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PROSTORSKA ORGANIZIRANOST ZAMEJSKIH SLOVENCEV V ITALIJI
Izvleček:
Slovenci v Italiji sodijo med dobro organizirane manjšine. Z razvejano strukturo krovnih
organizacij in podrejenih društev dobro pokrivajo raznoliko poselitveno območje. Kot
posledica različnega zgodovinskega razvoja so najbolj organizirani Slovenci na Tržaškem,
sledi Goriška, Videmska pokrajina pa najprej ni bila deležna istih procesov tudi zaradi njene
geografske lege in značilnosti površja (zaprta lega, perifernost, različna pripadnost
zgodovinskim tvorbam v preteklosti). Tu so se Slovenci začeli bolje organizirati in hkrati
zavedati svoje nacionalne identitete šele po drugi svetovni vojni. Poleg mreže društev so
pomembne tudi gospodarske ustanove ter mreža šol. Med območji poselitve so opazne razlike
glede rabe slovenščine in v razumevanju identitete. Slovenske institucije in organizacije se
srečujejo s številnimi izzivi, ki izhajajo bodisi iz nasprotovanja italijanske večine, bodisi iz
spremembe mentalitete mlajših generacij, deloma pa tudi iz novih okoliščin globalizirane
družbe. Tako raven rabe slovenščine na tem območju na splošno nazaduje, povečuje pa se
interes učenja slovenščine s strani italijanske večine. Nezanemarljivi so tudi problemi
financiranja dejavnosti ter pomanjkanje ustreznih kadrov na določenih področjih. Z vstopom
Slovenije v Evropsko unijo so se manjšini odprle nove možnosti sodelovanja in uveljavljanja
v lokalnem in širšem okolju.

KLJUČNE BESEDE: Slovenci v Italiji, narodna manjšina, zamejstvo, Italija

SPATIAL DISTRIBUTION OF ETHNIC SLOVENES IN ITALY
Abstract:
Slovenes living in Italy are among the best organized ethnic minorities. They are able to cover
their heterogenous settling area by a well-developed structure of diverse organizations and
subordinate societies. Slovenes are best organized in the province of Trieste, followed by the
province of Gorizia, and finally the province of Udine. Due to its geographic location and
distinctive geomorphic characteristics, such as its an enclosed position on the periphery, and
the past alliance to other historical units, the province of Udine was subjected to different
historical processes than the other two. Its inhabitants only became aware of their ethnic
identity after World War II, when they began to organize and connect, as well. The wide web
of associations, economic establishments and the school network are all of great importance.
There are noticeable differences in the use of Slovene and the understanding of ethnic identity
between the different areas. Slovene institutions and organizations are subject to various
challenges stemming from the opposition of the Italian majority, the changing mentality of the
younger generations, and partly the new, globalized environment. In general, this leads to
a decline in the everyday use of Slovene, while the interest of the Italian majority in learning
Slovene is increasing. The problem of financing ethnic community activities and the shortage
of suitable staff are both significant issues. Since the entry of Slovenia into the European
Union, ethnic Slovenes living in Italy have enjojed many new opportunities to participate in
their local community and outside it.
KEYWORDS: Slovenes in Italy, national minority, Slovenes abroad, Italy
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1. UVOD
Slovensko zamejstvo predstavljajo obmejna območja štirih sosednjih držav, kjer živi
avtohtona slovenska narodna skupnost. Skupaj z Republiko Slovenijo (v nadaljevanju RS), ki
je zaščitnica slovenske narodne skupnosti, tvorijo skupni slovenski kulturni prostor. V RS
skrbita za pomoč, povezovanje in obstoj narodne skupnosti Urad Vlade RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu in Svet za Slovence v zamejstvu, ki vključuje tudi predstavnike
zamejskih Slovencev ki je zadolžen za sooblikovanje slovenske nacionalne politike na
področju sodelovanja in skrbi za Slovence v zamejstvu (USZS, 2011). Poleg tega pa je bil z
vstopom v EU ustanovljena tudi Slovenska manjšinska koordinacija (SLOMAK, 2011).
V Italiji je avtohtona slovenska narodna skupnost najštevilčnejša, najmočnejša in pravno
najbolj zaščitena (v kolikšni meri se zakoni izvajajo, pa je druga stvar). Slovenci naseljujejo
predel v avtonomni pokrajini Furlanija-Julijska Krajina (v nadaljevanju FJK). Slednjo
sestavljajo 4 province, ki skupaj zavzemajo 7851 km2: Trst, Gorica, Videm in Pordenone.
Največja koncentracija prebivalstva je na obali Tržaškega zaliva in v obalnem pasu pokrajine
Videm (Pri slovenski manjšini v Avstriji in Italiji, 1987). Slovenska manjšina se nahaja na do
30 km širokem obmejnem pasu, ki skupno prekriva približno 1500 km2. Gre za tri pokrajine
Avtonomne FJK; Tržaško (Trst), Goriško (Gorica) in Videmsko (Čedad) (USZS, 2011).
Sosednja Italija že desetletja ne izvaja statističnih popisov po narodni ali jezikovni
pripadnosti, zato se je mogoče zanesti le na ocene. Po ocenah italijanskih virov naj bi se
število gibalo med 46.822 in 75.500, slovenski viri pa navajajo ocene med 83.000 do 100.000
(vsekakor pa se številka manjša) (Bajc, Klabjan, 2008). Zadnji uradni popis prebivalstva, ki je
beležil narodno pripadnost, je bil izveden leta 1921. Takrat so našteli v Italiji 271.305
Slovencev. Kasneje je bila metodologija popisov spremenjena, razvrščanje prebivalstva je
sledilo kategoriji uporabe jezika (Slovenska manjšina v Italiji, 2012). Že tu pa se vidi razlika
med pokrajinami. V Tržaški in Goriški pokrajini je narodna skupnost občutno bolj zaščitena
kot v Videmski, kjer se Slovenci še vedno borijo za osnovne manjšinske pravice. Leta 2001 je
bil sprejet Zakon o zaščiti slovenske manjšine v Italiji, vendar pa so te določbe bolj ali manj
slabo realizirane (USZS, 2011).
Namen diplomskega dela je prikazati pregled in stanje avtohtone slovenske manjšine v Italiji
na področju profesionalnega in amaterskega družbenega organiziranja. Zadnji temeljit pregled
institucij, organizacij in društev je bil opravljen leta 1989, do danes pa se je stanje bistveno
spremenilo. Tako želim podati pregled danes delujočih institucij, organizacij in društev ter
organiziranost primerjati po pokrajinah. Na tem mestu me zanima, kako in v kolikšni meri je
zgodovinski razvoj vplival na organiziranost v posameznih provincah. Seznaniti se želim tudi
s problemi, ki so povezani z njihovim delovanjem, povezovanjem in organiziranjem. Pogosto
se dobi občutek, da je stanje manjšine odvisno od vsakokratne politične naklonjenosti
italijanske vlade in/ali lokalnih uprav/organov (Bajc, Klabjan, 2008).
Najprej bom na kratko predstavila splošne fizično-geografske značilnosti območja, ki ga
poseljujejo zamejski Slovenci v Italiji. Nato se bom posvetila zgodovinskemu pregledu
dogodkov, ki so pomembni za današnjo organiziranost Slovencev v Italiji. Slovenskoitalijanski kontaktni prostor je pripadal različnim državnim enotam, ki so na območju pustile
različen pečat. Politične in državne meje so oteževale komunikacijo med prebivalstvom, kar
pa je omogočilo ohranitev značilnosti lokalnih in jezikovnih skupnosti (Bufon, 2008).
Največji poudarek bom namenila sami organiziranosti Slovencev v Italiji, in sicer tako, da
bom podala pregled manjšinskih institucij in organizacij na tem območju in nato slednje
8

primerjala po pokrajinah. Poleg tega me zanima, koliko je profesionalnih in koliko amaterskih
društev, kako je s financiranjem in pridobivanjem sredstev za delovanje, kako so društva in
organizacije povezani med seboj in kako z italijanskim prebivalstvom, organizacijami in
društvi ter nazadnje, kakšen je odnos slovenske manjšine s Slovenijo.
Glede na to, da je zbirka literature o zamejskih Slovencih kar bogata, je temeljna metoda dela
analiza virov. Vseeno pa sem v tem zaznala pomanjkljivost; literatura se večinoma nanaša na
pravno-zgodovinski položaj manjšine in na probleme, ki so povezani s tem. Manj je napisano
o sami organiziranosti manjšine (če odvzamemo šole), namreč pregled vseh društev je
nazadnje izšel v publikaciji leta 1989, in sicer v Organizacije, društva, ustanove in glasila
Slovencev v Italiji, ki ga je izdal Inštitut za narodnostna vprašanja Ljubljana. Veliko
informacij je sicer na spletu, vendar so podatki dokaj pogosto neažurni in pomanjkljivi.
Poleg tega pa je v zadnjih letih zaznati trend raziskovanja subjektivnega mnenja pripadnikov
manjšine v Italiji. Opravljeno je kar nekaj raziskav o sami identiteti ter zaznavanju in
dojemanju slovenstva, kar je povezano z vključevanjem v različne oblike organizacij.
Raziskave so opravljane predvsem na račun Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu,
ponujajo pa nam prikaz razlike med generacijami.
Raziskovalna vprašanja diplomskega dela se nanašajo na mojo hipotezo, da obstajajo razlike v
delovanju organizacij med pokrajinami, kar je posledica različnega zgodovinskega razvoja.
Obstaja razlika v udejstvovanju med različnimi generacijami, kar je seveda posledica
drugačnega dojemanja slovenstva, saj se v današnjem svetu vse manj poudarja državna
identiteta, v ospredje pa prihaja evropska. Različnih oblik organizacij je zaradi krčenja
sredstev manj kot v preteklosti, njihovo delovanje pa vse bolj temelji na prostovoljnem delu
članov. Vseeno pa tiste, ki se obdržijo, delujejo bolj kvalitetno. Z vstopom Slovenije v
Evropsko unijo je na mejah med Italijo in Slovenijo odpravljen nadzor, kar prinaša manjšini
nove izzive in priložnosti.
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2. GEOGRAFSKI ORIS POSELITVENEGA OBMOČJA SLOVENCEV V
ITALIJI
Dežela Furlanija-Julijska krajina meri 7847 km2 in šteje 1 180 375 prebivalcev leta 2002
(Pokrajine Italije, 2012; Gosar, 2009). Upravno je razdeljena na 4 pokrajine (karta 1) in na
219 občin.
Definicija in opredelitev slovenskega prostora v Italiji izhaja iz zadnjega znanstvenega
jezikovnega opisa pred več kot 80 leti. Ta prostor zajema celotno Tržaško pokrajino (šest
občin z 212 km2 ter cca. 25.000 Slovencev leta 2004), manj kot polovico Goriške pokrajine (8
občin od 25ih, 193 km2 od skupnih 466 km2 ter leta 2004 približno 12.000 Slovencev) ter
manjši del Videmske pokrajine (21 občin od 137ih, 1200 km2 od skupnih 4894 km2 ter okoli
24.000 Slovencev leta 2004). Poleg tega se v zadnjih letih omenja še območje novejše
slovenske poselitve v Furlanski nižini, z jedrom v trikotniku, ki ga tvorijo mesta Videm,
Čedad in Čenta. Gre za 13 občin z obsegom 331 km2 (Stranj, 1999; Jezikovne manjšine v
Italiji, 2012).

Karta 1: Province Furlanije-Julijske krajine s številom prebivalstva

Vir: Statistični urad Italije, 20012; Furlanija-Julijska krajina, 2012.

Glavna značilnost pokrajine je dihotomija med nižinskim in gorskim delom (43 % ozemlja je
goratega). Sredi nižine poteka črta, kjer izpod zgornjih prodnatih in bolj prepustnih tal pridejo
na površje neprepustne plasti. Tu se pojavljajo izviri vodnih tokov, ki poniknejo v gornjem
delu nižine. Kljub temu, da je spodnji del nižine na splošno rodovitnejši od zgornjega, so ga
po propadu rimskih hidromelioracijskih naprav prekrila močvirja in gozdovi. Slednji so tekom
stoletij izginili, kasneje pa so izsušili še močvirja. Poleg teh dveh delov je značilen še obalnolagunski pas, ki pa je redko poseljen (Stranj, 1999).
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Podnebje je v gorah alpsko, v priobalnem območju mediteransko, v vmesnem nižavju pa je
prehodno mediteransko. Ta raznolikost je v sorazmerno majhnem prostoru še bolj poudarjena
v posameznih lokalnih mikroklimah, na primer v Nadiških dolinah, v lagunah in v Tržaški
pokrajini. Za Tržaško in Goriško je značilna tudi burja (Bufon, 1992).
Urbanizacija in industrializacija sta bistvena procesa, ki kažeta na razvoj etničnih skupin in
njihovih medsebojnih odnosov na nekem območju. Na podlagi deleža in vpliva manjšine v
mestnih središčih se da razbrati družbeni položaj manjšine (v kolikšni meri je periferna in
podrejena, enakovredna ali prevladujoča). Slovensko poselitveno območje v grobem označuje
tudi prebivalstvena dihotomija: med tem, ko se je italijansko prebivalstvo umaknilo iz agrarne
dejavnosti in se je odselilo v mesta, je slovensko prebivalstvo skoraj v celoti zasedlo agrarni
prostor do mestnih obzidij in tudi preko njih. Del meščanstva je vseeno pripadal slovenskemu
prebivalstvu, kjer si je prizadeval, da bi okrepili svoj položaj v civilni družbi in v
gospodarstvu in si pri tem pomagal z močnim zaledjem, ki ga Italijani niso imeli. Po letu 1980
se je z razvojem tržaške industrije naglo razvil tudi delavski razred, tako slovenski kot
italijanski. Ti dve skupini nista zašli v podoben antagonizem. Vzporedno je v nižinskem
podeželju potekal proces deagrarizacije, kasneje še izseljevanje iz gorskih območij in
intenzivno praznjenje obrobnih goratih predelov dežele (Stranj, 1999).
Med prebivalci dežele FJK najdemo pripadnike vseh treh glavnih evropskih skupin (Stranj,
1999):
- Nemci so omejeni na nekaj jezikovnih otokov kot so Sauris, Tischelwang in
Kanalska dolina;
- Italijani tvorijo rahlo večino celotnega deželnega prebivalstva, vendar sta dve tretjini
osredotočeni v nekaj mestih;
- Slovenci predstavljajo manj kot 20 % celotnega prebivalstva: zgodovinski prostor
slovenske poselitve zajema, delno ali v celoti, 36 občin, s 1425 km2 površine in 431 000
prebivalci, med katerimi je 85.000 Slovencev. Najmanj 11.000 Slovencev je naseljenih
razpršeno izven ozemlja tradicionalne poselitve.
Delitev slovenskega poselitvenega prostora izhaja iz različnih naravnogeografskih razmer,
hkrati pa je tudi posledica različnih zgodovinskih, narodnostnih, družbenogeografskih in
upravno-političnih situacij, ki označujejo navedene predele. V grobem naselitveno ozemlje
delimo na tri pokrajine, ki jih sestavlja šest bolj ali manj zaključenih enot. Od severa proti
jugu si sledijo tako: Kanalska dolina, Rezija, Terska Beneška Slovenija, Nadiška Beneška
Slovenija, Goriška in Tržaška (Bufon, 1992).
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Karta 2: Poselitveno območje slovenske manjšine v Italiji

Vir: Slovenska manjšina v Italiji, 2012.

12

2.1. KANALSKA DOLINA
2.1.1. GEOGRAFSKI ORIS KANALSKE DOLINE
Karta 3: Kanalska dolina, Rezija in Beneška Slovenija

Vir: Slovenija – pregledna šolska karta, 1995.

Kanalska dolina je 23 km dolga alpska dolina, ki se nahaja med Zahodnimi Julijskimi Alpami,
Karnijskimi Alpami in Karavankami. Poteka v smeri vzhod-zahod vzdolž savske tektonske
prelomnice, ki predstavlja naravno križišče (Perko, 1998). Tu se dolina cepi na tri smeri
(Stranj, 1999):
1. na severu skozi prelaz Vrata proti Beljaku, v Ziljsko in Dravsko dolino;
2. na vzhodu skozi prehod Rateče v dolino Save;
3. proti jugu, kjer iz Rabeljske doline pelje pot preko prelaza Predel v Soško dolino.
Dno Kanalske doline je široko približno do 1 km in doseže najvišjo točko pri razvodju pri
Žabnicah, ki loči jadransko in podonavsko porečje (Stranj, 1999). Sredi doline je razvodje
med Tilmentom in Dravo oz. med njunima pritokoma Ziljo in Belo. Ko slednja zapusti
Kanalsko dolino, teče skozi sotesko Železna dolina. Na vzhodu je dolinsko dno razrezano v
številne sušne terase, ki so zato poseljene in obdelane. Zahodni del dolinskega dna je
13

zapolnjen s prodnimi nasipi, pobočja pa so pogosto pokrita z morenskim gradivom. Poseljeni
so le dno in vršaji. Kanalska dolina ima izredno prometno vlogo, saj je v njej najvišje
dolinsko razvodje med Ziljo in Belo le malo nad 800 m n.v. (Gams, 1996; Perko, 1998).
Dolini Bele in Zilje tvorita v geološkem in geomorfološkem pogledu enoto z zgornjo savsko
dolino. Vse tri doline tečejo po nekdanji ledeniški dolini, ki je izdolbena vzdolž tektonske
prelomnice med Dravsko skupino in Južnimi apneniškimi Alpami. Ležijo na relativno visokih
nadmorskih višinah: savska doseže v svojem najzahodnejšem delu po zložnem vzponu od
Jesenic v Ratečah 849 m, nato preide po skoraj nevidnem razvodju (859 m) v dolino Ziljice,
slednja pa preko razvodja pri Žabnicah prehaja v dolino Bele, ki pade od Pontablja ob zahodni
meji pokrajine za okoli 250 m. Proti jugu je zvezana pokrajina preko razmeroma nizkega
prelaza Predel z zgornjo soško dolino, s spodnjo Ziljsko dolino jo veže okoli 3 km dolga
soteska ob Ziljici med Trbižem in Vrati, ki pa je tako ozka, da je v njej prostora le za reko.
Železnica in cesta sta zgrajeni okoli 100 m nad dnom soteske (Grafenauer, 1946).
Severno nad dolino se dvigajo Karnijske Alpe. Nad Pontabljem na Mokrinah je prehod na
avstrijsko stran. Južno pa se dvigajo Julijske Alpe, v katere se zajeda le nekaj krajših dolin:
Zajezera, pod Višarjami in dolina Belopeških jezer pod Mangartom (Stranj, 1999).

