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MOŽNOSTI POVEZOVANJA SLOVENCEV IZ NADIŠKIH DOLIN S SLOVENIJO
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava območje Nadiških dolin (Beneška Slovenija, Italija), ki predstavlja
del tradicionalnega poselitvenega prostora Slovencev v Italiji. Namen dela je predstaviti
slovensko manjšino na tem območju ter njihove možnosti sodelovanja (povezovanja) s
Slovenijo.
Prebivalstvo Nadiških dolin (oz. celotnega območja Benečije) je namreč doživelo specifičen
razvoj znotraj slovenske manjšine v Italiji. Zaradi robne in periferne lege se je le skromno
vključevalo v slovensko narodno gibanje, pozneje je razmere še poslabšalo močno
izseljevanje.
V okviru naloge so predstavljeni različni dejavniki, ki so vplivali na obstoječe stanje:
zgodovinski, družbeno-gospodarski in narodni razvoj manjšine, razvoj mejnega vprašanja,
izseljevanje, podrobneje pa so predstavljeni sedanji procesi v Nadiških dolinah ter primerjava
z območjem zgornjega Posočja, na katerega mejijo.
Glavni cilj naloge predstavlja ocena stanja na področju sodelovanja s Slovenijo, izpostavitev
vzrokov za tako stanje ter iskanje potencialnih možnosti sodelovanja. Predstavljeni so tudi
teoretični vidiki čezmejnega sodelovanja, vloga manjšin ter razvoj obmejnih odnosov in
sodelovanja med Nadiškimi dolinami in Slovenijo.
Pri vsem tem je uporabljena različna literatura in viri, statistični podatki ter terensko delo,
opravljeno v obliki intervjujev in razgovorov s pomembnimi akterji tega področja.
KLJUČNE BESEDE: narodne manjšine, Slovenci v Italiji, Beneška Slovenija, Nadiške
doline, čezmejno sodelovanje, politična geografija
THE POSSIBILITIES OF COOPERATION BETWEEN SLOVENES FROM NADIŠKE
DOLINE WITH SLOVENIA
Abstract:
This paper deals with the area of the Natisone river valleys - »Nadiške doline« (Benecia –
»Beneška Slovenija«), that represents a part of the historical area of Slovene settlement in
Italy. The intention of the paper is to present the Slovene ethnic minority in this area and their
cooperation with Slovenia.
The population of Nadiške doline (and all Beneška Slovenija) experienced a very specific
development in comparison to the other parts of Slovene ethnic minority in Italy. They were
poorly included in the Slovene national movement due to border and peripheral position,
strong emigration made the situation even worse.
Several factors that influenced the present situation are represented in the paper: historical,
socio-economic and ethnic development, border line changes, emigration, present processes
in Nadiške doline and a comparison with the upper Soča valley.
The main aim of the paper is to estimate the present situation on the cross-border cooperation,
to find the main reasons for such situation and potential possibilities for cooperation.
The theoretical points of view about cross-border cooperation, the role of ethnic minorities
and development of cross-border relations between Nadiške doline and Slovenia are also
represented.
In the process of making this paper various literature, sources, statistical data and field work,
which was done through interviews with important people of this field, were used.
KEY WORDS: ethnic minorities, Slovene population in Italy, Beneška Slovenija, Nadiške
doline, cross-border cooperation, political geography
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1

UVOD

Pričujoče delo proučuje povezanost in oblike sodelovanja slovenske manjšine v Nadiških
dolinah (Beneška Slovenija, Italija) s Slovenijo.
Slovenska skupnost Nadiških dolin je zgovoren primer manjšinske etnične skupnosti, ki ji je
večina opazovalcev pripisovala skorajšnji etnični »konec«, a se je s postopno urbanizacijo in
vključevanjem v sodobno delitev dela razvila v relativno močno in dinamično družbeno
skupino, ki uspe ohranjati in razvijati svojo etnično specifiko, kljub integraciji ali morda prav
zaradi te integracije v širši italijanski in ostali (pri migracijah izven Italije) prostor (Bufon,
1992a).
Nadiške doline so bile le skromno vključene v slovensko narodno gibanje v 19. stoletju. S
priključitvijo k Italiji je bila tamkajšnja slovenska manjšina podvržena poitalijančevanju,
območje je postajalo vse bolj periferno in močno zaostalo.
V 20. stoletju je tudi Nadiške doline zajela močna emigracija, ki je področje demografsko
močno oslabila, vendar je po drugi strani za Beneške Slovence pomenila okno v svet. Prav z
izseljevanjem v tujino in kasneje v bližnje predele Furlanske ravnine, se je pri Beneških
Slovencih pojavila nuja po iskanju lastne identitete. V sedemdesetih letih 20. stoletja se je
tako v Nadiških dolinah začela prebujati narodna zavest, hkrati pa so se začeli širiti tudi stiki s
Slovenijo. Ti so iz sprva formalnih srečanj prerasli v številna sodelovanja in skupne projekte.
Po osamosvojitvi Slovenije in še zlasti po vstopu Slovenije v Evropsko unijo, so se na
obmejnem področju začele krepiti možnosti čezmejnega sodelovanja na različnih področjih in
ravneh.
Kljub nekoliko izboljšanim družbeno-političnim razmeram je slovenska manjšina v Nadiških
dolinah še vedno v nezavidljivem položaju. Število populacije se stalno zmanjšuje, tako da je
ogrožen že sam obstoj manjšine. Eden izmed dejavnikov, ki lahko pripomorejo k ohranitvi in
nadaljnjemu razvoju manjšine je tudi tesnejše sodelovanje in povezovanje s Slovenijo. V
Nalogi bomo na podlagi preteklih in sedanjih procesov na obravnavanem območju analizirali
sedanje stanje na področju sodelovanja ter vzroke za obstoječe stanje. Posebej se bomo
osredotočili tudi na potencialne možnosti sodelovanja ter poskusili izpostaviti razvojne
možnosti obravnavanega območja.
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1.1 VSEBINA, NAMEN IN CILJI NALOGE
Namen naloge je predstaviti slovensko manjšino v Nadiških dolinah v Italiji ter njihovo
sodelovanje (povezovanje) s Slovenijo.
V okviru naloge smo si zastavili naslednje cilje:
• analiza zgodovinskega razvoja območja in poteka mejne črte,
• analiza narodne strukture Nadiških dolin,
• primerjava območja z območjem zgornje Soške doline v Sloveniji,
• analiza sodelovanja s Slovenijo in izpostavitev glavnih akterjev na tem področju,
• ocena stanja na področju sodelovanja in analiza vzrokov za tako stanje,
• izpostavitev potencialnih področij sodelovanja,
• analiza razvojnih možnosti območja/regije.
Zaradi vrste posebnosti v zgodovinskem razvoju območja, kjer doslej ni bilo močnejše
povezanosti z ostalimi deli t. i. slovenskega etničnega teritorija ter tudi zaradi občutnih
reliefnih pregrad, domnevamo, da je čezmejno sodelovanje Slovencev iz Nadiških dolin s
Slovenijo (razmeroma) skromno. To je izhodiščna hipoteza, ki jo skušamo potrditi oziroma
ovreči. Ne glede na to pa je namen naloge iskati realna in potencialna področja sodelovanja
ter pogoje in ovire zanj.
1.2 METODOLOGIJA
Preučevanje obmejnih območij je zelo kompleksno. Naloga temelji na uporabi literature,
virov, analizi statističnih podatkov ter terenskem delu.
S pomočjo literature smo najprej pridobili znanja s področja teoretičnega in praktičnega
vidika proučevanja manjšin, obmejnih območij in čezmejnega povezovanja.
Čeprav je bilo prebivalstvo Beneške Slovenije razmeroma skromno vključeno v slovensko
narodno gibanje v 19. stoletju, je bilo zanimanje zanje precejšnje. Raziskovalce so pritegnile
etnološke in jezikovne posebnosti. Za to območje so se precej zanimali tudi italijanski avtorji.
Zanimanje se je ponovno obudilo v drugi polovici 20. stoletja, še posebej v luči novih
možnosti čezmejnega sodelovanja. Veliko iniciativ in poskusov, a skromna realizacija: tak je
prvi vtis, ko se srečamo z literaturo tega območja.
Med novejšimi deli močno prevladujejo različno zgodovinsko obarvane analize. V primerjavi
s tematiko Slovencev na Goriškem in Tržaškem je pisnih del manj, manjkajo predvsem
novejše študije.
Geografske in zgodovinske ter kulturne okoliščine smo ugotavljali s pomočjo literature in
različnih virov, pri analizi čezmejnega sodelovanja pa smo si pomagali predvsem z intervjuji,
pregledom literature izdane na tem območju (tu moramo omeniti predvsem Trinkov koledar)
in spremljanjem lokalnih časopisov (Novi Matajur, Dom in lokalni časopisi na slovenski
strani). Časopisni viri dajejo tudi veliko podatkov in navedb o sodobnem gospodarskem in
kulturnem utripu tega območja, pa tudi o možnostih in poskusih čezmejnega sodelovanja med
Beneško Slovenijo in Posočjem. V veliko pomoč nam je bil tudi načelnik upravne enote
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Tolmin, Zdravko Likar, ki se že več desetletij ukvarja s sodelovanjem z zamejskimi Slovenci.
Omogočil nam je tudi vpogled v svoj arhiv sodelovanja med Beneško Slovenijo in Posočjem.
Pomembno mesto v opredelitvi procesov, problemov in strukture obeh strani meje imajo
statistični podatki. Uporabljeni so bili statistični podatki o prebivalstvu (demografske
značilnosti, izobrazba, aktivnost) po popisih prebivalstva v Sloveniji ter demografske
značilnosti prebivalstva po popisih prebivalstva v Italiji. Žal Italija ne izvaja popisov po
jeziku in narodni pripadnosti, zato smo se glede tega zanašali na različne ocene.
Statistični podatki za Posočje so bili pridobljeni na Statističnem uradu RS (na spletni strani in
preko pošte). Podatke o mejnih prehodih in prometu čez državno mejo smo dobili na uradni
spletni strani Slovenske policije. Osnovne demografske podatke o prebivalstvu Nadiških dolin
smo pridobili iz literature in spletne strani »Istituto Nazionale di statistica« (italijanski inštitut
za statistiko). Nekaj podatkov so nam posredovali tudi na izpostavi Slovenskega
raziskovalnega inštituta v Čedadu.
Po začetnem pregledu literature, virov in statističnih podatkov smo se odpravili na teren, kjer
smo se seznanili s ključnimi akterji slovenske manjšine v Nadiških dolinah, ki so tudi nosilci
čezmejnega sodelovanja. Tako smo si ustvarili popolnejšo sliko tega območja.
Opravljeno je bilo tudi terensko delo, ki je obsegalo intervjuje s posamezniki, ki aktivno
delujejo pri čezmejnem sodelovanju, tako na italijanski kot slovenski strani in so tudi drugače
pomembni za narodno skupnost v Nadiških dolinah.
Namen intervjujev je bil predvsem ugotoviti kakšno je stanje na področju čezmejnega
sodelovanja in poleg tega pridobiti ažurnejše podatke o manjšini v Nadiških dolinah. Tako
smo za sodelovanje prosili aktivne predstavnike manjšine, ki delujejo na področju kulture,
izobraževanja, raziskovanja, medijev ter politike. Odziv je bil zelo dober, saj so bili vsi zelo
zainteresirani za sodelovanje. Opravili smo štiri nestrukturirane intervjuje in več različnih
pogovorov, nekatere izmed njih smo tudi posneli. Intervjuje smo opravili v Špetru in Čedadu
na italijanski strani ter v Tolminu na slovenski strani.
Izvedeno terensko delo ocenjujemo kot uspešno saj smo pridobili številne informacije, ki so
nam bile v pomoč pri izdelavi diplomskega dela, omogočilo pa nam je tudi nekoliko širši
vpogled v problematiko slovenske manjšine v Beneški Sloveniji.
Udeležili smo se tudi okrogle mize o možnostih sodelovanja turističnih društev z obeh strani
slovensko-italijanske meje, na katerem je sodelovalo tudi turistično društvo iz Nadiških dolin
(Pro loco Nediške doline - Valli del Natisone). Srečanje je potekalo na Mostu na Soči.
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2

TEORETIČNI VIDIKI MEJE IN ČEZMEJNEGA SODELOVANJA TER
VLOGA MANJŠIN

2.1 PROBLEMATIKA MEJA IN OBMEJNIH OBMOČIJ
Politična meja je ena izmed različnih razmejitvenih črt, ki jih človek oziroma različne
družbene skupine bolj ali manj opazno zarisujejo v prostor (Bufon, 2001)
Geografija se že tradicionalno ukvarja z mejami in prostorskimi okviri. Klasična politična
geografija se je v preteklosti ukvarjala zlasti z vprašanjem meje kot političnega limesa in s
problemi trasiranja meja ter nastajajočih konfliktov okrog poteka mejne črte. Državna meja je
imela večinoma funkcijo pregrade. Od 60-ih let prejšnjega stoletja dalje je geografija
postavila v ospredje svojega zanimanja raziskovanje procesov znotraj obmejnih območij in se
tako od pretežno politično-strateških in politično-zgodovinskih preusmerila v širše socialno in
regionalno obarvane študije (Bufon, 1995).
Meje v današnjem času spreminjajo svojo vlogo: namesto ločevalne se vedno bolj uveljavlja
povezovalna vloga in s tem postaja meja eden od dejavnikov regionalnega razvoja. Meja je
tako danes stična črta, preko katere se odvijajo čezmejne povezave (Bufon, 1992b).
Ob meji kot izrazito linearnem, družbenem in prostorskem pojavu se je vedno bolj uveljavljal
nov geografski pojem »obmejna območja« (Bufon, 1995). Opredelitev tega pojma je
problematična. Najbolj enostavna je trditev, da so ta območja poseben tip perifernih regij, v
katerih je gospodarsko in družbeno življenje neposredno pod vplivom bližine mednarodne
politične meje. To so torej relativno kompleksni prostori, ki jih zaradi visoke stopnje
medsebojne povezanosti, komplementarnosti in integriranosti upravičeno opredeljujemo s
terminom »obmejna regija« (Bufon, 1993).
Poleg terminoloških problemov se poraja še vprašanje same razmejitve obmejnih območij.
Čeprav razni mednarodni akti ob sprejetju dvostranskih sporazumov o urejanju čezmejnega
pretoka blaga in oseb obseg takih območij, za katera so predvidene posebne olajšave,
večinoma določajo v širini do 25 kilometrov od mejne črte, pa je dejanski obseg obmejne
regije lahko precej drugačen, a zlasti veliko bolj diferenciran. Kjer med obmejnima
območjema obstajajo pogoji kulturne afinitete, predstavlja seveda obseg tega prostora
osnovno jedro čezmejnih regij, sicer pa so meje teh regij zelo različne glede na uporabljen
indikator čezmejne povezanosti, saj nanje vplivajo najrazličnejši faktorji: od same
administrativne strukture obmejnih območij do prometnih, demografskih, ekonomskih, a tudi
kulturnih, historičnih ter fizičnih dejavnikov (Bufon, 1993).
Morda je nekoliko presenetljivo dejstvo, da v svetovni literaturi kljub nekaterim poizkusom
pravzaprav ni zaslediti nobene uspešne tipizacije obmejnih območij, To je sicer razumljivo, če
pomislimo, da so si ta območja v bistvu tudi zelo različna. Njihov položaj pogojujejo v
glavnem pretekli in aktualni družbeni faktorji, se pravi elementi, procesi in pojavi s področja
zgodovinske izkušnje in spomina ter sedanjih socialnih, političnih in kulturnih odnosov v
okviru posameznih državnih sistemov in v meddržavnih odnosih.
Obmejna območja lahko na primer delimo glede na: časovno komponento oblikovanja meja,
ki so del obmejnih območij; njihove fizično-geografske lastnosti; doseženo stopnjo
urbanizacije in socio-ekonomskega razvoja; intenzivnosti čezmejnega pretoka oseb, blaga,
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kapitala in informacij ter glede na vpliv, ki ga ima meja na družbeno strukturo, razvoj in
zunanji izgled obmejnega območja (Bufon, 1993).
Poenostavljeno lahko v Evropi v genetskem pogledu razlikujemo med dvema glavnima
tipoma obmejnih območij:
- konsolidirana obmejna območja, kjer potek mejne črte že nekaj stoletij ni doživel
izrazitejših sprememb,
- recentna obmejna območja, ki so nastala zaradi novejših, povečini po prvi in drugi
svetovni vojni začrtanih meja med novonastalimi, a tudi že obstoječimi državami. V to
kategorijo bi lahko kot poseben tip vključili še »nova« obmejna območja, ki so v
Srednji in Vzhodni Evropi nastala v zadnjih letih po razpadu nekaterih večnacionalnih
socialističnih držav.
Kot splošen modifikator obeh navedenih osnovnih kategorij obmejnih območij se javlja
stopnja strukturne odprtosti med sosednjima državama, na katero so zlasti v tem stoletju
odločilno vplivali ideološki faktorji.
Sodobne obmejne regije se gradijo zlasti na starih temeljih skupnih kulturnih prostorov in na
bolj ali manj ohranjenih medsebojnih iz skupne historične tradicije izvirajočih vezi. Stara
obmejna območja so na splošno manj dovzetna za čezmejno povezovanje kot nova. Stare
meje potekajo večinoma po naravnih, zlasti orografskih linijah v pretežno hribovitem ali manj
poseljenem svetu, medtem ko so se nove meje največkrat zarezale v že urbanizirana in gosteje
poseljena območja, v katerih je prebivalstvo med seboj intenzivno komuniciralo. Njihovo
preteklo skupno življenje tako omogoča sedanjim obmejnim skupnostim, da med seboj
sodelujejo in s tem obmejni prostor aktivno integrirajo. Tega obmejne skupnosti ob
tradicionalnih starih mejah ne počnejo, ker so vajene ločenega življenja in se vključujejo le v
lastne državne sisteme (Bufon, 1993, 1995).
Formiranje obmejnih regij ni avtomatično in nujno za vsa obmejna območja, saj je njihov
družbenogeografski razvoj odvisen od vrste dejavnikov. Nekateri od njih pripomorejo k
odpiranju meja in čezmejnemu sodelovanju, drugi pa te procese zavirajo.
Dejavniki povezovanja so tako npr.:
- enako razvit sistem družbe v obmejnih območjih,
- skupni sistem informiranja na podlagi sredstev množičnega obveščanja ter poznavanja
jezikov obeh strani meje,
- naklonjenost do sosedov in sodelovanja …
Dejavniki zapiranja:
- pomanjkanje prometnih zvez,
- nizka socioekonomska razvitost družbe,
- prilagajanje prebivalstva situaciji zaprte meje,
- pomanjkljiva čezmejna povezanost informacijskega sistema (Bufon, 1992a).
Zlasti je pomembno součinkovanje med objektivno fizično danostjo in sprotnimi razmerami v
družbeno-političnem sistemu. Če imajo (na primer) meje v ravninskem svetu boljše
potencialne razvojne možnosti kot meje v hribovitih, slabo poseljenih območij, je potem od
dovzetnosti družbeno političnih dejavnikov odvisno, ali bodo te potencialne možnosti
dejansko izkoriščene. Po drugi strani pa tudi prisotnost enakega družbeno-političnega sistema
na obeh straneh meje še ni porok za vzpostavitev konkretnega obmejnega sodelovanja
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(Klemenčič, 1987). Meja na ravninskem svetu ima torej drugačne možnosti za vpliv odprte
meje kot meje v hribovitih, slabo poseljenih območjih ali na velikih rekah, vendar tudi ta
ovira ni nepremagljiva. Meje, ki potekajo čez visoke planote, tečejo pa med visoko razvitimi
državami, zaradi dobro zgrajenih prometnic (npr. v Alpah med Nemčijo, Avstrijo, Francijo,
Italijo in Švico) namreč niso nobena ovira za normalen razvoj in povezovanje obmejnih
območij (Klemenčič, 1987).
Meja med Nadiškimi dolinami in Slovenijo predstavlja staro mejo, saj potek mejne črte že
nekaj stoletij ni doživel izrazitejših sprememb.
2.2 RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ, ČEZMEJNO SODELOVANJE IN VLOGA
MANJŠIN
V zadnjem obdobju so z naraščanjem mednarodnih integracijskih teženj, predvsem v Evropi,
v ospredje zanimanja politične geografije stopili problemi regionalnega razvoja obmejnih in
etnično mešanih območij. Obmejna območja in regije so »dobile« vlogo povezovalnega člena,
ki omogoča razvoj čezmejnih odnosov in sodelovanja, saj se po eni strani navezujejo na
matično državo, po drugi strani pa predstavljajo prehodno cono med sosednjimi državami.
Številne raziskave, ki so bile opravljene na tem področju, so želele določiti temeljne elemente
in procese v okviru čezmejnega sodelovanja ter vpliv, ki ga imajo na to navezovanje bolj ali
manj odprte meje. Ugotovili so, da so faktorji pri čezmejnem sodelovanju lahko propulzivni
ali odbojni (Bufon, 1995).
Po prepričanju nekaterih predstavljajo čezmejni odnosi in komunikacije posledico reakcije
ljudi na določene razlike med obmejnimi območji, ki jih je v ta prostor vnesla meja, pri čemer
delovanje ljudi teži k odpravi teh nesoglasij (Bufon, 1992b).
Proučevanje čezmejnega sodelovanja prinaša različne interpretacije. Nekateri raziskovalci
izpostavljajo širše regionalne infrastrukturne in makroekonomske aspekte čezmejnega
sodelovanja, drugi pa predvsem pomen »drobnih« čezmejnih povezav na mikroekonomskem,
družbenem in kulturnem področju. Pri tem je značilno, da ti stiki v celoti izhajajo iz
prostorske mobilnosti obmejnega prebivalstva pri zadovoljevanju svojih rednih potreb po
oskrbi, delu, preživljanju prostega časa in celo izobraževanju, a tudi medosebnih vezi. Na tej
osnovi je možno ugotoviti ne le stopnjo kulturne, socialne in ekonomske integracije obmejnih
regij, temveč je mogoče tudi zelo podrobno analizirati strukturo čezmejnih stikov, ki se na ta
način zelo dobro prilagajajo običajnim družbenim vedenjskim vzorcem. Značilno je na
primer, da drobne ekonomske transakcije na področju oskrbe, dela in preživljanja prostega
časa izhajajo bolj iz trenutnih neravnovesij v valutnih tečajih, stopnjah inflacije in kupni moči
med obmejnima območjema, kakor pa iz kake trajnejše predispozicije posameznih obmejnih
območij za zadovoljevanje in razvijanje te ali one prostorsko relevantne dejavnosti. Vse te
čezmejne transakcije so zato dokaj nestabilne in vodijo interesente zdaj na eno, drugič na
drugo stran meje. Povsem drugače pa je s kulturnimi in drugimi osnovnimi družbenimi stiki,
ki izvirajo iz potrebe obmejnega prebivalstva po ohranjanju tradicionalnih vezi v okviru
njihovega skupnega kulturnega prostora in se zato odlikujejo po svoji stabilnosti in trdoživosti
tudi v primeru manj odprtih meja (Bufon, 1993). Manj množični a pomembni so tudi drobni
politični stiki v okviru lokalnih skupnosti na obeh straneh meje. Po začetnem obdobju
utrjevanja se ti stiki praviloma drže neke ustaljene norme, niso pa nedovzetni do splošnih
političnih odnosov med sosednjima državama (Bufon, 1992b).
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Dejanska intenzivnost čezmejnih odnosov je odvisna tudi od splošnih mednarodnih pogojev,
v glavnem pa od dveh lokalnih dejavnikov:
- funkcionalna organizacija samega obmejnega prostora oziroma njegova prilagojenost
potrebam obmejnega prebivalstva po zadovoljevanju osnovnih funkcij na področju
oskrbe, dela, izobraževanja, bivanja v skupnosti in preživljanja prostega časa,
- stopnja družbene integracije obmejnega prebivalstva.
V tem pogledu odigravajo etnično mešana obmejna območja posebno vlogo, saj se za razliko
od preteklosti, ko so predstavljala potencialno konfliktno stičišče med državami, danes
uveljavljajo kot prostori harmoničnega družbenega prepletanja in prelivanja in s tem vnašajo
dragocene elemente medetničnega in mednarodnega sožitja (Bufon, 2004).
Pripadniki narodnih manjšin imajo v obmejnih regijah naslednje funkcije:
-

so iniciatorji in nosilci čezmejne kulturne izmenjave,
so uspešni v trgovinskih dejavnostih; zaradi dvojezičnosti in dvokulturnosti,
spodbujajo čezmejno delovno sodelovanje in izmenjavo izkušenj,
imajo pomembno vlogo pri prevajalskih službah in pri sporazumevanju nasploh,
so organizatorji srečanj in prireditev, ki imajo sproščujoč in družabno-povezovalen
značaj,
dobro izkoriščajo svoje lokalne potenciale (bolje od večinskega prebivalstva),
pripravljajo čezmejne stike na ravni zahtevnejših odnosov, posebej na področju
storitev,
so iniciatorji, nosilci in ocenjevalci ter seveda tudi uporabniki čezmejnih programov in
projektov itd. (Zupančič, 2002).

Za uspešnost čezmejnega sodelovanja pa so potrebne naslednje lastnosti pripadnikov manjšin:
-

poznavanje dveh (ali več) jezikov in kultur,
poznavanje obmejnega prostora in ljudi na obeh straneh meje,
poznavanje pravnih, gospodarskih, družbenih in političnih značilnosti,
poznavanje mentalitete in kulture prebivalstva,
imajo vrsto stikov na različnih področjih in ravneh s prebivalci na drugi strani meje,
imajo partnerje in različne zveze s prebivalci na drugi strani meje,
imajo poleg gospodarskih tudi kulturne potrebe in interese, ki so povezani s
čezmejnim povezovanjem itd. (Zupančič, 2002).

Dejavniki pospeševanja oziroma zaviranja čezmejnega sodelovanja pri manjšinah so tako:
•

PROSTORSKI (značilnosti območja):
- stopnja urbaniziranosti,
- centralnost in perifernost,
- odprtost meje (število mejnih prehodov, režim na meji),
- infrastruktura obmejnega območja,
- število in gostota poselitve,
- ozemeljski stik manjšine z državo matico,
- državne ali mednarodne vzpodbude obmejnim območjem (programi strukturne
pomoči),
- koncentriranost/razpršenost manjšinskega prebivalstva itd.
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•

DRUŽBENI (značilnosti manjšine):
- gospodarska struktura območja poselitve manjšine,
- demografske značilnosti manjšine,
- število pripadnikov manjšine,
- socialna in izobrazbena struktura manjšine,
- delež manjšinskega prebivalstva v državi in regiji,
- socialna kohezija manjšinskega prebivalstva,
- prostorska in socialna mobilnost manjšine itd.

•

POLITIČNI (pravni položaj, politika, odnosi):
- organiziranost manjšine (kulturna, politična, verska),
- obstoj uradnih institucij manjšine,
- pravne norme manjšinskega varstva na lokalni, regionalni in državni ravni,
- odnosi med večino in manjšino,
- odnosi med manjšino in »matico«,
- odnosi med večino in »matico«,
- prisotnost načrtnih ali celo nasilnih asimilacijskih teženj in agresivnih
ideologij,
- raven političnih odnosov v državi in v bližnjih regijah itd. (Zupančič, 2002).

Sodelovanje manjšine z matico lahko poteka na različnih nivojih:
- na lokalnem nivoju,
- na regionalnem nivoju,
- na državnem nivoju.
To delo se na drobne čezmejne povezave in stike ne osredotoča. V ospredje je postavljeno
povezovanje na lokalni ravni oz. na ravni društev in organizacij manjšine. V nekaterih
primerih (predvsem sodelovanje pri programih INTERREG ipd.) je vključeno tudi
sodelovanje na višji ravni (upravni organi; občine, province ipd.) v okviru katerega pa
sodelujejo tudi manjšinske institucije.
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3

ORIS GEOGRAFSKIH ZNAČILNOSTI BENEŠKE SLOVENIJE

3.1 POKRAJINSKI OKVIR IN IZVOR IMENA BENEŠKA SLOVENIJA
Pojem Benečija je razmeroma dobro poznan v slovenskem prostoru, čeprav po Rutarju (1899)
njegova jezikovno-geografska opredelitev ni doživela temeljitejše monografske obravnave.
V literaturi zasledimo za to območje več imen. Pri italijanskih avtorjih je značilen vzdevek
»Slavia« (v smislu ozemlja Slovanov), ki se mu navadno dodaja še pridevnik, ki ga
natančneje opredeljuje: »Italiana«, »Veneta«, »Friulana« ali »Udinese«, odvisno od tega,
kateri večji prostorski enoti se pripisuje pogojevanje tega območja: Italiji, Benetkam, Furlaniji
ali Vidmu. Naziv »italiana« označuje le najširši, državni okvir pripadnosti; naziv »veneta«
ima le še zgodovinski pomen. Glede na današnjo vse večjo urbano vlogo Vidma in na
globoko vraščenost Benečije v furlansko usodo, bi bila najustreznejša raba naziva Slavia
Furlana. Pri slovenskih imenih je najpogostejša navezava na Benetke, Beneška Slovenija,
poleg te pa na dva glavna vodna toka (Terska in Nadiška Beneška Slovenija).
V rabi je tudi ime Slovenska Furlanija, med domačini pa je najbolj razširjen lokalni izraz
Benečija, ki ima korenine v letu 1521, ko so po pogodbi v Wormsu Benetke prevzele to
ozemlje oglejskemu patriarhu (ime se je tedaj glasilo »Schiavonia Veneta«). Nastanek
slovenskega izraza Beneška Slovenija postavljajo nekateri avtorji v okvir gibanja za zedinjeno
Slovenijo. Ta trditev ima verjetno določeno podlago, res pa je tudi, da je navedeni slovenski
izraz najzvestejši prevod najbolj razširjenega in zgodovinsko dokumentiranega italijanskega
imena »Slavia Veneta« (Stranj, 1999).
O različnih pomenih, ki so vgrajeni v ime Beneška Slovenija, je bilo v zapisanih že veliko
stališč in razlag, od katerih navajamo najbolj sintetično izpod peresa zgodovinarja
Grafenauerja. »Ime Beneška Slovenija obsega v našem izražanju tri različne pomene: najprej
lahko pomeni ozemlje vseh Slovencev, ki so živeli na hribovitem delu beneškega ozemlja na
italijanski »celini« (»Terra ferma«) oziroma Italije med 1866 in 1918; nekoliko ožji pomen
dajejo temu izrazu tisti, ki (bodisi zaradi zgodovinske posebnosti bodisi zaradi ločenega
zemljepisnega položaja) štejejo dolino Rezije za posebno enoto poleg (in ne le v okviru)
Beneške Slovenije; tretji pomen imena pa je »zgodovinski«: medtem, ko so v 13. in 14. stoletju
imenovali vso to hribovsko slovansko ozemlje zaradi etnične razlike med tamkajšnjim
slovenskim prebivalstvom in romanskim prebivalstvom v ravnini »In Sclavonis«,
»Schiavonia« in podobno, se je v dobi beneške oblasti (1420–1797) uporabljalo ime
»Schiavonia veneta« za slovanske doline, ki so usmerjene k Čedadu /…/)« (cv: Stranj, 1999).
Ime torej lahko označuje tri različno obsežne prostorske enote, za katere se je v preteklosti
privilegiralo eno ali drugo ime. V današnjem času je raba vsakega od teh vezana predvsem na
konkretne zgodovinske in politične okoliščine, ki pogojujejo avtorja in na smisel, ki ga vsaki
od variant pripisuje posamezen avtor, ko obravnava ta prostor. V današnjem času se
terminologija na obeh straneh meje še ni dokončno ustalila, kar si lahko razlagamo tudi s
fluidnostjo družbenih in jezikovnih razmer v sami Benečiji (Stranj, 1999).
Nekateri avtorji dokazujejo, da naziv »Beneška Slovenija – Slavia Veneta« označuje le
Nadiške doline (celotnemu slovenskemu delu nekdanje beneške posesti naj bi ustrezalo
italijansko ime »Slavia«), a ta argument lahko velja do neke mere le za italijansko
terminologijo in le zato, ker so bile Nadiške doline sorazmerno pogosteje omenjene v
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zgodovinski literaturi v primerjavi z območjem terskega porečja, ki je bilo strateško in
prometno manj pomembno ter bolj oddaljeno od čedajskega upravnega središča.
Za isto območje uporabljajo nekatere publikacije izraz, ki ne upošteva jezikovnih in etničnih
značilnosti in se naslanja le na zemljepisno lokacijo in geomorfologijo: »Prealpi Giulie«
(Julijske predalpe). Med te avtorje spada npr. Steinicke, ki se naslanja na italijansko uradno
statistiko in imenuje občini Bardo in Tipana »severne Julijske predalpe«, Nadiške doline brez
občine Špeter »južne Julijske predalpe«, Špeter z ostalimi občinami med Čento in Praprotnim
pa »Slavia collina – Beneško gričevje«. Spet drugačno varianto je uporabil popis prebivalstva
iz leta 1936, in sicer izraz »Alta Slavia« za 9 pretežno slovenskih občin, od katerih je ločil
Rezijo (Bardo, Tipana, Podbonesec, Sovodnje, Grmek, Sv. Lenart in Špeter).
Stranj v svoji obravnavi ime Beneška Slovenija uporablja v prvotnem pomenu, ki označuje
vse ozemlje med slovansko-romansko etnično mejo na jugozahodu, beneško-nemško državno
mejo med leti 1508 (oz. 1516) in 1797 na severozahodu ter reko Idrijo na jugovzhodu. Znotraj
te je uvedel dodatno prostorsko členitev. Celoto, ki jo tvorita porečje Tera in Nadiže, je
razčlenil na tri enote, in sicer v: zahodno, srednjo in vzhodno Benečijo. Po tej opredelitvi
vključuje pojem zahodna Benečija 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 danes 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 in
Špeter). Slednjim je tu dodana tudi občina Praprotno, ki jo nekateri italijanski avtorji
priključujejo h Goriškim Brdom. Tej skupini je dodal tudi občino Čedad, višje upravno
središče te regije, kamor se je nedavno preselilo precejšnje število Benečanov. Mesto samo je
vedno ležalo izven jezikovne meje slovenske zgodovinske poselitve in ta črta se v vseh opisih
komaj dotika občinskega zemlja, vendar je znatna slovenska prisotnost v Čedadu dokazana že
na prehodu iz srednjega v novi vek, zato jo lahko imamo za neko zgodovinsko konstanto tega
območja (Stranj, 1999).

OBČINE

Tabela 1: Delitev Beneške Slovenije
ZAHODNA
BENEČIJA

Bardo
Tipana

SREDNJA
BENEČIJA

VZHODNA
BENEČIJA

Ahten
Čenta
Fojda
Gorjani
Neme
Tavorjana
+ Čedad

Dreka
Grmek
Podbonesec
Sovodnje
Srednje
Sv. Lenart
Špeter
+ Praprotno

Vir: Stranj, 1999
V našem delu bomo za širše območje raziskave uporabljali naziv »Beneška Slovenija«
oziroma »Benečija«, za samo območje obravnave pa »Nadiška Beneška Slovenija« oziroma
»Nadiške doline«.
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Karta 1: Poselitveno ozemlje slovenske manjšine v Italiji ter občine Beneške Slovenije

Vir: Stranj, 1992b
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Karta 2: Proučevano območje: Nadiške doline ter občini Kobarid in Tolmin

Vir: Geografski atlas Slovenije

3.2 GEOGRAFSKI ORIS BENEŠKE SLOVENIJE
Beneška Slovenija predstavlja najzahodnejši del slovenskega narodnostnega ozemlja. Le to
leži v Italiji in obsega Videmsko, Goriško in Tržaško pokrajino, ki skupaj s Pordenonsko
pokrajino sestavljajo deželo Furlanija-Julijska krajina. Beneška Slovenija sestavlja osrednji
del poselitvenega območja Slovencev v Italiji.
Prostorska omejitev Beneške Slovenije je razmeroma jasna, stvar presoje in odločitve
predstavlja le dolina Rezije. V literaturi naletimo na obe možni odločitvi: Beneška Slovenija
skupaj z Rezijo ali brez nje. Rezija je kot dolina reliefno zaprta z vseh strani, kar je botrovalo
tudi izoblikovanju svojevrstne družbe in kulture, ki je nekakšen posebnež v tem prostoru.
Rezije zaradi tega v tej raziskavi ne bomo obravnavali kot del Beneške Slovenije.
Na severu je prostor Beneške Slovenije omejen s pogorjem Muscev, ki se na vzhodu zaključi
pri reki Tilment, ki predstavlja zahodno mejo vse do Humina (Gemone). Na jugu je meja med
Beneško Slovenijo in Furlansko nižino zelo izrazita in predstavlja mejo ne samo v
naravnogeografskem, ampak tudi v družbenogeografskem smislu (jezikovna in narodnostna
meja). Na jugovzhodu in vzhodu je Beneška Slovenija omejena z državno mejo med
Slovenijo in Italijo. Tudi na slovenski strani najdemo v različnih pogledih sorodno pokrajino
(Kambreško, Brda) (Beneška Slovenija '01, 2001).

