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POLITIČNOGEOGRAFSKA ANALIZA UČINKOV ODPRTE MEJE NA PRIMERU
OBČINE SEŽANA
Izvleček
Diplomsko delo analizira posledice priseljevanja tujih državljanov v občino Sežana po vstopu
Republike Slovenije v Evropsko unijo ter schengensko območje. Republika Slovenija je bila
1. maja 2004 kot polnopravna članica sprejeta v Evropsko unijo. Z21. decembrom 2007 je
odpravila nadzor na notranjih kopenskih in morskih mejah s članicami Evropske unije in tako
postala tudi sama nova članica schengenskega območja. Vstop v Evropsko unijo in
schengensko območje je močno zaznamovalo življenje v obmejni občini Sežana. Povečalo se
je gospodarsko sodelovanje s sosednjimi državami, čezmejno zaposlovanje ter turistični
obisk, obenem pa opazimo naraščanje priseljevanja ter nakupa nepremičnin.
V diplomski nalogi sem se posvetil preučevanju posledic učinkov odprte meje ter analizi
obstoječe situacije v občini Sežana. Osredotočil sem se na spreminjanje narodnostne strukture
prebivalstva ter naraščanje trenda nakupa nepremičnin s strani tujih državljanov. Poskušal
sem opredeliti glavne vzroke in motive ter prikazati posledice in obsežnost čezmejnih selitev
v sežanski občini.
Rezultati diplomskega dela slonijo na interpretaciji obstoječe literature, obdelavi statističnih
podatkov ter podatkih in dejstvih, pridobljenih s pomočjo anketnega vprašalnika in
intervjujev.
S pomočjo literature sem uspel umestiti obravnavano tematiko v širši geografski kontekst.
Statistični podatki posredovani s strani SURS-a, GURS-a in vladnih institucij,so mi omogočili
evidentiranje števila priseljenih tujih državljanov ter število nepremičnin kupljenih s strani
tujih državljanov v občini Sežana. V okviru terenskega dela sem izvedel anketne vprašalnike
med lokalnim prebivalstvom, opravil intervjuje s posamezniki ter vzpostavil kontakt s
političnimi strankami in vladnimi institucijami. S tem sem ugotovil njihov odziv na
preučevano tematiko.
KLJUČNE BESEDE: politična geografija, učinki odprte meje, schengensko območje,
narodnostna struktura prebivalstva, občina Sežana
POLITICAL-GEOGRAPHICAL ANALISYS OF THE EFFECTS OF OPEN BORDER ON
THE EXAMPLE OF THE MUNICIPALITY SEŽANA
Abstract
The thesis deals with the analysis of the effects of immigration of foreign citizens in the
municipality Sežana after Slovenia’s accession to the European Union and the Schengen area.
On 1st May 2004 Slovenia was accepted as a full member of the European Union. On 21st
December 2007, control at internal land and sea borders with other European Union countries
was abolished and so Slovenia became a new member of the Schengen area. Accession to the
European Union and the Schengen area has strongly influenced life in the border municipality
Sežana. Economic cooperation with the neighbouring countries, cross-border employment and
tourist visit have increased at the same time immigration and the growth of real estate
purchase has been observed.
The thesis is focused on examination of open border effects and on analysis of the existing
situation in the municipality Sežana. I concentrated on the changing ethnic structure of the
population and on the increasing trend of real estate purchase by foreign citizens. At the same

time I tried to identify the main causes and motives, and display the consequences and the
magnitude of cross-border migration in Sežana municipality.
The results of the thesis are based on the interpretation of the existing literature, statistical
data processing and data and facts obtained through questionnaires and interviews.
Through literature I managed to place discussed topic in a wider geographical context.
Statistical data gathered from SURS, GURS and government institutions, allowed me to
record the number of immigrated foreign citizens and the number of properties purchased by
foreign citizens in the municipality Sežana. Within the fieldwork I conducted questionnaires
among the local population, interviewed individuals and established contacts with political
parties and government institutions. This way I detected their response to the subject under
examination.
KEY WORDS: political geography, the effects of open border, the Schengen area, ethnic
structure of population, community Sežana
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1. UVOD
Vstop Republike Slovenije v Evropsko unijo in schengensko območje je povzročil
spremembo zakonodaje glede priseljevanja tujcev ter nakupa nepremičnin s strani tujih
državljanov. Poseben vpliv so omenjene spremembe imele tudi na obmejno območje občine
Sežana,v kateri se je povečalo število italijanskih državljanov ter nepremičnin, ki so jih le-ti
kupili.
V zadnjem času smo lahko v sežanski občini zaznali velike napetosti glede priseljevanja in
nakupa nepremičnin v občini Sežana s strani tujih državljanov. Nekateri so zagovarjali načelo
ekonomske, gospodarske in kulturne odprtosti, spet drugi pa so svarili pred pogubnostjo
prihoda prevelikega števila tujcev na omenjeno območje. Pojav je sprožil zanimanje in
obširno razpravo znotraj slovenske javnosti ter strokovnih krogov. Bistveno vlogo za začetek
razprav in obravnavo pojava pa sta imeli civilni iniciativi.
Vzroki za čezmejne selitve so različni, najpogosteje so ekonomske narave ali pa kot želja po
bivanju na podeželju. Povečano priseljevanje italijanskih državljanov v občino Sežana vpliva
na okolje, izgled kraške pokrajine, socialo ter etnično strukturo prebivalstva.
Omenjeni pojav v luči evropskih integracijskih procesov zajema mobilnost ljudi, ki se
odločajo za nakup nepremičnin in za selitev na drugo stran meje, hkrati pa ohranjajo trajne in
intenzivne odnose z matičnim okoljem. Čezmejne selitve iz Republike Italije na območje
slovenskega Krasa so najbolj intenzivne v sežanski občini, ki je del slovensko-italijanskega
obmejnega pasu, in so rezultat suburbanizacije Trsta.
Slovenska zahodna meja se je v zgodovini pogosto spreminjala. Najprej po razpadu avstroogrskega cesarstva po 1. svetovni vojni ter nato še po 2. svetovni vojni. Italija je po sklenjeni
Pariški mirovni pogodbi odstopila Jugoslaviji ozemlje zahodne Slovenije, ki je bilo tako prvič
po letu 1920 ponovno združeno. Izjema je bilo Svobodno tržaško ozemlje, ki je bilo
razglašeno za nevtralno ozemlje in je bilo razdeljeno med Italijo in Jugoslavijo. Meja med
conama STO-ja pa je bila neprehodna.
Danes ima v spremenjenih geopolitičnih in družbeno-ekonomskih razmerah slovenskoitalijanska meja novo funkcijo. Če smo v preteklosti govorili o »trdi« meji, ki ločuje, kasneje
o polprepustni meji, lahko danes govorimo o prostoru vsakdanjega življenja.
Evropski integracijski procesi pa imajo lahko tudi negativne in kontroverzne učinke. Nakup
nepremičnin s strani tujih državljanov in priseljevanje tujcev v občino Sežana nakazujeta
omenjene integracije, saj spodbujata stike med različnimi jeziki, kulturami in načini življenja.
Po drugi strani pa ravno to nenadno in nepričakovano sobivanje med prej ločenimi narodi
lahko privede do prehitre spremembe ustaljenih ravnovesij ali celo do medsebojnih napetosti
in konfliktov.
Namen pričujočega diplomskega dela je analiza učinkov, ki so nastali na izbranem obmejnem
območju sežanske občine kot posledica odprtosti meje po vstopu Republike Slovenije v
Evropsko unijo ter schengensko območje.
Cilji diplomske naloge so:
- ugotoviti razsežnosti in značilnosti pojava,
- ugotoviti, koliko nepremičnin je bilo prodanih tujim državljanom v občini Sežana,
- preučiti trend priseljevanja tujih državljanov v občino Sežana,

-

ugotoviti število in narodnostno strukturo tujih državljanov v občini Sežana,
preučiti družbeno in fizično geografske posledice spreminjanja narodnostne strukture
v občini Sežana,
ugotoviti odziv lokalnega prebivalstva, političnih strank ter institucij na lokalnem in
državnem nivoju na obravnavano tematiko,
podati ustrezne rešitve in predloge.

Skladno z nameni in cilji diplomskega dela uvodoma zastavljam sledečo hipotezo:
Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo in schengensko območje se je povečalo
priseljevanje in nakup nepremičnin s strani tujih državljanov v občini Sežana.
1.1. METODOLOGIJA
Metodologija, uporabljena v diplomskem delu, zajema uporabo podatkov iz obstoječe
literature, zbiranje in obdelavo dosegljivih statističnih podatkov. Podatki so zbrani tudi v
obliki anket, intervjujev in pogovorov, z dodano interpretacijo.
Za kvantitativen prikaz obsežnosti pojava priseljevanja in nakupa nepremičnin s strani tujcev
v občini Sežana so bili uporabljeni statistični podatki, posredovani s strani Statističnega urada
Republike Slovenije (SURS) ter podatki iz registra tujcev v Upravni enoti Sežana (UE) in
Davčne uprave Koper (DURS). Bistvenega pomena za analizo so bili podatki o državljanstvu
kupcev nepremičnin v sežanski občini, pridobljeni iz evidenc Geodetske uprave Republike
Slovenije (GURS).
Terenski del pridobivanja podatkov je zajemal izvedbo anket, intervjujev in pogovorov.
Anketa je bila izvedena v obdobju od maja do julija 2012 na območju občine Sežana, in sicer
v naseljih Sežana, Križ, Lokev, Kopriva in Dutovlje. Posamezniki, vključeni v anketo, so bili
polnoletni prebivalci sežanske občine. Večina anket je bila pridobljenih na terenu, manjši del
pa tudi preko elektronske pošte. Pridobljenih in analiziranih je bilo 58 anket, med anketiranci
je bilo 35 žensk in 23 moških, starih od 18 do 79 let. Stopnja izobrazbe anketirancev je
visoka, saj jih ima več kot 82 % najmanj 5. stopnjo izobrazbe (52 %), od tega 18 %
univerzitetno, 11 % pa visokošolsko izobrazbo. Z analizo anket sem pridobil subjektivni
pogled občanov na preučevane procese, obenem pa kvantitativen prikaz obsežnosti le-teh.
Kljub relativno majhnemu anketnemu vzorcu imajo pridobljeni podatki pomembno vrednost
za boljše razumevanje odnosa lokalnega prebivalstva do priseljevanja tujih državljanov in
nakupa nepremičnin s strani tujcev. Število anket pa vendarle ne dopušča posploševanja
ugotovitev na celotno populacijo v občini Sežana. Pri interpretaciji rezultatov, pridobljenih v
obliki intervjujev in pogovorov s predstavniki civilnih iniciativ, državnih institucij ter
lokalnega prebivalstva, je bila uporabljena kvalitativna analiza.
Najpomembnejše delo, ki obravnava omenjeno problematiko, je doktorska disertacija Devana
Jagodica z naslovom »Čezmejna stanovanjska mobilnost v kontekstu Evropske unije: primer
slovensko-italijanske meje«. Zgodovinski prikaz čezmejnih odnosov med Republiko
Slovenijo in Republiko Italijo je predstavljen v knjigi Jožeta Šušmelja z naslovom »Trpko
sosedstvo«. Glede razsežnosti pojava priseljevanja in nakupa nepremičnin v občini Sežana je
bilo napisano veliko število člankov v raznih dnevnih časopisih, objavljeni so bili prispevki na
nacionalni in komercialnih televizijah. Ustanovljeni sta bili tudi dve civilni iniciativi, ki sta
zbirali podpise za uveljavitev zaščitne klavzule, njihov predlog pa je bil predstavljen tudi v
evropskem parlamentu v Bruslju.
!

2. GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV OBČINE SEŽANA
2.1. FIZIČNOGEOGRAFSKA PREDSTAVITEV OBČINE SEŽANA
Kras leži v neposrednem zaledju Trsta in tik ob izredno pomembnem vozlišču prometnih poti,
saj na tem območju poteka neposredna zveza med Apeninskim in Balkanskim polotokom.
Tudi Dinarsko gorovje je med Ljubljansko kotlino in Jadranom najožje, Postojnska vrata pa
so v celem alpsko-dinarskem gorskem loku najnižji prelaz – 610 m, kar že od davnine
priteguje prometne poti iz Srednje Evrope in Podonavja proti Jadranu (Kras: pokrajina,
življenje, ljudje, 1999).
Kras je apnenčasta planota, ki leži med Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino. Vzporednik
45° 45’ severne zemljepisne širine prečka Kras skoraj po sredini, poldnevnik 14° 00’ vzhodne
zemljepisne dolžine pa poteka vzhodno od Divače. Geografsko je torej Kras del Sredozemlja,
vendar sredozemske vplive močno zmanjšujeta njegova severna lega ter nadmorska višina.
Planota Kras se razteza v dinarski smeri, torej od severozahoda proti jugovzhodu. Kraška
planota je na jugovzhodni strani rahlo nagnjena proti severovzhodu in je visoka približno 450
m. Dolga je približno 45 kilometrov, široka do 15 kilometrov ter zavzema okoli 440 km²
površja. Na jugovzhodu meji na Tržaški zaliv ter nizko flišno pokrajino. S severozahoda Kras
obroblja aluvialna Furlanska ravnina, ki jo je nasula predvsem reka Soča. Proti severovzhodu
se Kraška planota zaključi v široki in nizko ležeči Vipavski dolini, ki jo sestavljata deloma
aluvij, predvsem pa fliš. Preko 600 m nadmorske višine visoki svet na flišu ločuje Kras od
pivške pokrajine. Proti jugovzhodu se Kras dobro loči od flišnih Brkinov in doline Reke.
Fiziognomska enotnost Krasa, naj ga gledamo od daleč ali pa primerjamo s sosednjimi
pokrajinami, je najverjetnejši vzrok, da se je zanj že zgodaj uveljavilo pokrajinsko ime in se
obdržalo do danes (Kras: pokrajina, življenje, ljudje, 1999).
Osnovni element vsake pokrajine so kamenine, saj močno vplivajo na razvoj površja,
oblikovanost reliefa in nastanek prsti. Ozemlje Slovenije je zgrajeno predvsem iz sedimentnih
kamenin, kameninska zgradba pa je kljub temu zelo raznolika, kar je posledica pestre in
precej zapletene geološke zgodovine današnjega slovenskega ozemlja. Kras v Sloveniji
obsega približno 44 % površja, od tega ga je 35 % na apnencu ter 9 % na dolomitu (Ogrin,
Plut, 2009).Karbonatne kamenine, na katerih se je pri nas razvil, po starosti segajo od
devonija do miocena. Ponekod se je Kras razvil tudi na mlajših karbonatnih brečah in
konglomeratih (Kras: pokrajina, življenje, ljudje, 1999).
Voda je eden izmed bistvenih dejavnikov za nastanek kraškega sveta, zelo pomembna pa je
tudi za življenje na njem. Na Krasu je zaradi težko dostopnih zalog, velike ranljivosti ter
nevarnosti onesnaženja še posebej dragocena. Skoraj polovica prebivalcev Slovenije se
oskrbuje s pitno vodo iz kraških vodonosnikov. Zaradi posebnih značilnosti pa so izjemno
ranljivi za posledice različnih virov onesnaževanja (Kras:trajnostni razvoj kraške pokrajine,
2008). Razpoklinska sklenjena prepustnost apnenca omogoča hitro infiltracijo vode v
podzemlje, znotraj tega pa podzemeljski odtok vode po navadno neznanih poteh. Voda, ki
teče skozi razpoke, topi apnenec ter posledično veča razpoke, dokler te niso tako velike, da
govorimo o prevodnikih. Ljudje se na tem območju že od nekdaj srečujejo s težavami pri
oskrbi s kvalitetno pitno vodo, čeprav je letna količina padavin velika, giblje se med 1400 in
1650 mm na leto. Na Krasu ni površinskih vodnih tokov, ampak vsa voda, ki pade na površje
Krasa, ponika v zakraselo ozemlje,zgrajeno pretežno iz krednih in paleocenskih apnencev ter
dolomitov. Zato so vsi votli prostori v kamnini od določene globine navzdol zapolnjeni z
vodo. Tako maso apnenca, v kateri se zadržujejo oziroma skozi katero tečejo velike količine
"

