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PRIMERJAVA NOTRANJE POVEZANOSTI IN ČEZMEJNIH FUNKCIJ DVEH
MANJŠIN V ITALIJI: SLOVENCI IN FURLANI
Izvleček:
V diplomskem delu sta predstavljeni dve manjšini v Italiji: Furlani in Slovenci. Namen dela je
preučitev notranje povezanosti in čezmejnih funkcij posamezne manjšine s predstavitvijo
dejavnikov: geografske, demografske ter gospodarske strukture ozemlja avtohtone poselitve
manjšine, številčnosti in organiziranosti manjšine, manjšinskega jezika, medijev, šolstva,
pravne zaščite, odnosa države matičnega naroda do manjšine, gospodarskega potenciala
manjšine, kulturne in gospodarske funkcije manjšine in čezmejnega sodelovanja. Glavni cilj
je primerjava obeh manjšin na podlagi obstoječih predstavitev. Pri izdelavi naloge si bomo
pomagali z obstoječo literaturo, statističnimi podatki, internetnimi viri in s pridobljenimi
podatki pri opravljenih intervjujih.
Slovenska narodna in furlanska jezikovna manjšina se po svojih prostorskih učinkih
pomembno razlikujeta med seboj, kar se kaže v notranji povezanosti pripadnikov manjšine in
v čezmejni funkciji manjšine. Slovenska manjšina je dobro organizirana, notranje povezana,
ima dve krovni organizaciji, je globalno zaščitena in odprta družba s čezmejnimi funkcijami.
Furlani pa so slabše notranje povezani in organizirani, nimajo krovnih organizacij, so pravno
zaščiteni, vendar nimajo svojih šol, gospodarsko pa imajo velike potenciale, zato je bolj
izrazita njihova gospodarska funkcija.
Diplomsko delo bomo zaključili s politično-geografskim vrednotenjem poselitvenega prostora
in funkcij manjšin.
KLJUČNE BESEDE: narodne manjšine, etničnost, Furlanija-Julijska krajina, slovenska
narodna manjšina v Italiji, Furlani, notranja povezanost, čezmejne funkcije
COMPARISON OF THE INNER CONNECTEDNESS AND CROSS BORDER
FUNCTIONS OF TWO MINORITIES IN ITALIA: SLOVENES AND FRIULIANS
Abstract:
This paper deals with the presentation of two minorities in Italy: Slovenes and Friulians. The
purpose of this paper is to study the inner connectedness and cross-border minority's functions
through the presentation of several factors: geographic, demographic, economic structure of
its autochton settled area, number of members of each minority, its organization, language,
mass media, educational system, legal acts, relations between minority and its homeland,
economic potential of each minority and cross-border functions. The main aim of the paper is
the comparison of the Friulian and Slovene minority on those bases. While preparing this
paper we will use the existing literature, statistical data, internet sources and also the data
gathered in the interviews.
The Slovene ethnic and Friulian linguistic minority are different according to special effects,
which are shown through their inner connectedness and cross-border functions. The Slovene
ethnic minority is well organized, the members of minority are connected with each other,
have two basic organizations, have a global legal protection and are an open society with
important cross-border functions (cultural, economic). The Friulians are not as well organized
as the Slovenians, they do not have their basic organization and they don't have their own
schools. But they are also legally protected, have a strong economic potential and therefore
that their economic function is more expressive.
At the end we will evaluate the living area of minorities and its functions.
KEY WORDS: ethnic minorities, ethnicity, Friuli-Venezia Giulia, Slovene ethnic minority in
Italy, Friulans, inner connectedness, cross-border function

4

KAZALO
1. UVOD .................................................................................................................................... 7
1.1. Nameni, cilji in delovna hipoteza diplomskega dela....................................................... 7
1.2. Način dela........................................................................................................................ 7
2. TEORETIČNI VIDIKI PREUČEVANJA ETNIČNIH MANJŠIN ....................................... 9
2.1. Teorije preučevanja etničnosti in etničnih manjšin......................................................... 9
2.2. Razvoj preučevanja etničnosti in etničnih manjšin ....................................................... 10
2.3. Narodna manjšina kot pojav s političnega, pravnega in prostorskega vidika ............... 11
3. PREDSTAVITEV S SLOVENCI IN FURLANI POSELJENEGA OZEMLJA ................. 14
3.1. Ozemlje avtohtone poselitve Slovencev v Italiji........................................................... 14
3.2. Ozemlje avtohtone poselitve Furlanov v Italiji ............................................................. 17
4. GEOGRAFSKI ORISI IN DEMOGRAFSKI RAZVOJ S SLOVENCI IN FURLANI
POSELJENEGA OZEMLJA ................................................................................................... 19
4.1. Kanalska dolina ............................................................................................................. 19
4.1.1. Geografski oris Kanalske doline ............................................................................ 19
4.1.2. Zgodovinski in demografski razvoj Kanalske doline............................................. 20
4.2. Rezija............................................................................................................................. 23
4.2.1. Geografski oris Rezije............................................................................................ 23
4.2.2. Zgodovinski in demografski razvoj Rezije ............................................................ 24
4.3. Beneška Slovenija ......................................................................................................... 26
4.3.1. Geografski oris Beneške Slovenije ........................................................................ 26
4.3.1.1. Zgodovinski in demografski razvoj Terske Beneške Slovenije .......................... 27
4.3.1.2. Zgodovinski in demografski razvoj Nadiške Beneške Slovenije........................ 29
4.4. Goriška pokrajina .......................................................................................................... 32
4.4.1. Geografski oris Goriške pokrajine ......................................................................... 32
4.4.2. Zgodovinski in demografski razvoj Goriške pokrajine.......................................... 34
4.5. Tržaška pokrajina .......................................................................................................... 38
4.5.1. Geografski oris Tržaške pokrajine ......................................................................... 38
4.5.2. Zgodovinski in demografski razvoj tržaške pokrajine ........................................... 39
4.6. Pokrajina Pordenone ..................................................................................................... 42
4.6.1. Geografski oris pokrajine Pordenone..................................................................... 42
4.6.2. Zgodovinski in številčni demografski razvoj pokrajine Pordenone....................... 43
5. POLITIČNO-GEOGRAFSKA, GOSPODARSKA IN DEMOGRAFSKA ANALIZA
POSELITVENEGA TER FUNKCIONALNEGA POSELITVENEGA OBMOČJA
SLOVENCEV IN FURLANOV V ITALIJI ............................................................................ 45
6. NOTRANJA POVEZANOST SLOVENSKE NARODNE MANJŠINE V ITALIJI.......... 52
6.1. Organiziranost slovenske narodne manjšine v preteklosti ............................................ 52
6.2. Organiziranost slovenske narodne manjšine danes....................................................... 55
6.3. Manjšinski jezik ............................................................................................................ 60
6.4. Manjšinsko šolstvo........................................................................................................ 61

5

6.5. Manjšinski mediji.......................................................................................................... 63
6.6. Pravna zaščita slovenske narodne manjšine v Italiji ..................................................... 65
6.7. Odnos Slovenije do slovenske narodne manjšine v Italiji............................................. 67
6.8. Gospodarski potencial slovenske narodne manjšine ..................................................... 68
7. NOTRANJA POVEZANOST FURLANSKE JEZIKOVNE MANJŠINE ........................ 70
7.1. Organiziranost furlanske jezikovne manjšine ............................................................... 70
7.2. Furlanski jezik ............................................................................................................... 71
7.3. Furlansko manjšinsko šolstvo ....................................................................................... 73
7.4. Furlanski manjšinski mediji .......................................................................................... 74
7.5. Pravno varstvo furlanske jezikovne manjšine............................................................... 75
7.6. Gospodarski potencial furlanske jezikovne manjšine ................................................... 76
8. ČEZMEJNE FUNKCIJE MANJŠINE................................................................................. 78
8.1. Funkcija čezmejnega sodelovanja slovenske narodne manjšine z državo matičnega
naroda ................................................................................................................................... 79
8.1.1. Čezmejna funkcija slovenske narodne manjšine na področju kulture ................... 80
8.1.2. Čezmejne funkcije slovenske manjšine na gospodarskem področju ..................... 83
8.1.3. Slovensko deželno gospodarsko združenje in Euroservis...................................... 85
8.1.4. Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Italijo................................................ 88
8.1.5. Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo v evropskih projektih ................. 89
8.1.5.1. Phare programi .................................................................................................... 90
8.1.5.2. Programi pobude Skupnosti INTERREG III ...................................................... 94
8.1.8. Sklad za male projekte ........................................................................................... 98
8.1.9. Analiza stanja in prihodnost čezmejnih funkcij slovenske narodne manjšine ....... 99
8.2. Funkcija čezmejnega sodelovanja furlanske jezikovne manjšine ............................... 100
8.2.1. Čezmejna funkcija manjšine na političnem področju .......................................... 101
8.2.2. Čezmejna funkcija furlanske manjšine na gospodarskem področju .................... 102
8.2.3. Čezmejna funkcija furlanske manjšine na področju kulture ................................ 103
8.2.4. Odnosi Furlanov z drugimi manjšinami na poselitvenem območju..................... 104
8.2.5. Analiza stanja in prihodnost čezmejnih funkcij furlanske jezikovne manjšine ... 106
9. PRIMERJAVA NOTRANJE POVEZANOSTI IN ČEZMEJNIH FUNKCIJ SLOVENSKE
NARODNE IN FURLANSKE JEZIKOVNE SKUPNOSTI................................................. 107
10. SKLEP.............................................................................................................................. 120
11. SUMMARY ..................................................................................................................... 122
12. LITERATURA IN VIRI .................................................................................................. 123
13. PRILOGE ......................................................................................................................... 131

6

1. UVOD
1.1. Nameni, cilji in delovna hipoteza diplomskega dela
Tema diplomske naloge se nanaša na problematiko etničnih manjšin, ki zadeva zelo
občutljivo tematiko predvsem z vidika prostorske percepcije funkcij manjšine. Narodna
manjšina je lahko most sodelovanja in povezovanja, zlasti z vidika lokalne, medregionalne ter
mednarodne integracije.
Naloga je poizkus primerjalne študije dveh manjšin v Italiji.
Naloga se ukvarja s problematiko notranje povezanosti in čezmejnimi funkcijami manjšin.
Glavni nameni naloge so:
¾ predstavitev pojma etničnih manjšin in razvoja preučevanja le-teh,
¾ predstavitev posamezne manjšine in poselitvenega prostora obeh manjšin,
¾ zgodovinski in demografski razvoj posamezne manjšine,
¾ predstavitev odnosa Italije do obeh skupnosti v okviru pravne zaščite,
¾ prestavitev notranje povezanosti posamezne manjšine ter
¾ predstavitev čezmejnih funkcij posamezne manjšine.
Glavni cilj diplomske naloge je primerjava notranje povezanosti in čezmejnih funkcij
slovenske narodne in furlanske jezikovne manjšine v Italiji.
Poskušali bomo uresničiti naslednje cilje:
¾ analiza funkcionalnega poselitvenega območja posamezne manjšine,
¾ predstavitev notranje povezanosti posamezne manjšine z opisom društev,
organizacij, šolstva, jezika ter medijev ter
¾ predstavitev funkcij manjšine pri čezmejnem sodelovanju na več ravneh,
predvsem na gospodarskem in kulturnem področju.
Končni cilj diplomskega dela pa je primerjalna matrika notranje povezanosti in čezmejnih
funkcij med tema dvema manjšinama v Italiji ter z njo povezan poizkus političnogeografskega vrednotenja poselitvenega območja in funkcij posamezne manjšine.
V skladu s cilji predlagamo naslednjo delovno hipotezo obstoječega besedila. Domnevamo
namreč, da se omenjeni manjšini pomembno razlikujeta po prostorskih učinkih. Manjšini sta
različno notranje povezani. in čezmejne funkcije manjšin se tudi razlikujeta. Različne pa sta
tudi njune čezmejne funkcije.

1.2. Način dela
Diplomsko delo je v osnovi sestavljeno iz treh delov.
V prvem delu smo posvetili pozornost teoretičnim okvirom preučevanja etničnosti in etničnih
manjšin ter razlagi narodne manjšine kot pojava s političnega, pravnega ter prostorskega
vidika. V tem delu smo se oprli na teoretična izhodišča več avtorjev (predvsem slovenskih), ki
so se ukvarjali s problematiko etničnosti, in s proučevanjem etničnih manjšin.
Drugi del naloge je namenjen predstavitvi posamezne skupnosti, in sicer Slovencev ter
Furlanov v Italiji. Slovenska narodna manjšina je predstavljena z geografskega, pravnega in
organizacijskega vidika. Predstavljeno je tudi sodelovanje med manjšino ter državo matičnega
7

naroda oziroma čezmejne funkcije. Prav tako je predstavljena furlanska jezikovna skupnost.
Pri tej obravnavi smo se oprli na literaturo različnih avtorjev, vire (internetne), statistične
popise, ocene, zakone idr. Z nestandardiziranimi intervjuji pa smo se bolje seznanili s
sedanjim položajem posamezne manjšine.
S problematiko slovenske narodne skupnosti v Italiji se je ukvarjalo že veliko slovenskih
avtorjev, kot so na primer: Lavo Čermelj, Vladimir Klemenčič, Milko Bufon, Pavel Stranj,
Milica Kacin Wohinz, Jože Pirjevec, Milan Bufon, Jernej Zupančič, Miran Komac, Norina
Bogatec ter še mnogo neomenjenih raziskovalcev Slovenskega raziskovalnega inštituta v
Trstu (SLORI), v sklopu katerega je bilo opravljenih že vrsta raziskav. Z narodnostno
problematiko se ukvarja tudi Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani, ki izdaja revijo
Razprave in gradivo, v kateri najdemo članke mnogih slovenskih in drugih strokovnjakov.
Furlani so proučeni mnogo skromneje. Od slovenskih avtorjev sta nekaj malega o njih
napisala Pavel Stranj in Milan Bufon. Pomemben delež pa je o Furlanih prispeval tudi Ernest
Steinicke in William Cisilino. Večina literature, raznih virov (mislim predvsem internet) in
člankov je predvsem v italijanskem in furlanskem jeziku.
V zadnjem delu naloge sledi primerjava furlanske in slovenske avtohtone etnične manjšine s
poudarkom na notranji povezanosti ter čezmejnih funkcijah manjšine ter poizkus političnogeografskega vrednotenja poselitvenega območja in funkcij manjšin.
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2. TEORETIČNI VIDIKI PREUČEVANJA ETNIČNIH MANJŠIN
2.1. Teorije preučevanja etničnosti in etničnih manjšin
Države in državne skupnosti so veliko starejšega nastanka od etničnih skupnosti in narodov. Z
njimi so se družbene vede in geografija pričele intenzivneje ukvarjati relativno pozno,
večinoma šele v zadnjih dveh oziroma treh desetletjih.
Ta teoretični primanjkljaj je mogoče pripisati kompleksnosti in spoznavni zapletenosti
etničnosti in nacionalnosti kot posebnega družbenega pojava, a tudi prepričanju, da je narodno
vprašanje predvsem evropski problem, ki naj bi bil rešen s formiranjem t.i. homogenih
nacionalnih držav ter z delitvijo večnacionalnih držav na več nacionalnih političnih enot po
prvi svetovni vojni. V obdobju, ko je nacionalizem pomenil predvsem oblikovanje »nacij«
(državnemu ozemlju prilagojena skupnost), je bilo vprašanje etničnosti in etnične
diferenciacije večinoma vrednoteno kot ovira ali element zadrževanja v procesu družbene
modernizacije. Ta je zlasti poudarjala integracijo ter obravnavala razredne konflikte in vlogo
države, zanemarjala pa etnični in kulturni vidik. Zanimanje za to se je porodilo pri
proučevanju izvorne neavtohtonosti priseljencev (na primer v ZDA), pri odkrivanju časovne
komponente etničnih pojavov oziroma pri ponovnem prebujanju etničnih skupin in narodov,
za katere se je zdelo, da so jih procesi modernizacije oziroma državne družbene
homogenizacije povsem odpravili. Pojav prebujanja oziroma renesanse narodov in etničnih
skupin po drugi svetovni vojni je bil problem, s katerim so se srečevali poleg držav tretjega
sveta tudi številne razvite države v postindustrijski dobi.
Osnovna razlika med klasičnimi teoretiki in sodobnimi avtorji je zlasti v tem, da se prvi
omejujejo na proučevanje nacij in pogojev za njihovo formiranje, torej da je njihov interes
usmerjen k razumevanju procesa državotvornosti, medtem ko drugi razumejo narode kot le
eno izmed možnih oblik pojavljanja etničnosti, kar se kaže v vrsti zgodovinskih, političnih,
socioloških in kulturno-antropoloških značilnostih.
Med sodobnimi proučevalci etničnosti in nacionalnosti izstavimo dva avtorja, in sicer
Anthonya Smitha in Ernesta Gellnerja. Prvi se je v številnih delih posvetil vprašanju odnosa
med etnijo in narodom, drugi pa je vprašanju vloge naroda v procesu formiranja enotnih
državnih in družbenih sistemov. Smith razume nacionalizem kot moderen evropski pojav od
konca 18. stoletja v okviru dolgotrajnejše etnične persistence in fluktuacije, saj lahko sodobna
nacionalna gibanja nastanejo le na podlagi predhodno obstoječe etnične strukture. Etnična
skupnost ali etnija je po njegovem mnenju posebna socialna skupina, ki jo povezuje lastno
samozavedanje in poimenovanje, skupen izvor ali zgodovina, opredeljen skupni kulturni ali
zgodovinski prostor, se pravi občutek teritorialne pripadnosti, skupni kulturni okvir jezikovne
narave ter aktivna medsebojna solidarnost. Po Smithu mora vsaka družbeno-politična skupina,
ki hoče postati nacija najprej prevzeti značilnosti neke etnije, med katere spadajo: izvorni
miti, migracije, osvobodilno gibanje in drugo (Bufon, 2000a).
Za Gellnerja je nacionalno gibanje neobhodno potrebno za nastanek nacij oziroma tistih
družbeno državnih entitet, s katerimi so nacionalisti v celoti identificirajo. Nacionalizem je
tipičen sodoben pojav oziroma pojav sodobnih industrijskih družb in državnih sistemov.
Poudarja, da je nacionalizem v svojem bistvu družbeno gibanje, ki za uresničevanje svojih
ciljev uporablja nekatere elemente, med katerimi sta najpomembnejši kulturna in jezikovna
podlaga.
Nacionalizem je poseben izraz človekove teritorialnosti, ki ni le etnocentričen, ampak teži
tudi k ekskluzivni kontroli lastnega družbenega prostora.
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Smithove in Gellnerjeve poglede lahko združimo v naslednji točki:
1. Etnična skupnost ali etnija je historična tvorba, ki združuje ljudi s skupnim
zgodovinskim razvojem, izročilom in jezikom. Je neformalna, bolj ali manj
obstojna in trajna politična in družbena skupnost, ki se je utrdila s sobivanjem na
določenem ozemlju, s skupno organizacijo, povezovanjem ter razlikovanjem od
ostalih bližnjih etničnih skupin.
2. V součinkovanju družbenih in ekonomskih transformacij so se nekatere politično,
kulturno in ekonomsko močnejše etnične skupine formalno konstruirale v narode
znotraj že obstoječih ali na novo definiranih političnih okvirov oziroma državah
(Bufon, 2000a).
Če povzamemo, je etnija objektivna kulturna in družbena formacija, ki jo sestavljajo
pripadniki istega etničnega izvora, jezika in zgodovinskega izročila na nekem ozemlju. Narodi
pa so etnije, ki so poleg objektivne uspešno razvili tudi subjektivno in institucionalno stran
etno-jezikovne identitete ter si prizadevajo, da bi poleg visoko razvitih kulturnih osnov
samozavedanja (jezik, izobrazba) uspeli ustanoviti tudi lastno državo ali zadovoljivo politično
oziroma teritorialno avtonomijo. Nacija (»nation state«) je narod, ki je uspel oblikovati lastno
državo in se v njej uveljavlja kot večinska ali dominantna družbena skupina.

2.2. Razvoj preučevanja etničnosti in etničnih manjšin
V Evropi so se tradicionalno največkrat ukvarjali z narodnimi manjšinami, medtem ko je
problematika »internih« ali regionalnih etno-jezikovnih manjšin stopila v ospredje
družbenega in političnega interesa šele v zadnjih desetletjih. Vprašanje narodnih manjšin je
postalo aktualno ob spreminjanju političnega zemljevida evropskega kontinenta v prvi
polovici 20. stoletja. S postopnim oblikovanjem nacionalnih držav je namreč veliko
prebivalcev Evrope dobilo status narodne manjšine, saj se večina političnih meja prekriva z
etničnimi (Klemenčič, 1990). Tedaj se je v določeni meri uveljavil princip zaščite narodnih
manjšin, ki je temeljil zlasti na recipročnosti, kar pomeni, da je lahko neka država opozarjala
mednarodno skupnost na probleme svojih manjšin le tedaj, ko je sama v zadovoljivi obliki
poskrbela za manjšine, ki je so živele znotraj te države. Ta težnja se je kmalu preoblikovala v
primere vse večjega vpliva močnejših držav v notranje razmere manjših držav pod pretvezo
skrbi do manjšin. Pojem recipročnosti je bil po drugi svetovni vojni v določenem neskladju s
principom državne suverenosti, zato so ga v glavnem odstranili iz mednarodne politične
prakse in vprašanje zaščite narodnih in drugih manjšin je postalo vse bolj notranja zadeva
zainteresiranih držav.
Danes se zdi zgodovinski proces državnega nacionalizma v večjem delu Evrope že zaključen
in države zato ne težijo več k ustvarjanju notranje homogenosti z brisanjem kulturne
različnosti, temveč pričenjajo razvijati pluralizem, kakršnega zahteva vključevanje v sodoben
in med seboj vse bolj integriran mednarodni sistem. Ta razvojni proces, ki je najprej zajel
razvitejši del Evrope, je ponovno opozoril na vprašanje narodnih in še posebej notranjih
oziroma regionalnih etničnih manjšin.
Od sredine 60. let dalje so se pojavila močna regionalna gibanja, ki so sprožila tako
imenovani neonacionalizem, ki je bil za razliko od klasičnega državnega nacionalizma
usmerjen k vrednotenju regionalne jezikovne in kulturne, a tudi družbene in gospodarske
specifike dotedanjih perifernih skupnosti. Z razkrojem večnacionalnih socialističnih držav v
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srednji in vzhodni Evropi so se osamosvojili tudi dolgoletni manjšinski narodi, kot so
Makedonci, Slovenci, Belorusi in drugi.
Evropa se je tako začela zavedati, da je njen kulturni in politični prostor veliko bolj razčlenjen
in pisan. V Evropi je nad 60 (ocena) različnih etničnih skupin oziroma narodov, kar pomeni,
da ima na tem kontinentu nad 50% etničnih formacij tudi lastno državo. Kljub temu pa je v
Evropi 140 manjšinskih situacij in približno 55 različnih manjšin, od katerih je manj kot
polovica narodnih manjšin, nekaj več kot polovica pa tako imenovanih »internih« manjšin
brez matične države (Bufon, 2000a).
V Sloveniji so se posamezniki ukvarjali s temi vprašanji že v 19. stoletju, bolj ali manj
organizirani začetki pa sledijo šele po drugi svetovni vojni (Klemenčič, 1990). Ti so bili
spodbujeni zlasti z razmejitvijo slovenskega etničnega ozemlja med štiri države.
Že pred začetkom druge svetovne vojne smo razpolagali s temeljnimi deli o problemih
slovenske manjšine v Avstriji in Italiji. Znanstveno delo se je nadaljevalo v obdobju med
drugo svetovno vojno. Leta 1925 je bil ustanovljen Manjšinski inštitut, ki ga je nasledil
Inštitut za narodnostna vprašanja (Klemenčič, 1990).
Do sedemdesetih let je prevladovalo pravno, zgodovinsko in geografsko preučevanje
problemov, tudi slovenske manjšine v Julijski krajini s Furlanijo v Italiji. Sedemdeseta in
osemdeseta leta predstavljajo za proučevanje nacionalnega vprašanja ter narodnih manjšin
pravi preporod, saj se je v tem času proučevanje razširilo na številne druge znanstvene
discipline. Povečalo se je tudi število znanstvenih inštitucij. Proučevanje se je razširilo na
skoraj vsa regionalna območja slovenske poselitve ter tudi na območja poselitve slovenske
manjšine v zamejstvu, prav tako pa so se začela tudi intenzivna sociološka proučevanja
tovrstnih problemov (Klemenčič, 1990).
Za nadaljevanje uspešnih proučevanj slovenskega narodnostnega vprašanja, predvsem
Slovencev v Italiji, imata zelo pomembno mesto dve inštituciji, in sicer Inštitut za
narodnostna vprašanja ter Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) z glavnim sedežem v Trstu.

2.3. Narodna manjšina kot pojav s političnega, pravnega in prostorskega vidika
Obstaja več definicij pojma narodnih manjšin. Definicija, ki jo najdemo v leksikonu pravi, da
je »narodna manjšina manjši del naroda, ki ne živi v matični državi (če ta sploh obstaja) in ki
se etnično in jezikovno razlikuje od večinskega naroda v skupni državi« (Leksikon
Cankarjeve založbe, 1973, str. 563). Od večinskega naroda se lahko razlikujejo tudi po
religiji, rasi in kulturni tradiciji. Naštete značilnosti imajo posamezne družbene posledice in
jim v družbi odrejajo posebno mesto. V grobem ločimo narodnostne manjšine na etnične in
verske. Pri zaprtih manjšinah, katere se bolj upirajo večini, je manjša asimilacija in tako se
bolj ohranjajo kulturne posebnosti (Veliki splošni leksikon, Ka- Ma, 1997). Ta definicija je
zelo poenostavljena in ne zajema zgodovinske ter prostorske komponente predstavljenega
pojma.
Medtem ko Grafenauer pravi, da je manjšina »v razmerju do matičnega naroda samo del
celote, naroda, ki ga opredeljujemo kot zgodovinsko izoblikovalo stalno skupnost ljudi, ki jo
združuje (Grafenauer, 1990, str. 17). Po drugi strani pa gre za »posebne dele prebivalstva, ki
se ločijo (ali razlikujejo) od večine po določenih narodnostnih posebnostih (jeziku, šegah,
kulturi, včasih veri) in v njihovem smislu poudarjajo svojo narodno samobitnost«
(Grafenauer, 1990).
Bufon je pojem narodne manjšine še natančneje opredelil. Manjšina je »socialna skupina, ki
je zaradi svojstvenih rasnih, etničnih in kulturnih značilnostih različna od večinske družbe, v
katero je vključena, in/ali diskriminirana iz socio-ekonomskega in političnega vidika« (Bufon,
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2000). Manjšine so tudi tiste socialne skupine s samosvojimi biološko-kulturnimi
značilnostmi, ki so »preživele« asimilacijske procese večinske družbe in v bolj ali manj
odločni obliki postavljajo tudi določene zahteve po priznanju lastnih etničnih pravic oziroma
lastne »drugačnosti« v okviru držav, v katerih se nahajajo. Tu je vključil še prostorsko
komponento, ki je za geografa še kako pomembna.
Etnična oziroma narodna manjšina je del nekega naroda, ki je zaradi zgodovinskih ali drugih
razlogov postala ločena od meja svojega naroda in se od večinskega naroda razlikuje po
svojih lastnih značilnostih, kot so: jezik, kultura, vera, rasa in podobno. Pomemben aspekt
narodne manjšine je avtohtonost le- te, kar pomeni, da je prisotna v nekem prostoru že toliko
časa, da je prisostvovala k oblikovanju kulturne pokrajine.
V strukturnem pogledu delimo etnične manjšine na teritorialne in neteritorialne, razširjena pa
je tudi delitev med avtohtone in neavtohtone manjšine. Pri teritorialnih manjšinah lahko
razlikujemo:
¾ regionalne manjšine z lastnim, bolj ali manj avtonomnim ozemljem (Katalonci,
Valežani),
¾ nacionalne manjšine, kjer lahko pride do zrcalne (Danci v Nemčiji, Nemci na
Danskem) ali enostranske distribucije (Nemci v Italiji in Franciji),
¾ teritorialno kompaktne manjšine, ki so razdeljene med več držav (Baski),
¾ izvorno enotne, a teritorialno bolj ali manj deljene manjšine (Retoromani),
¾ manjšine znotraj manjšin (Ladinci na Južnem Tirolskem) (Bufon, 2000a).
Po Koterjevem mnenju med teritorialnimi etničnimi manjšinami razlikujemo še tiste, ki:
¾ so prostorsko vezane na matični narod, kjer lahko predstavljajo ostanke nekdaj
dominantne skupnosti ali del sedanje skupnosti, s katero je večinski narod živel
v enakopravnih razmerah,
¾ niso prostovoljno vezane na matični narod,
¾ brez matičnega naroda, ki se navezujejo na večjo etnično skupnost v sosednji
državi,
¾ brez matičnega naroda, ki so v celoti prisotne v eni državi (Furlani v Italiji),
¾ izhajajo iz staroselskih skupnosti,
¾ neteritorialne manjšine, tradicionalno živeče v diaspori, ki se v določenih
primerih, lahko sklicujejo na lastno državo, v drugih pa ne ter
¾ neteritorialne manjšine, ki so nastale na osnovi novejših selitvenih tokov (Koter,
1993).
Takšna razporeditev lahko vzbudi vrsto pomislekov, saj je v praksi zelo težko ločiti na primer
med teritorialnimi manjšinami, ki niso prostorsko vezane na matični narod in neteritorialnimi
manjšinami.
Glede na status avtohtonosti in neavtohtonosti lahko opredelimo naslednje tipe manjšin:
¾ Aborigine, staroselce, druge podobne skupnosti,
¾ Druge etnične skupnosti z zgodovinsko prisotnostjo v svojem naselitvenem
območju,
¾ Neavtohtone skupnosti, ki so se na sedanje območje bivanja priselile v okviru
osvajalskih in podobnih gibanj,
¾ Neavtohtone skupnosti, ki so jih na sedanje območje bivanja naselile zunanje
dominanten skupnosti,
¾ Razseljene skupnosti,
¾ Begunce in politične migrante ter
¾ Ekonomske migrante (Bufon, 2000a).
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Zupančič pa narode manjšine še natančneje deli glede na:
¾ nastanek (gre za posledico starih migracij ali razmejitev),
¾ število (težko opredeliti; različni statistični kriteriji in ocene),
¾ pravni status (zaščitene ali nezaščitene),
¾ stopnjo institucionalizacije (organizacija manjšine v smislu nacionalno
pomembnih institucij, npr. šola) in
¾ značilnost poselitve (Zupančič, 2002).
Glede na organiziranost in način poselitve delimo narodne manjšine na dve podskupini, in
sicer na manjšine brez države matičnega naroda, ki obsegajo:
¾ manjšine s široko avtonomijo v eni državi (Škoti, Retoromani),
¾ manjšine s široko avtonomijo v več državah (Baski, Katalonci),
¾ manjšine s šibkejšo institucionaliziranostjo v eni državi (Furlani, Lužiški Srbi),
¾ manjšine s šibkejšo institucionaliziranostjo v več državah (Laponci, Gagauzi),
¾ manjšine s šibkejšo institucionaliziranostjo na nesklenjenem teritoriju (t.i.
etnični drobci) (Vlahi) in
¾ manjšine s šibkejšo institucionaliziranostjo z razpršeno poselitvijo (Romi)
(Zupančič, 2002).
Pri vseh narodih brez države oziroma manjšinam brez države matičnega naroda pa je odprto
vprašanje kvalitativne pripadnostim posebno tistih, ki ne razpolagajo z nobeno obliko
politične in teritorialne avtonomije (Bufon, 2000a). Slednje so zato velikokrat močno
integrirane v dominantno družbeno skupino in se le v manjši meri istovetijo z manjšinsko
skupnostjo.
V drugo podskupino pa spadajo manjšine z državo matičnega naroda, ki so lahko:
¾ sklenjene naseljene v več državah (Slovenci v Italiji, Albanci),
¾ sklenjeno naseljene v eni državi (Danci v Nemčiji),
¾ razpršeno naseljene na območju ene ali več drugih držav (Čehi na Hrvaškem),
¾ naseljene v obliki izoliranih otokov, kolonij, praviloma v urbanem okolju
(Judovske skupnosti) ter
¾ manjšine v obliki enega ali več »otokov« (Albanci v Italiji) (Zupančič, 2002).
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3. PREDSTAVITEV S SLOVENCI IN FURLANI POSELJENEGA OZEMLJA
3.1. Ozemlje avtohtone poselitve Slovencev v Italiji
Slovenci v Italiji so glede na organiziranost in način poselitve narodna manjšina z državo
matičnega naroda. Je zelo specifična, tipična obmejna manjšina s kompleksno zgodovinsko in
družbeno strukturo. Je manjšina na svojem poselitvenem ozemlju in nikjer ne predstavlja
večine, niti na lokalni ravni (Zupančič, 2002; Bufon, 2006).
Slovensko poselitveno ozemlje v Italiji delimo na šest bolj ali manj zaključenih pokrajinskih
enot, ki si od severa proti jugu sledijo: Kanalska dolina, Rezija, Terska in Nadiška Beneška
Slovenija, Goriška in Tržaška (Bufon, 1992). Skupna površina ozemlja, ki jo poseljuje
avtohtona slovenska manjšina, znaša 1.511 km2. Tu živi po ocenah različnih raziskovalcev in
organizacij okoli 50.000 do 100.000 Slovencev, kar vidimo v spodnji tabeli (Geografski atlas
Slovenije, 1998; World directory of minorities, 1997).
Tabela 1: Ocene številčnosti slovenske narodne manjšine v Italiji
AVTOR

LETO TRŽAŠKA
POKRAJINA
1958
65.000
1974
24.706
1975
25.544
1996
29.119
1996
25.000

GORIŠKA
POKRAJINA
20.000
10.533
11.766
8.427
11.000

VIDEMSKA
POKRAJINA
40.000
16.935
12.104
9.336
25.000

Čermelj
Valussi
Alpina
Ballinello
Ministrstvo za
notranje zadeve
Stranj
1992
49.000
19.000
28.000
Vir: Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran, 2004, str. 87

SKUPAJ
125.000
52.174
49.414
46.882
61.000
96.000

Slovenci tvorijo na svojem avtohtonem ozemlju manj kot 20% celotnega prebivalstva. Večina
slovenskega prebivalstva je osredotočena v dveh mestih, in sicer v Gorici ter v Trstu, vendar
pa tam predstavlja slovenstvo manjšinski element. Ocene kažejo, da več kot 50% pripadnikov
slovenske manjšine živi na Tržaškem, nadaljnjih 20% pa na Goriškem urbanem območju.
Slovenci so večinsko prebivalstvo le v manjših, neurbanih upravnih enotah, kar izkazuje
protislovje: moč in šibkost hkrati. Gre za izrazito urbanizirano manjšino, ki pa danes še
najmanj obvladuje ravno svoj mestni element območja avtohtone poselitve (Bufon, 2000).
Etnično ozemlje Slovencev v Italiji poteka preko treh upravno- političnih enot: idemska,
Goriška in Tržaška pokrajina (Bufon, 1992), ki so del avtonomne dežele Furlanije- Julijske
krajine.
V zadnjih dveh desetletjih je nastalo območje nove zgostitve Slovencev na industrializiranem
in urbaniziranem območju Vidma v Furlanski nižini (Geografski atlas Slovenije, 1998).
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Zemljevid 1: Slovenci v zamejstvu (merilo: 1: 1.000.000)