18

Možnosti povezovanja Slovencev iz Nadiških dolin s Slovenijo

Beneško Slovenijo bi težko opredelili kot pokrajinsko enoto, ki bi jasno pripadala
določenemu tipu pokrajine. Steinicke je pokrajino poimenoval »Prealpi Giulie« (Julijske
predalpe) in jo delil na severne in južne Julijske predalpe. Pojavlja se tudi poimenovanje
»Slavia collina« (Beneško gričevje), ki je sprejemljivo z geomorfološkega stališča.
Z vidika geotektonike in litostratigrafije je območje precej pestro. Na tem območju se stikajo
tri geotektonske enote: Južne Alpe ter Notranji in Zunanji Dinaridi (Beneška Slovenija '01,
2001). Območje Beneške Slovenije je po svojem reliefu, podnebju in drugih naravnih
značilnostih najbolj podobno srednji Soški dolini, katere nadaljevanje pravzaprav je. To
ozemlje je poslednji orografski predel, ki kaže dinarsko zgradbo, saj je docela sestavljen iz
eocenskih kamnin, največ iz fliša, laporja in peščenjaka, v precejšnji meri pa tudi eocenskega
apnenca, konglomeratov in breč. Le na jugu se zvrstijo nad prodno ravnino nizke osamljene
flišne gorice, ki so nadaljevanje Goriških Brd. Svet se tu hitro povzpne v višine med 600 in
700 metri, ponekod celo višje. To flišno hribovje je geološko ter zgradbeno nadaljevanje
kambreškega pogorja in hkrati tektonsko nadaljevanje velikih apneniških planot kompaktno
do reke Tilment. Beneškoslovensko hribovje je večinoma zgrajeno iz eocenskih kamnin,
pokrajini manjkajo vse mlajše terciarne oblike. Strokovnjaki menijo, da so miocenski
sedimenti tu pokriti z novejšimi rečnimi nanosi in morenami. Eocensko površje sestavlja fliš,
iz katerega nastaja rodovitna prst, predvsem v nižinskem predelu. Višji deli hribovja so iz
lapornatega apnenca, konglomerata in breče, zato tu prevladujejo večje strmine, ki uspešno
kljubujejo preperevanju. Apnenčasta tla so vzrok za številne vrtače ter podzemeljska brezna in
jame (Melik, 1960).
Slika 1: Kraški pojavi v Nadiških dolinah

Vir: http://www.lintver.it (citirano 28. 6. 2006)
Tudi z geotektonskega vidika je območje zelo zanimivo. Pojavljajo se vprašanja v zvezi z
izrazitimi dolinami – podolji (Matajursko, dolina Tilmenta, dolina med Gemono in Pontisom),
ki naj bi bili po nekaterih teorijah tektonski jarki.
Glede na pestre geološke značilnosti je tudi relief zelo razgiban. Na severu Beneško Slovenijo
zapira greben, ki se začenja pri Žagi z vrhom Planja in se preko Muscev, Kadina, Javorja in
Lopiča spusti proti reki Tilment, ki teče prečno na gorski greben. Pod grebenom Muscev se
vzporedno razprostira Muščeva dolina, ki se prav tako zaključi pri Tilmentu. Pri vasi Musci v
dolini je izvir reke Ter, ki teče proti jugu. Ter seka greben Breginjskega Stola, ki se strmo
vzpne nad Kobaridom, se nadaljuje do Tera in na njegovem desnem bregu zopet dvigne v vrh
Čampon. Med višje dele Beneške Slovenije spada še pogorje Mije in Matajurja. Matajur
predstavlja pomembno simbolno vrednost v Benečiji, podobno kot Kanin v Reziji (Beneška
Slovenija '01, 2001).
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Slika 2: Matajur

Vir: http://www.matajur.com (citirano 28. 6. 2006)
Notranji del Beneške Slovenije tvori flišno gričevje oziroma hribovje, visoko med 200 in 900
metri, ki se spušča proti Furlanski nižini. Hribovje se proti nižini spušča zelo strmo, vendar so
na mnogih mestih reke izdolble svoje doline v smeri proti Furlanski nižini. S tem so
omogočile lažjo prehodnost v beneško hribovje in klimatski vpliv milejšega podnebja iz
Furlanije. Nakloni pobočij so zelo strmi, rečne doline v velikem številu režejo površje in
ustvarjajo globoke doline z ozkim dnom.
Območje zaznamujejo tri večje reke: Ter, Nadiža in Idrija. Vse tri reke tečejo v smeri
jugozahod-jug v smeri Furlanske nižine in so del porečja Soče.
Reka Idrija predstavlja jugozahodno mejo Beneške Slovenije, reki Ter in Nadiža pa delita
Beneško Slovenijo na dva dela; območje Terskih in območje Nadiških dolin, ki so glavna
tema našega proučevanja. Delitev je pogojena z dolinami manjših rek, ki se izlivajo v
omenjeni reki in tvorijo smiselno celoto, saj se odpirajo proti glavni reki oz. dolinskemu dnu,
kjer so se razvili nekateri večji kraji. Taka delitev je služila tudi kot osnova upravne delitve –
izoblikovanju gorskih skupnosti.
Slika 3: Reka Nadiža

Vir: http://www.lintver.it (citirano 28. 6. 2006)
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Dolinska razrezanost Beneške Slovenije in izoliranost nekaterih dolin in gorskih predelov
nam kažejo, da se imeli prebivalci tega območja težko delo pri vzpostavljanju in ohranjevanju
stikov. Tudi gravitacija k nižinskemu delu ni enotna; vsaka dolina je ob stiku z ravnino
izoblikovala manjše posredovalno središče (Čenta, Neme, Fojda, Čedad, Špeter). Vse doline
pa so enako odprte in izpostavljene vplivom nižine. Poleg naravnih razmer je imel močan
vpliv na območje Beneške Slovenije tudi družbeno-zgodovinski razvoj.
Upravno je Beneška Slovenija del Videmske pokrajine, ta pa del Furlanije-Julijske krajine.
Deli se na 17 občin, višja struktura so gorske skupnosti, ki imajo samoupravo na lokalnem
nivoju. Ustanovljene so bile z namenom, da bi se majhne občine v gorskih območjih močneje
povezale in sodelovale v razvoju. Taka nosilka razvoja je Gorska skupnost Ter-Nadiža-Brda.
V pokrajini se kažejo močne povezave med naravnimi in družbenimi značilnostmi. Reliefna
izoblikovanost Beneške Slovenije, izoliranost in na drugi strani povezanost nekaterih dolin so
botrovali razvoju posebnega odnosa med človekom in naravo, čigar soodvisnost je opazna v
skoraj vseh družbenih segmentih (Beneška Slovenija '01, 2001).
Sklop sedmih občin Nadiških dolin (Dreka, Grmek, Podbonesec, Fojda, Srednje, Sv. Lenart in
Špeter) je ozemlje, kjer Slovenci v Italiji tvorijo najbolj strnjeno, zaokroženo in obsežno
prostorsko celoto. Gre za 170 km2, kar predstavlja 3,5% površine Videmske pokrajine (Stranj,
1999). To območje je tudi predmet raziskave tega dela. V literaturi k Nadiški Beneški
Sloveniji včasih prištevajo tudi občino Praprotno, ki je ne bomo uvrstili v našo podrobnejšo
analizo. Ta občina se po svojih, predvsem demografskih, značilnostih precej razlikuje od
omenjenih sedmih občin, vsekakor pa jo bomo upoštevali v širšem kontekstu obravnavanega
območja.
Nadiške doline sestavljajo štiri doline, ki so svoja imena dobila po rekah, ki tečejo skoznje.
Največja in najpomembnejša je dolina Nadiže, skozi njo teče zgodovinsko znana
»Podboneška pot«. Ostale doline so: dolina reke Alberone, dolina reke Cosizza in dolina reke
Erbezzo. Vse tri doline zaključuje sleme Kolovrata (Bergnach, 1992).
Položaj terskih ali tarčentskih Slovencev je povsem drugačen. Slovenski poselitveni prostor tu
ne tvori zaokrožene enote, ampak le raztegnjen, obroben pas na skrajnem vrhu vrste
vzporednih dolin, ki se odpirajo v nižino, brez osrednjega žarišča. Vsaka dolina je ob stiku z
ravnino izoblikovala manjše posredovalno središče med nižino in gričevjem, vse pa so enako
odprte in izpostavljene vplivom nižine, ki je zlasti v zadnjih 100 letih potisnila slovensko
prisotnost vse višje na pobočja (Stranj, 1999).
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Slika 4: Pogled na Matajur in Nadiške doline s Stare gore

Vir: http://www.lintver.it (citirano 28. 6. 2006)
Karta 3: Proučevano območje Nadiških dolin

LEGENDA:
- - - - - - meje občin
1 – Podbonesec
2 – Sovodnje
3 – Grmek
4 – Dreka
5 – Špeter
6 – Sv. Lenart
7 – Srednje
Rutar, 2006

Vir: Geografski atlas Slovenije
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4

ORIS ZGODOVINSKEGA RAZVOJA MANJŠINE

Zgodovinski razvoj Beneške Slovenije ima - primerjaje z ostalimi območji slovenske
poselitve, veliko posebnosti. Te so odraz spreminjajočega se pomena tega ozemlja v okviru
političnih enot, ki so ga obvladovale: oglejskega patriarhata, Beneške republike, Italijanskega
cesarstva in naposled Italije.
Zgodovinski razvoj Beneške Slovenije in s tem tudi prebivalcev Nadiških dolin lahko
razdelimo na dve glavni časovni in problemski obdobji. Prvo traja do razpada beneške države
leta 1797, drugo pa od leta 1866 naprej in sega v današnji čas, saj se v 137-letnem razvoju
državna pripadnost Beneške Slovenije ni več menjala, postala je del italijanskega državnega
ozemlja, kar je tudi še danes. Vmesni čas je bil izrazito prehoden, saj se je na ozemlju
Beneških Slovencev izmenjalo nekaj različnih uprav (1797–1805: avstrijska monarhija;
1805–1814: Napoleonovo italijansko kraljestvo; 1814–1866: lombardsko-beneško kraljestvo,
oboje v okviru avstrijske monarhije, vendar je bila 1859 Lombardija priključena sardinskemu
kraljestvu) (Marušič, 2004).

4.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ IN RAZVOJ MEJNEGA VPRAŠANJA
4.1.1 Razvoj Beneške Slovenije do leta 1866
Slovensko poselitev Benečije, vsaj njene začetne poteze, lahko razmeroma zelo točno
opredelimo na podlagi Zgodovine Langobardov Pavla Diakona. Predniki Slovencev so se tu
pojavili na začetku 7. stoletja in njihov pritisk je trajal približno sto let. Prva omemba boja
med Slovenci in Langobardi je zabeležena leta 611, leta 644 so neuspešno hoteli zasesti
Čedad. Ta poraz je za nekaj časa zaustavil slovenski pritisk, ki se je obnovil leta 705. Leta
720 se je pri Lavarianu sredi furlanske nižine zgodila odločilna bitka. Ni znano, da bi
Slovenci po njej še kdaj skušali prevzeti nadzor nad nižino, uspeli so se naseliti le na grebenih
vzdolž Soče, v Brdih in ob Nadiži. Langobardski limes je očitno ustavil nadaljnje slovensko
prodiranje. Ta aktivna obrambna črta se je naslanjala na langobardska naselja – postojanke:
Pušja ves (Venzone), Humin (Gemona), Artegna, Neme (Nimis), Osoppo, Reunia, Ipplis,
Krmin (Cormons), Solkan, Fara pri Gradišču in Potium ali Pucinum pri izlivu Timave.
Langobardi so zasnovo za to obrambno pregrado prevzeli od Ostrogotov. Središče te
obrambne organizacije je bil gotovo Čedad.
Glede na reliefno oblikovanost Benečije je slovenska poselitev potekala predvsem po dolini
Soče. V Nadiške doline naj bi prišli čez prelaze Sv. Nikolaj, Klobučarji, Livek in Starasela.
Slovenska kolonizacija se je ustavila tik za langobardsko vojaško mejo, vendar razni elementi
nakazujejo, da ob naselitvi v tej pokrajini verjetno niso bili sami. O prejšnjih staroselcih
pričajo toponimi, kot so Judrijo (Idrijca), Attimis (Ahten), Timau itd.; v toponimih so prisotni
tudi venetski sledovi: Antro (Landar), Altana (Utana), Mezzana (Mečana) … Beneška
Slovenija ima malo izvorno slovenskih krajevnih nazivov.
O nadregionalnem pomenu Čedada v zgodnjem srednjem veku priča dejstvo, da je mesto leta
737 postalo sedež patriarhov (po Krminu, ki je to vlogo opravljal od leta 610, Oglej pa je bil
obnovljen šele po letu 1000). Konec 8. stoletja so Langobardi izgubili samostojnost in bili
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vključeni v frankovsko kraljestvo, kjer je bil v veljavi fevdalni sistem, spremljalo ga je tudi
pokristjanjevanje. Čedad je tudi v novih razmerah ohranil osrednjo mestno vlogo.
Nadiške doline so postopoma prišle pod oblast oglejskih patriarhov, Terske doline pa pod
različne nemške fevdalce. Če tem upravnim dejavnikom dodamo še obrobnost in izoliranost
terskega porečja ter pomembno mejno prometno vlogo nadiškega porečja, dobimo ključ za
razumevanje dveh povsem različnih mehanizmov ohranitve izvirnega kulturno-jezikovnega
izročila. Ob Nadiži je bila ohranitev izraz posebnih privilegijev, ki jih je uživalo prebivalstvo
zaradi svoje obmejne vloge, ob Teru pa je bila izraz pomanjkanja zunanjih posegov, izredne
obrobnosti območja in s tem odsotnosti vsakršne funkcije, ki bi mu dajala kak poseben pomen
in tako privabljala tuje vplive in posege.
Oglejski patriarh je v Furlaniji izgubil svojo posvetno oblast leta 1420, ko so njegove posesti
prešle pod Beneško republiko. Ta politična sprememba je vplivala tudi na razvoj celotne
Furlanije. Okrepil se je pretok blaga proti severu in proti vzhodu. Trgovska pot je potekala
skozi Čedad in dolino Nadiže, ki sta imela od njega veliko korist.
Ugodne razmere pa niso trajale dolgo, saj je leta 1508 je izbruhnila I. beneška vojna. Čedad se
je moral odreči posvetni oblasti na Tolminskem, Habsburžani pa so dobili tudi cesto čez
Predel. Goriška je s tem dobila na severu dokončno mejo, izoblikovala pa se je tudi meja
današnje Benečije na grebenih med nadiškim porečjem in Sočo. Meja med beneško in
avstrijsko upravo se je le nekoliko razlikovala od današnje slovensko-italijanske meje.
Leta 1559 so Benetke preusmerile promet iz Nadiške v Železno dolino. Leta 1576 je Avstrija
odprla novo prometno pot vzdolž Soče z dograditvijo manjkajočega dela od Kobarida do
Gorice. Te spremembe so bistveno okrnile pomen in razvoj Čedada in z njim Nadiških dolin,
odvzele so jim trgovsko vlogo in pustile le vojaško. Začenjala se je večstoletna usoda
Benečije kot »vojaške čuvajnice ob zaprti meji«. Vsekakor kaže, da je bila sama vojaška
funkcija dovolj pomembna, da so oblasti v Benetkah Nadiškim dolinam potrdile stare pravice.
Leta 1738 so Benetke celo določile, da so krajevni kaplani dolžni ob praznikih učiti krščanski
nauk v slovanskem jeziku. Benečija je bila posebna ločena enota (»nazione diversa e
separata«), ta status samosvoje upravne enote je obdržala od 16. stoletja.
Oglejski patriarhat je bil ukinjen leta 1751, namesto njega sta bili ustanovljeni dve nadškofiji:
videmska za beneški del in goriška za avstrijski. Cerkvene meje so bile usklajene z državnimi
in šele tedaj je bila državna meja natančno popisana in zaznamovana na terenu.
Leta 1797, s prvim, kratkotrajnim francoskim upravnim režimom, so se začeli rušiti temelji
srednjeveške ureditve Benečije. Leta 1798 je za dobo osmih let oblast spet prevzela Avstrija.
Francozi so se spet vrnili leta 1805 in naslednje leto Furlanijo priključili Italijanskemu
kraljestvu, razdeljenemu na dvanajst provinc; ena od teh je bila Furlanija. Nekdanja meja med
Benetkami in Avstrijo je bila spremenjena in poenostavljena. Po novi francoski zmagi nad
Avstrijci leta 1809 je Napoleon ustanovil Ilirske province in tako razširil svoj vpliv dalje proti
vzhodu. Tudi meja med Ilirskimi provincami in Italijanskim kraljestvom je bila na novo
začrtana; potekala je po Soči od izvira do izliva.
Septembra 1813 je Avstrija spet zasedla Furlanijo in Benečijo. Meja se je spet premaknila na
staro beneško-habsburško mejo, ki je bila še dodatno preoblikovana. Kljub nekaterim delnim
revizijam (1841), je ta meja ostala nespremenjena do prve svetovne vojne.
Leta 1816 je cesar izdal patent, po katerem naj bi nastala nova enota, Ilirsko kraljestvo, ki naj
bi združevala širše porečje Soče; poleg Goriške in gradišča tudi Čedajsko vse do zgornjega
toka Tera. Ta zamisel se v praksi ni uresničila.
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Nobena od teh mejnih sprememb ni upoštevala jezika domačinov. Kratko obdobje 50 let
(1814–1866), ki so ga Benečani preživeli z drugimi Slovenci v isti državi, ni privedlo do
kakšnega posebnega razvoja novih medsebojnih stikov, kajti meja med Lombardskobeneškim kraljestvom in Avstrijsko-ilirskim primorjem je učinkovala skoraj enako močno kot
državna meja.
Beneški Slovenci so se po eni strani čutili drugačni od zahodnih sosedov Furlanov, a so bili
kljub temu globoko navezani na tradicijo (oz. mit) Benetk in njene naslednice, Italije. Leta
1848 so programi Zedinjene Slovenije v seznam slovenskih dežel vključili tudi Benečijo,
Benečani pa so se istočasno »navduševali in borili za italijansko enotnost«. Lokalna zavest
Benečanov je bila veliko močnejša kot nacionalna (Stranj, 1999).
4.1.2 Razvoj Benečije po letu 1866
Leta 1866 je bil Veneto (današnja pokrajina Veneto, kateri je pripadala še vsa Furlanija),
priključen k Italiji in vzhodni rob Benečije se je iz notranje, avstrijske upravne črte, spremenil
v državno mejo. 22. oktobra 1866 je potekal plebiscit, s katerim je prebivalstvo potrdilo
priključitev Benečije (Veneta) k Italiji. Plebiscit je imel značaj slovesne potrditve že odločene
izbire. Mirovna pogodba na Dunaju je namreč že tri tedne pred plebiscitom Benečijo
dokončno prepustila Italiji. V Furlaniji je bilo zabeleženih 144.998 glasov »da« in 36 glasov
»ne«, v špetrskem okrožju je bil oddan en sam »ne« (Stranj, 1999). Plebiscitno »vprašanje« se
je glasilo: »Dichiaramo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il governo monarchicocostituzionale del Re Vittorio II e dei suoi sucessori« (»Želimo se pridružiti kraljevini Italiji
pod monarhično-ustavno oblastjo Viktorja Emanuela II. in njegovih naslednikov«) (De
Courtenay, 1998). Velikokrat je bilo zapisano, zlasti v publicistiki, da je Italija, država ali pa
predstavniki Italijanov v Videmski pokrajini, pridobivala Slovence z obljubami, da jim bo v
nasprotju z Avstrijo zagotovila šole v domačem jeziku in druge ugodnosti, zlasti take, ki so
jih nekoč že uživali. O tem pravzaprav niso znane kake uradne izjave.
Italija v svojem pravnem redu ni poznala problema različnih etničnih skupnosti, le Francozi v
dolini Aoste so imeli nekaj pravic, vse druge skupnosti pa so bile prepuščene asimilaciji.
Jasna asimilacijska politika je bila uvedena tudi v Benečiji. Pouk v šolah je potekal samo v
italijanskem jeziku, pred tem, v avstrijski dobi, so otroke poučevali duhovniki v domačem
jeziku (Marušič, 2004).
Z ustanovitvijo italijanske kraljevine so prenehali trgovski stiki, ki so do takrat omogočali
Benečiji ekonomsko in kulturno izmenjavo z drugimi obmejnimi področji, zlasti po poti iz
Furlanije v osrednjo Slovenijo. Nova meja je omejila te odnose in območje je postalo
ekonomsko in jezikovno bolj izolirano. Nova meja je otežila tudi vrsto drugih prehodov med
Furlanijo in Posočjem. Nekateri od lokalnih, dobro skritih prehodov so služili tipično obmejni
panogi – tihotapstvu (Stranj, 1999).
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Slika 5: Špeter Slovenov okoli leta 1900

Vir: Melik, 1996
Prva svetovna vojna je pomenila hudo preizkušnjo, ker se je Benečija iz neposrednega
frontnega zaledja, oktobra 1917, spremenila v žarišče dogajanja, saj je nemško – avstrijski
»kobariški« preboj potekal ravno po beneškem ozemlju, med Učjo in Kolovratom. Sama
fronta je razmeroma hitro prešla beneško ozemlje in v naslednjem letu avstrijske zasedbe je
Benečija spet delila usodo ostale Furlanije. Glavni učinek vojne je bil pospešeno razkrajanje
starega načina življenja in z njim izseljevanje. S preprečevanjem izseljevanja je gospodarska
politika fašizma kmalu spet zamrznila razmere do druge svetovne vojne, a to zadrževanje
družbenega pritiska je samo povečalo poznejše razdiralne učinke. V medvojnem času so
mnogi perspektivo za preporod Benečije videli v novih silah, ki jih je sprostila druga svetovna
vojna, zlasti v partizanskih enotah. Te so na povsem nov način povezovale jezikovno
identiteto in upor podrejenih slojev. Odnos Benečanov do partizanskega gibanja je bil sprva
dober, kasneje pa se je poslabšal zaradi vse bolj izstopajoče vloge komunistične ideologije, ki
je z nekaj grobimi nastopi negativno delovala na trdno krščansko kulturno podlago
Benečanov. Ta konflikt je otežil položaj duhovnikov, ki so se znašli sami med ideološko
nestrpnimi sonarodnjaki in narodnostno nestrpnimi državljani (Stranj, 1999).
Slovenščina je bila v času nemške okupacije, po razpadu Italije, znova uvedena v bogoslužje,
tudi zaradi vpliva slovenskega partizanstva, prenehalo je tudi odkrito zatiranje slovenstva.
Napake slovenskega osvobodilnega gibanja, ki je tudi tu mehansko izvajalo politično in
vojaško prakso iz drugih slovenskih dežel, ne upoštevajoč nizko stopnjo razvitosti narodne
zavesti, so povzročile nezaupanje in odpor ljudi. V tem smislu je bila škodljiva predvsem
mobilizacija za slovensko vojsko, pred katero so se ljudje skrivali ali so se priključevali
italijanskim partizanskim enotam. Negativno je učinkovala tudi razpustitev županstev, ki so
jih postavili Nemci, zaradi katere so ostali ljudje brez živilskih nakaznic. Posledice teh napak
je bilo seveda čutiti tudi po vojni.
Kljub tem razmeram se je v Benečiji med vojno oblikovala nova narodnostno in ideološko
(levo) angažirana komponenta. Proti tej novi levičarski slovenski komponenti se je po koncu
vojne usmeril izreden pritisk italijanskih državnih struktur. Metode političnega ustrahovanja
so vključevale tudi politične umore. Kljub temu je bil v Čedadu maja 1949 ustanovljen
pododbor levo opredeljene Demokratične fronte Slovencev za Beneško Slovenijo. Ta
politična organizacija, ki je bila povezana s sorodnimi strukturami v Trstu in Gorici, je postala
glavna tarča protislovenskih napadov.
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Leta 1945 je oblast prevzela Zavezniška vojaška uprava (ZVU) za Videmsko pokrajino z
sedežem v Vidmu. Tudi ZVU ni resno ovirala protislovenske gonje. Na tem ozemlju so spet
začeli veljati zakoni in ukrepi italijanske vlade. ZVU je Videmsko pokrajino upravljala vse do
podpisa mirovne pogodbe leta 1947, ki je Italiji dosodila tudi to ozemlje (Volk, 2004a).
Italijanska država do Slovencev Videmske pokrajine ni spremenila odnosa iz časa fašizma.
Zanikala je njihov obstoj, saj naj bi šlo za majhne skupine prebivalstva daljnega slovenskega
izvora. Slovenščina je dobila mesto le v cerkvah, pa tudi tu so skušali njeno rabo čim bolj
omejiti. Redki projugoslovanski aktivisti in slovenski duhovniki so bili označeni za komuniste
in sovražnike Italije, ki naj bi skušali med sicer Italiji zvesto prebivalstvo vnašati
nezadovoljstvo in protiitalijansko razpoloženje (Volk, 2004a).
Gonja proti Slovencem se je še okrepila po letu 1947. Povojnim napetostim zaradi
razmejitvenih problemov se je namreč pridružila skrb za varovanje vzhodnih meja pred
»komunistično« nevarnostjo, ki jo je poosebljala Jugoslavija. Slovensko manjšino so
italijanske oblasti slabo tolerirale, saj so sodile, da predstavlja neko vrsto notranjega
sovražnika, za katerega se je najpogosteje uporabljal izraz »slavokomunisti«. Pritisk je bil
največji prav v Beneški Sloveniji (Stranj, 1999).
Protislovenski duh je takoj po vojni začelo širiti glasilo Il Tricolore. Pozneje se je
»legalnemu« preganjanju slavokomunistov s strani italijanske policije in karabinjerjev
pridružilo še ilegalno delovanje različnih polvojaških skupin 1 , ki so jih sestavljali bivši
ossopovci pa tudi bivši fašisti in so delovale v sodelovanju z italijanskimi vojaškimi in
varnostnimi organi ter ob njihovi podpori (Volk, 2004a). Te organizacije so uporabljale
tehnike značilne za obdobje »hladne vojne«, skrbele so za oskrbo, shranjevanje in uporabo
orožja, sodelovale so z orožniki pri aretacijah, zbirale podatke itd. V Benečiji je delovalo kar
nekaj tajnih paravojaških trikolorističnih organizacij; VII. Brigada Osoppo, Tretji korpus
prostovoljcev svobode, Prostovoljci za obrambo italijanskih meja VII, organizacija O. Zadnja
naj bi bila razpuščena leta 1965, vendar pa je bila kmalu zatem ustanovljena organizacija
Gladio. Nedavna razodetja o tajni italijanski organizaciji Gladio so razkrila, da je bil glavni ali
vsaj formalni namen te strukture nastop v primeru jugoslovanskega napada (Petričič, 1997a;
Stranj, 1999). Grožnjam in ovadbam proti zagovornikom Jugoslavije in zavednim
duhovnikom so sledili fizični napadi in atentati (prišlo je celo do umorov), tako da je
predvsem v Beneški Sloveniji zavladal teror. Šole so dobile odkrito poitalijančevalno vlogo, v
prvi vrsti učiteljišče v Špetru Slovenov, v katerem so domačine, bodoče učitelje, vzgajali k
zaničevanju slovenskega jezika in slovenstva. Z istim namenom so ustanovili celo vrsto
italijanskih prosvetnih in kulturnih organizacij, ki so na svojih prireditvah ljudem
prepovedovale rabo slovenskega jezika tudi v osebnem pogovoru (Volk, 2004a).
To je bil verjetno čas največjega političnega pritiska na Slovence v Italiji. Do viška je prišlo
hkrati z viškom italijansko-jugoslovanske krize v zvezi z mejnim vprašanjem. Leta 1953 je
tako nevarnost oboroženega spopada postala realna. Kot drugod ob meji so v Benečiji oktobra
1953 razporedili po vaseh močne vojaške enote. Do vojaškega spopada ni prišlo, a preden sta
državi dosegli politični sporazum (oktobra 1954), je napetost v Benečiji še nekajkrat narasla
(Stranj, 1999).
Leta 1955 sta državi podpisali Videmski sporazum o maloobmejnem prometu, ki je povsem
spremenil zaprto mejo. Nanašal se je samo na območje Svobodnega tržaškega ozemlja, a so
1

Podrobneje o delovanju teh skupin v: Mračna leta Benečije : dejavnost tajnih organizacij v vzhodni Furlaniji.
1998. Ljubljana, Cankarjeva založba, 316 str.
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podpisali tudi soglasje, da se njegove določbe izvajajo v desetkilometrskem pasu ob vsej
italijansko-slovenski meji, prehod katere je bil po letu 1947 močno otežen. Na osnovi
sporazuma je bilo vzpostavljenih 57 mejnih prehodov in uvedene prepustnice.
Podpis Londonskega sporazuma (oz. Spomenice o soglasju) leta 1954 je pomenil prelomnico
v odnosih med sosednjima državama, saj se je takrat dejansko, ne pa še formalno-pravno,
končal dolgoletni mejni spor. To je omogočilo normalizacijo odnosov med Italijo in
Jugoslavijo. Začasna meja je postala dokončna z podpisom Osimskih sporazumov 10. 11.
1975 (Troha, 2004).
4.1.3 Razvoj mejne črte
Staro rimsko mejo, ki je sledila orografski liniji Mangart-Nanos-Učka-Raša in je dolgo veljala
za mejo Italije je najprej razbila preselitev Slovencev na zahod do langobardskega limesa od
6. stoletja dalje. Z razvojem frankovske vladavine je bila celotna regija vključena v nemško
kraljevino in porazdeljena v fevd nemškim plemičem.
V začetku 14. stoletja je bila ob sedanji mejni liniji še vedno prisotna vrsta fevdalnih,
teritorialno neenotno urejenih političnih enot: Oglejski patriarhat, ki je obsegal Furlansko
nižino do Tablje in Tržiča, Beneško Slovenijo, Bovško, Tolminsko, Vipavsko, Milje, Buje in
Buzet; Goriška grofija s Posočjem, Brdi, delom Vipavske doline in Krasa, Planino, Pazinom
itd.
Habsburška oblast s Kranjsko je do konca 14. stoletja prevzela večji del zgoraj navedenih
teritorialnih enot razen posesti Oglejskih patriarhov, ki so leta 1420 prešle pod Beneško
oblast. Na ta način se je že začela oblikovati »moderna« mejna črta med dvema večjima,
teritorialno urejenima političnima enotama: Beneško republiko in Habsburško državo. Ta
mejna linija se je še utrdila ob prehodu Goriške grofije v avstrijsko državno organizacijo leta
1500 in bila dokončno začrtana z mednarodno pogodbo (Worms) leta 1521. Pomen te mejne
črte izraža zlasti dejstvo, da se nato v bistvu ni več spreminjala vse do izteka prve svetovne
vojne. V zgornjem delu je ta meja sledila nekako črti Tablja-Montaž-Hudi Vršič nad Bovcem.
V srednjem delu se je večinoma pokrivala z današnjo italijansko-slovensko mejo, saj je
prečkala Učjo in dvakrat Nadižo med Belim potokom in Stupico, nato pa se je dvignila na
Matajur in preko Kuka dosegla Kolovrat, od koder se je spustila skorajda do Soče, kjer je
zavila po toku Idrijce do Miščka, se tu povzpela preko Brd vzhodno od Senika, Vrhovelj,
Škrljevega in Hlevnika do Šlovrenca, kjer je zavila po Reki na jug zahodno od Krmina in
ponovno dosegla Idrijco. Od današnjega poteka meje se je tedanji razlikoval zlasti po tem, da
so Beneški republiki pripadali Breginj, Logje, Robidišče in Livek v nadiškem delu ter Senik,
Golo brdo, Vrhovlje, Hruševlje in Šlovrenc v idrijskem delu, Avstriji pa so pripadali kraji
Ibana, Dolenje in Neblo, ki so sestavljali enklavo znotraj beneškega ozemlja. Ravninski del
meje je sledil toku Idrijce skorajda do izliva Corna, zavil južno od Chioprisa skoraj do
Palmanove in se nato spet spustil do Tera v bližini Villessa, od koder je krenil do gradeške
lagune po toku Anse, tako da je ostal obalni del z Gradežem in Tržičem Beneški republiki,
meja pa je na tem odseku potekala od izliva Timave ob vznožju Doberdobske planote preko
Zagraja do Škocjana na jugu.
Sredi 18. stoletja so poskusili mejno linijo med obema državama natančneje determinirati in
racionalizirati, toda dogovor je bil dosežen edino glede potrebe po namestitvi mejnih kamnov.
Po porazu Avstrije v boju s Francijo in francoski zasedbi Benetk leta 1797 je postala reka
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Adiža nova meja med Avstrijo in francosko satelitsko Cizalpinsko republiko. Avstrija je tako
v zameno za izgubljene italijanske posesti pridobila celotno ozemlje bivše Beneške republike.
Nekdanja meja med obema političnima enotama pa je ohranila administrativno in carinsko
funkcijo in ločevala Goriško grofijo od Beneške kneževine. Po ponovno izgubljeni vojni s
Francijo je morala Avstrija na osnovi pogodbe iz Bratislave (1805) prepustiti zmagovalki
italijanski del nekdanjih beneških pokrajin, te pa so bile priključene italijanski kraljevini. S
tem je bila stara beneško-avstrijska meja ponovno aktivirana, toda izvedene so bile nekatere
pomembnejše korekture: v spodnjem delu je bila odslej meja pomaknjena na vzhod, kakor je
beneška stran predlagala že leta 1583, in je potekala od izliva Soče po njenem toku navzgor
do kraja Krstenica med Anhovim in Kanalom. Odtod je meja dosegla Britof in se spustila do
Idrijce. Od stare meje se je nova odmaknila spet v bližino Matajurja, kjer so bili Italiji
dodeljeni kraji Borjana, Potoki, Kred in Staro selo. Že leta 1809 po izgubljeni peti koalicijski
vojni pa je morala Avstrija prepustiti Franciji celotno Primorje, Kranjsko, zahodno Koroško
in Hrvaško na desnem bregu Save, Istro in Dalmacijo. Večji del teh dežel je Napoleon združil
v novoustanovljeno državo z imenom Ilirske province, spodnji del Dalmacije pa je priključil
Italijanskemu kraljestvu. Z dekretom iz leta 1811 je bila Italijanskemu kraljestvu dodeljena še
Kanalska dolina, mejna linija med Italijo in Ilirskimi provincami pa je bila preurejena po tako
imenovanih naravnih načelih: sledila je toku Soče od izliva do izvira ter rateškemu razvodju,
ki je postal tedaj prvič državna meja.
Po Napoleonovem porazu je bil podpisan Pariški mir (1814), po katerem je Avstrija spet
pridobila vse svoje italijanske posesti, vključno z bivšim beneškim ozemljem. Modificirana
meja med Avstrijo in Benetkami je odslej razmejevala Lombardsko-beneško kraljevino od
Ilirske, znotraj katere je bilo obmejno območje porazdeljeno med Koroško (s Kanalsko
dolino), Goriško (s Krasom), Tržaško in Istro.
Leta 1866 je Italija kot pruski zaveznik zasedla Veneto in Furlanijo do Idrijce. Z dunajskim
premirjem je bila tako Italiji dodeljena nekdanja avstrijska Lombardsko-beneška kraljevina,
meja med to kraljevino in goriško-gradiščansko deželo pa je postala meja med italijansko
kraljevino in avstrijskim cesarstvom.
Ob izbruhu prve svetovne vojne se je Italija najprej opredelila za nevtralnost, medtem pa
proučevala h kateremu zavezništvu bi se ji splačalo pristopiti. Zaradi neugodenih zahtev, ki
jih je predlagala avstrijski strani, je italijanska stran zlahka zavrnila prejšnjo pogodbo z
Avstrijo in Nemčijo in se zavezala z Antanto, s katero je podpisala t.i. Londonski pakt že 26.
aprila 1915, se pravi dan preden je sploh prejela avstrijski odgovor.
Po koncu 1. svetovne vojne je bila 12. novembra 1920 v Rapallu sklenjena za Italijo zelo
ugodna dvostranska pogodba. Nova meja med kraljevinama Italijo in SHS ni sledila več
nobeni naravni logiki, temveč je predstavljala pravo imperialistično vojno mejo in hkrati
največjo možno oviro med dvema sosednjima narodoma. Ta meja je od Peči sledila orografski
razvodnici preko Ponc do Mangarta, odtod pa zavila do Triglava med Sočo in Savo Dolinko,
do Možica med Sočo in Savo Bohinjko, do Idrijskega prelaza pa med Sočo in Soro. Tu je
meja zapustila razvodnico in prepustila Italiji idrijske rudnike in cestni dostop do njih. Tudi
kraški del meje je sledil strateški liniji in prisodil Italiji Postojnska vrata, Snežnik in Učko ter
se spustil do morja zahodno od Reke. Samostojna država Reka je vključevala še cesto in
železnico Reka-Rupa. Italijanske enklave pa so postale še Zadar in otoki Cres, Lošinj,
Srakane, Unšje, Lastovo in Palagruža. Že 27. 1. 1924 je bil sklenjen rimski dogovor, po
katerem je bilo spričo nezmožnosti ustanovitve neodvisne reške republike to ozemlje, razen
najbolj perifernih predelov, dodeljeno Italiji (Bufon, 1992a).
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Ob zaključku druge svetovne vojne leta 1945 so jugoslovanske sile 1. maja zasedle Trst.
Jugoslovanska zasedba slovenskega in hrvaškega ozemlja, ki ga je Italija dobila po prvi
svetovni vojni, predvsem pa Trsta in Julijske krajine maja 1945, je sprožila ostro reakcijo
Britancev in Američanov ter grožnjo z napadom. Jugoslavija je zato popustila in 12. 6. 1945
umaknila svoje enote iz Trsta. Z devinskim sporazumom je bila Julijska krajina po t.i.
Morganovi liniji razdeljena na cono A (pod britansko-ameriško upravo) in cono B (pod
upravo Jugoslovanske armade). V coni A so ostali Trst in Gorica z obsežnim zaledjem ter
Pulj. Kljub jugoslovanski zahtevi cona A ni zajemala Beneške Slovenije, Rezije in Kanalske
doline, ki so ostale v Italiji. Glede rešitve tržaškega vprašanja je bil sprejet francoski predlog,
ki je predvidel ustanovitev posebne tamponske državice (Repe, 1998). Čeprav je bila to le
vojaška demarkacijska črta, pa je njen potek vendarle vplival na bodoča razmejitvena
pogajanja. Od stare italijansko-jugoslovanske meje se je ta črta odmaknila na Mangart,
odkoder se je spustila na Predel in sledila nato po levem bregu toku Koritnice in Soče do
Svete gore pri Gorici, kjer je krenila vštric z železniško progo (ki je ostala v coni A) mimo
Štanjela in Štorij, odtod pa se je spustila preko Glinščice in Ospa do Miljskih hribov ter
dosegla morje pri Debelem rtiču (Bufon, 1992a).
Z mirovno pogodbo, ki je bila podpisana leta 1947, je Jugoslavija dobila celotno cono B, iz
cone A pa še Kras, del Vipavske doline do Gorice, Soško dolino do Bovca in Predila, Brda in
Breginjski kot. Na spornem ozemlju Trsta in zaledja pa je nastalo Svobodno tržaško ozemlje
(STO), ki je bilo razdeljeno na dve coni (britansko-ameriška cona A in jugoslovanska cona
B), kar naj bi trajalo le do imenovanja skupnega guvernerja, o katerem pa se niso mogli
sporazumeti. STO tako kot enotna upravna enota ni nikoli zaživelo. Zaradi meje so bili v
naslednjih letih odnosi med Italijo in Jugoslavijo večkrat napeti, pojavljali so se različni
predlogi o razmejitvi med državama. Kriza je bila nato rešena po diplomatski poti, ko je bil
leta 1954 podpisan Londonski memorandum, znan kot Spomenica o soglasju, s katerim sta
državi potrdili obstoječo ozemeljsko razdelitev. Cona A STO je pripadla Italiji, cona B STO
pa je z nekaj popravki v jugoslovansko korist pripadla Jugoslaviji (Repe, 1998).
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Karta 4: Mejno vprašanje ob slovensko-italijanski meji po 2. svetovni vojni

Povzeto po: Bufon, 2001, str. 108
10. novembra 1975 so bili podpisani Osimski sporazumi, ki so dokončno začrtali mejo med
Italijo in Jugoslavijo po kopnem in na morju. Glede mejne linije na kopnem je sporazum
vnesel le skromne korekture k de facto sprejeti razmejitveni črti po mirovni konferenci in
razdelitvi STO, morska linija pa je bila nekoliko pomaknjena proti vzhodu, da bi lahko Trst
dosegle tudi ladje večje tonaže, ne da bi morale pri tem skozi jugoslovanske teritorialne vode
(Bufon, 1992a).
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Karta 5: Spreminjanje poteka mejne črte in njena obstojnost na današnjem italijanskoslovenskem obmejnem območju.