vode, imenujemo kraški vodonosnik. Podatki o nivojih podzemne vode, vezani predvsem na
kraške jame s stalnim vodnim tokom, kažejo, da je globina do podzemne vode v glavnem
večja od 100 m. Zaloge dovolj kvalitetne vode so torej na Krasu zadostne, vendar pa so
globoko v podzemlju in zato težje dostopne. Poleg primarne je za napajanje vodonosnika zelo
pomembna tudi sekundarna infiltracija. Kraški vodonosnik torej ne napolnijo le padavinske
vode, ampak do roba Krasa, kjer se stika z nepropustnimi kamninami, pritekajo površinski
tokovi, na robu pa skozi požiralnike ali ponorne jame ponikajo v notranjosti in s svojo vodo
polnijo vodonosnik (Kras: pokrajina, življenje, ljudje, 1999).
Na nastanek in lastnost prsti vedno vpliva vrsta dejavnikov, ki so značilni za določeno
pokrajino, in tako je tudi na Krasu. Med pomembnejše dejavnike, ki vplivajo na razvoj prsti
na Krasu, spada matična podlaga. Večinoma jo sestavljajo karbonatne kamnine, kredne
starosti. Precej razširjena sta temno siv bituminozen dolomit in siv gost bituminozen apnenec
iz spodnje krede, ki se širita v dolgem pasu od Opatjega sela proti Sežani. Najbolj razširjena
kamnina na Krasu je temno siv gost skladovit apnenec iz zgornje krede (Kras: pokrajina,
življenje, ljudje, 1999).
Med posebne naravne značilnosti Krasa, ki so dobro vidne že na prvi pogled, nedvoumno sodi
rdečkasto obarvana prst. Prav barva je tako vidna lastnost te prsti, da so ji dali ime rdeča
zemlja ali terra rossa (Geografija Slovenije, 1998). Danes jo strokovno označujemo z izrazom
jerovica. Jerovica ali jerina je prst, ki je značilna za kraške dele Sredozemlja, v Sloveniji pa
samo za nekatere predele matičnega Krasa. Vsebuje preoblikovan netopen ostanek, ki je
nastal pri preperevanju apnenca in dolomita. Med nekarbonatnimi sestavinami prevladujejo
železovi oksidi, ki dajejo prsti rdečo do rdečerjavo barvo. Prst je na splošno plitva do srednje
globoka, globlja je samo v žepih apnenčaste podlage in v vrtačah. Njena rodovitnost je
srednja, za obdelovanje je jerovica težka zaradi prevladujočih glinastih frakcij. Plitvejše jerine
so poraščene s travniki, pašniki ali gozdom, na globljih pa je mogoče gojiti tudi kulturne
rastline, kot na primer vinsko trto (Ogrin, Plut, 2009).
Kras ima submediteransko podnebje, na katerega vpliva bližina morja ter položaj kraške
planote. Po Ogrinovi klasifikaciji podnebnih tipov v Sloveniji se območje uvršča v zaledno
submediteransko podnebje, za katerega so značilne povprečne temperature najhladnejšega
meseca (januar) med 0 in 4 °C,najtoplejšega (julij) pa nad 22 °C. Pri temperaturnih razmerah
je opazno, da submediteranske značilnosti z oddaljevanjem od Tržaškega zaliva in
naraščanjem nadmorske višine slabijo. Vedno bolj pa se krepijo poteze celinskega podnebja
osrednje Slovenije. Padavinski režim je zmerno submediteranski, za katerega je značilen
primarni višek padavin v jeseni (oktober, november), ko je povečana frontalna dejavnost, in
sekundarni na prehodu pomladi v poletje (junij). V primerjavi s sosednjimi pokrajinami je
padavin veliko, povprečna letna količina padavin je od 1200 mm do 1700 mm (Komen 1645
mm) ter narašča proti severu in severovzhodu, kjer se vlažne zračne gmote iznad morja ob
Trsteljskih hribih ustavijo in oddajo vlago (Ogrin, 1998).
Kras v Sloveniji spada s svojimi rastlinskimi in živalskimi vrstami med biotsko
najraznovrstnejša območja v Evropi. Kraško pokrajino, tako kot jo poznamo danes, je skozi
stoletja s svojo dejavnostjo soustvarjal človek. Klimatsko ugodni predeli kraške pokrajine so
bili zaradi kroničnega pomanjkanja vodnih virov v zgodovini vedno privlačni za stalno
poselitev. Tako je človek s svojim delovanjem v veliki meri prispeval k razprostranjenosti,
pogostosti ter floristični sestavi različnih oblik vegetacije (Kras:trajnostni razvoj kraške
pokrajine, 2008).
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V preteklosti je na širšem sežanskem območju uspeval naraven gozd, tako kot drugje na
visokem Krasu. Vendar ga je človek skozi čas s slabim gospodarjenjem, čezmerno sečnjo in
pretirano rejo ovac povsem izkrčil. Del slovenskega Krasa med Trstom in Postojno je bil
namreč še pred 150 leti skalnata puščava. Danes približno polovico kraških površin poraščajo
gozdovi, veliko med njimi je monokultur zasejanega črnega bora, desetina površine so njive,
ostalo prekrivajo travišča in druge oblike vegetacije. Drevesno vegetacijo na Krasu
predstavljajo,poleg nasajenih ter spontano razširjenih združb črnega bora, še puhasti hrast,
cer, graden, mali jesen, črni gaber, kraški gaber ter trokrpi javor. K povečevanju deleža
gozdnih površin je, poleg naravnih procesov, v zadnjem času pripomoglo predvsem popolno
opuščanje paše ter vedno manjše obdelovanje kulturne krajine. Na ta način se tradicionalna
podoba ogolelega Krasa hitro spreminja v gozdnato pokrajino (Kras: pokrajina, življenje,
ljudje, 1999).
2.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKA PREDSTAVITEV OBČINE SEŽANA
2.2.1. OBČINA SEŽANA
Občina Sežana leži v jugozahodnem delu Slovenije in obsega pretežni del pokrajine Kras.
Občino omejujejo;na severu občina Komen, na severovzhodu občina Vipava, na vzhodu
občina Divača, na jugu pa občina Hrpelje-Kozina. Triindvajset kilometrov dolga zahodna
državna meja loči občino Sežana z Republiko Italijo. Občina je del obalno-kraške statistične
regije, v katero se uvrščajo še občine Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper in Piran.
Leta 1994 se je z uveljavitvijo reforme lokalne samouprave razdelila na štiri občine,in sicer na
občino Divača, občino Hrpelje-Kozina, občino Komen ter občino Sežana. Tako se je iz
prejšnjih 700 km² površine oblikovala nova občina, ki danes obsega 217 km² površine in se
med slovenskimi občinami po velikosti uvršča na 25. mesto. V občini Sežana je 13.082
prebivalcev, ki živijo v 64 naseljih, združenih v 12 krajevnih skupnosti. Med slovenskimi
občinami se uvršča na 42. mesto po številu prebivalcev, na kvadratnem kilometru površine
občine pa živi povprečno 59 prebivalcev; torej je gostota naseljenosti tu manjša, kot je
povprečje v Sloveniji (101 prebivalec na km2) (Slovenske občine v številkah, 2010).
Slika 1: Zemljevid občine Sežana

Vir: Geopedia, 2012.
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V občini Sežana je 64 naselij: Avber, Bogo, Brestovica pri Povirju, Brje pri Koprivi, Dane pri
Sežani, Dobravlje, Dol pri Vogljah, Dolenje, Dutovlje, Filipčje Brdo, Godnje, Gorenje pri
Divači, Gradišče pri Štjaku, Gradnje, Grahovo Brdo, Griže, Hribi, Jakovce, Kazlje, Kopriva,
Kosovelje, Krajna vas, Kregolišče, Kreplje, Križ, Krtinovica, Lipica, Lokev, Mahniči, Majcni,
Merče, Nova vas, Orlek, Plešivica, Pliskovica, Podbreže, Poljane pri Štjaku, Ponikve, Povir,
Prelože pri Lokvi, Pristava, Raša, Ravnje, Razguri, Sela, Selo, Senadolice, Sežana, Skopo,
Stomaž, Šepulje, Šmarje pri Sežani, Štjak, Štorje, Tabor, Tomaj, Tublje pri Komnu, Utovlje,
Veliki Dol, Veliko Polje, Voglje, Vrabče, Vrhovlje, Žirje (Občina Sežana, 2012).
Slika 2: Meje naselij v občini Sežana

Vir: Geopedia, 2012.
Največje naselje v občini Sežana je mesto Sežana, ki je gospodarsko, prometno, kulturno in
zdravstveno središče slovenskega Krasa. Mesto Sežana je tudi sedež občine, upravne enote ter
župnije. Sežana se nahaja ob cesti ter železniški progi med Ljubljano in Trstom in je s severne
strani obdana s hriboma Tabor in Lenivec, na vzhodu pa z Malo in Veliko Planino. Najstarejši
del mesta sestavljajo nekdanja vaška jedra Gradišče, Britof in Vas ter Vidmarišče pod
Planino, kjer so tudi ohranjene prve stare kraške arhitekture. Novejše soseske nastajajo pod
Planino, Taborom in Lenivcem ter ob glavni cesti. V kontekstu primorske regije predstavlja
Sežana pomembno gospodarsko središče, v katerem imajo sedež nekatera vodilna slovenska
podjetja in večje število manjših firm, ki nudijo zaposlitev prebivalcem okoliških krajev
(Kras: pokrajina, življenje, ljudje, 1999). Zaradi specifične lege ob meji ter bližine morja so
za Sežano značilna številna prevozniška in zunanjetrgovinska podjetja, posledica katerih je
tudi velik potniški terminal pri mejnem prehodu Fernetiči. Sežana ima kot pomembno
prometno vozlišče ter kot kulturno, gospodarsko in turistično središče širšega območja zelo
lepe možnosti za nadaljnjo rast in razvoj (Kamen na kamen, 2010).
2.2.2. PREBIVALSTVO
Občina Sežana ima v letu 2012 po zadnjem popisu prebivalstva 12.817 prebivalcev (6.513
moških in 6.304 žensk), kar jo med slovenskimi občinami uvršča na 42. mesto. Na
kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 59 prebivalcev; torej je bila
gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).Število živorojenih
je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini Sežana je bil v
letu 2012 negativen, znašal je –2,2 (v Sloveniji 1,8). Število tistih, ki so se iz občine Sežana
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odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000
prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 2,6. Seštevek naravnega in selitvenega
prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 0,5 (v Sloveniji
1,6).Povprečna starost občanov je bila 43,3 leta in tako višja od povprečne starosti
prebivalcev Slovenije (41,6 leta).Tako kot v večini slovenskih občin je bilo tudi v občini
Sežana število najstarejših večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih od 0 do 14 let, je
prebivalo 138 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja
v občini Sežana višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 177). Vrednost
omenjenega indeksa pa nam pove tudi, da se povprečna starost prebivalcev občine Sežana
dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost
indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V
občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin– med moškimi, kakor tudi med ženskami,
več takih, ki so bili stari 65 let in več, kot takih, ki so bili stari manj kot 15 let (Slovenske
občine v številkah, 2010).
Slika 3: Demografska slika prebivalstva v občini Sežana

Vir: Slovenske občine v številkah, 2010.
2.2.3. GOSPODARSTVO OBČINE SEŽANA
Zaradi obmejne lege in bližine morja ter s tem povezanimi priložnostmi za gospodarski razvoj
je občina Sežana tako v preteklosti kot tudi danes predstavljala pomembno gospodarsko
središče, ne le na območju Krasa, ampak tudi na širšem obalno-kraškem območju (Kras:
trajnostni razvoj kraške pokrajine, 2008). V sežanski občini se je razvila storitvena dejavnost
zunanje trgovine, špedicije, transporta in skladiščenja blaga, kot tudi ustrezne službe države s
policijo in carino. Številna podjetja pa imajo v Sežani tudi svoje predstavništvo. Večja
podjetja, ki v občini predstavljajo nekakšen steber gospodarstva so: Gold Club, Jadran, Kras,
Marmor, Mitol, Vinakras, Krasoprema Dutovlje. V zadnjem času pa so tudi obrtniške
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delavnice in mala podjetja pospešeno preraščala v vse večje gospodarske subjekte, kar
dokazuje tudi zanimanje za nove poslovne prostore in gradnjo obrtne cone (Ocena
ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Sežana, 2010).Pomembno vlogo
pri nastajanju novih podjetij ter podjetniških iniciativ imata Podjetniško pospeševalni center
in Inkubator. Sežanska občina ponuja še veliko neizkoriščenih možnosti za nadaljnji razvoj
malih in srednje velikih podjetij, proizvodnih ter storitvenih dejavnosti, predvsem pa za razvoj
turizma (Inkubator Sežana, 2012).
V občini Sežana je bilo leta 2010 med osebami, starimi med 15 in 64 let (med delovno
sposobnim prebivalstvom), približno 61 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (delovno
aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (59 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je
bilo v povprečju 6,9 % registriranih brezposelnih oseb, kar je manj od povprečja v državi
(10,7%). Med brezposelnimi osebami je bilo v občini Sežana, kot v večini slovenskih občin,
več žensk kot moških. Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je
bila v občini v bruto znesku za približno 6 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v
Sloveniji. Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini je bila 1.896 EUR na
prebivalca in je bila nižja od slovenskega povprečja, ki znaša 2.176 EUR (Slovenske občine v
številkah, 2010).
2.2.4. TURIZEM V OBČINI SEŽANA
Naravne danosti Krasa, bližina meje z Republiko Italijo in Tržaškim zalivom z zaledjem tako
slovenskih kot italijanskih obalnih mest ponuja ugodne možnosti za razvoj različnih vrst
turizma. Občina Sežana ima na svojem ozemlju številne kraške jame, med njimi
najpomembnejšo jamo Vilenico, ki je verjetno najstarejša turistična jama na svetu in je znana
predvsem po vsakoletnem srečanju književnikov. Za turiste iz bližnje okolice je območje
občine Sežana posebej zanimivo za izletništvo, obiskovanje kmečkih turizmov, gostiln in
osmic ter za gobarjenje. Osrednje turistično središče je svetovno znana Kobilarna Lipica,
ustanovljena z namenom vzreje plemenite pasme konj, katere nastanek sega v daljno leto
1580. Kobilarna Lipica je dejansko gospodarska dediščina iz fevdalne dobe in je bila v upravi
in lasti dunajskega dvora. Lipica predstavlja s svojo športno, hotelsko in igralniško ponudbo
gibalno moč turizma v sežanski občini. Med naravne znamenitosti v občini je potrebno
uvrstiti še Botanični park in rastlinjak, ki ju je uredil Scaramanga leta 1848 (Kras: pokrajina,
življenje, ljudje, 1999). Občino Sežana, ki je del kraškega vinorodnega okoliša, prečkata tudi
dva kraka vinskih turističnih cest, kot del vseslovenskega projekta vinskih cest. Namen
projekta je, poleg promocije in prodaje vin, seznanjati ljudi s posebnostmi kraške pokrajine ter
naravno in kulturno dediščino omenjenih krajev (Občina Sežana, 2012).Občina Sežana je v
svojih turističnih nastanitvenih objektih leta 2010 zabeležila približno 42.100 prihodov ter
62.600 prenočitev turistov. To pomeni približno 1,4 % vseh prihodov ter 0,7 % vseh
prenočitev turistov v Sloveniji (Slovenske občine v številkah, 2010).
2.3. SPREMINJANJE SLOVENSKE ZAHODNE MEJE
Slovenska zahodna meja se je v zgodovini pogosto spreminjala, najprej po razpadu avstroogrskega cesarstva po 1. svetovni vojni ter nato še po 2. svetovni vojni. Leta 1866 je prišlo do
združitve Italije, vendar je Trst z današnjim slovenskim zaledjem ostal avstro-ogrski. Italija se
je med 1. svetovno vojno leta 1915 priključila silam antante, ki so ji s tajnim Londonskim
paktom v zameno obljubile slovensko ozemlje. Avstro-Ogrska je po končani vojni formalno
razpadla, na omenjenem območju pa je nastala Kraljevina SHS. Novo mejo med Italijo in
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Kraljevino SHS je določala Rapalska pogodba, podpisana leta 1920. Rapalska meja je grobo
posegla v slovenska etnična ozemlja, saj je Italija z omenjeno pogodbo pridobila tudi ozemlja,
ki niso nikoli pripadala njeni suverenosti ter na katerih niso nikoli živeli Italijani. Na
omenjenem ozemlju so živeli izključno Slovenci, mešano prebivalstvo je živelo le v mestih
Trst, Koper, Izola in Piran. Slovenci v Italiji niso imeli nobene mednarodnopravne zaščite, saj
si je Italija zadržala možnost bilateralnega sporazuma s Kraljevino Jugoslavijo. Pojav fašizma
v Italiji je privedel do izselitve okoli 105.000 Slovencev iz Italije, večinoma v Kraljevino
Jugoslavijo in Ameriko (Mednarodno sosedsko pravo, 2006).
Slovenska zahodna meja se je ponovno spreminjala po 2. svetovni vojni, potem ko je Italija
kot premaganka leta 1947 sklenila Pariško mirovno pogodbo. Italija je s tem odstopila
Jugoslaviji ozemlje zahodne Slovenije, Istre južno od reke Mirne ter jadranske otoke.
Slovensko ozemlje je bilo po letu 1920 ponovno združeno. Izjema je bil Trst s severno Istro,
ki je bil razglašen za nevtralno državo, imenovano Svobodno tržaško ozemlje (STO). Teritorij
Svobodnega tržaškega ozemlja je potekal med Jadranskim morjem in mejami Trst – Štivan –
Volnik – Kokoška – Medvedjak – Goli vrh – prečka cesto Sežana – Trst – Celovec – prečka
reko Dragonjo – po reki Mirni do njenega ustja. STO je bilo leta 1954 s Spomenico o soglasju
(t.i. londonskim sporazumom) razdeljeno med Italijo in SFRJ. Na tem območju so vzpostavili
dve coni Svobodnega tržaškega ozemlja; cona A pod oblastjo angloameriških sil (zahodni del
Julijske krajine – Trst z okolico čez Milje, skoraj do Ankarana) in cona B pod oblastjo
Jugoslavije (vzhodni del Julijske krajine – od Ankarana do reke Mirne). Meja med conama je
bila neprehodna in je potekala po reki Mirni (Mednarodno sosedsko pravo, 2006).
Leta 1975 sta Italija in SFRJ podpisali Osimski sporazum, kjer sta potrdili obstoječo mejo na
kopnem med državama, kot izhodišče pa je veljala meja, parafirana z Londonskim
memorandumom. Osimski sporazumi so določili tudi morsko mejo med državama ter na novo
določili mejo v Tržaškem zalivu (Šušmelj, 2009).
Istočasno z Osimsko pogodbo, ki je pomembna glede dokončne ureditve meje, sta državi
sklenili sporazum o pospešitvi gospodarskega sodelovanja. Sporazum je predvideval
povečano tehnično in gospodarsko sodelovanje, lažje življenje ob meji, ureditev proste
carinske cone na Krasu, plovne poti od Tržiča preko Ljubljane do Donave ter varstvo
Jadranskega morja(Šušmelj, 2009). Prosta carinska cona na Krasu naj bi zajemala območje
sežanske občine do italijanske meje ter od Opčin do jugoslovanske meje. Državna meja v
pogledu suverenosti bi ostala, glede skladiščenja, predelave izdelkov itd., pa bi veljal enoten
carinski režim (Mednarodno sosedsko pravo, 2006).
Institucionalno so se oblike gospodarskega sodelovanja med Italijo in SFRJ začele razvijati že
leta 1955, ko sta bila sprejeta dva maloobmejna sporazuma o gospodarskem sodelovanju.
Maloobmejna vprašanja so bila posebna specifika sosedskih odnosov med državama, njihov
namen je bil z mednarodnimi sporazumi prebivalcem obmejnih območij olajšati življenje.
Tako sta bila istega leta sprejeta Tržaški sporazum, ki je zajemal območje nekdanjega
Svobodnega tržaškega ozemlja ter Goriški sporazum za območje okrog Gorice in Vidma. Prvi
sporazum je predvideval pospešitev gospodarskega sodelovanja in lokalno izmenjavo blaga
med omenjenimi območji. Obmejnim občinam je bila tako omogočena izmenjava blaga, ki je
bila prosta carin za gospodarske subjekte, ki so imeli sedež v teh občinah, kakor tudi za
fizične osebe. Državi sta določili blagovne listine, ki so predvidevale najvišjo dovoljeno
količino blaga, predvidenega za izmenjavo. Videmski maloobmejni sporazum pa je vseboval
dogovor med državama o osebnem prometu oz. prostem prehodu ljudi preko kopenske in
morske meje. Najprej so sporazum uveljavljali na območju Trsta, Gorice, Nove Gorice, Kopra
in Vidma, kasneje se je razširil na celotno slovensko zahodno mejo. Osnovni sporazum je za
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lokalno prebivalstvo s posebnimi listinami določal štiri proste prehode meje na mesec
(začetek odpiranja maloobmejnih prehodov) in višino sredstev izvoza ter količine uvoza. Z
omenjenim maloobmejnim sporazumom so rešili tudi vprašanje dvolastnikov na obmejnih
območjih, saj so jim s tem olajšali življenje na območju državne meje. V 80-ih letih se je ta
sporazum močno spremenil, saj se je številčna omejitev prostih prehodov meje sprostila in
omejitev ni bilo več (Mednarodno sosedsko pravo, 2006).
Italija in SFRJ sta z Rimskim sporazumom, sklenjenim leta 1983, dokončno uredili vse
vzajemne obveznosti glede poteka državne meje. Rimski sporazum vsebuje tudi vprašanje
glede odškodnin ter možnosti za uveljavitev pravic upravljanja s premoženjem oseb, katerih
premoženje je ostalo v posesti njihovih sorodnikov. To premoženje je pripadalo SFRJ, ki pa je
bila zavezana plačati odškodnino določenemu številu optantov, Italija po drugi strani pa je
bila dolžna plačati 125 milijonov $ reparacij. SFRJ je vrnila Italiji tudi 179 nepremičnin,
večinoma na ozemlju današnje Republike Slovenije (Mednarodno sosedsko pravo, 2006).
Leta 1995 sta državi, tokrat samostojna Republika Slovenija in Republika Italija, sklenili še
zadnji, tako imenovani španski kompromis, ki se je nanašal na odpiranje trga nepremičnin ob
procesu vključevanja Slovenije v Evropsko unijo (Šušmelj, 2009). Državljani EU, ki so
kadarkoli živeli na ozemlju Republike Slovenije vsaj 3 leta, imajo pravico do nakupa
nepremičnin. Republika Slovenija je tako morala zaradi članstva v EU v zvezi z ratifikacijo
Evropskega sporazuma o pridružitvi (ESP) spremeniti ustavo oziroma njen 68. člen.
Slovenska ustava do leta 1997 namreč ni dovoljevala, da bi bili tujci lastniki nepremičnin v
Sloveniji (Šušmelj, 2009; Mednarodno sosedsko pravo, 2006).
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3. EVROPSKA UNIJA IN SCHENGENSKO OBMOČJE
3.1. EVROPSKA UNIJA
Kmalu po 2. svetovni vojni se je začelo evropsko združevanje, ki je imelo sprva dva glavna
cilja: gospodarsko obnoviti od vojne razdejano Evropo ter postopoma ustvariti enotno
območje miru, razvoja, blaginje in demokracije. Tako je šest evropskih držav 18. aprila 1951
v Parizu podpisalo Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki je v
veljavo stopila 25. julija 1952. Zaradi uspešnega delovanja in sodelovanja so se države
odločile za nadaljnje gospodarsko povezovanje, za razširitev skupnega trga na še druge
panoge (Kratka predstavitev EU, 2012).
Evropska unija ja nastala 7. februarja 1992, ko je bila v Maastrichtu podpisana Pogodba o
Evropski uniji (PEU ali Maastrichtska pogodba), veljati pa je začela 1. novembra 1993.
Pogodba o Evropski uniji je uvedla nove skupne politike in oblike sodelovanja.
Najpomembnejša sprememba, ki jo je prinesla, je uvedba naziva »Evropska unija«. S tem so
dotedanjemu, predvsem gospodarskemu sodelovanju med državami članicami, dodali tudi
politično dimenzijo. Od 1. januarja 2007 ima Evropska unija 27 držav članic, 502,2 milijona
prebivalcev, obsega 4,2 milijona km² površine, ima 23 uradnih jezikov ter 24.400 evrov bruto
domačega proizvoda na prebivalca. Evropska unija velja za edinstveno gospodarsko in
politično partnerstvo med 27 demokratičnimi evropskimi državami, ki si skupaj prizadevajo
za mir in blaginjo. EU tudi po sprejetju Lizbonske pogodbe 13. decembra 2007 ni država, ki
bi nadomestila obstoječe nacionalne države v Evropi, vendar predstavlja veliko več kot katera
koli druga mednarodna organizacija. Države članice EU so ustanovile skupne institucije, na
katere so prenesle del svoje suverenosti, tako da se odločitve o nekaterih vprašanjih skupnega
interesa sprejemajo demokratično na evropski ravni (Kratka predstavitev EU, 2012).
Ključnega pomena za demokratično delovanje EU so že omenjene skupne institucije, ki druga
drugo dopolnjujejo, vsaka pa igra pomembno vlogo pri sprejemanju odločitev. Njihovi sedeži
so v Bruslju, Frankfurtu, Luksemburgu in Strasbourgu. Delo institucij podpirajo še
posvetovalni in finančni organi te agencije, specializirane za delovanje na področjih nekaterih
skupnih politik EU (Kratka predstavitev EU, 2012).
Med največje dosežke EU lahko danes štejemo uveljavitev enotnega evropskega trga ali
notranjega trga EU. Namesto ovir in preprek zaradi meja med državami je gibanje in pretok
ljudi, blaga, storitev in denarja po EU prosto, tako kot tudi znotraj vsake države. Tako lahko
poljubno prestopamo notranje meje EU, doma pa lahko izbiramo v pestri ponudbi izdelkov iz
vse Evrope (Evropa brez meja, 2012).
Po oblikovanju enotnega trga so številne reforme, zlasti leta 1993, odpravile mnoge tehnične,
pravne in birokratske ovire, ki so ovirale prosti pretok in prosto gibanje med državami
članicami EU. Po podatkih Evropske komisije je bilo z omenjenimi reformami ustvarjenih
2,75 milijona dodatnih delovnih mest in med letoma 1992 in 2009 dosežena 1,85-odstotna
gospodarska rast (Evropa brez meja, 2012).
Kljub težnji po vse večji liberalizaciji evropskega trga pa si EU prizadeva, da večje
svoboščine ne bi ogrožale pravičnosti in varstva potrošnikov ter okoljske trajnosti. Pri tem ji
pomagajo različni regulativni organi (Evropa brez meja, 2012).