2.1.2. DEMOGRAFSKI RAZVOJ KANALSKE DOLINE
Območje Kanalske doline je docela samosvoje, saj je tradicionalno vezano na Koroško in
deloma na Gorenjsko, hkrati pa predstavlja skupno točko treh držav. Posledično tu živijo kar
štiri etnične skupine: avtohtona slovenska, nekdaj dominantna nemška, danes dominantna
italijanska in furlanska. Jezikovna podoba je torej zelo zapletena zaradi zgodovinskih
procesov izseljevanja in naseljevanja ter pripadnosti različnim državnim tvorbam. Značilnost
pokrajine je večjezičnost pripadnikov manjšinskih skupnosti ter enojezičnost pripadnikov
večinske skupnosti (Bufon, 1992).
Območje Kanalske doline so Slovenci naselili v 6. stoletju in je ostalo etnično homogeno vse
do konca srednjega veka. Z razvojem železarstva so se v Naborjet in Trbiž začeli priseljevati
Furlani, ki so se kasneje ponemčili. Od 15. do 17. stoletja je prevladovalo nemško
prebivalstvo. Sredi 19. stoletja je bila Kanalska dolina izrazito etnično mešana: 52 %
prebivalstva je bilo Nemcev, ostalo pa so predstavljali Slovenci. Zaradi priseljevanja iz
avstrijskih dežel, priseljevanja Furlanov in asimilacije se je delež Slovencev postopoma
manjšal (leta 1880 35 %, leta 1910 le še 20 %). Do leta 1918 je Kanalska dolina spadala h
Koroški, posledično je tu potekala močna germanizacija. Po priključitvi k Italiji, pa se je sem
naseljevalo italijansko prebivalstvo. Po 1. svetovni vojni je bila dolina priključena k Videmski
pokrajini v Italiji. Glede na italijanski popis leta 1921 (ki ni najbolj zanesljiv) je bilo Nemcev
51 %, Italijanov 15 %, Slovencev 13 %, ostalo so predstavljali ostali narodi (Bufon, 1992:
Perko, 1998).
Do leta 1939 je bila sestava popolnoma spremenjena (izseljevanje nemških državljanov in
naseljevanje priseljencev iz Furlanije in Veneta). Posledično naj bi se po 2. svetovni vojni
delež Slovencev v Kanalski dolini gibal med 12 in 20 % vsega prebivalstva (Bufon, 1992).
Vsekakor pa je dejstvo, da so ocene prebivalstva kazale na nazadovanje slovenskega,
nemškega in furlanskega prebivalstva na račun italijanskega (Perko, 1998).
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Slovenci živijo tu še danes, in sicer na srednjem in vzhodnem delu, ki sta narodnostno
mešana. Zahodni del Kanalske doline je pretežno italijanski (furlanski) (Gams, 1996).
Slovensko poselitveno ozemlje v Kanalski dolini v grobem obsega vse tri občine (Tablja,
Naborjet-Ovčja vas, Trbiž) in meri okoli 452 km2. Slovenci bivajo predvsem v vaseh Ukve,
Ovčja vas in Žabnice. Tu živi od 1000 do 2000 Slovencev. Slovenski jezik tu ni uradno
priznan, slovenščino pa uporablja približno tretjina slovenskega prebivalstva (zlasti starejše
generacije) (Gams, 1996; Bufon, 1992).
Slovensko prebivalstvo se je skrčilo na račun priseljencev, mešanih zakonov, depopulacije
območja in drugačnega dojemanja nacionalne identitete mlajših generacij, ki uporabo
italijanskega jezika ne vidijo kot nekaj slabega, ampak samoumevnega (Bufon, 1992).
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2.2. REZIJA: GEOGRAFSKI ORIS IN DEMOGRAFSKI RAZVOJ
Kanalsko dolino in Rezijo ločita dve nekdaj slovenski dolini Reklanica in Dunja (Bufon,
1992). Rezija je dolga okoli 15 km in široka okoli 1 km in je edina vzdolžna dolina v
italijanskih Zahodnih Julijskih Alpah, ki je gosteje poseljena (Gams, 1996; Perko, 1998).
Dolino sestavljajo skrilavci, druga območja pa so iz triasnega apnenca in dolomita (vključno z
obodom doline). Na zgornjem delu jo obdaja visoko gorovje Kanina, v osrednjem in
spodnjem delu pa so pogorja sredogorskega značaja. Desna pobočja Rezije so strma,
večinoma brez gozda in s kratkimi hudourniškimi potoki. Na prisojnih terasah med
hudourniškimi grapami so pašniki in travniki. Leva pobočja so manj strma, zato so tudi
vodotoki daljši. Dno doline je razrezano v številne terase, na katerih se nahajajo polja in večja
naselja (Perko, 1998). Rezijanske vasi so nastale na produ, ki ga je osrednji potok Bila, ki se
izliva v reko Belo, nasul po zgornji dolini (Gams, 1996). Rezija obsega tudi stransko dolino
Jarmana in zgornjo dolino Učje severno in vzhodno od Muzcev (Enciklopedija Slovenije,
1996).
Tudi območje Rezije so Slovenci naselili že okoli leta 600 preko Kanalske doline. Zaradi
izgube neposrednega stika s koroškim zaledjem in zaradi močnejših vezi z južnim,
primorskim poselitvenim območjem, se je razvil edinstven rezijanski dialekt, ki se je ohranil
na račun prometne izoliranosti in orografske zaprtosti (Bufon, 1992; Stranj, 1999; Gams,
1996; Perko, 1998).
Rezija je bila v upravnem pogledu najprej do leta 1521 pod Beneško republiko, nato so jo
priključili k Avstriji, leta 1866 pa k Italiji. Zaradi njene odmaknjenosti in zaprtosti so imeli
zunanji vplivi skromen efekt. Bolj kot pripadnost širši skupnosti, torej matičnemu narodu, je
bila v ospredju lokalna identiteta. Po popisu iz leta 1901 je v Reziji govorilo slovanski jezik
takrat 99 % družin, leta 1921 pa je kar 100 % prebivalstva uporabljalo slovenski jezik. Glede
na ocene naj bi po drugi svetovni vojni govorilo slovensko med 90 in 98 % celotnega
prebivalstva tega območja (ostalo so Italijani in Furlani). Območje Rezije danes meri okoli
105 km2, tu pa naj bi leta 1998 živelo okoli 1400 oseb slovenskega etničnega izvora (Bufon,
1992; Perko, 1998).
Za dolino je značilno odseljevanje, ki sta ga pospešila dva močna potresa leta 1976 (Gams,
1996). Poleg tega je na splošno precej starega prebivalstva, rodnost pa je nizka. Ta problem je
sicer skupen vsem gorskim krajem, saj je življenje v nižini ali večjih centrih vsekakor lažje
(Gruden, 2012).
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2.3. BENEŠKA SLOVENIJA
2.3.1. GEOGRAFSKI RAZVOJ BENEŠKE SLOVENIJE
Beneška Slovenija označuje vse ozemlje med slovansko-romansko etnično mejo na JZ,
beneško-nemško državno mejo med leti 1508 in 1797 na SZ ter reko Idrijo na JV (Stranj,
1999).
Furlanska ravnina se začne na črti Humin-Ćedad-Krmin dvigovati v ozek pas vinogradniškega
terciarnega gričevja, to pa prehaja v sredogorje. Izza njega se na severu dvigajo Alpe, na
jugovzhodu pa najvišje gore ob italijanski meji: Mija (1189 m), Matajur (1643 m) in Kolovrat
(1243 m). Vse reke, med njimi večja Ter in Nadiža, tečejo proti Furlanski nižini in na začetku
njihovih dolin so naselbinska središča. Med njimi je največji iz rimskih časov znani Čedad,
kulturno središče beneških Slovencev. Prevladuje izseljevanje v furlanske industrijske kraje,
kamor hodijo tudi vsak dan na delo (Gams, 1996).
Rezijo in hribovito Tersko Beneško Slovenijo deli pogorje Muzci, ki je zgrajeno iz triasnih
apneniško-dolomitnih skladov. Proti zahodu se Muzci nadaljujejo do doline Tilmenta. Južneje
leži podolje: na vzhodu sta potoka Učja in Beli potok. Srednji del je zapolnjen z melišči,
vršaji, gruščem, prodom in peskom. Tu se nahaja Ter, ki izvira izpod prodnatih in skalnatih
gmot. Na zahodnem delu se nahaja rečica Venzonazza, vendar je ta dolina v celoti naseljena s
furlanskim prebivalstvom. Južno od podolja je pogorje Čampona, nato pa se začenja osrednje
območje terske Beneške Slovenije. Skupno obsega serijo ozkih predalpskih dolin: Tersko
dolino, ki se spusti do Čente, Karnahtsko dolino in dolino Lanje, ki se spustita do Nem, strmo
dolino Maline nad Ahtnom ter kratki dolini Brega in Bistrice nad Fojdo oz. Tavorjano. Poleg
teh pa so nadiški izvorni vodotoki na severu izoblikovali še vrsto dolin in pobočij. Slednjo z
ene strani omejuje današnja politična meja med Italijo in Slovenijo, z druge pa klasična
etnična meja, ki v grobem sledi geomorfološki meji med vzpetim in ravninskim svetom
(Bufon, 1992; Stranj, 1999; Perko, 1998).
Nadiške doline so zgrajene večinoma iz eocenskih peščenjakov in laporjev (fliš), pa tudi iz
apnencev, konglomeratov in breč. Medtem ko je na flišu prst rodovitna in so ugodne možnosti
za sadjarstvo in poljedelstvo, je na trših kamninah slabša prst (Perko, 1998). Nadiško Beneško
Slovenijo označuje zlasti doslednejši potek državne meje, ki sledi večinoma hidrografski
raztočni liniji med soškimi in nadiškimi pritoki, ti pa so izoblikovali pahljačasto razporejen
sistem dolin, ki ima svojo stično točko v neposredni bližini Čedada s Špetrom Slovenov
(Bufon, 1992).
Celoto, ki jo tvorita porečje Tera in Nadiže, se pogosto členi na tri enote: zahodno, srednjo in
vzhodno Benečijo. Zahodna Benečija predstavlja pretežno gorati in pretežno slovenski občini
Bardo in Tipana, srednja Benečija zajema pas šestih občin na območju, kjer nižina prehaja v
hribovje in kjer se je slovenska prisotnost zožila na skrajni gorski rob (Občine Gorjani, Čenta,
Neme, Ahten, Fojda in Tavorjana), vzhodno Benečijo pa tvori sedem pretežno slovenskih
občin v porečju Nadiže (Podbonesec, Sovodnje, Srednje, Grmek, Dreka, Sv. Lenart, Špeter).
Slednjim je tu dodana tudi občina Praprotno in mesto Čedad, ki predstavlja višje upravno
središče te regije, v katero se je nedavno preselilo večje število Benečanov (Stranj, 1999).
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2.3.2. DEMOGRAFSKI RAZVOJ BENEŠKE SLOVENIJE
Za tersko Beneško Slovenijo je značilna zelo razgibana in neenotna orografska podoba
pokrajine, kar je omogočilo izredno raznolikosti krajevnih govorov. Hkrati to kaže na
pomanjkanje skupnega gravitacijskega jedra, ki bi lahko prispeval k večji družbeni,
ekonomski, pa tudi kulturni in narodnostni koheziji tega območja (Bufon, 1992).
Leta 1901 naj bi Slovenci predstavljali skupaj 38 % vsega prebivalstva Terske Beneške
Slovenije. Ker je v preteklosti območje slovenske segalo vse do navedenih večjih centrov, se
je slovenščina enakopravno uporabljala tudi v mestnih naseljih, vključno s Čedadom. Šele s
prevlado furlanščine se je »umaknila« v periferna, hribovita območja (Bufon, 1992).
Leta 1921 se je skupen delež Slovencev na tem območju povečal za približno dva odstotka.
Največ jih je bilo v občinah Tipana, Bardo in Ahten, najmanj pa v občini Čenta. Ocene
prebivalstva v kasnejših obdobjih se gibljejo med 14 in 40 %. Vseeno pa je jasno, da obstajata
znotraj prikazanega območja, ki meri 335 km2, slovenske poselitve dva različna pasova:
- pedemontanski in etnično mešan pas, kjer živi slovensko prebivalstvo v neposrednem
stiku z večinskim furlanskim prebivalstvom;
- ter etnično bolj ali manj homogen hribovit pas s prevlado slovenskega prebivalstva
(sem spadata občini Bardo in Tipana) (Bufon, 1992).
Nadiška Beneška Slovenija je veliko bolj homogena in enotna kot Rezija in terska Beneška
Slovenija, saj so fizično-geografske razmere omogočile razvoj mezoregionalnega središča
(Čedad s Špetrom) (Bufon, 1992). Sklop sedmih občin Nadiških dolin (skupaj 170 km2) je
ozemlje, kjer Slovenci v Italiji tvorijo najbolj strnjeno, zaokroženo in obsežno prostorsko
celoto (Stranj, 1999).
Nadiško beneško Slovenijo so Slovenci naselili s soške strani v začetku 8. stoletja, to
naselitveno ozemlje pa je zaobjemalo tudi Čedad. Že v času Beneške republike je bila
slovenščina enakopraven jezik v javnosti. Glede na popis iz leta 1901 je slovenski jezik
govorilo skoraj 95 % celotnega prebivalstva (izstopa občina Praprotno, kjer je delež znatno
manjši - okoli 55 %). Leta 1921 naj bi bil skupen delež slovenskega prebivalstva nekoliko
upadel na približno 90 %. V kasnejšem obdobju pa se ocene gibljejo med 82 in 89 %. Na tem
območju, ki meri okoli 200 km2, naj bi leta 1992 živelo okoli 8000 Slovencev (brez Čedada)
(Bufon, 1992).
Območje nadiških dolin označujejo gospodarska pasivnost, dolgoletno izseljevanje in potres
leta 1976, kar je povzročilo odseljevanje in staranje prebivalstva. Poleg tega pa se mlajše
generacije zavedno ali nezavedno »odpovedujejo« svojemu narečju (Pri slovenski manjšin v
Avstriji in Italiji, 1987).
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2.4. GORIŠKO
Karta 5: Goriška pokrajina

Vir: Geoplan-karte in zemljevidi Italije, 2012.
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2.4.1. GEOGRAFSKI ORIS GORIŠKE
Goriško pokrajino opredeljuje ozek pas, ki poteka vzporedno z mejno črto, večinoma v smeri
sever – jug (Bufon, 1992). Na severu meji na Slovenijo, na vzhodu na Slovenijo in Tržaško
pokrajino, na jugu na Pancanski in Tržaški zaliv in na zahodu na Videmsko pokrajino.
Pokrajino zaznamuje precejšnja povezovalna vloga: v Slovenijo vodijo trije mednarodni
cestni mejni prehodi: Neblo, Rožna dolina in Vrtojba, poleg teh pa je veliko tudi
maloobmejnih in dvolastniških prehodov (KLSI-Goriška pokrajina, 1995).
V Goriški pokrajini prevladuje ravninski svet, ki zaobjema 85,4 % pokrajinskega ozemlja,
ostalo pa je gričevnati svet, ki z izjemo Sabotina ne presega 250 m n.v. Pokrajina se deli na
štiri različne pokrajinske enote: flišno gričevje Brd na severu, osrednjo ravnino ob izteku
Soške ravnine v Furlansko nižino, skrajni severozahodni del matičnega Krasa, ter gradeška
laguna ob morju (KLSI-Goriška pokrajina, 1995).
Tudi na geomorfološko strukturo na Goriškem je vplivala orogeneza Alp. Glavne strukture
potekajo v smeri vzhod-zahod in severovzhod-jugozahod. Kras je severni rob obširne
antiklinale, ki seže do več kot 50 km oddaljenega Trsta v smeri zahod-severozahod vzhodseverovzhod. Severni bok Medejskega griča se pod naplavinami nadaljuje. Antiklinala
Sabotina ima smer severozahod-jugovzhod; južni bok je v stiku z eocenskim flišem, ki se više
od Štmavra vklinja v severni smeri. V Goriških Brdih opazimo sinklinalo v smeri
severozahod-jugovzhod in poteka severno or Prevale (KLSI-Goriška pokrajina, 1995).
Tu najdemo tri vrste tal (KLSI-Goriška…, 1995):
1. apnenčasta (kreda-eocen): slednje kamnine najdemo na Krasu, Sabotinu in
Medejskem griču. V spodnjem delu pokrajine Doberdobskega in Sabliškega jezera do Ronk
prevladujejo apnenčasti in dolomitski skladi, zgolj apnenčaste kamnine pa se kažejo na
površju od Doberdobskega jezera proti severu do kraškega roba ter na Sabotinu in Medejskem
griču. V globino segajo približno 1800 m. Najmlajši apnenci iz eocena se nahajajo na Krasu.
2. flišna (eocen): flišne sklade iz eocena najdemo pri Krminu, iz srednjega eocena pa
so kamnine v Goriških Brdih, kjer sta peščenjak in lapor naložena v skladovih. Pod flišem je
starejša kamnina iz kredne dobe, ki ne prodre na površje. Peščeni in laporni fliš ustvarja
nepropustna tla, zato deževnica z vodotoki zarezuje jarke in dolince, vmes pa se oblikujejo
zaokroženi griči-brda, ki jih pokriva povrhnjica iz peščenjaka in laporja. Na njej uspevajo trta
in sadno drevje. Sam lapor prevladuje na območjih Krmina in Ločnika, mešanica obeh med
Ločnikom in Kalvarijo, peščenjak pa sili na površje na območju Kalvarije in Grojne. Na
Krminski gori opazimo sklade flišnega konglomerata;
3. naplavinska (kvartar): gre za starejše in novejše soške naplavine iz drobirja, ki so se
nabrale po zadnji poledenitvi. Pogosto so zbite v konglomerat iz belega in dolomitskega
apnenca. V južnejših predelih prevladujeta pesek in glina z jeziki drobirja, ki potekajo zlasti v
smeri sever-jug.
Vodovje goriške pokrajine opredeljujejo reke Soča, Vipava in Idrija (mejna reka med
videmsko in goriško pokrajino). Poleg tega pa so tu značilni še podzemski tokovi na
Doberdobskem Krasu in skupina presihajočih jezer z Mošenicami ter slani zamočvirjeni
predeli v spodnjem toku Soče, potoki, nekaj prekopov in morje (KLSI-Goriška pokrajina,
1995).
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Dolžina Soče znaša v goriški pokrajini 40 km. Soča vsekakor je eden izmed najpomembnejših
oblikovalcev pokrajine na Goriškem, zlasti po zadnji ledeni dobi. Na naplavinah je reka
najprej oblikovala korito, sčasoma pa je ustvarila terase, na katerih leži sedanja Gorica.
Sestava naplavin se je spremenila v olocenu, ker jih je prinašala voda tudi iz zgornjega dela
Soške doline (pred tem so naplavine romale proti Nadiži in po njej v Furlansko ravnino)
(KLSI-Goriška pokrajina, 1995).
Vipava se izliva v Sočo kot levi pritok v bližini Sovodenj, Ter pa se zaradi hudourniškega
značaja le občasno pojavlja kot desni pritok niže od Vileša. Obrežna pasova sta precej
poraščena (KLSI-Goriška pokrajina, 1995).
Na Krasu zemlja ni posebno rodovitna. Pogozditev poteka na račun pašnikov in travnikov.
Prevladuje grmičasto rastlinje, posebno ruj, hrast in bor. V današnjem okviru Goriške
pokrajine je izoblikovanih pet osnovnih predelov: Brda, mesto Gorica z okolico, Kras, Laško
(območje osmih občin v obliki trikotnika med Krasom, Sočo in morje, ki težijo k Tržiču in
skupno merijo 138 km2) in vzhodna Furlanska nižina z lagunasto obalo (Stranj, 1999; KLSIGoriška pokrajina, 1995).

2.4.2. DEMOGRAFSKI RAZVOJ GORIŠKE
V Goriški pokrajini živi največ Slovencev v italijanskem delu Brd z občinami Dolenje, Krmin
in Števerjan, v mestnem jedru in predmestjih Gorice in na Goriškem Krasu z občinami
Doberdob, Sovodnje in Zagraj, deloma tudi v občinah Moš, Ronke in Tržič (Perko, 1998).
Goriško območje so Slovenci kolonizirali v 7. stoletju. Središče je predstavljalo mesto Gorica,
ki je s slovenskim imenom prvič izpričana leta 1001. Večinsko prebivalstvo so sprva
predstavljali Slovenci, po 13. stoletju (v času Avstrije) pa se je etnična struktura prebivalstva
spremenila: poleg Slovencev so tu živeli še Furlani, Italijani in Nemci. Slovenci so bili
omejeni na Kras in Goriška Brda, od romanskega prebivalstva pa jih je ločevala naravna meja
med vzpetim in ravnim svetom, z izjemo predela okoli Gorice, kjer je slovensko prebivalstvo
segalo do Soče. Goriško območje je s tržaškim uradno prešlo pod italijansko upravo leta 1920
po Rapalski pogodbi in ponovno po drugi svetovni vojni po uveljavitvi mirovne pogodbe z
Italijo leta 1947 (Bufon, 1992; Perko, 1998).
Po popisu iz leta 1880 naj bi bilo tu kar 63 % celotnega prebivalstva Slovencev, v sami Gorici
le 18 %. Leta 1910 je delež Slovencev znašal le še 34 %, leta 1921 samo še 29 % celotnega
prebivalstva, po povojnih ocenah pa naj bi se delež gibal med 10 in 15 % (Bufon, 1992).
V zamejski literaturi se je doslej uveljavilo načelo, da klasično slovensko poselitveno ozemlje
na Goriškem meri okoli 190 km2, kjer naj bi leta 1992 živelo okoli 17.000 Slovencev. Sem
spadajo naslednje občine: Dolenje, Krmin, Števerjan, Gorica, Sovodnje, Doberdob, Ronke in
Tržič. Vseeno bi bilo potrebno dodati še občini Moš in Zagraj (Bufon, 1992).
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2.5. TRŽAŠKO
Karta 5: Tržaška pokrajina

Vir: Geoplan-karte in zemljevidi Italije, 2012.

2.5.1. GEOGRAFSKI ORIS TRŽAŠKEGA
Tržaška pokrajina je najmanjša pokrajina v Italiji. Zavzema ves jugovzhodni del dežele. Na
severu meji na Goriško pokrajino, na vzhodu in jugu na Slovenijo in na zahodu na Jadranskim
morjem.
Tržaška pokrajina predstavlja naravno stičišče med sredozemsko in alpsko regijo in je zato
dokaj raznolika in pestra tudi z geomorfološkega vidika. Večji del regije zavzema južni bok
Krasa. Po južnem pobočju Kraške planote se vzdolž morske obale vije ozek pas fliša. Na
jugovzhodnem robu tržaške pokrajine se razširi ter oblikuje zaobljene tržaške in miljske griče,
ki pa pripadajo Istri, že drugi naravno-pokrajinski enoti (KLSI-Tržaška pokrajina, 1990).
Tržaški kras se deli na tri površinske pasove (KLSI-Tržaška pokrajina, 1990):
1. mejni hrbet, ki se od najvišje vzpetine Kokoši nad Bazovico proti SZ spusti na okoli
150 m n.v.;
2. osrednjo uravnavo (bazovsko-nabrežinska suha dolina ali podolje), ki se od JV proti
SZ spusti od okoli 400 na samih 20 m n.v., ko že tone v spodnjo soško dolino;
3. ter na vzpeti Kraški rob, ki predstavlja skrajni južni rob matičnega Krasa in se v isti,
dinarski smeri spusti od okoli 450 na približno 100 oz. 50 m n.v.
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Južno od Brojnic se na Kraški rob naslanja flišno pobočje, ki se od Trsta proti jugu, predvsem
pa v miljski občini, razčleni v izrazitejšo gričevnato pokrajino z n.v. do 250 m (KLSI-Tržaška
pokrajina, 1990).
Kraška tla niso povsem homogena. Sestavljajo jih različni eocenski-kredni apnenci, ki jih
glede na nastanek, njihovo čistost in vrsto vsebovanih primesi delimo na več skoraj
vzporednih pasov: spodnje kredni pas (vzdolž državne meje od Grmade do Volnika), pas
dolomitizirane apnenčaste breče in dolomita, sosledje svetlih skladovitih krednih apnencev,
bituminozni drobnoskladoviti sloji (nabrežinski in rudistni apnenec), tanka plast eocenskih
apnencev (južni rob celotne Kraške planote), kompleks fliša je sestavljen iz menjavanja
eocenskih plasti laporja in peščenjaka, holocensko glinasto-blatno Žaveljska ravnica in mlajše
prodnate nasutine vzdolž spodnjega toka Glinščice oz. Reke (KLSI-Tržaška pokrajina, 1990).
Poleg pestre sestave tal je pestra tudi morfološka slika kraškega sveta. Kraško preoblikovanje
se je začelo po alpidsko-dinarski orogenezi. Takrat so apnenčaste plasti, ki so nastale v morju,
počasi prišle na površje, kjer so jih začele preoblikovati agresivne padavinske vode. Drugačen
potek kraškega preoblikovanja so bili deležni tankoplastni, gosto prepokani glinasti in
bituminozni apnenci. Voda je sicer naglo pronicala skozi njihove razpoke in jih raztapljala, z
odlaganjem velike količine netopnih primesi pa je zadela ob spodnje razpoke, kar je
preprečilo nadaljnje odtekanje deževnice v notranjost. Tako so nastala območja z debelejšo
zemeljsko plastjo, t.i. »pokriti kras« (KLSI-Tržaška pokrajina, 1990).
Voda se je iz površja večinoma umaknila v notranjost. Za deževnico je najpomembnejša
oblikovalka Tržaškega Krasa Notranjska Reka, sledijo pa ji Glinščica in Reka.
Notranjska Reka izvira pod Snežnikom in ponikne v Škocjanskih jamah. Na dan spet priteče
pri Štivanu kot Timava. Deloma prihaja na dan v manjših izvirih, tudi podmorskih, v Brojnici
pod Nabrežino in vzdolž tržaške obale (KLSI-Tržaška pokrajina, 1990).
Na JV robu tržaške pokrajine, kjer je stičišče med flišem in apnencem, teče kratka, 13 km
dolga ponikalnica Glinščica. Izvira na drugi strani državne meje, kjer pride na površje iz
flišnatih globokih grap. V preteklosti je v zgornjem delu doline voda najprej odplavila flišne
usedline, nato pa je izdolbla v apnenčasto skalo slikovito tesen, ki zaradi svoje skalovitosti
daje videz visokogorske pokrajine. Padavinske vode Socerbske planote se stekajo tudi v izvire
Osapskega potoka ali Reke, ki je tretji največji vodotok v Tržaški pokrajini. Reka je kratka in
izvira v glavnem v Osapski jami, teče mimo Oreha ter se izliva v Miljski zaliv. Glinščica in
Reka sta s svojimi pritoki zasuli edini večji aluvialni ravnici v pokrajini. Ostali potoki, ki
izvirajo na meji med kraškim in flišnim svetom, so veliko krajši in za reliefni značaj Tržaške
pokrajine manj pomembni (KLSI-Tržaška pokrajina, 1990).
Območje tržaške pokrajine je zelo razgibano, kar posledično vodi do različnih klimatskih
razmer. Najpomembnejši dejavnik na podnebne razmere Trsta in njegove okolice je bližina
morja, zato je za to področje značilna pretežno morsko-mediteranska klima. Posebno v
zimskih mesecih je močno čutiti tudi vpliv hladne burje. Na kraški planoti so klimatske
razmere bolj kontinentalne (npr. Bazovica), saj je območje zaradi lege odprto hladnim
vetrovom. Srednja temperatura je za več kot 3°C nižja kot v Trstu, veliko večja pa je tudi
temperaturna razlika med dnevom in nočjo. Poleg tega pade na kraški planoti več padavin,
predvsem snežnih. Vmesno podnebje ima Križ, ki leži na kraškem robu 200 m nad morjem.
Južni vetrovi mu prinašajo več padavin (KLSI-Tržaška pokrajina, 1990).
K preoblikovanju Krasa pa je pripomogel tudi človek. Sprememba pokrajine je najbolj opazna
pri kultiviranju zemljišč, ko so iz skalnatega površja skušali pridobiti čim bolj uporabna tla.
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Odstranjeno kamenje so večinoma uporabljali za postavljanje značilnih mej med parcelami.
Poleg tega so širili in urejevali doline oz. vrtače, gradili terase, ustvarjali kale in napajališča,
krčili so gozdove ter podobno preoblikovali pokrajino (KLSI-Tržaška pokrajina, 1990).