Povzeto po: Bufon, 1992a, str. 94
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4.2 IZSELJEVANJE
Beneška Slovenija sodi med izrazito emigracijsko območje; ta proces je dominanten že več
kot 100 let. Predhodnika predstavlja že staro sezonsko zaposlovanje in krošnjarjenje (zlasti v
Reziji); domače skromne razmere očitno niso dajale dovolj sredstev za preživljanje. Čeprav je
danes Beneška Slovenija predvsem periferno območje, so pomembne prometnice, ki potekajo
v bližini, predstavljale tudi možnost odhajanja v svet.
Izseljevanje se je v Benečiji, tako kot drugod v Furlaniji, močno razširilo v času industrijske
revolucije, ko je evropski trg delovne sile povečal povpraševanje.
Demografski razvoj Benečije je potekal razmeroma vzporedno z italijanskim do leta 1911. Do
takrat so emigrirali iz Nadiških dolin le 3% prebivalstva. To ravnotežje je porušila prva
svetovna vojna. Po njej se je kriza zaostalih agrarnih območij zaostrila, prebivalstvo pa doma
ni imelo nadomestnih izhodov.
Leta 1895, ko je celotna Videmska pokrajina štela okoli 500 000 prisotnih prebivalcev, je bil
obseg stalne emigracije v špetrskem okraju 0.06%, začasne emigracije pa 2,22% (Stranj,
1999).
Tabela 2: Delež začasno in stalno odseljenih leta 1895 v Videmski pokrajini.
STALNO
ZAČASNO
OKRAJI
ODSELJENI
ODSELJENI
ŠPETER
0,06 %
2,22 %
HUMIN
12,89 %
13,44 %
MUŽAC, S. DANIELE, ČENTA,
10,00 %
10,00 %
TOLMEČ
CELA POKRAJINA
0,43 %
4,72 %
Vir: Stranj, 1999
Nadiških (in tudi Terskih dolin) dolin do tedaj torej še ni zajel tok množičnega izseljevanja, ki
je bil značilen za druge dele Furlanije. V to gibanje je bil špetrski okoliš zajet kot zadnji,
poleg Palmanove. Leta 1907 so v njem zabeležili 1071 odhodov, a zaradi statistične
metodologije, ki je slonela na številu izdanih potnih listov, veljavnih tri leta, je bilo število
letnih odhodov višje od števila izdanih potnih listov. Leta 1909 je bilo z anketo ugotovljeno,
da je v špetrskem okraju začasno emigriralo okoli 7,5% ljudi. Vrednosti v nekaterih občinah
so bile še krepko višje od okrajnih povprečij.
Redno statistično spremljanje izseljenskega toka je v Italiji potekalo od leta 1876, vendar je
zanesljivost zbranih podatkov precej vprašljiva. Sporno je bilo predvsem razlikovanje med
začasnim in stalnim odseljevanjem, zato so ti dve kategoriji po letu 1903 združili.
Po prvi svetovni vojni se je izseljevanje ponovno povečalo, a trajalo je le nekaj let, ker so ga
kmalu zamrznile nove mednarodne in notranje politično-gospodarske razmere. Po omejitvi
priseljevanja v ZDA (1924) se je tok izseljencev usmeril v rudnike v Loreni in Belgiji ter v
Argentino. Omejitev izseljevanja je povzročila tudi fašistična demografska politika, ki je po
letu 1927 omejila izdajanje potnih listov. Beneško prebivalstvo med vojnama tako ni
zabeležilo večjega padca. Žensko prebivalstvo se je še vedno v sorazmerno majhni meri
udeleževalo začasne emigracije, ki je ostajala domena moških; pri stalnem izseljevanju pa je
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tvorilo približno tretjino odhodov. Reprodukcija prebivalstva se je zato lahko še nadaljevala
in ohranjala pozitivno naravnano naravno demografsko bilanco.
Po drugi svetovni vojni so se morali emigranti v velikem številu vrniti domov, a kmalu po
podpisu mirovne pogodbe (1947), se je demografski in družbeni pritisk v Benečiji sprostil.
Politične razmere so ga dodatno pospešile in dale izseljevanju dodaten zagon. V naslednjih
dvajsetih letih je beneška emigracija po intenzivnosti presegla druge najbolj prizadete regije
dežele Furlanije-Julijske krajine in celo Italije.
Med Benečani je izseljevanje v tujino trajalo dlje kot na drugih izselitvenih področjih. Med
italijanskimi deželami je namreč Furlanija-Julijska krajina doživela industrijski razvoj zelo
pozno, ta pa je zajel le prebivalce najbližje okolice novih industrijskih jeder.
Delež ženskega prebivalstva med izseljenimi je stalno naraščal, zlasti pri selitvah v druge
občine italijanske države. Največji porast beležimo med popisoma 1952 in 1961. Ženske so
tedaj že pretežno opuščale tradicionalno vlogo dekle pri premožnih družinah in se
preusmerjale v industrijo. Obseg emigracije ženskega prebivalstva je celo presegal
intenzivnost odhajanja moškega prebivalstva. To velja zlasti za generacijo žensk od 20. do 30.
leta starosti med popisoma 1961 in 1971, ko jih je odšlo več kot polovica in sorazmerno več
kot moških.
Poleg pomembnosti ženske emigracije na splošno upadanje prebivalstva se kaže tudi dejstvo,
da je bilo padanje ženskega prebivalstva v rodni dobi bolj strmo od splošnega padanja
prebivalstva, znotraj preostale komponente ženskega prebivalstva pa je potekalo še dodatno
strmo padanje rodnosti (Stranj, 1999). Skrajni primer tega demografskega nazadovanja je
občina Dreka.
Tabela 3: Število rojstev na tisoč žena v Beneški Sloveniji (1951–1981)
LETO POPISA BENEČIJA DREKA
1951
76,5
69,9
1961
56,1
51,7
1971
59,5
42,7
1981
45,2
22,2
Vir: Stranj, 1999
V velikem povojnem izselitvenem valu so bile smeri odhajanja bolj raznolike kot pred vojno:
- 1948–1952 ; Argentina,
- 1947–1957; Venezuela,
- 1950–1954; Brazilija, Avstralija, Kanada.
V Evropi se je največ »Benečanov« usmerilo v belgijske rudnike na območju Taminesa in
Liegea, ter v Francijo in Švico, kjer so našli zaposlitev v kovinski industriji in gradbeništvu. V
60-ih letih 20. stoletja se je tok izseljencev usmeril tudi v Nemčijo. Po letu 1970 so se smeri
še bolj razvejale, glavni delodajalec so postala italijanska podjetja, ki so delala pretežno v
arabskih državah, Afriki in vzhodni Evropi. Delavci so tako večinoma emigrirali za nekaj let,
ki jim je sledil premor do sklenitve nove pogodbe.
Na vrhu furlanskega industrijskega razvoja v 70-ih letih so se začeli tudi Benečani vključevati
v novo prostorsko poselitveno dinamiko. Najprej so se pojavljali kot dnevni migranti in nato
kot priseljenci na območje intenzivnejše industrializacije. Začeli so se naseljevati onkraj pasu
manjših urbanih središč, ki se razteza od Humina do Čedada ali širše od Trbiža do Gorice. S
tem se je spremenila funkcija tega pasu; iz pasivnega stičišča različnih kultur in gospodarskih
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sistemov v aktivnejše posredovalno področje med njimi. Zelo zgodaj se je začelo tudi
naseljevanje v videmskem obmestju, kjer je obstajala tudi že zelo stara tradicija slovenske
prisotnosti.
Pozitivni ekstrem predstavlja občina Špeter, ki ima edina otipljiv družbeno-gospodarski
potencial. Tu se je razvila krajevna industrijska cona, ki je zaustavila še zadnjo delovno silo
Nadiških dolin. Število prebivalstva je sicer tudi tu upadalo od leta 1951 do 1981, a je do leta
1991 spet nekoliko poraslo. Absolutna vrednost prirastka je bila sicer majhna, a je pomenila,
da je tu razkrajajoča se agrarna struktura prebivalstva končno našla podlago za omejen lokalni
razvoj.
Z izjemo občine Špeter je celotno območje Beneške Slovenije v povojnem času doživelo vse
neizbežne posledice izredno intenzivnega izseljevanja, med drugim: naglo povečevanje deleža
ostarelih, padec števila rojstev in izredno velik padec deleža kmečkega prebivalstva (Stranj,
1999).
4.3 DRUŽBENOGOSPODARSKI IN PROSTORSKI RAZVOJ BENEŠKE SLOVENIJE
Konec 18. stoletja je bilo prebivalstvo Benečije večinoma agrarno. Leta 1870 je bilo v
Furlaniji-Julijski krajini kar 73% agrarnega prebivalstva. Poleg kmetijstva je bilo razširjeno
gojenje sviloprejke, izdelava kmečkega orodja, surovega platna, delovalo je nekaj tovarn
gradbenega materiala. Produktivnost je bila zelo nizka, zato je v tem času začelo prihajati do
močnega začasnega izseljevanja (Stranj, 1992a, 1999).
Benečija (oziroma celotna Furlanija) spada med zamudnike pri vključevanju v procese
družbenih sprememb, ki sta jih vnašali industrializacija in modernizacija. Za tržaške in
goriške Slovence je faza preoblikovanja agrarnega sektorja trajala od leta 1870 do 1918. Trst
je bil za Avstrijo zelo pomembno pristanišče, ki je ob koncu 19. stoletja postalo tudi
industrijsko središče. Gorica je imela manj relevantno, a vseeno pomembno vlogo posrednika
in dobavitelja proizvodov bogatega mediteranskega agrarnega zaledja za potrebe
srednjeevropskega tržišča. Tržaški industrijski potencial se je na začetku 20. stoletja začel
širiti tudi proti severu v Furlansko nižino. Industrijski razvoj Benečije je omejevalo več
faktorjev: obmejna lega, pomanjkanje osnovnih surovin, premoga in železa, močno
izseljevanje, pretežno agrarni sektor itd. Dežela je imela vodno energijo, ki pa je bila slabo
izrabljena. Primanjkoval je predvsem kapital.
Prva svetovna vojna je povzročila hudo razdejanje in korak za 30 let nazaj. Povojna obnova je
trajala zelo dolgo. Druga svetovna vojna je območje manj prizadela in tudi obnova je bila
hitrejša. Predvojni nivo proizvodnje je bil dosežen leta 1951. V naslednjem desetletju je prišlo
do prvega »industrijskega sunka« na tem območju (Stranj, 1992a).
Ob koncu šestdesetih let 20. stoletja se je začel družbeni in kulturni preporod Beneške
Slovenije. Vztrajno in preudarno delo je iz desetletja v desetletje dvigalo raven opremljenosti
in strokovnosti družbenega in kulturnega življenja Benečanov. V začetku 80-ih let so v
špetrski industrijski coni začela delovati prva podjetja, rezultat sodelovanja med slovenskim
podjetništvom v Italiji in onim z onstran meje. Približno sto let pozneje se je v Benečiji,
čeprav v drugačnih pogojih, ponavljal mehanizem, ki je tržaškim in goriškim Slovencem
omogočil narodnostno modernizacijo ob prehodu iz agrarne v urbano in industrijsko družbo.
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Nakazani družbeno-gospodarski razvoj je leta 1976 prekinil potres, ki je v celotni Videmski
pokrajini terjal več kot tisoč življenj in povzročil ogromno materialno škodo. Desetletje, ki se
začenja s potresom, predstavlja najpomembnejše obdobje sodobne zgodovine Furlanije in s
tem tudi Benečije.
Do potresa je prišlo v času, ko je Italija doživljala drugo povojno gospodarsko recesijo. Prvi,
»hitri« povojni ekspanziji (1953–1962) je sledila prva gospodarska recesija, ki se je zaključila
leta 1965. Nato je nastopilo obdobje počasnejšega razvoja, ki se je končalo v letih 1971–1972.
Po tem mejniku je ob energetski krizi, naraščanju cen surovin in vse višji inflaciji nastopilo
novo kritično obdobje, ki je doseglo višek med letoma 1974 in 1976. Dežela FurlanijaJulijska krajina je šele v času italijanskega gospodarskega čudeža (1953–1962) uspela stopiti
v korak z državnim gospodarskim, zlasti industrijskim razvojem, ki pa je pozitivno učinkoval
le na manjši del ozemlja. Gorske občine so se praznile, prebivalstvo se je povečalo le v
občinah videmskega obmestja. Ob potresu je proces urbanizacije v deželi vsekakor že začel
slabeti.
Potres je poleg človeških žrtev in razdejanja prinesel v deželo tudi velike vsote državnih
prispevkov za obnovo, ki so omogočili regiji, da je prestala splošno krizno obdobje mnogo
ugodneje kot ostala Italija. Pravzaprav je potres prinesel dvoje vzporednih koristi: pospešeno
investiranje v obnovo deželnega gospodarstva in infrastruktur ter hkrati možnost za njegovo
posodobitev.
Modernizacijo gospodarske strukture je spremljalo tudi preoblikovanje bivalnega okolja
prizadetega prebivalstva. Veliko stanovanj je spremenilo videz in ravno tako je veliko naselij
izgubilo nekdanjo strukturo. Spremembe, ki so pri tem nastale, so bile globlje od samega
videza. Videz je spremljala tudi dejanska sprememba funkcije stavb, ki se je izražala
predvsem z opuščanjem agrarne funkcije. Opuščanje kmetijstva pa je zelo pospešilo izvotlitev
kulturnih vrednot, ki so v nedavni preteklosti ustvarjale povezanost in solidarnost vaške
skupnosti ter tako obnavljale temelje lokalne identitete. Ta je ohranjala v prvi vrsti tudi
jezikovno tradicijo, ki je ustrezala tradicionalnemu, agrarnemu načinu življenja.
Eden od glavnih pogojev za revitalizacijo nerazvitih območij, med katere spada tudi Benečija,
je bil povratek domačih emigrantov. Dežela je izvedla več ukrepov v tej smeri, ki pa so imeli
omejen učinek. Povratek v domačo vas, pa čeprav v obnovljeno hišo, je za večino izseljencev
pomenil odpoved življenjskemu standardu, ki so ga medtem dosegli v tujini in v tem smislu je
bila vrnitev za mnoge emigrante zahtevnejša odločitev, kot je bil svoj čas odhod (Stranj,
1999).
Benečija se je tako od srede petdesetih do srede osemdesetih let prejšnjega stoletja razvila iz
pretežno agrarnega območja v močno industrializirano in nazadnje izrazito terciarno
usmerjeno območje. V samih Nadiških dolinah je bil proces še nekoliko zamaknjen. Industrija
se je na tem območju začela razvijati šele v popotresnem obdobju.
Potres predstavlja pomemben zgodovinski mejnik tudi za odnos med Beneškimi Slovenci in
Slovenijo. Pomoč iz Slovenije je predstavljala prvi uradni povojni stik, nad katerim ni lebdela
nobena ideološka senca in ugled Slovenije se je močno dvignil na tehnološkem področju.
Ob potresu so močne slovenske skupnosti reagirale z okrepljeno identiteto. Nadiške doline so
v tem procesu okrepile jedro svoje slovenske identifikacije (Stranj, 1992a).
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4.4 ETNIČNI IN POLITIČNI RAZVOJ BENEŠKIH SLOVENCEV
4.4.1 Etnični razvoj Beneških Slovencev
V Benečiji v preteklosti ni bilo pomembnejših avtonomističnih gibanj. Zarodki slovenske
narodne identitete so se v Beneški Sloveniji začeli skoraj neopazno pojavljati po letu 1848. V
tem času se je začel proces povezave Beneške Slovenije s slovenskim narodnim razvojem, ki
se od tedaj ni več pretrgal. Prvi beneški Slovenec, ki se je oglasil v slovenskem tisku je bil
Ivan Obalo, sledil mu je Peter Podreka, ki je že izražal nezadovoljstvo nad vsiljeno prevlado
italijanskega jezika. Pojavila so se prva jezikovna trenja; videmska nadškofija ni dovolila, da
se v Benečiji uvede katekizem le v slovenskem jeziku, ampak le narečni katekizem.
Najbolj pomembna oseba narodnega razvoja je bil msgr. Ivan Trinko (1863–1945), ki je
vzgojil celo generacijo domačih duhovnikov v duhu slovenske narodne zavesti. Ta generacija
je postala glavna nosilka beneške jezikovne identitete, dokler ni Benečije v letih 1960–1970
zajel nov, širši in globlji proces kulturne (in družbene) prebuditve.
Duhovščina je v tem času odigrala v Benečiji prav tako pomembno vlogo kot drugod na
Slovenskem, ko je nastopila kot prvi in dolgo časa edini intelektualni sloj, ki je izhajal iz
ljudstva in živel v neposrednem stiku z njim. V Benečiji je to vlogo ohranila še neprimerno
dlje kot drugod in z veliko širšimi pristojnostmi. Nadomeščala je celotno kulturno vlogo
meščanstva, ki se je tu razvilo veliko pozneje kot drugod. Msgr. Trinko je bil politik, pesnik,
glasbenik, slikar – imel je vse funkcije, ki jih v razvitih družbah prevzame meščanstvo.
Porajajoča se slovenska zavest v Benečiji se je italijanskim oblastem sprva zdela
zanemarljiva, šele proti koncu stoletja so se v tisku pojavili znaki zaskrbljenosti, da bi se
Benečani »okužili« z duhom goriških in tržaških Slovencev. Pojavile so se ideje o nujnosti
italijanizacije Benečanov v korist narodne varnosti. Začeli so ukinjati slovenski jezik v
cerkvah, ime glavnega središča S. Pietro degli Schiavoni so spremenili v S. Pietro al Natisone.
Tu so ustanovili učiteljišče, ki naj bi služilo za nadaljnjo italijansko kulturno penetracijo.
Benečija je postajala vse bolj vojaška postojanka in tudi laboratorij za eksperimentiranje
novih tehnik italijanizacije. Približno istočasno se je, še posebej v Nadiških dolinah, začela
širiti včlanjenost v Mohorjevo družbo (Stranj, 1999).
V Beneški Sloveniji in Reziji je ob koncu druge svetovne vojne živelo približno 25 000
Slovencev. Narodna zavest slovenskega prebivalstva je bila po vojni zaradi dolgoletnega
zatiranja na zelo nizki ravni, tako da so bili med najbolj gorečimi italijanskimi šovinisti ljudje
slovenskega rodu (Volk, 2004a).
Ustrahovalno, protislovensko vzdušje se je še posebej razmahnilo po drugi svetovni vojni. Za
Slovence v Videmski pokrajini je bil povojni čas še slabši od fašističnega obdobja saj
asimilacijski pritisk ni prav nič oslabel, pridružile so se mu še nove oblike pritiska, ki so
temeljile zlasti na razviti šolski infrastrukturi, vplivu sredstev množičnega obveščanja in
seveda na višji stopnji odvisnosti od zunanjih zaposlitvenih in urbanih centrov (Bufon, 2004).
Glavni nosilci slovenskega narodnega prebujenja so bili predvsem duhovniki. Ti so poskušali
posredovati tudi pri italijanskih oblasteh, vendar se razmere niso spremenile. Zaradi
komunističnega značaja Jugoslavije so duhovniki kazali precej zadržkov, da bi se odkrito
opredelili za priključitev k njej, mnogi pa so pred slovenstvom poudarjali svoje
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»benečanstvo«. Zaradi njihovega delovanja so jim policijske in polvojaške organizacije
sledile in jih nadzorovale. Večkrat so bili zaradi pritiskov prisiljeni sprejeti premestitev v
italijanske predele Furlanije. Premeščala jih je tudi cerkvena hierarhija in na njihovo mesto
nameščala italijanske in furlanske duhovnike, ki so bili praviloma protislovensko razpoloženi,
so se pa v nekaterih primerih zavzeli za nacionalne in jezikovne pravice Slovencev.
Poleg duhovnikov so Slovenstvo in priključitev k Jugoslaviji zagovarjali redki posamezniki.
Mnogi od teh so se pred italijanskim terorjem umaknili v Videm, Čedad ali Kobarid. Zaradi
takih razmer slovenske organiziranosti ni bilo. Ustanovljen je bil sicer okrajni odbor
Slovensko-italijanske antifašistične unije (SIAU) za Benečijo. Ta organizacija je bila
projugoslovansko usmerjena, vendar je delovala v coni A in je bilo njeno delo omejeno na
vzdrževanje stikov z duhovniki in redkimi laiki ter na pošiljanje knjig (Volk, 2004a).
Leta 1947 po podpisu mirovne pogodbe je bila SIAU razpuščena, ustanovljena pa je bila
Demokratična fronta beneških, kanalskih in goriških Slovencev (DFS). Organizacija je
prevzela mrežo kulturnih, prosvetnih in športnih društev, organizacij in ustanov, ki jih je
projugoslovanski tabor ustvaril v prejšnjih letih. Delovanje je bilo v Beneški Sloveniji zelo
okrnjeno zaradi divjanja italijanskih paravojaških skupin. DFS je tako odprla sedež samo v
Špetru, drugače pa je delovala preko zaupnikov. V Čedadu je 3. oktobra 1950 začel izhajati
tednik Matajur. Javnih prireditev in nastopov je bilo v tistih časih zelo malo.
Po mirovni pogodbi so Slovenci iz tržaškega in goriškega območja dobili nekaj pravic,
obstoja Slovencev v Beneški Sloveniji, Reziji in Kanalski dolini pa vlada ni priznavala (Volk,
2004b).
Novo upanje je pomenil podpis Londonskega sporazuma, ki pa na območju Beneške
Slovenije ni prinesel izboljšanja razmer. Sicer pa se je usoda Slovencev po letu 1954 v
Tržaški, Goriški in Videmski pokrajini strnila v en tok, čeprav so v političnem pogledu med
območji ostale precejšnje razlike. V preteklosti so namreč ob medsebojnem potrjevanju s
slovenskim zaledjem tržaški in goriški Slovenci zgradili svoje narodnostne strukture in svojo
zavest, da so del neke narodne skupnosti, Beneški Slovenci, ki so ostali povsem odrezani od
vseh faz modernizacije slovenskega prostora, tako gospodarskega kot kulturnega in
političnega aspekta, so ostali na ravni etnično-jezikovne, ozko regionalne identitete, kar jih
dela v marsičem sorodne sosednjim Furlanom (Bufon, 1992a; Stranj, 1992a).
Beneški kulturni preporod v 60-ih letih je temeljil na kulturnem osveščanju, se pravi na
odkrivanju lokalne kulture, zgodovine in jezika. Spontana gibanja so se preoblikovala v
organizacije, med katerimi sta imeli vidno vlogo zlasti Zveza emigrantov in Zveza slovenskih
kulturnih društev v Videmski pokrajini. Tudi potres je pripomogel k rasti interne solidarnosti
in osveščenosti (Bufon, 1992a).
V 60-ih letih se je Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ), ki se je ob podpori
matične države uveljavila kot osrednja manjšinska organizacija, zavzemala tudi za pravice
pripadnikov slovenske manjšine v Videmski pokrajini. Nedvomno je imela ta organizacija
veliko zaslug za to, da se je tudi na tem območju ponovno začela uveljavljati slovenska
etnična zavest ter slovenski jezik in kultura. V okviru SKZG je bilo poskrbljeno za razvoj
številnih pomembnih ustanov ter za razvoj gospodarstva (Bufon, 2004).
Leta 1970 je osrednja in deželna vlada delno priznala obstoj Slovencev v Videmski pokrajini
V 70-ih so Slovenci v Italiji enotno zahtevali parlamentarni zakon, ki naj bi zajel vsa področja
in celotno območje, torej vseh 35 občin, kjer živijo. Zakon naj bi vzpodbudil tudi razvoj
nerazvitih območij in sodelovanje manjšine v načrtih zanj. Zahtevali so tudi nekatere pravice
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za Beneške Slovence, kot so bili priznanje obstoja tudi v praksi, uvedba nekajurnega pouka
slovenščine na šolah, gospodarski posegi za ustavitev izseljevanja, razvijanje prosvetnokulturnega delovanja itd.
Leta 1975 je pokrajinski svet v Vidmu v uradnem dokumentu prvič priznal obstoj slovenske
manjšine na svojem območju. Sledilo je popuščanje protislovenske napetosti in svobodnejše
delovanje Slovencev samih. Med najmočnejšimi narodnobuditeljskimi organizacijami je bilo
Kulturno društvo Ivan Trinko. Pomembno vlogo je odigralo tudi Društvo slovenskih
izseljencev iz Beneške Slovenije, ustanovljeno leta 1968 v Švici. Leta 1970 se je
preoblikovalo v Zvezo društev izseljencev iz Beneške Slovenije in je bilo z več kot 1 500
člani najbolj množična organizacija Slovencev v Videmski pokrajini. Slovence je podprla tudi
cerkev, ki je po 2. vatikanskem koncilu spremenila odnos do manjšinskega vprašanja (Troha,
2004).
Slika 6: Protest Beneških Slovencev leta 1971

Vir: Pavletič, 1995
Na začetku 80-ih let so se Slovenci v Videmski pokrajini še vedno bojevali za priznanje
statusa in za izenačitev položaja za vse slovenske narodne skupnosti v Italiji. V Čedadu je bil
leta 1980 ustanovljen Zavod za slovensko izobraževanje, ki naj bi poleg skrbi za vzgojo in
izobraževanje v maternem jeziku, širjenja poznavanja slovenskega jezika, kulture in literature
ter pospeševanja vseh oblik slovenskega opismenjevanja preučil in izpeljal načrt dvojezičnega
osnovnega izobraževanja. Dvojezično predšolsko središče je v Špetru začelo delovati leta
1984/85, leta 1986/87 je bila uvedena tudi dvojezična osnovna šola.
V 80-ih letih je pomembno vlogo odigrala skupnost Alpe-Jadran, ki je gradila sodelovanje
med srednjeevropskimi državami, zlasti v infrastrukturi, varovanju okolja, gospodarstvu,
kulturi, turizmu, raziskavah in skrbi za narodne manjšine. Položaj slovenske narodne
skupnosti se je zaradi nerešenih vprašanj Osimskih sporazumov slabšal. Pestilo jo je že kar
običajno pomanjkanje finančnih sredstev, zlasti za zasebno šolo v Špetru, kjer pa je število
učencev, v nasprotju z ostalimi predeli, naraščalo.
Med nalogami, ki jih Italija ni uresničila, je bila predvsem obveznost, da sprejme zakon o
globalni zaščiti slovenske manjšine. Italijanska vlada je leta 1990 predstavila zakon o globalni
zaščiti, ki pa so ga Slovenci soglasno zavrnili, pri njem pa ni vztrajala niti vlada. Ta je bil nato
sprejet šele leta 2001 (zakon 38/2001), medtem, ko so bila dobro leto pred njim, decembra
1999, sprejeta zakonska določila v zvezi z zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin (zakon
482/1999) (Troha, 2004).
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4.4.2 Položaj slovenske manjšine in uresničevanje manjšinske politike Italije
Med priznanimi nacionalnimi manjšinami v Italiji je bila slovenska edina, ki vse do leta 2001
ni uživala varstva organskega zaščitnega zakona. Na razvoj družbene organiziranosti
Slovencev v Italiji je močno vplivala zgodovinska dediščina nacionalne konfrontacije, ki se je
močno povečala po prvi svetovni vojni. Po sprejetju Londonskega sporazuma so Slovenci na
tržaškem in deloma tudi goriškem dosegli določeno varstvo svoje specifike na področju
ustanavljanja slovenskih društev in organizacij, javnih šol s slovenskim učnim jezikom in
javno rabo slovenskega jezika v nekaterih občinah. Te norme na območju Nadiških dolin (oz.
v celotni Videmski pokrajini) niso bile nikoli uveljavljene (Bufon, 2004).
O preteklem položaju Slovencev v Nadiških dolinah je bilo veliko govora že v poglavju o
zgodovinskem razvoju, zato bomo na tem mestu na kratko pregledali le današnje stanje oz.
stanje po sprejemu Zaščitnega zakona leta iz 2001.
Italija je s tem zakonom ukinila ozemeljsko diskriminacijo slovenske narodnostne skupnosti v
Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. Zakon tudi potrjuje vse doslej podpisane in veljavne
mednarodne konvencije in pogodbe. S tem slovenski manjšini posredno priznava vse pravice,
ki izhajajo iz teh pogodb. Paritetni odbor je bil kljub časovnemu zamiku ustanovljen, uspelo
mu je sestaviti seznam občin, v katerih naj deluje Zaščitni zakon, ki pa še ni bil odobren. Kot
je določeno v 7. členu Italija danes pripadnikom slovenske narodne skupnosti omogoča
uresničevanje pravice do slovenskih imen in priimkov ter jih ne ovira pri spremembi le-teh v
njihovo prvotno slovensko obliko. Na podlagi 8. člena so tudi v Čedadu (z zamudo) odprli
urad namenjen tistim pripadnikom manjšine, ki se želijo posluževati pravic iz člena zakona, ki
govori o rabi slovenskega jezika v javni upravi. Najpomembnejši dosežek na področju
izobraževanja v slovenskem jeziku predstavlja priznanje dvojezičnega zasebnega vrtca in
osnovne šole v Špetru. S tem dejanjem je italijanska vlada priznala obstoj slovenske manjšine
v Videmski pokrajini.
Pomanjkanje odobritve seznama zaščitenih občin s strani italijanske vlade bistveno ovira
nadaljnje uresničevanje Zaščitnega zakona. Zaradi tega ostaja neuresničen tudi 10. člen, ki
določa dvojezičnost napisov in toponimov. Zakon zelo pomanjkljivo obravnava področje
urbanistike in gospodarstva. Zakon prav tako ne predvideva zagotovljenega političnega
predstavništva, ki bi pripadnikom slovenske narodne skupnosti omogočal izvolitev njenih
predstavnikov v izvoljene zakonodajne in upravne odbore (rimski parlament, deželni zbor
Furlanije-Julijske krajine, občinski in pokrajinski sveti, …). Italija namreč odločno zavrača
pravno ureditev, za katero se je na primer odločila Slovenija in po kateri je pripadnikom
italijanske in madžarske narodnostne manjšine priznana dvojna volilna pravica. Manjšina brez
svojih predstavnikov v vseh izvoljenih in upravnih telesih ni in ne more biti subjekt
dogajanja, ampak vedno le subjekt, na milost in nemilost prepuščen večinskemu narodu.
Uresničevanje Zaščitnega zakona je in bo odvisno od političnega razpoloženja v FurlanijiJulijski krajini.
Italija je leta 1999 sprejela tudi Zakon o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin.
Zakon je torej sprejet, potrebna je uskladitev z zakonodajo ter dejansko uresničevanje
zapisanih določb. Med pravno zaščito na papirju in dejanskim stanjem je namreč ogromen
prepad. Velikega pomena bo tudi politična volja manjšine (Globočnik, 2005).
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Razvoj Slovencev v Italiji se torej po posameznih območjih močno razlikuje. Tržaški in
goriški Slovenci so znotraj večnacionalne in multikulturalno naravnane avstrijske monarhije
lahko uveljavljali etnične, jezikovne in nacionalne specifike. Severni del današnje etnične
skupnosti v Italiji je bil historično vključen v Beneško republiko, kjer je užival določeno
stopnjo avtonomije, a je bil odrezan od glavnine matičnega naroda in zato ni bil zajet v
narodno prebujanje in osveščanje. Tudi priključitev k Italiji in združitev celotne etnične
skupnosti pod eno državo Beneškim Slovencem nista prinesli enakopravnega položaja.
Njihove pravice so bile kršene vse do današnjih dni. »Vse to je Slovencem v Videmski
pokrajini vtisnilo nekakšen pečat »odpisanosti«, katerega pa so se v zadnjih letih vseeno znali
znebiti, tako da lahko vsaj za Nadiško Beneško Slovenijo govorimo že o pravi »renesansi«
etničnega gibanja« (Bufon, 1992a, str. 178).
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5

ANALIZA STRUKTURE PREBIVALSTVA NADIŠKIH DOLIN IN
ZGORNJEGA POSOČJA

5.1 NADIŠKE DOLINE
»Benečijo 2 se redko upošteva kot posebno in samostojno ozemeljsko in zgodovinsko enoto s
svojstvenimi značilnostmi. Navadno je sedem občin, na katere je razdeljena z upravnega
vidika, le »del« obširnejših ustanov ali organizmov, kar pomeni, da so od primera do primera
vsakokrat vključene v različne sklope. Nimajo svoje istovetnosti, saj so vsaka zase zakrite za
strukturami, ki jih s svojo prisotnostjo pomagajo sestavljati.
Benečija torej nima pogojev, da bi načrtovala, predlagala in uresničevala, kar bi prispevalo k
potrditvi, utrditvi ali obnavljanju lastne istovetnosti, ker ne more oblikovati neke enovitosti, ki
bi upoštevala njeno etnično, jezikovno in zgodovinsko specifičnost. Ne more uresničevati
razvoja, ki ne bi bil prvenstveno v funkciji drugih, temveč bi težil k ponovnemu oživljanju
njene vloge v odnosu z obmejno stvarnostjo.
O ozemeljski enoti, ki jo je Podreka opredelil kot Benečijo in so jo pod oblastjo Benetk
imenovali »Schiavonia« ali »Landarska in Mierska dolina«, ni nobene sledi. Ker pa so občine
vključene v različne upravne enote po zadolžitvah in pristojnostih (pokrajina, gorska
skupnost, zdravstvene storitve, šolski okoliš itd.), se statistično utapljajo v posameznih
splošnih podatkih in so odvisne od primera do primera od socioekonomskega videnja in
načrtovanja, ki sta v funkciji različnih ozemeljskih območij. To dejstvo postavlja na konec
prednostne lestvice in sprejetih vrednot vsa vprašanja, ki se nanašajo na socialno skupino v
smislu »jezikovne manjšine« (6. člen ustave).
Pogojevanje (italijanske) »večine« glede gospodarskih in razvojnih izbir, glede kulturnega,
jezikovnega in zgodovinskega bogastva, glede vrednot ljudskega izročila… postane
strukturalno, ker ne nudimo razvoja, rasti, načrtovanja in poleta nekemu ljudstvu, ko ga
oropamo istovetnosti. Prav nasprotno, doslej je zanikana, osporavana in osramočena
istovetnost namesto kot »pozitivna« prvina bila dojeta kot »moteča«, snov, ki je nudila
priložnost za ideološke in politične spore, medtem, ko so morebitni zaščitni posegi bili
prikazani bolj kot privilegiji, ne pa vsebinske ustavne pravice.
Prebivalstvo Benečije jemlje to stanje kot naravno, kot nekaj samo po sebi umevno; odreka se
bitkam in pooblašča naravne ali poklicne politike, da se zavzemajo za protislovne in nikoli
dobro dojete zahteve.
Eden izmed najvidnejših pokazateljev te nelagodnosti, ki jo ljudje doživljajo v zasebnosti v
smislu »vsakdo naj misli nase«, je potek demografskega stanja na tem območju. Osebe ali
posamezne družine, ki odidejo se premikajo, po teritoriju ali presežejo zasidranost na domači
kraj, se tako vedejo zaradi objektivnih in subjektivnih vzrokov, zaradi zavednih a predvsem
nezavednih vzgibov. Po mojem mnenju je eden od najglobljih vzrokov bivanjska nelagodnost,
ki je ne moremo pripisati in se ne omejuje na vprašanja zgolj ekonomskega značaja.
Demografski pojavi, ki so značilni za Benečijo v tem stoletju, imajo zapletene vzroke in
2

Avtor v tem delu izraz »Benečija« uporablja za območje Nadiških dolin, glej: Ruttar, 2000a.
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razlage glede obsega, trajanja in posledic na socialno sestavo skupnosti, ki pa je ostala«
(Ruttar, 2000a, str. 11–12).
5.1.1 Etnična meja Beneških Slovencev
O slovenski zahodni meji med Beneško Slovenijo in furlansko nižino pogosto trdijo, da je ena
najstarejših in najstabilnejših meja v Evropi. S potekom te meje se je skozi zgodovino
ukvarjalo veliko ljudi. Leta 1899 jo je natančno opisal Simon Rutar:
»Jezikovna meja Beneških Slovencev se začenja na južni strani Ibane in gre ob potočiču mimo
Cente skoro naravnost proti gori Subit (344 m). Potem se drži vozne ceste na Staro goro do
C. Muldaria, tu pa se obrne po hrbtu čez Prešenjski hrib doli do izliva Arbeca v Nadižo. Od
nadiškega mosta se vleče po nasprotnem robu gori čez Volovjak okoli Bundiča (Costaperaria)
na Mladasjena od tod pa nad Kanaličem (pri mlinu Foran) proti Sv. Lovrencu in po robu
navzdol na Pikat (261 m), kakor drži občinska meja med Torlanom in Fojdo. Od Pikata gre
nekoliko proti severozahodu pod vasmi Vile (Costalunga) in Podklap proti Poljani, ter dalje
ob fojdsko-ahtenski občinski meji do Porčinj. Tu se obrne na Čelo (713 m) in drži naravnost
proti Severozahodu okoli občine Malina in okoli vasi Gorenja Čarneja (pri mlinu na Lanji)
na Čaban (476 m), Cukon (536 m) in na Plajul. Od tod se spusti v dolino k Karnahti in gre
nekoliko časa ob tej reki navzgor, da obkoli Romandolske hiše in pride po sredi Sedigle mimo
Patukov in Lukina do Tera nad Menotom. Tu se obrne naravnost proti zahodu nad Šumajami,
ob potoku pod Smardečo in dalje ob občinski meji med Čežerijo in Gorjani ter čez Campon
(764 m) zopet nazaj k Cmoru (Zimor). Ob tem potoku gre navzgor do Krškega potoka pod
zaselki Ovše in Podkras ter Bratini (Frattini), da pride na Kvarnan in sledi potem občinski
meji brdsko-huminski do Čamponovega pogorja in po njem do Laneža. Odtod sledi
narodnostna meja okrajni čez Muščevo sedlo do Kanina. Tu se začne rezijanska meja, ki vodi
na Lavro, čez Rezijo na Stavlico, potem onstran hrbta globoko doli v potok Močila blizu
Rakolane, a kmalu zopet nazaj gori, na glavni hrbet čez Kosmač, Jutrnico in Sart na Kanin«
(Rutar, 1998, str. 54-56).
Zadnji strokovni opis jezikovne meje je leta 1930 podal Kos, ki se je le malo oddaljil od
Rutarjeve meje. Kljub nadaljnjim dopolnilom in manjšim spremembam je Kosova meja za
Slovence ostala »zahodna meja zgodovinskega prostora slovenske poselitve«. Stabilnost te
slovenske etnične meje pa ne izključuje obstoja zahodnejših območij, kamor so se občasno
naseljevali Beneški Slovenci. Ta proces preseljevanja še vedno traja, o njem pa bomo več
govorili kasneje (Stranj, 1999).
5.1.2 Poselitev
Benečija je bila do druge svetovne vojne razmeroma gosto naseljeno gorsko območje. Gostota
se ni izražala v velikem številu prebivalstva, ampak v gostem tkivu razmeroma majhnih
naselij, s katerimi je prebivalstvo optimalno izkoriščalo omejeni agrarni potencial območja.
Glavna poselitvena središča so ležala ob izhodu iz dolin in tvorila verigo večjih in manjših
središč.
Prebivalstvo Benečije se je skozi stoletja močno navezalo na zemljo, kot edini vir, ki je
zagotavljal preživetje. Tako je so postali ljudje postalo povsem odvisni od zemlje, tudi glede
družbenih, kulturnih in verskih vidikov življenja. Ozemeljska razpršenost sedaj, skupaj s
skrajnimi oblikami razparceliranosti nepremičnin, predstavlja največjo oviro za razvoj in
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povzroča kot eden najpomembnejših vzrokov pojav globalnega nazadovanja, ki ga celotna
skupnost doživlja v tem stoletju (Ruttar, 2000a; Stranj, 1999).
Ozemlje Nadiških dolin leži med 150 m in 1 641 m nadmorske višine. Najnižje leži naselje
Čemur, ki leži na nadmorski višini 150 metrov, najvišje pa leži naselje Matajur (na
istoimenski gori) na 945 m nadmorske višine. Sedem občin Nadiških dolin je imelo leta 1961
kar 155 naseljenih jeder na površini 170 km2, leta 1991 se je število zmanjšalo na 115 (Ruttar,
2000a).