Proces povezovanja in tesnejšega sodelovanja med državami članicami še ni končan, saj
obstaja več področij z neizkoriščenim potencialom. Tako na primer na večjo učinkovitost trga
zaviralno vpliva razdrobljenost nacionalnih davčnih sistemov, trg storitev se odpira počasneje
od trgov blaga, čeprav je bil leta 2006 sprejet pomemben nov zakon, po katerem lahko
podjetja z domačega sedeža ponujajo številne čezmejne storitve. Podobne zamude je zaznati
tudi na področju finančnih storitev in prometa, kjer še vedno delujejo ločeni nacionalni trgi.
Na področju finančnih storitev si EU prizadeva, da se ne bi ponovila kriza iz leta 2009, zato z
ukrepi oblikuje varnejši in močnejši finančni sektor, denimo z večjim nadzorom finančnih
ustanov, ureditvijo zapletenih finančnih proizvodov in z zahtevo, da banke zadržijo več
kapitala (Evropa brez meja, 2012).
Kot je v nadaljevanju diplomskega dela podrobneje opisano, je večina držav EU odpravila
kontrole potnih listin na mejah s sosednjimi državami EU pri potovanju po celini. Samo pet
držav je še ohranilo mejne kontrole na svojih mejah: Ciper, Irska, Združeno kraljestvo,
Bolgarija in Romunija. Strožje kontrole so na zunanjih mejah EU z namenom preprečitve
zlorabe sistema.
Notranji trg EU je začel delovati leta 1993, ko so določili tudi štiri temeljne svoboščine: prost
pretok blaga, storitev, oseb in kapitala (Slovenija in EU o pogajanjih in njihovih posledicah,
2003).
Ob ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti je bil prost pretok oseb omogočen samo
posameznikom, ki so se v drugi državi članici zaposlili ali tam opravljali samostojen poklic.
Danes gibanje oseb med državami EU predstavlja temeljno državljansko pravico, ki je ključno
zaznamovala zadnje desetletje evropskega združevanja. Ko govorimo o prostem pretoku oseb
znotraj EU, govorimo o izvajanju pravice do vstopa, bivanja in dela v drugi državi članici.
Splošnega prostega gibanja oseb pa v EU ni, saj lahko posameznik v drugi državi biva le, če
tam dela, študira, je upokojen ali ima dovolj lastnih sredstev za svoje preživljanje. Prosto
gibanje je torej pridržano za specifične kategorije oseb, katerih krog se je sčasoma postopoma
razširil (Slovenija in EU o pogajanjih in njihovih posledicah, 2003).
Tudi prost pretok kapitala je ena izmed štirih osnovnih svoboščin, ki so temelj učinkovitega
delovanja evropskega notranjega trga. Zajema vse transakcije s finančnim in realnim
premoženjem (nepremičnine) med pravnimi in fizičnimi osebami na območju držav članic EU
(rezidenti EU) ter s pravnimi in fizičnimi osebami tretjih držav (nerezidenti EU). Izjemoma so
izvzete transakcije, povezane z javno varnostjo (financiranje trgovine z orožjem in mamili,
pranje denarja), dovoljeni pa so tudi začasni kratkoročni posegi v prostost pretoka kapitala
zaradi plačilno bilančnih težav posamezne države članice. Okoliščine, pod katerimi je
dovoljeno poseganje v prost pretok kapitala, natančno določa Maastrichtska pogodba.
Terminologijo in klasifikacijo kapitalskih tokov določa posebna evropska direktiva. Po njej so
kapitalske transakcije opredeljene kot: neposredne naložbe, nepremičninske naložbe, kreditni
posli, posli z vrednostnimi papirji, itd. Prost pretok kapitala omogoča gospodarstvu širše
naložbeno povezovanje, vključevanje v mednarodne trgovinske tokove in predvsem širši in
cenejši dostop do finančnih virov za gospodarsko aktivnost. To pa omogoča gospodarstvu
večjo učinkovitost (Slovenija in EU o pogajanjih in njihovih posledicah, 2003).
Svoboščina prostega pretoka blaga temelji na načelu, da nobena država članica ne sme
postavljati ovir za nek proizvod, ki je legalno kjerkoli na trgu druge države članice EU. Vsi
predpisi, standardi, tehnična infrastruktura ter nadzor varnostnih proizvodov na trgu in ukrepi
v zvezi s prometom blaga so torej usmerjeni k temu, da bi bil pretok blaga znotraj držav
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članic EU čim bolj neoviran. Predpisi morajo biti usklajeni, tako z evropskimi pravnimi akti
kot tudi s prakso, prav tako uveljavljeno in usklajeno med državami članicami EU.
Posamezna država lahko v določenih primerih sicer uveljavlja posebne nacionalne predpise,
vendar ob soglasju ostalih članic in pod pogojem, da tak nacionalni predpis ne predstavlja
nepotrebne ovire pri trgovanju (Slovenija in EU o pogajanjih in njihovih posledicah, 2003).
Tako kot za prost pretok oseb, blaga in kapitala je v EU tudi prost pretok storitev ena od štirih
temeljnih svoboščin, na katerih deluje notranji trg. Za storitve znotraj EU ni več meja, niso
podvržene carinskemu nadzoru in drugim oblikam zaščit, ampak je storitvena menjava med
članicami EU povsem neovirana (Slovenija in Evropska unija o pogajanjih in njihovih
posledicah, 2003).
3.1.1. VSTOP REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO
Od razglasitve samostojnosti 25. junija 1991 je Republika Slovenija v strateških razvojnih
dokumentih in na najvišji politični ravni izrazila svojo pripravljenost in cilj postati
polnopravna članica EU. Kot nakazujejo najpomembnejši razvojni dokumenti (Strategija
gospodarskega razvoja, Strategija ekonomskih odnosov s tujino, Strategija povečevanja
konkurenčne sposobnosti slovenske industrije), je optimalni dolgoročni razvoj slovenskega
gospodarstva neločljivo povezan s polnopravnim članstvom Slovenije v EU (Kratka
predstavitev EU, 2012).
1. maja 2004 je bila Slovenija kot polnopravna članica sprejeta v EU. Zastopana je v vseh
institucijah EU in sodeluje pri vseh odločitvah, ki jih te institucije sprejmejo. Pri odločitvah
Sveta EU ima enakopraven glas z vsemi ostalimi 27 državami članicami. Pravni red EU je
postal del slovenske zakonodaje, kar še posebej velja za področja, ki sodijo v pristojnost EU.
Na področjih, ki spadajo pod izključno pristojnost EU, je Slovenija del svojih suverenih
pravic prenesla nanjo (Kratka predstavitev EU, 2012).
Slovenija danes sodeluje v skupnih evropskih programih na različnih področjih, ki so
namenjena predvsem družbenemu in gospodarskemu napredku držav članic ter
medsebojnemu povezovanju. Slovenija prispeva delež svojega bruto domačega proizvoda
(BDP) skupnemu proračunu EU, v zameno pa dobiva finančno podporo Evropske unije za
razvoj kmetijstva in podeželja, za trajnostno rast ter za ekonomsko-socialni in skladnejši
razvoj regij v okviru evropske kohezijske politike (Kratka predstavitev EU, 2012).
Poleg finančnih in razvojnih prednosti prinaša članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji
slovenskim državljanom tudi možnost zaposlitve v drugih državah članicah. Po vstopu
Republike Slovenije v schengensko območje 21. decembra 2007 je izredno poenostavljeno
tudi potovanje znotraj Evropske unije. Prvega januarja 2007 pa je Republika Slovenija kot 13.
država prevzela skupno evropsko valuto – evro(Slovenija in Evropska unija o pogajanjih in
njihovih posledicah, 2003).
3.2. SCHENGENSKO OBMOČJE
Začetek razprave v smislu prostega pretoka oseb znotraj EU sega v leto 1980, ko se takratne
države članice niso zmogle dogovoriti glede načina odprave mej znotraj EU ter kontrole leteh. Nekatere države so zagovarjale ohranitev notranjih mej in prost pretok znotraj
schengenskega območja le za državljane EU, medtem ko bi za nedržavljane EU veljala
"

kontrola tudi na notranjih mejah. Ostale pa so si prizadevale za uveljavitev prostega pretoka
za vse, ki so že vstopili v schengensko območje, kar pa bi pomenilo tudi konec kontrol na
notranjih mejah v celoti. Ker države članice niso mogle doseči dogovora, so se leta 1985
Francija, Nemčija, Belgija, Luksemburg in Nizozemska odločile ustvariti območje brez
notranjih meja. To je kasneje postalo znano kot "schengensko območje" – ime je dobilo po
vasici Schengen v Luksemburgu, kjer so bile podpisane prve pogodbe. Po podpisu
Amsterdamske pogodbe 1. maja 1999 je bilo to medvladno sodelovanje vključeno v okvir EU
(Vstop v Schengen, 2012).
Schengenski sporazum se v strokovnem žargonu uporablja za pravni red, vpeljan z
uveljavitvijo dveh mednarodnih sporazumov, in sicer Schengenskega sporazuma iz leta 1985
ter Schengenske konvencije, sprejete leta 1995. Schengenski sporazum je začel veljati marca
1995 z odpravo kontrole na notranjih mejah držav podpisnic in vzpostavitvijo enotne zunanje
meje z enakimi postopki glede kontrole priseljevanja v schengensko območje. Prevzemanje
schengenskih pravil vključuje odpravljanje mejnih kontrol z ostalimi članicami območja in
hkratno krepitev kontrol na mejah z državami nečlanicami. Pomembno je tudi sprejemanje
skupnih schengenskih politik o imigracijah tujcev (vključno s schengenskim vizumom),
standardizacija mejnih nadzornih sistemov in podatkovnih baz, čezmejno policijsko in
pravosodno sodelovanje (Vstop v Schengen, 2012).
Schengensko območje se je postopoma razširilo na skoraj vse države članice EU. Italija je
podpisala sporazum 27. novembra 1990, Španija in Portugalska sta se pridružili 25. junija
1991, Grčija 6. novembra 1992, nato Avstrija 28. aprila 1995 ter Danska, Finska in Švedska
19. decembra 1996. Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in
Slovaška pa so vstopile v schengensko območje 21. decembra 2007. Trenutno schengensko
območje obsega 4.312.099 km² Evrope ter več kot 400 milijonov ljudi (Vstop v Schengen,
2012).
Schengensko območje uzakonja zakonodaja Evropske unije od Amsterdamske pogodbe iz leta
1999 dalje, vanj pa so vključene tudi nekatere države, ki niso članice EU: Islandija,
Lihtenštajn, Norveška in Švica ter mestne države Monako, San Marino in Vatikan. Na drugi
strani schengenskemu območju zaradi aneksov po lastnih zahtevah nista priključeni Irska in
Velika Britanija. Območju naj bi se v prihodnosti, priključili še Ciper, Bolgarija in Romunija,
ko se bodo le-ti polno opremili za vstop v schengensko območje (Vstop v Schengen, 2012).
Ključna pravila, sprejeta v okviru Schengenskega sporazuma, vključujejo odpravo osebnih
kontrol na notranjih mejah, uskladitev pogojev za vstop v schengensko območje in pravil o
vizumih za kratkoročno bivanje. Države članice schengenskega območja morajo zagotoviti
tudi močnejše pravosodno sodelovanje s hitrejšim sistemom izročitve in prenosa izvršitve
kazenske sodbe, okrepljeno policijsko sodelovanje, vzpostavitev in razvoj schengenskega
informacijskega sistema (SIS) ter skupen sklop pravil, ki veljajo za ljudi, ki prehajajo zunanje
meje držav članic EU (Evropa brez meja (enotni trg), 2012).
3.2.1. VSTOP REPUBLIKE SLOVENIJE V SCHENGENSKO OBMOČJE
Slovenija je postala država članica schengenskega območja 21. decembra 2007, ko je
odpravila nadzor na notranjih kopenskih in morskih mejah s članicami EU. 30. marca 2008 pa
je sprostila nadzor še na zračnih mejah. Podobno kot ostale nove članice je tudi Slovenija že
ob včlanitvi v EU prevzela obveznosti vzpostavitve ustreznega novega režima na zunanji meji
EU. V skladu z evropskim pravnim redom je to pomenilo vzpostavitev novega režima na
#

