte. Projekt
spodbujajo in sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za
obrambo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve ter posamezne občine vzdolž same
poti. Kako uspešen je, pričajo podatki za leto 2014, saj je muzej na prostem Sabotin nad Novo
Gorico obiskalo 40.000 ljudi, muzej na prostem Kolovrat približno 25.000 ljudi, informacijski
center Pot miru 21.200 ljudi, kobariški muzej približno 61.200, trdnjavo Kluže 8.700 ljudi,
poti miru na Krasu pa 10.500 ljudi. Pot miru povezuje območja in ljudi ter bogato kulturno in
naravno dediščino vzdolž nekdanje soške fronte. Projekt spodbuja predvsem vrednote miru in
priložnosti za skupni razvoj. Celotna pot je dolga več kot 100 kilometrov in vključuje 28
različnih postojank; od muzejev na prostem, kostnic, kulturnih mest, trdnjave, kraških jam do
informacijskih centrov. Fundacija Pot miru se je povezala tako s slovenskimi kot italijanskimi
turističnimi agencijami, ki nudijo različne pakete za turiste in ponujajo eno- ali večdnevne
izlete. Fundacija tako sodeluje z Javno agencijo SPIRIT ter sektorjem za turizem in Agencijo
za turizem Furlanije-Julijske krajine (Pot miru, 2016).
8.2.5 Intereeg – Evropsko teritorialno sodelovanje – program čezmejnega sodelovanja
Evropsko teritorialno sodelovanje je program pobude Evropske skupnosti o čezmejnem
sodelovanju med državama Italije in Slovenije. Območje zajema na slovenski strani Goriško
statistično regijo, Gorenjsko statistično regijo, Osrednjeslovensko ter primorsko-notranjsko
statistično regijo. V Italiji pa so vključene vse štiri pokrajine v deželi FJk ter dežela Benečija
in deloma dežela Emilija - Romanja.
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Po podatkih evropskega teritorialnega sodelovanja se tako območje razprostira na 30.740 km 2
in šteje več kot 5,5 milijona prebivalcev. Program čezmejnega sodelovanja je bil razpisan za
šestletno obdobje med leti 2007 in 2013. Predvidena finančna sredstva so bila za omenjeno
obdobje 116.206.931 evrov oziroma na letni ravni med 15.000.000 in 16.000.000 evrov.
Finančna sredstva so bila razdeljena na štiri prednostne naloge:
1. okolje, promet in trajnostna teritorialna integracija 37 %;
2. konkurenčnosti in na znanju temelječa družba 29 %;
3. socialna integracija 28 %;
4. tehnična pomoč 6 %.
Na področju turizma je bilo odobrenih 11 čezmejnih projektov:
1. AGROTUR – projekt izboljšanja kakovosti in prepoznavnosti vina teran in kraškega
pršuta. Cilj projekta je povezati čezmejne ponudnike nastanitvenih dejavnikov v verigo
razpršenega hotela s ponudbo avtohtonih izdelkov. Odobrena so bila finančna sredstva v
višini 1.022.914 evrov.
2. BIMOBIS – Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo. Namen projekta je bila analiza
in načrt obstoječih medkrajevnih in čezmejnih prometnih povezav: akcijski načrt za
povečanje trajnostne mobilnosti med mesti in podeželjem; pripravljen natančen načrt
poteka trase regijske čezmejne kolesarske povezave; načrt dodatnih kolesarskih povezav,
vezanih na regijski čezmejni kolesarski krog; izvedeni dve investiciji izgradnje dela trase
regijske čezmejne kolesarske povezave. Odobrena so bila finančna sredstva v višini
1.468.946 evrov.
3. ENJOY TOUR – Dober tek na čezmejnih poteh okusov. Namen projekta je spodbuditi
razvoj podeželskega turizma, ki nima v celoti izkoriščenih potencialov, in ga povezati s
ponudbo kakovostnih tipičnih izdelkov. Odobrena so bila finančna sredstva v višini
391.374 evrov.