Vir: povzeto po Nacionalni atlas Slovenije, 2001, str. 131
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Tabela 2: Imena občin in njihova površina po pokrajinah, kjer živijo Slovenci
Slovensko ime

Italijansko ime

TRŽAŠKA POKRAJINA
PROVINCIA DI TRIESTE
Dolina 1 S. Dorligo della Valle
Devin-Nabrežina 2 Duino-Aurisina
Milje 3 Muggia
Repentabor 4 Rupingrande
Zgonik 5 Sgonico
Trst 6 Trieste
GORIŠKA POKRAJINA
PROVINCIA DI GORIZIA
Krmin 7 Cormons
Doberdob 8 Doberdò del Lago
Dolenje 9 Dolegna del Collio
Foljan-Sredipolje 10 Fogliano Redipuglia
Gorica 11 Gorizia
Medeja 12 Medea
Tržič 13 Monfalcone
Ronke 14 Ronchi dei Legionari
Zagraj 15 Sagrado
Števerjan 16 San Floriano del Collio
Sovodnje 17 Savogna d'Isonzo
Štarancan 18 Staranzano
VIDEMSKA POKRAJINA
PROVINCIA DI UDINE
Ahten 19 Attimis
Čedad 20 Cividale
Dreka 21 Drenchia
Fojda 22 Faedis
Grmek 23 Grimacco
Bardo 24 Lusevera
Naborjet - Ovčja Vas 25 Malborghetto – Valbruna
Gorjani 26 Montenars
Neme 27 Nimis
Tablja 28 Pontebba
Praprotno 29 Prepotto
Podbonesec 30 Pulfero
Rezija 31 Resia
Šentlenart 32 San Leonardo
Špeter 33 San Pietro al Natisone
Sovodnje 34 Savogna
Srednje 35 Stregna
Tipana 36 Taipana
Čenta 37 Tarcento
Trbiž 38 Tarvisio
Tavorjana 39 Torreano
Skupna površina

km2
211.82
24.51
45.17
13.66
12.68
31.31
84.49
227.43
34.58
26.85
12.49
7.77
41.11
7.30
20.52
16.98
14.14
10.57
16.41
18.71
1,119.16
33.36
50.57
13.28
46.61
16.33
52.80
119.90
20.55
33.82
97.67
33.24
48.03
119.19
27.00
23.98
22.11
19.70
65.47
35.08
205.59
34.88
1,558.41

Vir: URL: http://www1.fa.knaw.nl/mercator/regionale_dossiers/Slovene_in_Italy.htm
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3.2. Ozemlje avtohtone poselitve Furlanov v Italiji
Furlani so številčna nekonstituirana jezikovna manjšina v Italiji. Število pripadnikov
furlanske jezikovne manjšine se giblje med 500.000 in 750.000. Po drugi oceni pa naj bi jih
bilo okoli 850.000, kar predstavlja 1,5 % vseh prebivalcev Italije (Manjšine in čezmejno
sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran, 2004). Furlanska jezikovna manjšina je v FurlanijiJulijski krajini najštevilčnejši narod. Živijo v Videmski, Pordenonski pokrajini, v zahodnem
delu Goriške pokrajine v avtonomni deželi Furlaniji-Julijski krajini (Bufon, 1995; World
directory of minorities, 1997;
URL: http://www.uoc.es/euromosaic/web/document/friula/an/i1/i1.html).
Furlani si delijo z ostalimi retoromanskimi skupinami vzhodnih in osrednjih Alp sorodno
historično izkušnjo ohranjanja novolatinske jezikovne prakse. »Zaradi sorodnosti med temi
skupinami jih večkrat dele med zahodne Ladince, ki živijo v švicarskem kantonu
Graubüngen, osrednje Ladince, ki živijo v Dolomitih, in vzhodne Ladince ali Furlane«
(Bufon, 1995, str. 130).
Prostor, ki ga poseljujejo Furlani, je etnično mešano okolje, saj tam živijo tudi slovenska
narodna manjšina in italijansko prebivalstvo. Zanimivo je to, da imajo Italijani furlanski jezik
pogosto le za narečje.
Furlanski etnični prostor je vpet med dve pravokotno potekajoči osi, in sicer v smeri sever–
jug Tablja-Oglej ter v smeri zahod–vzhod Spilimbergo-Čedad (Stranj, 1999).
V 175 občinah dežele Furlanije- Julijske krajine (od skupno 213) je znatna prisotnost
državljanov, ki govori furlanski jezik
(URL:http://www.lingue.regione.fvg.it/Minor/sl/homepage_comunita.aspx).
Prisotnost tega avtohtonega prebivalstva v sedanji deželi Furlaniji-Julijski krajini je sad
zgodovinskega naseljevanja v teku stoletij. Pripišemo ga lahko preseljevanju narodov, še bolj
pa številnim vojnim dogodkom, ki so v zadnjih dveh stoletjih posegli v sedanje deželno
ozemlje in prinašali pogoste premike meja, tako da se je pojavil za sedanjo severovzhodno
italijansko mejo celo naziv "premična meja"
(URL: http://www.lingue.regione.fvg.it/Minor/sl/homepage_comunita.aspx).
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Zemljevid 2: Etnična struktura Furlanije-Julijske krajine (brez Tržaške pokrajine)
po ocenah iz leta 1975

Vir: Steinicke, 1991, str. 30
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4. GEOGRAFSKI ORISI IN DEMOGRAFSKI RAZVOJ S SLOVENCI IN FURLANI
POSELJENEGA OZEMLJA
Slovenska narodna manjšina v Italiji sobiva s furlansko jezikovno manjšino, zato bomo
predstavili geografske orise tistih pokrajin, kjer živita obe manjšini in predstavili skupni
demografski razvoj pokrajin.

4.1. Kanalska dolina
4.1.1. Geografski oris Kanalske doline
Kanalska dolina je alpska dolina v smeri vzhod–zahod vzdolž savske tektonske prelomnice
med Pontabljem (italijansko Pontebba) in Trbiško kotlino (italijansko Conca di Travisio), ki
predstavlja naravno križišče, saj se tu dolina cepi na tri nadaljnje smeri: na sever skozi prelaz
Vrata (italijansko Coccau, nemško Thorl) proti Beljaku, proti jugu preko Rabeljske doline in
prelaza Predel v Soško dolino ter na vzhod skozi prehod Rateče (italijansko Fusine in
Valromana) v dolino Save. Rabeljska dolina se nadaljuje do Nevejskega sedla (italijansko
Sella Nevea), od koder je možen prehod po Reklanski dolini do Kluž (italijansko Chiusaforte)
v Železno dolino (italijansko Canale di Ferro), ki povezuje Pontabelj s Furlansko nižino
(Stranj, 1999; Geografija Slovenije, 1998).
Kanalska dolina ima torej pomembno prometno funkcijo zaradi svoje geografske lege. Na
severu se dvigajo Karnijske Alpe, na jugu pa dolino omejujejo Julijske Alpe.
Je hribovita pokrajina, saj leži preko 71% njenega ozemlja nad 1000 m visoko in vključuje
več dvatisočakov (Montaž). Precejšen del ozmelja preraščajo predvsem iglasti gozdovi
(58,7%) (Backe e tal, 1990).
Dolina je dolga 23 kilometrov, njeno dno pa je široko do en kilometer in doseže najvišjo
točko na razvodju jadranskega in črnomorskega porečja pri Žabnicah (italijansko
Camprorosso). Tu je že v davni preteklosti potekal eden najugodnejših prehodov čez Vzhodne
Alpe, t.i. rimska postaja Larix, ki je domnevno stala na razvodju in je označena že na Tabuli
Peutingeriani iz 2. stoletja pa Kristusu (Stranj, 1999).
Slika 1: Tablja (italijansko Pontebba)

Vir: URL: http://www.turismo.fvg.it/turismo2004/img_localita/pontebba.jpg
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4.1.2. Zgodovinski in demografski razvoj Kanalske doline
Območje Kanalske doline so Slovenci poselili v 6. stoletju. Do konca srednjega veka je ostalo
večinoma etnično homogeno ozemlje, potem pa so se zaradi razvoja železarstva začeli
priseljevati v Naborjet in Trbiž Furlani, ki so se kasneje večidel ponemčili. V 15. stoletju je
nastalo veliko nemških naselbin okoli Trbiža in Žabnic, saj sta naselji prejeli tržne pravice od
bamberškega škofa. Proti sredini 17. stoletja je nemško prebivalstvo prevladalo tudi v Tablji,
kamor so se naselili zlasti uradniki in vojaki, saj je postala za ta kraj mejna funkcija čedalje
bolj izrazita. Priseljeni Furlani so se skoraj v celoti ponemčili, tako da so v sredini 19. stoletja
Nemci močno prevladovali v Trbižu, Naborjetu in Tablji, Slovenci pa v vseh ostalih občinah
trbiškega okrožja, zato je bila Kanalska dolina izrazito etnično mešana, saj je bilo po
občevalnem jeziku 48% od vsega prebivalstva Slovencev, 52% pa Nemcev. Od tedaj so
priselitveni tokovi iz ostalih avstrijskih dežel in asimilacija slovenskega prebivalstva močno
zmanjšali slovensko komponento v tem prostoru.
Pred prvo svetovno vojno je prišlo do intenzivnejše priselitve Furlanov, ki so ohranili svoje
italijansko državljanstvo. Do leta 1918, ko je Kanalska dolina spadala v okvir političnih meja
Avstrije, je potekala močna germanizacija (Bufon, 1992; Geografija Slovenije, 1998).
Po prvi svetovni vojni je bila Kanalska dolina priključena Italiji, natančneje Videmski
pokrajini leta 1923 (Bufon, 1992). Tako je nova državna meja odrezala Kanalsko dolino od
njenega tradicionalnega zaledja, kar je povzročilo velik val priseljevanja romanskega
prebivalstva, ki je zaradi narodne pripadnosti dobilo privilegiran položaj v lokalni družbi. V
fazi fašizma pa se je vršila asimilacija avtohtonega prebivalstva (Stranj, 1999).
Italijanski popis iz leta 1921, ki je zadnji upošteval tudi etnično strukturo, kaže na sledečo
narodnostno strukturo: največ je bilo Nemcev (51%), manj Italijanov (15%: tu so prišteti vsi
Furlani in državni uslužbenci), Slovencev 13% ter »tujcev« 21%.
Veiter (Veiter, 1933) je leta 1933 ocenil italijanski del prebivalstva (brez vojakov) na 11%,
nemški del na 63%, slovenski pa na 26%. Leta 1939 pa je bila med italijansko in nemško
stranjo dogovorjena preselitev vsega nemškega prebivalstva v Kanalski dolini in Južnem
Tirolskem v Nemčijo. Preseljevali so se lahko tudi prebivalci, ki so bili leta 1918 avstrijski
državljani, torej tudi Slovenci in Ladinci. Večina prebivalcev je optirala v Nemčijo, v
izpraznjene domove v Kanalski dolini pa so italijanske oblasti naselile priseljence iz Furlanije
in Veneta (Bufon, 1992). V tem obdobju se je izselilo največ do 6.000 Nemcev in več kot
1.000 Slovencev (Geografija Slovenije).
Po drugi svetovni vojni so različne ocene kazale na nazadovanje števila slovenskega,
nemškega in furlanskega ter naraščanje italijanskega prebivalstva. Po podatkih trbiške
cerkvene dekanije je bilo leta 1950 20% prebivalstva Kanalske doline slovenskega izvora. Za
leto 1974 je raziskovalna skupina «Alpina« iz Bellinzone z anketo ocenila delež Slovencev na
18% in delež Furlanov na 36%, raziskovalec Venosi pa je leta 1972 slednjega ocenil na 12%
(Valussi, 1974; Bufon, 1992).
Ocene o narodnostni pripadnosti za leto 1981 so si še bolj različne: po eni oceni naj bi bila
etnična struktura Kanalske doline sestavljena iz 83% Italijanov in Furlanov, 9-12% Slovencev
in 5-8 % Nemcev. Po vladni oceni za leto 1983 naj bi slovensko prebivalstvo tvorilo 10 %
prebivalstva, Italijanov naj bi bilo 81,4 % in Nemcev 8,5 %
(URL: http://www.slovenci.it/kanalska.htm; Bufon, 1992). Po podatkih za leto 1986 pa je
razvidno, da v Žabnicah 25% prebivalstva govori slovenski jezik, 70% italijanski jezik, 5% pa
nemški jezik. Otroci iz mešanih zakonov uporabljajo slovenščino v 13% primerov, otroci s
slovenskimi starši pa uporabljajo slovenščino v 53% primerov (Tabor Kanalska dolina 86,
1987).
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Tabela 3: Pregled podatkov popisov in ocen glede na narodnostno strukturo Kanalske doline
od leta 1846 do 1983
ABSOLUTNE VREDNOSTI
Leto
1846
1880*
1890*
1900*
1910*
1910
1921*
1921
1936
1950
1960
1971
1972
1972
1983*
1983

Celotno
prebivalstvo
6.139
7.996
7.598
8.011
8.614
6.843
7.550
7.550
12.708
8.961
11.842
11.189
10.693
10.608
9.559
8.886

Slovenci
2.558
2.487
2.487
2.160
1.682
3.379
1.650
1.650
1.555
1.760
1.895
1.663
1.268
1.888
1.166
895

Italijani

Nemci

1.207
900
7.502
6.369
9.097
7.031
8.895
2.999

3.581
4.842
4.852
5.562
6.447
3.464
4.186
5.000
4.051
832
850
2.495
530
1.898

7.236

755

RELATIVNE VREDNOSTI

Furlani

Slovenci
41,7
31,1
32,7
27,0
19,5
49,4
13,4
21,9
9,1
19,6
16,0
14,9
11,9
17,8
12,2
10,1

3.823

Italijani

Nemci

Furlani

14,7
11,9
59,0
71,1
76,8
62,8
83,2
28,3

58,3
60,6
63,9
69,4
74,8
50,6
50,9
66,2
31,9
9,3
7,2
22,3
4,9
17,9

36,0

81,4

8,5

Vir: Stranj, 1999, str. 107 (* popis)
Tabela 4: Steinickova ocena etnične strukture Kanalske doline za leto 1983
Ime naselja
Ahlete
Zagrad
Koprivnik
Bela Peč
Žabnice
Rabelj
Fliči
Kokovo
Rute
Trbiž

Slovenci

PREBIVALSTVO
Nemci
Avtohtono

SKUPAJ

Delež
avtohtonega
prebivalstva

Delež
neavtohtonega
prebivalstva

28
396
3

157
132
6

185
528
9

683
783
1.246

27,1
67,4
0,7

15,1
75,0
33,3

31

32
56
173

32
56
204

310
99
3.346

10,3
56,6
6,1

15,2

OBČINA TRBIŽ

458

556

1.014

6.467

15,7

45,2

Ovčja vas
Ukve
Naborjet
Kuk
Sv. Katarina
Lužnice
OBČINA
NABORJETOVČJA VAS
Lipalja vas
Pontabelj
Avstrijska občina
PONTABELJ
KANALSKA
DOLINA

72
308
7

31
54
59

103
362
66

209
469
349

49,3
77,2
18,9

69,9
85,1
10,6

1
4

14
22

15
26

35
155

42,9
16,8

6,7
15,4

392

180

572

1.217

47,0

68,5

45

7
12

52
12

202
1.000

25,7
1,2

86,5

45

19

64

1.202

5,3

70,3

895

755

1.650

8.886

18,6

54,2

Vir: Stranj, 1999, str. 106
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Iz pregleda popisnih podatkov in ocen za narodnostno strukturo Kanalske doline izhaja, da je
do leta 1936 v dolini obstajala nekakšna slovensko- nemška bipolarnost. Po fazi optantov se
je staro poselitveno območje preoblikovalo. Avtohtono prebivalstvo je postalo manjšina. Obe
manjšini (nemška, slovenska) sta potrebovali kar nekaj let, da sta se opremili za delovanje v
novih razmerah. Nemška manjšina se je v povojnih letih angažirala za priključitev Avstriji,
slovenska pa je v 50-letih začela postavljati zametke kulturnega delovanja (Stranj, 1999).
Kanalska dolina predstavlja stično točko med tremi državami in štirimi etničnimi skupinami.
Dve v novejšem času sta priseljeni furlanska in danes dominantna italijanska etnična
skupnost, v preteklosti pa je bila avtohtona slovenska ter dominantna nemška etnična
skupnost. Ugotavljanje zanesljivega razmerja med temi manjšinskimi skupnostmi (Slovenci,
Italijani, Furlani) ter večinskim narodom je težko delo, a so že statistične metode v
narodnostno mešanih območjih pokazale svoje nezmožnosti pri prikazovanju etnične
strukture (Bufon, 1992).
Povzetek tega je, da je etnična struktura Kanalske doline zelo zapletena; saj je primer
jezikovno in kulturno mešane lokalne skupnosti, kjer v sožitju sobivajo Italijani, Slovenci,
Nemci in Furlani. Slovensko poselitveno ozemlje zajema vse tri občine Tabljo, NaborjetOvčja vas ter Trbiž, v občini Naborjet-Ovčja vas tvorijo več kot polovico prebivalstva.
Furlani pa poseljujejo predvsem občino Trbiž. Tu živi danes okoli 2.000 Furlanov in okoli
1.000 do 2.000 Slovencev. Največji delež Slovencev je v naselju Ukve.
Priložnost Kanalske doline vidimo v razvoju turizma (Višarje) in povezovanju pripadnikov
različnih manjšin med seboj.
Slika 2: Višarje poleti

Vir: URL: http://www.rkc.si/aktualno/3dezele02/strani/P0016118.htm
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4.2. Rezija
4.2.1. Geografski oris Rezije
Naslednja predvsem s Slovenci poseljena pokrajina v Italiji je Rezija, gorska dolina v
Zahodnih Julijskih Alpah (Enciklopedija Slovenije, 1996). Na zgornjem delu jo obdaja visoko
gorovje Kanina, v srednjem in spodnjem pa pogorja sredogorskega značaja. Desna pobočja
Rezije so strma, večinoma brez gozda, s kratkimi hudourniškimi potoki. Na prisojnih terasah
med hudourniškimi grapami pa so pašniki in travniki. Leva pobočja so manj strma, pritoki
daljši. Dno doline je razrezano v številne terase, na katerih se nahajajo polja in večja naselja
(Geografija Slovenije, 1998).
Osrednjo dolino je izoblikoval istoimenski potok (v rezijanščini Bila), ki izvira pod
Kaninskim pogorjem in se po približno 20-kilometrskem dolgem toku izliva pri kraju Bila v
Belo. Rezija obsega tudi stransko dolino Jarmana in zgornjo dolino Učje severno in vzhodno
od Muzcev (Enciklopedija Slovenije, 1996).
Za Rezijo je značilno izseljevanje, kar je razvidno tudi iz sledečega podatka: leta 1951 je tu
živelo 3.350 ljudi, danes pa jih živi le še 1.318. Dolina se prazni, v lanskem letu so se rodili le
trije otroci (Negro, 2006).
Poleg živinoreje ima večjo vlogo tudi turizem. Edino podjetje v Reziji je tovarna diamantnih
svedrov za zobozdravstvo v Solbici (Enciklopedija Slovenije, 1996). Ljudje se vozijo na delo
v Furlanijo.
Rezijo pa ogrožajo tudi naravne nesreče, predvsem potresi. Leta 1976 jo je prizadel močan
potres, ki je porušil ali močno poškodoval več kot 75% hiš. Uničenih je bilo mnogo vaških
domov in več cerkev. Konec leta 1977 je bila ustanovljena zadruga Ta Rožina dolyna, ki si je
prizadevala za celostni razvoj območja. Popotresna obnova je trajala vse do začetka
devetdesetih let. Potres in izseljevanje iz doline so zelo zmanjšale število prebivalstva
(Enciklopedija Slovenije, 1996, str. 192).
Upravno spada v Videmsko pokrajino. Zaradi orografske zaprtosti je dolina ohranila
slovensko arhaično kulturno dediščino.
Slika 3: Rezija

Vir: URL: http://www.afsfm-drustvo.si/izrocilo/plesi/rezija/
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Zemljevid 3: Dežela Furlanija-Julijska krajina

Vir: URL: http://www.resianet.org/index.asp?Pagina=9&TipoPagina=T1

4.2.2. Zgodovinski in demografski razvoj Rezije
Slovenci so najverjetneje poselili Rezijo preko Kanalske doline že okoli leta 600. Z izgubo
neposrednega stika s koroškim zaledjem pa so se povečale vezi z južnim, primorskim
poselitvenim delom. Sčasoma sta se koroška in primorska komponenta združili v rezijansko
narečje, ki se je zaradi odmaknjene lege doline razvil v samostojno govorico (Bufon, 1992).
Prav ta je dala Reziji poseben pečat ter značaj in kot taka je že v preteklosti vzbudila
zanimanje številnih raziskovalcev, na primer raziskovalca Bodouin de Courtenaya. Na
prehodu iz 18. v 19. stoletje sta dolino obiskala J. Potocky in A. Pišely, ki sta naznanila, da se
je tod ohranilo slovansko narečje (»ki ga Rus zlahka razume«), kar je vplivalo na kasnejše
etnično opredeljevanje (Bufon, 1992). Še danes hoče Severna liga izločiti Rezijo iz
globalnega zaščitnega zakona iz leta 2001, saj trdijo, da je to le arhaična oblika slovanskega
ljudskega jezika (Negro, 2006).
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Slika 4: Rezija

Vir: URL: http://www.resianet.org/index.asp?Pagina=1&TipoPagina=T1
Upravno je bila Rezija leta 1420 vključena v Beneško republiko. Leta 1797 so Rezija, Veneto
in Furlanija prišli pod Avstrijo, leta 1866 pa je postala del Kraljevine Italije (Enciklopedija
Slovenije, 1996).
Zunanjepolitični dogodki niso dosti vplivali na življenje v dolini. V primerjavi s sosednjimi
območji slovenskega etničnega ozemlja ni doživela slovenskega etničnega preporoda ali
vdora neavtohtonih etničnih skupin. Prav zaradi odmaknjenosti v narodnostnem pogledu ni
prišlo do razvoja nacionalne identitete Rezijancev oziroma t.i. slovenskih prebivalcev Rezije,
kakršnega so poznala ostala Italiji priključena območja slovenske poselitve v sredi 19.
stoletja. Identiteta slovenskih prebivalcev Rezije je zato tipičen izraz lokalne skupnosti, ki je
izredno navezana na svojo lastno kulturno specifiko, katera se izraža preko samosvoje
folklorne in slovanske narečne dediščine (Bufon, 1992).
Rezija je tako do danes ohranila skorajda nespremenjeno etnično strukturo. Prvi popis
prebivalstva v Italiji, ki je upošteval tudi etnično pripadnost, je bil izveden leta 1901, iz
katerega je razvidno, da je v Reziji takrat govorilo slovanski jezik preko 99% družin. Po
popisnih podatkih iz leta 1911 izhaja celo, da je uporabljalo slovenščino celotno prebivalstvo
Rezije. Poslednjič so etnično sestavo prebivalstva popisovali leta 1921 in tudi takrat so
celotnemu prebivalstvu doline pripisali uporabo slovenskega jezika (Bufon, 1992).
Po drugi svetovni vojni so le nekajkrat ocenjevali delež slovenskega prebivalstva. Leta 1974
je oceno etnične pripadnosti opravila študijska skupina »Alpina« iz Bellinzone na osnovi izjav
občinskih uradov. Po tej oceni izhaja, da tvori slovensko prebivalstvo 90%, italijansko 8% in
furlansko 2% celotne populacije Rezije. Po vladni oceni iz leta 1983 pa je bil delež
Slovencev še višji, znašal je 98% celotnega prebivalstva Rezije (Bufon, 1992).
Po letu 1400 so tako kot v vsej ostali Beneški Sloveniji začeli latinizirati priimke. Prebivalce
so sprva sezonsko zaposlovali v gradbeništvu, obrti ali v potujoči trgovini (Enciklopedija
Slovenije, 1996).
Za Rezijo je značilno že prej omenjeno izseljevanje, ki se je začelo že po prvi svetovni vojni.
Leta 1841 je živelo v Reziji 2.767 ljudi, največ jih je bilo leta 1911, in sicer 4.671 ljudi
(Enciklopedija Slovenije, 1996).
Zdaj živi v dolini (podatek za leto 2004) le še 1.244 prebivalcev (URL:
http://www.provincia.udine.it/p2k/Home/Territorio/Statistiche/Popolazione/Dati%20disaggre
gati/GranCleta042.xls). Drug podatek pa pravi, da je število Slovencev v Reziji okoli 1.400
(Geografija Slovenije, 1998). Torej je število Slovencev skorajda ekvivalento s številom vseh
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Rezijancev, za katere je značilno staranje prebivalstva, kar je razvidno tudi iz spodnjega
grafikona.
Grafikon 1: Starostna struktura Rezije
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Vir: URL:
http://www.provincia.udine.it/p2k/Home/Territorio/Statistiche/Popolazione/Dati%20disaggre
gati/GranCleta042.xls
Rezija je predvsem slovenska alpska dolina. Delež furlanske manjšine je zanemarljivo velik,
je pa vseeno pomemben. Pri vseh teh ocenah je potrebno poudariti, da gre za različne ocene in
metodologije pridobivanja rezultatov, zato so le-te pokazatelj približne slike dejanskega stanja
etnične strukture nekega območja. Potrebno pa je povedati tudi to, da je preteklo že nekaj let,
odkar so bile narejene zadnje ocene.

4.3. Beneška Slovenija
4.3.1. Geografski oris Beneške Slovenije
Beneško Slovenijo imenujemo tudi Benečija, Slovenska Furlanija, Slavia Friulana ali
Benecia. Glede na državno pripadnost jo imenujemo tudi Slavia Italia ali glede na
zgodovinski pomen Slavia Veneta (Stranj, 1999; Enciklopedija Slovenije, 1987).
Je najzahodnejši del slovenskega narodnostnega ozemlja v mejah italijanske avtonomne
dežele Furlanije-Julijske krajine (italijansko Friuli- Venezia Giulia) v Videmski pokrajini.
Meri okoli 577 km2. Celoto, katero tvorita porečje Nadiže in Tera, se deli na zahodno, srednjo
in vzhodno Beneško Slovenijo (Enciklopedija Slovenije, 1987; Stranj, 1999).
Pripada večinoma subalpskemu, severni del Terske Beneške Slovenije pa že predalpskemu
svetu. Na jugu prevladujejo gričevnat svet in doline, ki jih omejuje gora Matajur (1642 m), na
severu pa prevladujejo globoki in ozki debri, nad katerimi se dvigujejo dvatisočaki.
Razlikujeta se tudi po litološki sestavi, in sicer flišni gričevnati svet sestavljajo eocenski in
paleocenski laporji, peščenjaki in konglomerati, medtem ko tvorijo predalpski svet
mezozojski dolomiti in apnenci. Razvito hidrografsko omrežje dobiva v tem delu in pri drugih
območjih iz karbonatnih kamnin kraške značilnosti (Landarska in Nova jama). Terciarno
gričevje je podvrženo eroziji, zato so tu pogostejši zemeljski usadi. Gozdovi poraščajo osojne
strani, na prisojnih pa rastejo še mediteranske vrste, med njimi tudi antropogena trta. Velik
del površja preraščajo tudi kostanjevi gozdovi. Večja naselja se nahajajo na razglednih
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točkah, še zlati na stiku vzpetega in ravninskega sveta. Veliko je tudi majhnih naselij n
zaselkov, ki so deloma že opuščeni (Enciklopedija Slovenije, 1987).
4.3.1.1. Zgodovinski in demografski razvoj Terske Beneške Slovenije
Reziji najbližja je Terska Beneška Slovenija, ki jo z ene strani omejuje klasična etnična meja,
z druge pa današnja politična meja med Slovenijo in Italijo.
Meja, znotraj katere je v rabi tersko narečje, poteka na jugu po grebenih nad desnim bregom
Nadiže; od Tavorjane mimo Mažerol do državne meje med Italijo in Slovenijo. Zanimivost je,
da se tersko narečje uporablja tudi zunaj italijanske državne meje, in sicer v Robidišču. Meja
terskega narečja se potem na severu odmakne od državne meje in se skozi Viskorše gore in
Malega vrha spusti do Tera in se nadaljuje do izvira Bedrože na zahodu. To območje je hkrati
skrajna zahodna meja slovenskega jezika in »slovanskega jezikovnega areala v Evropi«
(Bufon, 1992, str. 41).
Južna meja je doživela skozi čas določene spremembe, saj je bil v preteklosti terski dialekt v
rabi tudi v krajih Sedile, Torjan, Ramandol ter v ostalih krajih na pobočju v neposrednem
zaledju pedemontalskih centrov.
Skupno obsega Terska Beneška Slovenija veliko ozkih predalpskih dolin: Tersko dolino, ki se
spusti do Čente, Karnahtsko dolino in dolino Lanje, ki se spuščata do Nem, strmo dolino
Maline nad Ahtnom ter kratki dolini Brega in Bistrice nad Fojdo oziroma Tavorjano, poleg
teh pa obsega še vrsto dolin in pobočij, ki so jih na severu izoblikovali nadiški izvorni
vodotoki (Bufon, 1992).
Slika 5: Izvir Tera

Vir: URL: http://www.kobarid.si/Turizem/Prospekti/Nadiza/NadizaSLO.html)
Tako razgibana in neenotna orografska podoba pokrajine je prispevala k izredni raznolikosti
krajevnih govorov, kar opozarja tudi na pomanjkanje skupnega gravitacijskega jedra, ki bi
lahko prispeval k večji družbeni, kulturni, ekonomski ter narodni koheziji tega področja
(Bufon, 1992).
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Stoletja je bila Beneška Slovenija (status samostojne enote imela do 16. stoletja), tako Terska
kot Nadiška, pod oblastjo Beneške republike, nato za krajši čas pod Habsburžani, od leta 1866
naprej pa je spadala pod Italijo (Geografski atlas Slovenije, 1998; Stranj, 1999).
Popis leta 1901 je le delno ugotavljal število neitalijansko govorečih družin. Med Slovane so
tako uvrstili 97% vseh družin iz občine Bardo, 96% v občini Tipana, 44% v občini Ahten,
34% v občini Fojda, 32% v občini Neme, 29% v občini Gorjani, 22% v občini Tavorjana ter
15% v občini Čenta. Popolnoma slovenska kraja sta bila Smardeča in Strele v tedanji občini
Podbardo, ki je danes priključena k občini Čenta. Delno slovenski kraji pa Mala Mazerja,
Loža in Sedile. Slovenci so prevladovali tudi v krajih Gorenja Černeja, Dolnje Dobje, Vižont,
Karnica ter delno v Ramandolu (Bufon, 1992).
Zaradi upravne razčlenjenosti Terske Beneške Slovenije, ki s Slovenci poseljeno hribovito
zaledje povezuje z večjimi furlanskimi pedemontanskimi centri, je tu zgodaj prišlo do etnične
pomešanosti. Etnično homogeni sta le občini Bardo in Tipana. Mnogo slovenskih družin je
živelo tudi v furlanskih pedemontanskih centrih, kot so: Gumin, Čenta, Neme, Ahten, Fojda.
Kasneje je prevlada furlanščine povzročila, da se je slovenski jezik ohranil le v perifernih,
hribovitih območjih. V tistih območjih, kjer je bilo slovensko prebivalstvo v stiku s
furlanskim, se je njihovo število zmanjševalo (cv: Bufon, 1992).
Demografski razvoj Beneške Slovenije je potekal razmeroma vzporedno z italijanskim do leta
1911. Do tega leta je emigriralo s sosednjih območij Furlanije že preko 10% prebivalstva (cv:
Stranj, 1999).
Popisni podatki iz leta 1911 so bili nekoliko natančnejši, saj je popis zajemal celotno
občinsko ozemlje in etnično pripadnost pripisoval posameznikom in ne več družinam. Iz teh
popisnih podatkov izhaja, da uporablja slovenščino 45% v občini Ahten, 31% v občini Fojda,
23% v občini Tavorjana, 21% v občini Neme, 100% v občinah Tipana in Bardo, 37% v občini
Gorjani in 12% v občini Čenta. Skupaj so Slovenci tega leta tvorili 35% vsega prebivalstva
Terske Beneške Slovenije.
Popis leta 1921 je dal podobne rezultate; v tem času naj bi slovensko govorilo 28% v občini
Fojda, 22% v občini Tavorjana, 36% v občini Neme, 16% v občini Gorjani, 11% v občini
Čenta, 96% v občini Tipana ter 100% v občinah Bardo in Ahten. V občini Ahten je delež
slovensko govorečih od leta 1911 do 1921 ¸je narasel kar za 55%. Skupno se je odstotek
Slovencev v Terski Beneški Sloveniji je znašal za skoraj 40% (Bufon, 1992).
Med letoma 1921 in 1931 se je prebivalstvo desetih pretežno slovenskih občin zmanjšalo za
8,6%, med letoma 1931 in 1951 pa le za 3,4%. Po vojni pa je sledilo močno izseljevanje,
predvsem (več kot polovica) žensk v starosti od 20 do 30 let (Stranj, 1999).
Za kasnejša obdobja so na voljo le ocene. Po vladni oceni iz leta 1952 izhaja, da je bilo
prebivalstva slovenskega izvora 20% v občini Ahten, 24% v občini Fojda, 54% v občini
Tavorjana, 86% v občini Bardo, 4% v občini Neme in 93% v občini Tipana. Občini Gorjani in
Čenta pa nista bili upoštevani. Skupni delež je ostal enak tistemu iz leta 1921 (40%) (cv:
Bufon, 1992, str. 42,43), čeprav se je v letih 1921-1952 zelo zmanjšal delež slovensko
govorečih v občini Ahten (za 80%).
Leta 1974 je študijska skupina iz Belllinzone ocenila narodnostno strukturo občin Terske
Beneške Slovenije na sledeče: v občini Bardo naj bi bilo 75% Slovencev od celotnega
prebivalstva, 20% Furlanov, 5% Italijanov, v občini Tipana 65% Slovencev, 30% Italijanov in
5% Furlanov, v občini Ahten pa 21% Slovencev, 77% Furlanov in 2% Italijanov, v občini
Tavorjana 11% Slovencev, ostali pa Furlani, v občini Fojda 13% Slovencev, 82% Furlanov,
in 5% Italijanov, v občini Neme 11% Slovencev, 84% Furlanov in 5% Italijanov, v občini
Čenta 93% Furlanov, 6% Italijanov in 1% Slovencev, v občini Gorjani pa naj bi živeli samo
Furlani.
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Po vladni oceni za leto 1983 naj bi bilo 98% prebivalstva občine Bardo in Tipana Slovencev,
25% pa v občinah Ahten, Neme, Fojda, Gorjani in Tavorjana. Po tej vladni oceni naj bi
skupen delež Slovencev v tej pokrajini znašal 36%.
Ne glede na različne ocene o deležu Slovencev v Terski Beneški Sloveniji je jasno, da
obstajata znotraj območja dva različna pasova: pedemontanski, etnično mešan pas (tu so
Slovenci v stiku s Furlani) in etnično bolj homogen hribovit pas s prevlado slovenskega
prebivalstva. Etnično mešan pas obsega občine: Gorjani, Čenta, Neme, Ahten, Fojda in
Tavorjana, kjer prevladujejo Furlani. Etnično homogen pas pa obsega le dve občini, in sicer
Bardo in Tipana (cv: Bufon, 1992).
Slovenski značaj imata gorati občini Bardo in Tipana, nižinske občine (Tavorjana, Fojda,
Ahten, Neme, Čenta, Gorjani) pa so bolj furlanske.
Število Slovencev v hribovitem delu je približno 2.000, v nižinskem delu pa jih živi okoli
3.000 (Bufon, 1992; Geografija Slovenije, 1998).