mejah držav članic EU in držav nečlanic oziroma tako imenovanih tretjih držav. Slovenija je
zato vzpostavila varnostni, carinski in inšpekcijski nadzor na svojem delu zunanje meje EU z
Republiko Hrvaško ter zagotovila njegovo izvajanje po standardih EU (Vstop v Schengen,
2012).
Slovenija je začela določila schengenskega pravnega reda delno izvajati že z vstopom v EU 1.
maja 2004, in sicer na področjih vizumske politike in preprečevanja ilegalnega priseljevanja.
Državljani RS smo imeli kot državljani EU olajšan prehod meje z vsemi državami članicami
EU(Vstop v Schengen, 2012). Avstrijski, italijanski in madžarski obmejni organi so pri
slovenskih državljanih preverjali samo veljavnost dokumentov za prestop meje (t.i. temeljna
kontrola), na letališčih v državah EU pa smo lahko prehajali skozi tisti del mejnega prehoda,
ki je namenjen državljanom EU in kjer se preverja samo veljavnost dokumentov, ne pa tudi
drugi pogoji za vstop v EU, ki veljajo za državljane tretjih držav (Kukec, 2009).
Evalvacija o pripravljenosti na vstop v schengensko območje – ocena kopenske, morske in
zračne meje, policijskega sodelovanja, varstva podatkov ter vizumske politike – se je pričela v
začetku leta 2006. Na podlagi tega ocenjevanja se je v letu 2007 izvedel še proces ocenjevanja
vzpostavitve in uporabe schengenskega informacijskega sistema in s 1. septembrom 2007 je
Slovenija začela uporabljati sistem SIS I za vse (Vstop v Schengen, 2012).
8. novembra 2007 je Svet EU sprejel politično odločitev, da je vseh devet kandidatk za
schengensko širitev (med njimi tudi Slovenija) pripravljenih na odpravo nadzora na svojih
notranjih mejah EU, tako glede fizičnega varovanja meje kot tudi za uporabo schengenskega
informacijskega sistema. Njegovo odločitev je novembra na plenarnem zasedanju v
Strasbourgu potrdil tudi evropski parlament. Dokončno so širitev schengenskega območja s
15 na 24 držav na zasedanju 6. decembra 2007 potrdili notranji ministri držav članic EU
(Vstop v Schengen, 2012).
Slovenija je z vstopom v schengensko območje odpravila mejni nadzor na mejah z Avstrijo,
Italijo in Madžarsko, obenem pa okrepila nadzor na meji s Hrvaško, ki je postala zunanja
meja schengenska območja. Slednje pomeni, da Slovenija v imenu držav članic
schengenskega območja izvaja nadzor zunanje meje na meji s Hrvaško. Poleg schengenskega
nadzora se na zunanjih mejah EU opravlja tudi fitosanitarni, carinski in inšpekcijski nadzor na
posebej določenih nadzornih točkah. V Sloveniji je takšnih točk šest, tri na kopenski meji
(mejni prehodi Gruškovje, Obrežje, Jelšane), ena železniška točka (mejni prehod Dobova),
ena na Letališču Jožeta Pučnika in ena v Luki Koper (Vstop v Schengen, 2012).
3.3. NEPREMIČNINSKA ZAKONODAJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Eden glavnih poudarkov diplomskega dela sloni na analizi sprememb na nepremičninskem
trgu v občini Sežana. Za pravilno razumevanje aktualnih procesov na nepremičninskem trgu
pa je bistveno poznavanje nepremičninske zakonodaje, tako pred kakor po vstopu Republike
Slovenije v Evropsko unijo. Glede na ugotovljeno dejstvo, da se delež tujih državljanov med
kupci nepremičnin v občini Sežana povečuje, sem v nadaljevanju podrobneje preučil
nepremičninsko zakonodajo RS, ki ureja nakup nepremičnin s strani tujih državljanov.
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3.3.1 ZGODOVINSKI PREGLED USTAVNE UREDITVE
Ob sprejetju slovenske ustave 23. decembra 1991 je le-ta v 68. členu določala, da lahko tujci
pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon. Poleg tega
na zemljiščih tujci niso mogli pridobiti lastninske pravice, razen z dedovanjem ob pogoju
vzajemnosti. Vzajemnost je po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti situacija, v kateri državljan
Republike Slovenije ali pravna oseba, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, v državi tujca lahko
pridobiva lastninsko pravico na nepremičninah pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod
katerimi lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji tujci.
Poleg tega izpolnjevanje teh pogojev za državljana Republike Slovenije ne sme biti bistveno
težje od tistega, ki je v Sloveniji predpisan za tujce. Tako tujci niso mogli pridobiti lastninske
pravice na zemljišču, razen v primeru dedovanja in ob pogoju vzajemnosti, na drugih
nepremičninah pa praktično sploh niso mogli pridobiti lastninske pravice, saj zakon, ki naj bi
te primere urejal, ni bil sprejet (Marinšek, 2011).
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je leta 1994 izdalo sodbo: »po 68. čl. Ustave Republike
Slovenije lahko tujci pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih
določa zakon. Na zemljiščih tujci ne morejo pridobiti lastninske pravice, razen z dedovanjem
ob pogoju vzajemnosti. Določbe o pridobivanju lastninske pravice tujcev na nepremičninah
vsebuje tudi Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije, ki v 9. čl. določa, da tujci
do sprejema zakona iz 68. čl. ustave ne morejo pridobiti lastninske pravice do nepremičnin.
Tuje države lahko pridobijo lastninsko pravico do nepremičnin, ki jih uporabljajo za dejavnost
diplomatsko-konzularnih predstavništev. Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike
Slovenije je treba razlagati v povezavi z ustavo in zato se možnost pridobitve lastninske
pravice tujih držav na nepremičninah lahko nanaša le na stavbe, ne pa tudi na zemljišča«
(Marinšek, 2011, str. 10).
14. julija 1997 je bil 68. čl. ustave ponovno spremenjen. Po spremembi so lahko tujci
pridobili lastninsko pravico tudi na nepremičnini, a pod pogoji, ki jih določa zakon ali če tako
določa mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, ob pogoju vzajemnosti. Tudi na ta
način tujcem ni bilo olajšano pridobivanje lastninske pravice na nepremičninah, saj je bila za
sprejem mednarodne pogodbe potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev, še vedno
pa je bil postavljen tudi pogoj vzajemnosti (Marinšek, 2011).
3.3.2. SEDANJA UREDITEV
Ob pristopu k Evropski uniji so v Republiki Sloveniji začele veljati pogodbe, na katerih
temelji Evropska unija. Republika Slovenija ni sprejela nobenih izjem in predhodnih obdobij
glede pretoka kapitala na področju nepremičnin, zato lahko od dneva pristopa Republike
Slovenije k Evropski uniji državljani držav članic Evropske unije pridobivajo nepremičnine
na ozemlju Republike Slovenije. Državljanom držav članic Evropske unije torej za pridobitev
nepremičnin v Republiki Sloveniji ni več potrebno pridobiti upravne odločbe o ugotovitvi
vzajemnosti (Nakup nepremičnin s strani tujih državljanov, 2012).
Tako je bil ob pridružitvi Republike Slovenije k Evropski uniji 68. člen ustave še enkrat
spremenjen, in sicer tako, da od leta 2004 tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na
nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira
državni zbor. S to spremembo se je praktično sprostil promet nepremičnin, vendar le za
državljane Evropske unije, zanje pa s trenutkom ratifikacije mednarodne pogodbe o vstopu v
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Evropsko unijo. Za njih tudi ne velja več pogoj ugotavljanja vzajemnosti (Nakup nepremičnin
s strani tujih državljanov, 2012).
Sproščen promet nepremičnin se odraža tudi v porastu kupljenih nepremičnin v Republiki
Sloveniji s strani tujih državljanov v obdobju od januarja 2006 do maja 2007, in sicer so
največ, to je 475 nepremičnin, kupili Britanci, sledijo jim Italijani z 269 kupljenimi
nepremičninami, Avstrijci z 71 kupljenimi nepremičninami, na 4. mestu pa so Nemci z 41
kupljenimi nepremičninami (Nakup nepremičnin s strani tujih državljanov, 2012) .
3.3.3. POSTOPEK UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI
Vzajemnost po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti ugotavlja ministrstvo za pravosodje, vlogi
pa je potrebno priložiti osebne podatke tujca, dokazilo o državljanstvu, listino s podatki o
nepremičnini, ki je predmet pridobitve, zemljiškoknjižni izpisek in izjavo tujca o tem, kakšne
namene ima z nepremičnino, izkazati pa mora tudi pravni interes. Slednjega izkaže z listino, s
katero izkazuje vsaj enega od pogojev za pridobitev lastninske pravice po zakonu ali
mednarodni pogodbi. Ministrstvo pridobi podatke o tem, kako je urejeno pridobivanje
lastninske pravice na istovrstni ali podobni nepremičnini, ki se nahaja na podobnem območju
za slovenskega državljana v pravnem redu tujca.
Potem presodi:
- ali so pogoji za pridobitev lastninske pravice podobni,
- ali je ureditev tujca bistveno strožja od ureditve, ki za tujca velja v Republiki
Sloveniji,
- ali pa po ureditvi v državi tujca slovenski državljan sploh ne more pridobiti lastninske
pravice na podobni nepremičnini, da torej vzajemnosti sploh ni.
O obstoju vzajemnosti določi ministrstvo z odločbo, tujec pa jo mora predložiti predlogu za
vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo. Vpis lastninske pravice tujca v
zemljiško knjigo brez predložitve odločbe je ničen (Marinšek, 2011).
Državljani Evropske unije
Od vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo 1. maja 2004 je dostop do nepremičnin v
Republiki Sloveniji za državljane Evropske unije prost. Do 1. februarja 2003 so morali
državljani Evropske unije imeti vsaj tri leta stalno bivališče v Republiki Sloveniji, obstajati pa
je morala tudi vzajemnost. Od 1. februarja 2003 do 1. maja 2004 pa je morala obstajati le
vzajemnost (Nakup nepremičnin s strani tujih državljanov, 2012).
Državljani Švice
Švica je z Evropsko unijo sklenila dvostranske sektorske sporazume. Švicarski državljani
imajo tako glede na Protokol k Sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami ter Švicarsko konfederacijo možnost pridobitve lastninske pravice na
nepremičninah z nakupom v državah članicah Evropske unije, in sicer za tri kategorije
švicarskih državljanov. V prvi kategoriji so švicarski državljani, ki imajo pravico do
prebivanja in do stalnega prebivališča v državi članici Evropske unije, v drugi kategoriji so
švicarski državljani, ki imajo pravico do prebivanja v državi članici Evropske unije, vendar
tam nimajo stalnega prebivališča in so jim nepremičnine potrebne za opravljanje gospodarske
dejavnosti. V tretji kategoriji pa so švicarski državljani, obmejni delavci, ki so zaposleni v
državi članici Evropske unije, ki meji na Švico, in so jim nepremičnine potrebne za
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opravljanje gospodarske dejavnosti in za začasno prebivališče (Nakup nepremičnin s strani
tujih državljanov, 2012).
Državljani Hrvaške
Hrvaški državljani lahko po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti in po Zakonu o pogojih za
pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski
uniji na nepremičninah pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji
na podlagi pravnega posla, dedovanja ali odločbe državnega organa pod pogojem
vzajemnosti. Postopek o ugotavljanju vzajemnosti se začne na zahtevo tujca, ki želi kupiti
nepremičnino. Pogoj vzajemnosti pa velja za pridobivanje lastninske pravice na nepremičnini
tudi v primeru vračanja denacionaliziranega premoženja. Tako se je slovensko upravno
sodišče postavilo na stališče, da je treba izkazati kot dodaten pogoj obstoj vzajemnosti, da bi
se lahko priznala pravica do denacionalizacije. Tako je tuj državljan upravičen do
denacionalizacije samo v primeru, če država, katere državljan je ali je bil do svoje smrti,
priznava pravico do denacionalizacije tudi slovenskim državljanom (Nakup nepremičnin s
strani tujih državljanov, 2012).
Državljani ZDA
V Sloveniji na podlagi kontinuitete velja Trgovinska pogodba med ZDA in Srbijo z dne 14.
oktobra 1881 in po tej pogodbi imajo državljani ZDA pravico pridobiti lastninsko pravico na
nepremičninah v Sloveniji po klavzuli največjih ugodnosti. To pomeni, da lahko pridobijo
lastninsko pravico v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji, kot veljajo za tiste tuje
državljane, ki imajo v Republiki Sloveniji zagotovljen najugodnejši pravni režim za
pridobitev nepremičnin – to so trenutno državljani Evropske unije (Nakup nepremičnin s
strani tujih državljanov, 2012).
Državljani drugih držav in držav kandidatk za vstop v Evropsko unijo
Poseben položaj velja za ostale tujce, ki niso državljani Evropske unije in z njimi niso
sklenjene posebne pogodbe. Za tujce po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti štejejo vse fizične
osebe, ki niso državljani Republike Slovenije, oziroma pravne osebe, ki imajo sedež zunaj
Republike Slovenije. Zanje se pogoj vzajemnosti še vedno ugotavlja, in sicer vedno, ko tujec
pridobiva lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, za vsako nepremičnino
posebej, če zakon ne določa drugače. Temelj za pridobitev lastninske pravice teh tujcev mora
biti določen v mednarodni pogodbi ali zakonu. Od leta 2006 pri nas velja Zakon o pogojih za
pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski
uniji na nepremičninah (ZPPLPKEU). Ta zakon določa, da tujci lahko pridobijo lastninsko
pravico na nepremičninah na podlagi pravnega posla, dedovanja ali odločbe državnega
organa, pogoj pa je vzajemnost. Materialno vzajemnost ugotavlja ministrstvo za pravosodje
(Nakup nepremičnin s strani tujih državljanov, 2012).
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4. ANALIZA UČINKOV ODPRTE MEJE V OBČINI SEŽANA
4.1. ČEZMEJNI PROJEKTI REPUBLIKE SLOVENIJE Z REPUBLIKO ITALIJO
Ena izmed posledic približevanja Republike Slovenije Evropski uniji ter same vključitve je
tudi sodelovanje v evropskih čezmejnih projektih. Z vidika obravnavane teme je pomembno
predvsem čezmejno sodelovanje Republike Slovenije in Republike Italije.
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije se je začelo že v okviru čezmejnega sodelovanja
programov PHARE, katerega finančna linija je bila odprta z namenom vzpodbujanja in
podpore regionalnemu razvoju in sodelovanju ob meji. Program je bil pomemben tudi zato,
ker se je usmerjal na obmejna območja, ki so bila v preteklosti bolj zapostavljena oz. se vanje
ni vlagalo, saj je meja nekoč pomenila bolj oviro kot možnost medsebojnega sodelovanja.
Čeprav so bile meje med Slovenijo in sosednjimi državami dokaj odprte in so že do tedaj
omogočale razvoj neposrednih stikov, pa je bilo še vedno veliko ovir pri sodelovanju. Med
čezmejnimi sodelovanji v okviru Phare je bilo prav sodelovanje med Slovenijo in Italijo
sklenjeno kot prvo, in sicer leta 1994. Področja sodelovanja so bila: promet in obmejna
struktura, okolje, gospodarsko sodelovanje, človeški viri in povezovanje, kultura, tehnična
pomoč … (Programi čezmejnega sodelovanja, 2012).
V programskem obdobju 1994–1999 je v okviru Programa pobude Skupnosti Interreg II
potekalo izvajanje Programa pomoči, ki je obsegal čezmejna območja v Sloveniji (v Sloveniji
Večletni indikativni program) ter deželi Furlanijo - Julijsko krajino in Veneto v Republiki
Italiji. Program je bil prioritetno usmerjen na promocijo območja, lokalne vire in varovanje
okolja, sodelovanje med institucijami, izboljšanje komunikacije in sodelovanje med
poslovnimi partnerji. Čeprav je bil obseg izvedenih projektov omejen, nizka pa je bila tudi
raven čezmejnega sodelovanja, je program pripomogel k povečanju želje po sodelovanju na
teritoriju (Evropsko teritorialno sodelovanje, 2007).
V programskem obdobju 2000–2006 je Program pobude Skupnosti Interreg IIIA težil k
promociji trajnostnega razvoja čezmejnega območja ter integraciji ozemlja, da bi se odpravila
izolacija, značilna za to območje. Pristno čezmejno sodelovanje je postalo možno šele s
financiranjem »skupnih projektov«, ki so se začeli med letoma 2003 in 2004 ob vstopu
Slovenije v EU (Evropsko teritorialno sodelovanje, 2007).
Trenutno se izvaja Program pobude Skupnosti Interreg IIIA Slovenija–Italija za obdobje
2007–2013, ki deluje predvsem na naslednjih področjih:
- varovanje, ohranjanje ter razvoj okolja in prostora,
- razvoj in okrepitev čezmejne organiziranosti, infrastrukture in mrež,
- izboljšanje konkurenčnosti in sodelovanja,
- čezmejno sodelovanje na področju turizma,
- čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju,
- poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu
delovne sile,
- sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu
harmonizacije (Evropsko teritorialno sodelovanje, 2007).
Programsko območje vključuje na slovenski strani Goriško, Gorenjsko in Obalno-kraško ter
na osnovi klavzule fleksibilnosti še Osrednjeslovensko in Notranjsko-kraško statistično regijo;
na italijanski strani pa pokrajine Videm, Gorica, Trst, Benetke, Padova, Rovigo, Ferrara in
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Ravenna ter na osnovi klavzule fleksibilnosti še pokrajini Pordenone in Treviso (Slovenija–
Italija 2007–2013, 2012).
V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013 poteka projekt Kras
- Carso, s polnim imenom Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija.
Program se izvaja na teritoriju Krasa in spodbuja trajnostno teritorialno integracijo
homogenega območja Krasa kot enega izmed najpomembnejših čezmejnih območij med
Slovenijo in Italijo. Cilj projekta je izvedba aktivnosti, ki bodo zagotavljale trajnostno
upravljanje naravnih virov in teritorialno kohezijo s skupnimi strategijami na čezmejni ravni.
V omenjenem projektu nastopa kot vodilni partner občina Sežana (Kras - Carso, 2012).
Čezmejno sodelovanje Slovenija–Italija je omogočeno tudi v okviru Jadranskega čezmejnega
programa IPA, ki sicer zajema obmejne regije v osmih sodelujočih državah: v Albaniji, Bosni
in Hercegovini, Črni gori, Hrvaški, Srbiji,Italiji in Sloveniji. Prednostne naloge programa so
gospodarsko, družbeno in institucionalno sodelovanje, naravni, kulturni viri in preprečevanje
tveganj ter dostopnost in omrežja (Jadranski čezmejni program IPA 2007–2013, 2012).
Kot je bilo že omenjeno, se je z vstopom Slovenije v EU začelo novo obdobje čezmejnega
sodelovanja, ki je bilo dotlej omejeno zaradi različnih predpisov in finančnih instrumentov v
posameznih državah.
4.2. VLOGA SLOVENSKE MANJŠINE V REPUBLIKI ITALIJI PRI ČEZMEJNEM
POVEZOVANJU Z REPUBLIKO SLOVENIJO
V preteklosti so imele meje predvsem funkcijo pregrade, zapore in niso ločevale samo ljudi,
temveč tudi različne politično-ideološke sisteme. Danes pa imajo v Evropski uniji povsem
drugo vlogo, drugačno težo in omogočajo stike med prebivalstvom, izmenjavo blaga in
sodelovanje med institucijami, kar vse prispeva k spreminjanju življenjskega sloga in
usmerjenosti vseh nas (Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2013).
Prebivalstvo obmejnega območja med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo s svojimi
jezikovnimi in kulturnimi posebnostmi predstavlja multietnično in multikulturno skupnost, ki
je, bolj kot kadarkoli v preteklosti, postavljena v središče procesov evropske politične,
gospodarske, kulturne in družbene integracije. Glede na problemska izhodišča lahko rečemo,
da slovensko-italijanski kontaktni prostor predstavlja v splošnem tako dobre kot tudi slabe
strani srednjeevropskega prostora ter njegovih družbenih in političnih preoblikovanj.
Omenjeni prostor je nekakšen konglomerat različnih kulturnih prostorov, tako v smislu
kulturne pokrajine kot načina življenja, v katerem so v relativnem sožitju sobivale različne
etnično-jezikovne skupnosti (Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2013).
Na življenje v omenjenem prostoru so v preteklosti vplivali pomembni geopolitični svetovni
procesi. Razpad vzhodnega bloka pa tudi neuvrščena SFRJ in nastanek Slovenije so temeljito
spremenili družbeno-politične okoliščine manjšinske skupnosti. Devetdeseta leta so bila
obdobje gospodarskih problemov manjšine, saj je ta izgubila pomembno vlogo posrednika
med državama. Na drugi strani so se pojavile številne nove možnosti sodelovanja na kulturni,
gospodarski in politični ravni. Slovenija je že leta 1994 začela izvajati predpristopni razvojni
program EU PHARE CBC Slovenija–Italija 1994–1999, ki se je osredotočal zlasti na
obmejno območje obeh držav, sodelovanje je kasneje preraslo v program Interreg IIIA. V teh
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projektih so bile institucije manjšine pomemben posrednik in mnogokrat glavni porabnik
sredstev (Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2013).
Od leta 2004, ko je prišlo do širitve Evropske unije, tudi Slovenija sodeluje pri izgradnji
skupnega velikega političnega in gospodarskega projekta. Po vstopu Slovenije v schengensko
območje je padla tudi fizična meja z Italijo, kar zagotavlja popolnoma prost pretok oseb in
blaga (Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2013).
Pomembno vlogo pri povezovanju obmejnega območja med Republiko Italijo in Republiko
Slovenijo ima tudi slovenska narodna manjšina v Italiji. Danes je slovenska narodna manjšina
v Italiji spodbujevalec meddržavnega sodelovanja in gospodarstva ter nosilec regionalnega
razvoja obmejnega območja. To še posebej velja za Tržaško in Goriško pokrajino, kjer meja
teče skozi gosto poseljeno, gospodarsko in infrastrukturno razvito pokrajino. Slovenska
manjšina v Italiji je največja in najbolje organizirana med slovenskimi narodnimi manjšinami
v sosednjih državah, a se kljub temu spopada z demografskim upadom, političnimi spori in
šibkim gospodarstvom (Bufon, 2008).
Slovenski narodni manjšini se kot veznemu členu med Republiko Slovenijo in Republiko
Italijo vzporedno s tem odpirajo nove perspektive in nove naloge na področju družbene in
kulturne integracije in povezovanja. Čezmejno sodelovanje v obmejnih območjih je lokalna
stvarnost dolgo prehitevala meddržavno politiko in oblikovala naraven čezmejni prostor, kjer
ljudje že sedaj nadpovprečno intenzivno komunicirajo, ne le na gospodarskem ampak tudi na
družbenem in kulturnem področju. In to kljub očitnem pomanjkanju ustreznih institucionalnih
nadgradenj. Velik del takih oblik čezmejnega povezovanja na omenjenem prostoru vzdržuje
ravno slovenska manjšina v Italiji, ki živi vzdolž celotnega slovensko-italijanskega mejnega
pasu. Podobni primeri obmejnih območij iz Evrope kažejo, da je intenzivnost čezmejnih
odnosov odvisna ne samo od splošnih mednarodnih pogojev, ampak v glavnem od dveh
lokalnih dejavnikov: funkcionalne organizacije obmejnega prostora in s tem prilagojenosti
potrebam obmejnega prebivalstva ter od stopnje družbene in kulturne integracije obmejnega
prebivalstva. V dotičnem primeru etično mešano obmejno območje med Slovenijo in Italijo
odigra posebno vlogo, saj se glede na preteklost, ko so omenjena območja predstavljala
potencialno konfliktno območje med državama, danes uveljavlja kot prostor družbenega
prepletanja. S tem pa prinaša v vzhodni del Srednje Evrope, kjer je odpravljanje političnih
meja še vedno problematično, dragocene elemente medetničnega in mednarodnega sožitja
(Bufon, 2008).
Evropska unija je iz izkušenj prve in druge svetovne vojne ugotovila, da prave ali politične
meje ne obstajajo več, zato se večina meddržavnih in mednarodnih dejanj ne usmerja v
njihovo spreminjanje, ampak v njihovo mehčanje oz. odstranjevanje. Tako se politične meje v
EU umikajo v pozabo in se priključujejo novim drugim linijam, ki označujejo raznolikost
kulturnih pokrajin in regij (Bufon, 2008).
Pomembni dogodki v zgodovini Republike Slovenije, kot so osamosvojitev leta 1991, vstop v
Evropsko unijo leta 2004 ter v schengenski prostor leta 2007, so po začetnih težavah in
dilemah sprožili zanimiv proces evropeizacije obmejnega prostora. Omenjeni procesi so na
novo definirali položaj slovenske manjšine v Republiki Italiji v smislu spoštovanja načel
nacionalne integritete, vendar tudi potrebe po mednarodni družbeni integraciji in spoštovanju
kulturnih različnosti. Želimo si lahko, da bi se s tem slovensko obmejno območje med
Slovenijo in Italijo iz območja potencialnih konfliktov razvilo v območje mednarodnega
sodelovanja. Za kaj takega pa je potrebna predvsem odločnejša politična volja Republike
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Slovenije, vendar mora tudi manjšina imeti glede lastnega razvoja, mednarodne lokacije in iz
nje izhajajočih perspektiv ustrezno vizijo in razvojni program (Bufon, 2008).
4.3. GOSPODARSTVO
Iztočnica za začetek gospodarskega sodelovanja in razvoja obmejnih regij je bil podpis
Tržaškega in Goriškega sporazuma leta 1955 o maloobmejnem sodelovanju. S tema
sporazumoma sta državi želeli svojima manjšinama zagotoviti obstoj in ekonomski razvoj v
danih razmerah. Sodelovanje je bilo za slovensko gospodarstvo še posebej pomembno,saj je
bilo obmejno območje Furlanije - Julijske krajine dobro gospodarsko razvito. Leta 1975
podpisani Osimski sporazumi so dokončno uredili medsebojne politično-ekonomske odnose.
Pogodba med tedanjo SFRJ in Republiko Italijo ureja pravice državljanov z obeh strani meje
in potek same meje. Sporazum o pospeševanju gospodarskega sodelovanja med državama je
bil namenjen pospeševanju medsebojnega gospodarskega in tehničnega sodelovanja, zlasti pa
izboljševanju razmer obmejnega prebivalstva obeh držav. Leta 1993 podpisan sporazum med
Slovenijo in EGS je omogočal izvajanje vseh dejavnosti za pospeševanje medsebojnega
gospodarskega sodelovanja, ki so določene v okviru Osimskih sporazumov, poleg tega pa
jima je tudi omogočal oblikovanje niza prostih con vzdolž njune skupne državne meje. Po
osamosvojitvi Slovenije so se politični odnosi med državama znova zaostrili, šele ureditev
političnih zahtev Italije leta 1995 je prinesla vidno izboljšanje v medsebojnih odnosih. Kot
posledica sprostitve blokade Italije v procesu približevanja Slovenije k evroatlantskim
integracijam je bil podpis Pridružitvenega sporazuma med Slovenijo in državami članicami
EU leta 1996. Sporazum je maloobmejnim trgovinskim odnosom prinesel bistvene
spremembe, saj so se carinske stopnje z leti postopoma zmanjševale, vse do leta 2001, ko so
se dokončno ukinile. Na ta način so preferencialni maloobmejni sporazumi izgubljali svojo
veljavo, maloobmejna trgovinska izmenjava pa je prešla v enakopraven položaj s celotno
meddržavno izmenjavo Slovenije z Italijo. Toda prav zgodovina in razvoj maloobmejne
menjave je doprinesla k obširnejšemu trgovanju z Italijo. Dobri poslovni stiki, najprej s
slovensko manjšino v zamejstvu, kasneje tudi z italijanskimi partnerji, so doprinesli k razvoju
sedanjih poslovnih rezultatov (Šušmelj, 2009).
Vstop Slovenije v EU leta 2004 je doprinesel pomembne gospodarske učinke tudi na
obmejnih območjih. Kot članica se lahko vključuje v programe pomoči EU, ki jih ta nudi na
zunanjih mejah, prav tako pa lahko izkoristi še dodatne pomoči, ki so namenjene le članicam.
Za primer lahko navedemo dejstvo, da so od leta 2007 do danes upravičeni partnerji iz
območja občine Sežana sodelovali na vsaj 14 projektih v okviru programa Slovenija–Italija
2007–2013 (Slovenija–Italija 2007–2013, 2012) .
Italija je drugi najpomembnejši trgovinski partner Slovenije, takoj za Nemčijo. Italijanski
izvoz v Slovenijo zajema predvsem stroje, električno opremo, opremo za telekomunikacijo,
kovine in kovinske izdelke, tekstilne izdelke in oblačila ter živila. Italija pa iz Slovenije uvaža
predvsem prevozna sredstva, kovinske izdelke, električno opremo, blago, tekstilne izdelke in
oblačila pa tudi kemične izdelke in kmetijske proizvode. Dodaten čezmejni trgovinski pretok
predstavljajo sektorji električne energije, plina in vode. Pomemben je zlasti za pokrajini
Gorica in Trst, ki iz Slovenije izvažata te proizvode (Evropsko teritorialno sodelovanje,
2007).
Z osamosvojitvijo Slovenije, njenim nadaljnjim približevanjem EU ter po samem vstopu se je
blagovna menjava med Slovenijo in Italijo konstantno povečevala. Izjema je leto 2008, ko
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zaradi svetovne recesije blagovna menjava med državama glede na prejšnje leto upade. Saldo
izvoza in uvoza je skozi vsa leta negativen, saj iz Italije več uvozimo kot vanjo izvozimo.
Preglednica 1: Blagovna menjava med Slovenijo in Italijo, 2002–2012
Leto
Izvoz blaga (€)
Uvoz blaga (€)
Skupaj (€)
Saldo (€)
2002*
1.322.706
2.135.566
3.458.272
-812.860
2003*
1.477.770
2.322.055
3.799.825
-844.285
2004*
1.663.908
2.672.699
4.336.607
-1.008.791
2005*
1.818.470
3.013.525
4.831.995
-1.195.055
2006
2.156.989
3.404.358
5.561.347
-1.247.369
2007
2.565.423
3.926.812
6.492.235
-1.361.389
2008
2.394.559
4.157.937
6.552.496
-1.763.378
2009
1.862.460
3.022.517
4.884.977
-1.160.057
2010
2.233.120
3.528.823
5.761.943
-1.295.703
2011
2.473.907
3.985.481
6.459.388
-1.511.574
2012**
1.024.202
1.744.363
2.768.565
-720.161
Vir: SURS, 2012a; Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo, 2012.
*Prisotna manjša zanemarljiva odstopanja med zbranima skupinama podatkov do leta 2005 in
po njem zaradi različnih virov podatkov, kljub temu primerljivih.
**Podatki za obdobje januar–maj 2012.
Za gospodarski razvoj v občini Sežana je bistvenega pomena Podjetniški inkubator Inkubator
d.o.o., ki deluje na podregionalni ravni, delno pa tudi na regionalni in čezmejni ravni.
Ustanovljen je bil leta 1992, glavni poudarek delovanja pa je na lokalnem razvoju in
ustvarjanju delovnih mest. Po definiciji Evropske komisije je to kraj, kjer so locirana
novonastala podjetja na relativno omejenem prostoru. Osnovni namen inkubatorjev je
povečanje možnosti rasti in stopnje preživetja teh podjetij z zagotovitvijo modularnih
poslopij, skupne tehnične infrastrukture, managerske podpore in podpornih storitev. Da bi
lahko koristil skupna orodja in storitve evropske mreže poslovnih in inovacijskih centrov –
EBN, je Inkubator Sežana v letu 2006 pristopil med pridružene člane EBN. Istega leta so z
sofinanciranjem EU in vlade odprli nov Poslovno inovacijski center – PIC Sežana, ki
predstavlja nadgradnjo podjetniškega inkubatorja z novo vsebino. Center je po vsebini
mešanica tehnološkega inkubatorja, inovacijskega centra in pospeševalca internacionalizacije.
Po definiciji EBN je PIC podporna organizacija za inovativna mala in srednja podjetja ter
podjetnike, inkubator posvečen inovacijam, ki prispeva k regionalnemu in lokalnemu razvoju
z ustvarjanjem novih inovativnih podjetij in inovativnih projektov v obstoječih malih in
srednjih podjetjih. Poslovno inovacijski centri so uradno priznani s strani Evropske komisije
na podlagi posebne sheme certificiranja in kontrole kvalitete delovanja. Skupaj z dosedanjimi
prostori podjetniškega inkubatorja bo center lahko podjetjem nudil skoraj 10.000 m2
poslovnih površin ter nove storitve za podporo inovacijam (Inkubator Sežana, 2012).
4.4. TRG DELOVNE SILE
Migracije delovne sile iz Slovenije v Italijo segajo v zgodovino, saj so bile na tem območju
vedno prisotne (Hrvatin, 2010). Pomemben dejavnik k pospešitvi tovrstnih migracij je bila
sklenitev Osimskih sporazumov. Stik z drugo stranjo meje pa je olajšala tudi prisotnost
organizirane in dejavne manjšine. Na Primorskem so namreč Slovenci, tako na eni kakor na
drugi strani meje, že takoj od povojnega časa znali ohraniti žive naravne čezmejne povezave.
Razvoj gospodarstva v Furlaniji-Julijski krajini je pritegnil številne delavce iz Slovenije, ki so
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iskali zaposlitev ali pa so le želeli izboljšati standard. Z osamosvojitvijo Slovenije in
posledičnim stečajem številnih podjetij se je ta migracijski tok le še okrepil (Rupel, 2004).
Polnopravno članstvo Slovenije v EU, odprava zakonskih ovir pri zaposlovanju slovenskih
državljanov v Italiji ter uvedba številnih partnerskih sodelovanj med obema pokrajinama so še
olajšali zaposlovanje Slovencev v Italiji. Kljub temu pa je tok delovnih migracij še vedno
precej enosmeren, saj poteka predvsem v smeri Slovenija–Italija in ne obratno. Vzrok gre
iskati predvsem v razlikah v osebnem dohodku in standardu, ki sta glavna motiva migracij
slovenske delovne sile. Migrirajo predvsem manj izobraženi, saj je na trgu prisotno
povpraševanje po kadrih s poklicno izobrazbo ali manj. Čezmejni delavci v Tržaški pokrajini
namreč opravljajo predvsem dela v gradbeništvu ter gospodinjska dela. Kljub odpravi
zakonskih ovir je zaradi nestimulativne davčne zakonodaje pri zaposlovanju delo na črno še
vedno zelo prisotno (Hrvatin, 2010).
Čeprav je tok delovnih migracij na slovensko-italijanskem območju še vedno precej
enosmeren, zaposlovanje pa poteka primarno v dejavnostih, ki zahtevajo nizko kvalificirano
delovno silo, prinaša vstop Slovenije v EU nove priložnosti tudi za visoko kvalificirane
iskalce zaposlitve. K temu naj bi pripomogli skupni projekti na področju zaposlovanja ter
Evropski portal za zaposlitveno mobilnost (EURES).
4.5. TURIZEM
Kras velja zaradi svojih naravnih in kulturnih posebnosti za edinstveno območje, tako doma
kot po svetu. Turistična privlačnost občine Sežana, v povezavi s širšim območjem Krasa,
temelji na naravnih in kulturnih lepotah, lipiškem konjeništvu, igralništvu in golfu, izobilju
vinskih cest, osmicah, kulinarični ponudbi …
Obmejna lega z Italijo je bila velikega pomena za razvoj turizma v občini Sežana že pred
vstopom Slovenije v EU. Italijanski državljani, predvsem tisti iz tržaškega območja, so že v
preteklosti predstavljali pomemben odstotek gostov na obravnavanem območju.
Glede na podatke o prenočitvah in prihodih za obdobje 2003–2011 število italijanskih gostov
v občini Sežana dokaj enakomerno narašča. Do manjšega upada števila gostov glede na
prejšnje leto je prišlo leta 2005 in 2011. Po drugi strani pa je povečanje števila tujih gostov
skozi preučevano obdobje veliko bolj neenakomerna. Omenjena razlika nam lahko potrdi
velik pomen italijanskih državljanov, ki ga imajo kot stalni gostje v turizmu obmejnega
območja.
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Preglednica 2: Prenočitve in prihodi italijanskih turistov v občini Sežana, 2003–2011
Prenočitve
Prihodi
Leto
Italija
Vsi (tuji) Italija
Vsi (tuji)
2003
16084
64949
9618
28788
2004
19438
46294
11938
29587
2005
15807
44836
10516
30591
2006
16560
46673
9704
27936
2007
19803
63591
11064
31271
2008
21986
56628
12567
32933
2009
24285
54341
14993
36515
2010* 24527
54196
14932
36622
2011* 21448
51497
13273
34163
Vir: SURS, 2012b.
*Uporabljena nova metodologija, zato možna rahla odstopanja podatkov.
Graf 1: Prenočitve italijanskih turistov v občini Sežana, 2003–2011