4. IDAGO – izboljšanje dostopnosti in atraktivnosti gorskih obmejnih območij. S projektom
želijo izboljšati povezave do težje dostopnih krajev z vzpostavitvijo alternativnega
prevoza z avtobusom, povečati kvaliteto bivanja lokalnih prebivalcev tudi z vzpostavitvijo
medkrajevnega in turističnega kolesarjenja ter pohodništva z ureditvijo dveh pomembnih
informacijskih in izhodiščnih točk na programskem območju: večnamenskega objekta v
Planini pod Golico v Sloveniji ter večnamenskega objekta pri Belopeških jezerih v Italiji.
Odobrena so bila finančna sredstva v višini 1.159.762 evrov.
5. INTERBIKE – Čezmejne intermodalne kolesarske povezave. Glavni namen projekta je
vzpostaviti mrežo kolesarskih povezav na čezmejnem območju s spremljajočo
infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav. Odobrena so bila finančna sredstva v
višini 3.027.534 evrov.
6. LANATURA – Cilj projekta je povečati količino predelane volne in zmanjšati količino
odpadne volne. Z aktivnostmi želijo obuditi tradicionalne uporabe in raziskati ter vpeljati
sodobno uporabo ovčje volne, kož in živalskih maščob v rokodelstvu in na gospodarskem
področju v Sloveniji in Italiji. Odobrena so bila finančna sredstva v višini 386.961 evrov.
7. MOTOR – Projekt Mobilni turistični inkubator bo prispeval k izboljšanju turistične
ponudbe na treh vključenih specifičnih območjih: razvita turistična destinacija na
zavarovanem območju narave, manj razvito območje na podeželju in staro mestno jedro z
bogato kulturno dediščino. Kvaliteta, atraktivnost in inovativnost so nezadostni, zato je
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treba izboljšati znanje in pokazati primere dobrih praks vlaganja v turistično ponudbo, ki
vključuje naravno in kulturno dediščino. Odobrena so bila finančna sredstva v višini
1.156.618 evrov.
8. OGV – Cilj projekta Goriški vrtovi je povečanje konkurenčnosti čezmejnega območja s
pomočjo vzpostavitve skupnega trga kmetijskih izdelkov in pridelkov ter s ponudbo
realnih dobrin in storitev. Operativni cilj projekta je poleg razvoja skupnih aktivnosti,
povezanih s pridelavo, distribucijo in prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov, tudi
vzpostavitev spletne skupnosti, ki bo povezala male pridelovalce (v obsegu 50
kilometrov) s potrošniki, ki prebivajo na čezmejnem območju. Odobrena so bila finančna
sredstva v višini 487.561 evrov.
9. SLOWTOURISM – Valorizacija in promocija turističnih »slow« poti med Italijo in
Slovenijo. Oblikovanje nove turistične ponudbe na italijanskih in slovenskih območjih, ki
jih zaznamujejo dragoceni naravoslovni elementi in voda prek razvijanja oblik
»počasnega« turizma, ki poudarja trajnost, odgovornost in sonaravnost. »Slow tourism« je
nova filozofija potovanja, ki bo povezala slovenska in italijanska območja v obliki
počasnega in kakovostnega turizma in bo prispevala h krepitvi ponudbe zgornjega
Jadrana, ki ima edinstvene značilnosti na mednarodni ravni. Odobrena so bila finančna
sredstva v višini 3.590.570 evrov.
10. SOLUM – Skupna pot skozi tradicijo (in) okusov. Namen projekta je združevanje in
spodbujanje boljšega sodelovanja ter usklajevanja med ponudniki tipičnih pridelkov in
izdelkov ter tradicionalne obrti na čezmejnem območju. Odobrena so bila finančna
sredstva v višini 1.103.901 evrov.