4.3.1.2. Zgodovinski in demografski razvoj Nadiške Beneške Slovenije
Drugačna je situacija v Nadiški Beneški Sloveniji, ki si s Tersko Beneško Slovenijo in Rezijo
deli skupno zgodovinsko in upravno usodo, vendar se po svojih družbenih, jezikovnih,
etničnih in pokrajinskih lastnostih v marsičem razlikuje. Nadiška Beneška Slovenija je za
razliko od Terske veliko bolj enotna in homogena. To pokrajino označuje doslednejši potek
državne meje, ki sledi večinoma hidrografski raztočni liniji med nadiškimi in soškimi pritoki,
ki so izoblikovali pahljačasto razporejen sistem dolin, ki ima svojo skupno točko v neposredni
bližini Čedada s Špetrom. Čedad (italijansko Cividale) se je na ta način že zgodaj razvil v
mezoregionalno središče nadiških Slovencev. Večja medsebojna povezanost prebivalstva v
Nadiški Beneški Sloveniji in razpoložljivost lastnega centralnega kraja je omogočila
ohranjevanje oziroma porast nacionalnega čuta med Slovenci, ki za razliko od terskega dela
niso bili vključeni v večje etnično nehomogene enote, temveč so bili v beneškem obdobju
celo združeni v enotno administrativno enoto s posebnimi pravicami tako imenovano Convalli
d' Antro e di Merso. Posebno poglavje predstavlja občina Praprotno, ki po svojih fizičnih
lastnostih, etnični in družbeni strukturi spada h krminskim Brdom, v upravno-gravitacijskem
pogledu pa v čedadsko območje (Bufon, 1992).
Slika 6: Nadiška Beneška Slovenija

Vir: URL: http://www.kobarid.si/Turizem/Prospekti/Nadiza/NadizaSLO.html
Nadiško Beneško Slovenijo so Slovenci naselili s soške strani že v začetku 8. stoletja. To
naselitveno ozemlje je zajemalo tudi Čedad, v katerem se je že za časa Beneške republike
slovenski jezik enakopravno uporabljal v javnosti. Konec prejšnjega stoletja naj bi v tem delu
etnična meja potekala od Ibane preko Britofa do Čel in sotočja med Ažlo in Nadižo, od koder
je nadaljevala do okolice Tavorjane (cv: Bufon, 1992; Geografija Slovenije, 1998).
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Popis leta 1901 je ugotovil, da govori »slovanski jezik« 97% družin v občini Špeter Slovenov,
99% v občinah Ronac (kasneje vključena v občino Podbonesec) in Sovodnje, 100% pa v
občinah Dreka, Grmek, Sv. Lenart, Srednje in Tarčet (kasneje bila vključena v občino
Podbonesec) ter 59% v občini Praprotno.
Demografski razvoj Beneške Slovenije je potekal razmeroma vzporedno z italijanskim do leta
1911. Do tega leta je emigriralo s sosednjih območij Furlanije že preko 10% prebivalstva, iz
Nadiških dolin pa le 3% (cv: Stranj, 1999).
Iz popisa leta 1911 izhaja, da je bilo celotno prebivalstvo nadiških občin slovensko, z izjemo
občine Praprotno, kjer je bilo Slovencev 55% tamkaj živečega prebivalstva. Zadnji popis, ki
je ugotavljal narodno pripadnost, iz leta 1921 je ugotovil, da ostajajo docela slovenske 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 bilo v Nadiški Beneški Sloveniji leta 1901 in 1911 okoli 95% slovenskega prebivalstva,
leta 1921 pa 91% (cv: Bufon, 1992).
Med letoma 1921 in 1931 se je prebivalstvo desetih, pretežno slovenskih občin zmanjšalo za
8,6%, med letoma 1931 in 1951 pa le za 3,4%. Po vojni pa je sledilo močno izseljevanje,
predvsem (več kot polovica) žensk v starosti od 20 do 30 let (Stranj, 1999).
Za kasnejša obdobja obstajajo le ocene. Po vladni oceni za leto 1952 je razvidno, da je v
občini Dreka 96% delež Slovencev, drugod naj bi bil nekoliko nižji; v občini Grmek 94%, v
občini Sovodnje 92%, v občini Srednje 90%, v občini Sv. Lenart 89%, v občini Podbonesec
85%, v občini Špeter 76%, v občini Praprotno pa celo 48%. Slovenci naj bi tvorili 83% vsega
prebivalstva Nadiške Beneške Slovenije (cv: Bufon, 1992).
Na vrhu furlanskega industrijskega vzpona v 70. letih so se začeli tudi Benečani vključevati v
novo prostorsko poselitveno dinamiko. Začeli so se naseljevati onkraj pasu manjših urbanih
središč, ki se razteza od Humina do Čedada ali širše od Trbiža do Gorice. Zelo zgodaj se je
začelo naseljevanje v videmskem obmestju (Stranj, 1999). Tako se je tja postopoma naselilo
več kot 1.500 družin (Geografija Slovenije, 1998).
Naslednjo oceno je izvedla študijska skupina iz Bellinzone leta 1974, iz katere je razvidno, da
v njej živi tudi furlanski živelj.
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Tabela 5: Ocena študijske skupine »Alpina« za leto 1974 o relativnem številu prebivalstva
Beneške Slovenije po etnični pripadnosti
Občina in območje
Italijani Furlani
Slovenci
Rezija/Resia
8,0
1,9
90,1
Bardo/Lusevera
5,0
20,0
75,0
Tipana/Taipana
30,0
5,0
65,0
Zahodna Benečija
18,1
12,2
69,7
Gorjani/Montenars
0,0
100,0
0,0
Čenta/Tarcento
6,5
92,8
0,7
Neme/Nimis
5,3
83,8
10,9
Ahten/Attimis
2,6
76,8
20,6
Fojda/Faedis
5,0
82,0
13,0
Tavorjana/Torreano
0,0
89,3
10,7
Čedad/Cividale
62,7
36,4
0,9
Srednja Benečija
24,9
70,1
5,0
Špeter/S. Pietro
55,0
25,0
20,0
Dreka/Drenchia
10,1
12,8
77,1
Grmek/Grimacco
4,8
10,8
84,4
Podbonesec/Pulfero
60,0
20,0
20,0
Sv.Lenart/S. Leonardo
65,0
2,0
33,0
Sovodenje/ Savogna
4,1
0,0
95,9
Srednje/Stregna
69,9
5,0
25,1
Praprotno/Prepotto
17,1
55,8
27,1
Vzhodna Benečija
41,9
18,0
40,1
BENEŠKA SLOVENIJA 27,9
52,4
19,7
Vir: Stranj, 1999, str. 164, 165
Etnična struktura občin naj bi bila takšna: v občini Dreka 77% Slovencev, 13% Furlanov in
10% Italijanov, v občini Grmek 84% Slovencev, 11% Furlanov in 5% Italijanov, v občini Sv.
Lenart 33% Slovencev, 65% Italijanov in 2% Furlanov, v občini Špeter 20% Slovencev, 55%
Italijanov in 25% Furlanov, v občini Podbonesec 20% Slovencev, 60% Italijanov, in 20%
Furlanov, v občini Sovodnje 96% Slovencev, 4% Italijanov, v občini Srednje 25% Slovencev,
70% Italijanov in 5% Furlanov ter v občini Praprotno 27% Slovencev, 56% Furlanov ter 17%
Italijanov (cv: Bufon, 1992).
Zadnjo oceno je napravil vladni dokumentacijski center leta 1983, iz katere je razvidno, da
predstavljajo Slovenci 98% celotnega prebivalstva vseh občinah Nadiške Beneške Slovenije z
izjemo občine Praprotno, kjer naj bi Slovenci tvorili 25% vsega prebivalstva (Bufon, 1992).
Pozitivni ekstrem v naraščanju števila prebivalcev predstavlja občina Špeter z otipljivim
družbeno-gospodarskim potencialom. Tako je Špeter postal glavno urbano in funkcijsko
središče Nadiških dolin (Stranj, 1999).
Na tem območju Nadiške Beneške Slovenije naj bi danes živelo okoli 8.000 Slovencev (brez
občine Čedad), kar opozarja na dejstvo, da je Nadiška Beneška Slovenija območje prostorsko
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kompaktne poselitve ter številčnega in organiziranega slovenskega prebivalstva (Bufon,
1992).
Za celotno Beneško Slovenijo (z izjemo Špetra) je značilno pospešeno staranje prebivalstva,
večanje deleža ženskega prebivalstva v starejšem pasu, padec rojstev in velik padec deleža
kmečkega prebivalstva (Stranj, 1999).
4.4. Goriška pokrajina
4.4.1. Geografski oris Goriške pokrajine
Goriška pokrajina meri 467,03 km2 (Krajevni leksikon Slovencev v Italiji, 1995) oziroma 473
km2 (Stranj, 1999). Na severu meji s Slovenijo, na vzhodu s Tržaško in Slovenijo, na zahodu
na Videmsko pokrajino ter na jugu meji na Tržaški in Pancanski zaliv (Krajevni leksikon
Slovencev v Italiji, 1995).
Goriška gravitira k reki Soči in združuje v sebi dve povsem različni območji, in sicer gorski in
gričevnat svet, ki tvori njen gornji tok ter Furlansko ravnino, ki se po Solkanskih vratih
razteza na njenem desnem bregu do morja. Ta naravno zaokrožena celota je sovpadala z
upravno do druge svetovne vojne (Stranj, 1999).
Sedanja slovensko-italijanska meja na območju Goriške je časovno najkrajša, ker poteka po
prostoru, ki ga je v preteklosti označevala dolgotrajna politična povezanost. Pokrajinska meja
poteka do morja po črti, ki je ločevala Italijo od cone A Julijske krajine pod Zavezniško
voaško upravo v povojnih letih od 1945 do 1947 in potem od Svobodnega tržaškega ozemlja
do leta 1954 (Krajevni leksikon Slovencev v Italiji, 1995). Reka Soča je izrazita naravna
ovira, zato je njen spodnji tok imel od nekdaj velik vojaški pomen (Stranj, 1999).
Goriška pokrajina je izrazito razčlenjena v dva paralelna dela, in sicer v ruralni del na desnem
bregu Soče, kjer se nahajata le dve središči nižjih centralnih stopenj (okoli 5.000 prebivalcev)
Krmin/Cormons in Gradišče/Gradisca in drugi urbani del na levem bregu Soče vzdolž
prometne osi Gorica–Tržič (v teh dveh mestih živi 50% vseh prebivalcev Goriške) (Stranj,
1999).
Najizrazitejši ločnici med naravnimi regijami sta prehod na severu iz ravnine v Briško
gričevje med Krminom in Ločnikom in skrajni rob kraškega sveta med Vipavo in morjem na
vzhodu, kjer stik z nižino zaznamujejo naslednja naselja: Petovlje (Peteano), Zagraj
(Sagrado), Sredipolje (Redipuglia), Romljan (Vermegliano), Selce (Selz) in Štivan (S.
Giovanni al Timavo), ki je že na Tržaškem (Stranj, 1999).
Slika 7: Gorica

Vir: URL: http://www.provincia.gorizia.it/custom/sez_cms.php?menu_id=710115
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V današnjem okviru Goriške pokrajine je izoblikovanih pet osnovnih enot: Brda, mesto
Gorica z okolico, Kras, Laško in vzhodna Furlanska nižina z lagunasto obalo.
Brda so rodovitna gričevnata pokrajina, ki se razprostira SZ od Gorice, med Sočo in Idrijo ter
med Korado na severu in Furlansko nižino na jugu. Večina površine je na nadmorski višini od
150 do 300 metrov in ima blago submediteransko podnebje. Prst je zelo primerna za
kmetijstvo, zlasti za sadjarstvo in vinogradništvo. Melik je ta del Posočja označil kot
»trikratno mejno pokrajino: z vidika državnih meja, v narodnostnem pogledu in po stiku z
veliko nižino« (Melik, 1960, str. 428). Melik razlaga morfološko genezo Brd kot nadaljevanje
vipavske eocenske geosinklinale proti zahodu (Melik, 1960). Območje se deli na dva dela; na
revnejši severni in bogatejši, gosteje poseljeni južni del. V naši zahodni sosedi obsegajo Brda
naslednje občine: Dolenje, del Krmina, Števerjan in skrajni severni del občine Gorica. K
Brdom lahko prištevamo še občine Koprivno, delno Moš ter Šlovrenc.
Goriški Kras je zaokrožena morfološka enota, podaljšek matičnega Tržaško-Komenskega
Krasa. Tod so naselja doživela razmeroma pozno prestrukturiranje iz polkmečkega, revnega
okolja v sodobno urbanizirano za bivanje privlačno okolje v bližini dveh mestnih jeder. Gre
za strnjeno območje slovenske poselitve z izjemo italijanskega naselja Martinščina (S.
Martino del Carso).
Naslednje območje slovenske poselitve na Goriškem je Gorica z okolico, ki obsega Goriško
ravan. Je nasipina Soče, ki v zgornjem delu teče ob Brdih, v spodnjem delu pa ob Krasu. V
Italiji leži manjši del, in sicer naselja Rupa, Sovodnje, Standrež, Peč ter Gorica s svojimi
severnimi obmestji (Stranj, 1999).
Goriško pokrajino sestavlja tudi Laško (italijansko Bisiacaria), kar je slovensko poimenovanje
za območje v obliki trikotnika med Krasom, Sočo in morjem, za katerega se rabi v
pogovornem jeziku tudi izraz Monfalconese, to pa je območje osmih občin, ki težijo k
osrednjem mestu Tržiču (italijansko Monfalcone). Obsega upravne enote: Tržič/Monfalcone,
Ronke/Ronchi dei legionari, Škocjan/S. Canzian d'Isonzo, Štarancan/Staranzano, FoljanSredipolje/Fogliano-Redipuglia, Turjak/Turiacco in Špeter/S. Pier d'Isonzo. Poleg družbene,
naravne in jezikovne meje je predstavljal Laško v preteklosti predvsem prehodno in stično
območje med dvema agrarnima področjema: kraškim in furlanskim. Danes pa je njegova
vloga izrazito industrijska in tranzitna. Na ozkem pasu se nahaja železnica, avtocesta,
letališče, pristanišče, lokalne ceste, daljnovodi ter plinovod. Tu se prometni tok iz Trsta
(italijansko Trieste) proti zahodu cepi v dve smeri; zahodno proti Benetkam (italijansko
Venezia) in severno proti Vidmu. Tretji, lokalni lok pa teče proti Gorici, ki je upravno
središče Goriške pokrajine, medtem ko je Tržič njen industrijski pol. Tako je območje
Laškega z gospodarsko- družbenega vidika sestavljeno iz dveh vzporednih pasov; iz
urbaniziranega in industrializiranega pasa pod kraškim robom, ki obsega občine: Zakraj,
Foljan, Ronke ter Tržič in iz drugega agrarnega pasu ob reki Soči, ki obsega Špeter, Turjak,
Škocjan ter občino Štarancan. Slednje dobivajo v zadnjem času vse bolj bivalno- urbano
vlogo (Stranj, 1999).
Preostali del Goriške tvorita Furlanska nižina z lagunasto obalo, ki je nastala kot rečna
nasipina. Obrežne sipine so spreminjale obalo, nastale so lagune in tako je nastal navidez
enovita nižinska pokrajina, ki prehaja v Furlansko nižino, od katere se v resnici razlikuje
zgodovinsko, kulturno in gospodarsko. Velik pečat je v goriški Furlanski nižini pustila
dolgoletna vključenost v Avstro-Ogrsko, kar je povzročilo zaposlitveno gravitacijo tega
nižinskega območja na nastajajoče industrijsko središče v Tržiču (Stranj, 1999).
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4.4.2. Zgodovinski in demografski razvoj Goriške pokrajine
Območje Goriške so Slovenci kolonizirali v 7. stoletju in imeli svoje središče v Gorici, ki je s
slovenskim imenom prvič omenjena leta 1001. Po nastanku goriške grofije je bilo v tem kraju
slovensko prebivalstvo v večini. Poleg slovenskega je bil prisoten tudi furlanski oziroma
italijanski element. Romanski element se je začel krepiti od 13. stoletja dalje, ko se je Gorica
razvijala v mesto (Stranj, 1999; Bufon, 1992). Naselje je leta 1210 dobilo tržne pravice, v 14.
stoletju pa še mestne pravice (Stranj, 1999).
Po izumrtju goriških grofov so leta 1500 Bovško, Tolminsko in del spodnjega Posočja dobili
Habsburžani. S sporazumom v Wormsu leta 1521 sta bila prisojenena Gorici (torej
Habsburžanom) tudi Gradišče in Oglej. Leta 1753 je bila ustanovljena goriška nadškofija.
Gorica je postala obmejno mesto v senci Trsta in obenem središče agrarnega okoliša. Večjo
vlogo je dobila, ko je postala središče nadškofije in združene Goriško–Gradiščanske dežele
(cv: Stranj, 1999). Gradež je prevzel pomorsko dediščino Ogleja, ki jo je potem mnogo
kasneje prepustil Tržiču. Gorica pa je prevzela celinsko vlogo Ogleja. Na višku svoje oblasti
je grofija segala od Tirola do Pazina in je bila vezni člen med Padsko nižino in Alpami. Zato
je Gorica od nekdaj etnično raznolika brez izrazito dominantnega elementa. Za Gorico je bil
značilen »fundamentalni trilingvizem« kot ga je označil Bartolomeo da Porcia leta 1570.
Obstoj tri-jezičnosti oziroma štiri-jezičnosti potrjuje tudi Anton Muznik leta 1781; nemščina
se je uporabljala v šolah, italijanščina na sodišču, furlanščina in slovenščina pa je bila v
ljudski rabi. Pridige so bile večinoma le v slovenščini in italijanščini, nemški jezik pa je bil
jezik plemstva (Bufon, 1992; Stranj, 1999).
Po Kosu je etnična meja za Goriško zelo jasna; Slovenci so omejeni na Goriška brda in Kras,
od romanskega prebivalstva jih ločuje naravna meja med vzpetim in ravnim svetom, z izjemo
Gorice z okolico, kjer sega slovenska poselitev do Soče (cv: Bufon, 1992). Do propada
Avstrije je Gorica ohranila etnično mešano strukturo, saj so tu živeli Furlani, Slovenci,
Italijani in Nemci (Bufon, 1992).
Goriška je s tržaškim območjem uradno prišla pod italijansko upravo po Rapalski pogodbi
leta 1920. Leta 1923 je fašistična oblast ukinila goriško pokrajino in jo pridružila Furlaniji.
Leta 1927 so znova vzpostavili goriško pokrajino brez večjega dela južne Furlanije, Ogleja,
Červinjana, Gradeža ter Tržiča, ki sta pripadla Trstu. Leta 1941 se je pojavilo v Gorici in
njeni okolici narodnoosvobodilno gibanje, ki je septembra 1943 preraslo v ljudsko vstajo na
Primorskem in Goriškem. Začelo se je množično italijansko in furlansko odporniško gibanje.
Italijanska vojaška enota se je nato priključila tudi formalno slovenskemu XI. Korpusu leta
1944. Ob osvoboditvi leta 1945 so prodrle enote IX. Korpusa do Zagraja v okviru zaključnih
operacij 4. Armade. Zavezniki so potem prišli v Gorico in slovenska vojska se je morala
umakniti, tako je Gorica pripadla Italiji po podpisu Pariške mirovne pogodbe leta 1947
(Krajevni leksikon Slovencev v Italiji, 1995; Bufon, 1992).
Odtlej sodi Goriška pokrajina v italijanski upravni sistem. Pokrajinska uprava skrbi za
nekatere dejavnosti in področja, ki jih določata država in dežela Furlanija-Julijska krajina, ki
je s posebnim statutom zaživela 1963. Na začetku je bila politika enotna za vso deželo, kmalu
pa je Goriška ostala na robu pomembnosti in zanimanja. Njena vloga je predvsem povezovati
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deželo v smeri sever- jug in Italijo s Slovenjo ter povezovanje z ostalimi državami v smeri
zahod- vzhod (Krajevni leksikon Slovencev v Italiji, 1995).
Po popisu leta 1880 izhaja, da je na območju tedanje Goriške od skupnih 209.572 prebivalcev
bilo 63% Slovencev, 36% Italijanov ter 1% Nemcev, v Gorici pa od skupnih 19.133 ljudi 71%
Italijanov, 18% Slovencev in 11% Nemcev. Tega leta so Slovenci predstavljali pod 1%
prebivalstva v občini Ronke, 1% v občinah Krmin in Tržič, 5% v občinah Koprivno in Moš,
7% v občini Zagraj, 28% v občini Gorica, 33% v občini Dolenje, 99% v občinah Števerjan,
Doberdob in Sovodnje. Iz tega je razvidno, da je prišlo že zelo zgodaj do naseljevanja
slovenskega prebivalstva v nižinske predele; zlasti v pasu Gorica–Krmin in na severnem robu
Doberdobske planote. Tako je tu klasično slovensko poselitveno ozemlje precej obširneje od
današnjega, če izvzamemo pas Ronke-Tržič, kamor so se Slovenci iz Doberdobske planote
pričeli naseljevati ob koncu prejšnjega stoletja. Na tem območju imamo zato relativno veliko
število mešanih občin (osem) in le tri etnično homogene občine s prevlado Slovencev (Bufon,
1992).
Po popisnih podatkih iz leta 1890 izhaja, da so Slovenci predstavljali pod 1% vsega
prebivalstva v občini Moš, 1% v občinah Ronke in Tržič, 3% v občini Krmin, 11% v občini
Koprivno, 30% v občini Gorica (16% v goriškem predmestju, in 15% v mestu), 39 % v občini
Dolenje, 99% v občini Števerjan ter absolutno večino (100%) v občini Doberdob. Leta 1901
so Slovenci predstavljali 0,4 % prebivalstva v občini Morar, 0,5% v občinah Ronke in Tržič,
1% v občini Moš, 2% v občini Koprivno, 3% v občini Krmin, 5% v občini Zakraj, 29% v
občini Dolenje, 30% v občini Gorica (62% v okolici, 16% v goriškem predmestju ter 18% v
mestu), 99% v občini Sovodnje ter 100% v občinah Števerjan in Doberdob. Po zadnjem
avstrijskem popisu iz leta 1910 pa so bili rezultati takšni, da je delež Slovencev po 1% v
občinah Šlovrenc, Ronke in Tržič, 2% v občini Zagraj, 3% v občini Moš, 7% v občini Krmin,
29% v občini Dolenje, 42% v občini Gorica (od tega 63% v okolici, 40% v mestu in 34% v
predmestju), 99% v občini Sovodnje, 100% pa v občinah Števerjan in Doberdob. V občinah
Morar in Koprivno ni bilo registrirano več nobenega Slovenca (Bufon, 1992, str. 46).
Če primerjamo popisne podatke, ugotovimo, da bil od leta 1890 do 1910 delež Slovencev
največji v občinah Sovodnje, Števerjan in Doberdob. V občinah Gorica, Ronke, Krmin, Tržič
se je v tem obdobju delež Slovencev malce povečal, zmanjšal pa se je delež Slovencev v
občini Morar in Koprivno. Skupno so tvorili Slovenci 28% celotnega prebivalstva leta 1901
ter 34% leta 1910 (Bufon, 1992). Na celotnem Goriškem (v današnjem obsegu) so sodeč po
popisnih rezultatih od leta 1880 do leta 1910 prevladovali Furlani (66,7% leta 1910) (Stranj,
1999).
Leta 1921 je bil izveden italijanski popis, ki je zadnji upošteval narodnostno pripadnost. Iz
njega je razvidno, da so Slovenci predstavljali 2% prebivalstva v občinah Krmin, Moš, Tržič
in Gradišče, 3% v občini Štarancan (pred tem tu niso beležili prisotnosti Slovencev), 28% v
občini Dolenje, 29% v občini Gorica, 67% v občini Zagraj (zaradi priključitve dobršnega dela
občine Doberdob), 94% v občini Števerjan in Sovodnje. Skupno (če upoštevamo le tiste
občine, kjer je bila beležena prisotnost Slovencev), so na tem ozemlju Slovenci tvorili 29%
celotnega prebivalstva (Bufon, 1992, str. 47). Če pa gledamo celotno Goriško pokrajino, je bil
delež Slovencev manjši, le 15,6% (razvidno iz spodnje tabele). Delež Furlanov istega leta je
bil skorajda 36%, največ pa jih je bilo v briških občinah: Dolenje/Dolegna, Krmin/Cormons,
Koprivno/Capriva, Morar/Moraro, Moš/Mossa, Šlovrenc/S. Lorenzo, večino pa so tvorili tudi
v vseh občinah vzhodne Furlanije: Fara/Farra d'Isonzo, Gradišče/Gradisca d'Isonzo,
Marjan/Mariano del Friuli, Medeja/Medea, Romans/Romans d'Isonzo in Vileš/Vilesse (Stranj,
1999).
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Tabela 6: Narodnostna struktura prebivalcev goriške pokrajine po popisu iz leta 1921
PREBIVALSTVO
NASELJE
Nemci
Italijani Slovenci Furlani
Drugi
Tujci
Skupaj
Dolenje
0
29
18
977
0
0
1024
Krmin
0
835
137
6357
0
38
7367
Koprivno
0
138
3
1209
0
3
1353
Morar
0
16
0
727
0
0
743
Moš
0
21
20
1285
0
3
1329
Šlovrenc
0
74
3
1068
0
0
1145
Števerjan
0
5
2073
8
0
0
2086
BRDA
0
1118
2254
11631
0
44
15047
GORICA
0
14370
10183
9453
0
846
34852
Sovodnje
0
8
1784
0
0
3
1795
Doberdob
0
40
654
0
0
0
694
GORIŠKI
0
48
2438
0
0
3
2489
KRAS
Zagraj
0
1382
70
521
0
13
1986
Foljan
0
2153
0
0
0
4
2157
Sredipolje
Ronke
0
4298
348
183
0
17
4846
Tržič
0
11216
207
203
0
192
11818
Škocjan
0
2787
1
6
0
5
2799
Špeter
0
1502
0
7
0
7
1516
Štarancan
0
1339
45
0
0
5
1389
Turjak
0
1619
0
0
0
1
1620
LAŠKO
0
26296
671
920
0
244
28131
Fara
0
103
2
1661
0
0
1766
Gradišče
0
1533
39
3116
0
29
4717
Marjan
0
1
4
1911
0
1
1917
Medeja
0
16
0
1718
0
0
2836
Romans
0
113
0
1263
0
5
1309
Vileš
0
45
0
1263
0
11
1309
VZHODNA
0
1811
45
11869
0
36
13761
FULRANIJA
GRADEŽ
0
5175
0
0
0
44
5219
0
48818
15591
33873
0
1217
99499
SKUPAJ
GORIŠKA
POKRAJINA
Vir: Stranj, 1999, str. 247
Za povojno obdobje pa so na voljo le ocene. Tako naj bi bil po vladni oceni iz leta 1952 1%
slovenskega prebivalstva v občinah Zagraj in Tržič, 2% v občini Fara (tu pred tem niso
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beležili Slovencev), 3% v občinah Moš in Štarancan, 4% v občini Krmin, 15% v občini
Dolenje, 19% v občini Gorica, 86% v občini Doberdob, 91% v občini Števerjan, 93% v občini
Sovodnje. Skupno naj bi na tem območju Slovenci predstavljali 11% celotne populacije (cv:
Bufon, 1992).
Naslednjo oceno je leta 1974 naredila študijska skupina »Alpina«, po kateri naj bi bilo v
občini Dolenje 15% vsega prebivalstva Slovencev, 15% Italijanov, preostali naj bi bili
Furlani. V občini Krmin naj bi bilo 4% Slovencev, 16% Italijanov, preostali naj bi bili
Furlani, v občini Moš naj bi bilo 2% Slovencev, 1% Italijanov, ostali Furlani, v občini
Števerjan naj bi delež Slovencev 95% znašal, 8% pa naj bi bilo Italijanov. V občini Gorica naj
bi delež Slovencev znašal 14%, 9% naj bi bilo Furlanov, preostali pa naj bi bili Italijani. V
občinah Sovodnje in Doberdob naj bi bilo Slovencev 97%, preostali pa naj bi bili Italijani. V
občini Zagraj naj bi Slovenci tvorili 1% prebivalcev, preostali delež pa Italijani. V občini
Ronke naj bi bilo 6% Slovencev, 11% Furlanov, ostali naj bi bili Italijani. V občini Tržič naj
bi Slovenci tvorili 3%, 10% naj bi bilo Furlanov ter ostali naj bi bili Italijani (cv: Bufon,
1992). Po tej oceni Slovenci niso bili prisotni v občinah Štarancan in Fara, v občinah
Koprivno, Šlovrenc in Foljan pa po 1% od skupnega prebivalstva. Skupno naj bi tvorili tega
leta 12 % celotnega prebivalstva.
Zadnjo oceno za leto 1983 je pripravila vlada, ki je upoštevala le šest občin, in sicer: Gorica,
Krmin, Ronke, Doberdob, Števerjan in Sovodnje. Po tej vladni oceni naj bi Slovenci
predstavljali 5 % vsega prebivalstva v občini Krmin, 5% v občini Ronke, 11% v občini
Gorica, 85% v občini Doberdob in 100% prebivalstva v občini Sovodnje in Števerjan. Skupno
naj bi Slovenci na tem območju tvorili 15% vsega prebivalstva (cv: Bufon, 1992).
Na Goriškem je morda delimitacija »klasičnega« slovenskega poselitvenega ozemlja najtežja,
saj je občin, v katerih so bili Slovenci historično naseljeni po njihovem celotnem ali večjem
delu samo pet, med temi pa so tri občine take, ki jih lahko označimo kot etnično homogene.
Pri tem je potrebno ločiti območje okoli Gorice s Števerjansko občino in Goriški Kras, kjer
živi že tradicionalno močno zavedna slovenska narodna manjšina, ki razpolaga s številnim
društvi in ustanovami in prestavlja z bližnjim tržaškim ozemljem osrednje jedro slovenskega
življa v Italiji, ter preostali na Furlanijo navezano obmejni pas, kjer živijo Slovenci v etnično
mešanih občinah v podobni situaciji kot Slovenci Terske Beneške Slovenije. Tu je že zgodaj
prišlo do intenzivnejše asimilacije, zato tu danes ni veliko slovenskih ustanov. Okrepila in
organizirala pa se je slovenska manjšina na Laškem, med Doberdobsko planoto in Sočo.
Etnična meja na tem delu teče praviloma na meji med nižinskim in vzpetim svetom. Slovenci
so bili tradicionalno naseljeni nižje od te črte v posameznih krajih furlanskih občin (Koprivno,
Moš, Šlovrenc, Morar), kjer so se sčasoma stopili v furlansko jezikovno skupnost (Bufon,
1992).
Podobno se je zgodilo tudi Slovencem v občinah Dolenje in Krmin, kjer živi danes le še
peščica Slovencev. Problem običajno rešujejo tako, da med etnično mešane občine štejejo le
zadnji dve. K etnično mešanem ozemlju pa priključujejo tudi občini Ronke in Tržič. Občino
Moš in Zagraj bi še pravičneje prišteli k prejšnjim, saj bila slovenska prisotnost v začetku
stoletja trajna in izrazitejša kot v občinah Tržič in Ronke. V zamejski literaturi se je do sedaj
uveljavilo načelo, da se h klasičnemu slovenskemu poselitvenem območju prištevajo za
Goriško naslednje občine: Dolenje, Krmin, Števerjan, Gorica, Sovodnje, Doberdob, Ronke in
Tržič, redkeje pa še občino Zagraj. Po Bufonovem mnenju pa bi lahko tudi vključili še občino
Moš.
Tako bi poselitveno ozemlje Slovencev zavzemalo deset občin, tu pa naj bi jih po ocenah
živelo 17.000, in sicer največ v Gorici, kjer imajo sedež tudi vse ustanove regionalnega
pomena (Šolski center, Kulturni dom). Po rezultatih opravljene raziskave iz leta 1975 naj bi se
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za Slovence izjavilo 12,3% prebivalcev Goriške pokrajine, leta 1985 pa 10,3%. Tega leta naj
bi delež slovenskega prebivalstva v Gorici znašal 9,5%, od ostalega prebivalstva pa se je 13%
opredelilo za furlansko jezikovno skupino, 70,2% za italijansko, 5,5% pa je bilo etnično
mešanih. V celotni Goriški naj bi bila etnična struktura sledeča: k furlanski etnični skupini naj
bi pripadalo 21,2%, k italijanski 60,1%, medtem ko je bilo 5,8% celotnega prebivalstva
etnično neopredeljenih, kar je bilo posledica italijansko-slovenskih mešanih zakonov v Gorici
ter italijansko-furlanskih mešanih zakonov izven Gorice (Bufon, 1992). Furlanov na
Goriškem je okoli 30.000 (URL: http://www.demo.istat.it/pop2004/index.html).
Brda nakazujejo jasno etnično mejo med Slovenci in Furlani, le občina Dolenje je danes
večinoma furlanska, slovensko prebivalstvo pa živi na ozkem pasu, ki gre od Mirnika preko
Zgornjega Rušča, Blachisa, Krmina do Števerjana in Oslavja (Stranj, 1999).