Vir: SURS, 2012b.
Vstop Slovenije v EU je predstavljal izziv za Kras, tako na eni kakor na drugi strani meje, da
se Evropi in svetu predstavi kot enotna in povezana pokrajina ter si s tem zagotovi večjo
prepoznavnost, trženje in razvoj območja. V okviru evropskih čezmejnih programov so bili
izvedeni že številni čezmejni projekti na področju turizma, številni pa se še izvajajo. V okviru
že omenjenega programa Kras- Carso je v letu 2011 v Sežani odprl vrata Informacijski center
Krasa. Namen centra je poleg informativne funkcije tudi usklajeno upravljanje in povezovanje
obstoječih informacijskih centrov, prenovljenih turističnih poti ter točk po celotnem Krasu, na
obeh straneh meje (Kras-Carso, 2012).
4.5. PRISELJEVANJE IN SPREMINJANJE
PREBIVALSTVA V OBČINI SEŽANA

NARODNOSTNE

STRUKTURE

V času Jugoslavije so v občini Sežana, kakor tudi v celotni Sloveniji, prevladovali imigranti iz
držav tedanje SFRJ. Vzroke za to gre iskati predvsem v milejšem nadzoru notranjih državnih
meja ter v notranjih selitvah zaradi boljših življenjskih pogojev. Pomembno pa je tudi dejstvo,
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da so bile zunanje meje skupne države precej zaprte. Z osamosvojitvijo je imela Slovenija
zaradi razpada Jugoslavije dve leti negativen migracijski saldo, kar pa ni spremenilo
imigracijske narave države. V času vojn v nekdanji skupni državi se je oblikovala nova
skupina imigrantov, kot so begunci, prebežniki in iskalci zatočišča. Bistveno spremembo na
imigracijske tokove sta imela vstop Slovenije v EU leta 2004 ter pridružitev schengenskemu
območju leta 2007. Nove razmere so namreč otežile priseljevanje prevladujoči skupini
imigrantov, po drugi strani pa se je začel počasi povečevati delež imigrantov iz članic EU in
ostalih držav. Kljub spremembam pa je struktura imigracijskih tokov, glede na državo izvora,
ostala v veliki meri nespremenjena. V največjem številu se namreč še vedno priseljujejo
državljani iz držav nekdanje SFRJ (Medvešek, 2010). Slovenija je šele v procesu razvijanja in
vzpostavljanja stalnih migracijskih tokov z ostalimi članicami EU.
Glede na podatke Statističnega urada RS občina Sežana od leta 2005 do leta 2012 beleži
konstantno rast števila državljanov iz drugih držav. Leta 2005 je v občini Sežana prebivalo
444, leta 2012 pa že 1265 tujih državljanov. Največ tujih državljanov v občini Sežana prihaja
iz držav nekdanje SFRJ, med katerimi je največ državljanov Bosne in Hercegovine, sledijo
jim Makedonci, Srbi, Hrvati ter Kosovarji.
Od leta 2005 do leta 2008 je število prebivalcev Bosne in Hercegovine v občini Sežana strmo
naraščalo, v letu 2009 upadlo, nato pa se je njihovo število ustalilo pri številki 500
prebivalcev. Podobno je v letu 2009 upadlo število srbskih državljanov ter nato ohranjalo
dokaj konstantno raven. Istega leta se je zmanjšalo tudi število ukrajinskih državljanov, ki od
tega leta dalje niso več formalno prisotni v občini Sežana. Konstantno in enakomerno se je
povečevalo število makedonskih, hrvaških, kosovskih in italijanskih državljanov.
Do vstopa Slovenije v EU je občina Sežana beležila zelo nizko število tujih državljanov iz
zahodnoevropskih držav, po letu 2004 pa lahko opazimo postopno povečevanje le-teh. Med
njimi prevladujejo državljani Italije, katerih število se konstantno povečuje. Po podatkih
Statističnega urada RS še leta 2005 v občini Sežana ni bilo nobenega prebivalca Italije. Od
tedaj pa se njihovo število vsako leto povečuje, v povprečju za 26 % na leto. Najhitrejša rast
glede na predhodno leto je zabeležena za leto 2006, 2007, 2008 in 2009. Leta 2012 je v občini
Sežana tako živelo že 288 prebivalcev iz Republike Italije.
Preglednica 3: Prebivalci občine Sežana po državi državljanstva, 2005–2012
Državljanstvo
Slovenija
Italija
Bosna in Hercegovina
Makedonija
Srbija
Hrvaška
Ukrajina
Kosovo
Ostali
Skupaj tujci
Skupaj vsi
Vir: SURS, 2012d.