2.5.2. DEMOGRAFSKI RAZVOJ TRŽAŠKEGA
Slovensko prebivalstvo je najbolj kompaktno, številno, homogeno in organizirano na
Tržaškem, kjer slovensko poselitveno ozemlje skoraj v celoti sovpada z upravnopolitičnimi
mejami tržaške pokrajine (izjema je zahodni del občine Milje) (Bufon, 1992). Sem spadajo
občine Devin-Nabrežina, Zgonik in Repentabor. Pretežno slovenski sta tudi občini Trst in
Dolina, skromna manjšina pa so tudi v Miljah (Perko, 1998).
Območje poselitve zajema robno planoto Kras, robni del Socerbskega Krasa, vmesno dolino
Glinščice, flišno gričevje, ki sega iz Istre, ter obalno ravnico. Mesto Trst je nastalo v srednjem
veku na delti potoka ob obali pod gričem Sv. Justa (Gams, 1996). Tržaško območje je bilo z
Goriškim ob koncu 1. svetovne vojne priključeno k Italiji, po 2. svetovni vojni pa do leta 1954
organizirano v t.i. Svobodno tržaško ozemlje, nato pa spet dodeljeno k Italiji. Slovenci so to
območje naselili v dveh naselitvenih valih. Prvi val seže v 6. stoletje, neposredno okolico
Trsta pa so Slovenci poselili šele ob koncu 17. stoletja. Večjezična praksa se je ohranila vse
do prebujanja nacionalnih gibanj sredi 18. stoletja. Leta 1880 so Slovenci predstavljali v
tržaški občini 22 % celotnega prebivalstva: v mestnem središču le 5 %, v okolici pa kar 98 %,
v ostalih občinah pa so skupno predstavljali 83 % prebivalstva. Leta 1890 je bilo v središču 8
% Slovencev, v predmestju 43 % in v okolici vsega 95 %, leta 1921 pa naj bi bil skupni delež
slovenskega prebivalstva na tržaškem območju le še 19 %. Leta 1949 naj bi skupen delež
Slovencev znašal 13 %, potem pa je zaznati močan upad. Leta 1985 naj bi bilo tako samo še
10 % slovenskega prebivalstva. Po oceni SLORI naj bi na Tržaškem, ki meri 210 km2, živelo
okoli 40.000 Slovencev (Bufon, 1992; Perko, 1998).
Značilna je izredna koncentracija prebivalstva v mestu Trst. Kljub temu, da zavzema 19 %
ozemlja pokrajine, v njem prebiva približno 85 % vsega prebivalstva tržaške pokrajine. V
ostalih urbanih naseljih, kot so Milje in Opčine, živi 5 % vsega prebivalstva, ostalih 10 % pa v
70ih manjših podeželskih krajih (KLSI-Tržaška pokrajina, 1990).
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3. ZGODOVINSKI RAZVOJ SLOVENCEV V ITALIJI IN PRAVNO
POLITIČNI OKVIR
3.1. ZGODOVINSKI PREGLED POMEBNEJŠIH DOGODKOV
3.1.1. OBDOBJE OD NASELITVE SLOVANOV DO PLEBISCITA LETA 1866
V zgodovinskem razvoju se je ozemlje avtohtone poselitve Slovencev v Italiji delilo, kar je
povzročilo različen razvoj in kar se še danes kaže v razlikah v položaju Slovencev v
pokrajinah Trst in Gorica ter v Videmski pokrajini (Pri slovenski manjšini v Avstriji in Italiji,
1987).
Slovani so območje začeli naseljevati v 6. stoletju. Najprej so naselili Kanalsko dolino (360
km2) in Vipavsko dolino od Gorice ob Soči ( v Italiji okoli 187 km2). Beneško Slovenijo
(okoli 516 km2), skupaj z Rezijo (120 km2) so naselili na začetku 8. stoletja. Že okoli leta 600
so na območju Trsta dosegli morje (med Devinom in Prosekom) in kraški rob nad Tržaškim
poljem. Samo polje so naselili konec 11. stoletja, ko je takratno prebivalstvo Trsta začelo
opuščati kmetijstvo in se preusmerilo v trgovino (Pri slovenski manjšini v Avstriji in Italiji,
1987).
Etnična meja med slovenskim in romanskim narodom je sovpadala z geografsko mejo med
Furlansko ravnino na zahodu in predalpskim hribovjem ter visokimi kraškimi planotami na
vzhodu. Razmejitev pa je bila odraz tudi različnih vojaških (v obdobju med 7. in 8. stoletjem
je tu potekala langobardska utrjena obrambna linija pred Slovani) in političnih mej (med
Benetkami in habsburškim področjem od 1500 do 1797). Okoli 1900 so ob tej meji na eni
strani ležali popolnoma slovanski kraji, na drugi pa romanski (Pri slovenski manjšini v
Avstriji in Italiji, 1987).
Teritorij naselitve je predstavljal boj med srednjeevropskim in italijanskim tipom fevdalizma.
Konec 8. stoletja je to območje prišlo pod frankovsko državo, leta 843 pod Italijo, leta 952 pa
ga je Oton Veliki pridružil nemškemu cesarstvu. Leta 948 se je Trst odcepil od Istre in se
samostojno razvijal do prehoda pod habsburško oblast leta 1382. Formirala se je tudi Gorica,
ki se je odcepila od Furlanije v 14. stoletju in prišla pod habsburško oblast leta 1500, 9 let
kasneje še Tolmin. Kranjska se je razširila do Trsta in Tržaškega zaliva (okoli 1470 do 1811).
Slovenci od Trsta do Karnijskih Alp so bili združeni pod isto oblastjo. Izjema je bila Beneška
Slovenija, ki se je nagibala k Italiji. Slednja je najprej v 11. stoletju prišla pod Oglejsko
patriarhijo, nato leta 1420 pod oblast Beneške republike, kjer je uživala posebne svoboščine
pri davkih in sodni samoupravi, ekonomska in cerkvena odvisnost Čedada pa je ustvarjala
povezanost tamkajšnjih Slovencev z romanskimi sosedi (Pri slovenski manjšini v Avstriji in
Italiji, 1987).
V sredini 18. stoletja je Trst postal glavna luka Habsburške monarhije, v 19. stoletju tudi
daleč najpomembnejše središče na slovenskem teritoriju (190.000 Slovencev od 226.485
prebivalcev leta 1910). Skupaj z Gorico je postal pomemben kulturni center. Vseeno pa se je
kazala razlika med samim mestom Trst in njegovim najožjim zaledjem. Mesta je naseljevala
italijanska večina, slovensko prebivalstvo pa je bilo močnejše v okolici. Zaradi
»manjšinskosti« v mestu je prišlo do zahtev po povečanju slovenskega kulturnega življenja v
mestu ter do zahtev za osnovanje slovenske univerze in narodne avtonomije (Pri slovenski
manjšini v Avstriji in Italiji, 1987).
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3.1.2. BENEŠKI SLOVENCI
Beneški Slovenci so bili v isti državi, habsburški monarhiji, z vsem Slovenci samo v obdobju
od 1797 do 1866. Takrat se začne prava zgodovina slovenske narodnostne manjšine v Italiji
(Kacin Wohinz, 2005). Tega leta je Beneška Slovenija prišla pod Italijo na račun izvedenega
plebiscita, kjer so vsi upravičenci (večina jih je bila italijanske narodnosti) glasovali pritrdilno
zaradi spomina na Beneško republiko, kjer so uživali široko upravno avtonomijo in bili
oproščeni davkov v zameno za varovanje meje. Beneška Slovenija je tako postala del
Videmske pokrajine, kamor so spadali tudi goriški Slovenci in Kanalska dolina s Trbižem, ki
je v tej pokrajini ostala tudi kasneje (Pri slovenski manjšini v Avstriji in Italiji, 1987; Kacin
Wohinz, Pirjevec, 2000; Kacin Wohinz, 2005). Na odločitev pa so vplivala tudi naslednja
dejstva (Jeri, 1975; Kacin Wohinz, Pirjevec, 2000):
- šibka narodna zavest: Slovenci v osrednji Sloveniji so se komaj začeli narodnostno
prebujat;
- odmaknjenost območja v težko prehodnem svetu;
- primitivna sredstva za širjenje kulture in jezika;
- splošno zaostala agrarna proizvodnja;
- gospodarska odvisnost od furlanskega prostora;
- številčnost in visoka stopnja organiziranosti italijanskega naroda in njegov
subjektivni negativni pritisk.
Politika Italije je bila usmerjena k oblikovanju moderne, nacionalne in centralistično urejene
države, v kateri ni bilo prostora za jezikovne in etnične partikularizme. Še posebej so bili
predmet napadov Slovenci in Hrvati (Kacin Wohinz, Pirjevec, 2000). Kljub temu, da je 24.
člen Albertinskega statuta zagotavljal enak položaj in enake pravice ne-italijanskim
narodnostim kot preostalim državljanom, za njih ni bilo predvidenih jamstev (Bajc, Klabjan,
2008). V Beneški Sloveniji so oblasti razpustile že tako redke krajevne ustanove, ki so v
Špetru Slovenov kazale na nekdanjo avtonomijo območja, in jih prenesle v Čedad, obenem pa
začele z načrtno asimilacijo. Italijanščina je postala edini jezik v upravi in na sodišču so
uvedli italijanščino, poglavitno sredstvo raznarodovalnega procesa pa je postala šola, kasneje
tudi cerkev (Kacin Wohinz, Pirjevec, 2000). Slovenskih šol v Benečiji ni bilo, slovenski jezik
so preganjali tudi iz cerkva.
Kljub sovražnemu odnosu italijanskih oblasti se je ideja o pripadnosti širši slovenski narodni
skupnosti širila naprej (Bajc, Klabjan, 2008). Beneške Slovence so proti koncu stoletja
vendarle dosegli vsaj odmevi kulturnega vzpona, ki je v tem času zajel širši slovenski narod
na območju Italije. Iz Gorice, Ljubljane, predvsem pa iz Celovca so začele prihajati knjige v
slovenskem jeziku. Za uveljavitev slovenske kulture in besede je v tem obdobju največ storil
duhovnik, pesnik in pisatelj Ivan Trinko-Zamejski. Kljub lojalnosti do italijanske države, je
vztrajal, da mora slednja spremeniti odnos in politiko do Beneških Slovencev (Kacin Wohinz,
Pirjevec, 2000). K ohranjanju slovenščine pa je pripomogla tudi naravno-geografska lega, saj
so gorate doline odmaknjene od furlanskih mest. Vseeno so ostre življenjske razmere silile
prebivalstvo k izseljevanju že v drugi polovici 19. stoletja, množično pa v začetku 20. stoletja.
Značilne so bile tudi sezonske emigracije (Kacin, Wohinz, 2005). Status le-teh in ostalih
Slovencev se je v Videmski pokrajini izboljšal šele na koncu 90ih let 20. stoletja (Bajc,
Klabjan, 2008).
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3.1.3. PRIHOD FAŠISTIČNE OBLASTI
S prvo svetovno vojno je postal program zedinjenja Italijanov sestavni del italijanske državne
politike. Italija se je med vojno hkrati pogajala na obeh straneh, saj je želela iztržiti čim več za
sodelovanje v vojni. Ko je Avstro-Ogrska zavrnila njene ozemeljske zahteve, se je Italija
pogodila z antantnimi silami (Kacin Wohinz, Pirjevec, 2000) in maja 1915 napovedala vojno,
s čimer je odprla 600 km dolgo fronto od prelaza Stelvio do severnega Jadrana. Na vzhodu je
fronta potekala po slovenskem etničnem ozemlju ob reki Soči (Soška fronta) in končala
zahodno od izliva reke Timav v morje. Leta 1917, z vstopom ZDA v vojno, se naj bi odnos
Italije do Slovencev spremenil, namreč predsednik W. Wilson je v znanih 14ih točkah med
drugim zahteval tudi ureditev italijanskih meja po narodnostnem načelu. Italija in Jugoslavija
sta podpisali sporazum, ki manjšinam enega ali drugega naroda, ki bi ostale v mejah drugega
naroda, zagotavlja pravico do varovanja jezika in kulture ter možnost, da razvijajo svoje
gospodarske koristi. Toda sporazum ni imel značaja meddržavne pogodbe, kar pomeni, da se
Italija z njim ni odpovedala ozemeljskim zahtevam (Kacin Wohinz, Pirjevec, 2000).
Med prvo svetovno vojno je gospodarstvo primorskih Slovencev propadalo, območje soške
fronte je bilo opustošeno in uničeno. Z umikom italijanske vojske na Piavo so begunci, ki so
se vračali nazaj, oživeli družbenopolitično in gospodarsko življenje (Kacin Wohinz, Pirjevec,
2000). Večino političnega življenja sta usmerjali dve stranki, katoliško naravnana Slovenska
ljudska stranka in liberalna Narodno napredna stranka. 3. avgusta 1919 sta se združili v
enotno politično društvo Edinost (Bajc, Klabjan, 2008). Poleg tega so se primorski in tržaški
Slovenci množično izrekali za manjšinsko deklaracijo, lotili so se obnove z ustanovitvijo vrste
ustanov in Zvezo slovenskih županov, ustanovili so narodne svete in straže (Kacin Wohinz,
Pirjevec, 2000).
Kot zmagovalka vojne je Italije z Londonskim paktom pridobila Trst, Avstrijsko Primorje in
Istro (t.i. Julijska krajina). Pod Italijo je tako prišlo okoli 5500 km2 slovenskega teritorija s
skupaj okoli 360 000 – 400 000 Slovenci in 200 000 Italijani, ki so večinoma živeli v Trstu in
Gorici (Pri slovenski manjšini v Avstriji in Italiji, 1987). Slovenci so živeli kompaktno
naseljeni vzhodno od agrarne etnične meje, ki je tekla med furlansko nižino in pogorjem, v
mestih Gorica, Trst in na Koprskem pa mešano skupaj z Italijani (Kacin Wohinz, Pirjevec,
2000).
Nova civilna uprava zasedenega ozemlja je vzporedno z demokratizacijo življenja podpirala
nastajajoče fašistično gibanje. Prva fašistična akcija, ki je simbolizirala boj proti slovenski
manjšini, je bila požig osrednjega sedeža slovenskih društev Narodnega doma v Trstu
13.7.1920 in drugih ustanov. V kasnejših letih so skvadristi uničevali vse, kar je bilo
slovenskega. Nasilje je bilo najhujše v Istri in Trstu. Novembra l. 1920 sta Kraljevina SHS in
Kraljevina Italija v Rapallu podpisali pogodbo, ki je določila razmejitev med državama. Meja
je potekala na severu po razvodju med Črnim in Jadranskim morjem, na Postojnskem pa je
segala čez prelaz do Planine in Rakeka in prečkala na vzhod tekočo reko Pivko. Italija si je
tako prisvojila tudi povsem slovenska ozemlja (širok pas Notranjske iz dežele Kranjske),
zunaj matične države je ostala četrtina slovenskega naroda (Kacin Wohinz, Pirjevec, 2000).
Oktobra 1922 je fašizem postal uradna politika, s čimer se je asimilacija še zaostrila. V
veljavo je stopila Gentillijeva šolska reforma, ki je ukinila slovenske in hrvaške šole,
italijanščina pa je postala glavni in edini uradni jezik (Bajc, Klabjan, 2008). Leta 1927 so
teritorij razdelili na tri province: Videmski pokrajini je priključena Kanalska dolina, ki je prej
pripadala Koroški, Posočje in Notranjski Kras pa sta dodeljena Gorici in Trstu (Pri slovenski
manjšini v Avstriji in Italiji, 1987). V istem letu je bila na predlog fašistične stranke sprejeta
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odločitev o popolni asimilaciji Slovencev in Hrvatov, ker je privedlo do pospešenega
izseljevanja Slovencev in Hrvatov predvsem v Jugoslavijo in Argentino (Bajc, Klabjan,
2008). Fašistični raznarodovalni pritisk se ni omejeval zgolj na politično in kulturno zatiranje:
slovensko skupnost so hoteli gospodarsko oslabiti, kar jim je tudi uspelo, saj so uničili tudi
slovenske denarne zavode. Posledično je prišlo do emigracij, ki jih je v imenu etnične
bonifikacije spodbujala sama oblast (Kacin Wohinz, 2005).
Istočasno s pritiski in asimilacijo se je razvijal tudi narodnoosvobodilni upor fašističnim
oblastem. Že leta 1927 je nastala organizacija TIGR kot organizacija oboroženega opora proti
raznarodovanju (Bajc, Klabjan, 2008), ki je izšla iz narodno liberalne struje. Ustanovila jo je
radikalno usmerjena mladina, potem ko je bilo zatrto legalno društveno delovanje. Program
dejavnosti za ohranitev narodne individualnosti je vseboval preprečevanje fašizacije
prebivalstva, preganjanje kolaboranstva in varovanje ljudi pred mehko asimilacijo,
organiziranje bojkota fašističnih ustanov, širjenje prepovedane slovenske knjige in
antifašistične literature med ljudmi (časopise Borba, Svoboda, Ljudska fronta in Straža ob
Soči ter različne letake), organiziranje pouka maternega jezika na domovih,… Z
demonstrativnimi terorističnimi akcijami je opozarjala svetovno javnost na brezupen položaj
same sebi prepuščene narodne skupnosti (Kacin Wohinz, Pirjevec, 2000). Prvi tržaški proces
proti tigrovcem leta 1930 (Bazoviške žrtve Ferdinand Bidovec, Fran Marušič, Zvonimir
Miloš, Alojz Valenčič) je samo začasno zadušil delovanje organizacije, sodelovanje
organizacije pa se je kasneje povezalo s krščansko socialno stranko in komunisti (Bajc,
Klabjan, 2008).
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3.1.4. OBDOBJE MED DVEMA VOJNAMA: DRUŽBENO-POLITIČNE RAZMERE,
RAZNARODOVANJE IN PROTIFAŠISTIČNI ODPOR
Položaj Slovenije in manjšine se je bistveno spremenil z napadom na Jugoslavijo (Pri
slovenski manjšini v Avstriji in Italiji, 1987). Po razpadu in kapitulaciji jugoslovanska vojske,
so Slovenijo razkosali na tri okupacijske cone, ki so bile med seboj ločene z državnimi
mejami:
-

nemška cona je obsegala Gorenjsko na severu ter Štajersko in del Dolenjske na
severovzhodu;
madžarska cona je dobila Prekmurje;
italijanska okupacijska cona pa je zajemala jugozahodno ozemlje z Notranjsko in
Dolenjsko ter glavno mesto Ljubljana (Kacin Wohinz, Pirjevec, 2000).