4.5. Tržaška pokrajina
4.5.1. Geografski oris Tržaške pokrajine
Tržaška pokrajina je izoblikovana med izlivom Timave in Drago Sv. Jerneja na koncu
Miljskega polotoka in tvori približno 30 kilometrov dolg pas, kjer državna meja poteka
vzporedno z obalo kakšnih 7 kilometrov od morja. Obsega skupno 212 km2. Upravo vključuje
občine: Devin- Nabrežina (Duino-Aurisina), Zgonik (Sgonico), Repentabor (Monrupino), Trst
(Trieste), Dolina (S. Dorligo della Valle) in Milje (Muggia) (Stranj, 1999; Geografski atlas
Slovenije, 1998).
Z izrazom Tržaški Kras označujemo območje občin Devin- Nabrežina, Zgonik in Repentabor.
V ožjem smislu bi k temu spadala tudi okolica Tržaške občine od Križa do Bazovice in gornji
rob občine Dolina, ki se v celoti večkrat označuje z izrazom »Breg«, medtem ko je za Miljsko
občino pogosto uporabljen izraz »skrajni rob Istre«. Dejansko pa je Miljski polotok
morfološko še del Istre. Stara upravna pripadnost Istri je občutena tudi v Dolini, ki je do prve
svetovne vojne upravno gravitirala na Koper in ne na Trst. Občina Trst se danes deli na
mesto, predmestje in okolico, čeprav je v veliki meri zabrisana meja med središčem in
predmestjem, ponekod pa tudi meja med mestom in okolico. Širše zlitje urbane strukture je
preprečil kraški rob, hkrati pa je dopustil širitev mesta v smeri Istre (Stranj, 1999).
Pri oblikovanju prostora je imela in jo še ima pomembno vlogo družbeno-politična dinamika.
V začetku stoletja je bila meja med urbanim in podeželskim delom območja zelo ostra. Poleg
Trsta je obstajalo le še urbano jedro Milje kot ostanek nekdanje beneško-habsburške
geopolitične členitve Tržaškega zaliva, v kateri so Milje igrale vlogo antagonista
habsburškega Trsta. Po vojni sta se oblikovali še dve urbani naselji Opčine in obalni pas med
Devinom in Nabrežino, ki se je razvil v urbano strukturo in z redkimi prekinitvami ob glavni
osi predstavlja nov, vmesni urbani center med Trstom in Tržičem. Opčine pa so nastale kot
vmesni trgovski in bivalni element med mejo in mestom, ki se vse bolj širi v smeri mejnega
prehoda Fernetiči (Stranj, 1999).
Tržaško ozemlje je danes spojitev dveh območij, in sicer: obalnega, intenzivno urbaniziranega
in obmejnega, ki ohranja določene naravne elemente kraškega okolja. Ostra ločnica med
njima je širok pas prometnic in infrastrukturne opremljenosti (železnica, avtocesta, ceste,
naftovod, daljnovod), ki potekajo vzdolž celotnega ozemlja in dajejo pokrajini s svojo gostoto
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izrazito tranzitno-prometno vlogo. Skrajni točki koridorja sta na eni strani pristanišče, na
drugi pa letališče pri Tržiču (Stranj, 1999).

Slika 8: Trst

Vir: Gliha, 2005
4.5.2. Zgodovinski in demografski razvoj tržaške pokrajine
Tržaška je skrajno južni del ozemlja slovenske avtohtone poselitve, v katerem je slovensko
prebivalstvo najbolj kompaktno, organizirano, homogeno in številno. Na tem območju se
slovensko poselitveno ozemlje skoraj v celoti, izjema le zahodni del občine Milje, pokriva z
upravnopolitičnimi mejami tržaške pokrajine, ki je istočasno tudi zaledje mesta Trsta (Bufon,
1992).
Ob koncu prve svetovne vojne je bilo tržaško ozemlje z Goriško priključeno Italiji. Po drugi
svetovni vojni je za kratek čas do leta 1954 organizirano v tako imenovano Svobodno tržaško
ozemlje, nato je bilo spet dodeljeno Italiji (Bufon, 1992).
Slovenci so območje tržaške naselili v dveh naselitvenih valih. Prvi val je od 6. stoletja dalje
zajel območje do črte Sesljan–Nabrežina–Križ–Prosek–Opčine–Trebče–Katinara–Žavlje.
Neposredno okolico Trsta so Slovenci naselili šele proti koncu 17. stoletja, čeprav so se
posamično naseljevali v tržaški okolici in Trstu že v visokem srednjem veku, od 12. stoletja
dalje. V Trstu se je takrat uporabljalo več jezikov: italijanščino, nemščino, slovenščino in
furlanščino. Ta večjezična praksa se je z izjemo furlanščine, ki se je z beneškim dialektom
nato spojila v nov »tržaški« dialekt, potem ohranila vse do prebujanja nacionalnih gibanj v
sredini 18. stoletja. Po ohranjenih dokumentih iz 13. stoletja je vidno, da so Slovenci tedaj
tvorili vsaj 8% celotnega meščanskega prebivalstva. Iz virov iz 15. stoletja je mogoče
sklepati, da so v Trstu Slovani predstavljali 30% prebivalstva, 55% je bilo Romanov, 15% pa
je bilo prebivalcev druge narodnosti (Nemci, Grki, Judje). Število tržaških prebivalcev se je
povečevalo zlasti na račun slovenskih priseljencev iz zaledja, ki so se v dobri meri asimilirali
v romanski svet. Po Czoernigovi statistiki iz leta 1846 je živelo v Trstu 55% Italijanov, 32%
Slovencev in 13% prebivalcev je pripadalo drugi narodnosti (cv: Bufon, 1992).
Po popisu iz leta 1880 izhaja, da so Slovenci predstavljali v tržaški občini 22 % celotnega
prebivalstva, Nemci pa 4%. Največ Slovencev je živelo v okolici. Delež Slovencev je bil 91%
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v občini Devin- Nabrežina, 100% v občinah Zgonik, Repentabor in Dolina, ter 24% v občini
Milje. Glede na te podatke lahko Tržaško razdelimo na narodnostno mešan priobalni pas in
narodnostno homogeno slovensko kraško zaledje. Leta 1890 je v tržaški občini znašal
ugotovljeni odstotek Slovencev le 20%, leta 1900 pa celo 16%. Očitno ni šlo toliko za
asimilacijo v mesto priseljenega prebivalstva kot za določene oblike goljufij občinskih
italijanskih uradov, kar se je kasneje jasno pokazalo pri popisu leta 1910, ki je bil na zahtevo
Slovencev pregledan leto kasneje. Po tej reviziji je število slovenskega prebivalstva naraslo
kar za 21.000 ljudi. Vsekakor pa je bila leta 1890 etnična struktura tržaške občine taka: v
mestnem središču so tvorili Slovenci 8%, v predmestju 43%, v okolici pa 95% vsega
prebivalstva. Leta 1890 je bilo slovenske narodnosti 86% prebivalcev občine DevinNabrežina, 100% prebivalcev občine Zgonik in Repentabor, 99% prebivalcev občine Dolina
ter 16% prebivalcev občine Milje. Leta 1900 naj bi Slovenci v tržaški občini predstavljali le
6% vsega prebivalstva mestnega središča, 33% v predmestju in 90% v okolici. V občini
Devin–Nabrežina naj bi bil delež Slovencev 94%, 99% v občini Zgonik, 98% v občini
Repentabor, 100% v občini Dolina in 20% v oblini Milje. Po bolj zanesljivih popisnih
podatkih iz leta 1911 naj bi bil delež Slovencev v raznih predelih tržaške občine sledeč: 16%
v mestnem središču, 52% v predmestju in 93% v okolici. V tem času je v mestu naraslo tudi
število Hrvatov in Srbov, ki so v mestu tvorili že 2% mestnega prebivalstva. Skupno je v
tržaški občini znašal odstotek Slovencev 25, v občini Devin–Nabrežina 89%, v občini Zgonik
99%, v občini Repentabor 98%, v občini Dolina 100% in v občini Milje 13%. Vsi zgoraj
navedeni podatki odpirajo problem asimilacije in tujerodne kolonizacije slovenskega prostora
(Stranj, 1999).
Italijanski popis iz leta 1921 je za tržaško območje zelo nezanesljiv, saj naj bi po njem
Slovenci tamkaj predstavljali le 8%, v občini Devin- Nabrežina 81%, v občini Zgonik in
Repentabor 99%, v občini Dolina 97% in v občini Milje 13%. Skupni delež Slovencev v
tržaški pokrajini naj bi tako znašal leta 1901 21%, leta 1911 33%, leta 1921 pa le še 19%
(Bufon, 1992).
Slika 9: Tržaški in Koprski zaliv

Vir: URL: http://www.rrckp.si/images/info/popotehdedisc/RAZGLEDNA_TOCKA__POL1081252454E.jpg
Ta prostor je med vojnama zajelo izseljevanje slovenskega prebivalstva, ki je potekalo v nekaj
valovih: prvi se je začel kmalu po priključitvi Primorske k Italiji, drugi v letih 1928-1930 in
tretji po italijanski osvojitvi Abesinije. Izseljenci so pripadali vsem slojem slovenskega in
hrvaškega naroda, posebno veliko pa je bilo izobražencev, ki so bili izpostavljeni pritisku
novega režima. Skupno se je izselilo približno 100.000 Primorcev, Slovencev in Hrvatov, od
tega 70.000 v Jugoslavijo in 30.000 v druge države, samo v Argentino približno 22.000.
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Italijanski tržaški tisk pa je leta 1933 navajal, da je tedaj zapustilo Trst 40.000 Slovanov in
Nemcev (cv: Stranj, 1999).
Po oceni Zavezniške vojaške uprave leta 1949 naj bi Slovenci predstavljali 10% prebivalstva
v občini Trst, 68% v občini Devin–Nabrežina, 100% v občinah Zgonik, Dolina, Repentabor in
11 % v občini Milje. Skupen delež Slovencev na Tržaškem naj bi znašal 13% (Bufon, 1992).
Po drugi svetovni vojni je mestno ali bolje rečeno občinsko prebivalstvo naraščalo do leta
1951. Demografsko neenaka zamenjava, do katere je prišlo z odhodom najmanj 10.000
mladih Tržačanov in prihodom nekaj deset tisoč istrskih beguncev vseh starosti, je privedla do
trenutnega dviga števila občinskega prebivalstva. Kasneje je začela rodnost padati, a to
dejstvo je ostalo skrito zaradi imigracije istrskih beguncev (Stranj, 1999).
Leta 1961 so Slovenci tvorili v celotni pokrajini le 9% celotne populacije, in sicer: 6% v
občini Trst, 49% v občini Devin- Nabrežina, 80% v občini Repentabor in Dolina, 87% v
občini Zgonik ter 8% v občini Milje. Po popisnih podatkih iz leta 1971 pa je bilo Slovencev
na Tržaškem le še 8%, in sicer: 5% v občini Milje, 6% v občini Trst, 38% v občini DevinNabrežina, 71% v občini Dolina, 77% v občini Repentabor ter 82% v občini Zgonik (cv:
Bufon, 1992, str. 50) (Bufon, 1992).
Po letu 1971 se je začelo zmanjševati število prebivalcev v občinah na Tržaškem, kar je
prizadelo tudi slovensko narodno skupnost. Zelo neugodno je na število Slovencev učinkoval
val ekonomske emigracije iz pokrajine v drugi polovici petdesetih let, ki je sovpadal z
neugodno družbeno klimo. Takrat je tržaško gospodarstvo doživljalo hudo krizo, saj je imelo
več kot 200.000 brezposelnih. Stopnja brezposelnosti je bila zelo visoka do leta 1955, potem
pa je začela padati do leta 1970. Po letu 1961 so se demografske razmere umirile. Razvoj
industrije je privabil v industrijski trikotnik precej mlade kvalificirane in visoko kvalificirane
delovne sile. Notranja ekonomska migracija je zajela tudi Slovence (Stranj, 1999).
Tržaška pokrajina je po letu 1976 začela kazati pospešeno padanje prebivalstva, ko je začel
imigracijski suficit slabeti in zato ni mogel več kriti deficita naravnega prirastka (Stranj,
1999). Vsa ta dogajanja pa se odražala tudi v zmanjševanju števila pripadnikov slovenske
narodne manjšine.
Tabela 7: Popisni podatki o številu slovenskega prebivalstva na Tržaškem od 1961 do 1971
ABSOLUTNE VREDNOSTI
RELATIVNE
VREDNOSTI
Celotno prebivalstvo
Slovensko prebivalstvo Slovensko prebivalstvo
OBČINA
1961
1971
1961
1971
1961
1971
Nabrežina
6151
7542
2992
2829
48,6
37,5
Zgonik
1318
1394
1148
1138
87,1
81,6
Repentabor
640
702
514
543
80,3
77,3
Dolina
5175
5683
4137
4009
79,9
70,5
Milje
12638
13104
972
623
7,7
4,7
Trst
272723
271879
15819
15564
5,8
5,7
POKRAJINA 298645
300304
25582
24706
8,6
8,2
Vir: Stranj, 1999, str. 317
Zadnja ocena etnične strukture je bila izvedena leta 1985, po kateri naj bi Slovenci v celotni
pokrajini tvorili 10% prebivalstva (4% v Trstu, 21% pa na preostalem območju). Po oceni
SLORI naj bi na tržaškem ozemlju živelo okoli 40000 Slovencev, oziroma naj bi Slovenci
predstavljali 15% celotnega prebivalstva pokrajine.
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Slovenska manjšina razpolaga tu zaradi kompaktnosti poselitve in številčnosti z največjim
številom organizacij v mestnem središču, zelo pogosto pa je tudi omrežje slovenskih društev v
mestni okolici z izjemo občine Milje, kjer so društva in ustanove manj številna.
V anketi iz leta 1985 se je za Italijane izjavilo 75% prebivalcev tržaške pokrajine, za
furlansko prebivalstvo 3%, za slovensko 10%, za istrsko-dalmatinsko 7%, za nemško 0,5%,
1% prebivalcev se je opredelilo za druge narodnosti, 3,5% pa jih je ostalo neopredeljenih
(Bufon, 1992), četudi tržaške pokrajine ne štejemo za avtohtono poselitveno ozemlje
Furlanov.
4.6. Pokrajina Pordenone
4.6.1. Geografski oris pokrajine Pordenone
Pokrajina Pordenone je avtohtono poselitveno ozemlje Furlanov, kjer Slovenci niso več
prisotni kot manjšina.
Pokrajina Pordenone spada upravno pod avtonomno deželo Furlanijo-Julijsko krajino. Obsega
njen JZ del. Ima obliko pravokotnika. Na vzhodni strani jo omejuje reka Tagliamento in
Livenza, na jugu in zahodu pa reka Piave in pokrajina Veneto (italijansko Benetke) ter na
severu Karnijske Alpe.
Slika 10: Monte Cavallo

Vir: URL: http://www.provincia.pordenone.it/
Sestavlja jo več tipov pokrajin: predalpski, gričevnat in ravninski svet. Večidel predstavlja
Furlanska nižina, ki je dobro industrijsko razvita. Leži v severno vzhodnem delu Italije med
reko Livenzo na zahodu, Karnijskimi Alpami na severu, robom Julijskih Alp in Krasa na
vzhodu in jugu, kjer jo omejujejo jadranske obale (Enciklopedija Slovenije, 1989). Glavno
mesto pokrajine je Pordenone, ki je industrijsko središče Furlanije. Dobro je razvita tekstilna,
keramična industrija, elektroindustrija ter industrija izdelave koles. Mesto ima okoli 50.000
prebivalcev (URL: http://www.provincia.pordenone.it/).
Slika 11: Pordenone
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Vir: URL: http://www.provincia.pordenone.it/

4.6.2. Zgodovinski in številčni demografski razvoj pokrajine Pordenone
Ozemlje Furlanije so že v prvi polovici 2. stoletja zasedli Rimljani, ki so 181 pred našim
štetjem osnovali kolonijo Aquileia (Oglej). Za časa Gaja Julija Cesarja je bil ustanovljen
Forum Iulii (Čedad), po katerem je dobila Furlanija ime (Encikolpedija Slovenije, 1989).
Furlani izvirajo iz vojaške kolonije Oglej. Kelti, ki so v številu prekašali Romane, so začeli
uporabljati popačeno obliko latinice. Podeželska latinica se je spremenila v furlanščino v 6.
stoletju, ko so prišli v Furlanijo Langobardi in ustanovili svojo državo s središčem v Forumu
Iulii, ki je bil takrat središče posebnega obrambnega limesa, ki je varoval Italijo pred vpadi z
vzhoda, in do katerega so se naselili Slovenci. Prvi dokument v furlanščini je iz 13. stoletja.
Velika večina je do 15. stoletja govorila furlanski jezik, medtem ko so plemstvo in
izobraženci govorili latinščino oziroma nemščino. Pozneje so tu vladali Franki in nato
Oglejski patriarhi. Območje je bilo pod upravo Beneške republike od 15. stoletja do 18.
stoletja. Po letu 1420, ko je dežela Furlanija prišla pod italijansko oblast, se je beneški dialekt
razvil kot dominanten jezik. Do leta 1866 je bilo območje pod Habsburško oblastjo, potem pa
je
pripadlo
Kraljevini
Italiji
(Enciklopedija
Slovenije,
1989;
URL:
http://www.uoc.es/euromosaic/web/document/friula/an/i1/i1.html).
V preteklosti v Furlaniji ni prišlo do pomembnejših avtonomističnih gibanj. Narodna zavest je
bila po letu 1848 in predvsem po aneksiji 1866 vpeta v regionalno identiteto. Po drugi
svetovni vojni so se avtonomistične težnje Furlanov okrepile, a niso prišle do zahteve po
odcepitvi, saj je vsaka avtonomistična težnja v tistih razmerah izzvenela kot grožnja in izdaja
komaj pridobljene italijanske enotnosti. Najpomembnejši premik v smeri razvoja avtonomije
med Furlani je opazen v fazi pospešenega gospodarskega razvoja furlanske regije (Stranj,
1999).
V začetku leta 1966 je bilo ustanovljeno gibanje Movimento Friuli, ki je bilo sprva
organizirano kot javno mnenje, leta 1968 pa je nastopilo na volitvah že kot stranka. V prvi
fazi razvoja stranke od leta 1966 do 1976 so bile njene glavne ideološke postavke: obsodba
zaostanka v industrializacije, prisilnega izseljevanja, zavračanje vojaških služnosti in
zavračanje podrejenosti Trstu. Nastajanje avtonomističnega gibanja ter gospodarski in
politični razvoj dežele Furlanije-Julijske krajine sta potekala vzporedno (Stranj, 1999).
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Za Furlane velja, da recesija njihovega jezika ni povsem ozemeljska, ampak tudi funkcijska.
Jezik se zaradi zakasnelosti in podrejenosti v fazi modernizacije ni mogel razviti v skladu z
družbeno-gospodarskim razvojem, saj skupnost ni bila polnopravno soudeležena pri tej fazi
razvoja z lastnim prebivalstvom in kapitalom (Stranj, 1999).
Leta 1975 je študijska skupina Alpina ocenila etnično pripadnost v celotni Furlaniji-Julijski
krajini. Delež Furlanov naj bi bil po njihovih ocenah skoraj 41%, več Italijanov 59%, deleža
Slovencev in Nemcev pa sta bila zanemarljivo majhna (Steinicke, 1991).
Italijani so bolj prisotni v zahodni in južni okolici Pordenona ter v dolini Livenze. Furlani pa
povsod drugod, največ pa jih živi v urbanem središču.
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5. POLITIČNO-GEOGRAFSKA, GOSPODARSKA IN DEMOGRAFSKA ANALIZA
POSELITVENEGA TER FUNKCIONALNEGA POSELITVENEGA OBMOČJA
SLOVENCEV IN FURLANOV V ITALIJI
Prostor slovenske kot tudi furlanske avtohtone poselitve spada v širše območje od 31.1.1963
avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine z italijanskim imenom Friuli-Venezia Giulia, kI
obsega pokrajino Pordenone, tržaško, goriško ter videmsko pokrajino. Medtem ko slovenska
manjšina v pokrajini Pordenone ni prisotna, je furlanska jezikovna manjšina prisotna po
nekaterih virih še na SV delu avtonomne dežele Veneto (Stranj, 1999; World directory of
minorities, 1997).
Slovenski etnični prostor se v Italiji razteza v približno 30-kilometrov širokem pasu dežele
Furlanije- Julijske krajine ob slovensko- italijanski meji (Občina Bovec in slovenski zamejci,
2003). Furlanski etnični prostor je vpet med dve pravokotno sekajoči se osi: v smeri zahod–
vzhod Spilimbergo–Čedad in sever–jug Tablja–Oglej (Stranj, 1999).
Če povzamemo zgodovinsko spreminjanje poteka meje, so prebivalci (Italijani, Slovenci,
Furlani, tudi Nemci) Goriške, Tržaške in iz Kanalske doline delili politično usodo do konca
prve svetovne vojne. Nekaj stoletij so bili pod oblastjo Oglejskih patriarhov in goriških
grofov, od 15. stoletja do razpada Avstro-Ogrske po 1. svetovni vojni pa so bili pod vplivom
in oblastjo Habsburžanov. V tem obdobju sta bila v Kanalski dolini uradna jezika italijanščina
in slovenščina, na Tržaškem in Goriškem pa nemščina, italijanščina ter slovenščina. Leta
1774 je Marija Terezija s šolsko reformo uvedla pouk v krajevnih jezikih. V 18. in 19. stoletju
je bil učni jezik večine šol na Tržaškem slovenščina in italijanščina, na Goriškem pa
slovenščina. Dvojezične slovensko-nemške šole so bile tudi v Kanalski dolini vse do leta
1919. Leta 1918 je bilo ozemlje zahodne Slovenije priključeno h Kraljevini Italiji. Takrat so
postali Slovenci na Goriškem in Tržaškem narodna manjšina in tedaj se je slovenščina za
dolga desetletja umaknila za zidove domov in cerkva. Pričela se je prisilna asimilacija
(italijanska oblast je hotela popolnoma zatreti rabo slovenščine) in množično odseljevanje
Slovencev. Meje so se potem spremenile po 2. svetovni vojni. Leta 1954 so bili sklenjeni
mednarodni dogovori, s katerimi je bil določen današnji potek meje. Po letu 1955 je sledila
načrtna asimilacija in zapostavljanje regionalnega razvoja obmejnega območja, kar je še
posebej veljalo za gorati del. Leta 1975 je Osimski sporazum dokončno potrdil mejno črto na
kopnem in na morju. Dogovarjali so se tudi o čezmejnem sodelovanju ter o varstvu manjšine.
Na podlagi teh sporazumov je prišlo do močnega povečanja gospodarske izmenjave. Manjšina
je vzpostavila zelo močno gospodarsko in na tem temelječo tudi prosvetno in kulturno
organiziranost. Leta 1983 so bila z Rimskimi sporazumi rešena še nekatera vprašanja
(Geografski atlas Slovenije, 1998; Zupančič, 2002; Občina Bovec in slovenski zamejci v
Italiji, 2003).
Drugačna usoda je doletela Rezijo, Beneško Slovenijo in Furlansko nižino. Stoletja so bili
pod Beneško republiko, potem za krajši čas pod Habsburško oblastjo, od leta 1866 pa spadajo
pod Italijo. S priključitvijo k Italiji so se pričeli asimilacijski procesi, saj italijanska oblast ni
dopustila nobene oblike javne rabe slovenskega jezika. V Benečiji pa je celo poitalijančila vsa
zemljepisna imena.
Današnje poselitveno območje vseh Slovencev v Italiji obsega skupaj 1.558,41 km2 površine
italijanskega ozemlja ter 39 občin, kar 3 občine več kot v tradicionalnem poselitvenem
ozemlju. Vzrok temu je razširitev slovenske poselitve v Furlanski nižini (URL:
http://www1.fa.knaw.nl/mercator/regionale_dossiers/Slovene_in_Italy.htm).
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Število pripadnikov slovenske narodne manjšine se giblje danes po ocenah od 50.000 do
100.000. Največji delež na lokalni ravni tvorijo Slovenci v Reziji in Nadiški Beneški
Sloveniji (Bufon, 1995; World directory of minorities, 1997). Najmočnejši jedri slovenskega
prebivalstva sta Trst in Gorica, čeprav je tu v manjšini. Slovenci so izrazito urbanizirana
skupnost, ki danes najmanj obvladuje mestni element svojega poselitvenega območja (Stranj,
1999). V absolutnih številkah je slovenskega prebivalstva največ na Tržaškem, in sicer 60.000
(kar predstavlja 21,5 % vsega prebivalstva), na Goriškem jih je 22.000 (kar predstavlja 23,5%
vsega prebivalstva ter v videmski pokrajini jih je 12.000 (kar predstavlja 23,5% vsega
prebivalstva) (Bufon, 1990).
Delež Slovencev se s časom zmanjšuje, upad števila je bolj izrazit v tistih delih, ki jih
označuje višja stopnja urbanizacije in demografske dinamike. Tako lahko pripišemo upad
dvema sočasnima procesoma: asimilaciji (zaradi družbene mobilnosti) in rasti deleža
neavtohtonega prebivalstva (Bufon, 1992). Krčenje števila slovenskega prebivalstva je tudi
posledica lege na robu avtohtonega poselitvenega ozemlja in perifernosti na eni strani ter
pritiska agresivnejšega urbanega prebivalstva, kjer je visoka družbena in prostorska
mobilnost. Po italijanskih ocenah pa je trend upadanja hitrejši (Zupančič, 2002).
V zadnjih dveh desetletjih je nastalo poleg klasičnega poselitvenega novo poselitveno
območje slovenskega prebivalstva s površino 500 km2 v Vidmu (Furlanska nižina) in njegovi
okolici zaradi doseljevanja Slovencev na urbanizirano in industrializirano območje, kar je
vplivalo tudi na povečane števila občin, v katerih živi slovenski živelj (Geografski atlas
Slovenije, 1998).
Furlanska jezikovna manjšina predstavlja večino prebivalstva v Furlaniji-Julijski krajini.
Furlansko govoreči državljani so prisotni v Videmski pokrajini, pokrajini Pordenone in
Goriški pokrajini (od skupnih 213 občin Furlanije-Julijske krajine je znatna prisotnost
Furlanov v 175 občinah). Njihovo število se giblje od 500.000 in 750.000 (Bufon, 1995;
World directory of minorities, 1997). Predstavljajo torej večino v Furlaniji-Julijski krajini.
Tabela 8: Prebivalci Furlanije- Julijske krajine po narodnostni pripadnosti leta 1975
POKRAJINA
ITALIJANI FURLANI SLOVENCI NEMCI
Videmska
113.395
389.159
12.104
3.587
Pordenone
150.908
103.303
564
76
Goriška
97.673
34.187
11.766
261
Tržaška
273.301
0
25.544
827
FURLANIJA
264.303
492.462
12.668
3.663
FURLANIJA-JULIJSKA KRAJINA 635.277
526.649
49.978
4.751
Vir: Steinicke, 1991, str.31
Pri branju statističnih podatkih moramo biti pazljivi, saj so različno verodostojni.
Pridobivanje podatkov se vsebinsko in metodološko razlikuje, zato le-ti prikazujejo le sliko
dejanske etnične oziroma jezikovne sestave. Kritični moramo biti tudi do tega, ker nimamo
nobenih natančnejših novejših ocenjevanj števila pripadnikov manjšine posameznih
območjih.
Število pripadnikov manjšine je pomembno, saj predstavlja neko določeno obliko moči in
legitimnosti, ki je potrebna za njen obstoj in nadaljnji razvoj.
Dežela obsega 7.847 km2 in sega od Karnijskih Alp in zahodnih Julijskih Alp na severu do
Tržaškega zaliva na jugu. Poleg alpskega predgorja, Alp in dela Krasa zajema Furlansko
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nižino in lagune ob morju (Enciklopedija Slovenije, 1989; Stranj, 1999). Predstavlja evropsko
komunikacijsko križišče, saj so Karnijske in Julijske Alpe dokaj prehodne, malo
problematičen je tudi prehod iz severno-italijanske nižine do balkanskega polotoka (Žabnice,
Predel, Postojna) (Bufon, 1989). Ima ugodno geografsko lego. Leži tudi na potresno
ogroženem območju, še posebej ogroženo je Posočje.
Glavna značilnost naravno geografske strukture dežele Furlanije-Julijske krajine je dvojnost
med severnim gorskim in južnim nižinskim delom. Spodnji del je na splošno rodovitnejši od
zgornjega, a so ga po propadu rimskih hidromelioracijskih naprav prekrila močvirja in
gozdovi. Gozdovi so se zaradi poselitve krčili, močvirja pa so bila v 20. stoletju izsušena
(Enciklopedija Slovenije, 1989). Sestavljajo jo tri veje fizično geografske enote: gorski svet
(42,5%), gričevnat pas (19,4%) in ravninski del (38,1%). Natančneje pa jo lahko razdelimo še
na devet pokrajinskih enot: notranjo in zunanjo alpsko pokrajino, predalpsko pokrajino,
subalpsko pokrajino, zgornjo in spodnjo furlansko pokrajino, laguno, kraško ter istrsko
pokrajino (Bufon, 1989).
Furlanija-Julijska krajina ima pomembno prometno funkcijo, saj leži na stiku štirih
pokrajinskih enot: alpski, jadranski, padski in balkanski svet (Bufon, 1990). Preko
njenih alpskih in kraških prehodov vodijo pomembne poti proti srednji in severni Evropi.
Prometno omrežje ni povsod enako razvejano, južni del z izjemo Kanalske doline (predvsem
tržaška, osrednji del videmske pokrajine in goriška pokrajina) ima bolje razvito prometno
infrastrukturo (Enciklopedija Slovenije, 1989). Tam se nahaja tudi letališče v Ronkah ter
naftovod v Trstu. Še posebej pomeben je pomorski promet.
Posebnost Furlanije- Julijske krajine je še, da je pomembno stično območje romanskega,
germanskega, slovanskega in retoromanskega naroda. Ta prisotnost je bila ena od temeljnih
razlogov “posebnosti” Dežele Furlanije Julijske krajine, kot je razvidno iz 3. člena Posebnega
statuta (ustavni zakon št. 1 z dne 31. januarja 1963), ki zagotavlja zaščito državljanom in
priznava "enakopravnost vsem državljanom, ne glede na njihovo jezikovno pripadnost, ter
zagotavlja varstvo njihovih etničnih in kulturnih značilnosti." Prisotnost državljanov, ki
govorijo furlansko, slovensko ali nemško, predstavlja za Furlanijo-Julijsko krajino izredno
pomembno jezikovno, kulturno in zgodovinsko bogastvo, ne samo kot pričevanje, ampak tudi
kot možnost okrepitve demokracije in kulture, možnost družbeno-gospodarskega in
kulturnega razvoja
(URL: http://www.lingue.regione.fvg.it/Minor/sl/homepage_comunita.aspx).
Leta 2001 je dežela štela 1.183.640 prebivalcev. Največja gostota poselitve je v Tržaški
pokrajini, Goriški pokrajini ter okolici mest Pordenone in Vidma v Furlanski nižini, kjer se
nahajajo še ostala večja urbana središča. Severni del dežele je redko naseljeno gorato
območje, ki nima velikih naseljenih središč (izjema Trbiž), južni del pa je močno urbaniziran.
Tam se nahajajo velika urbana središča, kot so Videm, Trst in Gorica. Prostorska razporeditev
naselij je tudi nedvomno rezultat učinkovanja fizičnih, zgodovinskih in ekonomskih
dejavnikov. Tako je prišlo do večje linearne koncentracije krajev v ravnini, v obalnem in v
pedemontskem pasu. Prevladujejo pa majhni centralni kraji (Bufon, 1989).
Pospešena urbanizacija je povzročila izseljevanje zlasti iz goratih območij in podeželja, med
drugim tudi iz Beneške Slovenije (Enciklopedija Slovenije, 1989).
Furlanija z Beneško Slovenijo spada med zapoznele vzorce v procesu industrializacije in
modernizacije. Industrijski razvoj je zaviralo več faktorjev: obsežna gorata območja so z
izseljevanjem zavirala modernizacijo, zaostali družbeni odnosi v prevladujočem agrarnem
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sektorju, obmejna lega ter pomanjkanje osnovnih surovin, premoga in železa. Imela je vodno
energijo, ki je bila skromno rabljena, od rud pa je bil omembe vreden le Rabeljski rudnik
cinka in svinca (Stranj, 1992a). Območje je razpolagalo tudi z zelo omejenim kapitalom v
primerjavi s sosednjim območjem v Sloveniji (ne ravno razvitim). Prvo banko, Banca di
Udine, so odprli šele leta 1872. Doba industrializacije pa je zamaknjena še za eno stoletje in
sovpada z ustanovitvijo dežele Furlanije-Julijske krajine leta 1963. Ta je postavila strukturne
in finančne osnove za gospodarski preporod območja. Po potresu leta 1976 se je začel
pospešen gospodarski razvoj Furlanije. Obsežna denarna sredstva in druge finančne
ugodnosti, na osnovi katerih je bila zgrajena tudi avtocesta med Vidmom in Trbižem ter
ostala infrastruktura, razširjena in obnovljena industrijska in kmetijska proizvodnja v številnih
manjših obratih ter moderna trgovinsko-storitvena mreža (Stranj, 1999). S popotresno
obnovo, h kateri so ob pomoči Slovenije prispevale tudi manjšinske gospodarske organizacije
je pri Špetru v Beneški Sloveniji nastala nova obrtno-industrijska cona, kjer sta z mešanim
kapitalom naprej nastali tovarni za lesne in plastične izdelke. Ta cona je pomagala delno
zaustaviti migracijski tok Beneških Slovencev izven lastnega naselitvenega ozemlja. V istem
času je nastala tudi tovarna športne obutve. Podružnica Tržaške kreditne banke v Čedadu je
dodatno spodbujala lokalno gospodarsko rast (Bufon, 2000).
Vse to je prispevalo k temu, da sta danes dežela Furlanija-Julijska krajina z deželo Veneto ene
izmed najbogatejših italijanskih dežel in da preko njenega ozemlja potekajo intenzivni
komunikacijski tokovi med srednjo Evropo in Italijo. Poleg tega prihaja veliko kupcev iz
sosedje Avstrije ter delavcev iz Slovenije (Bufon, 2000).
Leta 2004 je bilo po podatkih ISTAT med aktivnim prebivalstvom Furlanije-Julijske krajne
3% zaposlenih v primarnem sektorju, 32,8% v sekundarnem sektorju ter 64,2% v terciarnem
sektorju. Po posameznih pokrajinah dežele se vrednosti malce razlikujejo, kar je razvidno tudi
iz spodnjega grafikona. Na Tržaškem je največ ljudi zaposlenih v terciarnem sektorju, manj v
sekundarnem sektorju, nič % pa v primernem sektorju. Med ostali tremi pokrajinami
avtonomne dežele so si deleži zaposlenih po posameznih sektorjih precej podobni,in sicer
delež zaposlenih ljudi v primarnem sektorju znaša od 3,1 do 3,6%, v sekundarnem sektorju od
33,2 do 43,1% ter v terciarnem od 53,8 do 63,2%.
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Grafikon 2: Delež zaposlenih po sektorjih po posameznih pokrajinah Furlanije-Julijske
krajine leta 2004
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Vir: URL: http://www.regione.fvg.it/istituzionale/cifre/5_lavoro/Lavoro_tav_5_4.xls
Od leta 1981 do 2004 se je najbolj zmanjšalo število zaposlenih v primarnem sektorju (za
5,2%) in povečalo število zaposlenih v terciarnem sektorju (za 9,2%), število zaposlenih v
sekundarnem sektorju pa se je zmanjšalo le za 4% (Enciklopedija Slovenije, 1989; Bufon,
1989; URL: http://www.regione.fvg.it/istituzionale/cifre/5_lavoro/Lavoro_tav_5_4.xls).
Za Goriško pokrajino je značilna prisotnost terciarnega sektorja, ki ga podpira industrija z
državno udeležbo. V Tržaški pokrajini je prisotna industrijska struktura in bančništvo,
zavarovalništvo, ki sta še avstro-ogrska dediščina. Na Goriškem se vzpostavlja težnja po
prestrukturiranju. Na območju Tržiča (Monfalcone) je močno razvito ladjedelništvo. Največja
koncentracija industrije je v pokrajini Pordenone, slednja izkorišča predvsem prednosti
bližine Veneta, ki je na vodilnem mestu t.i. italijanskega severovzhoda. Zahodno območje
pokrajine Pordenone gravitira k deželi Veneto, preostali del pa je vezan na območje Vidma.
Gospodarsko pomembni so predeli ob zgornjem toku reke Livenza (pohištvena industrija),
industrija Zanussi-Elektrolux in območje krajev Maniago, Spilimbergo in Sanvito.
V videmski pokrajini se je pomembna proizvodna dejavnost razvila na tako-imenovanem
»trikotniku stolov«, ki leži na meji z goriško pokrajino. Tu deluje več kot sto majhnih, med
seboj povezanih podjetij, ki pokrivajo dobršen del vse evropske in svetovne proizvodne
stolov. Visok je delež izvoza. Ostali pomembni gospodarski objekti ležijo v okolici San
Giorgio di Nogaro, na območju Vidma vzdolž osi sever–jug (trgovski centri) in vzhod–
zahod, na območju Černe Peči (Cervignano), Gumina (Gemona), Tolmeča (Tolmezzo), ki je
edini večji industrijski center v hribovitem svetu (Manjšine in čezmejno sodelovanje v
prostoru Alpe-Jadran, 2004).
V zadnjem času je pomembno postopno zmanjševanje števila zaposlenih na področju
trgovine, porast je beležena tudi na drugih področjih terciarnega sektorja, na področju
energetike in predelovalne industrije in počasno zmanjševanje števila zaposlenih na področju
gradbeništva. Prvi je najverjetneje posledica odpiranja velik trgovinskih središč, kar je
privedlo do zapiranja manjših trgovin in zaposlovanja v večjih trgovskih centrih. Porast
števila zaposlenih v drugih terciarnih sektorjih je povezana s pojavom novih poklicev s
49

področja informatike in s postopno terciarizacijo dela na industrijskem področju (Manjšine in
čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran, 2004).
Tradicionalno je bila agrarna dežela. Kmetijstvo je ohranilo precejšen teritorialen obseg, a le
skromno ekonomsko težo. Skoncentrirano je zlasti v nižinskem in gričevnatem območju, v
gorskem svetu pa tehnične težave (mehanizacija) in nizki donosi potiskajo dejavnost na
obrobje (Simonetti, Pertot, 2003). Glavni kmetijski pridelki so sladkorna pesa, koruza,
pšenica, grozdje in krompir. V živinoreji sta pomembni prašičereja in govedoreja. Najbolj
razvite so pohištvena, lesna, prehrambena, strojna in kovinska industrija. Za gospodarski
razvoj je pomembna lega ob meji. Politični naboj pa ni zaviral mednarodnih tokov in trgovske
izmenjav z Avstrijo, Nemčijo, Hrvaško, Slovenijo idr. Ravno gospodarski razvoj je uspel
spremeniti demografski trend, ki je bil v povojnem obdobju negativen (Begotti, 2003).
Območje je tudi turistično zanimivo. Največji turistični središči sta Lignano in Gradež, v
planinskih območjih pa je pomemben tudi zimski turizem, predvsem Trbiž (Tarvisio) in
Višarje (Enciklopedija Slovenije, 1989).
Orna površina zajema 31,6% rodovitnega sveta, in sicer 4,1% je vinogradov in sadovnjakov,
13,8% pašnikov in travnikov ter 26,9% je gozdov. Nerodovitnega je 23,6% površine
Enciklopedija Slovenije, 1989).
Podatki za brezposelnost so najbolj zaskrbljujoči za Gorico, a se stanje izboljšuje. Videm in
Pordenone pa sta nenehno nad regijskim povprečjem. Stopnja brezposelnosti je v gorskem
območju večja kot je v ravninskem in gričevnatem svetu (Manjšine in čezmejno povezovanje
v prostoru Alpe-Jadran, 2004). Tu se kaže gospodarsko neravnovesje v deželi. V zadnjem
času se veliko govori v medijih o slabem gospodarskem stanju Trsta, zato si oblasti
prizadevajo še za večje čezmejno sodelovanje, predvsem s Slovenijo.
Furlanija-Julijska krajina se v mednarodnih odnosih ni omejila zgolj na vojaške zadeve, kar se
izraža skozi infrastrukturno povezanost (cestne, železniške povezave) z vzhodom. Tokovi
kapitala, oseb, blaga so tekli zlasti z gospodarsko izmenjavo v obeh smereh končnih izdelkov
in pridobivanja surovin. Udejanjili so zamisli, ki so jih drugod postavljali samo na pojmovni
ravni in zadevajo mednarodno sodelovanje, vzpostavljanje novih odnosov, preizkušanje še
nepreverjenih oblik sodelovanja na določenih stvarnostih (skupnost Alpe–Jadran, načrti
Evroregije, organizacija Univerzijade na tromeji med deželami itd.) (Begotti, 2003).
Dežela Furlanija-Julijska krajina ima že zaradi svoje geografske lege in položaja veliko
razvojnih možnosti v okviru čezmejnega in mednarodnega sodelovanja ter povezovanja na
gospodarski in kulturni ravni. Multikulturnost dežele je dodatna prednost zaradi poznavanja
drugih kultur in jezikov.
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Zemljevid 4: Dežela Furlanija-Julijska krajina