2005
11506
0
184
83
60
52
30
0
35
444
11950

2006
11481
32
202
101
73
43
42
0
28
521
12002

2007
11541
49
288
123
84
41
38
0
29
625
12193

2008
11546
90
529
162
109
49
41
0
57
1037
12583

2009
11731
133
392
186
69
50
0
0
121
951
12682

2010
11747
152
510
205
71
51
0
59
93
1141
12888

2011
11726
189
497
205
65
51
0
59
102
1168
12894

2012
11817
228
495
221
65
53
0
78
125
1265
13082
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Statistični podatki o notranjih selitvah tujih državljanov pred letom 2008 niso bili dosegljivi,
tako da lahko interpretiramo le podatke od leta 2008 do 2011. Podatki o notranjih selitvah,
poleg števila priseljenih tujih državljanov, prikazujejo tudi število priseljenih Slovencev.
Priseljevanje v občino Sežana je naraščalo do leta 2009, v letu 2010 se je zmanjšalo za 23 %
ter se nato postopoma zopet povečevalo. Selitveni prirast je bil kljub nihanjem v priseljevanju
vselej pozitiven. Med priseljenimi v občino Sežana skozi vsa leta prevladujejo Slovenci, od
tujih državljanov pa so na prvem mestu državljani Bosne in Hercegovine. Na drugem mestu
med tujimi državljani so do leta 2010 prednjačili državljani Makedonije, takrat so jih
nadomestili državljani Italije.
Graf 2: Priseljeni v občino Sežana po državljanstvu, 2008–2012
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Vir: SURS, 2012c.
Selitveni prirast državljanov Italije v občino Sežana je od leta 2006 pozitiven, saj se jih vsako
leto priseli več, kot se jih iz nje odseli.
Preglednica 4: Priseljeni v občino Sežana in odseljeni iz nje – državljani Italije, 2008–2011
Priseljeni
2008
74
2009
60
2010
89
2011
92
Vir: SURS, 2012c.

Odseljeni
20
34
49
42

Selitveni prirast
54
26
40
50

Dodaten vpogled v imigracijske procese in spreminjanje narodnostne strukture v občini
Sežana dobimo tudi s pomočjo podatkov iz registra tujcev. Podatki o številu dovoljenj za
začasno prebivanje, stalno prebivanje in prebivanje, izdano za državljane držav članic EU,
veljajo za Upravno enoto Sežana, ki obsega občino Komen, Divača, Hrpelje - Kozina in
občino Sežana.
Podobno kot pri narodnostni strukturi prebivalstva lahko tudi glede na podatke, pridobljene iz
registra tujcev za področje Upravne enote Sežana, ugotovimo postopno naraščanje tujih
državljanov. Število izdanih dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic EU se je
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namreč iz 40 dovoljenj leta 2004 povečalo na 250 dovoljenj v letu 2011. V Upravni enoti
Sežana prav tako beležijo porast zahtev pri izdaji dovoljenj za stalno prebivanje tujcev. Iz
omenjenih podatkov lahko sklepamo, da se število tujih državljanov, tako iz držav EU kot
ostalih, povečuje vse od vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo.
Število tujcev, ki zaprosijo za dovoljenje za začasno prebivanje v UE Sežana,pa zadnjih pet
let konstantno pada. Leta 2007 je bilo izdanih največ, to je kar 1666 dovoljenj za začasno
prebivanje, leta 2011 pa samo še 802 dovoljenji. Vzroke lahko iščemo predvsem v
gospodarski krizi in stanju na trgu zaposlovanja.
Graf 3: Register tujcev v Upravni enoti Sežana

Vir: UP Sežana, 2012.
Preglednica 5: Število izdanih dovoljenj tujcem za bivanje v občini Sežana po letih
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*podatki do 30.6. 2012.
Vir: UP Sežana, 2012.
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4.6. SPREMEMBE NEPREMIČNINSKEGA TRGA V OBČINI SEŽANA
Slovenija 1. maja 2004, ko je bila sprejeta v Evropsko unijo,ni imela ustreznih evidenc
oziroma pravne podlage za vodenje evidenc, ki bi omogočale vpogled dejanskega stanja na
trgu nepremičnin. Le s takimi evidencami bi Republika Slovenija lahko zaznala morebitne
motnje na trgu nepremičnin in bi lahko sprožila ustrezne postopke za sprejetje zaščitnih
ukrepov na ogroženih območjih. Nobeden od takratnih zakonov, ki je določal vodenje evidenc
v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin, namreč ni določal, da se v evidencah zbirajo tudi
podatki o državljanstvu lastnikov ali kupcev nepremičnin. Zakon o nepremičninskem
posredovanju je v 28. členu določal evidenco nepremičnin, kjer je morala Davčna uprava
Republike Slovenije (DURS) posredovati podatke o prometu nepremičnin ministrstvu za
okolje in prostor (MOP), med katerimi pa ni bilo podatka o državljanstvu. Zakon o
množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je predvideval evidenco trga nepremičnin, je bil
sprejet 3. maja 2006. Omenjeni zakon je določal, da se evidenca trga nepremičnin začne
voditi šele po sprejetju Pravilnika o vodenju in vzdrževanju evidence trga nepremičnin ter
načinu in rokih pošiljanja podatkov. Pravilnik se je začel uporabljati 1. januarja 2007. Tako se
je evidenca trga nepremičnin, ki je potrebna za spremljanje stanja na nepremičninskem trgu
Republike Slovenije, začela voditi šele 2 leti in 8 mesecev po vstopu Republike Slovenije v
Evropsko unijo. Do takrat je Republika Slovenija delne podatke o prometu z nepremičninami
lahko pridobila le od DURS-a, ki je bil dolžen posredovati podatke o prometu z
nepremičninami MOP-u. DURS pa je vodil evidence samo na podlagi davka na promet z
nepremičninami, kar pomeni, da v evidencah niso bili zajeti posli z nepremičninami, ki so bili
obdavčeni z davkom na dodano vrednost (DDV) – torej vsa stavbna zemljišča, novogradnje in
nepremičnine, ki so bile prodane pred potekom dveh let od prve vselitve. Tako pravni posli
glede omenjenih nepremičnin niso bili evidentirani v evidencah trga z nepremičninami (Barič,
2012).
V evidenci nakupa nepremičnin na območju Davčnega urada Koper je prikazano število
nakupov nepremičnin s strani tujih državljanov v obdobju med letoma 2004 in 2010. Poleg
sežanske izpostave pod Davčni urad Koper spadata še izpostavi Izola in Lucija. Iz podatkov je
razvidno, da so največ nepremičnin kupili prebivalci italijanske narodnosti, tem sledijo
državljani Nemčije ter Velike Britanije, najmanj nepremičnin pa so kupili prebivalci Avstrije.
Prebivalci Republike Italije so skupno kupili 633 nepremičnin na območju Davčne uprave
Koper, največ leta 2006 in 2007, ko so skupaj kupili 266 nepremičnin. Potem je število
nakupov nepremičnin s strani italijanskih državljanov začelo počasi upadati, leta 2010 so tako
kupili le še 63 nepremičnin. Podobno se je dogajalo s številom nakupov nepremičnin s strani
vseh ostalih tujih državljanov. Takoj po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo lahko
zaznamo povečano število nakupov nepremičnin nemških, britanskih ter avstrijskih
državljanov, ki pa je začelo upadati po letu 2006. Primerjava števila nakupov nepremičnin s
strani italijanskih državljanov in vseh ostalih tujcev skupaj nam pokaže, da so italijanski
državljani v obdobju od leta 2004 do 2010 kupili za kar 5-krat več nepremičnin kot vsi ostali
tujci skupaj.
Dejstvo je, da obstoječe uradne evidence o kupljenih nepremičninah v Republiki Sloveniji s
strani tujih državljanov ne odražajo dejanskega stanja na nepremičninskem trgu. Kljub vsemu
sem za potrebe diplomske naloge zaprosil Geodetsko upravo Republike Slovenije (GURS) za
uradne podatke o nakupu nepremičnin s strani tujcev v občini Sežana. Zato sem za potrebe
diplomske naloge zaprosil Geodetsko upravo Republike Slovenije (GURS) za uradne podatke
o nakupu nepremičnin s strani tujcev v občini Sežana. Potrdili so, da se v evidenci trga
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nepremičnin (ETN), ki jo GURS vodi od leta 2007, vodijo podatki o državljanstvu
pogodbenih strank pri kupoprodajnih poslih z nepremičninami.
Podatki, posredovani s strani GURS-a, zajemajo nakupe nepremičnin v sežanski občini s
strani tujih državljanov med letoma 2008 in 2012. V omenjenem obdobju je bilo prodanih 86
nepremičnin, od tega kar 96,5 % nepremičnin italijanskim državljanom. Le dve nepremičnini
sta bili prodani državljanom EU (Nemčija, Nizozemska), ena nepremičnina pa državljanu
Združenih držav Amerike. Glede na vrsto nepremičnin je bilo kupljenih največ stanovanjskih
hiš (33), tem sledijo kupljena zemljišča za gradnjo (29) ter stanovanja v blokih (24). Glede na
podatke GURS-a je bilo največ nepremičnin prodanih leta 2008 (27 nepremičnin), najmanj pa
leta 2012 (7 nepremičnin).
Graf 4: Evidenca nakupa nepremičnin na območju Davčnega urada Koper

Vir: GURS, 2012.
Preglednica 6: Število nakupov nepremičnin v občini Sežana s strani tujih državljanov
LETO PRODAJE

DRŽAVLJANSTVO KUPCEV

VRSTA NEPREMIČNINE
HIŠA

2008

Vsota 2009
2010
Vsota 2010
2011
Vsota 2011
2012

Skupna vsota

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

Italija

9

9

7

Nizozemska

0

0

1

1

Združene države Amerike

1

0

0

1

Vsota 2008
2009

STANOVANJE

Italija
Nemčija
Italija
Italija
Italija

Vsota 2012
Skupna vsota

25

10

9

8

27

4

5

10

19

1

0

0

1

5

5

10

20

5

6

3

14

5

6

3

14

10

3

5

18

10

3

5

18

3

1

3

7

3

1

3

7

33

24

29

86

Vir: GURS, 2012.
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4.7. ČEZMEJNE SELITVE V OBČINO SEŽANA
Na slovenskem Krasu, najintenzivneje pa v občini Sežana, se po vstopu Republike Slovenije v
Evropsko unijo in schengensko območje dogajajo korenite spremembe slovenskega
nepremičninskega trga. Jagodic je pojav prostorske mobilnosti na notranjih obmejnih
območjih EU opredelil s terminom »čezmejna stanovanjska mobilnost« (ČSM). Omenjeni
pojav v luči evropskih integracijskih procesov zajema mobilnost ljudi, ki se odločajo za nakup
nepremičnin in za selitev na drugo stran meje, hkrati pa ohranjajo trajne in intenzivne odnose
z matičnim okoljem. ČSM je najbolj prisotna v sežanski občini, ki je del slovenskoitalijanskega obmejnega pasu, kot rezultat suburbanizacije Trsta. Pojav je sprožil zanimanje
in obširno razpravo znotraj slovenske javnosti ter strokovnih krogov. Bistveno vlogo za
začetek razprav in obravnavo pojava pa sta imeli civilni iniciativi (Jagodic, 2011).
Čezmejna stanovanjska mobilnost je posledica suburbanizacije Trsta, torej postopne širitve
mesta proti periferno-ruralnemu območju slovenskega Krasa. Šele z natančno analizo vzrokov
priseljevanja lahko ugotovimo, zakaj se je število nakupov nepremičnin s strani italijanskih
državljanov povečalo prav na obravnavanem območju. Nakup nepremičnine v bližini
italijanske meje namreč omogoča redne stike z matično domovino, kar je za večino
priseljencev bistvenega pomena. Med italijanskimi priseljenci prevladujejo dnevni migranti,
ki zaradi službe, šole, družinskih vezi, storitev itd., vsakodnevno potujejo v Italijo. Stalno
prebivališče v Sloveniji ima tako za mnoge med tednom predvsem spalno funkcijo, v večjo
veljavo pa pride med vikendom. Čezmejni migranti tako z Republiko Italijo vzpostavijo
nekakšno »elastično« razmerje, saj živijo v Republiki Sloveniji, obenem pa jih na sosednjo
državo veže vrsta dejavnikov. Jagodic jih je opredelil kot »transmigrante«, ker sočasno živijo
na eni in drugi strani meje (Jagodic, 2011).
Vzroki za čezmejne selitve so različni, najpogosteje so ekonomske narave ali pa kot želja po
bivanju na podeželju. Ekonomski razlogi za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji
zajemajo nižje cene nepremičnin, nižje najemnine, manjšo gostoto poselitve, manj birokracije
pri nakupu nepremičnine ter nižje davke in dajatve. Tisti, ki se odločijo zapustiti mesto in
zaživeti na podeželju, najbolj cenijo boljšo kvaliteto življenja, naravo, čist zrak ter
neonesnaženost okolja v občini Sežana. Vendar obstaja nevarnost, da bi preveliko število
italijanskih migrantov postopoma povzročilo spremembo podeželskih območij v sežanski
občini v predmestje Trsta (Jagodic, 2011).
Suburbanizacija ni nevtralen proces, saj ima mnogo negativnih posledic. Povečano
priseljevanje v občino Sežana vpliva na okolje, izgled pokrajine ter socialno in etnično
strukturo prebivalstva. Vsakodnevne migracije z osebnimi avtomobili v službo in nazaj
pomenijo veliko obremenjenost lokalnih cest kot tudi onesnaženost zraka. Blokovske soseske
ter posamezne novogradnje s svojim videzom kazijo tipično kraško krajino. Zaradi
pripadajoče infrastrukture povzročajo zmanjševanje obdelovalnih zemljišč. Ruralna naselja v
občini Sežana bi tako lahko dobila preveč mestnih potez in tvegala izgubo svojih tipičnih
podeželskih značilnosti. Neznanje slovenskega jezika med prišleki ter njihovo nevključevanje
v lokalno skupnost lahko oteži asimilacijo in posledično privede do etnične segregacije
(Jagodic, 2011).
Suburbanizacija mest na obmejnih območjih je bila v preteklosti onemogočena zaradi
različnih dejavnikov; državne meje, administrativnih ovir ter mentalnih predsodkov. Postopna
odprava omenjenih dejavnikov je pomenila, da se suburbanizacija lahko neovirano širi, kar v
dotičnem primeru pomeni širjenje preko državne meje (Jagodic, 2011).
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V spremenjenih geopolitičnih in družbeno-ekonomskih razmerah italijansko-slovenska meja
prevzema novo funkcijo. Ni več dejavnik ločevanja, pač pa prostor vsakdanjega življenja.
Čeprav trenutno ni mogoče trditi, da gre za italijanizacijo sežanske občine, je preučevani
enosmerni migracijski tok povzročil burne razprave in odzive znotraj slovenske javne sfere.
Po Jagodicu se čezmejna stanovanjska mobilnost predstavlja kot kontroverzen pojav, saj
prinaša vrsto protislovij, ki izhajajo iz samega koncepta evropske integracije. Po eni strani se
kaže kot zanimiv poligon integracije »od spodaj navzgor«, saj spodbuja stike med različnimi
jeziki, kulturami in načini življenja. Po drugi strani pa lahko ravno to nenadno in
nepričakovano sobivanje med prej ločenimi narodi privede do prehitre spremembe ustaljenih
ravnovesij ali celo do napetosti in konfliktov (Jagodic, 2011).
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5. ODZIVI NA SPREMINJANJE NARODNOSTNE STRUKTURE PREBIVALSTVA
IN SPREMBE NA NEPREMIČNINSKEM TRGU V OBČINI SEŽANA
5.1. ODZIV LOKALNEGA PREBIVALSTVA
Rezultati anketnih vprašanj nakazujejo, da je stopnja navezanosti prebivalcev občine Sežana
na lokalno okolje močna, saj je kar 69 % anketirancev stopnjo določila za veliko oz. zelo
veliko. 24 % ljudi je stopnjo navezanosti na lokalno okolje označila za srednjo, le 7 %
anketirancev pa meni, da je njihova vpetost v lokalno okolje majhna oziroma zelo majhna.
Graf 5: Stopnja navezanosti na lokalno okolje