ŠTEVILO
PREBIVALCEV

Tabela 4: Število prebivalcev po višinskih pasovih 3 .
VIŠINSKI
150–280 m 280–550 m 550–700 m 700–954 m SKUPAJ
PASOVI*
1961
5 560
3 717
2 852
2 164
14 293
1971
4 437
2 217
1 676
1 319
9 649
1981
4 073
1 669
1 295
1 014
8 051
1991
4 057
1 270
877
655
6 869
1997
4 085
1 143
873
580
6 681
Vir: Ruttar, 2000a
Poselitev je močno odvisna od nadmorske višine. Prvi pas obsega dno dolin, ki je najgosteje
poseljen. Število prebivalcev v temu pasu se je sicer zmanjšalo, kljub temu pa tu živi 61%
prebivalstva Nadiških dolin. Leta 1961 je ta delež znašal le 38,9%. Splošni demografski padec
je v tem pasu potekal do leta 1981, kasneje se je število prebivalstva stabiliziralo in po letu
1991 celo malenkostno naraslo. To je hkrati tudi edini višinski pas, v katerem je število
prebivalstva naraslo.
V drugem višinskem pasu (v spodnjem predelu gorskih območij) se je prebivalstvo skrčilo kar
za 69,2%, kar je zelo zaskrbljujoč podatek. V tem obdobju se je tu izpraznilo kar 15
naseljenih jeder. Podoben podatek (- 69,4%) velja tudi za pas med 550 in 700 m n.v.
Najvišji, četrti pas obsega Matajur, Kolovrat in Mijo. Tu se je število prebivalstva zmanjšalo
kar za 73,2%. Poleg tega ima prebivalstvo gorskih naselij višjo povprečno starost kot v nižjih
predelih, kar predstavlja dodaten problem. »Ni več mogoče trditi, da ta naselja nimajo
osnovnih komunalnih storitev (elektrika, voda, telefon, urejene cestne povezave itd.),
nasprotno pa manjka življenjskost, manjkajo perspektive, manjka tista minimalna družbena
»skupina«, ki bi opravičevala zadrževanje mladih družin« (Ruttar, 2000a, str. 35).
Postopno zapuščanje gorskih predelov traja že celo stoletje, še posebej pa se je povečalo v
zadnjem obdobju. Odtok prebivalstva se usmerja v glavnem proti Furlanski nižini, v trikotnik
proizvodnje stolic in v industrijske cone okrog Vidma. V desetletju 1981–1991 je Benečija
izgubila 14,7% stalnih prebivalcev, če ne štejemo občine Špeter pa kar 22,8%.
Čeprav je občina Špeter v absolutnih številkah izgubila prebivalstvo, je po drugi strani
doživela naraščanje svoje središčnosti. Leta 1961 je tako obsegala eno petino, sedaj pa že
33% vsega prebivalstva Nadiških dolin, skupaj s Sv. Lenartom pa kar 50%. Občini namreč
ležita na stičišču dolin, kjer se srečujejo razni tokovi, hkrati pa se tu zgoščajo vse pomembne
storitve; šole, trgovine, kulturna in športna središča … Razširitev stanovanjske gradnje je
hkrati vzrok in posledica povečanja prebivalstva v središčih na dnu dolin, še posebno v občini
Špeter (Ruttar, 2000a).
3

Višinski pasovi so bili izbrani ob upoštevanju hribovitosti ozemlja, da bi nudili jasnejšo sliko o porazdelitvi
naselij.
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Grafikon 1: Porazdelitev prebivalstva po višinskih pasovih (1997)
POSELITEV PREBIVALSTVA PO NADMORSKIH
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Vir: Ruttar, 2000a
Grafikon 2: Število naselij glede na število stalnih prebivalcev (1961 in 1997)
ŠTEVILO NASELIJ GLEDE NA ŠTEVILO STALNIH PREBIVALCEV LETA 1961 IN 1997
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Vir: Ruttar, 2000a
Med leti 1961 in 1997 je prišlo do velikih prerazporeditev glede na število prebivalcev po
naseljih. Število naselij se je zmanjšalo z 151 na 149, znotraj velikostnih razredov pa so
razlike precejšnje. Najbolj se je povečalo število naselij z malo prebivalci (0–9 in 10–19). Ob
naslednjem štetju bo verjetno mnogo teh naselij izginilo iz seznama naseljenih jeder in se
bodo spremenila v »posamezne hiše«. Število naselij z 20–49 prebivalcev je ostalo enako, v
višjih velikostnih razredih pa se je število povsod zmanjšalo. Špeter je tako ostalo edino
naselje, ki ima več kot 400 prebivalcev.
Ti podatki so še posebej pomembni, če jih povežemo z vprašanjem povezanosti s preteklostjo,
z jezikovno in kulturno istovetnostjo ter s postopnim zmanjševanjem števila prebivalstva na
obrobju glede na središča na dnu dolin. Ko se število prebivalstvo zmanjša pod 50 oseb v
posamezni vasi, je zadrževanje mladih družin v takem okolju vse bolj težko. Pri tem moramo
seveda upoštevati tudi staranje prebivalstva in zmanjševanje rojstev (Ruttar, 2000a).
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5.1.3 Spreminjanje števila prebivalstva
Število prebivalcev Nadiških dolin lahko spremljamo po podatkih uradnih popisov, ki v Italiji
potekajo od leta 1871 naprej. Tega leta so Nadiške doline štele 14 051 prebivalcev, vrh pa je
njihovo število doseglo leta 1921 s 17 640 prebivalci. (Za primerjavo: Italija je leta 1871 štela
27 303 000, leta 1921 pa 38 449 000 prebivalcev, sedanje število (l. 2000) pa presega 57 000
000 prebivalcev. Če bi Nadiške doline sledile italijanskemu trendu, bi tako takrat štele okoli
30 000 prebivalcev, imele pa so jih okoli 6 600.)
Po letu 1921 se je število prebivalstva začelo zmanjševati, največji padec je bil zabeležen v
obdobju med obema vojnama. Po drugi svetovni vojni se je število prebivalstva nekoliko
povečalo, od popisa leta 1961 pa prebivalstvo stalno nazaduje.
Tabela 5: Spreminjanje števila prebivalstva občin Nadiških dolin (popisi 1871–2001)
OBČINA

DREKA

GRMEK

PODBONESEC

SV. LENART

ŠPETER

SOVODNJE

SREDNJE

SKUPAJ

1871
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951
1961
1971
1981
1991
2001

1036
1278
1389
1424
1562
1458
1285
1392
1128
599
397
255
197

1324
1560
1570
1678
1780
1621
1543
1737
1645
929
766
591
488

3256
3492
3779
3991
4066
3864
3681
3735
3306
2237
1832
1398
1202

2188
2382
2639
2623
2637
2424
2222
2283
2077
1375
1236
1128
1169

2811
3182
3133
3525
3544
3039
3077
3088
2842
2331
2060
2173
2155

1820
2017
2078
2026
2143
2044
1867
2077
1741
1226
1029
786
659

1616
1710
1805
2000
1908
1908
1722
1883
1554
952
731
538
456

14051
15621
16573
17267
17640
16358
15397
16195
14293
9649
8051
6869
6326

Vir: ISTAT, citirano 12. 2.2006; Ruttar, 2000a
Grafikon 3: Spreminjanje števila prebivalstva v Nadiških dolinah (popisi 1871–2001)
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Vir: Ruttar, 2000a
Za takšen padec števila prebivalstva seveda obstaja več dejavnikov. En izmed
najpomembnejših je seveda množično izseljevanje po drugi svetovni vojni, o čemer je bilo
govora že v prejšnjih poglavjih, v zadnjih letih pa predvsem negativni naravni saldo. Delež
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migracijskega salda v skupnem padcu stalnega prebivalstva med leti 1975–1996 je tako znašal
le 14%, delež naravnega salda pa kar 86%.
»Zaradi zgodovinsko kulturnega dejavnika glede simbioze človeka z okoljem, ki je omogočila
preživetje skozi stoletja, je naselitvena razpršenost, povezana z intenzivnim in ekstenzivnim
izkoriščanjem kmetijskih virov, postala danes ena izmed najpomembnejših družbeno
ekonomskih zavor; kmetijski viri so nepomembni, prestrukturiranje v turistično in
naravovarstveno dejavnost pa je še zelo daleč« (Ruttar, 2000a, str. 12).
Število prebivalcev Nadiških dolin se torej konstantno zmanjšuje, znotraj posameznih občin
pa se pojavljajo razlike. Najbolj zaskrbljujoče stanje se kaže v občini Dreka. Tu je število
mrtvih v obdobju 1971–1996 kar za osemkrat preseglo število rojenih. Podobno velja za
občino Srednje (4-krat), Podbonesec (3,5-krat) ter Grmek in Sovodnje (3-krat). Tudi v občini
Špeter in Sv. Lenart je število mrtvih preseglo število rojenih za skoraj dvakrat, vendar je tu
pozitivni migracijski saldo delno odtehtal negativni naravni saldo. Tako je občina Špeter
edina občina s (šibkim) pozitivnim demografskim stanjem (Ruttar, 2000a).
Grafikon 4: Spreminjanje števila prebivalstva v Nadiških dolinah po občinah (popisi 1871–
2001)
SPREMINJANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA V NADIŠKIH DOLINAH PO OBČINAH (POPISI
1871-2001)
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Vir: Ruttar, 2000a
Demografski podatki zadnjih let tako kažejo družbo, ki ne uspe spremeniti toka dogodkov,
kar jo pelje proti izumrtju. Tudi če bi se povečalo priseljevanje in bi ostal naravni saldo enak
sedanjemu, se stanje nebi izboljšalo, ampak bi Nadiške doline v relativno kratkem času s še
hitrejšim ritmom izgubile svoje etnične in jezikovne značilnosti. Tudi Špeter bo težko
zaustavil zapuščanje hribovitih predelov (Ruttar, 2000a).
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5.1.4 Spreminjanje etnične strukture
Popis iz leta 1901 je ugotavljal, da govori »slovanski« jezik 97% družin v občini Špeter
(tedaj še Slovenov), 99% v občinah Ronac (kasneje vključena v občino Podbonesec) in
Sovodnje ter 100% v občinah Dreka, Grmek, Sv. Lenart, Srednje in Tarčet (kasneje vključena
v občino Podbonesec), medtem ko je v občini Praprotno tedaj govorilo »slovensko« 59%
družin. Leta 1911 je bilo po popisnih podatkih celotno (100%) prebivalstvo Nadiških dolin
slovenske narodnosti, izjemo je predstavljala le občina Praprotno, kjer je bilo Slovencev 55%.
Zadnji popis po narodnosti leta 1921 je ugotovil, da ostajajo docela slovenske (100%) občine
Dreka, Grmek, Podbonesec, Sv. Lenart, Sovodnje in Srednje, medtem, ko se je delež
Slovencev zmanjšal le v občini Špeter (89%), v občini Praprotno pa je znašal 43%. Skupno
naj bi torej v Nadiških dolinah tvorili Slovenci leta 1901 in 1911 okoli 95% prebivalstva, leta
1921 pa 91%.
Za kasnejše obdobje so na voljo le ocene. Tako je vladna ocena za leto 1952 prisodila občini
Dreka 96% prisotnost Slovencev, drugod pa naj bi bil delež nižji: v občini Grmek 94%,
Sovodnje 92%, Srednje 90%, Sv. Lenart 89%, Podbonesec 85%, Špeter 76%, medtem ko naj
bi bil delež Slovencev v občini Praprotno celo 48%. Po tej oceni naj bi tedaj tvorili Slovenci
83% vsega prebivalstva Nadiških dolin. Naslednjo oceno je izvedla leta 1974 študijska
skupina »Alpina« iz Bellinzone, po njej pa naj bi bila etnična struktura občin naslednja: Dreka
77%, Grmek 84%, Sv. Lenart 33%, Špeter 20%, Podbonesec 20%, Sovodnje 96%, Srednje
25%, Praprotno 27% Slovencev. Vladni dokumentacijski center je leta 1983 pripravil
naslednjo oceno: Slovenci predstavljajo 98% celotnega prebivalstva v vseh občinah Nadiške
Beneške Slovenije z izjemo občine Praprotno, kjer naj bi bil delež Slovencev 25%. Glede na
te ocene naj bi se delež Slovencev na tem območju gibal med 82 in 89% (Bufon 1992a;
Stranj, 1999).
Tabela 6: Delež slovenskega prebivalstva v Nadiški Beneški Sloveniji
LETO
NADIŠKA BENEŠKA SLOVENIJA 4
1901 (popis)
94,4 %
1911 (popis)
94,8 %
1921 (popis)
91,0 %
1951 (vladna ocena)
82,6 %
1971 (ocena študijske skupine Alpina)
82,0 %
1981 (vladna ocena)
89,4 %
Vir: Bufon, 1992a

4

Vključene so občine Sovodnje, Podbonesec, Špeter, Dreka, Grmek, Sv. Lenart, Srednje in Praprotno.
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Tabela 7: Delež slovenskega prebivalstva po posameznih občinah
1911
1981
OBČINA
POPIS
OCENA
ŠTEVILO DELEŽ (%) ŠTEVILO DELEŽ (%)
Sovodnje
2005
100,0
946
98,0
Podbonesec
4000
100,0
1712
98,0
Špeter
3515
100,0
20417
98,0
Dreka
1424
100,0
343
98,0
Grmek
1676
100,0
722
98,0
Sv. Lenart
2623
100,0
1175
98,0
Srednje
2005
100,0
688
98,0
Praprotno
1230
54,8
317
27,1
Vir: Bufon, 1992a
Po neki anketi, ki je bila izvedena leta 1985, se kaže, da je na 100 anketiranih prebivalcev
Nadiške Beneške Slovenije slovensko nadiško narečje dobro ali kar dobro razumelo 97%,
govorilo pa 94%, medtem ko je knjižno slovenščino še kar dobro ali dobro razumelo 66%,
govorilo 33%, bralo 38% in pisalo 12% anketiranih. Furlanščino je kar dobro ali dobro
govorilo 38%, razumelo pa 86% anketiranih. Sicer pa se knjižna slovenščina in furlanščina
konkretno ne uporabljata v nobenem govornem položaju, medtem ko se slovensko narečje
uporablja v 45% primerih sporazumevanja med partnerji, 42% primerih sporazumevanja
matere z otroci ter le 27% primerih sporazumevanja med očeti in otroci ali med otroci. Otroci
s prijatelji ali starimi starši uporabljajo domači dialekt v 11% primerih, v ostalem pa mešanico
slovenskega narečja in knjižne italijanščine, še raje pa le knjižno italijanščino, ki se največ
uporablja v pogovorih otrok med seboj (26%), otrok s prijatelji (34%) in otrok s starimi starši
(v večini primerov) (Bufon, 1992a).
5.1.5 Današnja struktura prebivalstva

5.1.5.1 Demografska struktura
Leta 1981 je bilo mlajših od 15 let 13,2% prebivalstva, starejših od 65 let pa 21,8%. Leta
2001 je bilo stanje še bolj zaskrbljujoče. Mlajših od 15 let je bilo 10%, starejših od 65 pa
23,8%. Leta 2001 so tako Nadiške doline štele 6326 prebivalcev, od katerih je bilo 3128
moških (49,4%) in 3198 žensk (50,6). Leta 1981 je bilo razmerje 48,75% moških proti 51,3 %
žensk (ISTAT, Ruttar, 2000).
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Tabela 8: Starostna struktura prebivalstva Nadiških dolin (1981 in 2001)
STAROSTNI
RAZRED

MOŠKI
146
158
215
236
299
293
309
285
305
253
279
293
236
231
245
220
4 003

0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
nad 75
SKUPAJ

1981
ŽENSKE
153
176
215
257
268
243
224
179
193
211
279
331
263
307
312
437
4 048

SKUPAJ
299
334
430
493
567
536
533
464
498
464
558
624
499
538
557
657
8 051

MOŠKI
110
112
108
119
189
220
219
240
239
263
282
237
246
170
133
241
3128

2001
ŽENSKE
67
111
122
121
167
195
200
219
214
231
220
185
182
202
226
536
3198

SKUPAJ
177
223
230
240
356
415
419
459
453
494
502
422
428
372
359
777
6326

Vir: ISTAT, citirano: 12. 2. 2006; Ruttar, 2000a
Grafikon 5: Starostna piramida Nadiških dolin (1981)
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Vir: Ruttar, 2000a
Starostna piramida iz leta 1981 kaže na veliko pomanjkanje žensk starih med 20 in 50 let.
Med dekleti in mladimi ženami je bila namreč težnja po zapuščanju dolin večja kot pri
moških. Posledica tega procesa je vidna tudi na starostni piramidi iz leta 2001.
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Grafikon 6: Starostna piramida Nadiških dolin (2001)
STAROSTNA PIRAMIDA NADIŠKIH DOLIN ZA LETO 2001
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Vir: ISTAT, citirano: 12. 2. 2006
Iz starostne piramide za leto 2001 je razvidno, da se je zadnje čase povečalo število moških v
najnižjem starostnem razredu (do 5 let). Število moških in žensk je približno usklajeno v
starostnih razredih med 5 in 19 let, kasneje pa moški prevladujejo skoraj v vseh starostnih
razredih do 65 let, po tej starosti se močno poveča delež žensk. Pomembno številčno
preseganje žensk starejših od 65 let je tudi posledica daljše življenjske dobe žensk
Delež moških je bil v 20. stoletju vedno višji od deleža žensk, to pa se je spremenilo leta
1981.
5.1.5.2 Gospodarska struktura
Nadiške doline so bile skozi zgodovino skoraj vedno obrobno območje, izolirano ter
večinoma ruralno.
Izseljevanje, demografski padec, pomanjkanje moderne tehnologije itd. so uničile tudi
kmetijski sektor, ki ni zmogel več tekmovati z naprednimi, produktivnimi sistemi v Furlanski
nižini. Nekdanje samooskrbno kmetijstvo ni zdržalo pritiska razvoja. Razkroj kmetijstva se
kaže predvsem v opuščenih kmetijskih površinah in zaraščanju, predvsem na območjih, ki so
težja za obdelovanje.
Po popisu iz leta 1961 je bilo v sedmih nadiških občinah 2479 kmetij s površino preko 16 000
ha. Do leta 1991 se je število kmetij zmanjšalo za 45,4%, obseg posesti pa za 61,8%.
Obdelovalnih površin je bilo tako na celotnem teritoriju samo 17,6%, medtem ko so gozd in
neobdelane površine zajemale kar 70% (Bergnach, 1992).
Če pogledamo na proizvodni, industrijski sektor, ugotovimo, da je ureditev obrtnoindustrijskih con v Čedadu in Špetru pripomogla k stabilizaciji prebivalstva v dolini.
Po potresu leta 1976 se je v hribovite kraje začel stekati kapital. Za gospodarski razvoj sta bili
pomembni predvsem industrijski coni v Čemurju in Špetru. Zrasla je tovarna Hobles, kjer so
izdelovali okna. Delničarji so bili: ljubljansko podjetje Hoja (ki je preko sporazuma
sodelovalo z Lesnino, Inlesom Ribnica, Javorjem Pivka, Kovinoplastiko Lož, SGP Nova
Gorica, SGG Tolmin, Primorjem export Nova Gorica), finančna družba zamejcev Safti,
zamejsko gradbeno podjetje Benedil in italijansko podjetje Mazora. Poleg proizvodne
dejavnosti je poslovanje pomenilo uvoz in izvoz lesa, tekstila in pohištva. S sovlaganjem
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kapitala Alpine in Elana je nastala tovarna Kronos, kjer so proizvajali športno opremo,
smučarske čevlje in palice ter športne copate. Pozneje se je preimenovala v Beneco. Obalno
podjetje Iplas je soustanovilo podjetje Veplas za proizvodnjo cevi iz armiranih poliestrov.
Industrija je dala 150 delovnih mest, kar je bilo za to območje zelo pomembno.
Zanos in optimizem sta trajala samo toliko časa, da je zamejsko gradbeno podjetje Benedil
zgradilo prvo slovensko oziroma dvojezično šolo v Špetru.
Dve desetletji pozneje je situacija zelo zaskrbljujoča. Ostale so tovarne, delovna mesta, šola, a
Slovenci nimajo več vpliva, ne gospodarskega ne političnega. Zlom stebrov zamejskega
gospodarstva (propad bank) je začel rušiti avtohtono slovensko industrijo v Italiji.
Ko se je podjetje Hobles zaradi propada Tržaške kreditne banke znašlo v težavah, so v
podjetju iskali investitorja, ki bi obdržal tovarno in delovna mesta v Špetru. Nihče v FurlanijiJulijski krajini ali Sloveniji ni hotel tvegati. Posel Hoblesa je v času zagona proizvodnje oken
omogočala uvozno-izvozno dejavnost, ki je pomenila pritok kapitala v zamejstvo. Posel je
temeljil na kreditih, ki jih podjetje ni bilo zmožno odplačati v trenutku zloma banke. Hobles
je kupilo podjetje Panto, eden največjih proizvajalcev oken v Italiji.
Podobno je bilo s podjetjem Beneco. Kupili so ga Italijani, vendar je pod novimi lastniki
propadlo. Dediščino Beneca sta v posel spremenila Adriano Stulin in Nicola Sittaro, v
nekdanjem podjetju odgovorna za proizvodnjo čevljev in oblačil po Evropi, Jugoslaviji in na
Daljnjem vzhodu. Z izkušnjami in poslovnimi stiki na Tajvanu sta ustanovila podjetje Silk
Road. Poslujeta kot posrednika med naročniki obutve in oblačil in izdelovalci na Daljnjem
vzhodu. Njune stranke so Giorgio Armani, Louis Vuitton in blagovne znamke, ki sodijo v
srednji in višji kakovostni razred.
V Benečiji niso imeli tradicije čevljarstva. Posla so se lotili brez znanja in kadrov, kljub temu
je bil Beneco med prvimi podjetji v Italiji s proizvodnjo v Jugoslaviji in na Tajvanu. Ideja in
sistem sta bila dobra, potrebovali so čas – časa in podpore iz matične države pa je zmanjkalo.
Slika 7: Industrijska cona v Špetru

Vir: http://www.matajur.com (citirano 28. 6. 2006)
Gospodarstvo manjšine je zelo razbito, kar je značilno za celotno slovensko skupnost v Italiji.
V gospodarskem združenju prevladujejo mali podjetniki. Obrtne cone in podjetja v njih so
tipičen primer zamejskega gospodarstva, v tem trenutku je to vse kar zmorejo (Petejan, 2005).
Med zaposlenimi v storitvenem sektorju jih tretjina dela izven tega prostora. Le nove
usmeritve, ki vplivajo na razvoj gostinske ponudbe (za katero je bistvenega pomena
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poudarjanje krajinskih vrednot in domače hrane), kažejo na pozitivni preobrat. Tudi zasebna
ponudba ležišč in manjših penzionov je vse večja in še narašča. Celovito gledano pa gostinska
in hotelska ali penzionska ponudba še vedno ne presega potencialnih možnosti. Trgovina še
vedno ostaja glavna dejavnost.
V glavnem je nižinski predel kar dobro razvit, tudi zaradi dobre prometne povezave: državna
cesta 54 in cesta med Čedadom in mejnim prehodom Stupica. Največ težav imajo ob vznožju
gora in v gorskih predelih. Podjetniških pobud je malo (razen na področju predelave kamna
»piasnetina«, vendar so ta podjetja zelo majhna). Skoraj vsa predelovalna podjetja in lahka
industrija prihajajo iz drugih regij. V dolini so ustanovili nekaj jeder, ki se izključno ukvarjajo
z obrtno-industrijsko dejavnostjo, zato se ni izoblikoval enoten dopolnilni gospodarski sistem
(Boileau, 2002).
5.1.6 Novejše območje poselitve Beneških Slovencev
Glede na to, da so pobočja Beneškega hribovja obrnjena na jug proti Furlanski nižini, je
razumljivo, da so prebivalci Nadiških dolin (in celotne Benečije) razvili bolj intenziven odnos
s to agrarno bogatejšo in urbanizirano pokrajino, kot pa s pokrajino na severovzhodu. Glavni
stiki so potekali z mesti ob vznožju dolin, od Humina do Čedada, v zadnjem času pa tudi z
Vidmom.
Iz zgodovine je znan kolonizacijski poseg Slovencev v Furlanijo, ko je oglejski patriarh v 11.
stoletju koloniziral del Furlanske nižine, ki so jo opustošili Madžari. Vir novih naseljencev je
patriarh iskal tudi v slovenskem zaledju Furlanije. Tako so ustanovili približno 100 novih
naselij v srednji in zahodni Furlaniji, zlasti ob Tilmentu. Danes le še krajevna imena pričajo,
da so slovenskega izvora. Priseljencev iz slovenskih dežel je bilo sicer precej, a so bili
razpršeni in redko poseljeni med očitno močnejšim avtohtonim jedrom, da se nikjer ni
oblikovalo kako trajnejše jedro.
Stabilna slovensko-furlanska jezikovna meja v srednjem veku ni bila nepremična in
nespremenljiva. Gotovo je ob njej potekala izmenjava prebivalstva z obeh strani. Razlogi za
izginotje slovanskih otokov so večplastni. Poleg že omenjene razpršenosti je gotovo
pomembno dejstvo, da so bili Slovani na tem območju kmetje brez kakršnekoli avtonomije,
izrazite funkcije ali oblasti.
Ob prehodu iz starega v novi vek, je bilo interakcij med etničnima skupnostnima še več.
Slovenska kolonija v Čedadu je bila precej številna. Vzrok lahko iščemo v razvoju trgovine
skozi Nadiške doline, v katerega so se vključili krajani in razvili nekmečke poklice, ki so jih
privedli v mesta. Čedad je predstavljal eno od bistvenih postaj na tej trgovski poti. Podobne
razmere so bile v Čenti. Pomembno trgovsko središče je bil tudi Videm, ki je privabil tudi
nekaj slovanskih trgovcev.
Žal ni dovolj ohranjenih ali vsaj preučenih dokumentov, ki bi nam omogočali, da bi skozi vsa
zgodovinska obdobja sledili premikanju Beneških Slovencev v nižino.
Vladna ocena iz leta 1953 je zajela poleg prostora zgodovinske poselitve še nekaj občin v
trikotniku Čenta, Videm, Čedad, a v njem ni ugotovila nobenega priseljenega Benečana. Tega
dejstva ne moremo jemati kot dokaz, da se takrat naseljevanje še ni začelo, čeprav je to
najverjetnejši zaključek.
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Prvo evidenco slovenske prisotnosti v nižini najdemo šele po letu 1970. Gibanje se je gotovo
začelo že prej, naseljevanje pa je postalo relevantno šele na prehodu iz 60-ih v 70-a leta, v
sklopu že opisanih migracijskih tokov.
V okviru znanih trendov beneških selitvenih faz lahko sklepamo, da se je obdobje največjega
izseljevanja v tujino in v italijanski obrtni trikotnik poleglo med leti 1951 in 1971 in da se je
takrat začelo občutnejše naseljevanje v videmskem obmestju, ker se je ravno v tem času
začela kazati pozna, a močna videmska »industrijska revolucija«. Če so bili Slovenci tu
naseljeni že prej, so očitno obstajali v razmeroma skromnem številu ravno zato, ker prej ni
bilo pogojev za zaposlitev niti za domače prebivalstvo.
Prva znana ocena, ki navaja kvantitativno oprejemljive podatke, je že obravnavana anketa
raziskovalne skupine Alpina. Med odgovori je bila navedena prisotnost Slovencev v
sklenjenem pasu osmih občin videmskega obmestja, vključno z Vidmom, in v drugih štirih
raztresenih, nepovezanih občinah pokrajine. V teh osmih občinah je bilo navedenih 1083
Slovencev, kar je tedaj predstavljalo 0,81% celotnega stalno bivajočega prebivalstva tega
prostora. Odstotek je razmeroma nizek zaradi vključitve 100 000 Videmčanov, če te velike
občine ne upoštevamo, bi ocena prikazala za ta »vmesni prostor« nove poselitve 663
Slovencev, kar je 2,2% celote. Na splošno lahko o tej oceni trdimo, da je precej skromna in
nezanesljiva, kajti vsi podatki razen enega so bili očitno podani v grobih odstotkih. Na to so
lahko precej vplivali tudi razni zunanji faktorji, zlasti politična neprimernost odpiranja novega
vprašanja slovenske prisotnosti na tem območju, kjer ta še nikoli ni bila uradno priznana.
V začetku 80-ih let je čedajski sedež SLORI izdelal oceno slovenskega poselitvenega
prostora, ki je upoštevala nekaj občin več kot Alpina. Slovenska ocena je slonela prvenstveno
na poznavanju oseb in na podatkih o razširjenosti slovenskega tiska. Za območje »trikotnika
stolice« (Buttrio, Manzan, S. Giovanni al Natisone, Koren) je slovenska ocena navajala precej
nižje vrednosti kot Alpina, slovenska ocena pa je daleč prekašala navedbe županstev za
občine Mojmak, Videm, Povoletto in Ramanzacco. Tudi slovenska ocena za Čedad je bila
višja.
Iz leta 1983 končno izhajajo podatki ISTAT, ki upoštevajo največ občin in slovenski
prisotnosti pripisujejo najvišjo številčno vrednost. (Stranj, 1999)
Po tej oceni živi danes slovensko prebivalstvo v Videmski pokrajini že v 14 občinah 5 , kjer
leta 1910 niso zabeležili njihove prisotnosti in kjer je njihov delež v skupnem prebivalstvu
ocenjen med 5 in 10% (v občinah Čedad in Moimacco celo 30%) (Bufon, 1992a).

5

Območje novejše poselitve Slovencev je prikazano tudi na karti 1 (str. 13).
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Tabela 9: Delež slovenskega prebivalstva po občinah novejše poselitve
ALPINA 1974
SLORI 1975
ISTAT 1983
OBČINA
število delež (%) število delež (%) število delež(%)
Reana del Rojale
25
9
197
0,5
0,2
4,0
Tricesimo
6
267
0,1
4,0
Tavagnacco–Tvanjag
9
0,1
Povoletto
8
200
247
0,2
4,2
5,0
40
500
483
1,0
11,0
10,0
Remanzacco–Remanzag
120
421
10,4
30,0
Moimacco–Mojmak
132
72
374
4,0
2,1
10,0
Premariacco–Premarjag
Corno di Rosazzo–Koren
50
48
303
2,0
1,8
10,0
S. Giovanni al Natisone
128
63
578
2,7
1,1
10,0
Manzan
280
87
761
4,0
1,2
10,0
Buttrio
18
368
0,5
10,0
Pradaman
136
5,0
Videm
400
2000
1518
0,4
1,9
1,5
Campoformido
100
1,6
SKUPAJ
1063
0,8
3132
2,0
5753
3,7
S. Maria la Longa
4
0,2
Terzo d'Aquilleia
3
0,1
Palmanova
12
0,2
Kluže
14
1,0
SKUPAJ
33