Vir: URL: http://www.italy-weather-and-maps.com/italy/maps/friuliveneziagiuliamap.php
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6. NOTRANJA POVEZANOST SLOVENSKE NARODNE MANJŠINE V ITALIJI
6.1. Organiziranost slovenske narodne manjšine v preteklosti
Za boljše razumevanje razvojne dinamike in današnje situacije slovenske etnične skupnosti v
Italiji je potreben kratek zgodovinski vpogled v zadnja leta prejšnjega stoletja in prva leta
tega stoletja, ko so se mednarodni odnosi in družbeno-ekonomska struktura v današnjem
obmejnem območju že izoblikovali v osnovno obliko današnje situacije.
V povojnem obdobju je bila vloga mest izrazitejša od današnje, kar velja zlasti za Trst, kjer je
bilo skoncentrirano skoraj celotno družbeno, ekonomsko, politično in nacionalno življenje
manjšine. V Trstu je prihajalo do čedalje večjega soočenja med različnimi etničnimi
skupinami, posebno med italijansko in slovensko. Italijanski iredentizem je postajal vse bolj
agresiven, na drugi strani pa se je krepilo slovensko nacionalistično gibanje, kar je povzročilo
zmanjšanje poitalijančevanja slovenskih doseljencev v Trstu in Gorici. Pri tem pa sta
najpomembnejšo vlogo odigrali tržaška slovenska politična organizacija Edinost, ki je bila
ustanovljena leta 1874 in je delovala predvsem med meščani in okoliškim prebivalstvom ter
slovenska socialdemokratska organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1897. Najbolj se je
okrepilo slovensko meščanstvo zlasti v gospodarskem pogledu. Večji del kapitala je izviral iz
germanskega, delno pa tudi iz češkega in kranjskega prostora (Bufon, 1992).
Slovensko nacionalno gibanje je bilo učinkovito tudi na Goriškem. Tam so Slovenci z geslom
»svoji k svojim« bojkotirali italijansko gospodarsko strukturo in razvili svojo lastno
proizvodno in trgovsko podlago.
Šolstvo je bilo v glavnem dobro razvito, saj so imele občine s slovensko večino slovenske
šole, vendar se je v Trstu in Gorici italijanska politična večina upirala ustanavljanju
slovenskih javnih šol v mestnem središču. Tako je bila slovenska osnovna šola v Gorici kot
vadnica priključena državnemu učiteljišču, slovenske javne tržaške šole pa so bile le v
predmestju in okolici. V Beneški Sloveniji pa slovenskih šol sploh ni bilo, v Kanalski dolini
kot na preostalem Koroškem so delovale utrakvistične šole, v katerih je bil slovenski jezik pri
pouku po prvih dveh letih ali že prej v celoti izrinjen. Pomanjkanje slovenskih javnih šol so
skušale ublažiti zasebne šole, ki jih je ustanavljala zlasti Ciril-Metodova družba v nekaterih
najbolj ogroženih krajih. Slovensko šolsko strukturo na Goriškem je dopolnjevalo društvo
Šolski dom, ki je ustanavljajo zasebne šole (vrtce, osnovne, obrtne in pripravljalne šole). V
Gorici pa je delovala tudi edina popolnoma slovenska državna gimnazija na Slovenskem.
S slovenskim narodnim prebujanjem je slovenska skupnost pritiskala, da bi se slovenščina
dosledneje uporabljala tudi v javni praksi. To pa je bil dolgotrajen proces; na Goriškem so
šele po nekaj desetletjih uvedli slovensko uradovanje, v Trstu so imeli prvo sodno razpravo v
slovenščini šele leta 1903. V deželnih zborih so slovenski jezik enakopravno obravnavali z
italijanskim samo na Goriškem (cv: Bufon, 1992).
Slovensko nacionalno gibanje pa se je še najbolje izražalo s porastom kulturno-prosvetne
dejavnosti. Ena izmed prvih slovenskih čitalnic je nastala v Trstu leta 1861, leto kasneje v
Gorici, do leta 1869 je bilo ustanovljeno še dvanajst drugih, med temi sedem v tržaškem
predmestju. Leta 1907 je bilo samo v Trstu okoli 110 raznih slovenskih ustanov in društev. V
tržaškem Narodnem domu, ki je bil zgrajen leta 1904, je poleg drugih ustanov domovalo tudi
poklicno gledališče. Časnikarstvo in knjižne založbe pa so bile razvite v Gorici.
Povsem druga slika je bila v Beneški Sloveniji, kjer se slovensko nacionalno in politično
gibanje ni razvilo in kjer je ostala slovenska inteligenca v glavnem omejena na duhovništvo.
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Tam ni prišlo niti do okrepitve slovenskega meščanstva in s tem do razvoja slovenskega
kulturnega življenja. Določena, na vaške razmere prilagojena kulturna dejavnost pa je
vendarle obstajala.
Osnova celotnemu narodnemu gibanju in njegovim zunanjim izrazom je predvsem trdna
gospodarska struktura, ki je tedaj temeljila večinoma na zadružništvu (leta 1912 je v Trstu
delovalo 47, na Goriškem pa 135 zadrug). Postopoma se je razvijal predvsem bančni kapital,
tradicionalna slovenska obrt in trgovina sta se vse bolj organizirali in med seboj povezovali.
V slovenskih rokah je bila večina zemljišč, in sicer na Tržaškem 88%, na Goriškem pa 96%
(cv: Bufon, 1992).
Ob koncu prve svetovne vojne je Italija zasedla celotno sedanje obmejno območje, a ni glede
svojih starih (Beneška republika, ki je pripadala Italiji že od leta 1866) in novih državljanov
neitalijanske narodnosti prevzela nikakršnih obveznosti, čeprav jim je v začetku obljubljala
ohranitev njihovih običajev in jezika. Kljub obljubam so bile že leta 1919 zaprte slovenska
gimnazija in učiteljišče v Gorici ter privatna trgovska šola v Trstu. Slovenskega tržaškega
škofa Karlina so izgnali, slovenske intelektualce pa konfirmirali. Do leta 1920 se je fašizem
že polno razmahnil. Istega leta so požgali Narodni dom, sedež slovenskih organizacij v Trstu
(italijanski odgovor na nemire v Splitu), in razdejali tiskarno Edinosti (Bufon, 1992;
Slovensko-italijanski odnosi 1880-1956, 2001). Leto kasneje so požgali še slovenski Narodni
domovi v tržaškem predmestju in izvedenih je bilo več ustrahovalnih akcij, saj nova
italijanska zakonodaja ni priznavala manjšin (Bufon, 1992; Slovensko- italijanski odnosi
1880-1956, 2001). Leta 1923 so bila poitalijančena vsa neitalijanska krajevna imena, vse
neitalijanske jezike pa so izključili iz javne rabe ter začeli s poitaljevančevanjem osebnih
imen in priimkov. Leto kasneje pa so bili anagrafski uradi pooblaščeni, da poitalijančijo tudi
tista imena, ki so bila registrirana pred letom 1927. V letih od 1927 do 1928 so razpustili vsa
neitalijanska društva, njihovo premoženje zaplenili in ga dali na razpolago sorodnim
italijanskim društvom. V začetku 1928 so razpustili še slovensko zadružno zvezo v Gorici ter
ukinili dnevnik Edinost, leta 1929 pa še istoimensko tržaško organizacijo, zadnji slovenski
denarni zavod (Tržaška hranilnica in posojilnica) so odpravili leta 1941. Posledica tega je bila
emigracija slovenskih izobražencev in uradnikov. Zaradi gospodarske krize pa je veliko
delavcev in obrtnikov emigriralo v Argentino. Veliko slovenskih državnih uslužbencev so bili
premeščeni v druge italijanske kraje. Ostali pa so kmetje, ki jih fašistični teror v popolnoma
slovenskem podeželju ni mogel prizadeti v tolikšni meri (Bufon, 1992; Slovensko-italijanski
odnosi 1880-1956, 2001).
Po drugi svetovni vojni je bila obnovljena slovenska šolska struktura, ki jo je priznala tudi
zavezniška vojaška oblast v času do mirovne pogodbe leta 1947. Zlasti v Beneški Sloveniji in
na Goriškem pa je ostalo ustrahovalno protislovensko vzdušje. Na Tržaškem je zavezniška
uprava po kratkotrajni jugoslovanski ljudski oblasti skoraj v celoti obnovila nekdanjo
italijansko oblast. Italijanski jezik je bil edini uradni jezik v coni A ob delni koncesiji, da
lahko občinski sveti v okoliških slovenskih občinah vodijo posle tudi v slovenskem jeziku.
Slovenci na Tržaškem in v manjši meri na Goriškem so se naslanjali na delavsko
revolucionarno gibanje, ki se je izoblikovalo med protifašističnim odporom ter se neposredno
naslonile na ideale Osvobodilne fronte. V povezavi z italijanskim delavskim gibanjem so leta
1946 v Trstu sprožili stavko, ki je popolnoma ohromila mesto za dvanajst dni. Pomenila je
višek tedanjega revolucionarnega vrenja, ki je težilo k oblikovanju dvovladja (cv: Bufon,
1992). Po vojni so doživela razcvet prosvetna društva, v Trstu in njegovem predmestju jih je
bilo 18, v okolici 33, na Goriškem pa 18, skupaj kar 69 društev.
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Na Goriškem in v Beneški Sloveniji, ki sta bili Italiji priključeni po mirovnem sporazumu leta
1947, je bila takoj za tem ustanovljena Demokratična fronta goriških, beneških in kanalskih
Slovencev, ki se je borila za pravice Slovencev v Italiji. Dejavnost in člani Demokratične
fronte Slovencev pa so bili pod posebnih udarom v Beneški Sloveniji. Leta 1949 je bila
ustanovljena Slovenska demokratska zveza na Goriškem, ki je združevala zlasti prozahodno
usmerjene Slovence.
Leta 1948, ko se je revolucionarno vrenje polagoma umirjalo, je resolucija Kominforma
usodno razklala pred tem slovensko-italijansko delavsko-revolucionarno gibanje. K struji
znotraj komunistične partije, katera se je izrekla za Kominform, je pristopil skorajda celoten
del italijanskih pripadnikov in večji del slovenskih. To je bil hud udarec delavskemu gibanju,
ki je doslej vso svojo pozornost usmeril v medsebojno obračunavanje, še večjega pa boju
Slovencev za svoje pravice. Zaradi Kominforma je propadel ali se razcepil velik del društev,
močno pa je upadlo tudi število vpisanih otrok v slovenske šole.
Podpis Londonskega sporazuma in k temu priložen Posebni statut je za Slovence v Italiji
pomenil novo upanje. Vendar Italija ni uresničevala svojih obveznosti iz tega statuta.
Usoda Slovencev se je po letu 1954 v Tržaški, Goriški in Videmski pokrajini strnila v en sam
tok kljub razlikam med območji v političnem pogledu (Bufon, 1992).
Slovenska Neodvisna socialistična zveza se je leta 1962 razpustila s priporočilom, naj se njeni
simpatizerji vključijo v komunistične ali socialistične stranke. Še prej pa je prišlo do razpusta
Demokratične fronte Slovencev na Goriškem. V samostojno stranko pa se je preoblikovala
zahodna Slovenska demokratska zveza, ki je na Tržaškem prevzela ime Slovenska skupnost.
Medtem se je leta 1954 oblikovala slovenska krovna organizacija Slovenska kulturnogospodarska zveza (SKGZ) najprej na Tržaškem, kasneje tudi drugod, tako da je pokrivala
celotno območje, v katerem živijo Slovenci znotraj Furlanije- Julijske krajine.
Novo pričakovanje je zavladalo po ustanovitvi avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine, ki
je prinesla spremembe na področju slovenske manjšine šele v novejšem času. Po prevladi
politične formule levega centra na Tržaškem je bila socialistična stranka sprejeta v vladno
večino. Leta 1965 je tako prvič v zgodovini vstopil Slovenec v tržaški občinski zbor, kar je
povzročilo izredno protislovensko kampanjo. Kasneje je to postala praksa. V tistem času pa je
bila izvoljena v rimski parlament tudi slovenska poslanka. V Videmski pokrajini pa je daleč
najpomembnejša stranka Krščanska demokracija, ki ne deluje v korist Slovencev. Samo
narodno osveščeni Beneški Slovenci so se vključili v socialistično in komunistično stranko, ki
se zavzemata za uresničevanje manjšinskih pravic (Bufon, 1992).
Beneška Slovenija je doživela etnični preporod v 60-letih, ki je temeljil na kulturnem,
osveščanju, se pravi na odkrivanju lokalne kulturne zgodovine in jezika. V nekaj letih so se
gibanja oblikovala v organizacije, med katerimi sta imeli zelo vidno vlogo Slovenci po svetu
in Zveza slovenskih kulturnih društev v Videmski pokrajini. V 70-letih so te že prirejale
množične prireditve, kot je na primer Dan emigranta v Čedadu (Bufon, 1992).
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6.2. Organiziranost slovenske narodne manjšine danes
Krovni organizaciji Slovencev v Italiji sta: Slovenska kulturno-gospodarska zveza (v
nadaljevanju SKGZ) ter Svet slovenskih organizacij (v nadaljevanju SSO), zelo pomembna pa
je tudi Zveza Slovencev Videmske pokrajine (Čedad) (Zupančič, 2002).
SKGZ je bila ustanovljena leta 1954 z glavnim sedežem v Trstu, s pokrajinskima sedežema v
Videmski pokrajini in na Goriškem (Bufon, 1992; Zupančič, 2002). Je »napredno laično«
usmerjena (Krajevni leksikon Slovencev v Italiji, 1995). Prizadeva si za skladen razvoj
slovenske narodne skupnosti, za njeno notranjo povezanost in uveljavljanje lastne identitete
(URL: http://www.skgz.org/slo/zgodovina). V to zvezo so vključene številne zveze in društva.
V SKGZ so vključene naslednje organizacije: Zveza slovenskih kulturnih društev (69 krožkov
in kulturnih društev, ki so razdeljena na 80 interesnih skupin v Tržaški, Goriški in Videmski
pokrajini), Društvo slovensko gledališče, Slovensko deželno gospodarsko združenje, Kmečka
zveza, Taborniška organizacija Rod modrega vala, Kulturno društvo Ivan Trinko, Primorski
dnevnik, Novi Matajur, Podporno društvo Dijaška matica, Združenje Slovenski dijaški dom S.
Gregorčič ter Kulturni dom v Gorici (Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru AlpeJadran, 2004).
SSO deluje že od leta 1976 in je katoliško liberalno usmerjena organizacija. Ima piramidno in
razvejano strukturo. Njene članice so: Slovenska prosveta (20 društev iz tržaške pokrajin),
Zveza slovenske katoliške prosvete (15 kulturnih društev iz goriške pokrajine), Zveza
cerkvenih pevskih zborov (dve samostojni organizacij, ki vključujeta 40 zborov v tržaški
pokrajini, 15 zborov v goriški pokrajini), Goriška Mohorjeva družba, Kulturni center L.
Bratuž, Knjižnica D. Černe, Marjianišče, Katoliško tiskovno društvo, Forum Beneške
Slovenije, Krožek V. Šček, Sklad M. Čuk, Kulturno društvo Studenci, Zadruga Slovenski
dom, Združenje E. Blanchini, Slovenski center za glasbeno vzgojo E. Komel, Radijski oder
ter Mladika (revija) (Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe- Jadran, 2004;
Krajevni leksikon Slovencev v Italiji, 1995).
V obe so vključene naslednje organizacije: Slovensko stalno gledališče, Narodna in študijska
knjižnica, Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), Kinoatelje, Društvo slovenskih
izobražencev ter Slovenci po svetu (Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru AlpeJadran, 2004).
SSO in SKGZ sta pripomogli pri sprejemanju zaščitnega zakona za slovensko narodno
manjšino v Italiji, ki pa je žal po petih letih še vedno na mrtvi točki. Obe sta vztrajali na
skupni poti sodelovanja in iskanja skupne poti za vso slovensko manjšino. Organizaciji se
zavedata, da je treba v prihodnje posvetiti več pozornosti problematiki šolstva in
gospodarstva, ki sta »hrbtenici« slovenskega narodnega telesa v Italiji (URL:
http://www.amis.net/portal/novice.php?Kategorija=Svet&id=ZP0103ZP).

55

Diagram 1: Organiziranost Slovencev v Italiji
KROVNE ORGANIZACIJE:
- Slovensko kulturno- gospodarska
zveza (SKGZ)
- Svet slovenskih organizacij (SSO)

KULTURNE
- Zveza slovenskih kulturnih društev

- Slovenska prosveta
- Zveza slovenske katoliške prosvete
- Slovensko kulturno središče Planika
- Športno združenje Olympia
- Zveza slovenskih športnih društev

POLITIČNE
- Stranka Slovenska skupnost
- Demokratski forum Slovencev
- Slovenska komisija SKP
- Slovenska komponenta levih
demokratov
- Stranka italijanskih komunistov

GOSPODARSKE
- Slovensko deželno gospodarsko
združenje
- Kmečka zveza Trst
- Kmečka zveza Gorica
- Zveza neposrednih obdelovalcev
- Slovensko gospodarsko združenje
Gorica
- Slovenska gospodarsko- prosvetna
skupnost

Vir: Zupančič, 2002
Danes delujeta v Videmski pokrajini tri večje organizacije: pokrajinski sedež SKGZ (od leta
1954), Zveza slovenskih izseljencev Furlanije-Julijske krajine (od leta 1968) in Zveza
slovenskih kulturnih društev oziroma njenega odbora, ki vključuje še približno 30 društev in
ustanov, med katerimi so med pomembnejšimi Društvo Ivan Trinko v Čedadu, Šolski center v
Špetru (ustanovljen 1984, zasebni dvojezični pouk v otroškem vrtcu in v osnovni šoli),
podružnični sedež SLORI-ja v Čedadu (ustanovljen leta 1976), Beneški študijski center
Nediža v Špetru (ustanovljen leta 1972, prireja glasbene natečaje, natečaje v narečju,
letovanja za otroke), Beneška galerija v Špetru z Društvom likovnih umetnikov, Beneško
gledališče Čedadu in Kulturno društvo Studenci v Špetru (ustanovljeno leta 1980). Največji
del slovenskih društev in organizacij videmske pokrajine je v Čedadu, ki je kulturno središče
Beneških Slovencev (Bufon, 1992; Gams, 1998). Tu je tudi uredništvo tednika Novi Matajur,
ki objavlja članke glede na njihovo vsebino in namen kar v treh jezikih, in sicer v knjižni
italijanščini, knjižni slovenščini in slovenskem nadiškem narečju. Drugi večji kulturni center
je v Špetru, ki ima 9 društev oziroma ustanov. Na območju Kanalske doline pa je Slovensko
kulturno središče v Ukvah s petimi društvi oziroma ustanovami. Po eno pevsko, kulturno in
športno ima še Grmek, v ostalih krajih pa deluje le po eno ali največ dve društvi ali ustanovi.
Večina društev je bila ustanovljenih konec 70- in v začetku 80-let (Bufon, 1992; Komac,
2003).
Povsem drugačna je organiziranost Slovencev na Tržaškem in Goriškem, kjer so slovenska
društva in ustanove številna in imajo zelo dolgo tradicijo, saj je bila večina društev
ustanovljena že v prejšnjem stoletju. Po treh desetletjih prisilnega molka je ponovno zaživela
po zadnji vojni, kmalu zatem pa je marsikje zašla v krizo zaradi kominformovske
konfrontacije in spet začela delovati sredi 60-let. Velik del osrednjih mestnih ustanov je bil tu
ustanovljen konec 70- in v začetku 80-let. V Trstu je glavni sedež SKGZ, deželni Svet
slovenskih organizacij (SSO), Slovensko stalno gledališče (od leta 1907), Kulturni dom (od
leta 1966), Zveza slovenskih kulturnih društev, Slovenska prosveta (od leta 1948), Glasbena
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matica (od leta 1909, v 60-letih razširila delovanje še na Goriško, v 70-letih pa še v Videmsko
pokrajino), Primorski dnevnik, Društvo slovenskih izobražencev, amatersko gledališče
Slovenski oder, amaterska Slovenska glasbena šola, Zveza cerkvenih pevskih zborov,
Narodna in študijska knjižnica (od 1989 podružnična knjižnica v Gorici), h knjižnici spada
pomemben dokumentacijski zgodovinsko-raziskovalni center Odsek za zgodovino. V Trstu se
nahaja tudi Slovenski raziskovalni inštitut t.i. SLORI z podružničnimi sedeži v Gorici,
Čedadu in Kanalski dolini, Zavod za slovensko poklicno izobraževanje, Združenje slovenskih
športnih društev v Italiji, strokovno gospodarska organizacija Kmečka zveza (tudi v Gorici)
ter Slovensko deželno gospodarsko združenje, slednja dva povezujeta in koordinirata
slovenske kmete, gospodarstvenike in podjetja, prva na Tržaškem in Goriškem, druga pa na
celotnem obmejnem pasu (podružnični sedeži so v Gorici, Vidmu).
V Gorici je okoli 50 slovenskih ustanov in organizacij: Katoliški dom za kulturno dejavnost
(od leta 1962), Zveza slovenske katoliške prosvete (od leta 1959 prireja primorske kulturne
dneve Slovencev v Italiji v Cankarjevem domu v Ljubljani), Kulturni dom (od leta 1981),
odbor Zveze slovenskih kulturnih društev), Kulturni dom (od leta 1981), odbor Zveze
slovenskih kulturnih društev, Slovenski center za glasbeno vzgojo Emila Komela, Združenje
cerkvenih pevskih zborov, revija pevskih zborov Primorska poje, pevska revija Ceciljanka,
Zamejski festival narodno-zabavne glasbe v Števerjanu, dramska skupina v Štandrežu, pri
Gorici, filmska proizvodnja Video-Monitor ter filmsko in kulturno društvo Kinoatelje
(Doktorič, 2002; Komac, 2003). Slednji je bil ustanovljen leta 1977. V zadnjem času pa se je
usmeril v zahtevnejše raziskovalne in izdajateljske projekte ter v video in filmsko produkcijo
(Doktorič, 2002).
Na začetku 90-let v okviru slovenske etnične skupnosti organizirano na Goriškem okoli 130
organiziranih oblik družbene dejavnosti. Sedež približno polovice je bil v goriški občini. Vseh
ustanov, društev in združenj je bilo v pokrajini 1200, kar je daleč nad državnim povprečjem.
Slovenskih je bilo kar 10,8 %.
Na Goriškem in Tržaškem je koncentracija slovenskih društev in ustanov v glavnih mestih
zelo visoka; v Trstu je nad 110 takih organizacij, v Gorici pa skoraj 50. Okoliški kraji so tudi
dobro organizirani oziroma povezani, saj je v obeh območjih kar petnajst krajev z najmanj
petimi slovenskimi ustanovami, te delujejo tudi v drugih sedemindvajsetih, pretežno
slovenskih krajih (Bufon, 1992).
Poleg so številna športna društva, ki so se skoraj vsa združila, izjema je Športno društvo
Olympia in Soča iz Gorice, v Združenje slovenskih športnih društev (ZSŠD), v katerem deluje
46 športnih in rekreacijskih društev. Od leta 1995 združenje priznava tudi italijanski
olimpijski komite.
Posebno mesto ima tudi versko življenje, saj so bili duhovniki vključeni v najožje vodstvo
krajevnih skupnosti in so tako vplivali na povezanost slovenske skupnosti. Danes se kaže
povezanost med vero in nacionalnostjo v uporabi jezika v bogoslužju in pri drugih kulturnih
dejavnostih (Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran, 2004).
Družbeno življenje na področju kulture je pomembno za obstoj slovenske manjšine. Za
pripadnike te skupnosti, ki živijo na bolj perifernih območjih, je ta dejavnost življenjskega
pomena za ohranjanje in razvijanje njihove narodne identitete. To funkcijo zagotovo
opravljajo društva v Videmski in deloma tudi v Goriški pokrajini. Poleg že omenjenih članic
SKGZ in SSO, so pomembne še: društvo Planika v Kanalski dolini, Rozajanski dum v Reziji
ter Jadro na Laškem.
Struktura dejavnosti slovenskih društev je razvejana, kar se kaže tudi v številu kulturnih
domov ter večnamenskih centrov.
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Heterogenost slovenske narodne manjšine se kaže v prostorski razporeditvi številnih
kulturnih, športnih in drugih organizacij ter društev, saj so neenakomerno razpršena. Največja
koncentracija slovenskih društev je na Tržaškem in Goriškem (glej zemljevid 5).
Dobre možnosti za prihodnost so v povezovanju institucij na etnografskem področju.
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Zemljevid 5: Etnična struktura in prostorska razporejenost društev in ustanov na slovenskem
etničnem ozemlju v deželi Furlaniji- Julijski krajini
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6.3. Manjšinski jezik
»Jezik je nedvomno eden izmed temeljnih diskriminant etnične in narodne diferenciranost,
razširjenost, tipologija in intenziteta njegove uporabe nam nakazuje obsežnost in kvaliteto
različnih kulturnih prostorov, njegov medgeneracijski prenos, uspešnost in vitalnost
jezikovnega kodeksa, a tudi njegovo družbeno privlačnost in statusno urejenost« (Bufon,
1999, str. 133). Jezik je torej sredstvo sporazumevanja in je hkrati osnova določevanja neke
narodne oziroma jezikovne skupnosti.
Leta 1995 je bila opravljena raziskava o položaju manjšinskih jezikov v okviru programa
Euromosaic po naročilu Evropske unije. Vsak manjšinski jezik je bil ocenjen glede na sledeče
spremenljivke:
¾ vloga družine pri reprodukciji manjšinskega jezika,
¾ vloga izobraževanja in skupnosti pri produkciji in reprodukciji manjšinskega
jezika,
¾ vrednotenje jezika oziroma status jezika v pogledu socialne mobilnosti,
¾ pomen kulture pri jezikovni reprodukciji,
¾ legitimacija jezikovne rabe ter
¾ institucionalizacijo jezikovne rabe (Bufon, 1999).
Na osnovi teh spremenljivk je bila slovenščina v Italiji uvrščena v skupino z znatnim
gibanjem ocen z ozirom na izbrano spremenljivko; običajno gre v teh skupinah za
kombinacijo bolj ali manj ugodne reprodukcije kljub neustreznim zaščitnim institucionalnim
okvirom. Analiza je v nadaljevanju pokazala, da obstaja precejšnja povezanost med
spremenljivkami »jezikovni status«, »institucionalizacija«, »legitimacija« in »izobraževanje«,
ki so vse bolj ali manj odvisne od državnega pristopa do vprašanja varovanja in zaščite
manjšinskih jezikov, medtem ko so preostale tri spremenljivke bolj notranji element
ohranjanja teh jezikov, ki so običajno intenzivnejše od zunanjih pobud. Razmere glede
izobraževanja v manjšinskem jeziku oziroma njegovega učenja so bile ocene za slovenski
jezik v Italiji nekje v sredi razpredelnice (Bufon, 1999).
Zanimiva je tudi anketa družin, ki ugotavlja uporabo pogovornega jezika po narodnostni
sestavi za območje Tržaške in Goriške. V 93% slovenskih družin govorijo le slovenski jezik,
v preostalih pa mešano. Pri mešanih zakonih je pogovorni jezik zlasti mešan (83%), obstajajo
tudi primeri, ko poteka pogovor le v enem jeziku, slovenskem ali italijanskem. Več jezikov
uporabljajo v polovici italijanskih družin, v drugi polovici pa komunicirajo v italijanskem
jeziku ali v redkih primerih v kakem drugem jeziku. V šestih družinah od skupnih desetih, ki
sodijo v kategorijo drugih narodnosti, govorijo mešano, v preostalih pa sploh ne uporabljajo
slovenskega jezika (Bogatec, Bufon, 1999). To je razvidno tudi iz sledečega grafa.
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Grafikon 3: Narodnostna sestava družin in pogovorni jezik
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Vir: Bogatec, Bufon, 1999, str. 104
V zadnjih letih je zaznati tudi iz strani Italijanov zmanjševanje družbene distance in povečan
interes učenja slovenskega jezika zaradi procesov integracije. Zato znanje jezika ni več čisti
pokazatelj narodne oziroma etnične pripadnosti (Bufon, 2006). Povečan interes znanja
slovenskega jezika kaže na nek način željo po povezovanju in izboljšanju sodelovanja med
manjšino in večinskim narodom.