Italija je zaseden južni del Slovenije z Ljubljano poimenovala t.i. Ljubljanska pokrajina in s
tem kršila mednarodno pravo, ki določa, da do sklenitve miru ni dovoljena priključitev
zasedenega ozemlja (Bajc, Klabjan, 2008). Obsegala je približno 4550 km2 z okoli 340.000
prebivalci, katerim se je pridružilo še okoli 17.000 Slovencev, ki so pribežali iz nemške
okupacijske cone. Ker so si Italijani želeli prikupiti slovenskemu prebivalstvu, je bil odnos do
Slovencev v tej pokrajini liberalnejši, tako da so jim dopuščali etnično in kulturno
avtonomijo. Vseeno so bili podvrženi asimilaciji (Kacin Wohinz, Pirjevec, 2000).
Za takojšen odpor proti okupatorjem je Komunistična partija Slovenije (KPS) skupno s
krščanskimi socialisti, levimi liberalci in kulturniki 26.4.1941 v Ljubljani ustanovila
Osvobodilno fronto (OF). Razvila se je v množično gibanje in je prek svojih organov uvajala
ljudsko oblast. Organizirala je vojaške akcije in atentate na kolaborante, poleg tega pa so se
kot odraz upora Slovenci zavili v kulturni molk, širil se je ilegalni tisk, OF pa je številčno
rasla. Vse to je vznemirilo italijanske oblasti, ki so se leta 1942 morale umakniti iz
Ljubljanske pokrajine (Kacin Wohinz, Pirjevec, 2000).
OF je zahtevala tudi spremembo rapalske meje. Po kapitulaciji Italije je septembra 1943
najprej sledila nemška uprava. Nato pa je Jugoslovanska narodna armada (JNA) v
sodelovanju s slovenskimi partizanskimi odredi v zaključnih operacijah sama osvobodila
celotno Primorje in Trst (Pri slovenski manjšini v Avstriji in Italiji, 1987; Bajc, Klabjan,
2008).
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3.1.5. OBDOBJE OD PODPISA MIROVNE POGODBE LETA 1947 DO RAZPADA
JUGOSLAVIJE
Zahodni rob slovenskega teritorija (skupaj okoli 1400 km2) je po koncu 2. svetovne vojne
ostal v Italiji (na osnovi mirovnega sporazuma z Italijo leta 1946 in na osnovi kasnejše
Svobodnega tržaškega ozemlja Londonskega sporazuma 1954 ter Osimskim sporazumom, ki
je bil podpisan leta 1975, ratificiran pa leta 1977) (Pri slovenski manjšini v Italiji in Avstriji,
1987). Oblast v Trstu in Gorici je sredi leta 1945 prevzelo zaledno vojaško poveljstvo ter
mesti vključilo v Slovensko primorje (Kacin Wohinz, Pirjevec, 2000). Začasno mejo med
Jugoslavijo je označevala Morganova linija, ki je razdelila Julijsko krajino na zahodni del –
cono A, pod upravo Zavezniška vojaška uprava (ZVU), ter na vzhodni del – cono B, pod
Vojaško upravo Jugoslovanske armade (VUJA). Prva je bila sicer formalno nevtralna,
dejansko pa nasprotna projugoslovanski opciji, ker jo je izenačevala s komunisti in Sovjetsko
zvezo. Slovenci, ki so spadali pod cono A (Tržaška in Goriška), so kljub temu od angleškoameriške uprave dobili nekaj pravic, zlasti na področju šolstva (Bajc, Klabjan, 2008).
Septembra 1947 je končno prišlo do uveljavitve določil pariške mirovne pogodbe in s tem do
ustanovitve Svobodnega tržaškega ozemlja (STO). V novi coni je ostala samo Tržaška
pokrajina. STO pa dejansko ni nikoli zaživelo, saj se določila mirovne pogodbe niso izvajala
in niso predvidevala konkretnih sankcij za nespoštovanje le-teh (Bajc, Klabjan, 2008).
Slovenci na Videmskem so po 2. sv. vojni ostali v Italiji, s čimer se njihov položaj ni
izboljšal. Italijanska država jih je še dalje zanikala in je nad njimi izvajala močan pritisk v
okviru tajnih oz. paravojaških skupin (Bajc, Klabjan, 2008). Kot manjšina so se jim v
Videmski pokrajini pridružili še Slovenci iz Goriške pokrajine, a so bili slednji v boljšem
položaju, saj so jim oblasti priznavale narodno identiteto. Ohranili so pridobitve iz obdobja
ZVU (šole in pravico do tiska) (Kacin Wohinz, 2005).
Slovenska manjšina je bila od povojnega obdobja dalje ideološko razdeljena (na Slovensko
kulturno gospodarsko zvezo (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO)). Posledično so se
ločeno udejstvovali tudi na vseh drugih področjih in si s tem oteževali položaj. Slovenska
manjšina v Italiji se je morala stalno zavzemati za vsako posamezno zaščitno določilo,
predvsem pa za celostno izvajanje zaščite (Bajc, Klabjan, 2008).
Z Londonskim memorandumom leta 1954 sta Jugoslavija in Italija prevzeli civilno upravo
nad conama A in B STO, s čimer je bila določena meja med državama. Posledično sta državi
sklenili več sporazumov, ki so urejali življenje ob meji: dovoljenje za preseljevanje
prebivalstva za obdobje enega leta, ureditev prevoza in prometa, pospeševanje gospodarske
izmenjave med obmejnimi območji,… Po podpisu Osimskih sporazumov sta državi leta 1982
obnovili sporazum in razširili obmejni pas. V 80ih letih je Slovenija uvedla politiko enotnega
kulturnega prostora. Pomembno vlogo je imela skupnost Alpe-Adria, ki je vzpostavila
sodelovanje med srednjeevropskimi deželami in regijami na področju infrastrukture,
gospodarstva, kulture, turizma, varovanja okolja in pri raziskavah narodne manjšine (Troha,
2005).
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3.1.6. SAMOSTOJNA SLOVENIJA IN VSTOP V EVROPSKO UNIJO
Prvi izmed mednarodnih sporazumov je bil Posebni statut Londonskega memoranduma iz leta
1954, ki je predvideval jasno določilo glede uporabe slovenščine v javni upravi in ustnem
sporočanju. Leta 1975 so bili podpisani Osimski sporazumi, ki so še formalno določili
italijansko-jugoslovansko mejo. Vseeno se smernice iz Londonskega sporazuma niso
upoštevale in izvajale. Nekaj rešitev je s svojimi razsodbami prispevalo ustavno sodišče.
Razsodbi iz leta 1992 in 1996 sta jasno povedali, da je omenjena raven zaščite z ratifikacijo
osimskega sporazuma postala efektivni del notranje italijanske zakonodaje. Leta 1998 je
medtem prišlo do sprejetja novega 109. člena Kazenskega postopka, ki jamči za uporabo
manjšinskih jezikov v postopku pod pogojem ničnosti sodnih aktov. Problemi so nastopali
predvsem na področju šolstva. 90ta leta zaznamuje razpad Jugoslavije in s tem novosti v
povezavi s pravnim položajem slovenske manjšine v Italiji. Leta 1999 je prišlo do
izglasovanja splošnega zakona št. 482 o zaščiti jezikovnih manjšin v Italiji, dve leti kasneje pa
do dolgo pričakovanega zakona št. 38 o zaščiti slovenske manjšine v Deželi FJK. Zakon
zaradi njegove nedorečenosti dopušča preveč tolmačenj pri sami uporabi zakona (Bajc,
Klabjan, 2008).
V začetku 90-ih let se je z razpadom SFRJ in nastankom Slovenije manjšina znašla v novih
okoliščinah. Izgubila je vlogo posrednika med državama, matična država pa ji je namenjala
manj pozornosti, kar se je odražalo pri gospodarskih problemih. Po 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 pa je
kasneje preraslo v program Interreg IIIA. V teh projektih so bile institucije manjšine
pomemben posrednik in mnogokrat glavni porabnik sredstev (Slovenska manjšina v Italiji,
2012).
Pravni status manjšine je leta 2001 opredelil dolgo pričakovani zaščitni zakon št. 38 za
Slovence v Italiji, ki definira skupnost in ji zagotavlja pravice ter finančna sredstva. Vendar so
določila zakona v praksi mnogokrat kršena. Z vstopom Slovenije v Evropsko Unijo in s tem v
območje vrednotenja multikulturalizma je manjšina pridobila na ugledu. Še vedno pa jo
definirata notranja politična in ideološka razklanost, nestabilno gospodarstvo ter inferioren
odnos večinske skupnosti v Italiji do slovenske manjšine (Slovenska manjšina v Italiji, 2012).
Pretekle izkušnje zamejskih Slovencev večinoma niso pozitivne. Kot ogrožena skupnost se je
v tuji državi bojevala za svoj obstoj. Ujeta med dve različni kulturi ni nikamor zares
pripadala: v Republiki Italiji so jih dojemali kot tujek, matična država pa z njimi ni znala
vzpostaviti zadovoljive politike in odnosa, da bi lahko soobstajala na tujem ozemlju. Vendar
pa vzpostavitev Evropske unije ni nujno zlo. Po eni strani lahko pomeni oslabitev nacionalne
identitete (in s tem vzpostavljanje in krepitev občutka pripadnosti širši skupnosti, torej
Evropi), po drugi strani pa zaradi poudarjanja načela večkulturnosti nudi možnost, da se na
novo vzpostavi ali nacionalna ali lokalna identiteta. Različne generacije slednje različno
dojemajo: starejši želijo krepiti nacionalno identiteto, torej slovensko, mlajši pa poudarjajo
lokalno identiteto, saj so odrasli na prostoru, kjer sobivata dve kulturi. Ne glede na to, se
identiteta krepi na podlagi druženja in organiziranja, ki se od večinskega naroda razlikuje po
glavnem identifikatorju nacionalnosti: uporabi jezika (slovenščine). Različne oblike
organiziranja ogroženo skupnost krepijo ter ji nudijo pomoč in oporo. Vendar pa ni dovolj
samo »obstajati«. Posamezniki skupnosti in društva morajo sodelovati med sabo, potreben pa
je tudi korekten odnos tako z državo, v kateri je skupnost ostala, kot tudi z matično državo.
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Širitev Evropske unije in omogočanje prostega pretoka prometa, ljudi, blaga in komunikacije
čez italijansko-slovensko mejo tako po eni strani predstavlja nove možnosti zbliževanja z
matičnim narodom v okviru skupnega slovenskega prostora (SSKP), po drugi pa odpira tudi
nove možnosti na področju povezovanja z drugimi manjšinami, npr. z italijansko manjšino v
Sloveniji (Jagodic, 2008), ali pa tudi s slovenskimi manjšinami in skupnostmi drugje po svetu.
Slovenska manjšina, jezik in kultura so pridobili na statusu, kar sproža pozitivne premike v
odnosu do večinskega naroda. Z naraščanjem interesa večinskega naroda za slovenski jezik in
kulturo počasi izginjajo predsodki in stereotipi, ki so dolgo zaznamovali odnos med
skupnostma. Hkrati je beležiti porast čezmejnega sodelovanja in integracijo obmejnega
prostora, kar posledično vodi do povečanja čezmejne mobilnosti in pretoka ljudi (večji pretok
kadrov). Vseeno lahko to vodi so spremembe etnične strukture (priseljevanje Italijanov in
njihovo vključevanje v slovenska društva) (Mezgec, 2008).
Prvine, ki slovenski skupnosti v Italiji ponujajo nove priložnosti, so torej članstvo Slovenije v
Evropski uniji, določitev teritorija, na katerem se bo izvajal zaščitni zakon, Slovencem bolj
prijazne krajevne uprave ter večja povezanost manjšin ob meji (Programska konferenca
SKGZ-SSO, 2002).
Problem pri urejanju položaja manjšine predstavlja dejstvo, da je slovenska skupnost še vedno
razklana na dva dela; posledično se ločeno predstavljajo tudi širši javnosti. V kolikor želijo
dosegati boljše rezultate, je potrebno najprej pogledati stanje, v katerem se manjšina dandanes
nahaja, nato poiskati temeljne smernice razvoja in končno stopiti skupaj pred upravne organe,
a se predstavniki obeh polov. Ideološke razkole je pri nekaterih stvareh potrebno pustiti za
sabo, sploh če je skupni cilj uporaba slovenščine tako v zasebni kot tudi javni sferi,
zagotavljanje zakonsko opredeljenih denarnih sredstev za delovanje in razvoj slovenske
skupnosti in pridobivanje ugleda v širši javnosti. Prvi korak je predstavljala skupna
konferenca SKGZ in SSO leta 2003. Ne sme pa se tam končati. Dobra izhodišča za doseganje
skupnih ciljev predstavljajo izsledki raziskav, ki jih opravlja SLORI, in prikazujejo današnje
stanje manjšine ter podajajo temeljne izzive in smernice, kako naj bi se slovenska skupnost v
Italiji v prihodnosti razvijala.
Še vedno pa mora manjšino podpirati matična država. Obiski predstavnikov in občasne seje
niso dovolj. Probleme in smernice je potrebno konkretizirati in postaviti roke, do katerih se
bodo stvari realizirale ter predvideti sankcije za njihovo ne-upoštevanje. Vprašanje je sicer,
katero telo bi za to skrbelo. Glede na finančno situacijo, v kateri se nahaja Slovenija, bi si
slednja lahko pomagala s prijavljanjem na evropske razpise, ki so namenjeni medkulturnemu
povezovanju. Slednji morajo biti sicer pravilno zastavljeni in v skladu z aktualnim družbenim
stanjem. Projekti bi šli lahko v smeri vključevanja manjšin na obeh straneh meja,
izobraževanja in seznanjenja Slovencev znotraj meja Slovenije o manjšinah zunaj, predvsem
pa bi se dalo izkoristiti mlajše generacije na vseh nivojih izobraževanja z organiziranjem
projektov, ki vključujejo izmenjave, financirane raziskave, pripravništva in prakse,… Vedenje
o zamejskih Slovencih je potrebno konkretneje umestiti v šolski sistem na vseh ravneh, saj se
le tako lahko pravočasno oblikuje zavest o širši slovenski skupnosti in njeni problematiki, s
tem pa se poveča interes do njenega skladnega razvoja in izboljšanja stanja, v katerem se le-ta
nahaja.
Na večjem ugledu pa mora delati tudi manjšina sama in uporabljati pravice, ki so jim
dodeljene (uporaba slovenščine v uradih in v stikih z italijansko večino, vključevanje v
dejavnosti slovenske manjšine, spremljanje slovenskih medijev…). Pogosto pride do tega
zaradi pomanjkanja znanja slovenščine. Slednje je rešljiv problem, v kolikor je učenje
slovenščine aktualno in prilagojeno novim razmeram. Sam pouk se da popestriti z uporabo
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novih tehnologij (računalniki, internet), z gledanjem slovenskih filmov in poslušanjem
slovenske glasbe, s terenskim raziskovanjem, projektnim delom,… Vse pa naj temelji na
kritičnem vrednotenju. Bolj kot bo pestra in kakovostna »ura slovenščine«, več ljudi bo
pritegnila, večje bo zanimanje, bolj se bo krepila nacionalna identitete in bolj bo skupnost
povezana.
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3.2. PRAVNO-POLITIČNI OKVIR SLOVENSKE NARODNE SKUPNOSTI V ITALIJI
Območje slovenske zgodovinske poselitve zaznamuje pestra etnična struktura. Zaradi te
značilnosti je bilo postavljanje političnih meja na območju severnega Jadrana problematično
od začetka nacionalnih gibanj v 19. stoletju (Slovenska manjšina v Italiji, 2012). Stanje
pravno-politične zaščite je tako med pokrajinami neenotno, kar je posledica različnih
zgodovinskih razmer.
Tržaška in Goriška pokrajina sta do leta 1918 pripadali Avstro-Ogrski. Imeli sta slovenske
šole, v uradih in na sodišču pa je bila slovenščina uradni jezik (Pri slovenski manjšini v
Avstriji in Italiji, 1987). Nasprotno je bilo v Beneški Sloveniji, kjer oblasti že pred letom 1914
oz. 1918 uradno niso priznavale Slovencev, zato ni bilo slovenščine ne v šolah in tudi ne v
državnih uradih in na sodišču. Slednje je veljalo tudi za Kanalsko dolino, ki je bila do leta
1918 sestavni del dežele Koroške, nato pa so jo priključili Videmski pokrajini v Italiji (Pri
slovenski manjšin v Avstriji in Italiji, 1987).
Zaščita manjšin je bila najprej omenjena v mirovni pogodbi po koncu prve svetovne vojne, ki
je uradno prekinila spopade med razpadajočo Avstro-Ogrsko, novo Kraljevino SHS in
zmagovalno Italijo. Slovensko manjšino v Italiji med obema vojnama zaznamuje predvsem
dejstvo, da pravni mehanizmi v fašistični Italiji niso delovali in da je bil odnos do slovenske
skupnosti posebno diskriminatoren (Slovenska manjšina v Italiji, 2012).
Po 15. septembru 1947, ko je začela veljati mirovna pogodba z Italijo, je za zaščito manjšin
pomemben predvsem člen 15. Slednji obvezuje Italijo, da lahko vsi njeni državljani, ne glede
na pleme, spol, jezik ali vero, uživajo človeške pravice in temeljne svoboščine, kar jim
zagotavlja tudi pravice do svobodnega izražanja, časopisa in publikacij, bogoslužja,
političnega mnenja in javnega zborovanja. Zaradi brutalnega raznarodovalnega ravnanja z
avtohtono slovensko manjšino med obema vojnama v Italiji je potrebno opozoriti še na 16. in
17. člen mirovne pogodbe. Prvi določa, da Italija ne sme priganjati ali nadlegovati italijanskih
državljanov, ki so sodelovali ali izražali simpatijo z drugimi narodi v državi, drugi pa
prepoveduje obnovo političnih, vojaških ali polvojaških organizacij, ki bi hotele odvzeti
ljudstvu njegove demokratične pravice (Jeri, 1975).
Pravice do uporabe slovenščine v šolah, uradih in na sodišču je med obema vojnama odvzel
fašizem. Zavezniška vojna uprava je po letu 1945 uvedla prejšnje stanje, in to je veljalo vse
do Londonskega memoranduma leta 1954 (Pri slovenski manjšin v Avstriji in Italiji, 1987).
Tako je bila po drugi svetovni vojni pravna zaščita zagotovljena le delu slovenske manjšinske
skupnosti (STO pod zavezniško vojaško upravo,) medtem ko Slovenci severneje od tod niso
bili prepoznani kot posebna skupnost (Slovenska manjšina v Italiji, 2012).
Zaščito slovenski manjšini v Italiji je uradno zagotavljala tudi sama italijanska ustava iz leta
1948 (Slovenska manjšina v Italiji, 2012), ki je neposredno in posredno vsebovala norme, ki
zadevajo položaj narodnih in jezikovnih manjšin v Italiji. Glede na 2. člen republika priznava
in jamči za človekove pravice, 5. člen pa med drugim priznava krajevno oz. lokalno
samoupravo. Pomembna sta še člena 3 in 6, ki uzakonjujeta enakost pred zakonom ne glede
na spol, pleme, jezik, veroizpoved, politično prepričanje, osebni in družbeni položaj. Poleg
tega republika s posebnimi normami varuje jezikovne manjšine (Jeri, 1975). Problematična je
bila predvsem Videmska pokrajina, kjer slovenski skupnosti za razliko od Tržaškega in
Goriškega sploh ni bil priznan obstoj. Omenjeni pokrajini (ne pa tudi Videmska) sta bili
predmet povojnega razmejevanja, zaradi česar je bilo strateško primerno zagotavljati pravno
varstvo manjšinske skupnosti (Slovenska manjšina v Italiji, 2012).
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5. oktobra 1954 je bil podpisan v Londonu Memorandum o soglasju. Najpomembnejši
sestavni del sporazuma je Posebni statut, ki na recipročni podlagi jamči narodnostne pravice
manjšin na območju, na katerega se je raztegnila italijanska oz. jugoslovanska uprava. Gre za
prvi mednarodni pravni instrument, ki sicer na omejenem območju (velja le za tržaško
območje, nekdanjo cono A STO) celoviteje ureja zaščito dela slovenske narodne manjšine v
Italiji (Jeri, 1975).
Povojno obdobje zaznamuje predvsem dejstvo, da slovenska skupnost zaradi različnih
ideoloških pogledov ni uspela združiti političnih moči v enotno slovensko politično stranko
ali krovno organizacijo. Leta 1975 so bili podpisani Osimski sporazumi med Italijo in
Jugoslavijo, po katerih med drugim obe državi potrjujeta svojo privrženost načelu največje
mogoče zaščite državljanov – pripadnikov manjšine. Vseeno pa niso prinesli praktičnih
sprememb. Italija je še naprej nadaljevala z anti-slovensko propagando in politiko, ki je bila
proti dokončni ureditvi mejnega vprašanja in uveljavljanju dvojezičnosti na območju
(Slovenska manjšina v Italiji, 2012; Pri slovenski manjšini v Avstriji in Italiji, 1987).
Šele začetek 90ih let je prinesel nekaj sprememb pri zagotavljanju pravic avtohtone slovenske
skupnosti na območju Italije. Najprej je bil leta 1999 sprejet splošni zakon št. 482 o zaščiti
jezikovnih manjšin v Italiji (Slovenska manjšina v Italiji, 2012). Zakon določa, da RI vrednoti
jezikovno izročilo italijanskega jezika, promovira pa tudi valorizacijo jezikov in kultur, ki jih
ščiti ta zakon: albanski, katalonski, germanski, grški, slovenski in hrvaški prebivalci ter tisti
prebivalci, ki govorijo francoski, franko-provansalski, furlanski, ladinski, okcitanski in
sardinski jezik. Zakon je določil tudi seznam občin oz. delov občin, na katerem se uveljavljajo
določila o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin, ki jih navaja ta zakon. Manjšine imajo
pravico tudi do ustanavljanja telesa za koordinacijo (Večine spoznavajo manjšine…, 2012).
Leta 2001 je v veljavo prišel zakon št. 38 o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Gre za
uradno priznanje slovenske manjšine in s tem ščitenje pravic slovenskega prebivalstva v treh
pokrajinah. Zakon določa ozemeljski obseg manjšinske skupnosti, jezikovne pravice in
dvojezičnost v javnem življenju, zagotavlja obstoj šolskih in kulturnih institucij, vračanje
nepremičnin ter finančna sredstva ter vzpostavitev dvojezičnega centra v Špetru (Večine
spoznavajo manjšine…, 2012; Slovenska manjšina v Italiji, 2012).
Na deželni ravni je manjšino z zakonom za Slovence št. 26/2007 pravno zaščitil tudi deželni
odbor FJK. Slovenija je svoj odnos do avtohtonih slovenskih skupnosti onkraj državnih meja
pravno uredila šele leta 2010 z Zakonom o odnosih RS s Slovenci zunaj njenih meja
(ZORSSZNM) (Slovenska manjšina v Italiji, 2012).
Kljub vsem zakonom je uresničevanje le-teh odvisno od trenutnega političnega stanja in
predvolilnih soočanj in provokacij. Po dolgoletnem boju, ki še ni končan, imajo na podlagi
Ustave Republike Italije ter določil državnih in deželnih zakonov, danes Slovenci v Italiji
naslednje pravice (Večine spoznavajo manjšine…, 2012):
-

do šolanja, vzgoje in izobraževanja v slovenskem jeziku;
do rabe slovenskega jezika v odnosih z javno upravo na ozemlju, kjer živi slovenska
manjšina v Italiji;
do t.i. vidne dvojezičnosti na ozemlju, kjer je slovenska manjšina prisotna v večji
meri;
do svojih organizacij in društev, vključno s krovnimi;
do svojih političnih predstavnikov;
do gospodarskih dejavnosti;
do varstva pred diskriminacijo.
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4. ORGANIZIRANOST SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI
Slovenska narodna skupnost v Italiji je najštevilčnejša, najbolje organizirana in tudi politično
zastopana od vseh slovenskih skupnosti v sosednjih državah.
V svoji zgodovini je slovensko narodno skupnost vodilo naprej močno gospodarstvo.
Posledično manjšino opredeljujejo dobra in kompleksna organiziranost. Na vrhu piramide sta
»krovni« organizaciji SSO in SKGZ, ki imata v svojem okviru niz društev za potrebe kulturne
dejavnosti, športa, izobraževanja, pa tudi medijske aktivnosti. Posebno težo ima šolska mreža,
ki je del državnega šolstva v Italiji, izvaja pa se v slovenskem učnem jeziku (Bajc, 2008).
Kljub zgodovinskim spremembam in slabemu odnosu je skupnost na podlagi prostovoljnega
dela uspela ohraniti različne organizacije in društva, ki delujejo še danes. Dejavnost je tako
profesionalna kot tudi ljubiteljska. A manjšina se med drugim srečuje z nerešenim pravnim
položajem, čemur je podvržena tudi njena razvejanost. Na težave vplivajo še vedno prisotna
določena ideološka nasprotja in neustreznost sistema organiziranosti, k slabšemu stanju pa
pripomorejo tudi demografski upad in staranja kadrov, pomanjkanje modernizacije, finančni
problemi, oslabljeno vključevanj mladih v organizirano življenje ter drugačno dojemanja
slovenstva mlajših generacij (Slovenska manjšina v Italiji, 2012).
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4.1. KROVNE ORGANIZACIJE IN POLITIČNA ZASTOPANOST
4.1.1. KROVNE ORGANIZACIJE
Kulturna in športna društva ter gospodarske organizacije in raziskovalne institucije združujeta
dve krovni organizaciji, ki se med sabo razlikujeta zaradi ideološko-politične usmerjenosti.
Gre za Slovensko kulturno-gospodarsko zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij
(SSO). SKGZ je nastala v nestabilnem obdobju razmejevanja Svobodnega tržaškega ozemlja
leta 1954. Ker je večina članov zagovarjala in uveljavljala levo, torej pro-jugoslovansko
agendo, se je katoliško usmerjen del manjšine (po mnenju strokovnjakov naj bi jih bilo kar
tretjina) najprej organiziral v stranko Slovenska skupnost (SSk; 1975), leto kasneje pa so
ustanovili SSO. Obe krovni organizaciji imata svoje odbore v vseh treh pokrajinah (Slovenska
manjšina v Italiji, 2012).
Obe organizaciji sta priznani kot reprezentativni organizaciji slovenske manjšine v Italiji, tak
status pa jima zagotavlja Zakon za Slovence Dežele Furlanije Julijske krajine. Obe sodelujeta
s sorodnimi organizacijami v Italiji, Sloveniji in v drugih državah, kjer živijo Slovenci in sta
članici Slovenske manjšinske koordinacije SLOMAK, ki deluje z namenom povezovanja
štirih slovenskih manjšin (Slovencev iz Italije, iz Avstrije, z Madžarske in s Hrvaške)
(Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2012).

4.1.2. POLITIČNA DEJAVNOST SLOVENSKE NARODNE SKUPNOSTI V ITALIJI
Tako kot so razklane krovne organizacije, tako se tudi Slovenci v Italiji razlikujejo glede na
politično-ideološke usmeritve. Pripadajo tako levo-sredinskim strankam, kot tudi strankam
desno-sredinskega tabora (Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2012).
Edina stranka, ki je osnovana na nacionalnih temeljih, je Slovenska skupnost. Njeni
predstavniki so v deželnem svetu FJK in v pokrajinskih svetih ali odborih Trsta in Gorice,
številčnejše pa so zastopani na občinski ravni. Ker gre za desno usmerjeno stranko, se del
manjšine, ki tradicionalno pripada levi politiki in SKGZ, večinoma povezuje v levo usmerjene
vse-italijanske stranke: slovenska komponenta Demokratske stranke, slovenska komisija
Stranke komunistične prenove, Stranka italijanskih komunistov. Članica italijanske
Demokratske stranke je tudi Tamara Blažina, pripadnica manjšine, ki je bila na zadnjih
volitvah izvoljena v senat. Senatorji, ki so pripadniki slovenske manjšine, so pomembni za
vplivanje na manjšinska vprašanja, četudi kot člani vseitalijanskih strank niso neposredni
zastopniki slovenske skupnosti (Slovenska manjšina v Italiji, 2012).
Politični predstavniki manjšine so redno izvoljeni v različna politična telesa in upravne organe
(italijanski senat ali vlado, deželni svet FJK, pokrajinska in občinska telesa). Vendar pa je
potrebno omeniti, da slovenski politični predstavniki na različnih upravnih ravneh niso
zakonsko zajamčeni (Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2012).
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4.2. GOSPODARSKE ORGANIZACIJE IN BANČNIŠTVO
4.2.1. RAZVOJ IN ZGODOVINA SLOVENSKEGA KAPITALA V ITALIJI
Kulturno in prosvetno življenje se lahko razmahne le na podlagi močnega gospodarstva.
Industrializacija in modernizacija sta Furlanijo zajele z zamudo. Slovenci so bili podvrženi
fazi preoblikovanja agrarnega sektorja med leti 1870 in 1918, posebno živahno pa je bilo v
zadnjih 30ih letih tega obdobja. Industrijski razvoj Trsta je sovpadal z novim gospodarskih
razvojem Avstro-Ogrske, ko je Dunaj začel posvečati več pozornosti Trstu zaradi vojaškega
poraza leta 1866 (Stranj, 1999).
Pomembno vlogo ne samo pri gospodarski osamosvojitvi slovenske manjšine v Italiji, ampak
tudi pri narodnostni emancipaciji, je imelo zadružništvo. Leta 1912 je bilo v slovenskih
zadružnih zvezah organiziranih 135 zadrug na Goriškem, 47 v Trstu in 56 v Istri, k čemur
velja prišteti še Gospodarsko zvezo istrskih Hrvatov. Kljub monopolu italijanske buržuazije v
krajevni upravi v Trstu, tega ni dosegla v gospodarstvu. Ta značilnost je posebnost tržaških
razmer in nam pomaga razumeti dejanske možnosti in razvoj slovenskega narodnostnega
položaja v Trstu (Jeri, 1975).
Pred izbruhom prve svetovne vojne leta 1913 je bila gospodarska dejavnost slovenske
skupnosti raznolika. Najpomembnejši vlogo je imel slovenski kapital v Trstu. Mreža bank,
hranilnic in posojilnic je bila zelo razvejana: Jadranska banka v Trstu (ustanovljena leta
1905), podružnica Ljubljanske kreditne banke, Tržaška posojilnica in hranilnica (ustanovljena
leta 1885), Trgovsko-obrtna zadruga (ustanovljena leta 1906), Ljudska hranilnica, Splošna
hranilnica v Trstu, Narodna posojilnica in hranilnica, podružnica banke Slavija ter Društvo
jugoslovanskih uradnikov denarnih zavodov. Razvite so bile dejavnosti kot so zgoraj
omenjeno zadružništvo, obrt, trgovina (trgovina z lesom, vinom, žitom in kolonialnimi
proizvodi), založništvo, prevozništvo in kmetijstvo. Slednje je bilo od nekdaj tradicionalna
panoga slovenskega življa na tem območju, saj je predstavljalo oskrbovalno zaledje mest, kjer
se je lahko razvijala industrija. Pomembno je bilo tudi ribištvo v Tržaškem zalivu med
Štivanom in Trstom, a je po drugi svetovni vojni zamrlo. Leta 1917 so slovenski
gospodarstveniki v Trstu ustanovili ladjarsko družbo Oceania, ki se je po podpisu rapalske
pogodbe preselila na Reko in se kasneje združila z Jadransko plovidbo. Gospodarske družbe
Slovencev v obdobju italijanskega fašizma niso imele slovenskega značaja (Jeri, 1975;
Slovenska manjšina v Italiji, 2012).
Industrijski razvoj v Sloveniji je pred prvo svetovno vojno temeljil na obstoju bazične
industrije in premogovništva. Po tem se Slovenija razlikuje od Furlanije. Težka industrija se je
lahko razvila celo v Trstu, na podlagi možnega cenenega dovoza premoga po morju. V
Sloveniji je bila zemlja razdeljena med obdelovalce, železniško omrežje je bilo razmeroma
razvito, nanj pa je bilo v primerjavi s Furlanijo vezanih več industrijskih dejavnosti. Če je bil
Trst za Avstrijo zelo pomembno pristanišče, ki je ob koncu prejšnjega stoletja postalo tudi
važno industrijsko središče, pa je Gorica imela manj relevantno vlogo posrednika in
dobavitelja proizvodov bogatega mediteranskega agrarnega zaledja za potrebe
srednjeevropskega tržišča (Stranj, 1999).
Ker je bila Furlanska nižina idealno kmečko zaledje za veliko industrijsko mesto in je nudila
Trstu dobre pogoje za gospodarsko integracijo, se je tržaški industrijski potencial v začetku
tega stoletja začel širiti proti nižini (Stranj, 1999).
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Preostala Furlanija je bila pri industrijskem razvoju sorazmerno pasivna, saj pokrajino
zaznamujejo obsežna gorata območja, prevladujoč agrarni sektor z izrazito tradicionalnimi
družbenimi odnosi, obmejna lega na vse bolj nestabilni strateški prelomnici ter pomanjkanje
premoga in železa (imela pa je rudnik svinca in cinka v Rablju). Dežela je sicer razpolagala z
vodno energijo, a so jo tedaj še zelo skromno izkoriščali. Furlaniji je tako primanjkoval
predvsem kapital, saj je bila današnja Videmska pokrajina za investitorje dokaj nezanimiva.
Prvi zunanji, italijanski, kapital je prišel v mejnem obsegu v Furlanijo v času fašizma. Bolj
interesantna za gospodarski razvoj je postala šele po drugi svetovni vojni, ko so se postopoma
začele odpirati meje z Jugoslavijo. Razvoj je slonel na mali industriji in obrtništvu. Doba
industrijskega vzpona Furlanije hkrati sovpada tudi z ustanovitvijo avtonomne dežele FJK, ki
je v okviru svojih gospodarskih pristojnosti ustvarila vrsto finančnih in storitvenih struktur v
korist tega razvoja. Tržaško in Goriško zaznamuje povsem drugačen povojni gospodarski
razvoj, saj je na teh dveh območjih že prevladoval terciarni sektor. Industrija je še vedno
veljala za nosilni steber gospodarstva, glavni jedri pa sta predstavljali mesti Trst, ki je zaradi
svoje gospodarske podlage ohranjal vodilno mesto na finančnem tržišču, in Tržič (Stranj,
1999).
Z depopulacijo kmetijskega zaledja in priseljevanjem v mesto se je zmanjševal tisti del
slovenskega prebivalstva, ki se je najlažje upiral asimilaciji in je bil jedro in opora slovenski
narodnosti. Razen v Trstu in njegovi neposredni okolici, industrija tu ni bila razvita in ni bilo
delovnih mest, kar pa je bilo na razpolago zemlje, so imeli prednost Italijani. Pri prehodu
prebivalstva v gospodarske institucije in državno upravo je bilo slovensko prebivalstvo
podvrženo odkritemu in prikritemu asimilacijskemu pritisku na zaposlene. Slovensko
prebivalstvo se je tako bilo primorano preusmeriti v ali popolne slovenske organizacije v
drobnem gospodarstvu ali mešana industrijska, trgovska in bančna podjetja (Pri slovenski
manjšini v Avstriji in Italiji, 1987).
Leta 1973 se je zaključila faza množičnega izseljevanja, vendar je tri leta kasneje potres
prekinil razmeroma pozitiven razvoj. Drugi val industrializacije seže v obdobje po potresu, ko
so obnovili in posodobili poškodovane industrijske in druge obrate, kasneje tudi stanovanjske
fonde. Industrija se je v času po Osimskih sporazumih razvila celo v Beneški Sloveniji: v
industrijski coni pri Špetru je začelo delovati nekaj podjetij z mešanim kapitalom, pomoč pa
je končno prišla tudi iz Slovenije in je predstavljala prvi uradni povojni stik. Nadiške doline
so v tem procesu okrepile jedro svoje slovenske identifikacije, kar se je med drugim izrazilo z
nastankom zasebne dvojezične šole, terskih doline pa so bile zaradi drugačnih pogojev na
kritični točki identifikacijskega procesa (Stranj, 1999).
V Benečiji, in sicer v Špetru Slovenov, so bila leta 1987 tri manjša nova podjetja in eno
manjše v Reziji. Kapital je bil pretežno jugoslovanski, vodstvo podjetij pa slovensko.
Administracija je bila dvojezična, zaposleni pa pripadniki obeh narodov (Pri slovenski
manjšini v Avstriji in Italiji, 1987). 90ta leta in s tem spremembe političnih razmer v regiji so
privedle do zatona gospodarske podlage.