Vir: Stranj, 1999
Če ocene dejansko izražajo razvoj novejše poselitve Beneških Slovencev v Furlansko nižino,
potem je ta postala relevantna in je tudi dosegla višek na prehodu iz druge polovice 70-ih v
prvo polovico 80-ih let. Sam proces naseljevanja pa se je gotovo začel že v 60-ih.
Stranj je izvedel raziskavo o novejši naselitvi Slovencev v Furlanski ravnini na podlagi
tipičnih priimkov, s pomočjo telefonskega imenika, na tem mestu pa lahko omenimo še
analizo SLORI in Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani iz leta 1984 o jezikovnokulturnih procesih med beneškimi izseljenci v Furlanski nižini.
Raziskave so pokazale, da je po letu 1983 število Slovencev še naraslo, bodisi zaradi novih
priselitev, bodisi zaradi naravnega prirastka, saj gre v glavnem za mlade družine (Stranj,
1999).
» /…/ med vsemi tisoči beneških družin, ki so se preselile v nižino, ne obstaja niti ena
organizacija, ki bi jih povezovala in kakor koli krepila vezi z izvorno kulturno identiteto. Ti
stiki so ohranjeni le na individualni ravni ali pa pasivno, z naročnino na dve beneški
periodični publikaciji, ki izhajata v Čedadu. Verjetno se nakazani trendi ne bodo bistveno
spremenili, dokler ne bo prišlo do tega osnovnega premika. Situacija med Benečani v nižini
spominja v določeni meri na razmere v Benečiji na začetku 60. let s to razliko, da se nova
situacija odvija v novem, postindustrijskem in pretežno urbanem okolju, kjer priseljenci
tvorijo razmeroma majhen odstotek prebivalstva, brez vseh tradicionalnih »temeljev« in
zakoreninjenih vlog, ki so značilne za avtohtono prebivalstvo« (Stranj, 1999, str. 193).
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5.1.7 Identiteta
Procesi, ki so se odvijali na tem področju, so v razmerah družbene neenakosti slovenskega
jezika in njihovih nosilcev povzročili skrajno problematizacijo narodnostnega ali bolje
etničnega opredeljevanja. Pripadnikom manjšinske etnične skupnosti sta bila namreč v
mnogih primerih odvzeta dva temeljna opredelitvena atributa: jezik in kulturno obzorje.
Ostaja ji tako le etnična izvornost, a le v primeru, ko bi bila manjšinska skupnost v svojem
reproduciranju docela zaprta, kar pa seveda nikoli ni bila. V vedno večji meri se problem
etničnega opredeljevanja srečuje z »nerešljivimi« primeri medetničnega mešanja (otroci
ponavljajočih se mešanih zakonov), ki so bili nekdaj prisotni le v urbanih središčih, danes pa
so se razširili tudi v zaledje. V takih primerih ne moremo več uporabljati »objektivnih«
opredelitvenih kriterijev (Slovenec po starših), ampak le subjektivne (Slovenec po lastnem
opredeljevanju). V čedalje večjem primeru odgovor na vprašanje o etnični pripadnosti ni
konstanten in je odvisen od muhavosti življenjske usode. Ista oseba lahko v določenem
obdobju svojega življenja izrazi pripadnost eni etnični skupini, v naslednjem pa drugi, mnoge
osebe pa čutijo hkratno pripadnost dvema (ali celo več) etničnim skupinam. Odnosi nihajo
tudi glede na trenutno politično in družbeno klimo, ki je lahko bolj ali manj odprta do
manjšinske problematike. Pomemben je tudi jezik, v katerem se zastavlja vprašanja in številni
drugi dejavniki.
Iz opravljenih raziskav je razvidno, da je delež opredeljenih Slovencev povsod precej nižji od
deleža potencialnih Slovencev. Ta razlika je najbolj očitna prav v Videmski pokrajini. Tu
jezikovna pripadnost zaradi znanih asimilacijskih procesov ne korelira z narodnostno. Delež
»potencialnih« Slovencev se še zviša, če za osnovo vzamemo jezikovno znanje staršev, se
pravi izvorno etnično pripadnost intervjuvancev. Pomemben podatek je tudi število otrok, ki
obiskujejo slovenske šole. Etnične analize etnične opredelitve prebivalcev Nadiških dolin so
pokazale, da se največ oseb opredeljuje za lokalno slovensko identiteto (52%), nato za
Italijane (16%), Slovane (16%), Nadižane (10%) ter za dvojno italijansko-slovensko identiteto
(4%). Glede jezikovne rabe se tu slovensko narečje uporablja redno le v pogovoru starejših
med sabo (52%), medtem ko se v večini preostalih govornih položajev uporablja italijanščina
(Bufon, 2004).
5.1.8 Organizacije in društva v Nadiških dolinah
Glede na to, da smo se v našem delu osredotočili na sodelovanje na lokalnem nivoju, v tem
poglavju sledi predstavitev najpomembnejših akterjev na tem področju v Nadiških dolinah.
Vsaka od teh organizacij namreč igra pomembno vlogo pri sodelovanju s Slovenijo.
V Videmski pokrajini sta dejavni predvsem Zveza slovenskih izseljencev iz Furlanije-Julijske
krajine (od leta 1968) in Zveza slovenskih kulturnih društev oz. njen odbor, ki združuje okoli
30 društev in ustanov. V samih Nadiških dolinah pa delujejo številna društva in organizacije
na različnih področjih.
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5.1.8.1 Upravni organi
5.1.8.1.1 Gorska skupnost Nadiških dolin
Gorske skupnosti so bile ustanovljene v 70-ih letih 20. stoletja na goratih območjih, ki so
zaradi posebnih funkcionalnih lastnosti (gospodarska marginalnost, težka dostopnost, visoko
izseljevanje) bila deležna posebnih prispevkov in potrebna posebnega planiranja in
upravljanja. V končni fazi so nastale nove teritorialne uprave, ki so združevale ponavadi več
majhnih, goratih občin in so jim nudile nekatere usluge, ki bi jih občine same ne zmogle
upravljati. S spreminjanjem zakonodaje pa so se nekatere pristojnosti Gorskih skupnosti
križale s pristojnostmi pokrajinskih uprav in to je bil vzrok vse večjih institucionalnih
konfliktov (Jarc, 2000).
Zaradi teh in drugih razlogov so bile dosedanje gorske skupnosti leta 2001 ukinjene. Na tem
območju sedaj deluje Gorski okoliš za Terske in Nadiške doline ter Brda. Gre za ustanovo, ki
nadomešča ter bivše gorske skupnosti in združuje 25 obmejnih občin Videmske in Goriške
pokrajine.
V okviru Gorske skupnosti Nadiških dolin so bili realizirani številni, za Nadiške doline zelo
pomembni, projekti. Na pobudo občine Špeter so realizirali ideje s področja zaposlovanja in
tako prispevali k zajezitvi izseljevanja. Glede varstva in ohranjanja okolja pa so pripravili
nekaj projektov, med njimi: mestni park v Špetru, propadajoči prostor okoli Matajurja,
tematske poti Podbonesec in Sovodenj, oživitev opuščenega ozemlja Čepletišče. V okviru
pobude INTERREG II so realizirali številne projekte, med temi naštejmo dokončanje
zbirnega centra za konzerviranje, predelavo in prodajo kmečkih pridelkov v kraju Ponte San
Quirino, tematske poti iz projekta Kolovrat v občinah Dreka in Srednje ter muzej spominov,
ureditev koče Pelizzo. Tem moramo dodati še posege iz projekta »Leader 2«, s katerimi naj bi
pospešili turizem, pomagali kmetijstvu, varstvu okolja ter kulturnim dejavnostim; dodati pa
moramo še ureditev opuščenih in propadlih površin zaradi hidrogeoloških sprememb; oživitev
živinoreje in pogozdovanje ter ureditev vlečne poti za les Čemur v Sv. Lenartu (Scarciglia,
2002).
Na področju čezmejnega sodelovanja so se na ravni Gorske skupnosti izvajali predvsem
programi iz pobud INTERREG in PHARE.
5.1.8.2 Izobraževalne in raziskovalne organizacije
5.1.8.2.1 Slovenski raziskovalni inštitut (izpostava Čedad)
Že v prvi polovici 60-ih let prejšnjega stoletja se je začela širiti znotraj slovenske narodne
skupnosti v Italiji potreba po ustanovi, ki bi nudila gradivo, analize ter študije, tako za
politične in strokovne razprave o njenem manjšinskem položaju, kakor tudi za načrtovanje
njenega razvoja na kulturnem, političnem in gospodarskem področju.
V vodilnih strukturah manjšine se je čedalje bolj širilo in utrjevalo prepričanje, da mora
slovenska narodna skupnost imeti takšno ustanovo, ki se bo lahko hitro odzivala na dinamičen
proces dogajanj in ga analizirala ter tako odgovarjala na izzive in spremembe v širšem in
ožjem okolju ter v svoji sredini. Mednarodna manjšinska konferenca, ki je zahtevala
strokovno kvalificirano prisotnost Slovencev, je pospešila zadnje priprave na ustanovitev
raziskovalne enote: 21. junija 1974 je bil Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI tudi
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formalno ustanovljen. Med leti 1976 in 1983 so poleg glavnega sedeža v Trstu začeli delovati
sedeži v Gorici, Čedadu in Kanalski dolini, sedež v Čedadu je bil tako odprt septembra 1976.
Slovenski raziskovalni inštitut je postal tudi za širšo javnost priznana raziskovalna ustanova.
Navezal je stike in sodelovanje z vrsto znanstvenih in raziskovalnih ustanov ter univerz tako v
Sloveniji in Italiji kot tudi v drugih deželah.
Sintetično lahko povzamemo naslednje osnovne dejavnosti, ki jih Inštitut izvaja in kamor bo
tudi v prihodnosti usmerjal svoje energije in prizadevanja:
- oblikovanje lastne raziskovalne dejavnosti in sodelovanje v drugih raziskavah, ki so
usmerjene v odkrivanje in razlago manjšinske in etnične problematike, medetničnih in
medkulturnih odnosov, v načrtovanje družbenega, kulturnega in gospodarskega
razvoja ter izobraževalnih procesov in problemov v etnično mešanih in obmejnih
okoljih ter drugih splošnih in specifičnih vidikov slovenske manjšine v Italiji,
- posredovanje raziskovalnih izkušenj in ugotovitev v publikacijah rednega in izrednega
značaja tako v slovenskem kot v drugih jezikih,
- nudenje dokumentacijsko-informacijskih storitev in gradiva, strokovnega znanja in
druge pomoči zunanjim interesentom in uporabnikom,
- spodbujanje intelektualnega razmišljanja in prirejanje simpozijev, srečanj in
predstavitev knjig o različnih aktualnih ali temeljnih vidikih položaja in vprašanj, ki se
tičejo Slovencev v Italiji, kakor tudi splošnih vidikih manjšinskega življenja in
medetničnih ali medkulturnih odnosov,
- dograjevanje ustrezne notranje organiziranosti za doseganje zastavljenih ciljev ter
sooblikovanje razvojnih strategij v okviru manjšine,
- sodelovanje in funkcionalno povezovanje z drugimi ustanovami Slovencev v Italiji pri
oblikovanju mreže kulturnih, informacijskih in dokumentacijskih središč,
- sodelovanje s slovenskimi, italijanskimi in mednarodnimi sorodnimi znanstvenimi,
raziskovalnimi ali manjšinskimi organizacijami, vključevanje v regionalne ali
mednarodne manjšinske informacijske mreže, posredovanje znanstvenih in
raziskovalnih izkušenj v italijansko-slovenskem in mednarodnem prostoru,
- spodbujanje in usmerjanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja med
mlajšimi generacijami Slovencev v Italiji (SLORI 30, 2004; http://www.slori.org).
Ker se SLORI sooča s finančnimi problemi je prihodnost izpostave v Čedadu zelo
negotova, saj naj bi ga kmalu ukinili, kar pa bi predstavljalo nepopravljivo škodo za
slovensko manjšino na tem območju (intervju 4).
5.1.8.2.2 Dvojezično šolsko središče
Dvojezično šolsko središče v Špetru je bilo ustanovljeno leta 1984. 13. 9. 1984 je prvih šest
otrok prestopilo vrata dvojezičnega vrtca in tako prvič v zgodovini odprlo pot slovenskemu
izobraževanju v Beneški Sloveniji in v Videmski pokrajini nasploh. Vrtcu je sledila osnovna
šola, vendar ni imela statusa javne ustanove, ampak je delovala kot zasebna šola. Pot obeh so
spremljale številne težave pravne narave, zaradi katerih pokrajinska oziroma državna šolska
uprava dolga leta ni upoštevala obstoja te nove šolske ustanove, saj kot je bilo že večkrat
omenjeno, slovenski manjšini v Videmski pokrajini niso priznavali statusa narodne manjšine.
Šola v Špetru je imela tudi veliko finančnih težav, kljub temu sta vrtec in osnovna šola iz leta
v leto rasla in se uveljavljala v domačem okolju, priliv otrok je stalno naraščal, tako da zdaj
dvojezično šolanje vključuje približno polovico osnovnošolske populacije v Nadiških dolinah.
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Dvojezična osnovna šola v Špetru ali »Scuola elementare bilingue« vključuje otroke, ki
začenjajo hoditi v vrtec, šolanje pa zaključujejo pri dvanajstih letih. Od tu naprej imajo otroci
na voljo nižjo srednjo šolo in druge poklicne, strokovne, srednje in druge šole le v
italijanskem jeziku.
Šola je šele po trinajstih letih, v letu 1997, dosegla zgodovinski preskok oziroma tako
imenovano parifikacijo in od šolskega leta 2001/2002 na osnovi zaščitnega zakona deluje kot
državna šolska ustanova
(http://www.alpskival.net/news/news_archive_show.php?file=arhiv/n_01551.txt).
Z letošnjim šolskim letom so se zgodile zgodovinske spremembe tudi na področju srednjega
šolstva. Italijanska srednja šola »scuola media« predstavlja višje razrede naše osnovne šole. Z
novim šolskim letom so v špetrski srednji šoli oziroma v »Istituto comprensivo di San Pietro«
uvedli nekatere novosti, ki pomenijo velik korak naprej v manjšinski problematiki, še zmeraj
pa sprememba ni tisto, kar si manjšina želi. V letošnjem šolskem letu so v špetrski srednji šoli
prvič v zgodovini šolstva v Videmski pokrajini uvedli obvezen pouk slovenskega jezika. Za
uvedbo slednjega so se zadnja leta prizadevali predvsem starši otrok dvojezične osnovne šole
v Špetru, ki so doslej s prehodom v srednjo šolo izgubili stik z rednim poukom v slovenskem
jeziku. Zahteve manjšine so, da bi vsaj še srednja šola v Špetru bila dvojezična, tako kot
osnovna. Dvojezična šola namreč pomeni, da pouk poteka enakovredno v italijanskem in
slovenskem jeziku. Letos so obvezen pouk slovenskega jezika uvedli na podlagi reforme
italijanskega šolstva, ki omogoča poleg angleščine učenje še dveh tujih jezikov, ki se govorita
v evropski uniji. Tako v eni paralelki poučujejo nemški, v drugi pa slovenski jezik. Novost
pomeni dve uri slovenskega jezika tedensko. Poleg obveznega pouka slovenščine v njihovi
šoli obstaja tudi možnost dodatne šesturne izbire slovenskega jezika. Ko predmet učenci
izberejo, postane obvezen. Za omenjeno možnost se je odločilo šest učencev, šest dodatnih ur
slovenskega jezika bodo izkoristili v štirih popoldnevih. Skupaj z dodatnimi urami se je zanje
število šolskih ur povzpelo na 33 ur tedensko, medtem ko imajo ostali učenci, ki poslušajo
samo obvezen program, le 27 ur tedensko
(http://www.alpskival.net/news/news_archive_show.php?file=arhiv/n_01743.txt).
Z začetkom letošnjega šolskega leta je hkrati prišlo do novega uveljavljanja slovenskega
jezika na tem območju. Ob možnosti dodatnih 6 ur kurikularnega pouka v 1. razredu v
Špetrski osnovni šoli so namreč omogočili pouk slovenskega jezika (2 uri tedensko) tudi v Sv.
Lenartu.
V tem šolskem letu obiskuje Dvojezično šolsko središče 189 otrok, 65 jih je v vrtcu, 124 v
osnovni šoli, od katerih jih je 27 v prvem razredu. Splošna slika v Benečiji pa ni spodbudna,
saj je v Nadiških dolinah le nekaj več kot 500 otrok od 6-14 leta, v vseh vrtcih jih je 146, v
osnovnih šolah 146, v nižji srednji šoli pa 145 (Namor, 2005). Dvojezični vrtec obiskujeta
tudi dva otroka iz vasi Kred na slovenski strani (intervju 1).
Dvojezično šolsko središče je zelo dejavno glede sodelovanja s Slovenijo. Pri tem je treba
omeniti številne povezave s šolami v Posočju, posebej dobro sodelujejo z osnovno šolo iz
Kobarida, razvija se tudi sodelovanje z osnovno šolo iz Cerknega. Poleg različnih obiskov
otrok z ene in druge strani skupaj pripravljajo tudi različne prireditve in druge družabne
dogodke (intervju 1).
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5.1.8.3 Mediji
5.1.8.3.1 Časopis »Novi Matajur – tednik Slovencev Videmske pokrajine«
Časopis Matajur izhaja od 3. 10. 1950, nekaj dvojezičnih številk pa je izšlo že v obdobju med
leti 1943 in 1944. Na začetku je bil časopis štirinajstdnevnik. Redakcija je sprva delovala v
Špetru, kjer so izšle 3 številke, kasneje pa se je preselila v Videm. Podnaslov takratnega
časopisa je bil »Glasilo beneških Slovencev«.
Leta 1974 se je časnik preimenoval in dobil ime »Novi Matajur«, ki ga nosi še danes, hkrati
se je uredništvo preselilo v Čedad.
Štirinajstdnevnik je postal tednik leta 1985. Leta 1991 je bila ustanovljena zadruga »Novi
Matajur«, ki poleg izdajanja Novega Matajurja skrbi tudi za izdajanje mladinske revije
»Galeb« (http://www.kries.it).
Danes ima tednik naklado okoli 10 000 izvodov, z njimi pokrivajo velik del Videmske
province, druge province v regiji, slovenske izseljence v tujini ter tudi Slovence v matični
domovini (http://www.kries.it). Časopis je v redni prodaji le v nekaterih večjih krajih v
Benečiji, večino bralcev, kar 90%, predstavljajo naročniki.
Članki so napisani kar v treh »jezikih«; italijanščini, slovenščini ter domačem narečju. V
časopisu so predstavljene tudi glavne vesti iz Slovenije. Predvsem zaradi finančnih omejitev
so članki avtorjev iz slovenske strani zelo redki (intervju 3).
Novi Matajur je prejel tudi častni znak svobode republike Slovenije za zasluge pri ohranjanju
slovenstva na drugi strani meje (http://www.kries.it).
5.1.8.3.2 Časopis »Dom«
Petnajstdnevnik Dom je ustanovila skupina slovenskih duhovnikov iz Nadiških dolin v
Videmski pokrajini decembra 1966 kot medžupnijski bilten. Takrat je bil osnovni cilj lista
ohraniti povezavo med župnijami in številnimi izseljenci, ki so zapustili svojo vas iz
ekonomskih razlogov, ter tako prispevati k ohranjanju slovenske jezikovne in kulturne
dediščine, ki je bila takrat ogrožena zaradi nenehne asimilacije in obubožane rabe.
V svoji dolgi zgodovini je Dom doživel marsikaj. Po raznih pripetljajih je postal leta 1977
mesečnik, začeli so sodelovati s skupino laikov in tako obogatili njegovo vsebino. Takrat je
bilo uredništvo v župnišču Štoblanka v občini Dreka.
Leta 1982 je bila ustanovljena zadruga Dom; ta je prevzela vodstvo časopisa in njegovo
upravljanje. Leta 1983 je Dom postal petnajstdnevnik in od takrat je nenehno rasel ter se širil
po celotni Benečiji, med izseljenci, pa tudi v Posočju. Tudi v Domu so prispevki objavljeni v
italijanščini, slovenščini in narečju.
Aprila 2002 se je izdajanje prekinilo. Leto kasneje je glavo prevzela zadruga Most, ki je
časopis okrepila. Časopis ima veliko sodelavcev iz Benečije, pa tudi iz Posočja
(http://www.dom.it/).
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5.1.8.4 Kulturne organizacije
5.1.8.4.1 Kulturno društvo »Ivan Trinko«
Ustanovni zbor KD Ivan Trinko je bil 2. 10. 1955 v Vidmu. To je bila prva kulturna
organizacija v zgodovini Beneških Slovencev. Na začetku je društvo doživljalo celo odkrite
napade in preganjanje. Zaradi zgodovinskih dogodkov niso bili deležni niti podpore naprednih
delavskih strank. Nasprotniki narodnostne skupnosti so jih označili za komuniste, nanje so z
nezaupanjem gledali celo nekateri duhovniki.
Zaradi vseh teh dejavnikov tudi kulturne manifestacije sprva niso imele posebnega uspeha.
Ljudje niso bili navajeni kulturnih prireditev, tudi nasprotniki so večkrat, tudi s pomočjo
oblasti, onemogočali množično udeležbo. Množična udeležba je namreč predstavljala
»nevarnost« za tiste, ki so jih stoletja tlačili, za Benečane pa je bila znak porajajoče narodne
zavesti.
Kljub vsemu pa je društvo vztrajalo. Pomagali so ustvarjati slovensko inteligenco s pomočjo
dijaških domov in slovenskih šol v Trstu in Gorici.
Društvo je skrbelo tudi za kolonije slovenskih otrok, pošiljanje intelektualcev na seminar v
Ljubljano, za vzdrževanje stikov, prireditev in nastopov pevskih zborov, ansamblov in
gledališč iz Trsta, Gorice in matične domovine.
Med drugim so bili pobudnik in organizator množičnih shodov zgodovinske posebnosti, kot
so Kamenica in Dan emigranta.
Društvo je bilo na začetku edino kulturno društvo in veliko let center kulturnega življenja in
ustvarjanja v Benečiji, počasi pa so začela nastajati tudi druga društva in organizacije (Predan,
1980).
Društvo je na področju izvajanja različnih projektov še vedno eno izmed najbolj dejavnih v
Nadiških dolinah, veliko sodelujejo z ostalimi društvi in organizacijami tako v Benečiji kot
tudi v širšem prostoru. Poleg ostalih dejavnosti društvo izdaja tudi različne publikacije, med
njimi vsako leto t.i. Trinkov koledar, v katerem objavljajo tudi članke avtorjev iz Slovenije
(intervju 3).
Pomemben mejnik v zgodovini društva predstavlja dekret Deželnega odbora FurlanijeJulijske krajine z dne 21. junija 2002, s katerim so kulturno društvo Ivan Trinko priznali kot
slovensko ustanovo primarnega pomena. S tem so mu zagotovili redno finančno dotacijo,
priznali njegovo vlogo in poslanstvo v okviru manjšinske skupnosti ter ga obenem upoštevali
kot obogatitev celotne deželne skupnosti (Namor, 2004). Društvo je z letom 2006 izgubilo
status slovenske ustanove primarnega pomena. Posledice se kažejo predvsem v finančnih
težavah in omejenih možnostih delovanja (intervju 3).
5.1.8.4.2 Študijski center »Nediža«
Prvi zbor zainteresiranih je potekal leta 1972, kasneje se je zgodila še vrsta neformalnih
srečanj na katerih so razpravljali o slovenski skupnosti v Furlaniji-Julijski krajini, o njeni
zgodovini, jeziku, kulturi, umetnosti in gospodarstvu. Posveti so dali tudi konkretne rezultate,
poročilo s posveta iz leta 1973 so tako v naslednjih letih izdali pod naslovom »Slovenska
skupnost v Furlaniji«.
Formalna ustanovitev Študijskega centra »Nediža« se je zgodila na zboru 28. 12. 1974.
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Center od vsega začetka deluje na različnih področjih. Začeli so organizirati prireditev
»Benečanski kulturni dnevi«; cikle predavanj, ki so se vsako leto osredotočila na posamezne
vidike beneške stvarnosti (jezikovne, zgodovinske, umetnostne, gospodarske …). Prireditev je
povzročila veliko zanimanje in odziv. Tako so bili postavljeni temelji za širjenje študij o
Beneški Sloveniji.
Glasbena dejavnost se je razvila v samostojni zbor »Pod lipo« in glasbeno šolo. Ta je sprva
delovala v okviru centra, kasneje pa je postala podružnica Glasbene matice iz Trsta.
Iz likovne dejavnosti društva je izšlo Društvo beneških umetnikov.
Na temeljih centra je zrasla tudi zadruga »Lipa«, ki je razvijala umetno obrt, ukvarjala pa se je
tudi z založniško dejavnostjo.
Poleg kulturnih dejavnosti je potekala tudi izobraževalna dejavnost, ki jo je kasneje prevzel
Zavod za Slovensko izobraževanje.
V okviru centra so potekali številni vzgojni programi. Leta 1974 je prvič potekal natečaj
»Moja vas« za spise v slovenskem narečju. Ob sklepu natečaja je potekala kulturna in pevska
prireditev in predstavitev brošure »Vartac«, kjer so bila zbrana najboljša besedila.
Odmevna so tudi kulturno-rekreacijska letovanja »Mlada brieza«. V okviru letovanja je bil
organiziran tudi pouk slovenskega jezika, zborovsko petje ljudskih pesmi, spoznavanje
okolja in sestava glasila ter prostočasne aktivnosti, igre in izleti. Letovanjem se je kasneje
pridružil še krajši čas počitnic v Sloveniji (Crisetig et al, 2006; Petričič, 1997b;
http://www.nediza.org).
5.1.8.4.3 Kulturno društvo Rečan
Kulturno društvo Rečan je nastalo leta 1969. Namen je bil in še vedno ostaja ohraniti in
oživeti slovensko ljudsko kulturo na tem območju. V ljudeh so poskušali vzbuditi zanimanje
za kulturno življenje. Dejavnosti so se odvijale predvsem v beneškem narečju, cilj društva pa
je bil tudi približati ljudem slovenski knjižni jezik. V okviru društva so ustanovili pevski zbor
in gledališko skupino, iz katere je izšlo sedanje Beneško gledališče. Njihova najbolj odmevna
prireditev je »Senjam Beneške pesmi«. V delovanje skušajo vključiti čim več ljudi s tega
področja, zato prirejajo razne iniciative, konference in predavanja iz aktualnih tem. Že več let
organizirajo pohod »Čez namišljeno črto« iz Topolovega do Livka na slovenski strani.
Društvo si od vedno prizadeva biti v prvi vrsti borbe za zaščito slovenske manjšine.
Kulturno društvo Rečan je v svojem skorajda tridesetletnem delovanju skrbelo ne le za
ljudske prireditve, temveč tudi za raziskave in publikacije, ki se tičejo kulture in zgodovine.
Na ta način želijo prispevati k ohranjanju nenadomestljive dediščine in kolektivnega
zgodovinskega spomina, sestavinam, torej k ohranjanju sestavin, ki določajo slovensko
identiteto. Njihova želja je, da bi vsak vidik kulture in teritorija lahko obravnavali v knjigi,
saj je teritorij z ljudmi, ki ga naseljujejo, skupaj s kulturo in izročilom, edini temelj za
razumevanje korenin, za ljubezen do rodne zemlje. Omenimo lahko knjige: »Topolove«,
»Hostne, med zgodovino in legendo«, »Pjejmo vsi skupe« itd. (http://www.kries.it).
5.1.8.4.4 Beneško gledališče
Beneško gledališče je ena tistih ljubiteljskih ustanov v Nadiških dolinah, ki imajo izjemen
pomen za zamejsko in še posebej za beneško skupnost. Gledališče je del Zavoda za
dvojezično izobraževanje iz Špetra, ustanovljeno pa je bilo leta 1976, ko italijanska javnost še
ni bila naklonjena pobudam za oživljanje slovenske zamejske kulture.
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Beneško gledališče so ustanovili Izidor Predan, Mario Laurenčič in drugi. Nekoč je v Nadiške
doline prihajalo Slovensko stalno gledališče iz Trsta, vendar pa so predstave bile odigrane v
slovenskem knjižnem jeziku, ki ga Benečani težje razumejo. Tako so si ustanovitelji
Beneškega gledališča zamislili, da bi svoje igre odigrali v svojem – beneškem govoru. Večino
iger je napisal Aldo Klodič, druga besedila pa so napisali še Bruna Dorbolo, Marina Černetič,
Adriano Garjup, Marjan Bevk, prevedli pa so tudi Moliera in druge avtorje. V teh letih so
odigrali že več kot 60 predstav.
Glede na to, da nimajo svojega kulturnega hrama, gostujejo s svojimi predstavami v vaseh, po
trgih in na različnih prireditvah. Beneško gledališče se zadnja leta predstavlja v okviru Postaje
Topolovo in Srečanja med Slovenci, gostujejo na Goriškem, Tržaškem, Videmskem in
Tolminskem. Molierovo predstavo ”Zdreu bunik“ je na primer ponovilo na petindvajsetih
prireditvah, še zlasti v slovenskem obmejnem prostoru. V letu 2003 je gostovalo tudi med
slovenskimi izseljenci v Belgiji. Ne glede na oviro, ki jo predstavlja slovenski jezik, pa
sodeluje Beneško gledališče tudi s sorodnimi furlanskimi skupinami in je že večkrat uspešno
nastopilo v italijanskem oz. furlanskem okolju.
Z leti se je skupina, ki edina med Slovenci Videmske pokrajine goji dramsko dejavnost v
narečni oz. knjižni slovenščini, okrepila in strokovno izboljšala. Tvori jo »zgodovinsko« jedro
igralcev, ki nastopajo že 30 let, ki se jim pridružujejo tudi mlajši člani. V Beneškem
gledališču tako sodeluje več kot dvajset igralcev in igralk, ki na leto pripravijo dve premieri.
Gledališče je od ustanovitve tudi glavni protagonist Dneva emigranta v gledališču Ristori v
Čedadu, najpomembnejše politične in kulturne manifestacije Slovencev Videmske pokrajine.
Kulturno leto se za Beneške Slovence pravzaprav začne z Beneškim gledališčem, saj se Dan
emigranta odvija v prvih januarskih dneh. S predstavo Beneškega gledališča pa v Nadiških
dolinah beležijo tudi mednarodni dan žena
(http://www.alpskival.net/news/news_archive_show.php?file=arhiv/n_00891.txt).
5.1.8.4.5 Beneška galerija
Beneška galerija je prva umetnostna galerija v Nadiški dolini.
Leta 1977 so v sklopu Benečanskih kulturnih dni izvedli simpozij o oblikah umetniškega
ustvarjanja skozi zgodovino v Beneški Sloveniji. Pripravili so tudi razstavo, hkrati pa je bilo
ustanovljeno »Društvo beneških umetnikov«.
Prva galerija je bila preprost kmečki prostor, vinska klet družine Bobič. Razstavljene stvaritve
je začetno zaznamovala nekakšna naivnost, včasih so bile celo dvomljive umetniške
vrednosti. Galerija je ne glede na to neprekinjeno delovala ter s svojimi številnimi slikarskimi,
kiparskimi in obrtniškimi razstavami privabila mnoge umetnike iz Benečije in Furlanije.
Kmalu so se na društvo začela obračati različna kulturna društva in občinske uprave, ki so z
razstavami želeli obogatiti kulturni program vaških veselic. Delovanje galerije se je razširilo
tudi v Terske doline in Rezijo. Sodelovali so tudi z beneškoslovenskimi umetniki, ki so se
razselili po Italiji.
Pri odpiranju in izboljšanju izbora so pomembno pobudo predstavljala vabila iz Slovenije. V
mestih z utrjeno umetniško tradicijo, kjer so bili pogosto javnim galerijam namenjeni prostori,
je bila pač selekcija strožja.
Beneška galerija je tako širila področje delovanja. Vedno več je bilo gostujočih in potujočih
razstav, omenimo lahko Trst, Čedad, Idrijo, Bovec, Kobarid, Tolmin, Sežano, Idrijo,
Ljubljano itd. V galeriji so začeli razstavljati tudi priznani, akademsko izobraženi umetniki.
Pomembno kulturno obogatitev je na primer predstavljalo sodelovanje z Rudijem Skočirjem.
Priljubljen natečaj »Podobe iz Nadiških dolin« je s svojimi večkratnimi ponovitvami
slikarjem iz Slovenije, Benečije in Furlanije pomenil priložnost za medsebojno spoznavanje
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in navezovanje stikov ter pripomogel k nastanku nove mreže sodelovanj, ki je zavzemala
Tolmin, Novo Gorico, Ajdovščino, Škofjo Loko, Kamnik in druga umetniška središča v
Sloveniji in Furlaniji.
Društvo beneških umetnikov je leta 1984 spremenilo svoj sedež ter se vselilo v prostore
pravkar zgrajene stavbe v centru Špetra. Galerija se od tedaj odlikuje po kakovosti,
raznolikosti in pogostnosti svojih razstav. S programom »Spoznajmo se« je predstavila
umetnike iz Furlanije, Gorice, Trsta in drugih italijanskih mest pa tudi Slovenije in Istre.
Nadaljujejo se tudi razstave članov društva.
Za velike razstave, posebno tiste v okviru pobude »Srečanja-Incontri«, ko sta skupaj
razstavljala umetnika iz Slovenije in Italije, so začeli uporabljati vežo srednje šole.
Špeter je zaradi bogatega kulturnega programa galerije zaslovel kot umetniško središče.
Nove priložnosti za velike razstave je ponudil tudi »Dan slovenske kulture«, v sklopu
katerega so se od leta 1986 do danes v Beneški galeriji zvrstile stvaritve številnih znamenitih
umetnikov.
Slovenska društva iz Videmske pokrajine so bile leta 1986 povabljena naj v Ljubljani
predstavijo svoje delovanje. Tako je nastala prireditev »Tam za goro«, v sklopu katere je bila
v dvorani Cankarjevega doma tudi antološka razstava beneških umetnikov.
V 80-ih letih se je društvu umetnikov pridružila še zadruga Lipa, ki je ustanovila šolo za
oblikovanje keramike. V galeriji prirejajo tudi razstave, ki spremljajo izdajanje knjig in
brošur, številne razstave so bile posvečene mladim (Petričič, 2001).
5.1.8.4.6. Glasbena matica
Načrt glasbene šole v Nadiških dolinah je nastal takoj po potresu, ko je Študijski center
Nediža predlagal Glasbeni matici v Trstu, da bi odprla prvo podružnico v Videmski pokrajini.
Odgovor je bil pozitiven in tako je podružnica nastala pomladi 1987.
Prvi sedež Glasbene matice v Nadiških dolinah je bila osnovna šola v Petjagu. Prostorski in
drugi materialni pogoji so bili na začetku slabi, a število učencev je stalno naraščalo. Poleg
glasbene šole so učencem ponujali tudi druge možnosti, med drugim tudi tečaje slovenskega
jezika. Na glasbeni šoli je učila tudi Neva Kažič iz Tolmina. Po njeni zaslugi je glasbena šola
dobila močno povezavo s Posočjem. Leta 1982 so tako imeli prvi koncert, na katerem so
sodelovali tudi učenci Glasbene šole Tolmin.
Viden napredek glasbene šole je predstavljala premestitev šole v Špeter leta 1984, v prostore,
kjer se je »rodila« tudi dvojezična šola. Organizacijsko funkcijo je počasi prevzel Zavod za
slovensko izobraževanje, dobili so tudi urejene prostore, kjer je delovanje potekalo bolj
učinkovito. Lekcije v okviru glasbene šole so potekale tudi po drugih vaseh, danes pa
potekajo le še v Špetru in Čedadu. V zadnjem času so okrepili sodelovanje z Beneško
galerijo, ustanovljen je bil tudi otroški pevski zbor (Klodič, 2002).
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5.1.8.5 Športne in planinske organizacije
5.1.8.5.1 Planinska družina Benečije
Že od sredine 50-ih let prejšnjega stoletja so bili beneški planinci močno povezani s
kobariškimi. Sprva so delovali pod okriljem društva iz Čedada, kasneje so ustanovili
Planinsko društvo Benečije, ki je uspešno delovalo kar nekaj let, kasneje pa zamrlo.
Kobariško planinsko društvo je 8. 6. 1986 v imenu Benečanov organiziralo 16. srečanje
zamejskih planinskih društev, prav takrat se je oblikovalo tudi jedro bodoče beneške
planinske družine (Likar, 2005).
Planinska družina Benečije je bila ustanovljena v Nadiških dolinah 2. decembra 1992 s ciljem
valorizacije jezika in ljudskega izročila Slovencev v Nadiških dolinah, in to s kulturno
dejavnostjo ter s športno rekreativno dejavnostjo, ki je usmerjena v delovanje v gorskem
svetu. Prvi predsednik je bil Ezio Gosgnach, leta 1994 pa je predsedniško mesto prevzel Igor
Tull. Društvo je od vsega začetka delovalo v glavnem na teritoriju z ljudmi in med ljudmi.
Prirejalo je in prireja izlete, smučarske tečaje, ki so vedno dobro obiskani. Junija 1996 je
društvo priredilo 25. jubilejno obmejno planinsko srečanje na Matajurju, ki se ga je udeležilo
kar 1.500 planincev iz zamejstva, Slovenije in Koroške. Delovanje Planinske družine
Benečije je za vso skupnost neprecenljive vrednosti
(http://www.slosport.org/drustva/plandruzben.html).
Poleg zgoraj omenjenih v Nadiških dolinah delujejo še številna druga društva in organizacije.
Omenimo še Kulturno društvo »Studenci«, Zveza beneških žen, Kulturno društvo »Lipa« iz
Čenebole itd. (Ruttar, 2000b).
5.2 POSOČJE
5.2.1 Kratek oris območja Tolminske in Kobariške občine
Tolminska občina leži na severozahodu Slovenije na področju zgornjega Posočja 6 , ki ga
tvorita še občina Kobarid in Bovec. Z njima je bila do leta 1995 v skupni občini Tolmin,
danes pa je to območje upravna enota Tolmin. Občina na zahodu meji na Furlanijo Julijsko
krajino v republiki Italiji.
Pokrajinsko zajema območje Šentviške planote, dolino spodnje Idrijce, Baško dolino, dolino
Tolminke s tolminsko-bohinjskimi gorami, tolminsko kotlinico, tolminski del predalpskega
hribovja ter severno obrobje Banjške planote in Trnovskega gozda. Njeno središče predstavlja
Tolminska kotlina, ki je stičišče štirih dolin: doline Soče proti Kobaridu, doline Soče proti
Kanalu in Novi Gorici, doline Idrijce in Baške grape.
Občina ima cestno povezavo z osrednjo Slovenijo po dolini Idrijce, t. i. Keltiko, proti Novi
Gorici in južni Primorski ter v nasprotni smeri proti Bovcu vodi cesta po soški dolini. Edina
železniška povezava poteka po dolini Bače, se dotakne Idrijske doline in nadaljuje po soški
dolini navzdol.
6

O dilemah glede poimenovanje tega območja več v: Lipušček, R., 2002. Posočje v sedanjih in nastajajočih
regijah ter v bližajoči se vključitvi Slovenije v Evropsko skupnost. V: Geografija in njene aplikativne možnosti.
Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. (Dela, 18, str. 549-562). V tem delu je uporabljeno
poimenovanje »zgornje Posočje« za območje občin Tolmin, Kobarid in Bovec.
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Najnižja točka 382 km2 velike občine je ob izlivu levega pritoka Vogršček v Sočo na višini
okoli 150 m, najvišja točka pa je na vrhu Tolminskega Kuka na 2085 m. Severno obrobje
občine se naslanja na gorati venec tolminsko bohinjskega dela Julijskih Alp. Jugovzhodna
meja, pa se naslanja na kraško preoblikovano površje Banjšic in Trnovske planote. Z
Banjšicami in dolinsko brazdo, ki nastala ob idrijsko cerkniški prelomni coni, se zaključuje
dinarska slemenitev (SZ-JV). Ta prehaja v vzporedno, alpsko smer (Z-V).
Geografska lega ob sotočju dveh največjih levih pritokov Soče v zgornjem Posočju Tolminke
in Idrijce omogoča, da ima celotno površje občine zelo razgiban relief. Poleg voda, zlasti
hudourniške Soče, ki takoj za izlivom Idrijce spremeni svojo smer iz t.i. dinarske SZ-JV v
SV-JZ, so pri oblikovanju površja sodelovali tudi led in veter. Na območju občine se stikajo
rečni, ledeniški in kraški tip reliefa (http://www.obcina.tolmin.si).
Kobariška občina je severno nadaljevanje Tolminske občine.
Meri okoli 193 kvadratnih kilometrov in šteje okrog 4650 prebivalcev, ki živijo v 33 naseljih,
organiziranih v 10 krajevnih skupnosti (http://www.kobarid.si).
Obsega soško dolino od potoka Volarja navzgor; široke terase ob obeh straneh Soče, del
Matajurja in Kolovrata, podkrnsko ozemlje okoli Drežnice, ozemlje podkrnskih planin,
Staroselsko podolje ter Breginjski kot. Ta se vije pod pogorjem Stola na Severu ter
Matajurjem in Mijo na jugu. Vzdolž reke Nadiže je nanizanih 13 naselij, med njimi tudi
najzahodnejša slovenska vas – Robidišče.
Središče predstavlja naselje Kobarid, središčno gručasto naselje v dnu srednje Soške doline
leži na široki terasi na desnem bregu Soče, ob vznožju vzpetine Gradiča (Vodnik ekskurzij po
zgornjem Posočju, 1975).
5.2.2 Zgodovinski razvoj
Območje je bilo naseljeno že v prazgodovini, sledi človekovega bivanja so iz starejše kamene
dobe. Skozi zgodovino je prometna prehodnost omogočala razmeroma močan stik z zunanjim
svetom (povezave z jugom in zahodom – spodnje Posočje in Furlanija, ter s severom –
Koroška), hkrati pa je bila Tolminska kot dežela ob meji posredno ali neposredno vključena v
mnoga soočanja, zlasti vojaška, sosednjih skupnosti in držav (Oglejski patriarhi – Goriški
grofje; Beneška republika – Avstrija; Italija – Avstro-Ogrska).
Tolminska je svojo etnično podobo pričela dobivati od 7. stoletja naprej, ko so jo pričeli
naseljevati Slovani. Staroselci so se poslovanili, sledi njihovega bivanja pa so ostale v
krajevnih imenih. Tolminska je kasneje prišlo pod oblast oglejskega patriarha. Na tem
ozemlju so imeli svoja posestva različni fevdalni gospodje. Goriški grofje so to ozemlje
zasedli konec 13. stoletja, želeli so jo tudi Habsburžani. Območje je tako večkrat prehajalo
med gospodarji, stabilnejše obdobje se je začelo šele po letu 1500 s konsolidacijo habsburške
monarhije. Tolminsko so takrat upravljali različni zemljiški gospodje, zakup je prehajal dedno
iz roda v rod. To svojstveno upravno stanje so odpravile reforme Marije Terezije, ki so
celotno zgornje Posočje še bolj povezale z Gorico.
Zgornje Posočje je ob vključitvi v avstrijski državni prostor doživelo vrsto sprememb, najbolj
očitne so bile v gospodarstvu, ki pa ni doživljalo velikega vzpona. Državna meja z beneško
državo je prekinila nekdanje vezi, Tolminska se je vezala le na jug, na ožjo Goriško.
Poslabšan položaj kmečkega stanu je vodil v skoraj stalna kmečka uporna gibanja. Za razliko
od srednjega veka se na Tolminskem po letu 1500 niso odvijala nemirna vojna gibanja.
Veliko nezadovoljstva je vzbujalo nerešeno vprašanje razmejitve med Benetkami in Avstrijo.
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V avstrijski dobi označuje tolminsko gospodarstvo poleg poljedelstva še gozdarstvo in
domača obrt. Začel se je rušiti fevdalni družbeni red, urejale so se prometne povezave,
izboljševale so se kmečke površine, kmečki domovi, razvijala se je obrt.
V začetku 19. stoletja je tudi Posočje doživelo francosko okupacijo. Leto 1848 je tudi na
Tolminskem vzbudilo prve zametke narodnega prebujanja. Po odpravi fevdalnih obveznosti
se je pričel dolgotrajni proces odkupa kmečkih zemljišč od prejšnjih fevdalnih lastnikov,
delitev srenjske zemlje in državnih intervencij za izboljšanje gospodarskega stanja. Ukrepi
niso bili preveč učinkoviti in niso uredili vprašanja zaposlenosti, prometnih povezav in
različnih gospodarskih problemov. Za Tolminsko je bila značilna močna emigracija, slabe
trgovske zveze niso omogočale trgovanja s proizvedenimi presežki. Tolminska je
predstavljala najbolj pasiven predel Goriško-gradiščanske dežele.
Kljub vsemu se je tudi tu pojavilo slovensko politično gibanje in močno kulturno-politično
delovanje.
V prvi svetovni vojni je Tolminska zopet postala pomembna strateška točka v oboroženem
spopadu med mejnima državama. Konec maja 1915 so se pričeli v Posočju prvi boji.
Dvanajsta soška ofenziva oktobra 1917 je s prodorom avstrijsko-nemške vojske pri Kobaridu
premaknila fronto iz Posočja globoko v furlansko nižino. Bojev je bilo konec, ostalo pa je
veliko razdejanje, ki je prizadelo tudi civilno prebivalstvo.
Na podlagi Rapalske pogodbe (1920) je Tolminsko dobila Italija, ostala je mejna dežela, le da
se je meja pomaknila na vzhodno stran, na grebene gora, od Jalovca, Vršiča, Triglava,
bohinjsko-tolminskih hribov do vzpetin na Cerkljanskem.
Fašistična Italija je močno posegla v to območje. Zatrla je vsako javno podobo slovenskega
narodnega življenja. Živahna družbena dejavnost je morala po nasilni ukinitvi delovati
ilegalno. Tolminci so se podajali v politično in ekonomsko emigracijo.
Ko je fašizem ukinil sleherno obliko legalnega boja v korist manjšinskega naroda, je razvoj
samodejno vodil v ilegalni antifašistični odpor, ki je na Tolminskem dosegel v organizaciji
TIGR izredno razširjenost in učinkovitost.
Druga svetovna vojna je spet pahnila Tolminsko v tok dogajanj, postala je eno od žarišč
odpora zoper fašizem in nacizem pod vodstvom Osvobodilne Fronte.
S podpisom mirovne pogodbe med Italijo in Jugoslavijo je bila celotna Tolminska priključena
k Jugoslaviji. Meja se je iz vzhoda dežele povrnila v znatni meri na staro avstrijskobenečansko oziroma avstro-ogrsko-italijansko mejo iz leta 1867. Ta meja je ostala do danes
nespremenjena.
Za čas po drugi svetovni vojni je bila temeljnega pomena sprememba družbenopolitičnega
reda. Nova oblast je bila postavljena pred številne naloge, ena od teh je bila odprava posledic
vojne. Novo obdobje je temeljito poseglo v gospodarsko in socialno strukturo krajev zaradi
uvajanja socialističnega družbenega reda (Marušič, 1994).
5.2.3 Družbeno-gospodarski razvoj
Do druge svetovne vojne je pretežni del gospodarstva predstavljalo kmetijstvo, predvsem
živinoreja, s katero se je preživljala večina prebivalstva. Zaradi velikega naravnega prirastka
in neugodnih gospodarskih razmer se je v času Avstrije velik del prebivalstva izseljeval v
prekomorske dežele in rudnike severne Evrope. V času italijanske okupacije se je temu
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pridružil še beg narodno zavednih prebivalcev v Jugoslavijo. Z nastopom nove oblasti po letu
1945 se je ta tok še okrepil (Rejec, 2002).
Vzrok za močno izseljevanje je bilo tudi zanemarjeno kmetijstvo, ki je bilo večinoma v
zasebnih rokah, industrializacija pa v glavnem tega območja še ni zajela. Tako se je veliko
delovno sposobnega prebivalstva izselilo v obmejne kraje ob današnji slovensko-italijanski
meji, zlasti na območja okrog Kopra, Sežane in Nove gorice, ki so kot novi centralni kraji
poskušali nadomestiti Trst in Gorico. Nekaj prebivalstva pa se je razselilo po celotni
Sloveniji, predvsem na industrijsko razvitejšo Gorenjsko. Izseljevanje prebivalstva je močno
vplivalo na demografsko strukturo, saj se je to v (nekdanji) občini Tolmin med leti 1869 in
1991 zmanjšalo za okrog 11 000 prebivalcev. Ta številka pomeni v primerjavi z ostalimi
občinami Slovenije največje zmanjšanje števila prebivalstva, ravno tako je tudi v primerjavi z
ostalimi alpskimi občinami Slovenije, saj se je v vseh teh število prebivalstva v istem obdobju
močno povečalo (Klemenčič, 1994).
Razdobje po letu 1960 je v Sloveniji povezano z dvema dejavnikoma politične in gospodarske
narave. Slovenija, ki je imela določeno avtonomnost v prostorskem urejanju znotraj
federativne Jugoslavije, je pričela snovati policentrični gospodarski razvoj, ki je temeljil na
težnjah po enakomernem razvoju celotne Slovenije. Tako je ta razvoj do 80-ih let zajel v
glavnem ves kotlinski in večino dolinskega sveta. Ta koncept policentričnega razvoja, ki je
temeljil v glavnem na industrializaciji, pa je še vedno puščal obmejna, zlasti njena hribovita in
gorska območja, bolj ali manj na strani (Klemenčič, 1994).
Takratna politika je spoznala neustreznost in nevarnost stihijskega praznjenja prostora tudi ob
zahodni meji in pričela spodbujati razvoj gospodarskih dejavnosti na tem območju. V tem
času so nastale kasnejše uspešne tovarne, kot so bile kovinsko predelovalne TIK v Kobaridu,
Avtoelektro in Metalflex v Tolminu, tekstilne Bača v Podbrdu in Kuk v Kobaridu. Poleg tega
še Avtoprevoz v Tolminu, ki je dolgo slovel predvsem po svojih avtoservisnih storitvah po
vsej Sloveniji. Omeniti moramo še Gostol na Čiginju. Posebej v 60-ih in 70-ih je večina teh
podjetij vodila tudi intenzivno štipendijsko politiko in zagotavljala kadrovska stanovanja.
Takrat se je prvič zgodilo, da se je večina študirajoče mladine vrnila domov 7 in v mnogih
podjetjih (TIK, Metalflex, AET, …) so se formirali močni razvojni oddelki, ki so bili
sposobni osvojiti moderno tehnologijo in zagotoviti stabilen razvoj (Rejec, 2002).
Tako je industrializacija v Posočju zajela v glavnem le nekdanje centralne kraje (Tolmin,
Kobarid) ter v skromni meri tudi Podbrdo in Bovec. To odpiranje delovnih mest je z vidika
poselitve dalo pozitivne rezultate le v omenjenih krajih z industrijo, medtem ko se je
prebivalstvo hribovitih območij še naprej razseljevalo po celotni Sloveniji (Klemenčič, 1994).
Zaradi tega je v tem času tudi bivša občina Tolmin vodila politiko za vzpodbujanje odpiranja
dislociranih obratov po tistih hribovskih vaseh, ki so še imele kaj delovno sposobnega
prebivalstva. Cilj te politike je bil, da se prebivalstvo zadrži na podeželju, kjer bi imelo poleg
zaposlitve v tovarni še dodaten zaslužek od kmetijstva, kmečkega turizma in drugih
dopolnilnih dejavnosti. Da bi še olajšali življenje temu delu prebivalstva, je bilo ogromno
sredstev vloženih v infrastrukturo, to je ceste, vodovode, telefonijo. Posebej so bila ta
vlaganja izrazita po potresu leta 1976.
Z vsemi temi ukrepi je bila dosežena približno 100% zaposlenost prebivalstva. Tako je bilo
leta 1989 v takratni občini Tolmin kar preko 10 000 delovno aktivnega prebivalstva, ta
7