6.4. Manjšinsko šolstvo
Manjšinske šole so dober indikator družbenih in etnično-jezikovnih procesov v območju
kulturnega stika (Bufon, 1999).
Že leta 1774 je Marija Terezija s šolsko reformo uvedla pouk v krajevnih jezikih. V 18. in 19.
stoletju je bil učni jezik večine šol na Tržaškem slovenščina in italijanščina, na Goriškem pa
slovenščina. Dvojezične slovensko- nemške šole so bile tudi v Kanalski dolini vse do leta
1919. V avstrijskem obdobju je bila leta 1913 v Gorici ustanovljena slovenska gimnazija, ki
jo v medvojnem obdobju italijanska oblast ni obnavljala (Bogatec, Bufon, 1999). Leta 1918 je
bilo ozemlje zahodne Slovenije priključeno Kraljevini Italiji. Takrat so postali Slovenci na
Goriškem in Tržaškem manjšina in slovenščina se je za dolga desetletja umaknila za zidove
domov in cerkva (Geografski atlas Slovenije, 1998; Občina Bovec in slovenski zamejci v
Italiji, 2003). Nemška uprava je leta 1944 za kratek čas ustanovila slovensko klasično
gimnazijo v Gorici. V Gorici sta bila ustanovljena tudi učiteljišča, in sicer moško od leta 1869
(leta 1875 premeščeno v Koper) in žensko od leta 1875 do 1915. Anglo-ameriška uprava na
Tržaškem je leta 1945 ustanovila v Trstu tri slovenske srednje šole: nižjo triletno srednjo šolo,
višjo petletno realno gimnazijo ter petletno trgovsko akademijo. V 60-letih pa še nižjo triletno
srednjo šolo, petletno klasično gimnazijo ter štiriletno učiteljišče. Na osnovi reforme nižjih
srednjih šol so v Trstu na začetku 60-let ustanovili šest srednjih šol prve stopnje, v Gorici dve
šoli iste stopnje ter trgovsko višjo srednjo šolo. Poleg teh pa sta bili ustanovljeni tudi
učiteljišči ter klasični licej v Trstu in Gorici. V tistem obdobju so odpravlili triletne strokovne
šole in poklicne tečaje v slovenskem jeziku; vse so do leta 1963 spremenili v enotne nižje
srednje šole (Bogatec, Bufon, 1999). Prva slovenske strokovne srednje šole trgovske smeri so
ustanovili v šolskem letu 1968/1969 v Gorici. Septembra 1970 so odprli vrata še dvem
triletnim sekcijam zavoda za industrijo in obrt s slovenskim učnim jezikom. Od začetka 80-let
so izvajali na Tržaškem, Goriškem in po Benečiji tečaje »150h« za (dopolnilna) izobraževanja
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odraslih. Te tečaje je prirejal Sindikat slovenske šole ter ustanovitev Slovenskega deželnega
zavoda za poklicno izobraževanje. S šolskim letom 1986/1987 so ustanovili podružnično
nižjo srednjo šolo v Doberdobu (Bogatec, Bufon, 1999).
Danes so slovenske šole le v Goriški in Tržaški pokrajini. V Videmski pokrajini so imeli do
sedaj le fakultativni tečaj slovenskega jezika v nižji srednji šoli v Nemah ter zelo pomembno
je dvojezično šolsko središče (vrtec in petletna osnovna šola) v Špetru Slovenov (Bufon,
1992; URL: http://www.skgz.org/dokumenti/6). Ustanovljena je bila leta 1980 in je bila sprva
privatna last, danes pa je z zakonom podržavljena, zato dobiva sredstva od države. Zaradi
razpršene poselitve Slovencev v Videmski pokrajini bi bilo potrebno razširiti sistem takega
izobraževanja na ostale dele Videmske pokrajine (Bufon, 2006). V šolskem letu 2002/2003 je
dvojezično šolo obiskovalo 189 otrok (Komac, 2003).
V Kanalski dolini so leta 1976 pričeli poučevati slovenski knjižni jezik tako otrok in dijakov
kot tudi odraslih, in to poučevanje se danes bolj ali manj kontinuirano odvija na privatnih
tečajih v okviru slovenskega kulturnega središča Planika. V šolskem letu 2003/2004 se prvič
uvajal tedenski enourni pouk slovenščine v javnih vzgojno- izobraževalnih zavodih v Trbižu,
Naborjetu, Žabnicah in v Beli Peči, in sicer za približno 260 otrok od vrtca do petega razreda
osnovne šole (Komac, 2003).
Na Goriškem so ohranjene pravice iz leta 1945/47, na Tržaškem pa iz leta 1954 (Posebni
statut Londonskega memoranduma, ki zagotavlja, da slovenske šole ni mogoče krčiti ali
spreminjati brez soglasja Jugoslavije oziroma Slovenije).
Parlamentarna zakona iz leta 1961 oziroma 1973 sta slovenske šole na Goriškem in Tržaškem
formalno uzakonila. Tam delujejo šole s slovenskim učnim jezikom vseh vrst in stopenj od
vrtcev do višjih srednjih šol.
Na Goriškem je bilo leta 2002 devet slovenskih osnovnih šol, na Tržaškem dvajset. Nižji
srednji šoli sta na Goriškem dve (Gorica, Doberdob), na Tržaškem pa jih je devet (v Trstu pri
Sv. Jakobu, Sv. Ivanu, v Rojanu, na Katinari, zunaj Trsta v Opčinah, Proseku, v Križu, Dolini
in Nabrežini). Višjih srednjih šol je na Goriškem šest, na Tržaškem jih je osem. Absolutno
število vpisanih se zaradi demografskega upada povsod zmanjšuje (Bogatec, Bufon, 1996;
Bogatec, Bufon, 1999; Bufon, 1992; URL: http://www.skgz.org/dokumenti/6).
Na Tržaškem se je v šolskem letu 1972/1973 vpisalo 262 otrok v prvi razred slovenske
osnovne šole, v šolskem letu 1988/1989 pa le še 176 otrok. Na Goriškem se je v šolskem letu
1972/1973 vpisalo 100 otrok v prvi razred slovenske osnovne šole, v šolskem letu 1988/1989
pa le še 56 otrok. Za šolstvo in učbenike skrbi italijanska država. Vpis v slovenske vrtce je
neobvezen (Unuk, 1997).
V šolskem letu 2002/2003 se je v slovenske vrtce na Tržaškem vpisalo 385 otrok, na
Goriškem pa 351 otrok. Slovenske osnovne šole v tržaški pokrajini je obiskovalo 659 otrok,
na Goriškem 357 otrok, nižje srednje šole na Tržaškem 387 in na Goriškem 185 otrok ter
višje srednje šole na Tržaškem 553 in Goriškem 207 dijakov. Skupaj je torej slovenske šole
obiskovalo 3102 učencev. Potrebno je povedati, da večina slovenskih maturantov, ki se odloči
za študij, študira na italijanskih univerzah. Približno 50 študentov pripadnikov slovenske
narodnosti v Italiji, pa se odloči za študij na Univerzi v Ljubljani (Komac, 2003). Trenutno
delujejo slovenistični lektorati v Neaplju, Rimu, Vidmu in Trstu. V posameznih obdobjih je
bilo mogoče slovenščino študirati na visokošolski stopnji v različnih oblikah tudi v Padovi,
Benetkah, Torinu, Milanu. V Trstu pa ne smemo pozabiti na Fakulteto za prevajalce, tako da
se slovenščina poučuje v večjem obsegu kar na dveh fakultetah tržaške univerze. Kot
posamezen predmet pa jo je možno vpisati še na Fakulteti za sociologijo, na Fakulteti za
pravo ter na Pedagoški fakulteti. Kljub vsem tem raznovrstnim možnostim je le na Inštitutu za
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slovensko filologijo filozofske fakultete v Trstu možno vpisati slovenski jezik in književnost
kot samostojen predmet (Zoltan, 1992/1993).
Poleg državnih šol je tu še zasebno šolstvo, in sicer glasbeni šoli Glasbena matica v Trstu,
Gorici in Vidmu ter Center Emil Komel v Gorici. V sklop zasebnega šolstva pa spada tudi
Zavod za poklicno izobraževanje v Trstu, ki prireja razne tečaje za pridobitev strokovne
kvalifikacije (Komac, 2003; URL: http://www.skgz.org/dokumenti/6).
Posebnost slovenskega šolskega omrežja je »kapilarna« razporeditev osnovnih šol. V obeh
pokrajinah je namreč kar 46 krajev, ki razpolaga z delno ali popolno osnovno šolo, kar je
pozitivno, saj omogoča približevanje slovenskega jezika slovenskemu prebivalstvu in
izboljšanju ravni samega jezika (Bufon, 1992).
Slovenski raziskovalni institut iz Trsta je leta 1995/1996 raziskoval razvojno dinamiko znotraj
slovenske predšolske in osnovnošolske mreže. Nekaj glavnih ugotovitev te raziskave je, da se
je število vpisanih v slovenske OŠ na Tržaškem v zadnjih 25-letih zmanjšalo za 42%, na
Goriškem pa za 41%. Zaslediti je izrazitejši upad števila vpisanih v otroške vrtce na Tržaškem
(45%), na Goriškem le za 17%. Število vrtcev v pokrajinah pa je ostalo skorajda
nespremenjeno. Skupno se je delež šoloobveznih otrok v desetih letih (1981-1991) zmanjšal
za približno 50%, medtem ko se je število otrok, ki obiskujejo slovenske šole v istem obdobju
zmanjšal za okoli 40% na Tržaškem in za okoli 55% na Goriškem. Število učencev osnovnih
šol je na Goriškem okoli 300, na Tržaškem pa okoli 700 (Bogatec, Bufon, 1996).
Pri prehajanju iz vrtca v osnovno šolo se nekateri starši (predvsem iz mešanih zakonov)
odločijo za prepis na šole z italijanskih učnim jezikom. Tovrstnih primerov je več na
Goriškem kot na Tržaškem (Bogatec, Bufon, 1996, str. 12).
Zaradi demografskega padca in več mešanih zakonov se manjša število vpisanih otrok v
manjšinske šole in vrtce. Pozitivno pa je, da jih kljub temu ne ukinjajo.

6.5. Manjšinski mediji
Sredstva javnega obveščanja imajo za slovensko etnično skupnost velik pomen. Zadovoljivo
je število periodičnega tiska in deloma tudi oddajanje preko radia, precej pomanjkljivo pa je
obveščanje preko televizijskih ekranov.
Slovenska manjšina v Italiji ima več tovrstnih medijev. Najpomembnejši med njimi je
Primorski dnevnik, ki je začel izhajati v Trstu leta 1945, njegov predhodnik je bil Partizanski
dnevnik, ki je bil edini tiskani partizanski dnevnik v zasužnjeni Evropi. Danes ima Primorski
dnevnik dve redakciji: v Trstu in Gorici, dopisništva pa v Čedadu in Celovcu.
Najpomembnejši članki Primorskega dnevnika so objavljeni vsak dan (razen ponedeljka) tudi
na internetni strani www.primorski.it (Brezigar, 2003). Primorski dnevnik je v lasti Zadruge,
ki je nastala z osnovnim namenom, da prevzame lastništvo omenjenega dnevnika. Edini
družabnik je Dzp/Prae, ki ga upravlja in plačuje Zadrugi najemnino za glavo, ki je njen
lastnik. Zadruga, njen predsednik in upravni odbor, morajo biti garanti za to, da je dnevnik
pluralen in da dela v korist slovenske narodne manjšine v Italiji (URL:
http://www.slovenci.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=23&newlang=en
glish). Časopis ustvarja maloštevilna redakcija, in sicer 17 novinarjev, veliko pa je dopisnikov
(od 200 do 300) ter nekaj zunanjih sodelavcev v tujini. Letni proračun leta 2003 je bil 5
milijonov, od tega je 60% znašala subvencija Italije na podlagi zakona o manjšinah, 40% pa
zaslužijo z naročninami in reklamnimi oglasi. Primorski dnevnik je priljubljen med mladimi,
ki imajo tudi svojo prilogo Primorski pes. Primorski dnevnik izhaja 6 krat tedensko (ob
ponedeljkih ne izhaja). Dnevna naklada je 10.000 izvodov. Pretežno se prodaja med Slovenci
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v Italiji, nekaj sto izvodov pa prodajo v Slovenijo. V zadnjih letih se je število bralcev
povečalo od približno 100 na 150 novih naročnikov (Brezigar, 2003).
Med tiskanimi mediji je pomemben tudi tednik Novi Matajur, ki izhaja v Beneški Sloveniji,
natančneje v Čedadu in se ukvarja v glavnem s problemi Slovencev v Videmski pokrajini.
Članki so pisani v slovenščini, italijanščini ter v krajevnem slovenskem dialektu (URL:
http://www.skgz.org/slo/clanstvo).
Pomembni so še: tednik Novi Glas, Dom kulturno verski list, Katoliško tiskovno društvo,
mladinska revija Galeb, literarna revija Mladika s prilogo Rast, otroški list Pastirček, Delo,
Novi list. Že od leta 1925 dalje izidejo vsako leto tudi Koledar goriške Mohorjeve družbe za
posamezno leto v Gorici, Jadranski koledar v Trstu od leta 1952 in Trinkov koledar v
Beneški Sloveniji od leta 1989 dalje (Zupančič, 2002; Komac, 2003).
V zvezi z mediji moramo omeniti tudi založniško dejavnost, in sicer se v Trstu nahaja založba
Devin (prej ZTT – Založništvo tržaškega tiska), v Gorici je od leta 1924 sedež Mohorjeve
družbe in od leta 1908 sedež Katoliškega tiskovnega tiska. V Benečiji pa se nahaja založniška
zadruga Dom ter Zadruga Novi Matajur
(URL:http://www.slovenci.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=23&newla
ng=english; Komac, 2003). Na knjižnem sejmu novembra 2005, ki se je odvijal v
Cankarjevem domu v Ljubljani, se je predstavila tudi Založba Mladika iz Trsta.
Opaznejši avtorji na področju leposlovne književnosti so: Marij Čuk, Vinko Belčič, Miroslav
Košuta, Filip Benedičič, Alenka Rebula Tuta, Irena Žerjal, Marko Kravos, Boris Pahor, Alojz
Rebula, Josip Tavčar, Janez Povše, Zora Tavčar, Filibert Benedičič ter Boris Pangerc
(Komac, 2003).
Drugi največji manjšinski medij je slovenski radijski in televizijski spored RAI. V Trstu ima
slovenska manjšina po 12 ur na dan radijsko oddajo v sklopu RAI (Brezigar, 2003). Slovenci
imajo tudi celodnevni slovenski spored na Radiu Trst. V Gorici pa se nahaja radijska postaja
Radio Val ter Ljudski radio Gorica/Radio popolare Gorizia, ki po dve uri dnevno oddaja v
slovenščini (Komac, 2003). Imajo pa tudi slovenski program na nacionalni televiziji RAI (po
pol ure na dan).
V prihodnosti bi bilo dobro povezati med seboj tiskane in ostale medije v logiki skupnega
manjšinskega interesa. Vendar je potrebno premostiti določene obstoječe predsodke, v smislu:
Primorski dnevnik je v rokah levice, Novi Glas v rokah klerikalcev in RAI je monopol
tržaških »ta belih« in bodo znali privilegirati realne interese naše narodnostne skupnosti
(URL:http://www.slovenci.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=23&newla
ng=english).
Manjšina sama bi morala skrbeti za višanje kakovosti slovenskih medijev v deželi FurlanijiJulijski krajini, saj imajo le-ti zelo pomembno vlogo pri ohranjanju in razvoju same narodne
manjšine.
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6.6. Pravna zaščita slovenske narodne manjšine v Italiji
Pravice in položaj slovenske narodne manjšine v Italiji določa vrsta mednarodnih
multilateralnih dokumentov, bilateralnih sporazumov in vrsta ministrskih odlokov, zakonskih
aktov, ustavnih določil Republike Italije in njenih državnih organov.
Eden izmed takih multilateralnih dokumentov je Okvirna konvencija za varstvo narodnih
manjšin, ki jo je Italija ratificirala z zakonom številka 302 z dne 28.8.1997 in je stopila v
veljavo v Italiji 3.3. 1998 ter Zakonska določila za zaščito slovenske manjšine v deželi
Furlaniji-Julijski krajini, ki je bil objavljen 8.3.2001 v Uradnem listu Republike Italije
številka 56 (ta bo v nadaljevanju podrobneje razložen) (Brezigar, 2001). Pomembna je tudi
Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih, ki jo je sprejel odbor ministrov Sveta
Evrope 25. junija 1992, v veljavi pa je od marca 1998; v Italiji je v postopku ratifikacije.
Zaščita slovenske manjšine v Republiki Italiji temelji na Pariški mirovni pogodbi, ki je bila
sklenjena 10.2.1947 med zavezniškimi silami na eni strani ter Italijo na drugi strani. S 15.
členom te pogodbe se je Italija zavezala, da bo zagotovila vsem, ki živijo na njenem ozemlju,
ne glede na spol, raso, jezik ali vero, uživanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Po
podpisu le-te se je zaščita slovenske manjšine v Furlaniji-Julijski krajini razvijala v dveh
smereh. Prva smer je vodila do zaščite slovenske manjšine v vseh treh pokrajinah, kjer živijo
Slovenci. Temeljila je na Ustavi Republike Italije, ki je bila sprejeta 1947 in ki v 6. členu
določa, da država ščiti jezikovne manjšine s posebnimi ukrepi. Pomemben je tudi 3. člen
Ustave, saj le-ta določa, da imajo vsi državljani enako družbeno dostojanstvo ne glede na
jezik itd. Z zaščitnim zakonom številka 38, z dne 23.2.2001, objavljenega v italijanskem
Uradnem listu številka 56 z imenom »Zakon za zaščito slovenske jezikovne manjšine v
Furlaniji-Julijski krajini«, je slovenska narodna manjšina v Italiji dobila svoj globalni zaščitni
zakon, ki vključuje ukrepe za zaščito slovenske etnične manjšine v vseh treh pokrajinah: na
Goriškem, Tržaškem in v Videmski pokrajini (URL: www.kozina.com/premik/VIII.htm).
Druga smer varstva slovenske manjšine je bila omejena na zaščito le-te na Tržaškem.
Temeljni vzrok temu je bila ustanovitev Svobodnega tržaškega ozemlja (v nadaljevanju STO)
na podlagi pariške mirovne pogodbe, ki je v 7. členu Posebnega statuta STO imenovala
italijanščino in slovenščino za uradna jezika. Stalni statut je določal pravico do tiska v
materinem jeziku, pravico do športnih, družbenih, prosvetnih in kulturnih organizacij ter
pravico do pouka v materinem jeziku, pravico do rabe jezika v odnosih z oblastni, pravico do
zajamčenega gospodarskega razvoja. V točki 5. je pomemben odstavek o javnih napisih, ki
določa, da bodo napisi na javnih ustanovah, imena mest in ulic v obeh jezikih v tistih volilnih
enotah tržaške občine in v drugih občinah, kjer prebiva znaten del pripadnikov jugoslovanske
etnične skupnosti (vsaj četrtina prebivalstva). Za tržaško občino je pomembna razsodba
deželnega upravnega sodišča iz leta 1995, ki pripadnikom slovenske manjšine dopušča rabo
slovenščine pri uradnih dopisih z oblastmi. Zavezniška vojaška uprava (ZVU) je tako v coni
A STO šele leta 1949 z ukazom številka 183 potrdila, da je uradni jezik italijanščina ter da je
slovenski jezik mogoče uporabljati le v občinah Devin–Nabrežina, Zgonik, Dolina in
Repentabor. Medtem, ko so v coni B jugoslovanske oblasti že leta 1947 z odlokom Istrskega
okrožnega ljudskega odbora določile, da so uradni jeziki slovenščina, italijanščina in
hrvaščina (URL: www.kozina.com/premik/I.htm; Bufon, 1992).
Osimski sporazum iz leta 1975, ki je v Italiji stopil v veljavo z zakonom št. 73, z dne
14.3.1977, je predstavljal mejnik, s katerim se je Italija v 8. členu zavezala, da bo ohranila v
veljavi notranje ukrepe, ki jih je že sprejela pri izvajanju omenjenega statusa in da bo v okviru
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svojega notranjega prava zagotovila pripadnikom manjšine enako raven varstva na osnovi
prej opisanega Posebnega statuta (Komac, 1982).
Ti dve smeri urejanja pravne zaščite slovenske etnične manjšine v Italiji sta ustvarili tri
različne modele zaščite le-te: tržaški model, ki je slonel na delnem izpolnjevanju določil
posebnega statuta in 8. člena Osimskega sporazuma ter videmski model, ki je slonel na neizpolnjevanju 6. člena Ustave Republike Italije, saj slednja ni priznavala obstoja slovenske
etnične manjšine vse do sprejema zaščitenega zakona in v času mirovnih konferenc ni bila
med t.i. sporna ozemlja. Tretji model pa je nastal v goriški pokrajini in je temeljil na delnem
izpolnjevanju 6. člena Ustave Republike Italije, in sicer na področju manjšinskega šolstva
(Brezigar, 2001; Bufon, 1995).
Zakon za zaščito slovenske manjšine v Italiji je sestavni del širše politike, s katero se je vlada
po letu 1996 prvič resno lotila vprašanja manjšinskih pravic.
Tedaj sta nastala dva temeljna kamna obstoječe zaščite slovenske etnične manjšine v Italiji.
To sta zakon številka 38 »Zakonska določila za zaščito slovenske jezikovne manjšine v deželi
Furlaniji- Julijski krajini« iz leta 2001 ter zakon številka 482 »Zakonska določila v zvezi z
zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin« iz leta 1999.
Prvi je sestavljen iz 29 členov, ki obravnavajo oziroma nekaj najpomembnejših členov je:
priznanje slovenske manjšine v Tržaški, Goriški in Videmski pokrajini (1. člen), upoštevanje
Okvirne konvekcije za varstvo narodnih manjšin in še ne ratificirane Evropske listine o
regionalnih ali manjšinskih jezikih (2. člen), predvidevanje imenovanja paritetnega odbora (3.
člen), 4. člen pa določa, da bo paritetni odbor izdelal, na osnovi zahteve 15% volivcev ali 1/3
občinskih svetovalcev določene občine, seznam občin ali posameznih naselij, v katerih bodo
veljala določila tega zakona, 7. člen zagotavlja pravico do slovenskega imena in do zasebne
napisne table v slovenskem jeziku kakor tudi do pridobitve slovenske oblike imena in
priimka. Za spremembo imena in priimka velja oprostitev vseh davkov, za napisne table pa
oprostitev dodatnih davčnih bremen. 8. člen obravnava rabo slovenskega jezika v odnosih z
upravnimi in sodnimi oblastmi (občine, uradna obvestila, publikacije), rabo jezika v zbornih
organih ureja 9. člen, 10. člen pa ureja rabo slovenskega jezika na tablah javnih uradov, na
uradnem papirju, na praporih, na cestno-prometnih znakih in rabo slovenskih krajevnih
imen.16. člen pa določa, da bo dežela Furlanija-Julijska Benečija podpirala kulturno,
umetniško, športno, razvedrilno, znanstveno, vzgojno, informativno in založniško dejavnost
manjšine, pri čemer bo imel prednost tisk. 17. člen določa, da bo vlada podala ukrepe, s
katerimi bo olajšala in pospešila sodelovanje obmejnega prebivalstva ter sodelovanje med
slovensko manjšino in kulturnimi ustanovami Slovenije in ostali.
Pomembno pa je tudi določilo drugega odstavka 28. člena, kjer piše: "Nobenega določila tega
zakona ni mogoče razlagati na tak način, da bi zagotavljalo varstvo pravic slovenske manjšine
na nižji ravni od tiste, ki jo manjšina že uživa na osnovi prejšnjih določil". Vendar so zapleti z
obrazcem za davčno napoved in z vprašalnikom za popis prebivalstva pokazali, da so tudi
pravice, ki so jih Slovenci v Italiji že uživali, ogrožene
(URL: http://www.kozina.com/premik/VI.htm).
Sicer pa zakon obravnava veliko vprašanj, ki zadevajo razne dejavnosti Slovencev v Italiji.
Nekatera vprašanja so zadovoljivo rešena, druga pa nekoliko manj. Izčrpen je del o rabi jezika
v javni upravi, v odnosu do oblasti. Izčrpen je tudi del, ki obravnava šolstvo; podržavljanje
dotlej zasebne dvojezične šole v Špetru Slovenov v Beneški Sloveniji in ustanovitev
avtonomne sekcije pri tržaškem glasbenem konservatoriju Giuseppe Tartini. Predvidenega
roka treh mesecev oblasti niso spoštovale (Brezigar, 2001).
Sliko dejanskega stanja zaščite slovenske manjšine v Gorici in Trstu nazorno prikazujejo
Skubičeve besede: »Slovenci imajo v
Trstu in Gorici zavidljivo visoko kulturno
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samostojnost: kulturna domova v obeh mestih, radio, stalno gledališče, ki ga Italija
subvencionira, tisk, založbo, znanstveni inštitut v Trstu, lepo razvito šolstvo, vse do gimnazije
in strokovnih srednjih šol tako v Trstu kot v Gorici, ampak s tem je domet slovenskega jezika
docela izčrpan. Slovenščine v javnosti ni.« (Skubic, 1997, str. 36)
Tako še vedno ostaja ogromen prepad med pravno zaščito na papirju in dejanskim izvajanjem
zakona, saj se Zaščitni zakon v glavnem še ne izvaja, kar zasledimo tudi v javnih časopisih.
Italijani valijo krivdo za neizvajanje zaščitnega zakona na slovenski paritetni odbor, ker le-ta
noče vzeti spet v pretres njihovo prisotnost v Gorici, Trstu, Miljah in Čedadu, saj je paritetni
odbor seznam 32 občin iz treh obmejnih pokrajin izdelal na podlagi sklepov občinskih svetov,
ki so se večinsko izrekli za vključitev njihovega ozemlja v zakon in že leta 2004 poslal v Rim.
V resnici gre za manipulacijo, s katero skušajo po eni strani zavlačevati začetek izvajanja
zaščitnih norm, po drugi strani pa izločiti iz zaščitnega teritorija vsa pomembnejša središča ob
meji (Kante, 2005).
Na deželni ravni se s predsednikom Riccardom Illyjem položaj izboljšuje, saj so v Gorici
dobili na občini okence v slovenskem jeziku in dvojezične osebne izkaznice. Položaj
Slovencev v Italiji je glede pravne zaščite urejen, kljub temu pa je še vedno bolj na papirju kot
v stvarnosti, a zato ne smemo biti pesimisti.

6.7. Odnos Slovenije do slovenske narodne manjšine v Italiji
Kako Slovenija skrbi za svojo manjšino v Italiji? Skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu
opredeljuje Ustava Republike Slovenije. Leta 1996 je Državni zbor sprejel Resolucijo o
položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami
državnih in drugih dejavnikov RS z namenom, da pripomore k njihovemu vsestranskemu
razvoju. V splošnem delu govori o tem, da so pripadniki avtohtonih manjšin državljani
sosednjih držav z vsemi pravicami in obveznostmi do le-te ter da so »dragocen most
sodelovanja« in dobrih sosedskih odnosov. V drugem poglavju piše o podpori organizacij in
dejavnosti avtohtonih manjšin. Podpora je tudi finančna. V Resoluciji so tudi določeni organi
RS, ki so pristojni za sodelovanje s slovenskimi manjšinami v sosednjih državah ter osnovna
področja sodelovanja. V trajnem interesu države Slovenije je krepitev ekonomskega položaja
manjšin. Sredstva za dejavnosti v ta namen so zagotovljena s proračunom države matičnega
naroda (Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem
povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov RS, 1996). Po besedah predsednika
SKGZ Pavšiča je resolucija danes »uresničena le delno in nezadostno« (Pavšič, 2002, str. 97).
V okviru vlade RS kot samostojno telo Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Nastal
je skladno z ustavno obveznostjo za posebno skrb za Slovence v tujini. Opravlja naloge, ki
zadevajo položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu, njihovo kulturno, prosvetno in
gospodarsko povezovanje z državo matičnega naroda, informiranje, svetovanje in pomoč
glede pravne zaščite. Glavni cilji in aktivnosti Urada so: ohranjanje slovenske identitete,
enakovreden odnos do vseh Slovencev, sodelovanje med Slovenci v tujini ter sodelovanje
med Slovenci v tujini in matično državo. Na področju sodelovanja s Slovenci izven meja
Republike Slovenije je Urad zadolžen tudi za spremljanje in koordiniranje dejavnosti
pristojnih ministrstev Republike Slovenije. Sodelovanje in podpora zamejskim Slovencem se
uresničuje predvsem na področju kulturnih, športnih in izobraževalnih dejavnosti, prav tako
pa se sredstva namenjajo založniški in medijski dejavnosti. Slovenija je v Italiji na tem
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področju prisotna preko Generalnega konzulata v Trstu, slovenska narodna manjšina pa je
pretežno organizirana preko dveh krovnih organizacij: Slovenske kulturno gospodarske zveze
in Sveta slovenskih organizacij
(URL: http://www.gov.si/mzz/slovenci_v_zame_in_po_svet/predstavit.html).
Potrebno je povedati, da Slovenija namenja finančno podporo vsem Slovencev v Italiji (na
Tržaškem, Goriškem in v Videmski pokrajini). V času komunizma so imela podporo
predvsem levo usmerjene manjšinske organizacije, v Beneški Sloveniji pa so dobivali le
drobtinice. Po osamosvojitvi Slovenije in po uveljavitvi demokracije ni prišlo do velikih
sprememb. Preko obeh krovnih organizacij prihajajo sredstva tudi v Beneško Slovenijo
(Zaunella, 2002).

6.8. Gospodarski potencial slovenske narodne manjšine
Gospodarski potencial slovenske manjšine v Italiji je zelo omejen in neprimerljiv v stanjem v
začetku 20. stoletja (Čermelj, 1965; Pahor, 2002).
Slovenska podjetja v Italiji se v dobri meri prepoznavajo s članstvom pri Slovenskem
deželnem gospodarskem združenju (SDGZ), ki vključuje v glavnem podjetja s Tržaškega,
deloma Goriškega in Benečije, Slovensko gospodarsko združenje (SGZ), Slovensko kulturno
gospodarsko zvezo (SKZ- imovinski skladi) na Goriškem ter v Kmečki zvezi (KZ), kar se tiče
kmetijstva (URL: http://www.skgz.org/dokumenti/2).
Družbeno-ekonomska slika strukture avtohtonega slovenskega poselitvenega območja je taka,
da je kmetijstvo precej zastopano v Videmski in Goriški pokrajini, ki je imela leta 1981
nadpovprečen delež kmečkega prebivalstva (8,1%). Pomembno je povezovanje v kmetijske
zadruge, kot so na primer: Zadruga Kras, zadruga Ta rožina dolina v Reziji in druge (Bufon,
1992). Slovenska industrijska dejavnost se je začela razvijati po 70-letu. Za razvoj lastne
industrije so bili potrebni kadri in finančna sredstva, ki so jih slovenski gospodarski operaterji
zmogli ob pomoči gospodarskih organizacij iz Slovenije (Bufon, 1992).
Slovenci močno sodelujejo tudi pri zunanji trgovini, pomembna je tudi notranja trgovina.
Tradicionalno močno zastopan je gostinski sektor, v katerem je bilo 1981. leta zaposlenih kar
1190 ljudi. Dolgoletno tradicijo ima tudi bančništvo, ki je v preteklosti oplajalo večino
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti te skupnosti (Bufon, 1992). Banke, ki danes
obratujejo, so: Zadružna Kraška Banka in Zadružna Banka Sovodnje in Doberdob. Poleg teh
pa je prisotna tudi finančna družba Zadruga Primorski dnevnik.
Značilnosti slovenskega gospodarstva sta velika razpršenost in razvejanost. Skorajda ni
dejavnosti, v kateri Slovenci ne bi bili prisotni. Na podlagi podatkov vpisanih v združenja in
ocen je približno 1.500 slovenskih podjetij, samostojnih podjetnikov in profesionalcev. Poleg
tega obstaja siva cona, to so podjetja, ki niso nikjer vključena (precej kmetovalcev je vpisanih
v Coldiretti in gospodarstvenikov v italijanske vsedržavne organizacije). Tu so tudi podjetja z
mešanim lastništvom (slovensko in italijansko), kakršnih je vedno več, ter podjetja v lasti
slovenskih podjetnikov, državljanov Slovenije, ki v Italiji vedno pogosteje ustanavljajo svoja
podjetja (URL: http://www.skgz.org/dokumenti/2).
Prihodnost skupnosti je vezana na prisotnost le- te na sedanjem prostoru.
Opuščanje kmetijske in drugih dejavnosti zmanjša možnosti uporabe teritorija in nosi kot
posledico raznarodovanje (prodajo zemljišč, naselitev novih prebivalcev). Potrebno je
izkoristiti nove pogoje (večji turistični interes za naše območje in za naravne znamenitosti na
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sploh), kar odpira nove perspektive: razvoj turistične in gostinske ponudbe, tradicionalne in
umetne obrti.
Nujno je tudi sodelovanje med posameznimi organizacijami oz. segmenti naše družbe
(kultura-šolstvo-šport-gospodarstvo) (URL:http://www.skgz.org/dokumenti/2).
Faza industrializacije in tercializacije sta iz narodnostnega vidika enako kritični, a v različnih
oblikah. Procesi, ki spremljajo industrializacijo, vodijo po eni strani k demografski eroziji
manjšinskega avtohtonega ozemlja in v skrajnem primeru do propada celotne kulturne
pokrajine, po drugi strani pa k širjenju manjšinskega prebivalstva na neavtohtona ozemlja, kar
ima zopet različne posledice tako iz normativnega kot narodnostnega zornega kota
(asimilacija). Visoka socialna in prostorska mobilnost terciarne družbe pa povzroča vse večje
narodnostno prepletenost (mešani zakoni).
Po eni strani se zdi, da je vse manj slovenske zemlje in slovenskih otrok, po drugi strani pa je
očitno, da postajajo Slovenci šele tedaj, ko se jim izboljša materialni in socialni standard
dejanski upravljavci lastnega avtohtonega ozemlja tudi tam, kjer so številčno že v manjšini.
Slovenska etnična skupnost je torej spričo posebne povezanosti z lastnim avtohtonim
ozemljem tudi v spremenjenih družbenih razmerah in kljub vse tesnejšim vezem z večinskim
okoljem najboljši prostorski integrator med bližnjimi, tradicionalno narodnostno mešanimi
urbanimi centri in njihovim podeželskim zaledjem. To funkcijo lahko izvaja le v določenih
pogojih, in sicer če je numerično dovolj konsistentna in prostorsko kompaktna ter ustrezno
organizirana in če sta si sosednji socioekonomski in prostorski enoti (urbani center in
podeželje) že pred tem v dialektičnem odnosu, če imajo urbani centri zadostno centralno
vlogo, da uspevajo navezati nase širše zaledje (Bufon, 1987).
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7. NOTRANJA POVEZANOST FURLANSKE JEZIKOVNE MANJŠINE
7.1. Organiziranost furlanske jezikovne manjšine
Zavest o narodni pripadnosti se Furlanom prebuja počasi. Narodna in kulturna enotnost te
jezikovne manjšine še zdaleč ni dosežena. Zahvaljujoč šibkemu mehanizmu za varovanje in
ohranjanje furlanske identitete se je na tem območju uveljavilo italijansko kulturno tkivo
(Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe- Jadran, 2004).
Po Jelenu je furlanska manjšina precej neorganizirana (Jelen, 2006). Pa vendar obstaja veliko
število kulturnih društev, ki so medsebojno povezana in delujejo na področju vrednotenja
furlanskega jezika in kulture.
Od leta 1919 je dejavna Società filologica Friulana (slovensko: Furlanska filološka družba) v
Gorici. Ustanovljena je bila z namenom ohranjanja in kultiviranja furlanskega jezika.
Poimenovana je bila po jezikoslovcu Graziadio Isaia Ascoliju. Po dekretu iz leta 1936 je
dobila neprofitni značaj in regionalni zakon številka 68 iz leta 1981 jo je priznal kot glavno
oziroma primarno institucijo za varovanje in razvoj furlanske kulture in jezika. Italijanska
vlada je njeno delovanje vselej podpirala, saj ta ni imela politične konotacije.
Šteje 4.000 članov v Italiji in po svetu. Glavni sedež pa ima v Vidmu, dve podružnici v
Pordenonu in Gorici (Bufon, 2006;
URL: http://www.uoc.es/euromosaic/web/document/friula/an/i1/i1.html).
Po številu članov, odmevnosti in količini dela je bila vselej največja ustanova (Begotti, 2003).
Lahko bi rekli, da je Società Filologica Friuliana (furlansko Societâ Filologjiche Furlane) na
nek način krovna organizacija, saj si najbolj prizadeva za ohranjanje in razvoj kulturnega in
jezikovnega bogastva furlanskega jezika in kulture.
Med kulturnimi ustanovami moramo omeniti pred nekaj leti ustanovljen goriški Auditorium
furlanske kulture. Večji kulturni združenji pa sta tudi Scuele Furlane in Int Furlane. Od leta
1977 pa deluje tudi Institute di studis Furlans (Bufon, 1995).
Pomembnejši kulturni krožki (clapis culturals) se nahajajo v Vidmu, Tricesimu in Pordenonu.
Te ustanove letno objavijo več zbornikov ali monografskih del ter tri revije (Sot la Nape, Ce
fastu in Strolic Furlan). Zelo močni pa so stiki z izseljenskimi furlanskimi skupnostmi
(»Fogolars«), ki izdajajo skupno glasilo Friuli nel mondo (Bufon, 1995).
Druge organizacije, ki so posvečene furlanskemu jeziku so: Institut Pre Checo Placerean,
Clape Cultural Aquilee, Union Scritôrs Furlans, La Patrie dal Friûl, Glesie Furlane Academie
dal Friûl, La grame, Praxis Friuli, Petrus Paulus, Fantants Furlans, Colonas in La comugne
(URL: http://www.ethnic.isig.it/friita.htm; URL:
http://www.uoc.es/euromosaic/web/document/friula/an/i1/i1.html).
Obstajajo razni krožki (na primer Menocchio di Montereale Valcellina) in številna so vaška
društva (Kerševan, 2003).
Pomembna je tudi vloga vere in duhovništva v združevanju pripadnikov manjšine, še posebej
pri ohranjevanju jezika. Duhovniki so kot intelektualci namreč odigrali pomembno vlogo v
furlanskem etničnem gibanju.
Od leta 1980, ko je furlansko gledališče ponovno začelo delovati, je bilo ustanovljenih 40
amaterskih skupin, ki jih nadzoruje krovno društvo Furlansko gledališko združenje iz Vidma
(Associazione teatrale friulana di Udine)
(URL: http://www.uoc.es/euromosaic/web/document/friula/an/i1/i1.html).
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Poleg kulturnih dogodkov kot so: Mostre dal Cine Furlan, Premi Friul in Premio per Testi
Teatrali, se v Gorici odvijata tudi mednarodni folklorni festival in mednarodno tekmovanje v
zborovskem petju. V Vidmu se je leta 2001 odvilo srečanje furlanskih študentov različnih
smeri z naslovom »Friulofili«.
V furlansko govorečem okolju ni nobene knjižnice, ki bi imela izključno furlansko literaturo,
vendar pa obstajajo načrti o ustanovitvi furlanske knjižnice
(URL: http://www.uoc.es/euromosaic/web/document/friula/an/i1/i1.html).
V zadnjih desetletjih so se razmnožile številne ustanove in organi, včasih neformalni, drugič
dobro strukturirani, ki delujejo v prid furlanščine, tako da jo uporabljajo na različnih
področjih življenja: v glasbi, dramskih skupinah, radiu, časopisih, revijah, založništvu,
raziskovalnih središčih in drugo (Begotti, 2003).
Furlanom se je zavest in čut za narodno ter kulturno identiteto prebudila med drugo svetovno
vojno tudi s pomočjo uporništva proti nacifašizmu (Kersevan, 2003). Zato so v 40-letih in 50letih opažali uspeh furlanskega ljudskega gibanja, v 60-letih in 80-letih furlanskega gibanja,
toda avtonomistična čustva so bila prisotna le na širši črti civilne družbe in cerkve.
Pomembna so tudi mladinska gibanja, ki so združila vprašanja zanimiva za vrstnike iz drugih
krajev Italije in Evrope, kot na primer globalizacija, naravno okolje, z bolj specifičnimi vidiki
furlanske etničnosti, kot je na primer ponovna uporaba jezika in obujanje naroda ter njihovo
udejstvovanje v okviru alternativne kulturne ponudbe (Begotti, 2003). Ena izmed pomembnih
izkušenj neinstitucionalne kulture večje skupine mladih iz socialnega centra v Vidmu, ki je v
prvi polovici 90-let izdala revijo »Ustmis« (Sledi). Revija je izhajala petkrat na leto in imela
revolucionarne težnje (Kersevan, 2003).
Od leta 1995 deluje v okviru Univerze v Vidmu Center za raziskovanje furlanske kulture in
jezika »Josef Morchet«, ki izvaja tečaje jezika, posreduje informacije in dela raziskave ter
izdaja razne publikacije (URL: http://www.uniud.it/cirf).
Nekatera kulturna in lokalna združenja, furlansko izseljensko združenje, mediji, gledališče,
raziskovalni inštituti in drugo lahko najdemo tudi na spletnih straneh, ki so povečini le v
furlanskem jeziku.