4.2.2. DANAŠNJE STANJE
V splošnem so danes slovenski gospodarstveniki slabo vključeni v velike gospodarske družbe
regije kot so npr. Luka Trst, ladjedelnica Fincantieri, zavarovalnica Generali ter tovarna
Zanussi-Electrolux. V tradicionalno slovenskih okoljih FJK so nosilci gospodarske iniciative
Italijani (Slovenska manjšina v Italiji, 2012).
39

Temelj slovenskega gospodarstva predstavljajo mala družinska podjetja, slovensko
prebivalstvo pa je večinoma zaposleno pri medijih in v šolskih ustanovah (Slovenska
manjšina v Italiji, 2012). Gospodarska dejavnost je raznolika in sovpada z gospodarskimi
trendi tako v deželi FJK kot tudi s sosednjimi območji severovzhodne Italije, Avstrije,
Slovenije in ostalih južnoevropskih držav: obrt, trgovina, kmetijstvo, gostinstvo, turizem,
mednarodno trgovina in storitve, bančništvo in finančništvo ter samostojni poklici, za katere
je značilna rast v zadnjih letih (Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2012).
Zaradi obmejnega značaja se je slovenska skupnost v današnjem obdobju dobro uveljavila kot
nadaljnji posredovalec pri sodelovanju na regionalni ravni in pri čezmejnem sodelovanju.
Svetovalne storitve pri le-tem ponujata družbi Servis in Euroservis. Manjša trgovska podjetja
manjšine, ki trgujejo s stereotipno italijanskimi proizvodi (med njimi delikatese, modni
izdelki, notranja bivalna oprema), imajo primerjalno prednost na sosednjem trgu Slovenije.
Premalo izkoriščeni potenciali se skrivajo tudi v tradicionalno slovenskem kmetijstvu
tržaškega in goriškega zaledja, predvsem v gojenju sredozemskih pridelkov ter sodobnejših,
sonaravnejših in manj intenzivnih oblikah kmetijstva v občutljivem kraškem svetu (Slovenska
manjšina v Italiji, 2012).
Slovenski gospodarstveniki so povezani v Slovensko deželno gospodarsko združenje
(SDGZ) in Kmečko zvezo. Oba imata svojo tržaško, goriško in čedajsko pokrajinsko sekcijo.
Del slovenskih kmetov je še včlanjen v goriško in tržaško pokrajinsko Združenje
neposrednih obdelovalcev (Coldiretti) (Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2012).
Za manjšinsko gospodarstvo sta pomembni Zadružna kraška banka in Zadružna banka
Doberdob in Sovodnje, v Gorici pa finančna delniška družba KB1909, ki povezuje različna
manjšinska podjetja, njene obveznice pa so vključene v trg Ljubljanske borze (Slovenska
manjšina v Italiji, 2012).
Evropske integracijske procese ter sprostitve mejnih režimov in carin so načeloma bolje
izkoristili gospodarstveniki iz Italije. Vseeno pa so bile nekatere večje naložbe z namenom
usmerjene prav na območje slovenske manjšine (ladjedelnica v Tržiču, ki jo je ustanovilo
slovensko podjetje Seaway; proizvodni obrat za letala v Gorici podjetja Pipistrel (Slovenska
manjšina v Italiji, 2012).
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4.3. ŠOLSTVO IN IZOBRAŽEVANJE
4.3.1. RAZVOJ IN ZGODOVINA ŠOLSTVA
Slovenske šole je na današnjem ozemlju Tržaške in Goriške pokrajine zagotovila Marija
Terezija leta 1774 (Slovenska manjšina v Italiji, 2012). Delovale so vse do leta 1927, ko so jih
fašistične oblasti ukinile (Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2012).
Ključnega pomena v prizadevanjih za narodnostno emancipacijo je bila zagotovitev šolanja na
vseh stopnjah v materinem jeziku. Ker so si italijanske oblasti s šolami prizadevale
nadomestiti spontano asimilacijo, je bilo vzdrževanje šol in odločanje o njihovem učnem
jeziku v rokah italijanskih deželnih zborov in občinskih uprav. Kljub temu, da je šlo za
mešano območje, slovenskih šol ni bilo tudi tam, kjer je bilo znatno število slovenskega
prebivalstva (ne v Gorici in ne v Trstu). Slovenci so bili primorani poskrbeti sami zase. Leta
1866 so ustanovili Družbo Sv. Cirila in Metoda, ki je leta 1880 odprlo prvo slovensko
privatno šolo pri Sv. Jakobu v Trstu (Jeri, 1975).
Tržaška občina je vzdrževala samo slovenske šole v zgornji in spodnji tržaški okolici (skupaj
11 slovenskih osnovnih šol). Na Slovenskem je imela Družba Sv. Cirila in Metoda 265
podružnic. Že leta 1887 je odprla prvi slovenski vrtec v Trstu in leto dni pozneje še osnovno
šolo. V Gorici so dobili prvo slovensko šolo šele leta 1895. V šolskem letu 1917-18 je imela
dve osnovni šoli s skupaj 2499 učenci. Še težji je bil položaj na področju srednjega šolstva.
Šele leta 1913 je začela delovati prva slovenska gimnazija v Gorici (razen tega je bilo tod
žensko in moško učiteljišče), s pomočjo slovenskih denarnih zavodov pa so leta 1916 odprli
slovensko trgovsko dvorazredno šolo v Trstu. Na ozemlju, ki ga je po prvi svetovni vojni
dobila Italija, je bilo leta 1913 331 slovenskih osnovnih šol s 677 razredi, ki jih je obiskovalo
skupaj več kot 46.000 slovenskih učencev (Jeri, 1975).
S prihodom fašistične oblasti leta 1922 je raznarodovanje prizadelo tudi slovensko šolstvo.
Gentillijeva šolska reforma je približno v štirih letih zatrla vse slovenske šole in vrtce, edini
dovoljeni učni jezik na vseh srednjih šolah Julijske krajine pa je postala italijanščina. Odrasli
so bili zaradi ekonomskega pritiska primorani k obiskovanju obveznih tečajev italijanščine.
Leta 1925 je režim uzakonil odstranjevanje iz javne službe vsakega, ki ni bil na fašistični
liniji. Tako se je začelo odpuščanje slovenskih učiteljev in profesorjev. Posledično so se
nekateri izselili v Jugoslavijo, drugi so se ilegalno organizirali proti fašizmu, tisti, ki pa so
ostali, so ustanavljali tajne šolske krožke (Jager, 1975).
Po padcu fašizma in ob kapitulaciji fašistične Italije leta 1943 se je slovensko šolstvo
razmahnilo. Ustanavljale so se partizanske šole (tudi v Beneški Sloveniji in v Kanalski dolini
po enajstih stoletjih tujega jarma), ki so nastajale na pobudo narodnoosvobodilnega odbora za
Slovensko Primorje. Oktobra 1943 se je začel redni pouk na 17 šolah s 500 učenci, z
začasnim učnim načrtom. Zaradi pomanjkanja učil in šolskih knjig, so le-te na začetku
nadomeščali partizanski propagandni tisk in slovenske knjige, ki so se našle po vaseh.
Kasneje so se učne knjige tiskale v partizanskih tiskarskih tehnikah na Primorskem,
Gorenjskem in drugod. Aprila 1945 je delovalo na področju severnoprimorskega okrožja OF
25 šol s 27 učitelji in z 830 učenci (Jager, 1975).
Po razdelitvi območja na dve coni, je ZVU v coni A poskušala urejati šolstvo z okrožnicami,
ki so veljale za Tržaško in Goriško. Nove slovenske šole so se lahko odprle v vseh krajih, v
katerih je bilo vsaj 25 otrok za šolo, v primeru, da v okolici 4 km ni bilo nobene slovenske
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šole. Zaradi ugodnega izida poskusnega vpisa v srednje šole (867 dijakov) je ZVU z
administrativnim aktom odprla v Trstu triletno nižjo srednjo šolo, petletno višjo gimnazijo in
petletno trgovsko akademijo, v Gorici pa učiteljišče in petletno višjo klasično gimnazijo.
Odprli so tudi triletno trgovsko strokovno šolo v Trstu, dveletni industrijski strokovni tečaj v
Nabrežini in dveletni strokovni tečaj na Katinari (Jager, 1975).
Po podpisu mirovne pogodbe med Jugoslavijo in Italijo je ZVU potrdila takratno stanje
slovenskega šolstva, odprla pa je še slovensko učiteljišče v Trstu, dveletni trgovski tečaj na
Proseku, dveletni industrijski tečaj na Opčinah ter dveletni kmetijski tečaj v Plavjah. V
šolskem letu 1948-49 je začel v Trstu s poukom prvi razred klasične gimnazije kot
vzporednica tedanji realni gimnaziji. Toda še v letu 1953, ko je obstajal že 5. razred, niso z
odločbo priznali samostojnosti te šole (Jager, 1975).
Poleg šol pa je bilo v coni A 20 otroških vrtcev, od tega 11 v tržaški občini in 9 v drugih
občinah. Leta 1952-53 je bilo v teh vrtcih 906 otrok (Jager, 1975).
Dokončne sistematizacije šolstva Slovenci niso dosegli, saj so se zavezniki sklicevali na
začasno upravljanje tega ozemlja. V obdobju od mirovne pogodbe do Memoranduma o
soglasju (1947-54) je bila namreč slovenska narodna manjšina na Tržaškem pod zavezniško,
na Goriškem, v Beneški Sloveniji in Kanalski dolini pa pod italijansko jurisdikcijo. Na
Goriškem je italijanska oblast pregnala iz službe vse učno osebje, ki ni imelo italijanskega
državljanstva, ter prepovedala tujim državljanom vpis v slovenske šole. Slovenci v Videmski
pokrajini pa so ostali brez slovenskih šol in vrtcev (Jager, 1975).
V Posebnem statutu kot londonskega Memoranduma je ena izmed pravic, ki naj bi jih
obdržali Slovenci pod Italijo, seznam slovenskih šol, za obstoj in razvoj katerih sta obe strani
sprejeli mednarodne obveznosti. Na Tržaškem naj bi ostalo 24 slovenskih otroških vrtcev, 37
osnovnih šol, 2 triletni strokovni šoli, 6 dveletnih strokovnih tečajev, 1 triletna nižja srednja
šola, 1 petletna višja realna gimnazija z oddelki klasične gimnazije, 1 petletna trgovska
akademija in 1 štiriletno učiteljišče. Po teritorialno-politični spremembi pa je italijanska oblast
izkoristila padec števila slovenskih učencev in skrčila število razredov na slovenskih osnovnih
in strokovnih, posebno pa na srednjih šolah. Leta 1956 so slovenski učitelji, profesorji in
vzgojitelji z namenom bolj organiziranega boja z oblastjo ustanovili Sindikat slovenske šole v
Trstu in Sindikat slovenskih šolnikov v Gorici, leta 1957 pa tudi osrednji odbor za slovensko
šolstvo v Trstu in pozneje v Gorici (Jager, 1975).
Zakon o slovenskem šolstvu so sprejeli šele leta 1961 in je veljal za slovenske šole v tržaški in
goriški pokrajini. Konec leta 1962 pa je italijanska vlada začela s splošno šolsko reformo.
Najprej so se lotili poenotenja srednjih šol, s čimer so ukinili vse nižje strokovne šole (tudi
slovenske) (Jager, 1975).
Do leta 1973 so se zahteve po enakopravnosti slovenske šole, spričo zavlačevalne politike
italijanske oblasti, zaostrile v stavkovna gibanja dijakov in šolnikov ter sprožile nove pobude
za zakonsko ureditev perečih problemov: neurejen pravni položaj obeh didaktičnih
ravnateljstev v Trstu in Gorici, učni kader, slovenske učne knjige in avtonomnost slovenske
šole. Tako je nastal dopolnilni zakon za ureditev slovenskega šolstva Belci-Škerk. Vendar pa
so se morali zadovoljiti z delnimi rešitvami (Jager, 1975).
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4.3.2. DANAŠNJE STANJE
Šolstvo na Tržaškem in Goriškem vključuje mrežo jasli, vrtcev, osnovnih šol ter nižjih in
višjih srednjih šol. V šolah se pri vseh predmetih, razen pri Italijanščini, uporablja slovenski
jezik. Učni programi slovenskih šol so skladni z ostalimi italijanskimi šolami, dodan je
slovenski jezik in književnost ter dodatne vsebine zgodovine in zemljepisa (Slovenska
narodna skupnost v Italiji, 2012).
V Špetru, v Videmski pokrajini, delujejo dvojezični vrtec, osnovna in srednja šola. Učna
jezika sta tako slovenščina kot italijanščina. Šolski center v Špetru Slovenov je bil ustanovljen
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja (Slovenska manjšina v Italiji, 2012, Slovenska narodna
skupnost v Italiji, 2012).
Leta 2002 je slovenske šole obiskovalo 3207 učencev in dijakov, kar pomeni 38 % upad v
preteklih 25 letih. Spremenjena je bila tudi narodnostna sestava učencev in dijakov: najbolj je
upadel delež tistih, ki izhajajo iz čistih slovenskih družin (nekaj več kot tretjina), drugo
tretjino predstavljajo otroci iz mešanih zakonov, delež pa se je povečal pri otrocih iz
italijanskih družin (številni od njih s slovenskimi predniki) (Slovenska manjšina v Italiji,
2012).
Izobraževanje poteka tudi na nekoliko manj formalni ravni: v Trstu, Gorici in Špetru je
prisoten Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (SDZPI), ki ima tečaje tako v
slovenskem kot v italijanskem jeziku. V Trstu in Gorici sta dva dijaška domova (Slovenski
dijaški dom Srečko Kosovel v Trstu in Dijaški dom Simona Gregorčiča v Gorici),
izobraževalni konzorcij Slov.I.K. pa ponuja izobraževalne dejavnosti na družbenogospodarskem področju. Na univerzitetni ravni se slovenščino poučuje v okviru lektoratov
poučuje v več italijanskih mestih, kot so Trst, Videm, Benetke, Padova, Rim in Neapelj
(Slovenska manjšina v Italiji, 2012; Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2012).
V namen raziskovanja manjšine je bil leta 1974 ustanovljen Slovenski raziskovalni inštitut
(SLORI) v Trstu, ki se profesionalno posveča raziskovanju slovenske manjšine v tržaški,
goriški in videmski pokrajini, na področju etničnih študij, sociologije, socio-lingvistike,
psihologije, politologije in politične geografije. Ukvarja se z zgodovinskim razvojem in
današnjimi socialnimi, geografskimi in političnimi vprašanji manjšine (Slovenska narodna
skupnost v Italiji, 2012).
V okviru manjšinske Narodne in študijske knjižnice v Trstu od leta 1951 dalje deluje tudi
Odsek za zgodovino in etnografijo, ki predstavlja središče za zbiranje vsakovrstnega
neknjižnega gradiva o Slovencih v Italiji od 19. stoletja do danes (fotografije, zemljevidi,
etnografsko muzejsko gradivo,…) (Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2012).
Poleg zgoraj naštetih raziskovalnih ustanov deluje v Špetru še Inštitut za slovensko kulturo,
ki se ukvarja predvsem z raziskovanjem jezika in kulture in si prizadeva med drugim za
ohranjanje in vrednotenje jezikovne in kulturne dediščine Slovencev v Nadiških in Terskih
dolinah, Reziji ter Kanalski dolini. Na podoben način deluje tudi Slovensko kulturno
središče Planika v Ukvah (Kanalska dolina) (Slovenska manjšina v Italiji, 2012, Slovenska
narodna skupnost v Italiji, 2012).
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4.4. KULTURNA DEJAVNOST
4.4.1. RAZVOJ KULTURNIH DRUŠTEV
Kulturno prosvetna dejavnost se je razvijala vzporedno s prizadevanji za lastno šolstvo. Leta
1848 so Slovenci v Italiji ustanovili Slavjanski bralni društvi v Trstu in Gorici. Po obnovi
ustave leta 1861 so v Trstu osnovali Slavjansko čitalnico, ki je ena izmed prvih treh v
Sloveniji sploh. Leto dni kasneje je začela delovati podobna čitalnica tudi v Gorici. Leta 1869
je bilo na območju, ki je danes pod Italijo, 12 čitalnic, od tega 7 v Trstu (Rojan, Sv. Ivan,
Škedenj, Rocol, Barkovlje, Kolonja in Opčine). Poleg tega so bile še v Nabrežini in
Standrežu. Obdobje taborov in velikih ljudskih zborovanj je močno razgibalo slovensko
narodnostno zavest. Samo v Trstu in okolici je bilo leta 1907 že 110 raznih slovenskih društev
in združenj. V osrednjem Narodnem domu v Trstu so našle streho tudi osrednje prosvetne
organizacije in ustanove, med njimi stalno in poklicno gledališče, razvito pa je bilo tudi
časnikarstvo (Jeri, 1975).
Temeljna značilnost kulturnih, stanovskih in gospodarskih organizacij tedaj je bila, z redkimi
izjemami, ločenost zaradi različnih političnih nazorov.
V začetku 1921 je krščanskosocialna struja ustanovila Kmetsko-delavsko zvezo. Kljub temu,
da uradno ni bila razpuščena, je do konca 20-ih let delovala le kot ilegalna mreža vsestranskih
aktivistov krščanskega tabora. Na splošno je bila vodilna organizacija krščanskosocialnega
tabora leta 1920 obnovljen Zbor svečenikov Sv. Pavla. Slednji je sprva deloval kot stanovsko
društvo od leta 1899. Po prihodu fašistov na oblast in emigraciji večjega dela laične
inteligence so duhovniki ostali zadnji sloj izobražencev, ki je ostal s prebivalstvom. Boj za
narodne pravice je bil hkrati tudi boj za verske pravice in so zato poskrbeli za krepitev
slovenske besede. Potem, ko so bila vsa legalna društva razpuščena, je Zbor skupaj z laičnim
vodstvom Edinosti ustvaril in vzdrževal mrežo ilegalne krščansko-socialne organizacije z
namenom ohranitve slovanstva v Julijski krajini (Kacin Wohinz, Pirjevec, 2008).
Na kulturno-prosvetnem področju je krščansko-socialna veja po vojni obnovila Krščansko
socialno zvezo v Gorici in jo oktobra 1922 preoblikovala v Prosvetno zvezo (okoli 46
društev). Posebej je bila organizirana Slovenska dijaška zveza. Društva so delovala v pevskih,
dramskih, telovadnih in otroških odsekih ter prirejala tečaje, predavanja in športne tekme. Po
razpustu zveze in vseh društev sredi leta 1927 se je delovanje v omejenem obsegu nadaljevalo
po domovih in v cerkvah (Kacin Wohinz, Pirjevec, 2008).
Manjšina je ustanovila tudi tržaško politično društvo Edinost. Le-ta je imela dve kulturnoprosvetni zvezi, za tržaško in istrsko ter za goriško pokrajino (ta se je kasneje preimenovala v
zgoraj omenjeno Kmetsko-delavsko zvezo). Dne 2.3.1921 so v Trstu ustanovili Prosveto,
osrednjo zvezo tržaških in istrskih slovenskih kulturno-prosvetnih društev, ki je po razcepu
pripadala narodno liberalni struji. Vključevala je od 22 do 60 društev. Po razcepu društva
Edinost je leta 1925 tržaška narodnoliberalna struja ustanovila v Gorici Zvezo prosvetnih
društev, ki je imela od 36 do 56 društev. Narodno liberalno usmerjeni in povezani s
pokrajinskima zvezama so bili še Zveza telovadnih društev Julijske krajine, Glasbena matica,
Šolsko društvo, ki je nadomestilo nekdanje Ciril-Metodovo društvo, dijaška društva v
Udruženju slovanskih srednješolcev v Italiji, akademsko društvo Balkan v Trstu, v Gorici pa
počitniško akademsko društvo Adrija. Na Goriškem je bil glavni organizator kulturno
prosvetnega gibanja Zorko Jelinčič, ki je že v času legalnega delovanja ustvarjal jedra bodoče
ilegalne organizacije TIGR. Leta 1924 je mlada generacija v Trstu ustanovila Zvezo
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mladinskih društev (14 društev), ki je nasprotovala tradicionalnemu konzervativizmu Prosvete
in Balkana in se je imela za nadstrankarsko. Kasneje je iz nje po razpustu vseh društev leta
1927 nastala ilegalna organizacija Borba (Kacin Wohinz, Pirjevec, 2008).
S prihodom fašistične oblasti je slednja sistematično začela razpuščati slovenska društva in jih
dokončno ukinila do januarja 1928. Njihovo premoženje so zaplenili in ga dali italijanskim
organizacijam. Poleg tega so razpustili tudi upravni in nadzorni odbor slovenske Zadružne
zveze v Gorici, leta 1929 še Zadružno zvezo v Trstu. Uničenje zadružništva je usodno
vplivalo na splošno gospodarsko stanje slovenskega prebivalstva, še zlasti na podeželju.
Italijanske oblasti so začele z etnično bonifikacijo in kupovanjem slovenske zemlje (Jeri,
1975).

4.4.2. DANES AKTIVNE INSTITUCIJE, ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA
Društveno udejstvovanje je temelj manjšinske skupnosti, preko katere se ohranjanja kulturno
identiteto. Danes je organizirana dejavnost Slovencev v Italiji razvejana in pestra v vseh treh
pokrajinah FJK in sega na različna področja: glasba, gledališče, film, umetnost, literatura,
šport, gospodarstvo,… Društva delujejo tako na ljubiteljski kot tudi na profesionalni ravni. To
je še posebej pomembno v Videmski pokrajini, kjer je skupnosti ob pomanjkanju pravnih in
institucionalnih temeljev preostajala le večinoma amaterska kulturna dejavnost (Slovenska
manjšina v Italiji, 2012; Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2012).
Knjižnice in knjigarne slovenske narodne skupnosti v Italiji (Slovenska narodna skupnost v
Italiji, 2012):
·
·
·
·
·

Narodna in študijska knjižnica v Trstu: osrednja knjižnica slovenske skupnosti v
Italiji;
goriško podružnico Slovensko ljudsko knjižnico D. Feigl;
Knjižnica Dušana Černeta v Trstu;
knjižnice s slovenskim gradivom v sklopu nekaterih slovenskih kulturnih društev in
ustanov ter občinskih uprav;
Tržaška knjigarna in Katoliška knjigarna v Gorici.

Gledališka dejavnost slovenske narodne skupnosti v Italiji se odvija na profesionalni in
amaterski ravni (Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2012):
·

·
·
·

Slovensko stalno gledališče (SSG) v Trstu: najpomembnejša profesionalna
gledališka ustanova za Slovence v Italiji: ki je od leta 1977 na seznamu poklicnih
gledaliških ustanov v Italiji;
Kulturni dom v Gorici: večnamensko kulturno-športno središče goriške pokrajine;
Kulturni center Lojze Bratuž na Goriškem:
amaterske gledališke skupine v okviru slovenskih kulturnih društev v Italiji: s svojimi
produkcijami se predstavljajo tudi na festivalih amaterskega gledališča v Sloveniji,
vsaki dve leti pa se srečujejo na Zamejskem festivalu amaterskih dramskih skupin v
Mavhinjah.
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Glasbena dejavnost slovenske narodne skupnosti v Italiji (Slovenska narodna skupnost v
Italiji, 2012):
·

·

·

·

Glasbena matica: poglavitna profesionalna ustanova slovenske skupnosti v Italiji na
področju glasbene dejavnosti, ki je bila ustanovljena leta 1909; pouk poteka po
italijanskih ministrskih programih na štirih sedežih (Trst, Gorica, Špeter, Ukve) in na
njihovih podružnicah;
Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel v Gorici: ustanovljen je bil kot
orglarska šola leta 1953, kasneje, v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, je razširila svojo
dejavnost na vse instrumente in teoretične predmete in postala profesionalna glasbena
ustanova;
aktivna lokalna kulturna društva, ki razvijajo in ohranjajo zborovsko petje (cerkveno
in posvetno) ter godbeniško dejavnost: poleg rednega nastopanja na različnih
prireditvah se udeležujejo tudi zborovskih revij, med katerimi je najbolj znana in
priljubljena »Primorska poje«;
v Števerjanu poteka letni festival slovenske narodno-zabavne glasbe, mednarodni
glasbeni in likovni festival v odmaknjeni vasi Topolovo v Beneški Sloveniji pa je
uveljavljen v evropskem merilu.