Glede uspeha štipendijske politike lahko zasledimo tudi nasprotne trditve, glej: Klemenčič, 1994.
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številka je konec leta (2001) znašala le malo nad 6 000. V obdobju 11 let se je tako delovno
aktivno prebivalstvo zmanjšalo kar za 40%.
Tranzicija je krepko posegla tudi v gospodarstvo tega območja. Popolnoma propadlo je sicer
malo podjetij, kot na primer Tovarna pohištva na Kneži, Tovarna čevljev v Tolminu, tekstilna
tovarna Kuk v Kobaridu, toda velika večina je morala drastično skrčiti število zaposlenih.
Največje podjetje TIK v Kobaridu je imelo na višku preko 800 zaposlenih z močnim
razvojnim oddelkom, danes pa je v dveh podjetjih zaposlenih le 150 ljudi.
Razmahnilo se je podjetništvo, saj je bilo ustanovljenih preko 1 000 malih podjetij in s.p.-ju, a
ta nikakor niso mogla nadomestiti velike izgube delovnih mest. Nezaposlenost uradno sicer ni
visoka, a veliko jih ni niti prijavljenih ali se vozijo na delo v sosednjo Italijo, mnogo jih je
tudi prezgodaj upokojenih (Rejec, 2002).
Tabela 10: Nekateri gospodarski kazalci občin Tolmin in Kobarid v primerjavi z Goriško
statistično regijo in Slovenijo
OBMOČJE
gostota preb./km2
indeks staranja
brezposelnost
neto dobiček na
zaposlenega
dodana vrednost na
zaposlenega
plače na zaposlenega
Vir: Rejec, 2002

8

98
87,8
100

52
104,8
51,2

OBČINA
KOBARID
24
131,9
77,6

100

134,5

46,4

36,6

100

104,7

72,4

72,3

100

107,9

78,6

83,1

SLOVENIJA GORIŠKA 8

OBČINA
TOLMIN
32
115,7
56

Goriška statistična regija
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Grafikon 7: Starostna piramida občine Kobarid (1981)
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Grafikon 8: Starostna piramida občine Tolmin (1981)
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Grafikon 9: Spreminjanje števila prebivalstva v občinah Kobarid in Tolmin (popisi 1869–
2002)
SPREMINJANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV PO POPISIH (1869-2002) V OBČINAH KOBARID IN
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5.2.4 Sedanje demografske razmere zgornjega Posočja
Grafikon 10: Starostna piramida občine Kobarid (2002)
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Grafikon 11: Starostna piramida občine Tolmin (2002)
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Grafikon 12: Izobrazbena struktura prebivalstva v občini Kobarid (2002)
PREBIVALSTVO STARO 15 ALI VEČ PO IZOBRAZBI - OBČINA KOBARID
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Grafikon 13: Izobrazbena struktura prebivalstva v občini Tolmin (2002)
PREBIVALSTVO STARO 15 ALI VEČ PO IZOBRAZBI - OBČINA TOLMIN
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5.2.5 Sedanje gospodarsko stanje
Kobariška občina je ekonomsko šibka in zaostaja za ostalima dvema posoškima občinama.
Največji problem je dolgoletno izseljevanje najbolj vitalnega dela prebivalstva ter posledična
ostarelost prebivalstva. V občini je tudi veliko pomanjkanje mladih izobraženih ljudi.
Najpomembnejša naloga je tako ustvarjanje delovnih mest z veliko dodano vrednostjo. S
pomočjo države že nastajajo ugodnejše razmere za razvoj podjetništva.
Poleg neprekinjenega izseljevanja je Kobariško v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja prizadel
dodaten udarec – politične in ekonomske spremembe so močno načele gospodarstvo, prvič so
se soočili z velikim pomanjkanjem delovnih mest, okoli 300 občanov si je delo poiskalo v
Furlaniji. V občini sta pomembna tudi turizem in kmetijstvo (Blazetič, 2002b).
Grafikon 14: Zaposlitvena struktura prebivalstva v občini Kobarid (2002)
ZAPOSLITVENA STRUKTURA PREBIVALSTVA V OBČINI
KOBARID
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52%

Vir: Statistični urad RS
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Tolminska občina je v Posočju gospodarsko najmočnejša. Koncentracija gospodarstva in
javnih služb, manjša prizadetost v potresu leta 1998 ter relativno velika državna popotresna
pomoč, obogatena s občinskim proračunskim denarjem, so realno izhodišče za hitrejši razvoj
skupnosti z 12 000 prebivalci. Na Tolminskem že dolgo ne pomnijo takšnega razvojnega
utripa, kljub temu pa razmere niso rožnate. Problematično je predvsem območje Baške grape.
Na tem območju so zasnovali program celostnega razvoja podeželja, ki ga izvajajo v
nekaterih vaseh.
V gospodarskem pogledu je občina relativno stabilna. Večja podjetja, kot sta Metalflex in
AET, so se po pretresih na začetku 90-ih let postavila na noge in preusmerila v izvoz na
zahod. Poleg tega nastajajo trdna zasebna podjetja z zahtevno proizvodnjo. Žal pa zelo
primanjkuje zaposlitev za družboslovno izobražene ljudi, medtem ko mladih s tehničnimi
fakultetami primanjkuje.
Kmetijstvo ima v tolminski občini bistveno pomembnejšo vlogo kot v ostalih dveh posoških
občinah. Na Šentviški planoti in v okolici Tolmina najdemo sodobne in velike kmetije. V bolj
donosno predelavo sira se usmerjajo tudi večji živinorejci v dolini. Sir tolminec je geografsko
že zavarovan. Tolminske si brez kmetijstva ni mogoče predstavljati, saj varuje pokrajino pred
zaraščanjem (Blazetič, 2002a).
Grafikon 15: Zaposlitvena struktura prebivalstva v občini Tolmin (2002)
ZAPOSLITVENA STRUKTURA PREBIVALSTVA V OBČINI TOLMIN

7%
46%

47%

kmetijske dejavnosti
nekmetijske dejavnosti
storitvene dejavnosti

Vir: Statistični urad RS
Posočje je torej del nadpovprečno razvite Goriške statistične regije, samo pa je po
gospodarski strukturi in rezultatih precej pod povprečjem tako Primorske kot tudi države.
Večina podjetij gospodarske strukture zaostaja v prehodu v tehnološko in informacijsko
zahtevnejše programe, obenem pa je malo novih pobud za razvojno prodornejše programe.
Večina malih podjetnikov je začela v tradicionalnih programih, ki ne zahtevajo mnogo znanja,
nimajo pa razvojnih perspektiv. Delno je to tudi posledica slabe izobrazbene strukture.
Posočje se torej vrti v začaranem krogu. Vitalnega prebivalstva je vse manj, velik del mladine
sicer študira, a se po končanem študiju zaposluje v perspektivnejših okoljih, lokalna podjetja
pa vlagajo odločno premalo v načrten razvoj človeških virov.
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Zaradi naravnih nesreč in velike kreditne obremenitve prebivalstva se zmanjšuje tudi domača
kupna moč, kar tudi zelo zmanjšuje možnosti tistih malih podjetnikov, ki prodajajo svoje
izdelke in storitve na lokalnem trgu. V novem gospodarskem sistemu, v katerem je edino
gibalo razvoja dobiček se Posočju slabo piše. Odmaknjeno je od gospodarskih, izobraževalnih
in kulturnih centrov, slabe prometne povezave pa odganjajo potencialne investitorje od zunaj.
Stare industrije, ki se jim ni uspelo prestrukturirati, propadajo.
Posebej je problematična Baška grapa, ki je po stečaju pohištvene industrije na Kneži in
tovarne Bača v Podbrdu ostala brez delovnih mest.
Eden redkih adutov Posočja so lepota pokrajine, ohranjeno čisto okolje in bogata
zgodovinsko-kulturna dediščina, vse kot nalašč za razvoj kakovostnega turizma. Tu pa spet
trčimo ob nekatere ovire: kratka sezona, majhna ponudba in slaba usposobljenost obstoječih
in potencialnih ponudnikov.
Ključni problemi tega območja so tako:
- slabo demografsko stanje,
- slaba izobrazbena struktura prebivalstva,
- podjetja s premalo razvojno perspektivnimi programi (Rejec, 2002).
Tudi slovenska vlada se že dlje časa zaveda razvojnih zagat celotnega zgornjega Posočja
(poleg obravnavanih tudi občina Bovec). Ob popotresni obnovi je bil sprejet tudi program
razvojne pomoči za Posočje. S to državno pomočjo naj bi poskusili vsaj zavreti, če ne celo
ustaviti negativne trende.
Po programu ukrepov razvojne pomoči v Posočju (2002-2006) so ukrepi razdeljeni na tri
področja:
- izboljšanje razvojne infrastrukture,
- pospeševanje podjetniških vlaganj, prestrukturiranje gospodarstva in odpiranje novih,
zahtevnejših delovnih mest,
- usposabljanje in razvoj človeških virov.
Dosegli naj bi naslednje cilje:
- odprtje 300 novih, zahtevnih delovnih mest,
- ustanovitev 30 novih malih in srednjih podjetij,
- povečanje dodatne vrednosti na zaposlenega za 7 indeksnih točk v primerjavi s
povprečjem Slovenije,
- za 10% povečati delež prebivalstva s VI. in VII. stopnjo izobrazbe
(http://www.pososki-rc.si/prva/soca2006/).
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5.3 PRIMERJAVA OBRAVNAVANIH OBMOČIJ
Ob primerjavi Nadiških dolin in območja dveh posoških občin naletimo na številne
podobnosti, ki pogojujejo današnje stanje tega območja. Regiji sta doživljali podoben (ne
vedno časovno usklajen) razvoj, vzporednice lahko povlečemo tudi v današnjem stanju. V
primerjavi območij se lahko pokažejo tudi potencialna področja sodelovanja, ki bi lahko
okrepila obmejni regiji.
Pri primerjavi obravnavanih območij najprej seveda ne moremo mimo fizično-geografskih
značilnosti. Že na začetku je bilo zapisano, da predstavljajo Nadiške doline nadaljevanje
srednje Soške doline. Podobne reliefne, podnebne in druge naravne značilnosti so nedvomno
vplivale tudi na podobnosti med družbeno-geografskimi značilnostmi območij.
V obeh regijah se dolinski relief prepleta z višjimi predeli, temu je sledila tudi poselitev. Večji
kraji so tako skoncentrirani v dolinah, manjši pa raztreseni po celotnem območju.
Kljub prevladujoči ločenosti med različnimi državami in drugimi tvorbami sta regiji mestoma
doživljali skupno usodo, ne le kar zadeva zgodovinska dogajanja, temveč tudi gospodarsko
življenje, še posebej trgovsko. Do 16. stoletja sta imeli regiji skupen trgovski prostor, v letih
med 1814 in 1866 pa sta bili celo združeni pod Avstrijsko državo. V obdobjih, ko sta bili
ločeni z mejo, je bilo močno razvito tihotapstvo.
Obe regiji predstavljata območje močnega izseljevanja. V Posočju je potekalo močno
izseljevanje že pred 1. svetovno vojno, medtem ko se je v Nadiških dolinah okrepilo šele po
2. svetovni vojni.
Posledica izseljevanja je bilo seveda zmanjšanje in staranje prebivalstva, padanje števila
rojstev in posledično demografsko propadanje. Če primerjamo današnji starostni piramidi,
lahko ugotovimo, da imajo Nadiške doline močno ostarelo prebivalstvo, razmere so nekoliko
boljše (a še vedno slabe) na posoški strani.
Na obeh območjih je potekal proces transformacije ruralnih področij, ki je privedel do večje
urbanizacije nekaterih področij. Z urbanizacijo pa so povezani problemi družbeno-ekonomske
in teritorialne diferenciacije razvoja dolinskih področij od razvoja tipično hribovskih področij.
Ravninska področja so se spremenila v pole industrializacije in urbanizacije. Postala so
privlačna za migracijske tokove in sledil je hiter porast števila prebivalcev. Hribovski predeli
pa so se spremenili v področja, s katerih se je prebivalstvo odseljevalo.
V obeh regijah se je močno zmanjšal delež kmečkega prebivalstva. Posledice se kažejo v
izumiranju odročnejših predelov in zaraščanju pokrajine.
Obe regiji sta obrobni in slabo gospodarsko razviti. Obe sta doživljali težko zgodovinsko
usodo. Obe je močno prizadela 1. svetovna vojna, še posebej Soška fronta, tudi 2. svetovna
vojna je pustila mnogo posledic.
Medtem ko se je na posoški strani po vojni začel hiter gospodarski razvoj, pa so Benečijo in
še posebej Nadiške doline prizadele povojno divjanje paravojaških enot, zanikanje obstoja
narodne manjšine, preganjanje slovenstva in pozen gospodarski razvoj.
Prav tu se kažejo velike razlike. Regiji sta se razvijali v popolnoma različnih političnih in
gospodarskih sistemih. V Posočju se je tako proces industrializacije začel proti koncu 50-ih
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let 20. stoletja kot posledica policentričnega sistema razvoja. Tu so se, v manjših krajih,
ustanavljale tudi industrijske podružnice, ki so zagotovila dodatna delovna mesta in nekoliko
zaustavljale izseljevanje. V Nadiške doline je industrija prišla šele v 70-ih letih, poseben
zagon je dobila po potresu leta 1976, ki je poleg uničenja obema regijama prinesel tudi
pozitivne posledice v obliki večjega dotoka kapitala, Nadiškim dolinam pa predvsem
obnovitev stikov s slovensko stranjo.
Danes na obeh straneh meje poudarjajo pomembnost razvoja malega gospodarstva in
podjetniških pobud. Na posoški strani se podjetništvo dokaj uspešno razvija, v Nadiških
dolinah pa večjih pobud zaenkrat še ni.
Veliko ljudi je na obeh straneh meje zaposlenih v terciarnih dejavnostih, obe regiji si
prizadevata za razvoj turizma, ki naj bi bil ena izmed gonilnih sil razvoja. Pri tem je treba
omeniti, da je turistična ponudba mnogo bolj razvita na posoški strani, vendar pa se tudi v
Nadiških dolinah stanje izboljšuje. Oboji stavijo predvsem na lepoto in ohranjenost narave,
pomembna pa sta tudi zgodovinski in kulinarični turizem.
Glede načrtov za prihodnost se ponovno kažejo skupne točke: spodbujanje in ohranjanje
(predvsem ekološkega) kmetijstva kot ohranjevalca pokrajine ter dodatne ponudbe v turizmu,
različne oblike turizma ter razvoj podjetništva so skupne točke obeh regij. Ob skorajšnjem
vstopu Slovenije v schengensko območje in dokončnem padcu meje bi te pobude lahko
uresničevali tudi skupaj.
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6

ANALIZA ČEZMEJNE POVEZANOSTI IN SOODVISNOSTI

6.1 VLOGA MANJŠIN PRI ČEZMEJNEM SODELOVANJU TER STANJE OB
SLOVENSKO ITALIJANSKI MEJI
Pri nacionalnih manjšinah je funkcija čezmejnega povezovanja v perspektivi medregionalne
in mednarodne integracije pravzaprav prirojena, saj je povezanost z matičnim narodom zelo
pomembna za njihov obstoj in razvoj. Intenzivnost čezmejnih odnosov in funkcija nacionalnih
manjšin sta v okviru današnjega slovensko-italijanskega obmejnega območja odvisni od
različnih kombinacij objektivnih in subjektivnih dejavnikov, različna pa je obenem časovna
obstojnost in prostorska difuzija fenomena. Potencialne možnosti manjšin v tem pogledu
odsevajo njihovo prostorsko distribucijo, konsistenco, razvojno stopnjo in v veliki meri tudi
njihove tradicionalne vezi s sosednjimi območji.
Slovenci v Italiji niso samo pripadniki neke nacionalne manjšine, ampak tudi soudeleženci
različnih regionalnih skupnosti, tudi znotraj teh skupin se uveljavljajo razlike v gravitacijski
usmerjenosti npr. med terskimi in nadiškimi Slovenci v okviru Benečije.
Objektivni dejavnik v razvijanju čezmejnih vezi je sama fizična obstojnost in prehodnost
politične meje. Izraziteje so nagnjene k medsebojnemu integriranju predvsem tiste lokalne
skupnosti, ki jih je po dolgotrajnem sobivanju v stabilnih regionalnih enotah nova politična
razmejitev razdelila. To se je zgodilo zlasti v južnem delu sedanjega slovensko-italijanskega
obmejnega območja. Z izjemo trbiškega kota se je drugod mejna črta oblikovala že v 16.
stoletju na orografski osnovi in zato daje zaradi slabše prehodnosti in nižje stopnje
urbanizacije obmejnega prebivalstva tudi slabše potencialne možnosti za razvoj čezmejnih
odnosov.
Ob lokalni dimenziji čezmejnih odnosov je zelo pomembna njihova širša regionalna
razsežnost. Na trbiškem območju tako skromnejše lokalne čezmejne vezi močno prekašajo
tranzitni blagovni in oskrbni tokovi. Na drugi strani so območja z zelo poudarjenimi lokalnimi
vezmi in nekoliko manj izrazitimi tranzitnimi tokovi (Goriška). Na Tržaškem sta oba
elementa bolj ali manj enakomerno razvita, Rezija in Beneška Slovenija pa imata skromne
lokalne in tranzitne čezmejne vezi.
Pri ob meji živečih manjšinah smo priče prepletanju dveh različnih socialnih in prostorskih
statusov teh manjšin. Te se velikokrat javljajo kot »lokalne skupnosti s čezmejno dimenzijo«,
pri čemer so zlasti dejavne na socialnem in kulturnem področju v prostorsko ne preveč
obsežnem območju, po drugi strani pa kot »nacionalne manjšine« v pravem pomenu besede in
torej nekakšni nacionalni pomoli matične države v okviru sosednjega ozemlja. V tem oziru je
pri teh manjšinah ob politični zlasti izpostavljena njihova ekonomska vloga, še posebno v
razmerah velikih sistemskih družbeno-ekonomskih razlik med sosednjima državama.
Danes se spričo zmanjševanja razlik med slovenskim in italijanskim makrosistemom
meddržavna posredovalna vloga slovenske (in tudi italijanske) manjšine ponovno usmerja na
manjšini bolj prikladno regionalno raven, kjer lahko manjšina odigra vidnejšo in samostojno
vlogo.
Manjšine so glavni pobudnik čezmejnih kontaktov in izmenjav najprej na socio-kulturnem,
nato pa tudi na socio-ekonomskem področju, temu pa sledijo tudi institucionalni stiki na
lokalni in regionalni ravni. Treba je omeniti predvsem prirejanje čezmejnih regionalnih
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kulturnih srečanj (pevske in glasbene prireditve) ter zlasti dejavnosti na medijskokomunikacijskem področju, v raziskovanju in založništvu. Posebej pri tem izstopa čezmejna
vloga manjšinskih medijev; časopisov, radijskih postaj in televizijskih programov. Pomembna
je tudi vloga manjšine pri širjenju manjšinske kulture in jezika v večinskem družbenem okolju
(Bufon, 2004).
»Manjšina lahko odigra svojo vlogo v prostoru, na katerem je zgodovinsko naseljena le, če je
popolnoma enakopravna. Jezik oziroma dvojezičnost pa je treba zagotavljati v vseh segmentih
življenja manjšine. Od izobraževanja, ekonomije, pravne zaščite, njihovega predstavništva v
ustreznih upravnih organih, skratka povsod kjer je možno izkoristiti prednost dvojezičnosti.
Toda to je mogoče zagotavljati le, če je manjšina res v vseh pogledih enakopravna«
(Klemenčič, 1997, str. 66).

6.2 ODPRTOST MEJE IN INFRASTRUKTURA OBMEJNEGA OBMOČJA
Preden lahko ocenimo stanje na področju sodelovanja moramo obdelati še en pomemben
dejavnik, ki se ga raziskava so sedaj ne dotika posebej. To so predvsem prometne in druge
infrastrukturne povezave ter razmere na meji.
6.2.1 Mejni prehodi in odprtost meje
Na območju med Nadiškimi dolinami ter občinama Tolmin in Kobarid so 3 mejni prehodi, od
tega 1 mednarodni in 2 obmejna.
Tabela 11: Mejni prehodi med Nadiškimi dolinami in Posočjem
MEJNI PREHOD
Robič–Stupizza
Solarji–Solarie di
Drenchia
Livek–Polava di
Cepletischis

TIP
PREHODA
mednarodni

OBMOČJE

ODPIRALNI ČAS

Kobarid

24 h

obmejni

Kobarid

nov–mar: zaprt; apr,okt: najava 48 ur; maj–sep: 10–20 ob
sob/ned/praz, sicer po predhodni najavi v roku 48 ur

obmejni 9

Kobarid

7–18 (apr–sep: 7–19)

Vir: http://www.policija.si
Tabela 12: Število potnikov na mejnih prehodih (2000–2004)
MEJNI
PREHOD
2000

Livek

Robič

10675

845052

852

2001

11136

771763

1109

2002

13936

711749

1390

2003

15687

689130

2775

2004

20278

796341

190894

Solarji

Vir: http://www.policija.si
9

Od 1.4. 2005 dovoljen prehod za državljane EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske
konfederacije na podlagi listin za prehajanje meje.

79

Možnosti povezovanja Slovencev iz Nadiških dolin s Slovenijo

Število potnikov se na vseh mejnih prehodih povečuje, še posebej se je promet povečal po
vstopu Slovenije v EU in prekategorizaciji mejnih prehodov.
Preko meje odhaja na delo v Furlansko nižino vsak dan nekaj sto delavcev iz Posočja.
Fenomen dnevnih migracij slovenskih delavcev proti industrializiranim centrom Furlanske
nižine, zlasti proti Čedadu, Premarjagu in Manzanu se je pričel okoli leta 1989. Vzporedno s
tem pojavom beležimo začetek pritekanja slovenskega kapitala v banke v Špetru in Čedadu.
Oba pojava sicer res potekata vzporedno, a nista nujno tudi povezana. V ponazoritev teh
trditev naj navedemo, da je leta 1990 od 125 do 145 slovenskih obmejnih dnevnih migrantov
prihajalo v Italijo iz pasu, ki je zajet med Bovcem in Tolminom. Delali so v glavnem v
industriji (Bergnach, 1992).
Točno število delavcev, ki se dnevno vozijo čez mejo na delo v Furlanijo, ni znano, ocene so
zelo različne. Zupančič ocenjuje, da se (2001) iz zgornjega Posočja na delo v Italijo dnevno
vozi okoli 260 delavcev (Zupančič, 2003). V Posočju ocenjujejo, da je število še nekoliko
višje: okoli 500 oseb (intervju 2).
Med dnevnimi migranti je največ moških. Opazne so sezonske konice, ki sovpadajo s
spomladanskimi komunalnimi deli, avgustovskimi dopusti in jeseni s trgatvami, obiranjem
sadja ipd. Prevladujejo zaposlitve z nižjo kvalifikacijo v obrti, nekaterih vejah industrije,
trgovine in storitev, v gradbeništvu. Ženske se zaposlujejo kot gospodinjske pomočnice
(Zupančič, 2003).
Stalna mešana slovensko-italijanska komisija za izvajanje določb Videmskega sporazuma je
določila dodatne turistične mejne prehode na Kaninu, Stolu, Miji, Matajurju in Kolovratu pa
tudi na Krasu. Slovenska vlada je te prehode potrdila, s strani italijanske pa ni bilo odgovora.
Po zamenjavi italijanske vlade so ji bili predlogi za turistične mejne prehode znova
posredovani in tako čakajo na ponovno obravnavo (intervju 2).
Za povezavo Nadiških dolin in Posočja so pomembni predvsem naslednji predlagani predlogi:
-

-

-

prehod Predolina; Predolina je suha struga reke Nadiže med hriboma Lubija in Mija.
Iz vasi Stupica v občini Podbonesec vodi vse do slovenske meje urejena pešpot, ki jo
planinci množično uporabljajo za vzpon na Mijo. Leta 2000 je bila pot tudi na
slovenski strani očiščena in tako je nastala zanimiva pohodniška pot iz Stupice skozi
Predolino do Nadiže pod vasjo Logje na slovenski strani. Pot preseka državna meja in
tam naj bi bil turistični mejni prehod;
Mija; s ceste Podbela-Robidišče se pri Napoleonovem mostu odcepi gozdna cesta, ki
pelje na vrh Mije. Italijanski lovci in planinci imajo na italijanski strani svojo kočo; do
nje je z italijanske strani pot onemogočena. Do meje na vrhu Mije je speljan nov
odcep ceste, ki bo služil tudi Italijanom;
območje Matajurja (1642m); Matajur je najbolj oblegana gora na slovensko-italijanski
meji. Na vrh se vzpenjajo številne planinske poti in celo italijanska »mulatiera« (pot
za mule) iz 1. svetovne vojne. S slovenske strani vodijo proti vrhu poti izpod Mrzlega
vrha (1358m) skozi podolje Trščca pod vrh Glave (1450m). Tu planinska pot prečka
državno mejo in vzpon na vrh poteka po italijanski strani. Druga pot poteka po
severni strani in se blizu Visoke glave (1541m) strmo povzpne na vrh Matajurja.
Vojaška mulatiera pelje iz vasi Avsa pod Mrzli vrh skozi Tršco in na strmem okljuku
prečka državno mejo ter se nadaljuje na italijanski strani po južnih pobočjih Matajurja;
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-

-

Livek-Topolovo; med vasema teče stara gozdna pot. V času, ko sta bili obe vasi v isti
državi je bila precej »prometna«, saj je med njima le pol ure hoda. Pred približno
desetletjem so obudili običaj in vsako leto vaščani obeh krajev organizirajo pohod iz
Livka v Topolovo in obratno. Pohodov se udeležuje več sto prebivalcev Posočja in
Benečije;
območje Kolovrata; Kolovrat je z izgradnjo »osimske ceste« ter z dograditvijo ceste iz
Volč postal cilj številnih turistov. Na italijanski strani je na Solarjih nastal planinskošportni center s planinsko kočo in športnimi igrišči. Stara cesta po južnem pobočju tik
pod grebenom Kolovrata je na italijanski strani že skoraj v celoti asfaltirana, na
slovenski strani pa je bila asfaltirana pred nekaj leti. Na Livških Ravnah je dom
»Kavka«, ki letno gosti več 1000 gostov. Nastaja tudi konjeniški in turistični center
nad Livkom. Na gradu (1114m) je bilo v zadnjih letih urejenih večje število objektov
iz 1. svetovne vojne. Nastal je zanimiv muzej na prostem. Prav tako so na italijanski
strani obnovili mnogo ostalin iz 1. svetovne vojne. Turistična prehoda naj bi bila: pod
vrhom Nagroj (1193m), kjer stara cesta prečka državno mejo ter med Trniškim vrhom
(1139m) in vrhom Na gradu (1114m), kjer že poteka cesta z italijanske na slovensko
stran (Likar, 2006).

6.2.2 Cestne povezave
Najpomembnejša cestna povezava v Nadiških dolinah poteka od Čedada po dolini Nadiže in
se preko mejnega prehoda Stupica-Robič navezuje na slovensko cestno omrežje. Tako se
cesta priključi na glavno cesto II. reda številka 102: Robič-Kobarid-Peršeti-Tolmin-IdrijaKalce-Logatec, od te pa se odcepi za Posočje prav tako pomembna cesta številka 103: PeršetiNova Gorica-Šempeter-Vrtojba (http://www.dc.gov.si/). Ta cesta predstavlja najpomembnejšo
povezavo obmejnega območja in ima tudi širši nadregionalni pomen ter je edina, ki je z
mejnim prehodom odprta 24 ur na dan.
V Nadiških dolinah je cestno omrežje kar dobro urejeno. Glavne ceste potekajo po dnu
glavnih dolin in se združijo pred Čedadom. Nanje se navezujejo stranske ceste.
Kraji v Nadiških dolinah tako gravitirajo h krajem v nižini, predvsem Čedadu pa tudi Špetru,
medtem ko kraji na slovenski strani predvsem proti Tolminu in dalje proti Novi Gorici
(Boileau, 2002).
6.2.3 Železniške povezave
Na območju Nadiških dolin železnice ni, saj se ta konča v Čedadu, v preteklosti pa je bilo kar
nekaj poskusov izgradnje železnice na tem območju.
Prvi načrt, ki je predvideval graditev železnice skozi Nadiške doline sega v leto 1865, ko se je
rojevala zamisel o železnici, ki bi prečkala Vzhodne Alpe.
Zaradi koristi beneškega in tržaškega pristanišča (povezava z Dunajem in osrednjimi
evropskimi deželami) se je začelo preučevanje najkrajše železniške poti, ki bi vodila preko
Vzhodnih Alp. Narejeni so bili že tudi prvi načrti glede tabeljske oziroma t.i. rabeljske proge,
ki je predstavljala drugo možno rešitev, sočasno pa je nastal načrt o t.i. nadiški železnici, ki bi
vodila skozi Nadiške doline. Vila naj bi se od Trsta skozi Tržič, Zakraj, Krmin, Čedad, Kred,
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Srpenico, Rabelj in Trbiž. Trgovski sporazum iz leta 1867, ki je sledil mirovni pogodbi med
Italijo in Avstrijo iz leta 1866, je odločilno pripomogel, da je izbira padla na tabeljsko progo,
ki je bila leta 1879 tudi dokončana.
Ko se je na začetku 20. stoletja začela rojevati zamisel o novi železnici za Trst (»Bohinjska
proga«), je postal načrt za železnico skozi Nadiške doline znova aktualen. Takrat bi bilo treba
s podaljškom povezati že obstoječo progo Videm-Čedad (zgrajeno 1886) z bližnjo
mednarodno bohinjsko železnico. Predloženih je bilo veliko načrtov, političnih pobud, javnih
shodov, dela so se skoraj začela, a je vse skupaj zaustavil izbruh prve svetovne vojne.
Leta 1915 se je uresničil edini železniški načrt v Nadiških dolinah, proga Čedad-Kobarid, ki
je v vojnih letih služila izključno vojnim potrebam. Proti koncu vojne so to progo popravili in
jo podaljšali do Kobarida. Leta 1932 so progo zaradi številnih nesreč in visokih stroškov
zaprli in jo nazadnje podrli.
Slika 8: Železniška proga med Čedadom in Kobaridom