7.2. Furlanski jezik
Kot smo že v poglavju Manjšinski jezik slovenske narodne manjšine v Italiji razložili, je jezik
osnovno sredstvo sporazumevanja in eno izmed temeljnih dejavnikov obstoja in določanja
neke narodne oziroma jezikovne skupnosti.
Furlanščina je retoromanski jezik, ki se je razvil iz govorjene latinščine, kakršno je na ozemlje
karnijskih Galcev razširil antični Oglej. Ime izvira po glavnem kraju rimskega obrambnega
sistema Forum Iulii (Čedad) (Enciklopedija Slovenije, 1989; World directory of minorities,
1997).
Na razvoj furlanskega jezika so vplivali germanski jeziki. Ima skupne jezikovne pojave s
severnoitalijanskimi dialekti, ni pa utemeljeno mnenje posameznih italijanskih jezikoslovcev
(C. Battisti), da bi bila skrajni severni del beneških narečij. Pomembnejše jezikovne črte
vežejo furlanski jezik z ladinskimi govori v Dolomitih in retoromanskimi v švicarskem
kantonu Graubünden (Enciklopedija Slovenije, 1989, str. 168). Furlanščina se deli v več
narečnih skupin in zaradi tega še ni bila standardizirana v nek enoten jezik (Bufon, 1995.).
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Na razvoj furlanščine je negativno vplivalo to, da se ni poučevala v šolah
zagotovila poleg legitimacije tudi bistvenih razvojnih pogojev, v katerih
prilagajala novi družbenogospodarski situaciji. Socio-ekonomski razvoj ni
zmanjševanjem rabe furlanščine, temveč je povezan z neprisotnostjo jezika v
1999).

in si tako ni
bi se lahko
povezan s z
šolah (Stranj,

Furlanščina pa je neposredno vplivala na zahodna slovenska narečja, in sicer na rezijansko,
nadiško, briško ter kraško, saj so bili Slovenci vse od naselitve dalje v stiku s furlanskim
prebivalstvom. Tako je tudi furlanščina prevzela iz slovenskega jezika več krajevnih imen
(npr. Gurizza, Gradisca) in občna imena iz vsakdanjega besedišča. Slovenščina je prevzela od
furlanščine občna imena za predmete, kot sta na primer besedi brenta in čebula (Enciklopedija
Slovenije, 1989).
Furlanščina se je do leta 1910 obravnavala kot italijansko narečje, saj so se Italijani bali, da bi
s prebujanjem furlanske zavesti oslabili položaj italijanske skupnosti (cv: Stranj, 1999).
Furlani so doživeli vzpon jezikovne identitete v 50. letih 20. stoletja, ko sta bili izdani dve
slovnični knjigi, sedaj pa se po nekaterih virih govori o krizi furlanskega jezika zaradi turizma
in raznovrstnih medijev. Furlanski jezik naj bi zamenjevala italijanščina ali celo beneški
dialekt (URL: http://www.uoc.es/euromosaic/web/document/friula/an/i1/i1.html).
Pascolini Pier Paolo (1922-1975) je zelo pomemben iz vidika furlanske književnosti ne samo
za furlansko kulturo, ampak tudi za italijansko. Prav tako je pomemben tudi Franco de
Gironcoli (1892-1979), ki je ustvarjal pogoje za zrelejšo razvojno fazo furlanskega slovstva
(Kersevan, 2003).
Kot slovenski jezik je bil tudi furlanski jezik ocenjen v raziskavi o položaju manjšinskih
jezikov v okviru programa Euromosaic po naročilu Evropske unije leta 1995. Na osnovi
različnih spremenljivk (Glej stran 57) je bila furlanščina uvrščena v skupino z znatnim
gibanjem ocen z ozirom na izbrano spremenljivko; običajno gre v teh skupinah za
kombinacijo bolj ali manj ugodne reprodukcije kljub neustreznim zaščitnim institucionalnim
okvirom. Analiza je pokazala v nadaljevanju, da obstaja precejšnja povezanost med
spremenljivkami »jezikovni status«, »institucionalizacija«, »legitimacija« in »izobraževanje«,
ki so vse bolj ali manj odvisne od državnega pristopa do vprašanja varovanja in zaščite
manjšinskih jezikov, medtem ko so preostale tri spremenljivke bolj notranji element
ohranjanja teh jezikov, ki so običajno intenzivnejše od zunanjih pobud. Razmere glede
izobraževanja v manjšinskem jeziku oziroma njegovega učenja so bile ocene za slovenski
jezik v Italiji nekje v sredi razpredelnice (Bufon, 1999).
Furlanski jezik se je ustalil na celotnem ozemlju Furlanije. Do današnjih dni ga uporabljajo
pretežno za ustno rabo, jezik pa ima kljub temu svojo samostojnost in identiteto že od
srednjega veka dalje. V družinah, ki živijo v ruralnem okolju, furlanščino pogosteje
uporabljajo kot pogovorni jezik. Mladi, predvsem v urbanem okolju, se večinoma pogovarjajo
v italijanščini. Šele od leta 1971 je uvedena v liturgijo, čeprav se ocenjuje, da je okoli 50%
vernikov furlanske narodnosti. Furlani niso ravno optimistični glede rabe lastnega jezika v
prihodnosti (URL: http://www.lingue.regione.fvg.it/Minor/sl/homepage_comunita.aspx).
Problem je, da ni enotnega standardiziranega jezika (Jelen, 2006).
Od 50. let dalje vlada pozitivno kulturno vzdušje in zanimanje do pisanja v maternem jeziku.
Šele leta 1995 je stopil v veljavo deželni zaščitni zakon, leta 1998 pa še državni zakon, ki je
po petdesetih letih končno omogočil izvajanje 6. člena Ustave Republike Italije. Tako je bil
po številnih razgovorih, razpravah sprožen postopek kodifikacije furlanske pisave, vendar so
sporne točke še vedno prisotne. Jezik se danes uvaja tudi po šolah (Kersevan, 2003).
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V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo alfabetizacija furlanščine omogočila pridobivanje
novih bralcev.
Jezikovna šibkost je vse bolj odločujoč dejavnik šibitve narodnostno- kulturne identitete
pripadnikov jezikovne oziroma etnične manjšine (Stranj, 1999).
Jezik kot sredstvo sporazumevanja je v glavnem najpomembnejši pokazatelj obstoja neke
etnične oziroma jezikovne skupnosti. Število govorcev nekega jezika namreč priča o obstoju
manjšine na določenem teritoriju. In če se razvija jezik, se ohranja tudi narodna identiteta in
(jezikovna) kultura naroda.

7.3. Furlansko manjšinsko šolstvo
Od začetka 70-let se poskusno uvaja furlanščina v otroških vrtcih in osnovnih šolah. Deželni
zakon iz leta 1992 določa sredstva za uvajanje furlanskega jezika v šolah in omogoča
namestitev dvojezičnih krajevnih in prometnih tabel (Bufon, 1995). Le majhno število šolskih
zavodov koristi sredstva, ki so predvidena v ta namen (Manjšine in čezmejno sodelovanje v
prostoru Alpe-Jadran, 2004).
Večina učiteljev je do leta 1876 govorila le italijanski jezik. Leta 1923 so regionalne jezike
vključili v šolski sistem. To je določeval vladni dekret št. 111923. V fašističnem obdobju sta
furlanska literatura in glasba imeli podporo pri Italijanih, saj so jih le- ti smatrali za latinsko
prebivalstvo (URL: http://www.uoc.es/euromosaic/web/document/friula/an/i1/i1.html).
V 50-letih so bila pravila osnovne izobrazbe spet modificirana. Furlanščina je postala izbirni
predmet v nekaj osnovnih šolah, medtem ko je v srednjih šolah prisotna šele od leta 1975.
Problem poučevanja furlanščine je v tem, da ni normativne slovnice. Drugi problem pa je, da
ima veliko dialektov in da je potrebno izbrati eno obliko le-tega za standardiziran knjižni jezik
(URL: http://www.uoc.es/euromosaic/web/document/friula/an/i1/i1.html).
Delež učiteljev, ki govorijo furlanski jezik v italijanskih šolah v Furlaniji- Julijski krajini se
giblje od 20% do 50%. V nekaj otroških vrtcih se furlanski jezik poučuje kot izbirni predmet.
Jezika se lahko otroci učijo tudi v osnovnih šolah (10% državnih OŠ) in srednjih šolah (8%
državnih šol), vendar se nikjer ne poučuje kot obvezni predmet. Učitelji se lahko naučijo
jezika v nekaterih kulturnih institucijah, ki nudijo tečaje za učitelje v sodelovanju z videmsko
univerzo (URL: http://www.uoc.es/euromosaic/web/document/friula/an/i1/i1.html).
Na univerzitetni stopnji je furlanski jezik navzoč na Univerzi v Vidmu in Trstu, kjer se
poučuje smer »Furlanski jezik in književnost«. Od leta 1975 pa se odvija tečaj furlanskega
jezika za tujce (URL: http://www.uoc.es/euromosaic/web/document/friula/an/i1/i1.html). Na
Filozofski fakulteti na Oddelku za romanske jezike in književnosti se odvija lektorat
furlanskega jezika. Na Politehniki v Novi Gorici pa se čez dve leti v okviru študijskega
programa slovenistika predvidevata kot izbirna predmeta v četrtem letniku furlanski jezik in
furlanska književnost. Po opravljenih anketah so ugotovili, da je malo zainteresiranih
slovenskih študentov za ta dva predmeta, več interesa pa so pokazali prebivalci Beneške
Slovenije (Gantar, 2006).
Skupno stanje znanja pisanja in branja furlanščine z vidika furlanske jezikovne manjšine je,
da bi lahko govorili o 100% nepismenosti, kar dokazuje število ljudi, ki znajo pisati in brati v
furlanskem jeziku in slabo zanimanje za uvajanje obveznega poučevanja furlanskega jezika v
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šole. Jezik se je vseskozi uporabljal v ustni obliki, zato se pojavljajo težave v pisanju tega
jezikovnega kodeksa, ki so posledica različnih fonetičnih variant tega jezika. Zaradi poskusov
razvrednotenja jezika v kontekstu internacionalizacije celo učitelji le občasno posegajo po
možnostih, ki jih glede rabe jezika ponujajo regijski in državni zakoni (Manjšine in čezmejno
sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran, 2004).

7.4. Furlanski manjšinski mediji
Sredstva javnega obveščanja so zelo pomembni za manjšinsko prebivalstvo. Toda v Furlaniji
so najbolje prodajani dnevniki skoraj v celoti v rokah enega založnika, ki ne kaže nobene
pripravljenosti, da bi furlanščini dovolil vstop vanje (Manjšine in čezmejno sodelovanje v
prostoru Alpe-Jadran, 2004).
Dnevnikov, ki bi bili v celoti napisani v furlanskem jeziku, ni. Le dnevnika Massaggero
Veneto in Gazzettino sta izdana delno v furlanščini. Od tiskanih medijev izhajajo v
furlanskem jeziku tri revije, in sicer Sot la Nape, Ce fastu in Strolic Furlan (Bufon, 1995).
Periodične revije, ki so delno objavljene tudi v furlanščini so: La Vita Cattolica, Voce
Isontina, Friuli nel Mondo, La Patrie dal Friûl, Ce fastu (znanstvena revija), četrtletnik Sot la
Nape in letopis Strolic Furlan (URL:
http://www.uoc.es/euromosaic/web/document/friula/an/i1/i1.html).
Periodična revija La Patrie dal Friul, ki je informacijski, kulturni in politični mesečnik, je
objavljena tudi na internetni strani www.friul.net. Ta revija sledi ciljem kot so samostojnost
furlanskega naroda, promocija njegove identitete, katere bistvo je furlanski jezik ter razvoj
narodne kulture v soočanju s kulturo vseh narodov širom sveta. Na tej internetni strani so
objavljene različne elektronske publikacije oziroma knjige različnih žanrov (od poezije do
proze) v furlanskem jeziku.
Od leta 1997 izhaja revija »La comugne«, ki ima namen razvijati furlanščino na vseh
področjih in v vseh literarnih smereh (Kersevan, 2003).
Od konca 70-let oddaja privatna radijska postaja Onde Furlane 40 ur tedensko v furlanskem
jeziku (Bufon, 1995, str. 130). Po podatkih Euromosaica pa oddaja 70 do 80 ur tedensko in
ima okoli 35.000 poslušalcev. Nacionalna radijska postaja RAI oddaja enkrat tedensko
kulturni program v furlanskem jeziku z naslovom La specule.
Televizijska postaja Tele Friuli ima enkrat tedensko ob večernih urah oddajo v furlanščini. Ni
nobenih lokalnih postaj, kljub dvojezičnim programom na tretjem programu državne
televizije (RAI3) (URL: http://www.uoc.es/euromosaic/web/document/friula/an/i1/i1.html).
Lahko bi rekli, da je odnos javne televizije do furlanskega jezika mačehovski. Čeprav je
vodstvo italijanske radiotelevizije RAI iz Trsta in Rima večkrat zagotovilo oddajanje v
furlanščini, se na tem področju ni nič premaknilo. Tudi zasebne televizijske postaje kažejo
malo zanimanja za obravnavanje kulturnih tem v furlanskem jeziku (Manjšine in čezmejno
sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran, 2004).
Zelo pomembno vlogo pri ohranjanju jezika ima tudi knjižna literatura. Od leta 1991 do 1993
je bilo izdanih 36 knjig različnih naslovov v furlanščini, in sicer otroške knjige, poezija,
novele in verske knjige. To število je sicer majhno, a vendar je glede na pogoje dela za
furlansko manjšino to izjemen dosežek. V 50-letih sta izšli dve slovnični knjigi, v katerih so
opisana tudi narečja in zgodovina furlanskega jezika. Pred nedavnim so Furlani dobili Sveto
pismo v maternem jeziku, kar je znamenje globokega zavzemanja cerkvene hierarhije za

74

narodovo kulturo in jezik. To je bilo doseženo zaradi pritiska furlanske duhovščine, ki je
izredno dejavna na tem področju (Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe- Jadran,
2004).
Filmska produkcija televizije RAI je posnela naslednje filme v furlanščini: Maria Zeff, Prime
di sere, Telefrico, El Poete des Pantianes in Mandi Tiere me. Ob dvestoletnici rojstva
furlanskega poeta Pietra Zorutta je bil posnet film z naslovom Un monumento a P. ZoruttPoete dal Friûl (URL: http://www.uoc.es/euromosaic/web/document/friula/an/i1/i1.html).

7.5. Pravno varstvo furlanske jezikovne manjšine
Republika Italija je že s svojo Ustavo, ki je stopila v veljavo 1. januarja leta 1948, odredila v
Temeljnih načelih pravico državljanov do lastne jezikovne identitete, kar je razvidno v 3.
členu: "Vsi državljani imajo enako družbeno dostojanstvo in so enakopravni pred zakonom,
ne glede na spol, pleme, jezik, vero, politično mišljenje ter osebne in socialne razmere." V 6.
členu pa je navedena obveznost Italije do zaščite jezikovnih manjšin "s posebnimi normami"
(URL: http://www.lingue.regione.fvg.it/Minor/sl/homepage_comunita.aspx).
Tretji člen zakona Posebnega statuta (ustavni zakon številka 1 z dne 31.1.1963) iz 1963. leta
jamči zaščito državljanom in "enakopravnost vsem državljanom, ne glede na njihovo
jezikovno pripadnost, ter zagotovljeno varstvo njihovih etničnih in kulturnih značilnosti."
Prisotnost državljanov v avtonomni deželi Furlaniji-Julijski krajini, ki govorijo furlansko,
slovensko ali nemško, predstavlja za deželo izredno pomembno jezikovno, kulturno in
zgodovinsko bogastvo, ne samo kot pričevanje, ampak tudi kot možnost okrepitve
demokracije in kulture, možnost družbeno-gospodarskega in kulturnega razvoja.
Z regionalnim zakonom številka 68 iz leta 1981 je bila zaščitena raba furlanskega jezika in
kulture. Ta zakon pokriva izobrazbeni sistem, študije in raziskave, objave, gledališča,
krajevna imena ter folkloro. Z regijskim zakonom številka 15 iz leta 1996 z naslovom
Predpisi za zaščito in promocijo furlanskega jezika in kulture in ustanovitev Službe za
regionalne in manjšinske jezike. Z italijanskim državnim zakonom št. 482 iz leta 1999 so vse
tri jezikovne skupnosti Furlanije-Julijske krajine (to so furlanščina, slovenščina, nemščina)
vključene v dvanajst zgodovinskih jezikovnih manjšin v Italiji. V skladu z Okvirno
konvencijo za varstvo narodnih manjšin in z Evropsko listino o deželnih in manjšinskih
jezikih, ki ju je sprejel Evropski svet, so torej izrecno zaščitene in ovrednotene (URL:
http://www.lingue.regione.fvg.it/Minor/sl/homepage_comunita.aspx; Manjšine in čezmejno
sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran, 2004).
Te Italija sicer še ni ratificirala, medtem ko je konvencija stopila v veljavo leta 1998. To sta
listini, ki predstavljata v evropski zgodovini prelomnico in naznanja novo obdobje v Evropi
za manjšine, deželne ter manjšinske jezike. Poleg tega je treba podčrtati, da ti dve listini
postaneta kot v primeru zakona številka 482 iztočnici za dodatna določila pristopnih držav.
Poudariti je treba, da je Furlanija-Julijska krajina že imela specifične predpise, čeprav
drugačne narave in z različnimi financiranji, ki so pokrivali vsako od jezikovnih manjšin, ki
jih je nato opisal zakon številka 482/1999 in naknadno z zakonom 38/2001 (globalna zaščita
slovenske manjšine) je nastala v Furlaniji-Julijski krajini situacija nekakšne deželne
"večjezičnosti", na katero je na osnovi posebnega statuta prva poklicana, da ukrepa.
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Upoštevati gre tudi, da sta obravnavani jezikovni skupnosti (furlanska in slovenska) prisotni
izključno v Furlaniji- Julijski krajini.
S tem zakonom je poseg italijanske države usmerjen predvsem k prepoznavanju civilnih
pravic državljanov, torej pravice do imena in priimka v jeziku lastne skupnosti (11. člen),
pravice do povrnitve v izvirno obliko imena in priimka, če sta bila v preteklosti spremenjena s
strani občinskih matičnih služb, in uporabe toponomastike v manjšinskih jezikih v občinah, v
katerih je jezikovna skupnost tradicionalno prisotna (10. člen). Poleg zaščite in ohranjevanja
jezikovnih skupnosti je izvajanje zakona namenjeno tudi ovrednotenju manjšinskih jezikov.
Finančni posegi, ki iz tega izhajajo, so usmerjeni v tri temeljne in strateške sektorje za obstoj
in preživetje jezikovnih manjšin: vzgojni sektor, uradi javnih uprav in sredstva množičnega
obveščanja. Glede vzgojnega sektorja (4. in 5. člen) je predvidena uporaba manjšinskega
jezika v šolstvu od otroških vrtcev pa do osnovnih in nižjih srednjih šol. Tudi univerze v teh
deželah lahko v okviru lastne avtonomije prirejajo tečaje oziroma uvajajo predmete jezika in
kulture zaščitenih jezikov (6. člen). Z 9. in s 15. členom so predvideni finančni posegi v korist
uvajanja manjšinskih jezikov v urade javnih uprav (dežel, pokrajin, občin in ostalih
teritorialnih ustanov), ki naj bi zagotovili razpoložljivost osebja s poznavanjem manjšinskega
jezika za neposreden stik z državljani. In končno še 12. in 14. člen, kjer so bili normirani
posegi na področju javnih občil (to so tisk oz. založništvo, radio in televizija), ki so bistveni
sestavni del sodobne družbe
(URL: http://www.lingue.regione.fvg.it/Minor/sl/homepage_comunita.aspx).
30. januarja 2006 obratuje v goriški občini okence v furlanskem jeziku, ki so ga odprli na
podlagi finančnih prispevkov iz zakona 482/1999. Občani furlanskega izvora pa imajo v
furlanščini na voljo tudi krajevni sporazum o najemninah na območju goriške občine.

7.6. Gospodarski potencial furlanske jezikovne manjšine
Gospodarski potencial furlanske jezikovne manjšine je močan že zaradi same številčnosti
manjšine v deželi Furlaniji-Julijski krajini. Furlani so zaposleni kot obrtniki, specializirani in
navadni delavci, drobno meščanstvo, bančni uslužbenci, uslužbenci zavarovalnic ter v
kmetijstvu. Velika podjetja in industrialci zaposlujejo Furlane, ne vključujejo pa jih med
vodilne kadre (Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran, 2004).
A vendar so vsi veliki industrialci Snaidero, Benedetti, Pittini, Danieli in drugi furlanskega
porekla (Jelen, 2006). Podjetništvo furlanske jezikovne skupnosti ni usmerjeno v posebna
področja, kar pomeni, da ni poklicev, ki bi jih opravljali le oni.
Njihova gospodarska struktura je razpršena. Imajo veliko število majhnih družinskih ali
individualnih podjetij. Lahko sklepamo, da si želijo samostojnega dela in sodelovanja z
manjšim številom ljudi, s katerimi jih ne povezujejo le službeni odnosi. Veliko je družinskih
podjetij. Krajevni podjetniki stežka sprejemajo trende globalnega tržišča in povezanost sveta.
V zadnjem času so se naprednejši furlanski podjetniki začeli vključevati v proces
internacionalizacije proizvodnje in trženja proizvodnih izdelkov. Podatki o furlanskem izvozu
in uvozu so v zadnjih letih pozitivni. Tisti, ki iz različnih razlogov ostajajo izven
internacionalnih tokov, pa ohranjajo krajevne značilnosti in star pristop, ki se v skupni
miselnosti še vedno identificira s furlanskim. Pri tem igra svojo vlogo tudi raba furlanščine.
Jezik se ne uporablja kot poslovni jezik, uporabljajo pa ga številni delavci v podjetjih. Na tak
način se kaže težnja po povezovanju jezika in delovnega okolja (Manjšine in čezmejno
sodelovanje v prostoru Alpe- Jadran, 2004).
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Furlani močno sodelujejo tudi pri zunanji trgovini, pomembna pa je tudi notranja trgovina. V
mestu Videm in Gorica prevladujejo predvsem storitvene dejavnosti.
Značilnosti furlanskega gospodarstva sta ravno tako kot pri Slovencih v Italiji velika
razpršenost in razvejanost. Skorajda ni dejavnosti, v kateri Furlani ne bi bili prisotni (URL:
http://www.skgz.org/dokumenti/2).
Furlanska jezikovna skupnost ni doslej vzpostavila nobenih lastnih gospodarskih institucij.
Trgovinske zbornice ne delujejo kot centri združevanja avtonomnih razvojnih možnosti,
ampak kot ambasadorji krajevnih proizvodnih danosti. Ne temeljijo na furlanski identiteti.
Kljub temu pa imajo številna registrirana podjetja v svojem imenu besedo Furlanija (Friuli),
kar je pomemben znak identifikacije, vendar ni ustrezno promoviran. Made in Friuli se kot
blagovna znamka uspešno prodaja od leta 1982 in se je od tedaj razširila na celotno regijo. Pri
odpiranju krajevnega podjetništva ima pomembno vlogo finančna družba Friulia d.d., katere
večinski delničar je regija Furlanija-Julijska krajina (Manjšine in čezmejno sodelovanje v
prostoru Alpe-Jadran, 2004).
Furlani kot večinski narod v deželi Furlaniji-Julijski krajini upravljajo s prostorom, a vendar
pri tem etnična pripadnost ni vzpostavljena. Vsekakor je pomembno dejstvo, da imajo pri
iskanju zaposlitve v Furlaniji-Julijski krajini kandidati z znanjem furlanščine prednost, saj je
furlanščina glavni pogovorni jezik v manjših in srednje velikih podjetjih v furlansko
govorečem območju, predvsem pri obrtnikih in v kmetijskem sektorju
(URL: http://www.uoc.es/euromosaic/web/document/friula/an/i1/i1.html).
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8. ČEZMEJNE FUNKCIJE MANJŠINE
Manjšina je lahko pobudnik in nosilec čezmejne kulturne izmenjave. Zaradi poznavanja obeh
kultur in jezikov imajo manjšine večje uspehe v trgovskih dejavnostih, kar je vidno tudi pri
slovenski manjšini v Italiji. Manjšine so lahko tudi nosilci gospodarske propagande,
organizatorji srečanj in prireditev ter nosilci, iniciatorji in navsezadnje uporabniki čezmejnih
programov in projektov.
Lastnosti manjšin, ki so potrebne za uspešnost čezmejnega sodelovanja so na primer:
poznavanje obmejnega prostora in ljudi na obeh straneh meje, poznavanje več jezikov in
kultur, pravnih, gospodarskih, političnih in družbenih razmer, mentalitete in kulture
prebivalstva. Imajo pa tudi vrsto stikov, partnerje in različne zveze ter poleg gospodarskih
tudi kulturne interese in potrebe, ki so povezani s čezmejnim povezovanjem (Zupančič,
2002).
Dejavniki pospeševanja čezmejnega sodelovanja pri manjšinah so prostorski, družbeni in
politični.
Med prostorske dejavnike spadajo:
¾ stopnja urbaniziranosti,
¾ odprtost meje,
¾ infrastruktura obmejnega območja,
¾ število in gostota poselitve območja,
¾ ozemeljski stik manjšine z državo matico,
¾ stopnja centralnosti in perifernosti,
¾ državen ali mednarodne vzpodbude obmejnim območjem (programi strukturne
pomoči)
¾ ter razpršenost ali skoncentriranost manjšinskega prebivalstva (Zupančič, 2002).
Med politične dejavnike prištevamo:
¾ obstoj uradnih institucij,
¾ organiziranost manjšine,
¾ pravne norme manjšinskega varstva,
¾ odnosi med večino in manjšino,
¾ odnosi med večino in matico,
¾ prisotnost načrtnih ali celo nasilnih asimilacijskih teženj in agresivnih ideologij
(Zupančič, 2002).
K družbenim dejavnikom pospeševanja čezmejnega sodelovanja pa štejemo:
¾ gospodarsko strukturo območja poselitve manjšine,
¾ demografske značilnosti in število pripadnikov manjšine,
¾ socialno in izobrazbeno strukturo manjšine,
¾ modernost in tradicionalnost,
¾ delež manjšinskega prebivalstva v regiji in državi,
¾ prostorsko in socialno mobilnost manjšine
¾ ter socialno kohezijo manjšinskega prebivalstva (Zupančič, 2002).
Najboljši odnos pripadnikov narodnih manjšin z večinsko družbo je sodelovanje, ki ga lahko
dosežejo dobro organizirane, priznane in sorazmerno odprte manjšine. V daljšem času je tam
realno pričakovati pospeševaje čezmejnega sodelovanja in izboljšanja razmer na tistem
teritoriju (Zupančič, 2002).
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8.1. Funkcija čezmejnega sodelovanja slovenske narodne manjšine z državo matičnega
naroda
Prej bolj ali manj enotno slovensko poselitveno ozemlje se je z novimi družbenimi
spremembami, ki se difuzno in ploskovno širijo v prostor in povzročajo zato homogenizacijo
celotnega poselitvenega ozemlja, spremenilo tako, da klasično, iz točno določenih etničnoteritorialnih okvirov utesnjeno, manjšinsko ozemlje ne obstaja več. Prebivalstvo je socialno in
prostorsko vse bolj mobilno, uveljavlja se dejansko novo, dinamičnim spremembam odprto
narodnostjo mešano ozemlje, stiki med prebivalci različnih narodnosti so vse pogostejši in
tesnejši, drug ob drugem žive v istih krajih in družinah. Slovenska etnična skupnost je torej
spričo posebne povezanosti z lastnim avtohtonim ozemljem tudi v spremenjenih družbenih
razmerah in kljub vse tesnejšim vezem z večinskim okoljem najboljši prostorski integrator
med bližnjimi, tradicionalno narodnostno mešanimi urbanimi centri in njihovim podeželskim
zaledjem (Bufon, 1987).
Živahno in tvorno sodelovanje na kulturnem in gospodarskem področju, različna partnerstva,
sodelovanja med obmejnimi ali drugimi občinami do zahtevnega projektnega sodelovanja
omogoča odprtost meje. Kako se posamezni pripadniki vključujejo v razna čezmejna
sodelovanja pa je odvisno predvsem od volje posameznikov (Zupančič, 2001).
Slovenska manjšina v Italiji ima pomembno funkcijo povezovanja v obmejnem prostoru, saj
ima veliko atributov, ki pripomorejo k dobremu čezmejnemu sodelovanju. Je dobro
organizirana, institucionalizirana in dovolj številčna. Pomembno pa je tudi to, da obstaja
interes pripadnikov manjšine po čezmejnemu povezovanju in sodelovanju.
Razvoj čezmejnih funkcij slovenske manjšine v Italiji lahko razdelimo v tri večja časovna
obdobja:
1. obdobje od leta 1955 do leta 1975:
- funkcije manjšine: kulturna izmenjava, medčloveški stiki, prevajanje, izobrazba, trgovina,
- glavni faktor funkcij manjšine: pravna pozicija,
- politični okvir: dve državi, dva politična sistema, meja kot pregrada (t.i. geopolitična meja),
- socio-ekonomski položaj: industrijska, urbanizirana družba.
2. obdobje od leta 1976 do leta 1992:
- funkcije manjšine: kulturna izmenjava, medčloveški stiki, prevajanje, izobrazba, trgovina,
promet, mešana podjetja, bančništvo, izmenjava informacij in znanja,
- glavni faktor funkcij manjšine: lokacija ob odprti meji,
- politični okvir: dva politična sistema, odprta meja,
- socio-ekonomski položaj: povečana terciarizacija družbe, povečana prostorska mobilnost.
3. obdobje od leta 1992 dalje:
- funkcije manjšine: kulturna izmenjava, medčloveški stiki, prevajanje, izobrazba, trgovina,
promet, poučevanje, vzpostavljanje podjetij, čezmejni projekti, zavarovalništvo,
- glavni faktor funkcij manjšine: znanje in mobilnost,
- politični okvir: brisanje mej zaradi evropskega integracijskega procesa,
- socio-ekonomski položaj: terciarna postindustrijska družba, informatizacija družbe.
(Zupančič, 2002).
Za začetek čezmejnega sodelovanja slovenske manjšine z državo matico je pomemben že leta
1949 podpisan prvi videmski sporazum, ki je čezmejni pretok oseb in blaga s posebnim
dokumentom in preko posebnih mejnih prehodov omogočal najprej dvolastnikom in je bil leta
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1955 razširjen na vse prebivalstvo italijansko- jugoslovanskega obmejnega pasu v obsegu
deset kilometrov na vsaki strani mejne črte. Istega leta je bil podpisan tudi bilateralni
sporazum o olajšanem trgovinskem prometu na Goriškem in Tržaškem. Pomen sporazumov je
še večji, saj sta obe državi ob koncu 60-let in začetku 70-let odpravili obvezo vizumov za
mednarodni promet. Šele s podpisom osimskih sporazumov leta 1975 pa je prišlo do dejanske
normalizacije meddržavnih odnosov (Bufon, 2000).
Od leta 1955 naprej je pomembna čezmejna funkcija manjšine na kulturnem področju
(medčloveški viri, kulturna izmenjava), od potresa (1976) pa do leta 1990 je bila zelo
pomembna čezmejna funkcija manjšine na gospodarskem področju. V novejšem času so z
vstopom Slovenije v EU velike možnosti vključevanja manjšin v evropske projekte, v katere
se slednje s pridom vključujejo.