Likovna umetnost slovenske narodne skupnosti v Italiji (Slovenska narodna skupnost v Italiji,
2012):
·
·
·

Društvo za umetnost KONS: krovna ustanova slovenskih ustvarjalcev in ljubiteljev z
različnih likovnih področij (slikarji, fotografi, multimedijski oblikovalci, itd.) v Italiji;
Arteden: mednarodni manjšinski likovni simpozij, ki se odvija vsako leto v Lonjerju
na Tržaškem;
Galerije in razstavni prostori:
- Narodna in študijska knjižnica
- galerija v Tržaški knjigarni;
- Bambičeva galerija (pod okriljem Sklada Mitja Čuk);
- galerija v sklopu Muzeja Kraške hiše v Repnu;
- Kulturni center Lojzeta Bratuža;
- Kulturni dom Gorica;
- galerija Ars nad Katoliško knjigarno v Goric;.
- Beneška galerija v Špetru.

Filmska umetnost slovenske narodne skupnosti v Italiji (Slovenska narodna skupnost v Italiji,
2012):
·
·

Kinoatelje: deluje v Gorici od leta 1977 in je s svojo dejavnostjo oblikoval
večnamensko jedro za medkulturne projekte;
Kinoatelje je med drugim realizator:
- sezone filmskih novosti v izvirnem jeziku GoricaKinema v Gorici;
- predstavitve slovenskih filmov Film Video Monitor v Gorici in Čedadu;
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-

nagrade Darko Bratina;
posebnih pobud, npr. v okviru Programov Skupnosti Interreg;
od leta 1989 številnih dokumentarnih in igranih filmov o različnih vidikih
obmejnosti;
knjižnih izdaj;
projektov na področju konserviranja filmskega gradiva in s tem povezanih
raziskav

Ljubiteljska dejavnost slovenske narodne skupnosti v Italiji (Slovenska narodna skupnost v
Italiji, 2012):
·

·

·

slovenska kulturna društva so prisotna v vseh treh pokrajinah FJK: sestavljajo jih
ljudje, ki organizirano in prostovoljno delajo za skupne cilje in prirejajo razne kulturne
in prosvetne dejavnosti, kot so npr. koncerti, tečaji, predavanja, »šagre« (ali vaški
prazniki), taborniška in skavtska srečanja, itd.;
v njihovem okviru delujejo gledališke, plesne ali glasbene skupine, godbe, pevski
zbori, itd.: društva so priložnost za aktivno preživljanje prostega časa, za druženje in
obenem prostor za ohranjanje slovenskega jezika in kulture;
več kot 100 kulturnih društev povezujejo 3 zveze društev:
- Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD): je nepridobitna organizacija, ki
je bila ustanovljena leta 1945 in danes združuje 85 slovenskih kulturnih
društev v tržaški, goriški in videmski pokrajini;
- Slovenska prosveta v Trstu: je krovna kulturna organizacija, ki je bila
ustanovljena kot odsek Slovenske krščansko-socialne zveze leta 1948 in
združuje 25 ljubiteljskih društev in skupin na Tržaškem;
- Zveza slovenske katoliške prosvete v Gorici: je bila ustanovljena leta 1959
in združuje 12 kulturnih društev, ki delujejo v goriški pokrajini.
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4.5. ŠPORTNA DEJAVNOST SLOVENSKE NARODNE SKUPNOSTI V ITALIJI
S športom se organizirano ukvarja 56 društev, v katerih je vključenih okoli 7.000 ljudi na
sezono. Društva so vključena v Združenje slovenskih športnih društev v Italiji. Ta krovna
športna organizacija sodeluje z Italijanskim olimpijskim komitejem (CONI) in Olimpijskim
komitejem Slovenije ter nudi strokovno in finančno pomoč včlanjenim društvom. Prireja
tečaje, seminarje in razne pobude, med katerimi so tudi letna športna srečanja z italijansko
manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem (Slovenska manjšina v Italiji, 2012).
Društva večinoma delujejo na amaterski ravni, nekatere ekipe in posamezniki tudi na
profesionalni ravni. Profesionalni športniki iz slovenske manjšinske skupnosti so v preteklosti
nastopali tako za italijanske kot slovenske reprezentance. Olimpijske medalje sta za
italijanske reprezentance v preteklosti osvojila kolesar Jurij Uršič (Tokio 1964) in odbojkar
Matej Černic (Atene 2004) (Slovenska manjšina v Italiji, 2012).
Športna društva gojijo 27 panog, med katerimi so najbolj popularne nogomet, odbojka in
košarka. Poleg teh športov pa se veliko število mlajših in starejših rekreacijsko ukvarja npr. s
planinstvom, telovadbo, plavanjem ali smučanjem (Slovenska narodna skupnost v Italiji,
2012).
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4.6. ZALOŽNIŠTVO IN MEDIJI
4.6.1. RAZVOJ ZALOŽNIŠTVA IN MEDIJEV
Pomembno področje dela slovenska manjšine v Italiji je bilo tudi založništvo. V 20ih letih je
delovalo v Trstu in Gorici sedem slovenskih in ena hrvaška založba ter tri tiskarne. Že takrat
so bili Slovenci razklani na dve veji. Narodnoliberalni struji so pripadale Goriška Matica,
Narodna knjigarna, Narodna tiskarna in tiskarna Edinost, krščanskosocialni pa Goriška
Mohorjeva družba, Katoliška knjigarna, Jadranska založba, Katoliška tiskarna, Zadružna
tiskarna ter Katoliško tiskovno društvo v Pazinu, ki pa so ga že leta 1921 fašisti pregnali v
Trst. V 30ih letih je število založb zelo upadlo. V Gorici so ostale Goriška matica, Goriška
Mohorjeva družba in Sigma, v Trstu pa Književna družina Luč, ki je izdajala knjižno zbirko
Luč ter Biblioteko za pouk in zabavo. Za razliko od ostalih združenj, so bile založbe edine
slovenske ustanove, ki jih je oblast še dopuščala do leta 1939, vendar so morala prevzeti
italijanska imena. Do leta 1935 je izšlo od 20 do 70 knjig letno, nato je število upadlo, najhuje
je bilo leta 1935, ko je bilo izdanih samo 8 knjig (Kacin Wohinz, Pirjevec, 2008).
Ker je bilo prepovedano uvažati na Primorsko knjige in časopise iz Slovenije, so Slovenci v
Italiji sami poskrbeli za vzgojne, izobraževalne in kulturne potrebe prebivalstva. Najbolj
aktiven pisatelj je bil France Bevk, omeniti pa gre še Ferda Kleinmayra in Cirila Drekonjo, v
emigraciji v Jugoslaviji pa so nadaljevali s svojim delom Alojz Gradnik, Ivo Šorli, Ciril
Kosmač, Vladimir Bartol, Bogomir Magajna,… Knjige so neredno in cenzurirano izhajale do
leta 1939 in niso smele vsebovati političnih tem. Poleg knjig so pomembni tudi različni listi in
revije ter različna stanovska glasila, kljub temu, da jih je večina izhajala le krajši čas (Kacin
Wohinz, Pirjevec, 2008). V Gorici so med drugimi izhajali časopisi Domovina (1867-69),
Soča (1871-1915), Primorski list (1893-1914), Gorica (1899-1914), Novi čas (1909-15), Naši
zapiski (1908-14), Veda (1911-15). Omembe vredna je tudi izdajateljska hiša A. Gabrščka.
Trst je bil zibelka slovenske progresivno usmerjene politične dejavnosti: med drugimi so
izhajali Ilirski Primorjan, Slovenski primorec, Tržaški ljudomil in Jadranska zarja. Za
ohranitev slovenske narodne zavesti je bil posebnega pomena dnevnik Edinost (1876-1928),
zatem pa Delavski list, Delavec, Rdeči prapor,… (Jeri, 1975).
Fašistična oblast je postopoma in nato formalno dokončno omejila slovenski tisk na skrajni
minimum do konca leta 1928, ko je končno prepovedala edini slovenski dnevnik Edinost. Le
še enemu poslancu, E. Besednjaku, je bilo dovoljeno, da izdaja en tednik in en mesečnik v
slovenščini. Ta tolerantnost je trajala le do leta 1930 (Jeri, 1975). Ukinjene časopise so
postopoma zamenjali ilegalni časopisi kot so komunistično Delo, tigrovska glasila Borba,
Svoboda in Ljudska fronta, posamezne brošure krščanskosocialne struje, dijaških skupin,
vrsta mladinskih listov ter t.i. Štempiharska zabavna literatura (Kacin Wohinz, Pirjevec,
2008).
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4.6.2. DANAŠNJI MEDIJI SLOVENSKE SKUPNOSTI V ITALIJI
Medijska dejavnost manjšinske skupnosti obsega tiskane medije, radio-televizijo in
založništvo (Slovenska manjšina v Italiji, 2012).
Tiskani mediji izhajajo v tržaški, goriški in videmski pokrajini, nekateri imajo tudi spletne
strani (Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2012):
-

-

-

Primorski dnevnik: osrednji časopis Slovencev v Italiji v slovenskem jeziku, ki
izhaja vsak dan (razen ponedeljka) v Trstu in ga berejo v vseh treh pokrajinah;
Novi Glas: tednik v slovenskem jeziku, ki izhaja v Gorici in poroča o aktualnem
dogajanju predvsem med Slovenci na Goriškem;
Novi Matajur (tednik) in kulturno-verski list Dom (štirinajstdnevnik): poročata o
pomembnih dogodkih za Slovence na Videmskem in na splošno za slovensko narodno
skupnost v Italiji. Članki so v slovenskem in italijanskem jeziku ter v narečjih, ki jih
govorijo prebivalci predvsem Nadiških in Terskih dolin ter Rezije. Izhajata v Čedadu;
SLOV.IT: informacijski bilten Slovencev v Italiji (štirinajstdnevnik), ki povzema
novice o slovenski manjšini iz krajevnega tiska in jih objavlja v italijanskem jeziku.
Izhaja v Čedadu;
Galeb in Pastirček: mladinski reviji;
Mladika: mesečnik s pretežno kulturno vsebino;
Novo delo: glasilo slovenske komponente Levih demokratov v deželi Furlaniji Julijski
krajini;
Skupnost: glasilo etnične stranke Slovenske skupnost;
Naš vestnik: mesečnik z versko vsebino;
Isonzo-Soča: dvojezična revija, ki izhaja na Goriškem s članki v slovenskem in
italijanskem jeziku;
6krat: mesečnik z vsebinami o vzgoji in izobraževanju;
Jadranski koledar, Koledar Mohorjeve družbe, Trinkov koledar;
ostale publikacij različnih slovenskih ustanov, kulturnih društev, šol, župnij, itd.

Radijski in televizijski programi v slovenskem jeziku potekajo v okviru deželnega sedeža
RAI v Trstu. RAI skrbi za oddaje v slovenskem jeziku na osnovi zakonov št. 308/1965,
103/1975 in 112/2004 ter posebnih konvencij (Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2012).
Radio Trst A oddaja dnevno približno 12,5 ur radijskih sporedov, in sicer sedem radijskih
dnevnikov in programe različnih zvrsti in vsebin (Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2012):
-

oddaje v živo: te so namenjene poglobitvam kulturnega dogajanja in tematik, ki so
vezane na krajevno stvarnost;
razvedrilne oddaje;
dramski spored;
oddaje za otroke in za mlade;
resna in zabavna glasba.

Šele od leta 1995 je v večernih urah na posebnih frekvencah tretjega programa RAI na
sporedu tudi televizijski program v slovenskem jeziku, ki predvideva krajši dnevni pas
namenjen predvsem otrokom, večerni 20-minutni televizijski dnevnik in tedenski enourni
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program (mozaična oddaja, pogovorna oddaja, film ali dokumentarec) (Slovenska narodna
skupnost v Italiji, 2012).
Vsebine tako televizijskih kot radijskih programov se osredotočajo še posebno na krajevno
kulturno, politično, gospodarsko in družbeno dogajanje slovenske manjšine v goriški, tržaški
in videmski pokrajini (Slovenska narodna skupnost v Italiji, 2012). Pripadniki manjšinske
skupnosti pa spremljajo tudi radio-televizijske programe iz Slovenije, a signal RTV Slovenija
ne seže v nekatera manjšinska območja Videmske pokrajine (Slovenska manjšina v Italiji,
2012).
Založniških hiš je med slovensko narodnostno skupnostjo v Italiji kar nekaj. Najpomembnejše
so Založništvo tržaškega tiska, Založbo Mladika, Založbo Most in Goriško Mohorjevo
družbo. Različne zvrsti njihovih publikacij (večinoma v slovenskem jeziku, deloma pa tudi v
italijanskem jeziku), med katerimi so v središču pozornosti dela slovenskih ustvarjalcev v
Italiji, so prvenstveno namenjene slovenskim bralcem na italijanski strani meje, so pa
vsekakor prisotne na knjižnem trgu tako v Sloveniji kot v Italiji (Slovenska narodna skupnost
v Italiji, 2012). Vseeno pa je manjšinska literatura le skromno zastopana in slabše
prepoznavna na širšem slovenskem trgu (Slovenska manjšina v Italiji, 2012).
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4.7. PRIDOBIVANJE FINANČNIH SREDSTEV
V prvi vrsti dejavnosti Slovencev po svetu, ki so namenjene ohranjanju in rasti slovenske
nacionalne identitete, kulture, jezika ter kulturne dediščine, finančno podpira Republika
Slovenija, kar je zapisano v ustavi RS z Resolucijo o odnosih Slovencev po svetu. Finančna
podpora je javna in je zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, tako v okviru Urada za
Slovence v zamejstvu in po svetu kot tudi v posameznih ministrstvih glede na namen
dejavnosti (npr. gospodarska dejavnost dobi del sredstev tudi pri Ministrstvu za gospodarstvo
itn) (Resolucija o odnosih Slovencev po svetu, 2002). Urad za Slovence v zamejstvu in po
svetu zagotavlja denarna sredstva na podlagi letnih javnih razpisov glede na vnaprej
objavljena merila, resorna ministrstva pa znotraj obstoječih ukrepov in proračunskih postavk
pristojnih resorjev. Za čezmejne projekte so pravice porabe v proračunu RS zagotovljene
samo za delež nacionalnega sofinanciranja, ki praviloma znaša 10% ali 15% upravičenih
stroškov slovenskih partnerjev (Strategija sodelovanja med RS in avtohtono…, 2011).
V sklopu razpisa za leto 2011 so imeli pri dodeljevanju sredstev prednost prijavitelji s
projekti, ki so se navezovali na celoletne aktivnosti urada ob praznovanju 20. obletnice
samostojnosti RS. Urad je v tem letu, torej 2011, za področje zamejstva namenil 7.800.000,00
€. Od tega za slovensko narodno skupnost v Italiji 3.615.300,00 €, pri čemer sta krovni
organizaciji prejeli 180.000,00 € (Svet slovenskih organizacij) in 186.000,00 € (Slovenska
kulturno-gospodarska zveza). Dodatno je urad namenil še 13.000,00 € v obliki interventnih
sredstev in dodal še 102.000,00 € za aktivnosti Zavoda za slovensko izobraževanje v Špetru
Slovenov. Skupna višina sredstev, ki jih je urad namenil za zamejstvo v Italiji, tako v letu
2011 znaša 3.730.300,00 €. Tem sredstvom pa je treba prišteti še 157.000,00 € za financiranje
Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, ki jih je urad v letošnjem letu prenesel na Ministrstvo
za kulturo RS, ter sredstva, ki jih naši manjšini namenjajo ostala ministrstva Vlade RS (Odziv
urada na obtožbe SSO…, 2011).
Del finančnih sredstev jim zagotavlja tudi Republika Italija z zakonoma številka 38/2001 in
26/2007. Deželna vlada FJK je SKGZ in SSO kot krovni in referenčni organizaciji slovenske
manjšine v tej deželi dokončno uradno priznala šele 21. septembra 2011, z objavo v uradnem
listu pa je odlok deželne vlade postal pravnomočen (Z objavo v uradnem listu dežela FJK…,
2011). V proračunu za leto 2011 in za naslednje triletje je bilo za financiranje kulturnih
dejavnosti manjšine predviden znesek v višini 5,3 milijona evrov (Minister Žekš pozdravlja
odločitev Senata…, 2010). S priznanjem sta si organizaciji po poročanju Primorskega
dnevnika med drugim zagotovili trajno javno financiranje, ki je leta 2011 znašalo okoli
100.000 evrov (Z objavo v uradnem listu dežela FJK…, 2011).
Vendar je finančna pomoč še vedno prenizka za delovanje in razvoj vseh organizacij in
društev slovenske skupnosti. Tako si skušajo pomagati sami s pobiranjem članarin, z dohodki,
ki jih dobijo pri različnih prireditvah, z zapuščinami in dediščinami, s prostovoljni prispevki,
prispevki somišljenikov in javnih ustanov, publikacijami, izdelki… (SSO, 2012; SKGZ,
2012).
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5. OBLIKE SODELOVANJA SLOVENSKE SKUPNOSTI V ITALIJI
5.1. ODNOS MED MANJŠINO IN SLOVENIJO TER IN NAČINI SODELOVANJA
Kljub temu, da primarna dolžnost varovanja narodnih manjšin pripada državi večinskega
naroda, v kateri skupnost živi, to ne pomeni, da se prekinejo vse relacije z matičnim narodom
in njegovo državo. Odnos matične države do manjšine je bistvenega pomenu pri njenem
razvoju.
Razvoj odnosa Slovenije do Slovencev v Italiji je od povojnih let naprej prešel skozi nekaj
različnih faz:
1. do povojne mirovne ureditve je državni pristop temeljil na določitvi pravičnejših meja;
2. kasneje so se prizadevanja usmerila v uresničevanje manjšinskih pravic in doseganje
čim večje stopnje avtonomije manjšinskih oz. dvojezičnih upravnih enot;
3. sredi 60ih let se je koncept usmeril v oblikovanje skupnega slovenskega kulturnega
prostora;
4. potem se je krepilo prizadevanje za mednarodnopravno kodificiranje oz. bilateralno
pogodbeno izboljševanje manjšinske zaščite;
5. z osamosvojitvijo RS in demokratizacijo je zgodovinski interes slovenskega naroda in
njegove države za ohranjanje Slovencev v zamejstvu opredeljen v 5. členu Ustave RS;
6. leta 1996 je bila sprejeta Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin, ki
obravnava zamejske Slovence kot dragoceno povezavo med sosednjima državama;
7. leta 2006 sta bila na podlagi te resolucije zagotovljeni pravna podlaga in finančna
pomoč Slovencev v zamejstvu in po svetu;
8. danes skrbi za Slovence v tujini Urad RS v zamejstvu in po svetu, ki skrbi za
koordinacijo finančne in drugih vrst pomoči, ki jih RS namenja Slovencem v sosednjih
državah, hkrati pa vzdržuje stalne stike s predstavniki manjšin (Jagodic, 2008).
RS je glede na Resolucijo o sodelovanju s Slovenci po svetu (2002) dolžna zagotoviti
vključevanje le-teh v enotni slovenski prostor in jim omogočit aktivno participacijo v
slovenskem intelektualnem, kulturnem, gospodarskem, znanstvenem in družbenem potencialu
oziroma njegovemu razvoju. Slovenija zagotavlja podporo dejavnostim, ki prispevajo k
ohranjanju in utrjevanju identitete Slovencev po svetu, programom za učenje slovenskega
jezika na vseh ravneh starosti in ohranjanje ter bogatenje slovenske kulture. Poleg tega si
Vlada RS, ob upoštevanju njihovih potreb, prizadeva:
- za sklenitev sporazumov o socialnem in zdravstvenem zavarovanju ter drugih sporazumov,
predvsem o medsebojnem priznavanju diplom, spričeval in drugih potrdil o usposobljenosti;
- za ohranjanje oziroma vzpostavljanje častnih konzulatov Republike Slovenije v državah,
kjer živijo Slovenci;
- za vključevanje Slovencev po svetu v delo in dejavnosti diplomatsko konzularnih in drugih
predstavništev Republike Slovenije.
Kljub vsem zakonskim določilom, je glavna slabost pristopa matične države do njenih
manjšin to, da sama Slovenija dejansko premalo skrbi za uresničevanja koncepta SSKP.
Ljudje v Sloveniji so premalo pozorni na to, kaj se dogaja s slovensko manjšino v sosednjih
državah in na splošno malo vedo o slovenski manjšini v Italiji. Manjšinska problematika je
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slabo vključena v slovenski šolski sistem, slovenskim nacionalnim medijem manjšini
namenjajo premalo pozornosti. Matična država se slabo zaveda, da je manjšina zaradi
okoliščin, v kateri živi, podvržene nenehnemu asimilacijskemu pritisku s strani večinskega
naroda. Finančna pomoč je začetek, ni pa dovolj. Potrebno bi bilo pripraviti celovit strateški
program, ki bi določal bolj konkretne prijeme. Pri tem pa ne sme manjkati mnenje manjšine,
ki se mora prilagoditi sedanjim družbenim razmeram (Jagodic, 2008).
Maja 2012 je na spletni strani RTV Slovenija zaživel nov podportal »Zamejci«, kjer se
najdejo aktualne informacije o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin in
manjšinskih organizacij v sosednjih državah. Vse štiri manjšine iz Avstrije, Italije, Hrvaške in
Madžarske lahko objavljajo pomembne informacije na skupnem portalu, ki je dostopen tako
vsem slovenskim uporabnikom, kakor tudi Slovencem v sosednjih državah (Malle, 2012).
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5.2. ODNOS MED ITALIJO IN SLOVENSKO MANJŠINO
Ena izmed manj očitnih oblik sodelovanja z RI je tudi povezovanje slovenske manjšine v
Italiji z italijansko manjšino v Sloveniji. V zadnjih letih se je le-to okrepilo: v okviru
mednarodnih programov (sredstva EU) je bilo izvedeno visoko število skupnih projektov na
področju kulture, športa, gospodarstva, turizma in kmetijstva. Posledično je sodelovanje
veliko prispevalo tudi k ureditvi medsebojnih vezi tako med ustanovami in organizacijami
obeh manjšin, kot tudi med samimi ljudmi. V tem času pa se je pojavila tudi potreba po
skupnem političnem predstavništvu obeh manjšin, saj bi bili močnejši pri nastopanju pred
organi RS in RI oz. Avtonomne dežele FJK (Jagodic, 2008).
Na splošno sodelovanje z večinskim narodom prihaja do izraza v nastopih slovenskih skupin
na italijanskih glasbenih prireditvah in obratno. V okviru katoliškega gibanja Comunione e
liberazione deluje Radio popolare Gorizia (Ljudski radio Gorica), ki oddaja dnevno po dve uri
v slovenskem jeziku. Medsebojno spoznavanje pospešujejo nekatere italijanske ustanove, kot
je npr. Institut odistoria sociale e religiosa, ki ja za marsikatero svojo pobudo pritegnil k
sodelovanju slovenske kulturne in znanstvene delavce (Bratuž, 1990).
Zaznati pa je mogoče specifičen pojav, ki ima pozitivno in negativno stran. Gre za
vključevanje Italijanov v slovenska društva in ustanove, ki z leta v leto narašča. Kljub temu,
da se prek tega odraža zmanjšana družbena distanca med slovenskim manjšinskim in
dominantnim družbenim okoljem, na drugi strani odpira številne probleme na področju
jezikovnih praks in same identitete delujočih v nekdaj izključno slovenskih sredinah
(Bogatec, Bufon, 2008).
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5.3. ČEZMEJNO
SODELOVANJE
IN
POVEZOVANJE
SKUPNOSTJO ZUNAJ MATIČNE DRŽAVE