11. T-LAB – Laboratorij turističnih priložnosti obmejnih regij Slovenije in Italije. Glavni
namen in cilji projekta T-lab je prenos in nadgradnja dobre prakse projekta Banka
turističnih priložnosti Slovenije na prijavljene regije in širjenje dostopnosti najboljših
razpoložljivih tehnologij. Odobrena so bila finančna sredstva v višini 1.104.332 evrov.
Preglednica 10: Projekti evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg
Ime projekta
Finančna
Delež v %
Pokrajine v Furlaniji-Julijski
sredstva
krajini
AGROTUR
1.022.914 €
6,9 %
Gorica, Trst, Videm, Pordenone
BIMOBIS
1.468.946 €
9,9 %
Gorica, Videm
ENJOY TOUR
391.374 €
2,6 %
Gorica, Trst, Videm
IDAGO
1.159.762 €
7,8 %
Videm
INTERBIKE
3.027.534 €
20,3 %
Gorica, Trst, Videm
LANATURA
386.961 €
2,6 %
Gorica, Videm
MOTOR
1.156.618 €
7,8 %
Gorica, Trst, Videm, Pordenone
OGV
487.561 €
3,3 %
Gorica, Videm
SLOWTOURISM
3.590.570 €
24,1 %
Trst, Videm
SOLUM
1.103.901 €
7,4 %
Gorica, Videm
T-LAB
1.104.332 €
7,4 %
Trst
Skupaj:
14.900.473 €
100 %/12,8 %
Vsi projekti skupaj 116.206.931 €
100 %
Vir: Interreg, 2016.
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Skupna vrednost opisanih projektov je znašala 116.206.931 evrov. Največji delež, dobrih 44
% skupaj zavzemata projekta Slowtourism in Interbike z mrežo kolesarskih poti ter z novo
vejo turizma, imenovano počasni turizem s poudarkom na trajnosti, odgovornosti in
sonaravnosti. Delež investicije v turizmu in podprtjem projektov v primerjavi s celotnimi
projekti v okviru evropsko-teritorialnega sodelovanja je znašal 12,8 %. Pokrajina, ki je
sodelovala skoraj v vseh projektih (razen pri projektu T-Lab), je pokrajina Videm. Sledi ji
pokrajina Gorica z osmimi projekti, pokrajina Trst pa je sodelovala pri šestih projektih.
Pokrajina Pordenone, ki spada v deželo Furlanijo-Julijsko krajino in ni območje slovenskega
prebivalstva, pa je sodelovala v dveh turistično naravnanih projektih.
V programskem obdobju 2014–2020 pa so finančna sredstva v primerjavi z obdobjem 2007–
2013 zmanjšana za 21,1 % oziroma znašajo 91.682.299 evrov.
Prednostnih nalog v novem obdobju pet:
1.
2.
3.
4.
5.

spodbujanje inovacijskih zmogljivosti in povečanje konkurenčnosti 24 %;
prehod na nizkoogljično družbo 15 %;
varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov 35 %;
izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja 20 %;
tehnična pomoč 6 %.

Največji delež prednostnih nalog dosega prav varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih
virov, razpoložljiva finančna sredstva znašajo 27.275.484 evrov. Ta znesek je skoraj enkrat
večji od zneska, ki je bil namenjen turizmu za prejšnje obdobje. Spodbujanje naravnih in
kulturnih virov vsekakor spada v okrilje turizma, tako da lahko v programskem obdobju
2014–2020 kljub na splošno zmanjšanemu finančnemu okvirju pričakujemo povečanje
vlaganja v kulturo in naravo ter s tem tudi v razvoj turizma. Vsekakor upam, da bodo projekti
namenjeni kulturni dediščini, ohranjanju narave tudi dodobra izkoristili finančna sredstva, ki
so na razpolago v obdobju do leta 2020.
8.2.6 Delovna skupina Alpe-Jadran
Ustanovljena je bila 20. 11. 1978, ki danes šteje 17 članic. Cilj skupine je skupna
informativna in strokovna obravnava ter usklajevanje vprašanj, ki zadevajo vse članice jasno.