Vir: Anketa, 2012; vprašanje št. 5, N=58.
Vrednote, ki so najbolj cenjene med ljudmi v občini Sežana, so mir, narava ter čisto okolje.
Prebivalci so zelo ponosni tudi na kulturno ter naravno dediščino, kraško pokrajino ter
kvaliteto bivanja na podeželju, odmaknjeno od večjih mest. Izpostavili bi lahko še skrb za
čisto okolje ter strah pred povečanjem kriminala zaradi odprave nadzora na meji z Republiko
Italijo.
Življenje v obmejni občini prinaša številne prednosti. Anketiranci so izpostavili predvsem
bližino večjih mest (Koper, Trst, Benetke), čezmejno sodelovanje (tako kulturno kot
gospodarsko), delo v tujini ter prost pretok ljudi in blaga. Med pozitivne lastnosti so uvrstili
še večkulturnost, učenje tujih jezikov, možnost študija in dela v tujini ter veliko pestrost
kulturnih dogodkov na obeh straneh meje. Iz anketnih odgovorov je mogoče razbrati več
prednosti kot slabosti življenja v obmejni občini. Med negativnimi posledicami so anketiranci
izpostavili predvsem povečevanje kriminala po vstopu Slovenije v EU, večje število tujih
državljanov ter povečano priseljevanje v občino Sežana. Moti jih tudi neznanje slovenskega
jezika med priseljenci ter višje cene nepremičnin.
Po definiciji Statističnega urada Republike Slovenije je tuji državljan oseba z
državljanstvom tuje države ali oseba brez ugotovljenega državljanstva ali oseba brez
državljanstva, ki je v Sloveniji prijavila stalno in/ali začasno prebivališče. Odgovori
anketirancev na vprašanje, kako bi sami definirali pojem tujega državljana, so bili zelo
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različni. Nekateri so sicer izpostavili kriterij državljanstva, vendar so svoji definiciji tujega
državljana dodali tudi osebe, ki niso rojene v Republiki Sloveniji. Najpogosteje so anketiranci
tuje državljane definirali kot osebe, ki ne govorijo slovenskega jezika, ne živijo v Republiki
Sloveniji ter ne živijo v občini Sežana. Kot pomemben dejavnik pri oznaki tujega državljana
so nekateri izpostavili tudi pripravljenost vključevanja v lokalno okolje.
Glede priseljevanja tujih državljanov v občino Sežana je mnenje prebivalcev razdvojeno. 45
% jih meni, da je to pozitivno, 46 % anketirancev pa meni, da so posledice priseljevanja tujih
državljanov v občino Sežana negativne, saj jih je preveč, priseljujejo se v prevelikem številu
in s tem spreminjajo narodnostno strukturo prebivalstva. Vendar tudi tisti, ki so odgovorili
pozitivno, imajo nekatere zadržke glede priseljevanja tujih državljanov. Priseljevanje so
pripravljeni tolerirati le v primeru, da tujci sprejmejo kulturne in družbene navade večinskega
prebivalstva, med katerimi je najpomembnejša komunikacija v slovenskem jeziku ter
ohranjanje načina življenja domačinov.
Graf 6: Mnenje glede priseljevanja tujih državljanov v občino Sežana

Vir: Anketa, 2012; vprašanje št. 13, N=58.
Dobra večina anketirancev ni zaznala negativnih posledic priseljevanja tujih državljanov v
občino Sežana. Ostale prebivalce pa moti predvsem arogantno obnašanje tujcev,
nevključevanje v lokalno skupnost, neprilagodljivost, neuporaba slovenščine v javnih
prostorih, še posebno pa jih moti zahtevanje enakih pravic, kot jih imajo tujci na dvojezičnih
območjih v Republiki Sloveniji.
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Graf 7: Negativne posledice priseljevanja tujih državljanov v občino Sežana

Vir: Anketa, 2012; vprašanje št. 14, N=58.
Večino, to je kar 55 % anketirancev, ne bi motilo, če bi bil njihov sosed tuji državljan. 23 %
anketirancev pa je na to vprašanje odgovorilo pritrdilno, medtem ko bi 17 % vprašanih
sprejemalo tujce pod določenimi pogoji. Anketiranci, ki so odgovorili, da jih prisotnost tujih
državljanov v njihovi neposredni bližini ne bi motila, že imajo za soseda tujega državljana in
zagotavljajo, da nimajo nikakršnih problemov. Pogojno pa so odgovorili tisti anketiranci, ki
trdijo, da ne bi imeli nič proti tujim državljanom, če bi le-ti sprejeli dvojno državljanstvo, se
naučili slovenskega jezika ter se aktivno vključili v lokalno okolje.
Graf 8: Ali bi vas motilo, če bi bil vaš sosed tuji državljan?

Vir: Anketa, 2012; vprašanje št. 16, N=58.
Večina prebivalcev (55% anketirancev) ne spremlja dogajanja na nepremičninskem trgu v
občini Sežana, 31% anketirancev trgovanje z nepremičninami spremlja, ostalih 14% pa
trgovanje z nepremičninami spremlja le bežno. Glede na rezultate, pridobljene iz anketnih
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vprašanj, lahko sklepamo, da več kot 97 % prebivalcev občine Sežana ni bilo ter tudi trenutno
ni udeleženih v prodajo nepremičnin tujim državljanom.
Graf 9: Spremljanje trgovanja z nepremičninami v občini Sežana

Vir: Anketa, 2012; vprašanje št. 8, N=58.
Graf 10: Udeleženost v prodajo nepremičnin tujcem v občini Sežana

Vir: Anketa, 2012; vprašanje št. 9, N=58.
Čeprav anketiranci večinoma ne spremljajo dogajanja na nepremičninskem trgu, pa jih je kar
64 % zaznalo povečano število nakupov nepremičnin s strani tujih državljanov v občini
Sežana.
Na vprašanje, ali bi prodali svojo nepremičnino tujemu državljanu, je 25 anketirancev
odgovorilo pritrdilno (43 % anketirancev), le eden več od omenjenih pa svoje nepremičnine
ne bi prodal tujemu državljanu (45 % anketirancev). Ostalih 7 anketirancev (12%) pa bi o
možnosti prodaje še razmislilo.
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Graf 11: Spremljanje nepremičninskega trgovanja v občini Sežana

Vir: Anketa, 2012; vprašanje št. 11, N=58.
Graf 12: Pripravljenost prodaje lastne nepremičnine tujcem

Vir: Anketa, 2012; vprašanje št. 12, N=58.
Anketiranci so se v večini primerov strinjali tudi glede zakonske omejitve prodaje
nepremičnin v občini Sežana tujim državljanom, saj se z omenjeno rešitvijo strinja 62 %
vprašanih. Nestrinjanje z omejevanjem nakupa nepremičnin je izrazilo 31 % anketirancev,
ostalih 7 % pa je glede tega vprašanja neopredeljenih.
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Graf 13: Omejitev prodaje nepremičnin tujim državljanom v občini Sežana

Vir: Anketa, 2012; vprašanje št. 15, N=58.
Graf 14: Urejanje vprašanja prodaje zemljišč v občini Sežana tujim državljanom