Vir: http://www.matajur.com (citirano 28. 6. 2006)
Po zaključku prve svetovne vojne je spet prišel v ospredje načrt o železnici, ki bi povezovala
Čedad s Trbižem in tekla pod rabeljskim prelazom, ki pa ga je onemogočila finančna kriza po
letu 1930. Od takrat ni bilo niti ene konkretne možnosti za zgraditev železnice v Nadiških
dolinah (Bertossin, 2002).
Na slovenski strani poteka po jugovzhodnem delu tolminske občine proga Bohinjske
železnice, ki predstavlja povezavo med Jesenicami in Novo Gorico ter dalje z južno
Primorsko.
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6.3 RAZVOJ OBMEJNIH ODNOSOV IN SODELOVANJA MED NADIŠKIMI
DOLINAMI IN SLOVENIJO
6.3.1 Čezmejni stiki skozi zgodovino
V preteklosti so bili med obmejnima območjema stiki zelo pogosti. Ti stiki se kažejo na
različnih področjih od kulture do gospodarstva, posebej pa je treba omeniti vlogo trgovine. Za
to panogo je bila posebnega pomena t. i. Podboneška cesta.
Podboneška cesta je že iz antičnih časov znana, pomembna trgovska pot. Potekala je iz
Čedada, skozi dolino Nadiže do Robiča. Tu se je razdelila na dva dela, en del je potekal po
dolini Nadiže naprej do Sedla, drugi pa je šel proti Kobaridu, kjer se je spet razdelil na dva
dela. Prvi je potekal do Mosta na Soči in skozi Baško grapo v Bohinj. Ta del je bil pomemben
predvsem zaradi transporta železa. Odsek ceste je potekal tudi preko Cerknega na Kranjsko.
Drugi krak ceste se je od Kobarida preusmeril proti Bovcu in se povzpel čez prelaz Predel.
Poleg teh glavnih je obstajalo tudi veliko stranskih cest.
Stranska cesta je na primer potekala iz Tolmina preko Kolovrata v Dreko in se od tu
nadaljevala v različne smeri. Stranske ceste so bile prav tako pomembne kot glavne, vendar so
bile slabše vzdrževane in zato večinoma v slabem stanju.
Pomembna vloga Podboneške ceste se je ohranila tudi v srednjem veku, preko nje je potekal
živahen trgovski in tranzitni promet.
Trgovska dejavnost med Nadiškimi dolinami in zgornjim Posočjem se je začela razvijati
predvsem od 13. stoletja dalje, takrat se je namreč začela ekonomska rast Čedada in Vidma.
Začetek trgovskih dejavnosti v obeh pokrajinah predstavljajo prvi prosti trgi, sejmi ter trgi, ki
so se pojavljali na križiščih trgovskih poti, kjer so bile izmenjave proizvodov zato lažje. Za
prebivalce teh krajev so bili najpomembnejši: trg v Čedadu, kjer je bil prvi dokumentirani
sejem leta 1133, trg v Vidmu in trg v Čenti, kjer so prodajali kmetijske proizvode in živino.
V Videm in Čedad so prihajali razni kmetijski pridelki (žita, proso, oves in lan), vino, olje, sol
ter druge stvari, ki so jih potrebovali tudi na tolminski strani. Pomembno trgovsko blago je
bila tudi divjačina, ki jo je bilo obilo v obeh obmejnih regijah.
Tudi v Tolminu se je razvilo živahno trgovanje, predvsem z maslom, sirom in slanino. Poleg
kmetijskih proizvodov so trgovali tudi z izdelki domače obrti, predvsem s tkalskimi izdelki. V
Čedadu je bila razvita železarska obrt, železarske delavnice so bile tudi v Tolminu in Bovcu.
Furlanska mesta so sčasoma postala center trgovanja za celotno Italijo. Že v 12. stoletju so
imeli kraji kot so Pušja vas (Venzone), Humin (Gemona) in Čedad pomembno trgovsko
vlogo, zadnji predvsem na račun Podboneške ceste.
Od leta 1381 do 1509, v obdobju, ko je bila Tolminska podrejena Čedadu, je dobil ta promet v
okolju, ki je nastalo pod novo oblastjo, bistveno vlogo. Tu je bilo namreč pomembno
trgovsko križišče med Oglejem, Vidmom in Čedadom na eni ter Kranjsko na drugi strani.
Ko je Tolminska prešla pod oblast Avstrije, se je ves trgovski promet preko te poti ustavil.
Zaprtje trgovske poti je močno prizadelo obmejne regije, za ublažitev posledic se je močno
razmahnilo tihotapstvo, predvsem na območju Kobarida (Bergnach, 1992).
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Med Beneško Slovenijo in slovenskim prostorom je obstajala tudi močna kulturna
povezanost. O tej povezanosti pričajo predvsem številne gotske cerkvice.
Škofjeloški mojstri so po poti, ki je nekdaj povezovala Oglej s Soško dolino in vodila naprej
proti Koroški in Gorenjski, prihajali v te doline in tu zapustili številne bisere gradbene
umetnosti: cerkvica sv. Kvirina, sv. Jernej v Barnasu. Tu je še Andrejeva kapelica v Landarski
jami, ki je zanimiva tudi kot naravna znamenitost. Kapelica je delo Andreja iz Loke iz leta
1477, najpomembnejšega mojstra škofjeloške šole, ki je v Benečiji ustvarila približno 40 takih
cerkvenih spomenikov in razširila svoje delovanje tudi v bližnje furlanske kraje.
Izstopa pa še eno obdobje, ki so ga zaznamovali tesni kulturni stiki, in sicer v času baroka.
Zlate oltarje, ki prihajajo iz kobariških rezbarskih delavnic, najdemo v številnih cerkvah in
tudi v Landarski jami. V vasici Klenje je obnovljena cerkvica sv. Antona, zgrajena na
prelomu 14. v 15. stoletje. Prav tu je živel gradbenik Caspar ali Gašpar iz Tolmina. Izdelal je
tudi cerkvico v Čubcih v dolini Idrije (Fortunat Černilogar, 2003).
6.3.2 Začetni povojni stiki med obmejnima področjema Italije in Slovenije
Sodelovanja med Nadiškimi dolinami (oz. celotno Benečijo) in Slovenijo (oz. takratno
Jugoslavijo) med leti 1945 in 1965 zaradi stalnih napetosti med državama praktično ni bilo.
Napetosti so temeljile na neprikritem socializmu, ideološki različnosti dveh sistemov in na
dejstvu, da sta državi pripadali različnima, nasprotujočima si političnima blokoma (Marinig,
2003).
Meja med Jugoslavijo in Italijo je bila do leta 1955 popolnoma zaprta. Odnosi med obema
državama so bili tudi zaradi nerešenih mejnih vprašanj zelo slabi. Leta 1953 je ob tržaški krizi
celo pretilo, da bo zaradi mejnih vprašanj med državama izbruhnila vojna. Odnosi so se
izboljšali po letu 1954. Za takojšnje tesnejše stike obmejnih občin je bila prav gotovo povod
italijanska kostnica v Kobaridu. Že 4. 11. 1956 je na kostnici generalni konzul Italije iz Kopra
položil venec v imenu predsednika italijanske vlade. Leta 1960 se je svečanosti udeležil tudi
čedajski župan in senator Guglielmo Pelizzo s sodelavci.
Leta 1962 je občina Čedad organizirala spominsko slovesnost na italijanski kostnici v
Kobaridu. Vodil jo je že omenjeni župan Čedada, z njim so bili še predstavniki 20 drugih
občin. V Kobaridu jih je sprejel predsednik tolminske občine Franc Rutar s sodelavci.
Slovesnosti se okoli prvega novembra vrstijo vsako leto. Že naslednje leto je bil v Bovcu
letalski piknik ter srečanje predsednika tolminske občine in župana Čedada ter ostalih
delegacij. Med drugim so govorili tudi o izboljšanju cestnih povezav v nadiški dolini.
Prva uradna delegacija tolminske občine je bila v Čedadu 12. 10. 1963, bolj ali manj pogosti
stiki med občinama so se nadaljevali vse do danes.
V začetku leta 1964 je v zapisniku seje Komisije za zamejska in manjšinska vprašanja OK
SZDL (Občinski komite Socialistične zveze delavnega ljudstva) Tolmin zapisano, da se stiki
med občinami ob meji zelo lepo razvijajo, da pa še niso bili navezani nikakršni stiki s
slovensko manjšino v Benečiji. Zaradi tega je komisija sprejela sklep, da organizira nastope
folklorne skupine in pevcev v Benečiji. Prvi korak je naredil (Benečan) Izidor Predan, ki je
imel v Tolminu, Kobaridu in Bovcu predavanja v organizaciji delavske univerze iz Tolmina.
Zelo pogosta so postala športna srečanja košarkarjev, nogometašev in šahistov. Že prej so
začeli gojiti prijateljske stike čedajski in kobariški planinci.
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25. junija 1965 je bilo na Mostu na Soči prvo srečanje Slovenske kulturno gospodarske zveze
(SKGZ) in vodstva tolminske občine. Delegacijo SKGZ je vodil predsednik Boris Race, v
njej pa so bili tudi Benečani Izidor Predan, Mario Cont in Vojmir Tedoldi. Zanimiva je
tedanja izjava Maria Conta, da »jugoslovanski televizijski program lahko vidi le nekaj gorskih
vasi v Beneški Sloveniji, medtem ko v dolino ne prodre. Prav bi bilo zavzemati se za to, da bi
na nek način razširili televizijsko omrežje, tako da bi več Slovencev onstran meje lahko
gledalo jugoslovanski televizijski program«. Od takrat se ni prav nič spremenilo, le besedo
»jugoslovanski« moramo zamenjati s »slovenski«.
13. 12. 1966 se je vodstvo tolminske občine prvič sestalo z vodstvom Kulturnega društva
Ivan Trinko na njegovem sedežu v Čedadu. Izidor Predan je v uvodu povedal: »Slovenska
manjšina je v Videmski pokrajini praktično brezpravna, formalno pa nepriznana in zaradi tega
v popolnoma drugačnem položaju kot manjšina v goriški in tržaški pokrajini. Ker pa ta
manjšina dejansko obstaja, je s tem treba računati in jo obdržati.«
Julija 1967 je prvič v Benečiji gostovala tolminska folklorna skupina.
Julija 1969 je na uradni obisk v občino Tolmin prišla številčna delegacija čedajske občine. V
pogovorih je tolminska delegacija načela tudi vprašanje slovenske manjšine v Videmski
pokrajini. Čedajski župan je odgovoril, da po njegovem ta problem ne obstaja in da bi bili ti
ljudje celo užaljeni, če bi jih kar naenkrat začeli šteti za pripadnike druge narodnosti. Poudaril
je, da se mu zdi škodljivo postavljati kakršnekoli zahteve o zaščiti njihovih manjšinskih
pravic, ker se sami ne čutijo kot manjšina. Med drugim so govorili tudi o ureditvi prehoda
Robič za blagovni promet.
Tolminska občina je v tem obdobju med drugimi obiskala tudi občini Podbonesec in Dreka.
Zanimiv je bil predvsem pogovor z županom Dreke Mariem Namorjem, ki je predlagal, da bi
prehod Solarje odprli za vse, ne le za dvolastnike. S tem bi postala občina Dreka bolj odprta,
mogoč bi bil tudi razvoj turizma. Mejni prehod za vozila je bil za osebna vozila odprt 29.4.
1967.
Poleg uradnih stikov moramo omeniti, da se je v drugi polovici 60-ih let v Posočju začela
prava invazija prebivalcev Italije. Ti so kupovali predvsem bencin, meso, cigarete, mlečne
izdelke in alkoholne pijače ter obiskovali gostilne. Velikokrat je prišlo čez mejni prehod
Robič v Posočje tudi več kot deset tisoč gostov na dan, ob sobotah pa so prebivalci Posočja že
tradicionalno oblegali obmejne kraje, predvsem Čedad.
Leta 1971 je bila na seji komisije za mejna vprašanja Občine Tolmin izrečena kritika, da ima
le-ta pogoste stike zgolj z večjimi občinami, npr. s Čedadom. Že čez nekaj mesecev je
tolminska delegacija obiskala tudi občino Podbonesec.
Odnosi med Italijo in Jugoslavijo so večkrat doživljali vzpone in padce, zelo so se zaostrili v
letu 1974 zaradi italijanskih izjav. Že naslednje leto so bili sprejeti Osimski sporazumi, ki so
ostavilinove temelje odnosov med državama in rešilimejna vprašanja. V Posočju se je tako
pojavila nova razmejitev na Kolovratu, na severni strani grebena je bila zgrajena nova cesta
(Likar, 1993).
Eno izmed prvih čezmejnih srečanj, ki so sedaj znana kot »novoletna srečanja«, je
organizirala občina Tolmin s takratnimi slovenskimi društvi, ki so delovala v Benečiji. Prvo
se je zgodilo leta 1971. Takrat so bili z zamejske strani prisotni le predstavniki kulturnega
društva Ivan Trinko in časnika Matajur. Že tako težavne odnose ob meji je še dodatno
zaustavljala vztrajna nacionalistična in protijugoslovanska politika, ki je delovala v Benečiji.
Posebej aktivni pri tem so bili predstavniki Krščanske demokracije. Odpor se je kazal do
vsega kar je bilo mogoče istovetiti s slovenstvom, zanikali so celo pripadnost krajevne
govorice k slovenskim narečjem. Politično linijo izključevanja in nasprotovanja so vodile
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krajevne in deželne osebnosti, ki so si na podlagi te konfliktne situacije v Benečiji ustvarjale
politične in gospodarsko socialne interese.
Prvi poskus gospodarskega sodelovanja je bil v 70-ih med ažlinsko in kobariško sirarno.
Italijanske oblasti so projekt zavrnile z utemeljitvijo, da je zaradi sanitarnih norm prepovedan
uvoz mleka iz Slovenije. Pravi vzrok pa je bil izrazito politične narave, saj niso hoteli, da bi
prišlo do stikov s Slovenci, ker naj bi bili psihološko nevarni (Marinig, 2003).
6.3.3 Stiki in sodelovanje po potresu 1976
Razmere so se močno spremenile po potresu leta 1976. Potres je pri ljudeh vzpodbudil nove
oblike dialoga in razumevanja. Medsebojna solidarnost in pomoč je pomenila tudi boljše
spoznavanje sosedov. Togost in formalnost v medsebojnih odnosih so začele odpadati.
Pozitivno delo sta na začetku 70-ih let opravili predvsem nastajajoči društvi »Rečan« iz
Klodiča in »Študijski center Nediža« iz Špetra. Ti društvi sta osveščali beneške ljudi glede
identitete, jezikovne in kulturne pripadnosti. Začeli so pripravljati kulturna srečanja
imenovana »Benečanski kulturni dnevi« in druge pobude ob prisotnosti strokovnjakov in
raziskovalcev tudi iz slovenske strani. Ti dogodki so ustvarili bolj sproščeno vzdušje in se
odprli tudi politiki in krajevnim strankam.
Leta 1976 je uradno predstavništvo beneških in čedajskih socialistov prvič obiskalo Kobarid,
Breginj in Tolmin. Tu so jih s simpatijo sprejeli odgovorni slovenski politiki.
V tem času so beneška društva z zanimanjem sprejela popotresno pomoč, ki je prihajala iz
Slovenije in Jugoslavije. Šlo je v glavnem za stanovanjske prikolice, montažne hiše,
protipotresno tehnologijo in gradbeni material namenjen občinam, v katerih živijo Slovenci.
Občinske uprave pod vodstvom Krščanske demokracije so pomoč večkrat zavrnile ali jo
sprejele pod pritiskom prizadetega prebivalstva. Potres je tako pomenil začetek novega
sodelovanja ob italijansko-slovenski meji.
Prvi poskusi sodelovanja so se pokazali že istega leta. V občinah Grmek, Sovodnje in Srednje
so pod vodstvom »Občinske enotnosti« in »Socialdemokratskih enotnosti« vzpostavili dialog
s krajevnimi slovenskimi društvi in dobrososedske odnose s (tedanjo) občino Tolmin (Likar,
2003; Marinig, 2003).
6.3.4 Stiki in sodelovanje po letu 1980
Odnosi s krajevnimi ustanovami so postajali vse bolj pogosti v 80-ih letih z vse bolj vztrajno
prisotnostjo špetrske občinske uprave. Program nove občinske uprave se je tudi odločno
spopadel s problemom o zaščiti in uveljavljanju slovenskega dialekta in jezika, s čezmejnim
sodelovanjem in novimi odnosi s Slovenijo in Jugoslavijo. Srečanja s čezmejnimi
odgovornimi politiki so postala vse pogostejša. Leta 1985 in 1987 so se tako predstavniki
tolminske občine srečali z županom, občinskim odborom in odgovornimi za gospodarsko in
kulturno področje. Občinska uprava pod vodstvom Občinske enotnosti je v poznejših letih še
utrjevala odnose s slovenskim občinskim predstavništvom.
Poleg že utečenih odnosov s Tolminom je uprava poskušala vzpostaviti tudi stike z Idrijo,
Novo Gorico, Škofjo Loko in celo Ljubljano. Pri teh pobudah so večkrat sodelovali tudi
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upravitelji občin Grmek in Dreka, ki ju je vodila Občinska enotnost, ter predstavniki
demokratičnih opozicijskih svetovalskih skupin drugih beneških občin.
Izmenjave na političnem področju so kmalu privedle do konkretnih rezultatov tudi na
gospodarskem področju. Nastajale so prve družbe z mešanim italijansko-slovenskim
kapitalom, npr. Veplas in Hobles, ki sta v letih 1981–82 zrasli v industrijski coni pri Ažli,
kljub bučnemu nasprotovanju krajevnih in deželnih nacionalistov.
K nastanku teh prvih mešanih družb sta bistveno pripomogla krajevni gospodarstvenik g.
Dino Del Medico in politična volja Občinske enotnosti špetrske občine. Preko sto novih
delovnih mest se je v štirih letih pridružilo tistim v podjetju Beneco, ki je ob koncu 70-ih let
nastalo v grmiški občini v Platcu, pozneje pa se je preselilo v Čemur v podutanski občini. To
je pripomoglo k spremembi v miselnosti beneških ljudi, ki jih je propaganda prepričevala, da
Slovenija in Jugoslavija ne moreta pripomoči k razvoju in preporodu Benečije. Na srečanjih o
problemih čezmejnega razvoja so sodelovali Vlado Uršič, Zdravko Likar, Pavel Sivec, Dušan
Jug, Pavel Gregorčič, Viktor Klanjšček, Ivan Božič, Janez Podobnik in drugi.
Sodelovanje ob meji se je kasneje razširilo tudi na druga področja. Leta 1988 je tako potekalo
nogometno srečanje med slovensko in italijansko obmejno policijo v Špetru. Odvijala so se
tudi kulturna srečanja in srečanja umetnikov, pri katerih sta poleg obmejnih občin sodelovali
tudi občina Idrija in Škofja Loka (Marinig, 2003).
6.3.5 Razvoj stikov po osamosvojitvi Slovenije in v poznejšem obdobju
Stiki so se še povečali po osamosvojitvi Slovenije leta 1991. Novi programi v povezavi s
slovensko željo po vključitvi v Evropsko unijo in s politiko sprostitve trga so še dodatno
utrdili vezi in odnose ob meji.
Razpad Jugoslavije je na žalost negativno vplival na gospodarstvo v Nadiških dolinah,
predvsem na podjetja z mešanim kapitalom; Veplas, Hobles in na podjetja ter ustanove
slovenske manjšine; Beneco-Cronos, Benedil, Tržaško kreditno banko itd. S političnega
vidika spremembe na srečo niso prizadele odnosov ob meji. Sloveniji so izrazile solidarnost
nekatere beneške uprave, s sprejetjem aktov in uradnih dokumentov so podprle avtonomijo in
neodvisnost nove republike. Takratni slovenski predsednik vlade Lojze Peterle se jim je tudi
javno zahvalil ter jih povabil na politično-programsko in vljudnostno srečanje.
Na začetku 90-ih let je prišlo do naslednjih predlogov in projektov:
- čezmejni promet: Most na Nadiži, Polava-Livek, sedlo Solarji, Podrob-Britof;
- državni promet: Stupica-Kobarid-Predel-Trbiž;
- načrt o podaljšanju železnice Videm-Čedad do Nadiških dolin in njena povezava s
slovenskim železniškim omrežjem do Mosta na Soči;
- zajemanje pitne vode pri Kobaridu;
- čezmejna bolnišnica v Čedadu, ki bi svoje usluge nudila tudi prebivalcem Kobarida,
Tolmina in Bovca;
- razvoj turizma na območju med Matajurjem in Livkom;
- projekt Kolovrat in spominski park Poti miru …
Do pobud je prihajalo tudi na kulturnem področju, na področju prostega časa, poljedelstva in
zadružništva.
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Da bi pobude, ki se razvijajo ob meji, imele tudi politično težo, je Gorska skupnost Nadiških
dolin pod vodstvom Občinskih enotnosti predlagala podpis sporazuma med obmejnimi
občinskimi upravami. K sporazumu so pristopili vsi župani, predsedniki gorskih skupnosti in
Videmska pokrajina. Programski dokument, ki je bil sestavljen na podlagi skupnega
dogovora, so podpisali na Stari gori 18. 12. 1999. »Pismo o nameri«, ki je bolje poznano kot
»Carta di Castelmonte« (Starogorska listina) tako označuje konec nekega obdobja in začetek
nove faze sodelovanja s projekti in programi na obeh straneh meje.
Med najpomembnejše pobude spadajo:
- čezmejni pust Čeplešišče-Livek, ki ga ob podpori sovodenjske občine in Turističnega
društva Livek organizirata Gorska skupnost in občina Kobarid,
- sporazum na področju sadjarstva, dograditev zbirnega centra za sadje pri Mostu, ki je
bil finančno podprt preko sklada INTERREG II Italija-Slovenija,
- turistični projekt in okoljevarstveni posegi na področju Mije,
- ovrednotenje območja Matajur-Livek in brezplačna posoja snežnega teptalnika
Turističnemu društvu Livek,
- lutkovne predstave …
V tem novem, odprtem in sproščenem vzdušju je prihajalo tudi do različnih zasebnih pobud.
Omembe vredna je »Postaja Topolove«, kjer bistvo kulturnega projekta temelji na čezmejnem
sodelovanju, spoštovanju in vrednotenju različnosti.
Deželne in državne oblasti na obeh straneh meje so vzele v poštev le del načrtovanega. Mnogi
načrti so ostali le kot zamisli in se niso uresničili, nekateri še čakajo na poznejše odločitve,
nekateri pa so dobili konkreten odgovor. Kljub vsemu pa je najpomembneje, da je
vzpostavljen dialog ob meji. Z njim in soočanjem se namreč zastavljajo problemi, iščejo
rešitve, utrjujeta se prijateljstvo in medsebojno spoznavanje. Ustvarjalno vzdušje je veliko
bolj koristno in potrebno kot nekdanja nestrpnost in nasprotovanje.
V ta namen je bil leta 1994 ustanovljen Svet županov italijansko-slovenskega obmejnega
prostora, ki se izmenično vsako leto sestaja v Sloveniji in Furlaniji-Julijski krajini. Tam je
govora o skupnih problemih in pobudah, ki bi obmejna območja lahko rešila iz socialnega in
gospodarskega propadanja v katera so zašla. Predlogi, ki ob tem nastajajo nato romajo v
vladama v Rim in Ljubljano, v vednost in za uresničitev (Marinig, 2003).
6.3.6 Čezmejni stiki po vstopu Slovenije v EU
Po vstopu v Evropsko unijo se na obmejnem območju čutijo nekatere spremembe. Iz
zgornjega Posočja vsak dan vozijo čez mejni prehod Robič v Furlanijo tovornjaki z
gramozom, drvmi, lesom in živino. Prej je ta promet potekal večinoma čez mejni prehod
Vrtojba, zdaj pa ves tovorni promet iz Zgornjega Posočja in Idrijskega poteka čez Robič.
Leta 2003 je slovensko-italijanska komisija določila številne turistične mejne prehode na
Kaninu, Stolu, Miji, Matajurju in Kolovratu, vendar jih je potrdila samo slovenska vlada.
Kljub tem oviram se ob meji odvijajo številne prireditve in lahko bi rekli, da življenje
prehiteva birokrate, ki ne vidijo, da so turistični mejni prehodi življenjska potreba obmejnega
prebivalstva (Likar, 2006).
Predstavniki manjšine bistvenih sprememb po vstopu Slovenije v EU ne opažajo. Nekoliko se
je sicer olajšalo prehajanje meje. Med ljudmi še vedno ostajajo številni predsodki in
psihološke ovire, ki preprečujejo tesnejše stike in sodelovanje (intervjuji).
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Oktobra 2007 bo meja med državama tudi zares »padla«, Slovenija bo namreč vstopila v
Shengensko območje. Ostala bo le administrativna meja med državama. »Do tedaj podrimo
vse pregrade in zlobo tudi v naših glavah. Da se bo končno uresničila naša največja želja; naj
zavlada trajen mir in prijateljstvo med nami« (Likar, 2006).
6.4 OBLIKE ČEZMEJNE POVEZANOSTI IN SOODVISNOSTI
Na podlagi pregleda literature, internetnih in časopisnih virov ter intervjujev smo si ustvarili
sliko o ravneh sodelovanja med Nadiškimi dolinami in Slovenijo Sodelovanje slovenske
narodne skupnosti Nadiških dolin s Slovenijo tako lahko razdelimo na več področij:
•
•
•
•
•
•

sodelovanje na kulturnem področju,
sodelovanje na področju šolstva in izobraževanja,
sodelovanje na medijskem področju
sodelovanje na športnem področju,
sodelovanje na gospodarskem področju,
sodelovanje na politični ravni.

Sodelovanje na kulturnem območju je na obravnavanem območju najbolj razvejano. Pogosti
so stiki med gledališkimi skupinami, glasbenimi šolami, pevskimi zbori, likovniki in drugimi
kulturniki. Skupine iz Slovenije se pogosto udeležujejo tradicionalnih beneških prireditev, kot
so Dan emigranta, Dan slovenske kulture, Kamenica … Različne kulturne skupine gostujejo
na obeh straneh meje, pri tem je posebej dejavno Beneško gledališče. Poleg gostovanj se
izvajajo tudi številni skupni projekti.
Na področju šolstva in izobraževanja je zelo dejavno Dvojezično šolsko središče v Špetru, ki
veliko sodeluje s šolami na slovenski strani. Posebej tesno so povezani z osnovno šolo v
Kobaridu. Poleg obiskovanj učencev ene in druge strani se odvijajo tudi različne prireditve,
na katerih skupaj sodelujejo učenci z obeh strani meje.
Medijsko sodelovanje je slabše razvito. Obe slovenski glasili, Novi Matajur in Dom,
pokrivata tudi novice iz Slovenije. Poleg glavnih vesti so objavljeni tudi prispevki iz Posočja,
nekatere pripravljajo tudi novinarji iz slovenske strani. Tudi na posoški strani lokalni mediji
(lokalni časopisi, lokalna TV postaja in radio) objavljajo najzanimivejše novice iz Nadiških
dolin in ostalega zamejstva.
Slovenci v Nadiških dolinah nimajo svojega športnega društva, zato so na področju športnega
sodelovanja pomembni predvsem stiki planinskih društev. Ti se srečujejo ob različnih
dogodkih ter pripravljajo skupne pohode.
Manjšina na tem območju nima razvitega lastnega gospodarstva, tako da iz tega vidika ne
moremo govoriti o sodelovanju. Na širšem regijskem nivoju pa poteka v zadnjem času
sodelovanje predvsem na področju turizma in ohranjanja podeželja. Tako sodelujejo
združenja in organizacije z obeh strani meje, velikokrat s pomočjo sredstev iz evropskih
pobud.
Občine, v katerih živi slovensko prebivalstvo, imajo večinoma že ustaljene stike z sosednjimi
občinami na slovenski strani. Poleg različnih formalnih stikov se prirejajo tudi neformalna,
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prijateljska srečanja. Taka srečanja so zelo pomembna, saj je za manjšino pri različnih
vprašanjih zelo pomembna tudi pomoč iz Slovenije, ki zanje lahko posreduje pri italijanskih
oblasteh. Z menjavo občinskih uprav v nekaterih občinah se je zanimanje za sodelovanje na
žalost precej zmanjšalo.
Pri sodelovanju do sedaj nismo omenili stika med Cerkvama na obeh straneh meje, ki je tudi
močno prisoten. Posebej pomemben je bil v času najhujšega preganjanja slovenstva, ko so se
beneški duhovniki, tudi s pomočjo slovenskih, borili za obstoj manjšine.
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6.5 PROGRAM INTERREG – ČEZMEJNO SODELOVANJE SLOVENIJA-ITALIJA
Slovenci iz Nadiških dolin sodelujejo (oz. so sodelovali) s Slovenijo tudi v okviru pobud
PHARE in INTERREG.
6.5.1 Od programa INTERREG IIA / Phare CBC Slovenija-Italija k programu
INTERREG IIIA Slovenija-Italija
Od leta 1989 je splošni cilj pobude INTERREG 10 zagotoviti, da državne meje ne bi več
ovirale uravnoteženega razvoja in združevanja evropskega ozemlja. Leta 1995 so pobudo
INTERREG na osnovi sklepa Evropskega parlamenta dopolnili s čezmejnimi programi
Phare 11 , da bi pristop čezmejnega sodelovanja razširili do zunanjih meja EU (http://www.rrasp.si)
V proračun programa Phare je Evropska unija vključila novo postavko, to je čezmejno
sodelovanje med pridruženimi državami ter obmejnimi regijami Evropske unije, v našem
primeru med Slovenijo ter avtonomno deželo Furlanijo-Julijsko krajino, na podlagi novega
programa Phare-CBS (»Cross Border Cooperation«).
Leta 1995 so slovenska vlada, italijanska vlada in Evropska komisija podpisale »Skupno
izjavo o namenih« za večletno sodelovanje. Skupaj so pripravile tudi okvirni dokument za to
sodelovanje, ki se je imenoval »Večletni indikativni program za obdobje 1995–1999« (Vršaj,
2004).
Italija in Slovenija sta v obdobju med leti 1995 in 1999 sodelovali v programih čezmejnega
sodelovanja Phare in INTERREG IIA, ki so prispevali k izboljšanju in okrepitvi čezmejnega
sodelovanja v skupnih obmejnih regijah. Še večji izziv v luči širitve EU pa predstavlja
sedanje programsko obdobje 2000–2006.
Na začetku programskega obdobja 2000–2006 je bilo ključno, da se prizadevanja, kolikor je
mogoče, osredotočijo na pravila strukturnih skladov in INTERREG-a, pa tudi na postopke
programa čezmejnega sodelovanja Phare.
Leta 2001 sta državi pripravili Skupni programski dokument INTERREG IIIA / Phare CBC
Slovenija-Italija 2000–2006, ki določa skupno strategijo za razvoj slovensko-italijanskega
čezmejnega območja, čeprav so njegovi upravni in izvedbeni predpisi in postopki še vedno
temeljili na dveh uredbah (INTERREG in Phare). V obdobju 2000–2003 je bilo skupaj
načrtovanih in izvedenih več projektov čezmejne narave, ki so povezali ljudi in ozemlje
10

Pobuda Skupnosti INTERREG je bila prvič sprejeta leta 1990, njen cilj pa je bil pripraviti obmejna območja
na skupnost, kjer ne bo več notranjih meja. Pobudama Skupnosti INTERREG I (1991-1993) in Regen (pobuda
Skupnosti na področju energetskih omrežij) je sledila INTERREG II (1994-1999), v tekoči finančni perspektivi
EU 2000-2006, pa obstaja pobuda Skupnosti INTERREG III, ki je razdeljena na 3 dele: A, B in C. Vir:
http://europa.eu.int
11
Program Phare (»Poland and Hungary Action for Restructuring of the Economy« - pomoč za gospodarsko
prestrukturiranje v državah Srednje in Vzhodne Evrope) je bil ustanovljen leta 1989 in je bil sprva namenjen za
pomoč poljskemu in madžarskemu gospodarstvu, kasneje pa se je njegov domet razširil na podporo nekdanjim
komunističnim državam Srednje in Vzhodne Evrope ter njihovim naporom za vzpostavitev demokracije in
tržnega gospodarstva. Program Phare je na ta način postal osrednji program predpristopne pomoči in je za
države kandidatke predstavljal nekakšno uvajanje v koriščenje sredstev iz strukturnih skladov EU. Vir:
http://europa.eu.int
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obmejnih območij države članice Italije in države pristopnice Slovenije (Program pobude
Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija, 2006).
Denar iz teh sredstev je namenjen varovanju okolja, gospodarskemu napredku in razvoju
podjetij, sodelovanju med gospodarskimi in institucionalnimi ustanovami in usklajevanju
sistemov ter razvoju človeških virov (Vršaj, 2004).
Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 obe sodelujoči državi delujeta v okviru
programa INTERREG III za čezmejno sodelovanje, prejšnji program Phare pa je opuščen. V
ta namen sta državi partnerici revidirali Skupni programski dokument INTERREG IIIA /
Phare CBC Slovenija-Italija 2000–2006 in ga preoblikovali v Program pobude Skupnosti
INTERREG IIIA Slovenija–Italija 2000–2006, s čimer sta začeli novo obdobje slovenskoitalijanskega čezmejnega sodelovanja.
Značilnosti nove usmeritve Skupnosti so načelo širšega čezmejnega partnerstva in poudarek
na pristopu »od spodaj navzgor«, ki ga je treba razvijati in izvajati od faze izdelave skupne
strategije do izvedbe ukrepov. Čezmejne strukture na regionalni ravni, ki v obmejnem
območju temeljijo na regionalnih/lokalnih organih, naj bi prevzele vodilno vlogo pri pripravi
programov, njihovem upravljanju in vrednotenju, pri tem pa po potrebi sodelovale z organi na
državni ravni (http://www.rra-sp.si/).
Upravičeno območje na italijanski strani obsega pokrajine na ravni SKTE III: Videm, Gorico
in Trst na italijanski strani (24 občin z 1,7 milijona prebivalcev), in v statističnih regijah
Goriški in Obalno-kraški (SKTE III) ter občini Kranjska Gora, ki je del Gorenjske statistične
regije na slovenski strani (13 občin z 200 000 prebivalci) (http://www.rra-sp.si/; Vršaj, 2004).
Karta 6: Upravičeno območje 12 programa INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000–2006

Vir: http://www.interreg-it-si.org/
12

S temno sivo barvo je označeno osnovno upravičeno območje, s svetlo sivo pa pogojno upravičena območja.
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Možnost se da tudi projektom, ki so naravno povezani in usklajeni z drugimi projekti
INTERREG, tudi če delujejo zunaj upravičenega območja. Take projekte se lahko izvaja v
območjih, ki mejijo na območja na ravni SKTE III: v Italiji v pokrajinah Pordenone (ki meji
na pokrajino Videm) in Rovigo (ki meji na pokrajino Benetke), zlasti v zvezi z ukrepi v parku
delte reke Pad (Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija, 2006).
Čezmejni program INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000–2006 je namenjen občinam,
lokalnim skupnostim ali organizacijam, ki so last ali pod upravo občin, zavodom, razvojnim
agencijam, združenjem in društvom, upravam parkov, javnim podjetjem, univerzam in
raziskovalnim inštitutom, izobraževalnim ustanovam, nevladnim organizacijam,
gospodarskim in obrtnim zbornicam.
Prijavitelji in partnerji se lahko odločajo za različno stopnjo partnerskega sodelovanja
(Čezmejno sodelovanje Slovenija Italija, 2004).
V okviru INTERREG IIIA se tako lahko izvajajo naslednje vrste projektov
• SKUPNI projekti, ki predstavljajo najvišjo stopnjo čezmejnega sodelovanja;
• ZRCALNI projekti, ki predstavljajo srednjo stopnjo čezmejnega sodelovanja;
• projekti SODELOVANJA, ki predstavljajo najnižjo stopnjo čezmejnega sodelovanja
(Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija, 2006).
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6.5.2 Dosedanji projekti izvedeni v okviru programa Phare oziroma INTERREG
Tabela 13: Izvedeni projekti 13 v okviru programa PHARE čezmejno sodelovanje SlovenijaItalija v obdobju 1994–2003
LETO

1994

1995

PRIJAVITELJ IN
ITALIJANSKI PARTNER
Ministrstvo za notranje
zadeve
Ministrstvo za ekonomske
zadeve in razvoj
Ministrstvo za ekonomske
zadeve in razvoj
Turistično društvo Livek

1996
Medobčinsko projektno,
gospodarsko interesno
združenje Kolovrat
Razvojno društvo Breginjski
kot, občina Tipana, občina
Podbonesec
1997

1998–
1999

2000–
2001

Občina Bovec, Comunitá
Montana Valli del Natisone,
Comune di Tarvisio, Centro
Culturale Sloveno Stella
Alpina, Comune di Tarcento
Ustanova Fundacija poti miru
v Posočju, Gorska skupnost
Nadiških dolin
Razvojno društvo Breginjski
kot, Občina Tipana, Občina
Podbonesec
LTO Sotočje Tolmin, Open
Leader soc. cons. A.R.L.
Pontebba, Natisone Gal soc.
cons. A.R.L. San Pietro al
Natisone, Torre Leader soc.
cons. A.R.L. Tarcento
Občina Bovec, Zveza
slovenskih kulturnih društev
Trst, Solbica, Čedad, Gorska
skupnost Nadiških dolin,
Circolo damistico Tolmezzo,
Občina Trbiž
Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE
Piran, Gorski predel TerNadiža-Brda (Torre Natisone
Collio)

NASLOV PROJEKTA

CELOTNA
VREDNOST
PROJEKTA (€)

PHARE
SREDSTVA
(€)

PHARE
SREDSTVA
(%)

Mejni prehod Robič

547 917

362 000

66,07

939 902

705 000

75,01

450 000

360 000

80,00

Modernizacija ceste
Volče – Solarji
Modernizacija ceste
Livek – Solarji
Turistična promocija
krajevne skupnosti
Livek in izboljšanje
kvalitete sodelovanja z
Venetom* 14
Oblikovanje skupnega
gospodarskega in
kulturnega prostora
Kolovrata in Benečije*
Čezmejne kolesarske
in pešpoti po
Breginjskem kotu – 2.
faza*

7 000

10 000

27 600

21 900

79,35

Prekomejne zimske
kulturne prireditve*

18 750

15 000

80,00

Poti miru v Posočju*

222 164

100 000

45,01

Čezmejne kolesarske
in pešpoti*

66 319

46 200

69,66

Smaragdna pot –
pozicioniranje in
osnovana promocijska
orodja*

96 042

50 000

52,06

Prekomejne
prireditve*

110 800

75 298

67,96

Abitanti*

63 580

46 960

73,86

Vir: Čezmejni programi med Slovenijo in Italijo, 2004
13
14

Zapisani so projekti, ki so se izvajali na območju Nadiških dolin in zgornjega Posočja.
Z zvezdico (*) so v tabeli označeni projekti iz Sklada malih projektov.
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6.5.3 Primeri izvedenih ali projektov v teku

6.5.3.1 Projekt »Kolovrat-Stara gora«
V sklopu pobude INTERREG II je bil med drugimi financiran tudi projekt »Kolovrat-Stara
gora«. Projekt je nastal na pobudo Gorske skupnosti Nadiških dolin, njegov namen pa je
spodbuditi turistični razvoj tega območja.
V okviru projekta je bil oktobra 2001 izdan CD-r »Meja«, ki predstavlja prvi vidni rezultat
projekta. Na CD-ju je orisana zgodovina povezana s prvo svetovno vojno, naravne posebnosti
območja ter arhitektura vasi, hiš in cerkvic tega območja. Projekt s tem seveda ni zaključen,
za uspešno realizacijo pa bodo potrebna sredstva iz pobude INTERREG III ali kakšnega
drugega vira.
Gorska skupnost in nadiške občine so skupaj s posoškimi občinami decembra 1999 ustanovile
Svet županov Nadiških in Posoških občin; ustanovili so tudi mešano tehnično komisijo, ki
skrbi za usklajenost projekta na obeh straneh meje. Različni projekti so bili predstavljeni tudi
na ravni Videmske pokrajine in dežele Furlanije-Julijske krajine.
Drugi del projekta »Kolovrat-Stara gora« je povezan tudi s projektom na slovenski strani
»Poti miru-Posočje«.
Poleg te se je projektu odprla še ena možnost. Gorska skupnost Nadiških dolin se je vključila
v širši projekt »Parco dela memoria« (Park spomina), ki ga vodi Gorska skupnost Karnije in
ki ga bodo vsi partnerji, od kraških do lombardskih in od posoških do koroških, predlagali za
INTERREG III projekt pod imenom »Spazio Alpino«.
Če bo projekt odobren, bodo Nadiške doline dobile večjo prepoznavnost, končno bodo
vključene v evropsko zgodovino, še bolj bodo povezane s Posočjem in mogoče se bodo s tem
projektom pokazale tudi nove možnosti zaslužka (Klodič, 2001).
V Tarbiju je predvidena tudi realizacija drugega projekta Gorske skupnosti Nadiških dolin v
sklopu pobude INTERREG II, ki nosi naslov »Okno v slovanski svet«.
S tem projektom bo v prostorih bivše osnovne šole med drugim urejena multimedijska
knjižnica, v kateri bo na voljo dokumentacija o kulturi in tradiciji Slovencev Nadiških dolin
pa tudi širšega slovanskega prostora (Klodič, 2001).
6.5.3.2 Projekt »Europa insieme« (»Skupaj v Evropi«)
Projekt predvideva sodelovanje med šolami na obmejnem območju dežele Furlanije-Julijske
krajine in bližnjimi šolami na ozemlju Slovenije s pomočjo telematskih stikov, neposrednih
srečanj in skupnih dejavnosti, tako na ravni učiteljev kot na ravni učencev. V telematske stike
bodo vključeni vsi soudeleženi partnerji z izmenjavami med učenci, debatami med učitelji in
predstavitvijo del posameznih šol.
Dejavnosti, ki postavljajo v neposreden stik učence z obeh strani meje, bodo potekale
predvsem na ravni posameznih šol. Prepričani so namreč, da so v tem smislu mnogo bolj
učinkovita srečanja med manjšimi skupinami (posamezni razredi, manjše šole ali skupine
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učencev, ki jih posamezna dejavnost posebej zanima), kakršna so se v nekaterih primerih
občasno že odvijala; take oblike so namreč primernejše, da se izkustvo ne konča na
posameznem srečanju, temveč da se z njim lahko zastavijo skupne oblike dela in s tem
razvije trajno sodelovanje. Pri tem bodo posebno pozornost namenili izrazno-vzgojnim
dejavnostim (delo s slikami, glasbena izkustva, gibalna vzgoja, gledališka dejavnost kot
sinteza jezikovnega, likovnega, glasbenega in gibalnega izražanja) ter spoznavanju okolja,
skozi to lahko otroci najlaže pristopijo k neposredni primerjavi stvarnosti na obeh straneh
meje. Z objavo uresničenih izkustev na spletnih straneh bo vsaka posamezna pobuda postala
skupna last vseh partnerjev in bo zanje predstavljala spodbudo za delo.
Cilji, ki si jih zastavljajo s projektom, so predvsem naslednji:
-

medsebojno poznavanje med učitelji ter drugimi šolskimi in izvenšolskimi delavci,

-

poznavanje šolskih sistemov na obeh straneh meje, njunih dobrih in šibkih točk z
namenom, da se iz primerjave izluščijo koristni elementi za izboljšavo,

-

vzpostavitev stikov, ki naj bi trajali v času, ter ugotovitev dejavnosti, s katerimi bi v
naslednjih letih nadaljevali,

-

ovrednotenje teritorija in njegovih resursov z vidika skupnega čezmejnega koriščenja,

-

premagovanje še vedno prisotnih nezaupanj in predsodkov, vzpostavitev vzdušja
zaupanja in sodelovanja.

Partnerji v projektu:
•

Šole na italijanski strani:
- Državno didaktično ravnateljstvo s slovensko-italijanskim dvojezičnim
poukom – Špeter,
- Večstopenjski šolski zavod Špeter,
- Državno didaktično ravnateljstvo Čedad,
- Državna srednja šola Čedad,
- Državno didaktično ravnateljstvo Manzano,
- Istituto Comprensivo Statale di Tarcento ,
- Direzione Didattica Statale Moggio Udinese.

•

Slovenske manjšinske organizacije:
- Zavod za slovensko izobraževanje,
- Novi Matajur,
- Društvo beneških umetnikov,
- Društvo »Beneško gledališče«.

•

Šole na slovenski strani:
- Osnovna šola »Simona Gregorčiča« Kobarid,
- Osnovna šola »Franceta Bevka« Tolmin,
- Osnovna šola Most na Soči,
- Osnovna šola Bovec (http://www.ragazzidelfiume.it/04_progetti/index.html).
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6.5.3.3 Projekt »Med Nadižo in Sočo: zgodovina in arheologija območja«
Oddelek za antične vede Univerze v Trstu je oktobra 2004 začel izvajati dveletni projekt, ki
želi ovrednotiti zgodovinsko in arheološko dediščino – od prazgodovine do srednjega veka –
in obuditi nekdanji videz področja med gornjim tokom Nadiže in osrednjim tokom reke Soče.
Projekt ima številne italijanske in slovenske partnerje. To so raziskovalne, muzejske in
kulturne ustanove:
- Oddelek za zgodovino in zaščito kulturne dediščine Univerze v Vidmu,
- Oddelek za arheologijo Univerze v Ljubljani,
- Goriški muzej iz Nove Gorice,
- Tolminski muzej,
- Kulturno društvo Ivan Trinko,
- Gorska skupnost Ter-Nadiža-Brda,
- Občina Čedad,
- Občina Rožac,
- Upravna enota Tolmin.
Predmet raziskave je območje med gornjim tokom Nadiže in srednjim tokom reke Soče. Na
italijanskem ozemlju se območje razprostira od Tavorjanske Bistrice na zahodu, do reke Idrije
na vzhodu ter obsega občine v Nadiških dolinah, vzhodni del čedajske občine, občino
Praprotno in občino Rožac, ki skupno merijo 241 km2 . V Sloveniji pa obsega to območje
Goriška Brda in srednjo dolino Soče.
Opravljen je že bil sistematičen in podroben pregled listin, ki jih hrani Državni arheološki
muzej v Čedadu. Sedaj bo potrebno opraviti primerjavo med pridobljenimi podatki in rezultati
topografskih izrisov, razpoložljivo arheološko dokumentacijo, informacijami literarne in
antikvarične vsebine ter redkimi epigrafskimi pričevanji. Le tako bo možno podati jasno sliko
o področjih, ki so večkrat premalo poznana ali pa celo sporna.
Preučene so bile tudi katastrske mape in letalski posnetki tega območja. Veliko koristnih
materialov poleg Čedajskega muzeja hranijo tudi Furlanski naravoslovni muzej, Videmski
mestni muzej ter mestni muzej zgodovine in umetnosti v Trstu. Vse najdbe so bile predmet
preučevanja in informatsko katalogizirane.
V okviru tega projekta bodo prvič zbrane in ovrednotene skupaj z najpomembnejšimi
najdbami z bližnjega območja v Sloveniji na arheološki razstavi, ki je na ogled v Čedadu od
junija letošnjega leta.
Pomembna faza raziskave, ki še vedno poteka, so tudi terenske raziskave. Doslej so se
izvajale v okolici Rožaca, Čedada in Špetra.
Glede na obsežnost površin in kratek rok projekta so opravili globalne terenske preglede le na
nekaterih vzorčnih območjih. Doslej so evidentirali in računalniško obdelali 41 arheoloških
najdišč. V tem letu se nameravajo posvetiti območju Nadiških dolin s poudarkom na krajih, ki
so zaradi različnih vzrokov potencialno najbolj zanimivi: vrhovi gričev, skalnati robovi ali
rečne struge. Njihov glavni namen je namreč ta, da pridobijo koristne elemente za izris
nekdanjih prometnih povezav, kar je tudi ena izmed glavnih tem tega projekta.
Med kratkoročnimi pobudami lahko poleg razstave napovemo tudi izid publikacije o zgodnjih
zgodovinskih nekropolah v Špetru in Dernazzaccu (Chiabà, Maggi, Magrini, 2005).
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6.6 OCENA STANJA NA PODROČJU SODELOVANJA IN VZROKI ZA TAKO
STANJE
Oceniti stanje na področju sodelovanja med Nadiškimi dolinami in Slovenijo je težka naloga,
saj je treba upoštevali ogromno število dejavnikov, ki še vedno vplivajo na današnje stanje.
Res je, da so čezmejne povezave v primerjavi z južnimi območji slovensko-italijanske meje
(goriško in tržaško območje) slabe, vendar pa so bile (in so) tudi razmere v tem prostoru
precej drugačne.
Meja je namreč že zelo zgodaj zarezala v ta prostor, poleg tega pa sama meja poteka
večinoma po grebenih gora, tako da je bilo intenzivnejše sodelovanje že s tega vidika
onemogočeno. Kljub oviram pa se je med območjema razvilo intenzivno trgovanje in kulturni
stiki. Tudi po koncu 2. svetovne vojne in vzpostavitvi meje med dvema ideološko povsem
različnima državama se je meja hitro zmehčala. Sedanja meja je veljala za »železno zaveso«
le nekaj let. Že leta 1949 je bilo odprtih veliko obmejnih prehodov za kmete, saj so se
nenadoma znašli z njivami v dveh državah, nekaj let pozneje pa so izdali tudi ustrezne
prepustnice in tako obmejnemu prebivalstvu omogočili nemoten pretok.
Sama vzpostavitev meje torej ni bila glavna ovira sodelovanju. Največji problem je
predstavljalo nepriznavanje slovenske manjšine na tem območju s strani italijanske države.
Manjšina je bila vse od priključitve k Italiji zanikana, ustrahovana, podvržena
poitalijančevanju, gospodarskemu in socialnemu zanemarjanju, demografskemu propadanju,
marginalizirana ter na splošno zanemarjena. V takih razmerah manjšina ni imela nikakršnih
možnosti. Edina vez s Slovenijo je potekala preko duhovščine in še ta v zelo okrnjenem
obsegu. Hkrati z beneškim narodnim preporodom v 70-ih letih se je začelo tudi zanimanje za
rojake na slovenski strani. Še posebej po potresu leta 1976, ko je iz Slovenije prišla pomoč, so
se začeli pogostejši odnosi med sosednjimi območji.
Sodelovanje je potekalo večinoma na kulturnem in družabnem področju, vendar je bilo za
manjšino izjemnega pomena. Na ta način so namreč prihajali v stik z živo slovensko besedo
in kulturo, dobili so možnost, ki jim je bila po krivici odvzeta.
Posebej pomembno pridobitev je pomenila prva dvojezična osnovna šola v Videmski
pokrajini. Manjšina je končno dobila možnost za izobraževanje tudi v slovenskem jeziku.
Poleg različnih sodelovanj se je okrepila tudi maloobmejna menjava blaga. Vzpostavil se je
odnos vzajemnih izmenjav in koristi.
Povezovanje in sodelovanje se je še posebej okrepilo po osamosvojitvi Slovenije. V tem času
se je začelo tudi povečevanje zaposlovanja delavcev iz Posočja v Furlanski nižini. K temu so
jih vzpodbudile predvsem velike razlike v plačah med obema državama.
In kakšno je sedanje stanje? Manjšina iz Nadiških dolin sodeluje predvsem z območjem občin
Kobarid, Tolmin in Kanal. Na obmejnem območju še vedno prevladujejo kulturni in sorodni
stiki. Pomembno je, da se krepi sodelovanje na področju šolstva in izobraževanja. Dobri stiki
so tudi na medobčinski ravni, v okviru pobud Evropske unije je bilo izvedenih kar nekaj
projektov, ki bi lahko ob sodelovanju obeh strani uspešno zaživeli.
Težave se še vedno kažejo v slabši prepustnosti meje. Ta ovira bo dokončno odstranjena leta
2007, ko bo Slovenija vstopila v schengenski prostor. Obe območji sta redkeje naseljeni,
slabše razviti in gravitirata na različne strani, vsaka na svoji strani meje.
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Sodelovanje je, gledano širše, dokaj skromno, kar je sicer razumljivo glede na številne
zaviralne dejavnike. Manjka predvsem sodelovanje v gospodarstvu, saj manjšina lastnega
gospodarstva praktično nima. Priložnosti se v okviru gospodarstva kažejo le na področju
turizma.
Kulturno sodelovanje bi se lahko še okrepilo, saj je izrednega pomena za vzdrževanje in
krepitev narodne zavesti v Nadiških dolinah. Kazalo bi okrepiti medsebojno poznavanje
prebivalstva in območij na obeh straneh meje, saj je poznavanje na obeh straneh slabo.
Med predstavniki manjšine je razširjeno prepričanje, da je sodelovanje sicer relativno dobro
razvito, vendar ne dovolj. Na tem področju obstaja še veliko potencialnih možnosti, vendar pa
je manjšina v svojem delovanju zaradi številnih dejavnikov precej omejena. Omenjajo se
predvsem negativni vplivi politike, finančne težave, nezainteresiranost prebivalstva ter
psihološke ovire (intervjuji).
Na podlagi proučene literature in virov, opravljenega terenskega dela in lastnih opažanj smo
izdelali tabelo z dejavniki zaviranja in spodbujanja sodelovanja na obeh straneh meje.