Delovna skupnost Alpe-Jadran od samih začetkov velja za delavnico pobud, ki je lahko vsej
celini vzor medregionalnega sodelovanja.
Med aktivnosti sodijo pobude in usklajevanje ter skupna izvedba le-teh na različnih področjih
življenja, torej sodelovanje med zemljepisno sosednjimi inštitucijami regij, ki jih delijo
politične državne meje. Ob ohranjanju in približevanju kulturnih in etničnih posebnosti
različnih narodnih skupnosti si je delovna skupina skozi četrt stoletja svojega obstoja
prizadevala izboljšati življenjsko kakovost v njej živečih ljudi. S svojimi pobudami in
programi je težila k partnerstvu, ki je glavna značilnost njenega delovanja, to pa opravičuje
njen obstoj tudi v spremenjenih političnih razmerah.
Njihovo sodelovanje je lahko vzor tudi zato, ker ne teži k poenotenju in asimilaciji različnih
kultur, temveč si prizadeva za sožitje teh kultur ter s pomočjo demokratičnih sredstev
spodbuja skupno delovanje članic. Skratka, služi čezmejnemu političnemu, gospodarskemu,
znanstvenemu in kulturnemu sodelovanju regij. Članice Delovne skupine Alpe-Jadran so med
prvimi spoznale pomen regionalizma pri udejanjanju manjšinske politike, zato so na pobudo
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takratne predsedujoče regije Furlanije-Julijske krajine že leta 1984 ustanovile Delovno
skupino za manjšine, v katero so članice imenovale svojega predstavnika. Pravilnost odločitve
potrjuje tudi dejstvo, da sta zaščita manjšin in pomen regionalne politike omenjena v skoraj
vsakem mednarodnem dokumentu, sprejetem v zadnjih desetletjih. Najpomembnejša
dokumenta s tega področja – Evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih in Okvirna
konvencija za zaščito narodnih manjšin – prav tako opozarjata na pomen regij pri varovanju
manjšin in na dejstvo, da so regije tiste, ki morajo vzpostaviti ustrezne okvire za izvajanje
nalog na tem področju. Listina in konvencija določata ukrepe za zaščito manjšin in njihovega
jezika na državni ravni oziroma na posameznih območjih, pri tem pa imajo pomembno vlogo
regije, še posebej tiste z zakonodajnimi pristojnostmi.
O pomenu manjšinskega vprašanja govori tudi dejstvo, da so predsedniki vlad na plenarnem
zasedanju Delovni skupini za manjšine naložili pripravo študije o položaju manjšin oziroma o
medregionalnem, čezmejnem dvostranskem in večstranskem sodelovanju. Rezultat tega dela
je tudi izdaja publikacije z naslovom Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru AlpeJadran (Manjšine in čezmejno sodelovanje, 2004).

9 ZAKLJUČEK
Slovenci v Italiji poseljujejo obmejni prostor vzdolž slovensko-italijanske meje, od Kanalske
doline do Tržaškega zaliva. Poselitev ter številčnost Slovencev je med Tržaško, Goriško ter
Videmsko pokrajino različna. Številčnejša na podeželju oziroma na obrobju, v večjih mestih
pa Slovenci ne predstavljajo znatnejše populacije. Ocene o številčnosti Slovencev v deželi
Furlaniji - Julijski krajini so različne, po podatkih stanja je število Slovencev približno
96.000. Gostota prebivalstva je večja v nižinskih predelih, medtem ko je gostota prebivalstva
nižja v višjeležečih in gorskih predelih. Politično-geografska meja je skozi novejšo zgodovino
razdelila Slovence, nazadnje pa se je meja utrdila v Osimskih sporazumih, ki so dokončno
prekinili celovitost in enovitost ozemlja.