S

SLOVENSKO

Državne meje niso nujno ovira, ampak so lahko tudi spodbujevalec razvoja. Politika EU
namenja obmejnim območjem posebno pozornost s financiranjem čezmejnih projektov.
Oktobra 1992 je bil sklenjen med RS in Evropsko komisijo okviren sporazum glede sredstev
PHARE. Prvi finančni sporazum za ta program je bil podpisan leta 1994, sledilo pa je
ustanavljanje vseh potrebnih ustanov za uresničevanje čezmejnih in drugih razvojnih
projektov povezanih s koriščenjem sredstev EU. Leta 2001 je Evropska komisija potrdila še
programski dokument INTERREG III, ki je določil vsebina in pravila za sodelovanje v
programu (Pelc, 2008).
Z vstopom v Evropsko unijo in poudarjanjem solidarnosti, strpnosti in multi-etničnosti je
slovenska manjšina v Italiji dobila možnost za pridobitev dodatnih finančnih sredstev pri
projektih, ki sledijo tem načelom. S tem se je povečalo sodelovanje med avtohtonimi
slovenskimi skupnostmi v mejnih državah RS. To je najbolj očitno na kulturnem in športnem
področju, malo manj pa na gospodarskem.
Med prireditvami, ki preraščajo deželni okvir, spada gledališka sezona s predstavami
Slovenskega stalnega gledališča in gostovanji (povezovanje z gledališčem v Kopru in v Novi
Gorici), del revije Primorska poje, pevska revija Ceciljanka in zamejski festival narodno
zabavne glasbe v Števerjanu, ki ga prireja prosvetno društvo Frančišek B. Sedej. V vseh
primerih gre za ustaljene letne prireditve (Bratuž, 1990).
Leta 2006 so zamejske organizacije Krščanska kulturna zveza Celovec, Slovenska kulturna
zveza Trst, Slovenska prosvetna zveza Celovec, Zveza Slovencev na Madžarskem iz
Monoštra, Zveza slovenske katoliške prosvete Gorica in Zveza slovenskih kulturnih društev
Trst ob pomoči Javnega kulturnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
organizirale prvo skupno kulturno prireditev zamejskih Slovencev iz Avstrije, Italije in
Madžarske, imenovano Preko mej. Sam namen prireditev je bil usmerjen v širšo
prepoznavnost le-teh slovenski javnosti (Primc, 2006).
Ko pridemo na področje medijev, je intenzivnost čezmejnega sodelovanja zelo raznolika.
Mediji iz Avstrije in Hrvaške so med pripadniki slovenske manjšine v Italiji zelo malo
zastopani, tako večinoma sledijo medijem iz Slovenije. Najbolj aktualni so slovenski
televizijski programi, sledita radio in tiskani mediji. Zaznati je razliko znotraj pokrajin.
Slovenske radijske programe in tiskovine intenzivneje spremljajo v Goriški pokrajini,
slovenski televizijski programi pa so, verjetno tudi zaradi slabe dosegljivosti signala, najmanj
zastopani v Videmski pokrajini. Obiskovanje kina ali gledališča v sosednjih državah ni
splošna praksa, večina obiska v Sloveniji pa gre na pripadnike Goriške pokrajine (Bogatec,
Bufon, 2008).
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Tabela 1: Projekti čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italiji, ki so ali v izvajanju ali v
pripravi
Projekti v izvajanju
Projekt JEZIK-LINGUA
Razvoj in promocija slovenskega in italijanskega
jezika.
Učinek: Ustanovitev Centra za slovenski jezik v Italiji
v Benečiji.
Partnerji: Italijanska unija/Unione Italiana, CAN
Costiera, Italijansko središče "Carlo Combi", Osrednja
knjižnica "Srečko Vilhar", SSIN Koper, Fakulteta za
humanistične študije Koper, Mednarodni center za
večjezičnost – Videm, Universita’ degli studi di
Trieste Dipartimento di letterature straniere Trieste,
Consorzio Universitario del Friuli,
Università Ca' Foscari Venezia, Centro Studi Veneto
Jacques Maritain.
Projekt ICON - Čezmejna konkurenčnost MSP
Internacionalizacija podjetij in ustvarjanje čezmejnih
partnerstev tudi preko ustanovitve skupnih grozdov.
Spodbujanje in izobraževanje mladih podjetnikov za
izkoriščanje priložnosti na čezmejnem in
mednarodnem trgu, med-generacijski prenos, tudi v
sklopu podjetij obeh narodnih skupnosti.
Vodilni partner: Razvojna agencija ROD
Partnerji: Regionalni razvojni center Koper, RRA
severne Primorske, Posoški razvojni center PRC,
Območna Razvojna agencija Krasa in Brkinov,GZS,
OZS, SDGZ/URES, Informest, CNA Veneto,
Confcommercio della Provincia di Trieste,
Confidustria Friuli Venezia Giulia, Confartigianato
Imprese Friuli Venezia Giulia, E.I.N.E., SI.PRO
Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A.
Projekt CARSO-KRAS
Trajnostno upravljanje naravnih virov na območju
matičnega Krasa in teritorialna kohezija.
Vodilni partner: Občina Sežana
Partnerji: Občine Komen, Divača, Hrpelje-Kozina,
Miren-Kostanjevica, Zavod za gozdove Slovenije,
ORA Krasa in Brkinov, Pokrajini Trst in Gorica,
občine Dolina, Milje, Repentabor, Zgonik, Trst,
Devin-Nabrežina, AD FJK-Služba za gozdove, LAS
Kras.
Projekt SIGMA 2
Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje okolja.
Vodilni partner: Univerza na Primorskem, ZRS Koper
Partnerji: KGZS - Zavod GO, Parco regionale della
Vena del Gesso Romagnola, Občina Izola, Provincia
di Trieste, Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale
– ERSA, Associazione Agricoltori - Kmečka Zveza,
Gruppo di Azione Locale del Carso, Regione Veneto Direzione Produzioni agroalimentari, GAL Venezia
Orientale, Università degli Studi di Udine Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Univerza v
Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Projekti v pripravi
Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in
Krasom – ZBORZBIRK
Predstavitev zbirk kulturne dediščine v obmejnem
prostoru med Alpami in Krasom na slovenski in
italijanski strani v obliki knjižnega vodnika, zloženk,
zgoščenk in na spletni strani.
Glavni partner: ZRC SAZU

PROSTOR KOSTANJA II – TERRA DI
CASTAGNE II
Boljše poznavanje in uveljavljanje biološke
raznovrstnosti kostanjev v čezmejnem prostoru.
Partnerji: Gorska skupnost Ter - Nadiža - Brda
(vodilna partnerica), Kmečka zveza (koordinatorica),
Associazione Agricoltori, Videmska pokrajina,
Videmska univerza, Regijska razvojna agencija iz
Nove Gorice, Gozdarski inštitut Slovenije, Občina
Kanal ob Soči, Občina Brda, Mestna občina Nova
Gorica, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica

KRAŠKI OKRAJ 2 –
OBLIKOVANJE SKUPNIH INSTRUMENTOV
ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA NA
KRASU
Razvoj celovitega turističnega informacijskega
dostopa.
Partnerji: občine Sežana (vodilna partnerica), Komen,
Divača, Hrpelje - Kozina, Miren - Kostanjevica,
Zgonik, Devin - Nabrežina, Doberdob, Dolina in
Repentabor, LAS KRAS, s. c. a. r. l., Creatoor
TRANS-ARMON
Usklajevanje zakonodaje za boljše sodelovanje in
povezanost MSP.
Vodilni partner: Slovensko deželno gospodarsko
združenje

MUSICAIN
Čezmejne glasbene sinergije in mreža glasbenih šol na
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Goriškem
Vodilni partner: Slovenski center za glasbeno vzgojo
Emil Komel
LEX
Študija, analiza in uporaba manjšinske zakonodaje na
področju narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji.
Vodilna partnerica: SKGZ
CHORUSNET – Zbori v mreži
Partnerica: Zveza slovenskih kulturnih društev
MITTELMUSE – Glasba Srednje Evrope
Sodelovanje in koprodukcije na področju operne
glasbe za otroke in odrasle.
Partnerja: Teater Opera Ljubljana in Glasbena matica
JULIUS
Raba in ovrednotenje kulturne dediščine ter skupna
uporaba športne infrastrukture na čezmejnem območju
od Julijskih Alp do Jadrana.
Partnerji: MOL, TNP, Društvo za gorsko kulturo,
Društvo za razvoj plezalne kulture, Slovensko
planinsko društvo Trst (SPDT)
EDUKA – Vzgajati k različnosti
Raziskovalna in informativna dejavnost med mladimi
in na šolah.
Vodilni partner: SLORI
Projekt MEDIA
Sodelovanje med tiskanimi mediji, radiem in
televizijo z izmenjavo gradiva in skupno poročanje.
Partnerji: STA, RAI, RTV Koper, Primorski dnevnik
VEGEPRATIS –OHRANJANJE TRAVNIŠKIH
IN PAŠNIŠKIH POVRŠIN NA OBMOČJU
NADIŠKIH DOLIN IN POSOČJA
Partnerji: Deželni park Colli Euganei iz Padove
(vodilni partner), Kmečka zveza (koordinatorica),
Videmska univerza, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova
Gorica, Deželni park Dolomiti Friulane, TNP, Občina
Kobarid
Vir: Projekti čezmejnega sodelovanja (v izvajanju in pripravi), 2011

Tabela 2: Drugi projekti, v katere so vključene organizacije slovenske narodne skupnosti
Projekt
Partnerji
Slovenska turistična organizacija (STO) (vodilna
T-Lab
Laboratorij turističnih priložnosti obmejnih regij v
partnerica) in SDGZ
Sloveniji in Italiji.
WaW – Women at Work: Čezmejno vključevanje
Inštitut Jacques Maritain Trst (vodilni partner) in
žensk na trg dela.
SDGZ
Območna razvojna agencija Sežana (vodilna
Focus
Čezmejno sodelovanje pri ženskem podjetništvu
partnerica) in SDGZ
ANCE – Združenje gradbenikov pri zvezi industrij.
Profili
Priprava podatkovne platforme za čezmejno delovanje Confindustria, Benetke (vodilni partner) in SDGZ
gradbenih podjetij.
Pokrajina Trst (vodilna partnerica) in SDGZ
GIPLIS
Spodbujanje možnosti za čezmejno zaposlitev
diplomirancev.
ASCOM – Združenje malih trgovcev Pordenon
Valinet
Čezmejno sodelovanje na področjih trgovine in
turizma.
Vir: Projekti čezmejnega sodelovanja (v izvajanju in pripravi), 2011
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5.4. SODELOVANJE ZNOTRAJ SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI
Zaradi izboljšanja položaja slovenske manjšine v Italiji sta začeli med seboj sodelovati obe
krovni organizaciji, kljub različnim ideološkim pogledom. Sad njunega sodelovanja je
Programska konferenca SKGZ-SSO leta 2003, ki se je sistematično posvetila proučevanju
položaja manjšine na različnih področjih: od družbenega in gospodarskega, prek
izobraževalnega, kulturnega in medijskega področja vse do področja socialne problematike in
problematike mladih. s tem dokumentom so jasno nakazani problemi slovenske skupnosti v
Italiji in možnosti za izboljšanje njenega stanja.
Sodelovanje poteka tudi na gospodarskem področju. Med drugim je bil maja leta 2011
organiziran posvet na temo Vključevanje mladih v čezmejne gospodarske procese. Cilj
posveta se je nanašal na vzpostaviti sistem čezmejnih delovnih praks in izmenjav v Sloveniji
in v sosednjih državah (Minister Žekš…., 2011).
Od leta 1999 deluje spletna stran www.slosport.org, ki je nastala na podlagi Zbornikov
slovenskega športa v Italiji, katerih izdaja je bila leta 2010 zaradi finančnih težav prekinjena.
Portal je namenjen povezovanju slovenskih zamejcev in športnikov po svetu, saj je šport ena
izmed najpomembnejših dejavnosti manjšine v RI (58 društev in 22 različnih vrst športa). Na
Slosportu dnevno in čim prej objavljajo vse dogodke slovenskih športnih društev in
slovenskih športnikov v Italiji (Markovič Kocen, 2011).
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6. PROBLEMI, S KATERIMI SE ORGANIZACIJE SOOČAJO
6.1. FINANČNE TEŽAVE SLOVENSKE SKUPNOSTI V ITALIJI
Eden izmed najpomembnejši problem, s katerimi se sooča slovenska manjšina v Italiji, je
pomanjkanje finančnih sredstev. Le-to je posledica tako globalne recesije kot tudi politične
volje tako matične države kot tudi Republike Italije. Slovenski skupnosti se zdi zmanjševanje
financ kot kazen, ker se ne strinjajo z vzpostavitvijo enega telesa (Slovenska skupnost
zaskrbljena., 2011).
V letu 2011 je Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu za leto vidno zmanjšal redno podpro,
kar je povzročilo zmanjševanje že načrtovane dejavnosti in krčenje prejemkov zaposlenim.
Zamujali so tudi prispevki Dežele FJK, kljub temu, da so sredstva zagotovljena v zaščitnem
zakonu (Na zadnji seji…, 2011).
Manjka torej telo, ki bi koordiniralo pristojnosti in delo raznih ministrstev ter skrbelo za
urejene odnose med Italijo in Slovenci v FJK. Na ta način bi se izognili vsakokratnemu
sestajanju in pogajanjem, da ne bo prišlo do vsakoletnih zapletov pri financiranju kot je
določeno v zakonu (SKGZ za skupne rešitve…, 2011).
Primer Primorskega dnevnika
Na denarno stisko je 25.3.2012 opozoril tudi Primorski dnevnik iz Trsta (z objavo velikega
rdečega vprašaja in napisa »Kakšna usoda nas čaka?«), saj je preživetje tržaškega časopisa
odvisno od zakonsko zagotovljenih sredstev (Muženič, M., 2012).
Za redno izhajanje Primorski dnevnik potrebuje 5 milijonov evrov. Manj kot polovico jih
zagotovi z oglasi in prodajo, večji del denarja prihaja iz javnih prispevkov, nekaj več kot
milijon in 900 tisoč evrov pa časniku zagotavlja državni zakon o založniški dejavnosti.
Vendar pa še do konca marca niso dobili sredstev prispevek za leto 2010, ki jim ga je vlada
obljubila decembra lani in ga za nazaj znižala za 15 %. Poleg tega naj bi znižali za dodatnih
15 % še vsota državne pomoči za prihodnje koledarsko leto, za leto 2014 pa jim napovedujejo
ukinitev denarja, ki ga Italija namenja z zakonom o založništvu. Brez zagotovljenih sredstev
Primorskemu dnevniku grozi morebitna ukinitev, to pa bi sprožilo resno polemiko in pokazalo
(ne)demokratičnost Italije, predvsem pa bi pomenila kršitev veljavnega zaščitnega zakona, ki
določa, da raven zaščite ne sme biti nižja od že dosežene (Muženič, M., 2012).
Zaradi pomanjkanje sredstev jim primanjkuje osebja, namreč isti ljudje urejajo tako tiskano
kot tudi spletno verzijo. V kolikor bi prišlo do odpuščanja, bi bile posledice vidne na obsegu,
in kakovost in kakovosti dela. Poleg tega je potrebno vlagati tudi v novo tehnologijo, ki pa si
je v takem stanju ne morejo privoščiti (Muženič, M., 2012).
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6.2. ZAMUDE PRI IZVAJANJU ZAKONA IN POMANJKANJE STRATEŠKEGA
PROGRAMA ZA SLOVENSKE MANJŠINE
Zamude se nanašajo predvsem na naslednja področja (Programska konferenca SKGZ-SSO,
2003):
-

-

ustanovitev slovenske sekcije tržaškega konzervatorija;
vračanje nepremičnin na Tržaškem in na Goriškem na osnovi 19. člena zaščitnega
zakona (uporaba Narodnega doma v Trstu in Trgovskega doma v Gorici, kamor naj se
poleg osrednjih kulturnih organizacij manjšine umestijo tudi institucije, ki bodo
uvajale politiko prijateljstva, sožitja in sodelovanja v tem prostoru);
urejanje enotnega besedila pravic slovenske manjšine, katerega sestavni del so poleg
zaščitnega zakona tudi vsa notranje-pravna in mednarodna določila (vključno z
Londonskim memorandumom v obliki, ki ga osvaja 8. člen Osimskega sporazuma).

Da se bodo določila izvajala, tako kot je zapisano, bo morala slovenska manjšina poleg
zaščitnega zakona izkoristiti tudi možnosti, ki jih daje zakon o zaščiti jezikovnih manjšin
(zakon 482/1999). Slednji namreč zagotavlja tudi višje oblike sodelovanja, kot so možnost
učenja jezika manjšine tudi v šolah, kjer poteka pouk v večinskem jeziku (programska
konferenca SKGZ-SSO, 2003).
Na tem mestu bi podala mnenje, da ni dovolj, da se upoštevanje in izvajanje zakona nanaša
samo na pristojne oblasti. Tudi posamezniki in pripadniki manjšine lahko z doslednim
izkoriščanjem možnosti, ki jih ponuja zakon, veliko pripomorejo k temu: to se nanaša
predvsem na samo rabo jezika v odnosu z oblastmi.
Z vstopom v Evropsko unijo so se manjšini odprle nove opcije. S tem, ko je Italija ratificirala
okvirno konvencijo Sveta Evrope za zaščito narodnih manjšin in Evropsko listino za
regionalne ali manjšinske jezike, je slovenski manjšini v Italiji zagotovljena tudi mednarodna
dimenzija zaščite. Hkrati se ji odpirajo tudi širše možnosti povezovanja z drugimi manjšinami
v razširjeni Evropski uniji ter izmenjava mnenj in izkušenj z drugimi sredinami, ki na
drugačne načine rešujejo probleme, podobne našim. Zakon za zaščito slovenske manjšine v
Italiji pa vsekakor ostaja osnova vseh odnosov med slovensko manjšino ter državnimi in
deželnimi oblastmi, saj je določil ozemlje, na katerem se uveljavlja zaščitni zakon in priznava
Slovencem v Avtonomni deželi Furlaniji-Julijski krajini zgodovinsko prisotnost tudi v
mestnih jedrih (Programska konferenca SKGZ-SSO, 2003).
Slovenija nima konkretnega dokumenta oz. strateškega programa, ki bi celovito obravnavala
razvoj slovenskih manjšin v sosednjih državah in po svetu. Poleg tega pa je tudi brez izdelane
politike, ki bi celovito vključevala manjšine na obeh straneh meje (Programska konferenca
SKGZ-SSO, 2003).
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6.3. PROBLEMATIKA USTREZNEGA KADRA IN MLAJŠIH GENERACIJ
Zaradi odseljevanja delovne sile v večje kraje, nezadostnega izobraževanja v slovenskem
jeziku in zaradi finančnih omejitev in nezmožnosti se na vseh področjih (od gospodarstva do
kulture, športa, izobraževanja,…) čuti pomanjkanje ustreznega kadra. Mladi se v premajhnem
številu odločajo za podjetniški poklic, ki bi ga lahko opravljali na tem območju in bi tako
poskrbeli za samozaposlitev in nato še za zaposlitev drugih (Minister Žekš, 2011).
Na prvi pogled se zdi, da mlajše generacije zgubljajo stik s slovensko identiteto, saj
sprejemajo kulturo države, v kateri živijo in jo tudi živijo. Uporaba slovenščine jim ni tako
pomembna in ne razumejo boja, ki so ga dali čez starejši. Vendar pa to ne drži popolnoma.
Ker mladi živijo v drugačnih razmerah, kot so živele starejše generacije, so njihove potrebe in
pričakovanja drugačna: so številna in raznolika. Ker pa jim tehnologija nudi vse na dlani, so
generacije postale nekoliko pasivne in otopele pri sprejemanju novosti, hkrati pa se je
nekoliko izgubila tudi kritičnost do družbenih sprememb (Zaključni dokument…, 2003).
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6.4. GOSPODARSTVO
Značilnosti manjšinskega gospodarstva v Italiji so velika razvejanost, razpršenost in
atominiziranost. Vse to otežuje povezovanje in ustrezno medsebojno informiranje. Glavni
problemi v gospodarstvu se nanašajo na naslednja področja (Programska konferenca SKGZSSO, 2003):
-

-

-

-

-

-

usposabljanje in zaposlovanje: slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje
(SDZPI) ima pomembno vlogo pri dopolnjevanju rednega šolskega sistema. Nenehne
spremembe na trgu dela zahtevajo konkretnejše sodelovanje z višjimi srednjimi
šolami, ki se nanašajo na strokovno in poklicno usposabljanje ter na poklicno
orientacijo ali svetovanje. Predvsem primanjkuje ustrezni vodilni kader z univerzitetno
izobrazbo, ki bi izhajal iz slovenske skupnosti. Kader bi se dalo zadržati s kadrovskimi
štipendijami, vendar je vprašanje, koliko naša vodilna podjetja in ustanove, ki bi imele
za to možnost, investirajo v formiranje kadra;
ponudba storitev: celoten spekter storitev, ki jih proizvajajo podjetja, ustanove in
uradi v okviru gospodarskih združenj, Kmečke zveze in socialnih služb je pomemben
za utrditev prisotnosti združenj in njihovega vpliva, zato pa tudi za celotno
narodnostno skupnost. Učinkovito porabo letnih prispevkov krovnih organizacij se
lahko zagotovi z racionalizacijo, prihranke pa je potrebno iskati v kontekstu vseh
ponudnikov storitev tudi z morebitnim združevanjem nekaterih služb - in ne samo v
posamezni organizacij.
imovina: gre za nepremičnine, ki jih naša narodna skupnost uporablja v kulturne in
športne namene. V prvi vrsti se problemi nanašajo na neurejene odnose med
lastništvom in najemniki oziroma uporabniki prostorov (gledališče, knjižnica). Drugi
problem je zagotavljanje sredstev za dokončanje obnovitvenih del (Kulturni dom,
dijaški dom, Nabrežina), za pokritje obveznosti od obnovitvenih del (Stadion 1. maj)
in novogradnje (Benečija). Potrebna je tudi racionalizacija lastnine: kaj ohraniti, kaj
prodati, kaj oddati v javne npr. slovenske roke in kaj spremeniti iz nekomercialnega v
komercialno.
oblikovanje splošne klime v prid gospodarstvu: gospodarstvo ni pravilno
valorizirano in umeščeno v okolju v primerjavi s kulturo, športom, šolstvom itd.
Posamezne komponente družbe med seboj tekmujejo, namesto da bi sodelovale in se
dopolnjevale. To vodi v propad institucij (stečaj Tržaške kreditne banke) in s tem v
slabši ugled slovenskega gospodarstva.
gospodarstvo in teritorij: prihodnost kot skupnosti je vezana na našo prisotnost na
sedanjem prostoru/teritoriju in torej na možnosti, ki nam jih nudi teritorij sam.
Opuščanje kmetijske in drugih dejavnosti zmanjša možnosti uporabe teritorija in nosi
kot posledico raznaroditev (prodajo zemljišč, naselitev novih prebivalcev, vzrok ni
samo političen, kot se pogosto sliši). Nujno moramo izkoristiti nove pogoje (večji
turistični interes za naše območje in za naravne znamenitosti na sploh), kar nam odpira
nove perspektive: razvoj turistične in gostinske ponudbe, tradicionalne in umetne
obrti. Vključitev Slovenije v EU bo po vsej verjetnosti ustvarila naravno zaledje Trstu
in Gorici in s tem ugodne pogoje za razvoj.
promocija manjšine: premalo je vlaganja v dejavnosti promocijskega značaja, s
čimer bi slovenska manjšina postala bolj zanimiva za večinski narod in za Slovence
znotraj matične države.