Vir: Anketa, 2012; vprašanje št. 17, N=58.
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5.2. ODZIV CIVILNIH INICIATIV
Vidnejšo vlogo pri izpostavljenosti problematike dosedanjega ter prihodnjega gospodarskega
razvoja, obnavljanja obstoječega stanovanjskega fonda, problematiko novogradenj, nakup
nepremičnin s strani tujcev ter priseljevanja tujih državljanov na območje občine Sežana in s
tem povezanega sožitja med domačini ter priseljenci imata Civilna iniciativa Kras in Civilna
iniciativa za Primorsko.
Razprave glede omenjenih tem so potekale preko javnih tribun, strokovnih srečanj,
televizijskih in časopisnih poročanj ter intervjujev. Rdečo nit vseh razprav bi lahko strnili v
dve za civilni iniciativi ključni vprašanji; kako zaščititi kraško pokrajino, da bi vsaj približno
ostala takšna, kot jo poznamo danes, in na drugi strani, kako omenjeno zaščito vključiti v
kraško okolje tako, da ne bi pomenila takega nepredušnega zaprtja Krasa, kjer bi bil
onemogočen kakršenkoli razvoj. Civilni iniciativi dosledno poudarjata, da ne nasprotujeta
priseljevanju Slovencev iz notranjosti ter Slovencev v Italiji, kakor tudi ne italijanskih
državljanov in ostalih tujcev na Kras. Zavzemali naj bi se za sožitje vseh, tako staroselcev kot
prišlekov, vendar pa od prišlekov terjata osnovno spoštovanje krajevnih običajev ter ohranitev
kraške naravne in kulturne dediščine v obsegu in na način, kot to predlagajo in zagovarjajo
strokovnjaki za urejanje prostora na Krasu.
Med osnovne zahteve obeh civilnih iniciativ pa sodi njuna zahteva po preprečitvi, da bi Kras
postal dvojezično območje. Izrecno bosta od države zahtevali, da uvede takšno politiko do
priseljevanja ter prometa z nepremičninami, ki ne bo povzročala degradacije in poitalijančenja
Krasa, še posebej ob nekdanji državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo
(Slovenija in uveljavitev zaščitne klavzule na Primorskem, 2011).
Zato sta obe civilni iniciativi od Vlade Republike Slovenije zahtevali ureditev omenjene
problematike tako, da Republika Slovenija od EU zahteva uveljavitev zaščitne klavzule za
območje Krasa, medtem pa bi uredili vprašanja, ki razdvajajo prebivalstvo na Krasu,
predvsem pa sprejeli enotno strategijo posegov v prostor, zato da bi zavarovali poseben
kulturni, zgodovinski in okoljski pomen Krasa in zagotovili čim boljšo kakovost bivanja na
tem območju (Civilna iniciativa Kras, 2012).
5.3. ODZIVVLADE RS IN POLITIČNIH STRANK
Problematika spreminjanja narodnostne sestave prebivalstva na območju Krasa je bila
predstavljena tudi v Državnem zboru RS. Glede omenjene problematike je bilo zastavljenih
več vprašanj tako Vladi RS kot tudi takratnemu predsedniku vlade g. Borutu Pahorju. 1. aprila
2011 pa je bila sklicana tudi nujna 54. seja odbora Državnega zbora RS za notranjo politiko,
javno upravo in pravosodje, kjer so pod 1. točko dnevnega reda obravnavali spremembe
strukture lastništva nepremičnin in posesti na obmejnem območju z Republiko Italijo in
slovenskem Krasu v korist tujih državljanov. Na omenjeni seji so sprejeli sklep, da bo Odbor
za zadeve Evropske unije predlagal Vladi RS, naj še enkrat pretehta svojo odločitev in naj na
tej podlagi do 1. maja 2011 pošlje v Evropsko unijo zahtevo za uveljavitev 37. člena zaščitne
klavzule, ki jo vsebuje akt o pristopu k Evropski uniji. Vlada RS je februarja 2011 na 17.
redni seji ustanovila medresorsko delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov različnih
ministrstev, katere cilj je bil preučitev možnosti za uveljavitev 37. člena pristopne pogodbe z
EU (uveljavitev zaščitne klavzule). Med drugim naj bi medresorska delovna skupina
analizirala realno stanje na področju nepremičninskega trga na tistih območjih, ki so najbolj
izpostavljena, ter na osnovi tega ocenila, ali imajo ti podatki podlago za izpolnitev pravnih
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pogojev, ki jih 37. člen predvideva v zvezi z uveljavljanjem zaščite (Seja odbora Državnega
zbora RS za zadeve Evropske unije in odbora Državnega zbora RS za notranjo politiko, javno
upravo in pravosodje, 2011).
Politične stranke, ki so trenutno v državnem zboru, imajo različna stališča o problemu
naraščanja tujcev in posledično spreminjanja narodnostne sestave prebivalstva na območju
Krasa. Vse politične stranke, tako vladne kot opozicijske, se sicer strinjajo, da doslej ni bilo
opravljene resne analize glede dejanskega stanja na terenu, ki bi pokazala, koliko državljanov
Republike Italije ter ostalih tujcev je pokupilo nepremičnine na območju Krasa. Potrebna bi
bila tudi evidenca, koliko novih prebivalcev tuje narodnosti živi na območju občine Sežana
ter ali se je s tem spremenila narodnostna sestava prebivalstva.
Vendar se v največji vladni stranki SDS (Slovenska demokratska stranka) zavzemajo za
evropsko stališče glede reševanja tega problema. Po njihovem je Slovenija polnopravna
članica EU in zato mora spoštovati pravni red EU, kateremu se je zavezala ob vstopu v Unijo.
To pa pomeni, da so slovenska zemljišča in nepremičnine na skupnem trgu in so na voljo
vsem državljanom EU, transakcije le-teh pa so odvisne od ponudbe in povpraševanja.
Omejevanje transakcij bi bilo v nasprotju s pravnih redom EU (SDS, 2012).
V DLGV (Državljanska lista Gregorja Viranta) menijo, da bi morali biti v Sloveniji odprti
tako za priseljevanje tujcev kot za investicije v nepremičnine, vendar pod določenim
nadzorom in v okviru zakonodaje. Z namenom ohranitve naravne in kulturne dediščine
območja bi bilo potrebno upoštevati dobro pripravljene prostorske dokumente, ki bi primerno
usmerjali nadaljnjo pozidavo. Nazadnje bi upoštevali tudi skladnost občinskih prostorskih
načrtov z veljavno zakonodajo. Zavzemajo se za dialog med lokalno politiko, civilno družbo
in stroko, ki bi privedel do ustreznega upravljanja s prostorom. Odločitve glede nadaljnjih
korakov ne bi bile samo v domeni lokalne skupnosti, ampak bi moral zanje skrbeti tako
občinski kot državni nivo, stroka pa naj ima zadnjo besedo pri vzpostavitvi trajne oblike
varovanja prostora, okolja, ljudi, kulture, jezika in naroda. Zavarovanje območja ne bi smelo
pomeniti preprečevanja razvoja ter direktno omejevanje tujih investicij v okolje. Seveda pa je
v domeni lokalne kot tudi državne politike vzpostavitev zaščitnega režima, če so pogoji za to
resni in utemeljeni (DLGV, 2012).
V poslanski skupini DeSUS (Demokratična stranka upokojencev Slovenije) se zavzemajo za
aktivno in konstruktivno zunanjo politiko, s posebnim poudarkom na ureditvi odprtih vprašanj
s sosednjimi državami glede meje in položaja ter varovanja pravic manjšin. Problematika
priseljevanja tujih državljanov v obmejnem območju je po njihovih trditvah nova. Vendar so
seznanjeni s problemom nepremičninskih ponudnikov, ki poskušajo doseči hitre profitne
učinke, kar ima za posledico spreminjanje etične strukture prebivalstva. Kljub temu pa v
organih njihove stranke niso obravnavali omenjenih opozoril, zato tudi nimajo strokovno
izoblikovanih predlogov ali rešitev glede omenjene problematike. Zavzemajo se za strokovno
opredelitev intenzivnosti pojava ter možnih negativnih posledic in zavračajo laična opozorila
in ugotovitve po občutku, ki bi služili kot politična stališča (DeSUS, 2012).
Poslanska skupina SLS (Slovenska ljudska stranka) se je prva odzvala na vprašanje prodaje
nepremičnin ter priseljevanja tujcev na slovensko stran Krasa. Njihov poslanec g. Franc
Bogovič (sedanji minister za kmetijstvo in okolje) je 28. februarja 2011 spraševal predsednika
vlade g. Boruta Pahorja, kako Vlada RS spremlja spremembe v strukturi lastnikov
nepremičnin in posledično prebivalstva na vseh obmejnih območjih Republike Slovenije –
konkretno na obmejnem območju z Republiko Italijo na slovenskem Krasu – ter kako bo
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Vlada RS na zgodovinsko vedno občutljivem območju ob meji z Republiko Italijo hitro,
pravočasno in ustrezno poskrbela za zaščito slovenske kulture, kulturne krajine in jezika na
slovenskem Krasu. V nadaljevanju sprašuje, kako bo Vlada RS preprečila verjetne dolgoročne
posledice odprtega trga nepremičnin ob meji ter zahtev po pravici priseljencev do
komuniciranja s slovensko oblastjo v italijanščini. Zaradi navedenih razlogov so v SLS-u dali
pobudo, naj država Slovenija takoj sproži postopek za sprejetje zaščitnih ukrepov v zvezi s
trgom nepremičnin pri Evropski komisiji (najkasneje do 1. maja 2011), podobno kot je
Danska dosegla zaščito južnega ozemlja pred nakupi državljanov Republike Nemčije.
Medtem je poslanska skupina SLS podala tudi zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega
zbora RS za evropske zadeve, kjer so omenjeno problematiko dodatno obravnavali. Predlagali
so preučitev vseh legitimnih možnosti za zaustavitev trenutnega trenda lastninjenja
nepremičnin s strani tujcev na omenjenem območju, med katerimi se kot najprimernejša
omenja zaščitna klavzula kot dejanski evropski inštrument za zaščito nacionalnih interesov.
Razlog naj bi bila tudi pristopna pogodba, podpisana 16. aprila 2003 v Atenah, ki v četrtem
poglavju o prostem pretoku kapitala daje Republiki Sloveniji možnost, da v obdobju sedmih
let za omejevanje prometa z nepremičninami le-to tudi uveljavi (SLS, 2012).
Poslanska skupina NSi (Nova Slovenija) svojega uradnega stališča ni posredovala, zato
objavljam njihovo mnenje glede omenjene problematike, objavljeno na spletni strani
www.politikis.sidne 17. februarja 2011. Nova Slovenija Vlado RS poziva, da uveljavi
zaščitno klavzulo na trgu nepremičnin na Krasu in tako podpre prizadevanja Civilne iniciative
Kras in Civilne iniciative za Primorsko, sicer sledi italijanizacija Krasa in celotne Primorske.
Menijo, da bi Vlada RS morala nujno ukrepati in tako zaščititi slovenstvo, slovensko kulturo
in jezik, sicer bomo tujci na lastni zemlji. V duhu zgodovinskih dejstev podpirajo vsa
prizadevanja, da se prepreči nadaljnje poseljevanje italijanskih prebivalcev na Primorskem ter
tako pravočasno prepreči konflikt med domačini in priseljenci. Prepričani so, da je v tem
primeru govoriti o multikulturnosti uničevanje identitete lastnega naroda (NSi, 2011).
Poslanska skupina SD (Socialni demokrati) se je v obdobju pred 1. majem 2011, ko je imela
Slovenija možnost uveljaviti zaščitno klavzulo, sestala s predstavniki Civilne iniciative Kras
ter Civilne iniciative za Primorsko in se seznanila z njihovimi stališči. Poslanci SD-ja so se
takrat strinjali, da je potrebno zadevo pravočasno preučiti, kar je vlada g. Boruta Pahorja
storila z ustanovitvijo medresorske delovne skupine vlade, ki jo je vodil takratni minister za
pravosodje g. Aleš Zalar. Stališče poslanske skupine SD je, da mora Slovenija na podlagi
prostega pretoka kapitala zagotoviti možnosti nakupa nepremičnin za vse državljane EU (SD,
2012).
5.4. ODZIV OBČINE SEŽANA
Občina Sežana glede priseljevanja tujcev ter nakupa nepremičnin s strani tujih državljanov ni
sprejela nobenih posebnih zaščitnih ukrepov. Prav tako občinski svet ni glasoval o deklaraciji
v podporo zaščitni klavzuli, ki sta mu jo predlagali Civilna iniciativa Kras in Civilna iniciativa
za Primorsko. Vladi RS je dal pobudo, da ugotovi, koliko nepremičnin na Krasu je bilo
prodanih tujim državljanom, in naj na podlagi teh podatkov sprejme ustrezne ukrepe ter o leteh obvesti občino (Čič, 2011).
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6. SKLEP
Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo je bilo že takoj na začetku zaznati posledice
čezmejne suburbanizacije, s katero se sicer srečujejo na vseh mejah med drugimi evropskimi
državami. Posledice vključevanja v mednarodne integracije bi morali kot država predvideti in
se pravi čas nanje tudi ustrezno odzvati. Kaj hitro se lahko zgodi, da morebitne negativne
posledice zaradi različnih dejavnikov zanemarimo, pozneje pa nakopičenih problemov in
vsesplošnega nezadovoljstva med prebivalstvom ne moremo več zajeziti. Posledice odprte
meje so lahko kulturna, gospodarska ali nacionalna ogroženost obmejnega območja. Sežanski
občini se je zgodilo prav slednje. Zaradi na zgodovinskih dejstvih utemeljenega strahu pred
ponovno kolonizacijo slovenskega ozemlja se je del prebivalcev v občini Sežana organiziral v
civilno iniciativo ter v širši slovenski javnosti aktualiziral vprašanje posledic priseljevanja in
nakupa nepremičnin na obmejnem območju.
V 90-ih letih prejšnjega stoletja so v občini Sežana, kakor tudi v celotni Sloveniji,
prevladovali imigranti iz držav tedanje SFRJ. Vzroke za to gre iskati predvsem v milejšem
nadzoru notranjih državnih meja ter v notranjih selitvah zaradi boljših življenjskih pogojev.
Pomembno pa je tudi dejstvo, da so bile zunanje meje skupne države precej zaprte. Bistven
vpliv na spremembo imigracijskih tokov sta imela vstop Slovenije v EU leta 2004 ter
pridružitev schengenskemu območju leta 2007. Nove razmere so namreč otežile priseljevanje
prevladujoči skupini imigrantov, po drugi strani pa se je počasi začel povečevati delež
imigrantov iz članic EU in ostalih držav. Slovenija je trenutno šele v procesu razvijanja in
vzpostavljanja stalnih migracijskih tokov z ostalimi članicami EU.
Glede na podatke Statističnega urada RS občina Sežana od leta 2005 do leta 2012 beleži
konstantno rast števila prebivalcev iz drugih držav. Leta 2005 je v občini Sežana prebivalo
444, leta 2012 pa že 1265 tujih državljanov. Največ tujih prebivalcev v občini Sežana prihaja
iz držav nekdanje SFRJ, med katerimi je največ državljanov Bosne in Hercegovine, sledijo
jim Makedonci, Srbi, Hrvati ter Kosovarji.
Do vstopa Republike Slovenije v EU je občina Sežana beležila zelo nizko število tujih
državljanov iz zahodnoevropskih držav, po letu 2004 pa je število tujih državljanov pričelo
naraščati. Sklicujoč se na podatke Statističnega urada RS, še leta 2005 ni bilo nobenega
italijanskega prebivalca v občini Sežana. Od tedaj pa se njihovo število vsako leto povečuje, v
povprečju za 26 % letno. Najhitrejša rast glede na predhodnje leto je zabeležena za leto 2006,
2007, 2008 in 2009. Leta 2012 je v občini Sežana tako živelo že 288 prebivalcev iz Republike
Italije. Tudi selitveni prirast italijanskih državljanov je od leta 2006 pozitiven, saj se jih vsako
leto priseli več, kot se jih iz nje odseli. Priseljevanje v občino Sežana je naraščalo do leta
2009, v letu 2010 upadlo za 23 % ter se nato postopoma zopet povečevalo. Selitveni prirast je
bil kljub nihanjem v priseljevanju vselej pozitiven.
Posledice povečanega priseljevanja tujih državljanov v občino Sežana, še posebej po vstopu
Republike Slovenije v Evropsko unijo, je zaznati tudi na nepremičninskem trgu. Dejstvo je,
da obstoječe uradne evidence o kupljenih nepremičninah v Republiki Sloveniji s strani tujih
državljanov ne odražajo dejanskega stanja na nepremičninskem trgu. Podatki, posredovani s
strani GURS-a, zajemajo nakupe nepremičnin v sežanski občini s strani tujih državljanov med
letoma 2008 in 2012. V omenjenem obdobju je bilo prodanih 86 nepremičnin, od tega kar
96,5 % nepremičnin italijanskim državljanom. Le dve nepremičnini sta bili prodani
državljanom EU (Nemčija, Nizozemska), ena nepremičnina pa državljanu Združenih držav
Amerike.
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Podatki Davčne uprave Koper kažejo, da so največ nepremičnin na omenjenem območju
kupili prebivalci italijanske narodnosti, katerim sledijo državljani Nemčije ter Velike
Britanije, najmanj nepremičnin pa so kupili prebivalci Avstrije. Prebivalci Republike Italije so
skupno kupili 633 nepremičnin, največ leta 2006 in 2007, ko so skupaj kupili 266
nepremičnin. Po letu 2010 je število nakupov nepremičnin s strani tujih državljanov počasi
upadalo. Kljub vsemu so absolutno največ nepremičnin med vsemi tujci kupili državljani
Republike Italije.
Posledice priseljevanja in nakupa nepremičnin s strani tujcev v občini Sežana najbolj občutijo
njeni prebivalci. V diplomskem delu sem skušal ugotoviti tudi njihov pogled na spreminjanje
obmejnega območja po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo in schengensko
območje. Večina prebivalcev sežanske občine sicer ne spremlja dogajanja na
nepremičninskem trgu, vendar je kar 64% zaznalo povečano število nakupov nepremičnin s
strani tujih državljanov. Glede prodaje nepremičnin tujcem so mnenja deljena; polovica bi
svojo nepremičnino prodala tujcu, druga polovica ne. Strinjali pa so se glede dejstva, da je
treba nakupe nepremičnin v občini Sežana zakonsko omejiti.
Podatki, ki sem jih pridobil za potrebe diplomskega dela, jasno nakazujejo naraščajoči trend
priseljevanja tujih državljanov ter nakup nepremičnin s strani tujcev v občini Sežana. Po
vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo opazimo pospešeno priseljevanje italijanskih
državljanov, ki so v večini primerov tudi kupci nepremičnin. Njihov delež med tujimi
prebivalci ni najvišji, vendar edini konstantno naraščajoč.
V izogib nadaljnjim trenjem med prebivalstvom v občini Sežana, civilnima iniciativama in
ostalim vpletenim v spor glede priseljevanja tujcev in nakupa nepremičnin s strani tujcev
predlagam naslednje rešitve. Vlada Republike Slovenije bi morala zbrati verodostojne
podatke glede točnega števila priseljenih italijanskih državljanov in podatke o kupljenih
nepremičninah v občini Sežana ter le-te posredovati javnosti. Tako bi lahko prepoznali
obsežnost omenjenega pojava in dokončno definirali probleme in rešitve. Širša slovenska
javnost pa bi lahko ponovno pretehtala svoje argumente.
Razprave glede uveljavitve zaščitne klavzule za obmejno območje Krasa so brezpredmetne,
saj je rok za njeno uveljavitev potekel 1. maja 2011. Republika Slovenija je s tem zapravila
priložnost za strokovno rešitev omenjenega problema. Stroka bi lahko v času veljavnosti
zaščitne klavzule na podlagi temeljitih analiz podala rešitve problema za naprej, ne samo za
območje sežanske občine, ampak za vsa obmejna območja v Sloveniji.
Problem povečanega priseljevanja tujcev in nakupa nepremičnin je možno rešiti z doslednim
upoštevanjem trenutno veljavne zakonodaje ter z dodatnimi ukrepi, ki jih je predlagala Vlada
RS za obmejna območja. Eden izmed takih je uveljavitev regijskih in krajinskih parkov, s
katerimi bi omejili možnost pretirane gradnje v sami občini ter na širšem obmejnem območju.
Upoštevanje krajinske arhitekture in s tem prepoved umeščanja netipičnih, modernih in
neekonomičnih stavb v lokalno okolje bi bistveno pripomoglo k zmanjšanju priseljevanja v
občino Sežana. Investitorji tako ne bi mogli graditi večstanovanjskih stavb, blokov ali
modernih varovanih naselij v ali ob starih tipičnih kraških vaseh. Mogoče bi tako zmanjšali
vpliv gradbenega lobija, neozirajočega se na posledice, ki jih s spreminjanjem naselij ima na
lokalno okolje. Gradnja bi morala potekati pod budnim očesom krajinskih arhitektov in
inšpekcijskih služb. Priseljenci bi tako z nakupom nepremičnine ohranjali tipično kraško
arhitekturo v naselju, obenem pa bi se postopoma in kontrolirano vključili med avtohtono
prebivalstvo.
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Rešitev problema povečanega priseljevanja in nakupa nepremičnin s strani tujih državljanov v
občini Sežana zahteva vključitev Republike Slovenije na vseh nivojih, od lokalnega preko
regionalnega do nacionalnega. Meja, ki je v zgodovini predvsem ločevala naroda, bi lahko v
prihodnosti postala dejavnik medsebojnega sodelovanja in oplajanja. Prakse uspešnega
skupnega sodelovanja na obmejnem območju pa bi lahko služile kot dober zgled tudi na
državnem nivoju.
Na koncu lahko potrdim hipotezo, ki pravi, da se je z vstopom Republike Slovenije v
Evropsko unijo in schengensko območje v občini Sežana povečalo priseljevanje in nakup
nepremičnin s strani tujih državljanov. Glede na podatke Statističnega urada Republike
Slovenije, občina Sežana od leta 2005 do leta 2012 beleži konstantno rast števila državljanov
iz drugih držav. Iz podatkov posredovanih s strani GURS-a za obdobje med letoma 2008 in
2012 je razvidno, da se je po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo in schengensko
območje povečalo tudi število nepremičnin kupljenih s strani tujih državljanov.
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7. SUMMARY
When Slovenia joined the European Union, cross-border effects of suburbanization, which are
usually present at all borders between other European countries, were detected right from the
beginning.The country should foresee the consequences of integration into international
integrations and then respond appropriately at the right time. It can happen quickly that any
potential negative consequences are ignored because of various factors. Accumulated
problems and widespread discontent among the population can no longer be stemmed. The
open border consequences may be cultural, economic or national threat for border areas. To
the municipality Sežana happened just the latter. Due to fear of re-colonization of the
Slovenian territory founded on historical facts, a part of the population in the municipality
Sežana has organized into civil initiative and actualized the question of the effects of
immigration and purchase of real estates in the border area to the Slovenian public.
In the 90s of the previous century in Sežana municipality, as well as in the whole Slovenia,
prevailed immigrants from countries of the former Yugoslavia. The reasons for this were
mainly in milder control on internal borders and in internal migrations due to better living
conditions. On the other hand, the common external borders were quite closed. Slovenia ’s
accession to the EU in 2004 and the Schengen area in 2007 had a significant influence on the
change of immigration flows. Due to the new situation the immigration of the dominant
group of immigrants was more difficult. On the other hand, the share of immigrants from EU
and other countries began slowly to increase. Slovenia is currently still in the process of
developing and establishing permanent migration flows with other EU countries.
According to the data of the Statistical Office of the Republic of Slovenia the municipality
Sežana recorded a constant growth in the number of citizens from other countries in the
period from 2005 to 2012. In 2005 there lived 444 foreign citizens and in 2012 already 1265.
Most foreign residents come from the former Yugoslavia, with the predominance of the
citizens of Bosnia and Herzegovina, followed by Macedonians, Serbs, Croats and Kosovars.
Till Slovenia’s accession to the EU, the municipality Sežana had a very low number of foreign
citizens from Western European countries, but since 2004 their number began to grow.
Referring to the data of the Statistical Office in 2005, there were no Italian citizens in the
municipality Sežana. Since then, their number is increasing every year, on average of 26 %
annually. The fastest growth over the previous year was recorded in 2006, 2007, 2008 and
2009. In 2012, 288 inhabitants from the Republic of Italy already lived in the municipality
Sežana. Since 2006 the migration growth of Italian citizens is positive due to higher
immigration than emigration every year. Immigration to the municipality Sežana grew until
2009, in 2010 dropped by 23% and then gradually increased again. Despite fluctuations in
immigration the migration growth was always positive.
Consequences of increased immigration of foreign citizens in the municipality Sežana,
especially after Slovenia’s accession to the European Union, is percived in the real estate
market. The fact is that the existing official records of the purchased real estate in the
Republic of Slovenia by foreign citizens do not reflect the actual state of the property market.
The data supplied by the GURS include purchases of property in the municipality Sežana by
foreign nationals between 2008 and 2012. In this period 86 properties were sold, of which
96.5% to Italian citizens. Only two properties were sold to the EU citizens (Germany,
Netherlands), and only one to a citizen of the United States of America.
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Data according to the Tax Administration Koper show that most properties in that area were
bought by inhabitants of Italian nationality, followed by citizens of Germany and Great
Britain, the least properties were bought by Austrian citizens. Italian citizens purchased a total
of 633 properties, mostly in 2006 and 2007, when they bought a total of 266 properties. After
2010 the number of real estate purchases by foreign citizens slowly decreased. Nevertheless,
most properties among foreigners were bought by Italian citizens.
The consequences of immigration and purchase of real estate by foreigners in the municipality
Sežana mostly affect its residents. In my thesis I have also tried to identify their views on
changes at the border area after Slovenia’s accession to the EU and the Schengen. Most of the
residents of the municipality Sežana do not monitor developments in the housing market, but
on the other hand, 64 % of them perceived the increase in the number of real estate purchases
by foreign citizens. Opinions on the sale of property to foreigners are divided. Half of them
would be willing to sell their property to a foreign citizen, the other half would not. They all
agreed to the fact that the purchase of real estate in the municipality Sežana should be limited
by law.
The data I have acquired for the purpose of this thesis, clearly indicate an upward trend of
immigration of foreign nationals and purchase of real estate by foreigners in the municipality
Sežana. After Slovenia’s accession to the EU an accelerated immigration of Italian citizens
has been detected, that are in most cases also buyers of real estate. Their share among foreign
residents is not the highest, but the only with constant growth.
In order to avoid further frictions among the population in the municipality Sežana, civil
initiatives and others involved in the dispute about immigration and purchase of real estate by
foreigners, I suggest the following solutions. The Government of the Republic of Slovenia
should collect reliable data on the exact number of immigrated Italian citizens and purchased
properties in the municipality Sežana and then reveal them to the public. Thus we could
identify the magnitude of that phenomenon, and finally define problems and solutions. After
that the Slovenian public could reconsider its arguments.
Discussions on implementation of the safeguard clause for the Karst border area are
irrelevant, since the deadline for its implementation expired on 1 May 2011. Slovenia has
thus missed the opportunity for a professional solution to this problem. During the time of
validity of the safeguard clause, experts would have been able to make solutions for the future
on the basis of thorough analysis, not only for the area of the municipality Sežana, but also for
all border areas in Slovenia.
The problem of increased immigration and purchase of real estate can be solved with
consistent consideration of current legislation and with the additional measures proposed by
the Government for border areas. One of these is the establishment of regional and landscape
parks, which would limit the possibility of excessive building in the municipality and wider
border region. The consideration of landscape architecture and the prohibition of siting
atypical, modern and uneconomical buildings in the local environment would significantly
help to reduce immigration to the municipality Sežana. Investors would not be able to build
apartment buildings, blocks of flats or modern protected settlements in or near the old typical
Karst villages. In this way it would be possible to reduce the influence of building lobby, that
disregards the consequences of settlement changes on the local environment. Construction
should be done under the watchful eye of landscape architects and inspection services. With
the purchase of the real estate, immigrants would thus preserve the typical Karst architecture
#%

in the village, at the same time they would be gradually and under control integrated into the
native population.
The solution of the problem of increased immigration and purchase of real estate by foreign
citizens in the municipality Sežana requires the inclusion of the Republic of Slovenia at all
levels, from local through regional to national. The border, which in the course of history
mainly separated the nations, could in the future become a factor of interaction and
enrichment between the two nations. The practice of successful mutual cooperation in the
border area, could also serve as a good example at the state level.
Finally, I can confirm the hypothesis, which says that with Slovenia’s accession to the
European Union and the Schengen area immigration and purchase of real estate by foreign
nationals in the municipality Sežana increased. According to the data of the Statistical Office
of the Republic of Slovenia, Sežana municipality from 2005 to 2012 recorded a constant
growth in the number of citizens from other countries. The data provided by the GURS for the
period between 2008 and 2012 shows that after Slovenia’s accession to the European Union
and the Schengen area the number of real estate purchased by foreign nationals increased, too.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik

ANKETA
»POLITIČNOGEOGRAFSKA ANALIZA UČINKOV ODPRTE MEJE NA PRIMERU
OBČINE SEŽANA«
Sem Tomaž Krivec, absolvent geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Trenutno pišem
diplomsko nalogo z naslovom Političnogeografska analiza učinkov odprte meje na primeru
občine Sežana. Namen diplomske naloge je analiza učinkov v občini Sežana, kot posledica
odprtosti meje po vstopu Slovenije v Evropsko unijo ter odpravi nadzora na schengenski meji.
Del raziskave predstavlja tudi dotična anketa. Anketa je anonimna in bo uporabljena izključno
za potrebe omenjene diplomske naloge. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.

1.) Leto rojstva:

_______________________

2.) Spol:

M

Ž

3.) Izobrazba:

_______________________

4.) Kraj bivanja:

_______________________

5.) V kolikšni meri ste navezani na lokalno okolje?
zelo malo

malo

srednje

veliko

zelo veliko

6.) Kaj najbolj cenite v vašem lokalnem okolju?
___________________________________________________________________________
7.) Katere so po vašem mnenju prednosti in slabosti življenja v obmejni občini?
Prednosti:___________________________________________________________________
Slabosti:____________________________________________________________________
8.) Ali spremljate trgovanje z nepremičninami v občini Sežana?
___________________________________________________________________________
9.) Ali ste bili udeleženi/ste trenutno udeleženi v prodajo nepremičnin tujcem v občini
Sežana?
___________________________________________________________________________
10.) Kdo je po vašem mnenju tujec oz. kako bi opredelili pojem tujca?
___________________________________________________________________________
11.) Ali ste v zadnjem času zaznali povečano število nakupov nepremičnin s strani tujih
državljanov v občini Sežana?
$"

___________________________________________________________________________
12.) Ali bi prodali vašo nepremičnino tujemu državljanu?
___________________________________________________________________________
13.) Kakšno je vaše mnenje glede priseljevanja tujih državljanov v občino Sežana?
___________________________________________________________________________
14.) Ali ste zaznali kakšne negativne posledice priseljevanja tujih državljanov v občino
Sežana?
___________________________________________________________________________
15.) Ali ste za to, da se zakonsko omeji prodaja nepremičnin v občini Sežana tujim
državljanom?
___________________________________________________________________________
16.) Ali bi vas motilo, če bi bil vaš sosed tuji državljan? Lahko obrazložite zakaj?
___________________________________________________________________________
17.) Kdo bi moral, po vašem mnenju, urediti omenjeno prodajo zemljišč v občini tujim
državljanom?
___________________________________________________________________________
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