Gospodarstvo dežele Furlanije-Julijske krajine je skozi čas doživljalo različne faze
gospodarskega razvoja, od agrarne družbe do postindustrijskega obdobja, v katerem se
nahajamo danes. Za vitalnost gospodarstva med drugim skrbita tudi krovni organizaciji z
dolgoletno tradicijo in znanjem. Dobri obeti se kažejo tudi z delovno aktivnim prebivalstvom,
ter podpovprečno stopnjo brezposelnosti in internetno pismenostjo. Šolstvo s turizmom nima
neposredne povezave, vendar lahko tudi z različnimi programskimi shemami v dvojezičnih
osnovnih šolah v Furlaniji - Julijski krajini pripomore k večji stopnji zavedanja naroda,
zgodovine ter ne nazadnje spoznavanja okoliške pokrajine.
V delu je predstavljena vloga turizma pri medsebojnih odnosih v okviru dežele kot tudi
čezmejnega sodelovanja in povezovanja z organizacijami in turističnimi agencijami. Vpliv
turizma je opredeljen kot eden izmed dejavnikov čezmejnega sodelovanja, zbliževanja in
interakcije Slovencev. K razvoju kulturne in naravne dediščine dodatno pripomorejo programi
čezmejnega sodelovanja, izvajani s pomočjo evropskih sredstev za spodbujanje in regionalni
razvoj. Zaradi majhnega vzorca anketiranih slovenskih turističnih agencij in turističnih uradov
analiza ni podala natančnih rezultatov, pa vendar so se pokazali nekateri vzorci, ki imajo
skupne lastnosti: stagnacija prepeljanih potnikov, starost potnikov, podobni turistični
programi, bežno poznavanje dogodkov, sodelovanje z bližnjimi kraji in občinami. Po
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podatkih italijanskega statističnega urada število prihodov gostov oziroma število nočitev v
hotelski kot tudi v izvenpenzionski ponudbi v proučevanem obdobju, z izjemo določenih
obdobij, stagnira. Podatki o turistični infrastrukturi pa kažejo nasprotno stanje; narašča število
prenočitvenih zmožnosti in število hotelskih nastanitev s srednjo kategorizacijo (3* in 4*),
povečuje pa se tudi število gostov turističnih kmetij.
Kulturnih, zgodovinskih, naravnih in ostalih potencialov, ki so in bi bili v prihodnje turistično
zanimivi v Furlaniji-Julijski krajini, kjer so aktivno prisotni Slovenci, je veliko. Za širšo
slovensko javnost bi bila predstavitev turistične ponudbe glede na dosedanjo promocijo v
veliki večini nova. V Videmski pokrajini je od Kanalske doline do Benečije viden niz
turističnih potencialov, ki so na eni strani tudi povezljivi. Tako lahko gost/turist, ki želi
obiskati pokrajino v enem ali več dneh Videmsko pokrajino zaokroži. Prometna infrastruktura
dopušča tudi obisk večjih skupin z avtobusnim prevozom v večino predelov Videmske
pokrajine. Turistična ponudba že obstaja in je precej široka, vendar je premalo prepoznavna.
Bistvenega pomena za razvoj turizma in promocijo turističnih potencialov je učinkovito
sodelovanje na lokalni, pokrajinski in deželni ravni. Prav tako bi se financiranje s strani
matice in Italije moralo razdeliti pravično s parametri, da bi bila finančna sredstva karseda
enakomerno razporejena glede na aktivno delovanje, promocijo in spodbujanje samega
turizma. Na drugi strani pa bi se morala začeti skupna oglaševalska oziroma promocijska
kampanja celotne deleže Furlanije - Julijske krajine, ki bi promovirala turizem na območju
dežele. Oglaševalska podpora bi morala biti v prvi vrsti podprta s strani obeh krovnih
organizacij – Sveta slovenskih organizacij in Slovensko kulturno-gospodarskega združenja ter
Urada za Slovence v zamejstvu. Informiranje kulturnih dogodkov in promocija glede turizma
bi se vršila tako v slovenskih medijih v Italiji kot v Sloveniji; v okviru elektronskega
marketinga in razpošiljanja promocije slovenskih turističnim agencijam, šolam, društvom,
vključevanja na turistične borze in sejme.