Tabela 14: Dejavniki zaviranja in spodbujanja sodelovanja na območju Nadiških dolin in
Posočja
DEJAVNIKI ZAVIRANJA
DEJAVNIKI SPODBUJANJA
SODELOVANJA
SODELOVANJA
NADIŠKE DOLINE
POSOČJE
NADIŠKE DOLINE
POSOČJE
tradicija sodelovanja tradicija sodelovanja
stara meja
stara meja
iz preteklosti
iz preteklosti
dobra organiziranost
zainteresirane
manjšine predvsem
orografska pregrada
orografska pregrada
organizacije, društva
na kulturnem
področju
maloštevilni a
slaba prepustnost
slaba prepustnost
prizadevni
meje (malo mejnih
meje (malo mejnih
vstop Slovenije v EU
posamezniki in
prehodov)
prehodov)
skupine
skorajšnji vstop v
slabe cestne
slabe cestne
zainteresirane
schengensko
povezave
povezave
organizacije, društva
območje
pretekle družbenopretekle družbenodvojezična šola
uvedba evra
politične razmere
politične razmere
mednarodne
zapostavljenost in
zapostavljenost in
skorajšnji »padec«
vzpodbude, projekti
nerazvitost območja
nerazvitost območja
meje
ipd.
mednarodne
možnosti sodelovanja
perifernost območja
perifernost območja
vzpodbude, projekti
na področju
ipd.
kmetijstva, turizma
sprememba politične
nizka gostota
nizka gostota
situacije v državi (se
poselitve
poselitve
bo še pokazalo, če
res)
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majhno število
prebivalstva

majhno število
prebivalstva

slaba demografska
struktura prebivalstva
zgodovinska usoda
slovenske manjšine
na tem območju
pomanjkanje
manjšinskih institucij
neustrezna zaščita
manjšine
neugodne politične
razmere
gospodarska šibkost
manjšine
pomanjkanje
zanimanja
nepoznavanje
območja na drugi
strani meje
psihološke ovire
Rutar, 2006

pomanjkanje
zanimanja
nepoznavanje
območja na drugi
strani meje

možnosti sodelovanja
na področju
kmetijstva, turizma

Poleg dejavnikov na območju Nadiških dolin in Posočja, na sodelovanje pomembno vplivajo
tudi dejavniki na državni ravni. Tu mislimo predvsem na odnos države do manjšine ter njeno
naklonjenost do sodelovanja.
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7 RAZVOJNE MOŽNOSTI OBMOČJA/REGIJE IN POTENCIALNA
PODROČJA SODELOVANJA
7.1 DRŽAVNI NAČRTI ZA OBRAVNAVANO OBMOČJE
Pojem odprte meje je postal priznano meddržavno geslo šele ob koncu 60-ih let 20. stoletja (z
govorom italijanskega zunanjega ministra Mora v poslanski zbornici dne 21. oktobra 1969).
Takrat so v mejnem loku od Gorice do Trsta beležili že več milijonov mejnih prehodov letno.
Benečija, ki v veliki meri sovpada z mejnim pasom Videmske pokrajine je v tem pretoku
najbolj zaostajala. Oblasti so tako stanje utemeljevale z njeno goratostjo in torej
neprimernostjo za lokacijo infrastruktur. Vendar sama nerazvitost ne bi bila zadosten
argument, kajti po prvi fazi povojne obnove v začetku 50-ih let je Italija začela izdajati
zakone namenjene razvoju gorskih območij.
Z dekretom predsednika republike št. 1471 z dne 19. 9. 1956 je bila Beneška Slovenija
proglašena za območje gorske bonifikacije Julijskih predalp (»Comprensorio di bonifica
montana delle Prealpi Giulie«), ki se je raztezalo do predmestij Čedada in Čente. Upravo
območja so zaupali ustanovi »Ente Friulano di Economia Montana« – EFEM (Furlanska
ustanova za gorsko gospodarstvo), ustanovljeni nalašč za to.
Upravo teritorija so tako prevzele razne javne ustanove (konzorciji, razvojne ustanove …), ki
so dajale največji poudarek razvoju kmetijskih infrastruktur, ne glede na razloge, zaradi
katerih se je ravno v tistem času kmetijstvo Benečije že pospešeno razkrajalo in ne glede na
dejstvo, da je obstajalo močno izseljevanje prebivalstva.
Koncept, ki je navdihoval te poteze, je težil le k valorizaciji krajevnega okolja v korist nižine.
V kolikor območje ni bilo tipično gorato in usmerjeno prvenstveno v živinorejo, so ga posegi
usmerjali v tem smislu. Nakazana strategija je bila najdosledneje izpeljana na območju
Nadiških dolin.
Po zakonu iz leta 1966 so bile občine Beneške Slovenije izključene iz seznama 47 nerazvitih
občin na območju Furlanije, ker naj bi zanje že obstajali zadostni ukrepi za »sanacijo gorskih
predelov«.
EFEM je leta 1970 izdelal Območni razvojni načrt za Julijsko predgorje (»Piano
comprensoriale delle Prealpi Giulie) v treh knjigah. Načrt jemlje kot že znano dejstvo, da je
Julijsko predgorje najbolj emarginirani del že tako obrobne dežele Furlanije-Julijske krajine
in da je njegovo nadaljnje strukturalno propadanje neizbežno zaradi neustavljivega odtekanja
delovne sile. Kot rešitev nakazuje premestitev prebivalstva v smeri Videmskega in nižinskega
območja Čedada in Čente, kamor naj bi napotili tudi emigrante povratnike. Izpraznjeno
območje naj bi postalo naravno okolje, namenjeno rekreaciji urbanega prebivalstva.
Uresničevanje tega koncepta se je začelo že naslednje leto z Načrtom za agrarno valorizacijo
Julijskih predalp, ki ga je pripravila ustanova »Agenzia regionale per lo sviluppo rurale« ERSA (Deželna ustanova za razvoj kmetijstva). Načrt je opustil vprašanje revitalizacije
beneškega kmetijstva in je obravnaval prostor, kot da je že prazen. Zanj je določal zelo
omejene in zelo površne posege gozdno-živinorejskega značaja, kot če bi v preostalem delu
ozemlja moralo prevladati »nedotaknjeno okolje«.
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Načrt so župani tega območja zavrnili, ERSA ga je opustila, njegove vsebine pa so prevzeli
drugi ukrepi, pri katerih župani niso imeli več pristojnosti, zlasti urbanistični načrti, ki so
obetali koordiniran razvoj kmetijstva, industrije in turizma. Ko so občine uvedle predvidene
stroge vinkulativne norme, pa do obljubljenih posegov za razvoj ni prišlo in rezultat je bil le
zoženje že tako skromnih možnosti za pozitivne pobude v dolinah. Zlasti zazidljivih površin
je bilo kljub precejšnjemu povpraševanju na razpolago malo. K vsemu je treba dodati dejstvo,
da v Benečiji velja približno 20 različnih vinkulativnih določb (urbanističnih, vojaških,
krajinskih, hidrogeoloških,…), ki omejujejo prebivalce pri razpolaganju s prostorom.
Predstavljen je bil tudi deželni urbanistični načrt PUR (»Piano urbanistico regionale«), ki je v
veliki meri prevzel smernice melioracijskega načrta za Julijsko predgorje (ta je bil skoraj
neopazno odobren z ministrskim odlokom leta 1973). Benečiji so tako dokončno pripisali
rekreacijsko vlogo in ji odvzeli še preostale obmejne funkcije (Stranj, 1999).
Leta 1998 je bil na zasedanju županov občin iz okolice Vidma, ki ga je sklical odbornik
videmske občine, predstavljen predlog, da se načrtno ponovno naselijo prazne hiše na tem
območju s preselitvijo priseljencev iz dežel zunaj Evropske unije (Ruttar, 2000).
7.2 LOKALNE INICIATIVE ZA RAZVOJ OBMOČJA
Videli smo torej kakšne načrte je imela s tem območjem uradna oblast, v tem poglavju pa bo
govora o različnih predlogih z drugih strani, v preteklosti in danes.
V Trinkovem koledarju za leto 1970 je bil objavljen prispevek ing. Vladimirja Vremca z
naslovom »Možnosti za razvoj Beneške Slovenije«. V njem avtor raziskuje različne možnosti,
ki bi lahko pripomogle k razvoju tega območja. Zanimiv je že uvodni del: »Miselnost in zelo
razširjeno prepričanje, da bodo možnosti, ki jih imajo za povečanje delovnih mest industrija,
sodobno kmetijstvo, turizem in obrtništvo, že same po sebi prispevale k oživitvi Beneške
Slovenije, sta močno poenostavljeni. Pozablja se – in to je druga plat medalje – na vprašanje,
kako nuditi ljudem in posebno mladini okolje, v katerem se ne bo čutila odrezana od
sodobnega sveta. Poskusi, da bi oživeli tudi okraje, v katerih ni pogojev za nekoliko
raznovrstnejše socialno okolje, bodo zelo verjetno že vnaprej obsojeni na propad /…/«
(Vremec, 1969, str. 111). Misel, stara že skoraj 40 let, pa še vedno precej aktualna.
V članku so obravnavane predvsem možnosti razvoja v kmetijstvu in turizmu in s tem
posredno tudi obrtjo. Avtor se zavzema za ohranjanje kmetijstva, ki pa mora biti
specializirano. Na tem območju naj bi prišla v poštev predvsem reja pasemske živine, saj
druge oblike kmetijstva na tem prostoru ne bi bile dovolj donosne. S tem v zvezi je treba
spodbujati tudi razvoj dopolnilnih dejavnosti, predvsem turizem in v zvezi z njim obrtništvo.
Za vse oblike dejavnosti pa je potrebno natančno načrtovanje, sistematično raziskovanje
možnosti in seveda ustrezna politična volja (Vremec, 1969).
V sedanjem času se ob vprašanju nadaljnjega razvoja območja govori o podobnih stvareh, ki
jih je predlagal že Vremec pred več kot 30 leti.
Tako se poudarja predvsem naslednje 3 dejavnosti:
• ohranjanje in razvoj kmetijstva, ki ima pomembno vlogo za ohranjanje podeželja,
poleg tega pa predstavlja tudi razširitev turistične ponudbe,
• razvoj turizma; predvsem v povezavi z Posočjem,
• razvoj malega podjetništva.
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»Benečiji moramo dati možnost, da izkoristi svoj položaj in skorajšnjo odpravo vseh meja.
Uresničiti je treba skupen turistični prostor s Posočjem in Rezijo, izkoristiti njene lepote in
mir, zdravo hrano in prijaznost ljudi. Ob turizmu in modernem kmetijstvu naj zraste mreža
malih podjetij, od storitvenih do specializirane proizvodnje z visoko tehnologijo. Zato bi
morali ustanoviti valilnice podjetij (…) zaščitni zakon št. 38/2001 namenja razvoju Benečije
pol milijona evrov letno. To bi morali izkoristiti za spodbujevalne infrastrukture in razvoj
znanja« (Povlecimo Italijo iz sedanjega močvirja, 2006).
»Seveda ostaja tudi tu odprto vprašanje bodočega razvoja hribovitih predelov, ki so se v
preteklosti demografsko močno izpraznili. Spričo vitalnosti tistega dela prebivalstva, ki
prebiva v bližnjih zaposlitvenih središčih, vse tesnejših stikov in vezi med celotnim
prebivalstvom, ki utrjujejo notranjo kohezijo v njihovem poselitvenem prostoru, pa so
perspektive, ki jih procesi regionalnega razvoja tu odpirajo, vsaj za dobršen del nadiškega
območja, manj pesimistične. Razumljivo je, da to ne bo več ista agrarna pokrajina iz
preteklosti z enotnim, drobnim poselitvenim omrežjem. Ugodnejši predeli in kraji se bodo
razvijali, marsikatero odročnejše naselje pa se ne bo več utegnilo revitalizirati. Tudi nekdanje
klasično kmetovanje bo moralo prepustiti svoje mesto takim kmetijskim dejavnostim, ki bodo
dobile svoj smisel v tržnih zahtevah urbanih središč. Te bodo spodbudile razvoj domačih obrti
in storitveno-rekreacijskih dejavnosti nasploh. Na drugi strani obstaja še marsikatera rezerva
v razvijanju obmejnega sodelovanja in spodbujanju tistih prednosti, ki jih prinaša življenje ob
odprti meji« (Bufon, 1992a, str. 196–197).
Turistično društvo Pro loco Nediške doline – Valli del Natisone je oblikovalo nekatere
zamisli za izdelavo razvojnega načrta Benečije, ki sloni na varstvu okolja in turističnem
ovrednotenju teritorija. Tako je nastal načrt »Nediške doline 2008«, ki ga je decembra
soglasno podprl deželni svet Furlanije Julijske krajine (Okrogla miza …, 2006).
V okviru raziskave smo izdelali tudi SWOT analizo prednosti, slabosti, priložnosti in
nevarnosti obravnavanega območja. Tudi iz nje so razvidne možnosti, na katerih bi lahko
gradili razvoj Nadiških dolin.
PREDNOSTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ohranjeno okolje, naravne lepote,
naravna in kulturna dediščina,
specifična kulinarika,
bogato kulturno izročilo in delovanje kulturnih skupin,
veliko število manjšinskih društev in organizacij,
notranja povezanost posameznih društev in organizacij,
volja za sodelovanje (tudi čezmejno),
bližina meje (gledano s stališča čezmejnega povezovanja),
razvejano cestno omrežje, dobre cestne povezave s Furlansko nižino.

SLABOSTI:
•
•

odseljevanje; zapuščenost krajev in odseljevanje prebivalcev, predvsem v višjih
predelih,
slaba demografska struktura prebivalstva,
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•
•
•
•
•

slabo družbeno ekonomsko stanje,
majhno število proizvodnih obratov, premalo delovnih mest na tem območju,
premalo turistične infrastrukture,
slabe cestne in druge povezave med obmejnima območjema na obeh straneh meje,
slaba politična in gospodarska teža prostora.

PRILOŽNOSTI:
•
•
•
•
•
•
•

ohranjanje kmetijstva in poselitve na celotnem ozemlju,
turizem; kmečki turizem hkrati s turističnimi paketi oz. ponudbami, ki vključujejo
območji na obeh straneh meje,
trgovina; razvoj infrastruktur in dejavnosti,
razvoj podjetništva,
čezmejno sodelovanje; potrebna podpora celotnega prebivalstva,
skladi EU; predvsem, podpiranje novih pobud,
večji poudarek na naravnih lepotah območja.

NEVARNOSTI:
• naravne nesreče,
• nadaljnje staranje in zmanjševanje števila prebivalstva,
• odseljevanje prebivalstva, »beg možganov«,
• izoliranost, marginalnost.
Ta prostor ima torej veliko potencialnih možnosti za razvoj. Obširni gozdovi, neokrnjena
narava in krajina dajejo priložnost sonaravnemu kmetijstvu in hkrati tudi turizmu. Tega bi
morali zastaviti tako, da bi vanj vključili vse prednosti, ki jih ponuja to območje: okolje,
kulturo in zgodovino. Možnosti se kažejo predvsem v tematskem in kmečkem turizmu.
Dobrodošle so pobude, ki poudarjajo specifičnost posameznih krajev in povezanost z
legendami, lokalno zgodovino in dialekti, vezanimi na kmečko kulturo. Pomemben poudarek
si zasluži tudi domača hrana, bolj bi bilo potrebno podpreti domačo obrt: predelavo lesa in
kamna.
Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij za Videmsko pokrajino
sta dali pobudo za dvodnevni seminar, ki je potekal 19. in 20. februarja 2005 v Bistrici na
Zilji na Koroškem. Udeležba je bila dobra, diskusija poglobljena in zelo plodna. Na tisti
podlagi je bil sestavljen »Skupen dokument Slovencev videnske pokrajine 15 «, o katerem je
tekla razprava še v Čedadu, Tipani in Špetru, kjer je bil tudi sprejet 10. junija 2005.
Glavna področja, v katera je treba usmeriti razvoj območja, so v tem dokumentu naslednja:
- kadrovanje, šolanje in izpopolnjevanje v slovenskem jeziku; glavna podlaga,
na kateri se lahko gradi razvoj tega območja,
- kulturni, verski in izletniški turizem,
- kmetijske in gozdarske dejavnosti,
- izgradnja večnamenskega središča v Nadiških dolinah,
- boljša zastopanost medijev in manjšine v medijih,
- promocija slovenske kulture in jezika (Skupen dokument Slovencev videnske
pokrajine, 2005).
15

Dokument je v celoti zapisan v prilogi.
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7.3 POTENCIALNA PODROČJA SODELOVANJA
Pri iskanju možnosti za sodelovanje in vzpostavljanje povezav na gospodarskem, kulturnem
športnem ali političnem področju je nujno poznavanje območja ter okoliščin, ki so skozi čas
vplivale na kulturno, gospodarsko in družbeno-politično podobo skupnosti danes.
Iz dosedanje raziskave je tako razvidno, da je za slovensko skupnost v Nadiških dolinah
pomembno predvsem sodelovanje na kulturnem, medijskem, izobraževalnem in športnem
področju, skratka na vseh področjih, ki jim omogočajo stik s Slovenci na drugi strani meje in
hkrati krepitev narodne zavesti ter notranje povezanosti.
Poleg tega je potrebno vzpostaviti boljše medsebojno poznavanje v širšem prostoru in ne
samo med posameznimi akterji. Kljub bližini in pogostim stikom ljudje na slovenski strani
namreč še vedno slabo poznajo slovensko manjšino v Nadiških dolinah in njihovo
problematiko.
Pri možnostih nadaljnjega sodelovanja pa bi kazalo poleg kulturnega in podobnega
sodelovanja okrepiti sodelovanje na področju turizma, saj je to panoga, na katero veliko
stavijo na obeh straneh meje.
Čezmejno sodelovanje, zlasti na področju turizma, kjer so vpletene še vse druge dejavnosti,
zahteva veliko pozornosti pri načrtovanju in oblikovanju strategije razvoja, pri kateri morata
biti vključeni obe strani. Jasno je, da iniciativa za čezmejno sodelovanje prihaja z lokalne
ravni, vendar je splošna podpora in naklonjenost regionalnega in državnega nivoja več kot
pomembna.
Čezmejne turistične destinacije so torej svojevrsten izziv za turistično gospodarstvo, vendar
ob vseh pogojih (potrebnih virih, turističnih atrakcijah, interesu nosilcev turistične ponudbe in
gostov …) predstavljajo velik potencial za razvoj dolgoročno uspešne turistične destinacije, ki
bi v obmejnem pasu povečala kakovost življenja domačinov, turistično potrošnjo in kakovost
turističnega doživetja ter na ta način prispevala k dvigu konkurenčnosti obmejne regije.
Na območjih, kjer je naravni in kulturni turistični potencial lociran v obmejnem prostoru, se
tudi principi sonaravnega razvoja turizma lahko učinkoviteje izvajajo skozi čezmejna
partnerstva.
K razvoju tovrstne destinacije je potrebno pristopiti interdisciplinarno in s posebnim
poudarkom na posebnostih čezmejnega sodelovanja. Raziskati je treba stanje v obmejnih
regijah in ugotoviti stične točke za oblikovanje skupne turistične ponudbe, iz katerih bodo
razvidne tudi oblike sodelovanja na tem področju. Vedeti moramo, kakšni so interesi za
sodelovanje nosilcev turistične ponudbe ob meji in oblikovati primerno obliko upravljanja
(Vodeb, 2005).
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8

ZAKLJUČEK

Narodne manjšine so rezultat zelo različnih in dolgotrajnih zgodovinskih procesov
oblikovanja nacionalnih držav in njihovih meja, množičnih selitev ter drugih dejavnikov.
Kljub številnim spremembam števila, obsega njihovega poselitvenega ozemlja, socialne
strukture in družbene vloge so se večinoma obdržale in so danes pomemben del družbene in
prostorske stvarnosti.
Pripadniki manjšin so zaradi specifičnih lastnosti, ki so posledica njihove obmejne lege in
posebnega položaja, lahko pomemben dejavnik integracijskih procesov, še vedno pa tudi
predmet konfliktov.
Slovensko-italijanska meja je na območju Nadiških dolin že zelo stara, saj se je večinoma
ustalila že v 16. stoletju. Poleg tega meja poteka po orografski pregradi in je na tem območju
učinkovala izrazito zaviralno.
Kljub oviram so se skozi zgodovino v obmejnem območju pojavljali številni čezmejni stiki.
Na tem mestu je treba omeniti predvsem trgovske stike, širili so se tudi kulturni vplivi.
Čezmejni stiki so bili tako navkljub težko prehodni meji razmeroma dobri.
Razmere so se močno spremenile po letu 1866, ko so bile Nadiške doline skupaj z Venetom
(današnji Veneto skupaj z območjem celotne današnje Furlanije) priključene k Italiji. S tem
dogodkom je bila določena usoda prebivalcev Nadiških dolin. V času, ko je bil objavljen
sedaj že znameniti stavek »Questi Slavi bisogna eliminarli.« 16 (Te Slovane je treba
odstraniti.) se je začelo obdobje načrtnega poitalijančevanja lokalnega prebivalstva. Uradno
priznana je manjšina postala šele leta 2001 s sprejetjem t. i. globalnega zaščitnega zakona.
Benečani so bili povsem odrezani od vseh faz modernizacije slovenskega prostora, tako v
gospodarskem kot v kulturnem smislu in so ostali na ravni etnične in jezikovne identitete.
Potreba po razvitju nove etnične oz. narodnostne identitete se je med prebivalci tega območja
pojavila šele nekje v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Pri tem je igralo pomembno vlogo
izseljevanje, ki je izredno pospešilo modernizacijo Benečije, čeprav jo je istočasno tudi
demografsko oslabilo.
Hkrati z narodnim preporodom Beneške Slovenije se je začelo pojavljati tudi večje zanimanje
za sodelovanje z rojaki na slovenski strani. Prav v tem času so se začeli pojavljati prvi uradni
stiki in prva sodelovanja. Sodelovanje se je še okrepilo po letu 1976, ko je tudi Nadiške doline
prizadel močan potres. Potres je pomenil pravi zgodovinski mejnik za odnos Beneških
Slovencev do Slovenije. Pomoč iz Slovenije je namreč predstavljala prvi uradni povojni stik,
nad katerim ni lebdela nobena ideološka senca.
Sodelovanje se je še posebej razmahnilo po osamosvojitvi Slovenije, pomemben mejnik je
pomenil tudi vstop Slovenije v Evropsko unijo.
Kakšno je trenutno stanje? Čezmejni stiki se odvijajo predvsem na ravni posameznih
organizacij in društev manjšine. Močni so kulturni stiki, deloma tudi stiki na področju
izobraževanja, manjka pa predvsem sodelovanje na medijskem področju, saj je med
obmejnima območjema zelo slab pretok informacij. To se deloma kaže tudi v slabem
16

Stavek je del članka, ki je bil pod naslovom »Gli Slavi in Italia« objavljen 22. 11. 1866, v časniku Giornale di
Udine.
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poznavanju ljudi z obeh strani meje. Manjkajo tudi drobni, vsakdanji čezmejni stiki, saj so
večinoma vezani na organizirane dogodke in trenutna nihanja cen na obeh straneh meje.
Manjka torej spontano prehajanje meje, ki se pojavlja predvsem zaradi družinskih vezi le v
najožjem pasu ob meji.
Na tem mestu torej lahko potrdimo v uvodu zastavljeno hipotezo, da je sodelovanje med
slovensko manjšino v Nadiških dolinah in Slovenijo skromno.
Vzrokov za tako stanje in dejavnikov, ki zavirajo čezmejno sodelovanje na obravnavanem
območju, je veliko. Na prvem mestu je potrebno izpostaviti staro mejo, ki poteka po
orografski pregradi in je tako slabo prehodna. Slabo prehodnost meje še povečuje majhno
število mejnih prehodov, večinoma z omejenim delovnim časom in slabe prometne povezave
med državama.
Območje so močno zaznamovale pretekle družbeno-politične razmere, ki so območje
pripeljale do močne perifernosti, zaostalosti in nerazvitosti.
Slovenska manjšina na tem območju je bila po priključitvi k Italiji in zlasti po koncu druge
svetovne vojne podvržena načrtnemu poitalijančevanju, zatiranju in nepriznavanju. Rezultat
se kaže v majhnem številu prebivalstva, nizki gostoti prebivalstva in slabi demografski
strukturi manjšine. Manjšina je gospodarsko šibka, prisotno je pomanjkanje manjšinskih
institucij in še vedno neustrezna zaščita. Vsi navedeni dejavniki, predvsem pa zgodovinski, so
pripomogli k trdovratnim psihološkim oviram, ki močno ovirajo sodelovanje. Med manjšino
je močno prisotno pomanjkanje zanimanja za sodelovanje in nepoznavanje območja na drugi
strani meje. Ovire in predsodki pri ljudeh so še vedno močno prisotni, k temu močno
prispevajo tudi (za slovensko manjšino) neugodne politične razmere predvsem na občinski
ravni.
Kljub številnim naštetim negativnim dejavnikom se kažejo tudi nekatere svetle točke. Na
območju Nadiških dolin deluje veliko število različnih, večinoma kulturnih društev in drugih
organizacij. Število aktivnih posameznikov je sicer precej nizko, a so ti ponavadi dejavni na
več različnih področjih. Pozitiven dejavnik je prav gotovo dvojezično šolsko središče, ki sedaj
deluje kot državna ustanova in ga obiskuje približno polovica populacije otrok tega območja.
Sodelovanje na obravnavanem področju spodbujajo tudi različne mednarodne vzpodbude in
projekti, ki zahtevajo sodelovanje akterjev z obeh strani meje. Po predvidevanjih naj bi bili
razpisi v naslednjem programskem obdobju EU (2007–2013) na obeh straneh mej objavljeni
istočasno, kar bi precej olajšalo čezmejno sodelovanje.
Z letom 2007 bo tudi v Sloveniji uvedena skupna evropska valuta, evro, oktobra 2007 pa bo
Slovenija postala tudi del schengenskega prostora, kar bi lahko zelo pozitivno vplivalo na
sodelovanje ob »padli« meji.
Prihodnost čezmejnega sodelovanja na tem območju se kaže predvsem v krepitvi dosedanjega
sodelovanja ter preusmeritvi na nova področja. Možnosti se kažejo predvsem na področju
kmetijstva in turizma, kjer se kažejo tudi glavne razvojne možnosti Nadiških dolin. Na tem
področju je zadnja leta precej aktivno turistično društvo Pro loco Nadiške doline – Valli del
Natisone. V okviru svojih dejavnostih sodelujejo tudi z organizacijami na slovenski strani, pri
čemer je odprtih še veliko neizkoriščenih možnosti.
Možnosti torej obstajajo, seveda pa je njihova uresničitev odvisna od mnogih dejavnikov.
Med glavnimi nalogami je seveda zaustavitev demografskega propadanja in ohranjanje
poselitve na celotnem območju Nadiških dolin, nujno potrebna je tudi posodobitev
infrastrukture v obmejnem območju, predvsem cest.
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Za ohranitev manjšine je zelo pomemben čimprejšnji začetek izvajanja zaščitnega zakona tudi
v praksi. Slovenska manjšina v Videmski pokrajini mora imeti zagotovljene vse pravice, saj ji
le te omogočajo nadaljnje možnosti sodelovanja ter preživetje samo. Z menjavo italijanske
vlade in nastopom nove oblasti so pričakovanja manjšine velika, prihodnost pa bo pokazala,
če so tudi realna.
Kljub pozitivnim obetom so slovensko manjšino v Nadiških dolinah letos že prizadela dva
močna udarca. Kulturnemu društvu Ivan Trinko, ki je že od samega začetka vodilno na tem
področju, je bil s strani pokrajine Furlanije-Julijske krajine ukinjen status ustanove
primarnega pomena, z naslednjim letom pa naj bi ukinili čedajsko izpostavo SLORI-ja. Te
spremembe bodo seveda negativno vplivale na manjšino, ki ima na tem območju že tako
negotovo prihodnost.
V problematiko reševanja manjšine bi morala konkretneje poseči tudi slovenska država, ki bi
morala pokazati več zanimanja za to področje, od italijanske države pa bi morala odločneje
zahtevati dosledno izvajanje zaščitnega zakona. Le če bodo skupaj sodelovali manjšina,
Slovenija in Italija, bo skupnost lahko preživela.
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9

SUMMARY

Ethnic minorities are an important part of a social and spatial reality. They can be an
important factor in the processes of integration but can also be a case of conflicts.
The Slovene-Italian border in the Natisone river valleys is very old and was settled in 16th
century. The border runs down the mountains and is not easy passable. Despite all the
obstacles there were many cross-border connections between the areas on the both sides of the
border through the history. The most important were trade connections. The circumstances
changed when the Natisone river valleys were annexed to the Kingdom of Italy. The minority
was separated from the bulk of the Slovene nation. The Slovene minority experienced strong
oppression, discrimination and misunderstanding. At first it seemed that Italian government
had succeeded in its policy. Benecia was being rapidly emptied by mass emigration. But it
was precisely this emigration which stimulated a new search for identity. In the same period
interest for cooperation with Slovenia appeared. First official contacts and first cooperations
were established at that time. The cooperation was reinforced after the earthquake in 1976.
The earthquake represents a historical milestone in the relation between Slovenes on the both
sides of the border. The Natisone river valleys received a lot of help from Slovenia. The
emancipation of Slovenia and entering the EU was very important for cross-border
cooperation in this area too. The present contacts mostly appear on cultural and educational
level. There is a lack in media cooperation; spreading of information is very weak. People
from the both sides of the border know very little about each other. Small, every day contacts
are also very rare and they depend on organized events and on price range on the both sides of
the border. We can say that the cooperation between the Slovene minority and Slovenia is
very poor. There are many reasons for such condition. First we must mention the border
which is very old and very badly transitional. The number of border crossings is very little;
traffic connections between states are very bad. The area of the Natisone river valleys is very
peripheral and undeveloped. The Slovene minority in this area experienced planned
denationalization and opression. All that resulted in a small number of the population, low
density and a weak demographic structure. The minority’s economy is very weak, there is a
lack of minority institutions and there is still no proper protection of their rights. Many
psychological obstacles and a lack of interest for cooperation are still present. Despite all the
negative factors there are also a few positive ones. Many cultural and similar clubs and
associations operate in this area. The number of active member is low but they are very active
on many fields. Bilingual primary school in Špeter is a very positive factor too. The future of
cross-border cooperation is in strengthening the present cooperation and spreading on new
fields. There are many chances in agriculture and tourism. These are also the main chances for
development of the Natisone river valleys. Chances exist but their realization depends on
many factors. The most important task is to stop the demographic degeneration and to
preserve the settling on the whole area. Modernization of infrastructure, specially roads is
very important too. The Slovene ethnic minority in Videmska region must have all the rights
that come from their position. Implementation of the act of the protection of the Slovene
minority must be started in practice as soon as possible. The ethnic minority in the Natisone
river valleys can survive and cooperate with Slovenia only if all their rights are assured. The
Slovene state should show more interest in the ethnic minority in the Natisone river valleys
and demand from the Italian state consistent implementation of the mentioned act.
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12 PRILOGE
12.1 SKUPEN DOKUMENT SLOVENCEV VIDENSKE POKRAJINE
»14. februarja 2001 se je za Slovence videnske pokrajine zaključilo dolgo povojno obdobje,
ko so bile vse energije usmerjene v boj za preživetje in za priznanje. Sprejet je bil zaščitni
zakon, ki nas priznava kot enakopravne Slovence in nam obenem ponuja tudi določene
inštrumente, da se kot skupnost začnemo bolj učinkovito zoperstavljati asimilaciji in istočasno
nenehnemu praznjenju naših vasi in dolin. Vstop Slovenije v Evropsko unijo je dodatno utrdil
položaj naše skupnosti in ji odprl nove možnosti rasti.
Danes imamo trdnejšo zakonsko podlago, naši upravitelji so se izrazili za vključitev v
območje zaščite v 18. občinah, še vedno pa si moramo prizadevati za uveljavitev ustavnega
načela enakih možnosti kot prebivalci goratega področja naše dežele in kot pripadniki
slovenske manjšine.
Gospodarstvo
To pravico nam zagotavlja sam zaščitni zakon, ki v 21. členu predvideva posebno finančno
postavko za socioekonomski razvoj. Dosedanje izkušnje dokazujejo,da je bil večji del teh
sredstev nenamensko uporabljen in brez vsakršne vizije gospodarske krepitve obmejnega
teritorija.
Na podlagi teh ugotovitev je potrebno, da je manjšina upoštevana kot subjekt in da bi tudi o
teh sredstev imela besedo posvetovalna komisija za probleme slovenske manjšine pri deželi
oziroma, da občine namenijo omenjena sredstva delnemu finansiranju evropskih razvojnih
projektov.
Možni razvoj in smernice za nadaljnje delo.
Kadrovanje, šolanje in izpopolnjevanje v slovenskem jeziku so podlaga, na kateri se lahko
gradi razvoj tega območja. Tudi ustanove in društva lahko kandidirajo na programe Interreg
Italija - Slovenija, Cilj 2 in druge evropske sklade. Kulturni, verski in izletniški turizem je
področje, na katerem razvijamo nove dejavnosti. Vzporedno s tem je potrebno podpirati
kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki že obstajajo na vsem teritoriju in v tem smislu okrepiti
vlogo Kmečke zveze v videnski pokrajini še posebej na območjih, kjer je gospodarstvo najbolj
šibko.
Šola in kultura
Podržavljenje špetrskega dvojezičnega šolskega središča pomeni nedvomno veliko pridobitev
in vključitev slovenskega izobraževanja v naši pokrajini med normalne in vsakomur dostopne
možnosti izbire. Potrebna pa je njegova nadgraditev z nižjo srednjo šolo ter s teritorialno
razširitvijo na ves obmejni pas videnske pokrajine. Obenem je treba okrepiti povezavo šole z
organizacijami na teritoriju in krajevnimi upravami. Na vsem obmejnem pasu videnske
pokrajine in v furlanskih središčih, kjer je močno prisotna slovenska manjšina, je mimo tega
potrebno spodbujati pobude in dejavnosti v smislu zakona 482/99, ki vrednotijo slovensko
kulturo in sodelovanje s furlansko in italijansko stvarnostjo.
Tudi na področju kulture se pojavlja potreba po večji povezanosti in koordinaciji, kar izhaja
iz množine pobud in prireditev ter iz okrepitve stikov znotraj slovenske manjšine v deželi in v
odnosu do sosednjih krajev čez mejo. V takih okvirih bo tudi skrb za slovenski jezik dobila
svoje mesto in pravi smisel. Še posebno pozornost je treba nameniti občinama Bardo in
Tipana, ki potrebujeta kulturnega animatorja, ki bo skrbel tudi za povezovanje že obstoječih
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pobud ter vidno vključevanje tiste stvarnosti v skupno manjšinsko življenje videnske
pokrajine.
V duhu združene Evrope je treba ustvariti pogoje za kulturno in jezikovno pluralno družbo in
v tem smislu še posebej pospešiti pobude čezmejnega sodelovanja, ki že potekajo.
Večnamensko središče
Kulturno delovanje še vedno ovira pomanjkanje primernih prostorov, kar onemogoča
realizacijo domačih in gostujočih prireditev in hkrati zmanjšuje vidljivost slovenske manjšine.
Zamisel večnamenskega središča v Nadiških dolinah povezuje kulturno sfero in šolstvo, v
ospredju pa ima skrb za mladino, za njeno vključitev v slovenski krog tudi s ponudbo
primernih dejavnosti. Za mlade ljudi je zelo pomembno razvijanje izven šolskih dejavnosti,
kjer ima svoje vidno mesto slovenska beseda. Center bi moral združevati kulturno ponudbo z
družabnostjo, to pomeni biti agregacijska točka tako za mlajše kot za starejše ljudi.
V tem smislu naj bi imel posebno vlogo tudi šport, ki je zdaj v domeni izključno italijanskih
krogov.
To je prioritetni načrt, okrog katerega zbrati naše ljudi, posebno mlade. Prizadevanja za
realizacijo večjega načrta namreč delujejo kohezijsko, spodbujajo ustvarjalnost in usmerjajo
v iskanje novih oblik dejavnosti.
Projekt zahteva tesno sodelovanje krajevnih uprav, dežele Furlanije Julijske krajine in
Republike Slovenije.
Mediji
Slovenska manjšina v videnski pokrajini potrebuje in si zasluži več vidljivosti tako doma kot
navzven. Potrebna je po eni strani večja prisotnost slovenskih medijev (deželni RAI, slovenski
radio in TV, Primorski dnevnik in drugo časopisje) in več prostora v njih za vidensko
pokrajino, po drugi strani pa tudi učinkovitejše obveščanje širše italijanske javnosti.
Ni sprejemljivo nadaljnje odlašanje pri podpisu konvencije med družbo RAI in predsedstvom
italijanske vlade; nerazumljiv je tudi mrk glede slovenskih televizijskih programov s strani
slovenske javne televizije.
Promocija slovenske kulture in slovenskega jezika
Skrbeti moramo zato, da se v medijih pojavljamo kot skupnost z lastno fiziognomijo, da tudi v
odnosu do javnosti uveljavimo našo ustvarjalnost in vzbudimo zanimanje za to, kar delamo.
Potrebno je zbrati dokumentacijo (pričevanja, fotografije, dokumente...), da se okrepi naš
zgodovinski spomin in na tej osnovi dogradi naša bodoča identiteta. V tem bi pomembno
vlogo lahko odigrali mladi s svojim znanjem, s sodobnimi pogledi in z novimi mediji (internet,
časopis na spletu).
Vse to naj bi okrepilo našo težo v okviru same slovenske manjšine in s tem tudi materialne
osnove za razvijanje normalnega delovanja. Nedopustno je namreč, da prihaja na celotno
območje videnske pokrajine le desetina manjšini namenjenih sredstev« (Skupen dokument
Slovencev videnske pokrajine, 2005).
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