Da se bo manjšinsko gospodarstvo dvignilo na višjo raven bo potrebno sodelovanje s šolo,
kulturo in športom. Zaradi številnih gospodarskih enot bi bilo potrebno osnovati skupni
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imenovalec, kot je npr. Forum za gospodarstvo: slednji bi poskrbel za opredelitev glavnih
smernic razvoja gospodarskih dejavnosti v novih okoliščinah. Rešitve prej omenjenih
problematičnih področjih pa so lahko naslednje (Programska konferenca SKGZ-SSO, 2003):
- na področju usposabljanja in zaposlovanja je potrebno poskrbeti za ustrezno poklicno
izobraževanje, katerega pogoj je razvoj ustreznih oblik študijske in poklicne
orientacije (tudi v mednarodnem okolju) z namenom zadrževanja vodilnega kadra;
- na podlagi dejanskih potreb je potrebno izdelati seznam prioritet in načrt posegov
glede na razpoložljiva sredstva za novogradnje, obnove in vzdrževanje
nepremičninskega fonda;
- da bo ponudba storitev gospodarskih združenj učinkovitejša, je potrebna slednja bolj
povezati in jih prisiliti v sodelovanje;
- ohranjanje teritorija je povezano z ohranjanjem kulturne dediščine in zato je potrebno
nameniti več pozornosti ohranjanju in razvoju kmetijstva in ostalih gospodarskih
dejavnosti, ki so vezane na valorizacijo okolja (gostinstvo, turizem, obrt itd.).
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6.5. ŠOLSTVO
Šolstvo je najpomembnejše sredstvo za ohranjanje kulture in jezika neke skupnosti ter je
bistveno za njeno vsestransko rast (še posebej če gre za manjšine). Slovensko šolstvo v Italiji
pokrivata dva državna zakona, in sicer zakon št. 482 iz leta 1999 in zakon št. 38 iz leta 2001.
Šole s slovenskim učnim jezikom in dvojezična šola predstavljajo sestavni del italijanskega
šolskega sistema, ki jih urejajo splošni državni zakoni in nekateri posebni zakoni ter razni
predpisi, ki jih vsebujejo posamezni zakonski viri (Senatorka Blažina predstavila…, 2011).
Problemi, s katerimi se sooča manjšinsko šolstvo, so (Slovenska manjšina v Italiji, 2012;
Programska konferenca SKGZ-SSO, 2003):
-

zapiranje šol ali zaradi nezadostnega števila otrok ali pa zaradi krčenja sredstev;
pomanjkanje materialnih sredstev in neustreznost prostorov;
dilema omejevanja vpisa neslovenskih otrok v šole;
politične odločitve italijanske vlade glede finančnih sredstev za šole;
ni dovolj prilagojena novim družbenim razmeram (otroci iz drugih jezikovnih okolij);
pomanjkanje učnih smeri in slabo sodelovanje z deželnim sistemom poklicnega
izobraževanja,…

Obstoječo zakonodajo o šolstvu je potrebno dopolniti in prilagoditi novim družbenim
spremembam ter novostim v italijanski šolski zakonodaji. Še posebej je to pomembno zato,
ker obstoječe norme v prid slovenskega šolstva niso bile nikoli v celoti udejanjene
(samostojna sekcija pri tržaškem glasbenem konservatoriju Tartini in ureditev organika v
deželnem šolskem uradu). Lansko leto je bil predstavljen osnutek zakona, ki se nanaša na
slovensko šolstvo v Italiji. Osnutek med drugim vsebuje tudi predlog za uvedbo enotne
deželne lestvice za učno osebje, začetno izobraževanje in prakso v slovenskem jeziku, večjo
avtonomijo Urada za slovenske športe pri Deželnem šolskem uradu FJK in deželne komisije
za slovenske šole, poučevanje slovenščine na šolah v videmski pokrajini, predpise za
ustanovitev slovenske sekcije pri glasbenem konservatoriju Giuseppe Tartini v Trstu,
sodelovanje s šolami v RS, predpise za razširitev učne ponudbe na šolah druge stopnje, pa
tudi financiranje (Senatorka Blažina predstavila…, 2011).
Slovenska šola se mora razvijati in svojo drugačnost narediti privlačno tudi za tiste, ki
prihajajo iz že delno asimiliranih ali drugih jezikovnih okolij. To ne pomeni upad kvalitete,
ampak je potrebno spremeniti didaktične pristope, jih prilagoditi razmišljanju novim, mlajšim
generacijam in jih na privlačen način povezati s slovenskim jezikom in s širšim slovenskim
zaledjem. Vse to je mogoče s povezovanjem z drugimi slovenskimi organizacijami in s samo
Slovenijo. V prvi vrsti pa je najprej potrebno povezati manjšino med sabo in vsem zagotoviti
možnost enakovrednega šolanja na celotnem teritoriju (izpopolnitev dvojezična šolska mreža
v vsem obmejnem pasu Videmske pokrajine) in na vseh stopnjah šolanja ( od otroških jasli do
univerzitetnega študija) (Programska konferenca SKGZ-SSO, 2003).
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6.6. ŠPORT, KULTURA IN MEDIJI
Največ mladih je vpisano v športna in kulturna društva in so zato lahko zelo pomembna tako
pri krepitvi nacionalne zavesti kot tudi pri povezovanju različnih jezikovnih okolij. Vsekakor
je pomembno doseganje vrhunskih rezultatov in kvaliteta izvajanja različnih programov,
vendar pa je potrebno poskrbeti tudi za promocijo slovenstva in spodbuditi mlade k uporabi
slovenščine tudi zunaj šole in prostočasnih dejavnosti (Zaključni dokument programske
konference SKGZ-SSO, 2011; Klabjan, 2008).
Tudi na tu se pojavijo že zgoraj omenjeni problemi: finančna, kadrovska in prostorska stiska,
zastarelost komunikacije s publiko (le prek časopisa in vabil), pomanjkanje mladih,
pomanjkanje angažiranosti članov, premajhna odprtost, izgradnja slovenskega kulturnega
centra v Benečiji v Špetru,…
Tudi mediji se soočajo s podobnimi problemi kot druga družbena področja: pomanjkanje
ustreznega kadra, finančna stiska ter slabi materialni pogoji za njihovo delo in razvoj. Poleg
tega je na tem področju še nekaj pomanjkljivosti: mediji med seboj premalo sodelujejo in se
premalo prilagajajo značilnostim prostora, večinskemu narodu in mladim. Kljub temu, da svet
postaja t.i. globalna vas, prihaja v ospredje lokalna identiteta, ki je lahko močnejša od
nacionalne. Slovensko-italijanski mejni prostor vsekakor je specifičen in temu morajo slediti
tudi mediji.
Manjšino na tem področju pesti tudi slaba informacijska prisotnosti na osrednjeslovenskem
medijskem prizorišču, saj Slovenci na splošno malo vedo in malo spremljajo dogajanje
rojakov v sosednjih državah in po svetu (razen če živijo v bližini). Hkrati mora slovenska
televizija doseči vidljivost na celotnem narodno mešanem območju FJK, pa tudi slovenski
sporedi deželnega sedeža RAI morajo nujno zaobjeti vse tri pokrajine. novim
komunikacijskim sredstvom, kot je na primer prisotnost na internetu, ki se lahko izkaže kot
odlično sredstvo za navezovanje in utrjevanje stikov s Slovenci drugod po Italiji in v svetu.
(Zaključni dokument programske konference SKGZ-SSO, 2003).
Problem z uporabo prostorov rezijanskega kulturnega središča na Ravanci
Rezijanski kulturni center je nastal po potresu leta 1976 s pomočjo takratne slovenske vlade in
krovne organizacije z namenom, da bi služil kot zbirno središče za vse kulturne in druge
dejavnosti, ki bi od potresa poškodovanemu območju pod Kaninom pomagale h kulturni
popotresni obnovi (SKGZ izraža podporo…, 2012).
Občina Rezija (ki zahteva izključitev iz seznam koristnic zaščitnega zakona) pa je po več kot
tridesetih letih prekinila pogodbo s folklorno skupino Val Resia glede uporabe prostorov
rezijanskega kulturnega središča na Ravanci (Ta Rozajanska kulturska hiša). Prostor so
izgubile še nekatere druge kulturne organizacije (kulturno društvo Rozajanski dum) na račun
prostorskih potreb društva Identità e Tutela Val Resia (ki nasprotuje temu, da rezijanščina
sodi med slovenska narečja) (SKGZ izraža podporo…, 2012).
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7. ZAKLJUČEK
Območje avtohtone slovenske poselitve zaznamuje izrazita pokrajinska raznolikost (od Alp na
severu, prek gričevja in Furlanske nižine vse do kraškega roba in obale na jugu). Gre za
prostor, ki je bil v preteklosti zaradi lege med dvema različnima jezikovnima skupnostma vpet
v različne nacionalne tvorbe, boj pa je pustil za sabo značilne posledice. Ker pokrajine, v
katerih živijo Slovenci, niso bile vedno pod isto tvorbo, jih zaznamuje različen razvoj.
Videmska pokrajina se je dolgo časa razvijala ločeno od Tržaške in Goriške. Zaradi
geografskih značilnosti posameznih pokrajin se je narodna zavest širila različno: Slovenci so
bili najbolj povezani na Tržaškem in Goriškem, v Kanalski dolini in v beneški Sloveniji pa sta
značilna razgibanost površja in velika razpršenost poselitve, ki sta onemogočala hitrejši
pretok nacionalnega gibanja. Vse to pa se odraža še danes.
Slovenci v Italiji so kljub razklanosti med seboj zelo dobro povezani na vseh področjih družbe
od gospodarstva do kulture. Imajo eno politično stranko in dve krovni organizaciji, ki najbolj
skrbita za razvoj skupnosti. Razpolagajo s številnimi športnimi in kulturnimi društvi, z
različnimi vrstami medijev (časopisi, radio in tv), poleg tega pa imajo dokaj dobro razvejano
šolsko mrežo, ki sodeluje z drugimi izobraževalnimi inštitucijami in knjižnicami. Struktura
dejavnosti slovenskih društev vsekakor je raznolika in pestra.
Delovanje ustanov, institucij, združenj in društev pa ne poteka brez problemov. V prvi vrsti je
potrebno poudariti finančno stisko, do katere prihaja tako zaradi globalne recesije kot tudi
zaradi krčenja sredstev s strani Republike Italije. Kljub zaščitnemu zakonu, ki določa višino
sredstev, ki so namenjena manjšini, se slednjih ne izplačuje, s čimer se kaže tudi na
nenaklonjenost italijanske vlade slovenski manjšini.
Drugi problem je pomanjkanje ustreznega kadra, ki bi deloval v slovenskih organizacijah. Do
tega problema prihaja zaradi neprimerne oz. nezadostne izobrazbe na slovenskih šolah, zaradi
nepovezanosti področja gospodarstva, kulture in šole, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev
in zaradi odseljevanja in depopulacije, ki močno pestijo predvsem zaledje.
Vse kaže na to, da se bo manjšina v Italiji morala predstavljati skupno. Preteklost bo potrebno
pustiti za sabo, se osredotočiti na današnje stanje ter poiskati konkretne rešitve in usmeritve,
na podlagi katerih si bo slovenska manjšina zagotovila uresničevanje zakonskih določil.
Obmejnost ni slabost, temveč prednost. Še posebej v času povezovanja evropskih držav.
Evropska unija promovira načelo multikulturnosti in ponuja na tem področju veliko
potencialnih sredstev, pa čeprav samo projektnih, ki lahko vsaj malo pomagajo pri reševanju
problemov. Seveda se matična država od tega ne sme oddaljiti, ampak mora zavzeti ostrejšo
in aktivnejšo politiko do slovenskih skupnosti zunaj meja države, jim nuditi oporo in pomoč,
jih vključiti v strateški razvoj in se z njimi povezovati na vseh področjih. Na tem področju
projekti niso dovolj, ampak je potrebno vzpostaviti nekaj trajnega.
Podobno velja za Italijo. Ker gre za evropsko multietnično državo, bo morala upoštevat
zakone in jih začeti izvajati. Namreč celoten obmejni pas je poseben: slovenska in italijanska
skupnost morata zaživeti bolj složno, kar bo konec koncev pomagalo tudi Italiji.
Proces evropske integracije pa je na ravni slovenske manjšine sprožil potrebo po
aktualiziranju in spremembi zamišljanja namena manjšinske skupnosti. Politični, družbeni in
ekonomski okvir manjšine se je spremenil, s tem pa je nastala potreba po redefiniciji vloge in
položaja slovenske manjšine tako v odnosu do RS kotu tudi do Italije.
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EU omogoča s projektnim financiranje, da »ogroženost« skupnosti postane prednost in
možnost za promocijo. V času globalizacije se lahko na ta način krepi lokalna identiteta.
Vprašanje pa je, kako je s samo nacionalno identiteto. Dejstvo je, da se je način dojemanja
slovenstva na obmejnem območju spremenil. Medtem ko mladi pogosto pozabljajo na
nacionalni jezik, identiteto in običaje, pa na drugi strani narašča zanimanje za slovensko
kulturo s strani italijanskega prebivalstva. Gre za sicer pozitiven premik s strani Italije, vendar
mora manjšina najti načine, kako slovensko mladino in slovensko prebivalstvo »obdržati« in z
novimi načini povezovanje z RS krepiti nacionalno identiteto in zavedanje.

68

8. VIRI IN LITERATURA
MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE
1. Bandelj, A., Pahor, S., Rupel, A., 2010. Tržaško in Goriško. Ljubljana, Ljubljansko
geografsko društvo, ZRC Sazu, 136 str.
2. Bogatec, N., Bufon, M., 2008. Pre-misliti manjšino: Slovenci v Italiji in skupni
slovenski kulturni prostor po padcu meje. Anketa med člani slovenskih društev v
Italiji. Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper,
Založba Annales, Trst, SLORI, 96 str.
3. Bufon, M., 1992. Prostorska opredeljenost in narodna pripadnost: obmejna in etnično
mešana območja v evropskih razvojnih silnicah, primer Slovencev v Furlaniji-Julijski
krajini. Trst, Založništvo tržaškega tiska, SLORI in Znanstveni inštitut Filozofke
fakultet v Ljubljani, 223 str.
4. Bufon, M., Kalc, A. (ur.), 1990. Krajevni leksikon Slovencev v Italiji (KLSI): Tržaška
pokrajina. Trst, SLORI in Narodna in univerzitetna študijska knjižnica, Založništvo
tržaškega tiska, 351 str.
5. Kacin Wohinz, M., Pirjevec, J., 2000. Zgodovina Slovencev v Italiji 1866-2000.
Ljubljana, Založba Nova revija, 336 str.
6. Krašovec, S. (ur.). Pri slovenski manjšini v Avstriji in Italiji. 1987. Ljubljana,
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 116 str.
7. Kurinčič Mikuž, S. (ur.), 1989. Organizacije, društva, ustanove in glasila Slovencev v
Italiji. Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja Ljubljana, 54 str.
8. Perko, D. (ur.), 1998. Geografija Slovenije. Ljubljana, Slovenska matica, 501 str.
9. Rupel, A. (ur.), 1995. Krajevni leksikon Slovencev v Italiji (KLSI): Goriška pokrajina.
Trst, SLORI in Narodna in univerzitetna študijska knjižnica, Založba Devin, 286 str.
10. Stranj, P., 1999. Slovensko prebivalstvo Furlanije – Julijske krajine v družbeni in
zgodovinski perspektivi. Trst, Slovenski raziskovalni inštitut, 366 str.

KARTA
1. Slovenija. Pregledna šolska karta. 1995. 1 : 500 000. Ljubljana, Geodetski zavod
Slovenije.

69

ČLANKI
1. Bajc, G., 2008. (Ne)organiziranost in nujna re-organiziranost slovenske manjšine. V:
Bajc, G., Jagodic, D., Klabjan, B., Mezgec, M., Vidali, Z. (ur.). Pre-misliti manjšino:
Pogledi reprezentativnih predstavnikov Slovencev v Italiji in pravno-politični okvir.
Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, založba Annales,
Trst, Slovenski raziskovalni inštitut, str. 71-115.
2. Bajc, G., Klabjan, B., 2008. »Manjšina v gibanju«. Zgodovinski pregled politično –
pravnega položaja slovenske manjšine v Italiji. V: Bajc, G., Jagodic, D., Klabjan, B.,
Mezgec, M., Vidali, Z. (ur.). Pre-misliti manjšino: Pogledi reprezentativnih
predstavnikov Slovencev v Italiji in pravno-politični okvir. Koper, Univerza na
Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, založba Annales, Trst, Slovenski
raziskovalni inštitut, str. 20-39.
3. Bratuž, L., 1990. Kulturno življenje Slovencev v Italiji. V: Vratuša, A. (ur.). Zbornik
referatov in razprav na znanstvenem srečanju 30. in 31. marca 1989 - Medakademijski
odbor za proučevanje narodnih manjšin in narodnosti. Ljubljana, Slovenska akademija
znanosti in umetnosti, str. 73-79.
4. Bufon, M., 2008. Uvod – Razvojne dileme slovensko-italijanskega območja stika ter
Slovencev v Italiji po vstopu Slovenije v Schengenski prostor. V: Bajc, G., Jagodic,
D., Klabjan, B., Mezgec, M., Vidali, Z. (ur.). Pre-misliti manjšino: Pogledi
reprezentativnih predstavnikov Slovencev v Italiji in pravno-politični okvir. Koper,
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, založba Annales, Trst,
Slovenski raziskovalni inštitut, str. 9-19.
5. Enciklopedija Slovenije, Knj. 10, 1996. Ljubljana, Mladinska knjiga, 416 str.
6. Flego, M., Kosic, M., 2008. Integracijski procesi med italijansko večino in slovensko
manjšino. V: Bajc, G., Jagodic, D., Klabjan, B., Mezgec, M., Vidali, Z. (ur.). Premisliti manjšino: Pogledi reprezentativnih predstavnikov Slovencev v Italiji in pravnopolitični okvir. Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče,
založba Annales, Trst, Slovenski raziskovalni inštitut, str. 116-143.
7. Grafenauer, B., 1946. Kanalska dolina (Etnografski razvoj). V: Jeri, J. (ur.), 1975.
Slovenci v Italiji po drugi svetovni vojni. Cankarjeva založba, ČZP Primorski tisk,
Založništvo tržaškega tiska, str. 110-118.
8. Jager, A., 1975. Slovensko šolstvo v Italiji. V. Jeri, J. (ur.). Slovenci v Italiji po drugi
svetovni vojni. Cankarjeva založba, ČZP Primorski tisk, Založništvo tržaškega tiska,
str. 215-243.
9. Jagodic, D., 2008. Načrti in strategije za izboljšanje položaja slovenske manjšine v
Italiji v odnosih z Republiko Slovenijo in v širšem evropskem kontekstu. V: Bajc, G.,
Jagodic, D., Klabjan, B., Mezgec, M., Vidali, Z. (ur.). Pre-misliti manjšino: Pogledi
reprezentativnih predstavnikov Slovencev v Italiji in pravno-politični okvir. Koper,
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, založba Annales, Trst,
Slovenski raziskovalni inštitut, str. 144-168.
10. Jeri, J., 1975. Nekatere prvine narodnostnega položaja ob naši zahodni meji do
tržaškega sporazuma 1954. V: Jeri, J. (ur.). Slovenci v Italiji po drugi svetovni vojni.
Cankarjeva založba, ČZP Primorski tisk, Založništvo tržaškega tiska, str. 2-44.
11. Jeri, J., 1975. Vprašanje naše zahodne meje 1945-1954. V: Jeri, J. (ur.). Slovenci v
Italiji po drugi svetovni vojni. Cankarjeva založba, ČZP Primorski tisk, Založništvo
tržaškega tiska, str. 45-98.
12. Kacin Wohinz, M., 2005. Slovenci zunaj jugoslovanske države 1918-1941. Slovenci v
Italiji. V: Slovenska novejša zgodovina 1848-1992. Od programa Zedinjena Slovenija
do mednarodnega priznanja Republike Slovenije. Knj. 1. Ljubljana, Založba
Mladinska knjiga, str. 510-552.
70

13. Klabjan, B., 2008. »Politična neenotnost je zelo huda, številčno upadamo, pravic
nimamo, ugleda še manj, ker noben hudič nas ne mara, ne?« Analiza političnega stanja
slovenske manjšine v Italiji. V: Bajc, G., Jagodic, D., Klabjan, B., Mezgec, M., Vidali,
Z. (ur.). Pre-misliti manjšino: Pogledi reprezentativnih predstavnikov Slovencev v
Italiji in pravno-politični okvir. Koper, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, založba Annales, Trst, Slovenski raziskovalni inštitut, str. 4970.
14. Mezgec, M., 2008. »Delujemo, kot da meje ni več, kot da ta prostor nima ovir.«
Evropski integracijski procesi in aktualnost ideje o skupnem slovenskem kulturnem
prostoru. V: Bajc, G., Jagodic, D., Klabjan, B., Mezgec, M., Vidali, Z. (ur.). Premisliti manjšino: Pogledi reprezentativnih predstavnikov Slovencev v Italiji in pravnopolitični okvir. Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče,
založba Annales, Trst, Slovenski raziskovalni inštitut, str. 169-198.
15. Pelc, S., 2008. O geografski marginalnosti obmejnega območja v zahodni Sloveniji.
V: Bufon, M., 2008. Na obrobju ali v ospredju? Slovenska obmejna območja pred
izzivi evropskega povezovanja. Koper, založba Annales, 445 str.
16. Troha, N., 2005. Narodne manjšine in izseljenstvo 1954-1990. Slovenci v Italiji 19541990. V: Slovenska novejša zgodovina 1848-1992. Od programa Zedinjena Slovenija
do mednarodnega priznanja Republike Slovenije. Knj. 2. Ljubljana, Založba
Mladinska knjiga, str. 1226-1245.
17. Vidali, Z., 2008. Skupni slovenski kulturni prostor in slovenska narodna skupnost v
Italiji po padcu meje. Poskus sinteze na osnovi avtorefleksije izbranih predstavnikov
slovenske narodne skupnosti v Italiji. V: Bajc, G., Jagodic, D., Klabjan, B., Mezgec,
M., Vidali, Z. (ur.). Pre-misliti manjšino: Pogledi reprezentativnih predstavnikov
Slovencev v Italiji in pravno-politični okvir. Koper, Univerza na Primorskem,
Znanstveno-raziskovalno središče, založba Annales, Trst, Slovenski raziskovalni
inštitut, str. 199-217.
18. Zwitter, F., 1945. O Beneških Slovencih. V: Jeri, J. (ur.), 1975. Slovenci v Italiji po
drugi svetovni vojni. Cankarjeva založba, ČZP Primorski tisk, Založništvo tržaškega
tiska, str. 99-109.

71

INTERNETNI VIRI

1. Furlanija-Julijska krajina. URL: http://hr.wikipedia.org/wiki/Furlanija-Julijska_krajina
(citirano 27.7.2012).
2. Gruden, T., 2012. Dolina Rezije – 1. del: Demografsko stanje in izseljenstvo. URL:
http://www.primorski.it/dossiers/Priloge/6/39/161912/ (citirano 25.7.2012).
3. Inštitut za slovensko kulturo – Mi smo tu. URL: http://www.mismotu.it/ (citirano
22.8.2012)
4. Jezikovne
manjšine
v
Italiji.
URL:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jezikovne_manj%C5%A1ine_v_Italiji
(citirano
25.7.2012).
5. Malle, J., 2012. RTV Slovenija predstavila spletni podportal «Slovenci v sosednjih
državah».
URL:
http://www.skgz.org/rtv-slovenija-predstavila-spletni-portal-zaslovence-v-sosednjih-dravah (citirano 23.8.2012)
6. Markovič Kocen, B., 2011. Portal Slosport združuje športnike. URL:
http://www.slovenija-danes.slovenci.si/portal-slosport-zdruzuje-sportnike
(citirano
23.8.2012)
7. Mi smo tu. URL: http://www.mismotu.it/chi-siamo-kdo-smo (citirano 27.7.2012).
8. Minister Žekš pozdravlja odločitev senata, ki je ugodna za slovensko manjšino v
Italiji,
2010.
URL:
http://www.uszs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/73/article/764/1886/b00a2
46d104e4d5824042f75d9df92f7/ (citirano 25.8.2012)
9. Muženič, M., 2012. Usoda primorskega dnevnika še ni zapečatena. URL:
http://www.slovenija-danes.slovenci.si/usoda-primorskega-dnevnika-se-ni-zapecatena
(citirano 22.8.2012)
10. Narodna in študijska knjižnica. URL: http://www.knjiznica.it/slovenske-knjiznice-vitaliji-2/ (citirano 20.8.2012)
11. Odziv urada na obtožbe SSO o financiranju Slovencev v Italiji, 2011. URL:
http://www.uszs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/41/article/256/2190/1f0b4
d49f12c6f1c68a28e23a6d02f98/ (citirano 25.8.2012)
12. Pokrajine Italije, 2012. URL: http://sl.wikipedia.org/wiki/Pokrajine_Italije (citirano
25.7.2012).
13. Primc, M., 2006. Kulturna prireditev zamejskih Slovencev Preko mej. URL:
http://www.mojaslovenija.net/dogajanje_v_drustvih_pisali_ste_nam/kulturna_priredit
ev_zamejskih_slovencev_preko_mej.html (citirano 25.8.2012)
14. Programska konferenca SKGZ-SSO, 2003. URL: http://www.skgz.org/programskakonferenca (citirano 20.8.2012)
15. Projekti
čezmejnega
sodelovanja,
2011.
URL:
http://www.uszs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/ (citirano 25.8.2012)
16. Resolucija o odnosih s Slovenci po svetu, 2002. URL: http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=20027&stevilka=359 (citirano 25.8.2012)
17. Senatorka Blažina predstavila zakonski osnutek o normah na področju slovenskega
šolstva, 2011. URL: http://www.slomedia.it/senatorka-blazina-predstavila-zakonskiosnutek-o-normah-na-podrocju-slovenskega-solstva (citirano 25.8.2012)
18. SKGZ izraža zaskrbljenost in protest nad odločitvijo občine Rezija, 2012. URL:
http://www.skgz.org/skgz-izraa-zaskrbljenost-in-protest-nad-odloitvijo-obine-rezija
(citirano, 25.8.2012)
19. Slovenija
danes.
URL:
http://www.slovenija-danes.slovenci.si/slovenci-posvetu/seznam-organizacij (22.8.2012)
72

20. Slovenska kulturno gospodarska zveza. URL: http://www.skgz.org/clanstvo (citirano
22.8.2012)
21. Slovenska
manjšina
v
Italiji.
URL:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_manj%C5%A1ina_v_Italiji
(citirano
30.7.2012)
22. Slovenska
narodna
skupnost
v
Italiji.
URL:
http://www.slori.org/mima/index.php?pag=8&lang=slo (citirano 27.7.2012)
23. Statistični urad Italije. URL: http://dati.istat.it/?lang=it (citirano 13.10.2012)
24. Strategija sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno
skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020, 2011. URL:
http://www.uszs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/ (citirano 25.8.2012)
25. Svet slovenskih organizacij. URL: URL: http://www.ssorg.eu/clanice.htm (citirano
20.8.2012)
26. Večine spoznavajo manjšino: Pravni okvir slovenske narodne skupnosti v Italiji. URL:
http://www.slori.org/mima/index.php?pag=10&lang=slo (citirano, 27.7.2012).
27. Z objavo v uradnem listu dežela Furlanija-Julijska krajina tudi uradno priznala SKGZ
in SSO kot krovni organizaciji Slovencev v Italiji, 2011. URL:
http://www.uszs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/36/article/256/2237/f9eba
47bf3d7057849c1ec893f5beb06/ (citirano 25.8.2012)
28. Združenje slovenskih športnih združenj v Italiji. URL: http://www.zssdi.it/index.php
(22.8.2012)
29. Zveza
slovenskih
kulturnih
društev.
URL:
http://www.zskd.eu/web/v%C4%8Dlanjena-dru%C5%A1tva (citirano 20.8.2012)

73