10 SUMMARY
The Slovenians in Italy are settled along the Slovenian – Italian border, from the Kanalska
valley in the North to the Gulf of Trieste in the South of Friuli-Venezia Giulia region. The
population and density of the Slovenes in the Trieste, Gorizia and Udine provinces differs in
each province. It is greater in rural areas and on the outskirts. In major cities, however,
Slovenians do not represent a significant population. There are various estimations of the
number of Slovenians in Italy. According to Stranj, there are about 96.000 Slovenias living in
Italy. The population density is lower in the higher lying and mountainous areas. The political
and geographical border has divided Slovenians and the unity of the region throughout recent
history, until it was finally established by the Osimo agreements.
Over the time, the economy of Friuli Venezia Giulia region has experienced different
development stages, from agrarian society to a post industrial era which it experiences
nowadays. There are also certain umbrella organizations ensuring the vitality of the economy
with their long term tradition and expertise. Economically active population, lower
unemployment rate, good internet literacy are signs of good prospects for economy in FriuliVenezia Giulia region. There is no direct connection between education and tourism, but the
use of apropriate school activities in bilingual elementary schools can help increase the level
of awarness of one's own nationality, history and the landscape.
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The diploma work presents the role of tourism in the context of the region, as well as of cross
border cooperation and networking with organizations and tourist agencies. The impact of
tourism has been identified as one of the factors of cross-border cooperation, convergence and
interaction of the Slovenian people.
An additional contribution to the development of cultural and natural heritage are the
European funds for promotion and regional development, such as European Territorial
Cooperation better known as Interreg. Despite a small number of Slovenian tourist agencies
and Slovenian tourist information centers participating in the survey, the results have shown
some common patterns, such as: stagnancy of tourist, high age of passengers, similar travel
itinerary used by various tourist agencies, cursory knowledge of events, lack of cooperation
among neighbouring places, towns and municipalities.
According to the National Institute for Statistics of Italy, the number of guests or stays in
various accommodation establishments (hotels and tourist residences) stagnates. However, the
data provided tourist facilities show exactly the opposite; there is an increase in the number of
overnight capacities and hotel accommodation with categorization 3 * and 4 * star hotels, as
well as in the the number of guests visiting tourist farms.
There are a lot of cultural, historical, natural and other potentials interesting for tourist in the
Friuli-Venezia Giulia region. According to the promotion of the Friuli-Venezia Giulia
province so far, the presentation of the region to a wider Slovenian public would be
considered as new by a vast majority.
In the province of Udine from the Kanalska dolina valley to the Slavia Veneta there is a string
of tourist potentials, which could be connected as a united product. Thus, a guest who wants
to visit the province can do round tours in one or more days. The transport infrastructure also
allows visits of larger groups with bigger coaches to most parts of the province of Udine.
There is a quite extensive, already existent tourist offer, but unfortunately, it is poorly
recognized. An effective cooperation at local, provincial and regional level is essential for
tourism development and its promotion. The financial founding from the Slovenian and
Italian side should be divided and distributed fairly by parameters according to the active
projects, promotion and its campaign. Also, advertising of tourism or promotional campaign
of Slovenian tourism in the Friuli - Venezia Giulia region should start. Advertising support
should be primarily supported by the two umbrella organizations - the Council of Slovenia
Organisations and the Slovenian Cultural and Economic Union. The support should also come
from Office for Slovenians abroad.
The information about cultural events and the promotion of tourism should be available in the
Slovenian as well as in the Italian media. E-mail marketing and distribution of promotion and
information to Slovenian travel agencies, schools and associations should be considered as
part of promotion and recognition. It is vital for the Slovenian tourism in Friuli-Venezia
Giulia region to be presented at tourist board and various workshops, and included in the
tourism exchange and tourism fairs.
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