8.1.1. Čezmejna funkcija slovenske narodne manjšine na področju kulture
Meja med Jugoslavijo in Italijo je bila do leta 1955 popolnoma zaprta. Odnosi med obema
državama so bili po drugi svetovni vojni zelo slabi. Izboljšali so se po letu 1954.
Sprva so bile čezmejne funkcije med Slovenci v Italiji in Slovenci v matični državi vezane na
kulturno sodelovanje na ravni občin.
Že pred prvo svetovno vojno je bilo močno sodelovanje med Slovenci in Italijani na področju
glasbe in umetnosti, še močnejše pa so bile vezi po prvi svetovni vojni.
Slovensko stalno gledališče v Trstu je imelo v preteklosti vlogo posrednika dveh kulturnih
sfer: italijanske in jugoslovanske. Tam so predstavljali mnoga dela jugoslovanskih avtorjev
(slovenskih, srbskih in ostalih) (Stranj, 1992).
Za tesnejše stike obmejnih občin med Zgornjim Posočjem in delom Videmske pokrajine je
bila prav gotovo povod italijanska kostnica v Kobaridu. Generalni konzul Republike Italije iz
Kopra je namreč leta 1956 položil v imenu predsednika italijanske vlade venec na kostnici v
Kobaridu. Leta 1960 pa so se te slovesnosti udeležila tudi čedadski župan in senator
Guglielmo Pelizzo s sodelavci (Likar, 2003).
Tako se vsako leto okoli 1.novembra vrstijo slovesnosti. Vsakoletno slovesnost organizira
tudi generalni konzulat Italije iz Kopra. Julija 1963 sta bila v Bovcu letalski piknik ter
srečanje predsednika tolminske občine Franca Rutarja, župana Trbiža Lindaverja in župana
Čedada Pelizza ter delegacij vseh treh občin. Prva uradna delegacija tolminske občine je bila
v Čedadu oktobra 1963. Leta 1964 je bilo v Trbižu pomembno srečanje županov Trbiža,
Beljaka, Jesenic, Radovljice in Tolmina, na katerem je bila poglavitna tema pogovorov razvoj
turizma in skupna promocija le-tega na tromeji Italije, Avstrije in Jugoslavije (Likar, 2003).
Leta 1958 so začeli gojiti prijateljske stike in skupna srečanja kobariški in čedadski planinci.
Zelo pogosta pa so postala športna srečanja nogometašev, šahistov in košarkarjev.
Leta 1965 je bilo na Mostu na Soči prvo srečanje vodstva SKGZ in vodstva tolminske občine,
najpomembnejša ugotovitev le- tega je bila, da bi lahko razširili televizijsko omrežje, da bi ga
lahko gledalo več Slovencev v Italiji, a se do danes se v tej smeri ni nič premaknilo.
Leta 1966 se je sestalo vodstvo tolminske občine z vodstvom Kulturnega društva Ivana
Trinka v Čedadu. Istega leta se je sestala občinska delegacija tudi v občinah Beneške
Slovenije in Rezije. Leta 1967 pa je prvič gostovala v Benečiji tolminska folklorna skupina.
Leta 1969 so se sestali vodstvo občine Tolmin in številna delegacija čedadske občine.
Tolminska delegacija je sprožila pogovore o vprašanju slovenske manjšine v Videmski
pokrajini, čedadska delegacija pa je ta problem zanikala. V začetku 70-let so bili zelo pogosti
sestanki vodstva tolminske občine in konzorcija nastajajočega Alpskega turističnega centra iz
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Bovca s predstavniki deželne vlade Furlanije-Julijske krajine in pokrajine Videm, na katerih
so se pogovarjali o povezovanju bodočih smučišč na italijanski in slovenski strani Kanina.
Bolj ali manj pogosti stiki z občinama Trbiž in Čedad so se nadaljevali vsa leta.
Socialna nota pa se je razvila ob močnih potresih, ki so prizadeli Posočje in Furlanijo.
Solidarnost in pomoč sosedom je bila vsestranska. Leta 1998 pa je potres prizadel Posočje in
italijanska civilna zaščita je prva priskočila na pomoč (Likar, 2003).
Že od leta 1971 se vsako leto odvija tudi srečanje Slovencev iz Posočja in Videmske
pokrajine, ki je preraslo v manifestacijo prijateljstva in sodelovanja ob meji (Likar, 2003).
Tudi mediji so odigrali pomembno vlogo pri obmejnem sodelovanju, predvsem koprska TV,
ki je bila ustanovljena leta 1971 in je bila namenjena italijanski narodnostni skupnosti v
Sloveniji in slovenski narodni skupnosti v Italiji. Sledila je ustanovitev TV agencije Alpe
Adria v Trstu z nalogo, da s filmskimi prispevki in vestmi zagotavlja koprski informacije o
spremljanju dogajanja v Trstu in Furlaniji-Julijski krajini. Agencijo, ki jo je ustanovilo
Založništvo tržaškega tiska, je kot nova manjšinska pobuda v vsedržavnem merilu ponujala
svoje prispevke tudi drugim italijanskim medijem. Začetek informativne oddale »Odprta
meja« je postavil piko na i utrjevanju manjšinskega značaja koprske TV. Ta oddaja je bila
namenjena zamejskim Slovencem. Pomembna je zlasti zaradi medsebojnega povezovanja
obeh manjšin na področju medsebojnega sodelovanja in informiranja. Tu so sodelovali tudi
zamejski slovenski novinarji. Ta podvig je bil izrednega pomena, saj je še bolj uveljavil
specifično funkcijo in pomen koprske TV, saj bi morala italijanska državna postaja RAI v
Trstu imeti skladno z določilom zakona št. 100 iz leta 1975 slovenske TV oddaje.
Ustanovljena je bila posebna družba Ponteco, ki je mnogo let do prenehanja vidnosti koprske
TV bedela nad njeno prisotnostjo in zagotavljala milijardne prihodke za blagajno RTV
Ljubljana. Ponteco je imela koncesijo za prenos RTV programov v Italiji in je razpolagala z
ustreznimi TV kanali in tehnično mrežo. Pomembna prelomnica za nadaljnji razvoj TV
Koper-Capodistria je bil protokol o namerah, sklenjen 3. avgusta 1983 med RAI in koprsko
TV. S tem se je RAI zavezal, da bo koprski televiziji nudil svoje programe, ji omogočal
ugoden nakup oddaj in okrepil vidnost TV signala v Italiji. V ta namen naj bil TV Koper
ustanovila posebno družbo kot nosilca celotne mreže pretvornikov v Italiji. Za potrebne
investicije pa je RAI odobril povratno posojilo, čeprav je bilo obljubljeno, da bo posojilo
nepovratno. Začetek slovenskih oddaj v okviru Deželnega sedeža RAI v Trstu je usoden za
obstoj koprske TV prek meje. Sporazum med RTV Slovenijo in slovensko manjšinsko družbo
Ponteco ni bil dosežen. Finančno breme za prenose je vseskozi obremenjevalo Ponteco, zato
je le-ta odstopila svoje kanale in pretvornike RAI-u (Fortič, 2001).
Vsekakor pa je zelo pomembno to, da je bila TV Koper-Capodistria »prva manjšinska TV v
Evropi in da je še danes evropski unicum« (Mikelić, 2001, str. 34). Tako so se sodelovanja pri
izvajanju televizijskih programov končala v 90-letih.
V današnjem času pa se spet pojavljajo interesi za sodelovanje med televizijami, in sicer je
tak projekt Čezmejne TV v katerem sodelujejo štiri uredništva Slovenije in Italije: slovensko
in italijansko uredništvo v Regionalnem RTV centru Koper–Capodistria ter italijansko in
slovensko Regionalnega sedeža RAI za Furlanijo-Julijsko krajino. Projekt predstavlja novost
v multikulturnem srednjeevropskem prostoru, s katerim so pričeli pred šestimi oziroma
sedmimi leti. Gre za inovativen projekt, ki prispeva k večji izmenjavi, pretoku informacij ter
seznanjanju prebivalcev v bližnjih italijanskih in slovenskih regijah o vsebinah in
problematiki evropskih integracijskih tokov v tem prostoru. Začeli so z izmenjavo dnevnoinformativnih oddaj iz Trsta in Kopra, informacijski vir ob meji povečujejo s hitrim in
prostim linkovskim pretokom. Projekt so nadgradili z oblikovanjem mesečne oddaje LYNX
MAGAZIN, v lanskem letu pa so se odločili za projekt z naslovom Dober dan
Evropa/Buongiorno Europa. V oddajah Lynx Magazine govorijo o manjšinski problematiki
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(tudi o furlanski) in raznovrstni problematiki območja, ki ga poseljujejo manjšine. Projekt
predstavlja uveljavitev medsebojnega sodelovanja, sožitja in raznolikosti kulture. Izmenjujejo
si tudi dnevno–informativne oddaje iz Kopra in Trsta. V načrtu je tudi ustvarjanje in
sooblikovanje še drugih skupnih oddaj različnih vsebin: gospodarskih, socialnih, kulturnih,
ekoloških, športnih itd. Pri njihovem oblikovanju nameravajo vključiti poleg Italije še
Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško (Rocco, 2006).
Od leta 2002 se je razvilo tudi tesno sodelovanje med slovensko manjšino v Italiji in
italijansko manjšino v Sloveniji v okviru Omizja za manjšinska vprašanja Mešane komisije
med Slovenijo in deželo Furlanijo- Julijsko krajino za obravnavo skupnih razvojnih vprašanj,
kjer je bila odobrena skupina projektov čezmejnega sodelovanja med slovensko manjšino v
Italiji in italijansko manjšino v Sloveniji. Ti projekti so bili financirani iz sredstev evropskega
programa Interreg III A/Phare CBC Italija-Slovenija 2000-2006 in so bili pripravljeni s
krovnimi organizacijami obeh manjšin (Švab, 2004).
V sodelovanju s krovnimi organizacijami slovenske manjšine v Italiji in italijanske manjšine v
Sloveniji je bilo tako predstavljenih 12 projektov sodelovanja na športnem in kulturnem
področju med manjšinama v sklopu programa Interreg III A Italija-Slovenija. Bili so
opravljeni tudi projekti sodelovanja med šolami, in sicer tehnična asistenca za slovenske
osnovne, srednje in višje šole v Italiji pri pripravi 5 projektov čezmejnega sodelovanja s
šolami v Sloveniji. Na področju medijev pa sta Regionalni center TV Koper in Deželni sedež
RAI pripravila dva projekta za skupno pripravo 6 oddaj in neposrednih prenosov 30. aprila in
1. maja 2004 praznovanja in manifestacij v Gorici/Novi Gorici ob priliki vstopa Slovenije v
EU (Švab, 2004).
Projekt Umetniki dveh manjšin, v katerem je bilo predstavljeno delo likovnih ustvarjalcev z
obeh strani meje (med slovensko manjšino v Italiji in italijansko manjšino v Sloveniji in na
Hrvaškem), je pridobil finančno podporo tako v PHARE CBC kot v INTERREG-u IIIA,
katere nosilec je v Italiji Kulturni dom Gorica, v Sloveniji pa Unija Italijanov (URL:
http://www.kulturnidom.it/artisti/slo_projekti.htm; Čezmejni programi med Slovenijo in
Italijo, 2003). Projekt je tudi edina pobuda, ki sta si jo zamislili in organizirali obe manjšini
skupaj ob vstopu Slovenije v Evropsko Unijo. Projekt je skupinska in potujoča razstava, ki je
bila od 15. aprila do 31. avgusta 2004 na različnih lokacijah ob italijansko-slovenski meji. V
Italiji sodelujeta pri projektu Zveza slovenskih kulturnih društev in Beneška galerija; v
Sloveniji Obalne galerije Piran in Skupnosti Italijanov iz Kopra in iz Pirana. Pokrovitelji
projekta pa so bili Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Avtonomna dežela FurlanijaJulijska krajina, občine Gorica, Nova Gorica, Piran in Izola, Slovenska kulturno gospodarska
zveza in Svet slovenskih organizacij. Namen in cilj projekta je bilo približati zamejske
likovne ustvarjalce italijanske in slovenske etnične skupnosti, ki slonijo na kvalitetnih
temeljih, v obeh državah širši publiki. Razstava je v prvi vrsti izpričevala povezanost med
"zamejci", med slovensko narodno manjšino v Italiji in italijansko etnično manjšino v
Sloveniji in na Hrvaškem, obenem s tem poudarjala funkcijo manjšinskih narodnih skupnosti
kot mostu pri tkanju stvarnih in prijateljskih odnosov med državami. Ne nazadnje je razstava
prikazala kulturne vrednote posameznih "manjšinskih" avtorjev, ki s svojo umetniško
ustvarjalnostjo dejansko bogatijo duhovno stvarnost matičnih domovin (URL:
http://www.kulturnidom.it/artisti/slo_projekti.htm). Je eden izmed najbolj uspešnih projektov,
ki so zaživeli v praksi.
Trenutno obstaja zelo veliko število raznovrstnih in pogostih čezmejnih stikov, v katere so
vključeni pripadniki slovenske etnične manjšine iz Italije in Slovenci iz RS. Zaznati je
medsebojne prijateljske ali sorodstvene stike pa tudi bolj ali manj formalne in
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institucionalizirane, kulturne in druge stike (Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru
Alpe-Jadran, 2004). Za slovensko naradno manjšino je ključnega pomena ohranjanje stikov
na področju kulture in povezovanja z različnimi kulturnimi ustanovami ter društvi.
V ta namen obstajajo stiki med kulturnimi društvi z izmenjavo obiskov in skupnih kulturnih
dejavnosti pa tudi stiki glavnih slovenskih institucij v Italiji s podobnimi institucijami v
Sloveniji. Narodna študijska knjižnica tako sodeluje s slovenskim sistemom knjižnic
(Cobib.si), SLORI ohranja stike z družbeno-raziskovalnimi instituti in z univerzitetnimi
zavodi, raziskovalci zgodovinske sekcije so povezani z zgodovinskimi instituti, Slovensko
stalno gledališče ima stike z gledališkimi skupinami, in posamezne šole pa uspešno
vzdržujejo medsebojne stike itd. (Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran,
2004).
V zadnjem obdobju se veča kulturna funkcija manjšin, saj je le-ta pomembna vez in kot faktor
integracije (Bufon, 2006). Ob vstopu Slovenije v EU prinašajo nove možnosti funkcij
manjšine n akulturnem področju evropski projekti in programi Phare in Interreg. Za boljše
sodelovanje slovenske etnične manjšine z državo matico lahko storijo največ lokalne oblasti
(občine) v sodelovanju z manjšinskimi organizacijami in kulturnimi društvi.
Pomembna je tudi Slovenska manjšinska koordinacija imenovana SLOMAK, omizje, ki
deluje kot skupno predstavništvo slovenskih etničnih manjšin iz Avstrije, Italije, Madžarske
in Hrvaške. Prizadeva se za povečanje funkcij manjšin kot povezovalcev med kulturami in
jeziki ter v duhu nove povezane Evrope poiskati vse poti, ki vodijo k sožitju in sodelovanju
med narodi (URL: http://www.nsks.at/aktualno_comments.php?id=P160_0_3_0_C).
Zelo pomembno je že omenjeno dejstvo, da se znižuje družbena distanca v prostoru, kar
pomeni, da se stiki povečujejo. Zato smo mnenja, da je prihodnost kulturnih funkcij manjšine
svetla, saj je vitalna, organizirana in kaže interes. Prostor, ki ga manjšina poseljuje je
multietničen, zato v tem vidimo mnogo možnosti kulturnega sodelovanja, ne samo z državo
matico, ampak tudi z ostalimi pripadniki manjšin (furlanske, nemške) in z večinskim narodom
(Italijani).

8.1.2. Čezmejne funkcije slovenske manjšine na gospodarskem področju
V preteklosti je bila funkcija čezmejnega sodelovanja zelo močna na lokalni ravni, zlasti na
gospodarskem področju. Na lokalnem nivoju so že leta 1949 vpeljali določene norme oziroma
možnosti za čezmejno komunikacijo dvolastnikov. Meja je dopuščala komunikacijo, kar je
bilo v obojestranskem interesu. V italijanskem zato, ker sta mesti Trst in Gorico ostali brez
zaledja in če sta hoteli mesti normalno delovati naprej sta potrebovali svoja zaledja. V
slovenskem interesu pa je bilo, da ima (takrat še) Jugoslavija kontakt s slovensko narodno
skupnostjo v Italiji (Bufon, 2006).
Osnove čezmejnim funkcijam je dal Videmski sporazum (sporazum o obmejnem prometu) iz
leta 1954. Omogočil je celovito komunikacijo, ne samo da je odprl meje, dal je posebne
dokumente in mejne prehode, ki so omogočali prebivalcem obmejnega območja v pasu 10 km
od meje, da so potovali bolj ali manj nemoteno. Učinek sporazuma je bil takojšen. Mejo je
namreč v nekaj letih prestopilo nekaj milijonov prebivalcev. Spodbudil pa je tudi regionalni
pretok idej in blaga (Gombač, 1996; Bufon, 2006).
Pravne osnove čezmejnemu sodelovanju dajejo tudi Osimski sporazumi, ki so mednarodni
pravni akti, ki sta jih 10. novembra 1975 v italijanskem mestu Osimo podpisali Republika
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Italija in Socialistična federativna republika Jugoslavija. Republika Slovenija je 31. julija
1992 z mednarodnim pravnim aktom postala pravna naslednica teh sporazumov.
Ti so sestavljeni iz treh temeljnih dokumentov: Pogodbe med Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo, Sporazuma o pospeševanju gospodarskega
sodelovanja med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo in
Protokola o prosti coni ter 16 dodatkov. Sporazum o pospeševanju gospodarskega
sodelovanja in Protokol o prosti coni sta uredila nekatera gospodarska vprašanja, ki naj bi
pospešila medsebojno gospodarsko in tehnično sodelovanje s ciljem izboljšanja življenjskih
razmer obmejnega prebivalstva. Predvidela sta ustanovitev proste carinske cone pri mejnem
prehodu Fernetiči, ki pa ni bila realizirana. Opredeljeno je bilo tudi sodelovanje na področju
vodnega gospodarstva, cestnih in vodnih povezav, varstvo Jadrana pred onesnaženjem in
sodelovanje pristanišč. Za potrebe uresničevanja osimskih sporazumov je bilo ustanovljenih
12 mešanih komisij. Večina določb osimskih sporazumov je bila uresničena. Zgrajeni sta bili
t.i. cesta po Kolovratu in Sabotinska cesta, prav tako je bilo odprtih in prekvalificiranih več
mejnih prehodov. Večina mešanih komisij (sedaj slovensko-italijanskih, z izjemo tristranske
komisije za varstvo Jadrana, kjer kot tretji partner sodeluje Republika Hrvaška) uspešno
deluje. Med opuščenimi projekti bi omenili izgradnjo vodne poti med severnim Jadranom in
Donavo ter oblikovanje proste carinske cone. Prvi je bil opuščen zaradi ekološke in
gospodarske vprašljivosti, drugi pa zlasti na željo italijanske strani
(URL: http://evropa.gov.si/evropomocnik/question/440-103).
Vsi ti pravni akti so dali pravno osnovo za čezmejno sodelovanje, predvsem na gospodarski
ravni. In slovenska narodna manjšina je odigrala pomembno vlogo pri izvajanju in
spodbujanju čezmejnega sodelovanja.
Močno funkcijo pri ekonomskih izmenjavah je imela banka, ki je nastala konec leta 1959 na
podlagi Londonskega sporazuma, ki je začasno določil takratno razmejitev na cono A in B in
uvedel pravico slovenske manjšine za tržaško območje. Kot nadomestilo za škodo, ki je
nastala zaradi fašizma, je bilo domenjeno, da bo Italija omogočila odprtje slovenske banke in
zgraditev kulturnega doma. To je imelo velik pomen za zamejsko gospodarstvo. Banke dajejo
servis, pa tudi ideje za razvoj gospodarstva. Predvsem je to pomembno za neko manjšino še
posebej v razmerah, kakršne so bile takrat v Italiji, ko slovenski podjetniki, ki so prosili
italijanske banke, pogosto niso dobili kreditov (Sever, 2004).
Organ, ki je pomemben za čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo, je tudi Mešana
komisija, ki je leta 2005 potrdila Delovno omizje za čezmejno sodelovanje, kjer naj bi se
obravnavala vprašanja, povezana z vsakodnevnim življenjem prebivalcev obmejnega
prostora.
Po letu 1990 je nastopila kriza. Stvari so se stabilizirale, čezmejno gospodarsko sodelovanje
ni bilo več potrebno (Bufon, 2006).
Slovenska narodna manjšina v Italiji je tako v 90-letih zgubila močno funkcijo posrednika
čezmejnega gospodarskega sodelovanja.
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8.1.3. Slovensko deželno gospodarsko združenje in Euroservis
Slovensko deželno gospodarsko združenje (v nadaljevanju SDGZ) od leta 1946 povezuje in
zastopa interese slovenskih podjetnikov na celotnem ozemlju dežele Furlanije-Julijske
krajine. Sedež ustanove je v Trstu s podružnicami, ki krijejo celotni teritorij Tržaške, Goriške
ter videmske pokrajine. Povezuje preko 750 slovenskih podjetnikov in je danes najvažnejša
gospodarska organizacija slovenske manjšine v Italiji (Švab, 2004).
Od leta 1994 se je SDGZ seznanilo z možnostmi, ki jih nudijo evropski programi. Začelo je
nuditi včlanjenim podjetjem možnost koriščenja evropskih sredstev predvsem v obliki
prispevkov in olajšanih posojil. Delovanje na tem področju je bilo zelo uspešno predvsem na
nekaterih regionalnih razvojnih programih EU, kot so Interreg II, Cilj 2, Cilj 5b, Urban in
Leader, v sklopu katerih je SDGZ pridobila precej sredstev za pospeševanje gospodarstva,
izgradnjo treh obrtnih con (Dolina 1, Dolina 2 in Zgonik) in internacionalizacijo podjetij
(Švab, 2004). Obrtne cone na območju dežele Furlanije- Julijske krajine so bile zgrajene leta
1994 Dolina 1, leta 2003 Zgonik in leta 2005 Dolina 2. Tu je umeščenih preko 60 slovenskih
zamejskih obrtnih podjetij. Obrtna cona Zgonik obsega 35.000 m2 veliko površino, od tega je
8.850 m2 pokritih površin, ostalo so parkirišča, dovozi, ceste ter zelene površine. V tej obrtni
coni se nahaja 6 hal, kjer je nameščenih 22 podjetij s približno 100 zaposlenimi. Vrednost
naložbe je bila v višini 7 milijonov evrov, približno 50% teh sredstev pa so podjetja in
konzorcij (v katerega se združijo podjetja za lažje dogovarjanje z dobavitelji in bankami)
pridobili iz javnih nepovratnih sredstev. Vloga občin je bila pri izgradnji obrtne cone
nepogrešljiva, saj so podjetja potrebovala urbanistične načrte, namembnost zemljišča idr. Tak
sistem ima več prednosti za občine, saj so zemljišča racionalno uporabljena in s koncentracijo
dejavnosti v proizvodno-storitvenih središčih so razbremenjena mesta in vaška jedra. Prav
tako pa taka središča ustvarjajo nova delovna mesta, kar je dobro za celoten razvoj območja.
Tako je bilo leta 1993 v obrtni coni Dolina 50 delovnih mest, danes pa jih je že preko 200.
Podjetja pa nudijo tudi storitve lokalnemu prebivalstvu. To je bil eden izmed najboljših
projektov na gospodarskem področju.
Na podlagi uspešnih projektov v sklopu SDGZ od leta 2001 deluje poseben Urad za Evropo
za projektiranje in izvajanje projektov EU. Urad skrbi izključno za pridobivanje nepovratnih
sredstev iz raznih skladov EU. SDGZ je tako postala edina slovenska organizacija v Italiji, ki
ima tehnični urad za evroprojektiranje in čezmejno sodelovanje ter dolgoletne izkušnje z
različnimi evropskimi programi. Ti so: Interreg III A Italija-Slovenija, Interreg III B Cadses
in Alpsko območje, Leader+, Cilj 2, Phare CBC, Enlargement, Equal idr. (URL:
http://66.249.93.104/search?q=cache:S1GwjMPqpK8J:www.zdruzenjeobcin.si/img_glasilo/gl
asobcin06.pdf+urad+za+evropo+euroservis&hl=sl; Švab, 2004). Slovenska manjšina v Italiji
je v strukturi Urada za Evropo pri SDGZ uspela pridobiti močno povezovalno strukturo med
organizacijami in ustanovami slovenske manjšine v Italiji in drugimi slovenskimi subjekti.
Poleg tega Urad za Evropo povezuje tudi druge dejavnike italijanskega gospodarstva s
slovenskimi podjetniki in strukturami ter spodbuja čezmejno sodelovanje. Danes je Urad za
Evropo tudi pomembna stična točka za strukture in subjekte drugih slovenskih manjšin (Švab,
2004).
Obstoj in delovanje povezovalne in informativne strukture je bistven za razvoj celotne
slovenske narodne manjšine v Italiji preko koriščenja sredstev EU za njeno delovanje in
ohranjanje. To omogoča sami manjšini, da pride do dodatnih virov financiranja poleg tistih, ki
jih predvidevata državna proračuna Slovenije in Italije. Urad bo še naprej deloval kot zbirni
informacijski center in obenem tehnična struktura za nudenje in širitev informacij, znanja in
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tehnične asistence v celotnem obmejnem prostoru v sodelovanju z manjšinskimi in
slovenskimi organizacijami.
V sodelovanju s krovnima organizacijama slovenske manjšine v Italiji in z Uradom za
Slovence v zamejstvu in po svetu Ministrstva za zunanje zadeve je SDGZ začelo nuditi
tehnično asistenco in sodelovanje vsem organizacijam in strukturam slovenske manjšine v
Italiji za pripravo in izvajanje projektov v sklopu programov EU in drugih virov financiranja
tudi za kulturne organizacije in društva, dijaške domove, športna društva, šole, glasbene šole
in centre, javne uprave–občine in pokrajine (Švab, 2004).
Do danes je bilo odobrenih čez 170 projektov, zato je leta 2004 SDGZ preko svojega podjetja
Servis ustanovilo novo podjetje Euroservis, ki se ukvarja izključno z evro-projektiranjem,
iskanjem in koordinacijo partnerjev. SDGZ nudi preko tega storitvenega podjetja sodelovanje
in tehnično asistenco za pripravo in izvajanje projektov v sklopu programov EU in drugih
virov financiranja za vse vrste podjetij, gospodarskih in neprofitnih organizacij. Urad je
pristojen tudi za tehnično asistenco pri internacionalizaciji podjetij in iskanje mednarodnih
poslovnih partnerjev ter črpanje finančnih sredstev iz evropskih programov in drugih
možnosti, ki jih predvidevata deželna in državna zakonodaja v Italiji in Sloveniji. Podjetje je
pristojno tudi za usklajevanje čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo ter drugimi
bližnjimi državami, tehnično asistenco pri internacionalizaciji podjetij in iskanje mednarodnih
poslovnih partnerjev. Euroservis tako postaja urad za evroprojektiranje in čezmejno
sodelovanje slovenske manjšine v Italiji na podlagi dolgoletnih izkušenj v sklopu SDGZ z
različnimi evropskimi programi, ki so slovenskim podjetjem in neprofitnim ustanovam
prinesla vrsto prispevkov in tako pripomogla k njihovi širitvi in boljšemu delovanju.
Prizadeva si za utrjevanje gospodarskega sodelovanja s Slovenijo, Hrvaško in drugimi
državami srednje in vzhodne Evrope v luči njihovega vstopa v Evropsko Unijo.
Aktivnosti Euroservisa:
¾ projektiranje, izdelava, predstavitev in izvajanje projektov v sklopu evropskih
programov financiranja,
¾ iskanje in usklajevanje delovanja partnerjev projektov v Italiji, Sloveniji in
drugih državah,
¾ črpanje finančnih sredstev za podjetja in druge subjekte iz evropskih programov
in drugih virov, ki jih predvidevata deželna in državna zakonodaja v Italiji in
Sloveniji,
¾ usklajevanje in izvajanje čezmejnih aktivnosti partnerjev pri raznih projektih,
¾ enakopravno dogovarjanje slovenskih partnerjev in zastopanje njihovih
interesov v odnosu do italijanskih partnerjev,
¾ izdelava finančnih planov in obračunavanje,
¾ sodelovanje in tehnična asistenca slovenskim organizacijam: kulturna in športna
društva, šole, dijaški domovi, glasbene šole in centri, občine,
¾ tehnična asistenca za podjetja, občine in druge strukture v Sloveniji idr.
Euroservis trenutno sledi preko 75 projektom različnih evropskih programov, obvlada
postopke upravljanja s strani slovenskih in italijanskih javnih uprav po različnih procedurah:
razpisi, režije in pozivi.
Tehnična pomoč je namenjena podjetjem, gospodarskim organizacijam in neprofitnim
ustanovam: javne uprave (občine, pokrajine, zavodi), kulturne organizacije in društva, športna
društva, šole, dijaški domovi, knjižnice, gledališča, raziskovalne ustanove, glasbene šole in
centri ter stanovske organizacije podjetnikov in kmetov.
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Območje delovanja se več ne omejuje le na čezmejni prostor, ampak sega od cele
severovzhodne Italije (predvsem Veneto in Furlanijo-Julijsko krajino) do Avstrije in na
celotno Slovenijo ter bližnje države (predvsem Hrvaška, Madžarska, Bosna in Srbija). Eden
izmed ciljev podjetja je tako promocija in razvoj gospodarskega in kulturnega sodelovanja ne
samo na čezmejnem območju ampak tudi v širšem evropskem prostoru (Švab, 2006).
Novi možnosti izzivi se danes ponujajo s širitvijo Evropske Unije in novo nastalim skupnim
evropskim trgom, zato lahko delovanje tovrstne strukture pripomore k širjenju vpliva
slovenskega gospodarskega in kulturnega prostora preko finančnih sredstev in projektov
Evropske Unije.
Euroservis nudi tudi servis tolmačenja in prevajanja. Koordinira skupino 40 prevajalcev iz
Italije, Slovenije in drugih držav. Storitve opravlja za različne subjekte: podjetja, javne
uprave, neprofitne organizacije, idr. Od leta 2004 je bilo izvedenih že 94 evropskih projektov
v okviru podjetja na različnih področjih, in sicer: na področju podjetništva, kmetijstva,
turizma, okolja in kulture. Partnerjev in nosilcev v teh projektih je preko 40 občin v Sloveniji
in Italiji (Švab, 2004).
SDGZ kot slovenska gospodarska organizacija že vrsto let sodeluje z gospodarskimi
organizacijami v RS, in sicer z Obrtno zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in
območnimi zbornicami (Koper, Izola, Piran) (Švab, 2004). Od leta 2002 je članica slovenske
Gospodarske zbornice (GZS). Z vstopom Slovenije v EU pa se je sodelovanje med GZS in
Italijo zmanjšalo (Višnar, osebni vir).
Konkretne investicijske možnosti za podjetja v okviru tradicionalnega podjetniškega
delovanja so predvidene iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki financira razne
pobude preko Programskega dokumenta Cilj 2 in razpisov, ki jih upravlja dežela FurlanijaJulijska krajina v sodelovanju z bankami, katere preverjajo finančno ustreznost dokumentacije
in prijavitelja ter omogočajo deželnim strukturam, da bolj hitro in enostavno upravljajo s
sredstvi
(URL:http://66.249.93.104/search?q=cache:S1GwjMPqpK8J:www.zdruzenjeobcin.si/img_gla
silo/glasobcin06.pdf+urad+za+evropo+euroservis&hl=sl).
V zadnjem obdobju pa je steklo tudi zelo plodno in tesno sodelovanje na področju čezmejnih
projektov predvsem z raznimi ministrstvi, uradi in službami (Služba Vlade RS za strukturno
politiko in regionalni razvoj, ministrstvo za gospodarstvo, Služba Vlade za evropske zadeve
idr.), občinami, regionalnimi razvojnimi agencijami in drugimi.
Pri tem se stalno odpirajo nove možnosti za sodelovanje in izdelavo novih projektov na
različnih področjih in predvsem po vstopu Slovenije v EU ter posledično možnosti udeležbe
pri programih strukturnih skladov. Na tak način se lahko uveljavijo slovenski subjekti iz
zamejstva kakor tudi iz države matice (Švab, 2004).
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8.1.4. Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Italijo
Italija ostaja četrti največji investitor slovenskega gospodarstva. Po podatkih Banke Slovenije
so znašale italijanske neposredne investicije na dan 31.12.2003 326,5 milijonov evrov, kar
predstavlja 6,5% vrednosti tujih neposrednih investicij v Sloveniji, medtem ko so slovenske
investicije v italijansko gospodarstvo znašale do sedaj (1992 do 2004) 13 milijonov evrov
(Višnar, 2005). Razlika je precej visoka, saj je za slovensko gospodarstvo precej bolj
zanimivo vlaganje v države bivše Jugoslavije.
Italija prestavlja Sloveniji enega izmed najpomembnejših zunanjetrgovinskih partnerjev.
Izvoz v Italijo predstavlja 12,9% celotnega slovenskega izvoza, uvoz iz Italije pa nam
predstavlja 18,5% celotnega slovenskega uvoza (Višnar, 2005).
Slovenija sodeluje z Italijo na gospodarskem področju tudi tako, da imajo slovenska podjetja
svoja predstavništva v Italiji, ki so skoncentrirana predvsem v severnem delu Italije (na
območju poselitve Slovencev v Italiji). Skupaj gre za približno 27 predstavništev, med
katerimi najdemo v:
¾ Trstu: Gorenje-La Gorenje Körting Italia, Fersped d.d.- Ferlt Sr.l., Nova
Ljubljanska banka d.d.,
¾ Gorici: SIQ Italia S.r.l., Emona obala Koper- CANOPUS S.r.l., IskraAvtoelektrika d.d.,
¾ Vidmu: Helios-Helios Italia,
¾ Repentaboru: Sava-Eurosavatech (Višnar, 2005).
Ostala predstavništva slovenskih podjetij, ki so locirana na izven območja avtohtone poselitve
Slovencev v Italiji, so: v Milanu (Slovenske železnice, ETI d.d.), Villesse-ju (Perles Merkur
Italiana), v Trevisu (Droga Kolinska) in v Montebelunni (Elan) (Višnar, 2005).
Italijanska podjetja v Sloveniji se nahajajo v/na:
¾ Kranju (Aquasava d.o.o.),
¾ Ljubljani (Adriaplin d.o.o.Julon d.d., Argonos Stock Brokers, Generali
Zavarovalnica d.d., Grand Media Ljubljana, Agip Slovenija),
¾ Ormožu (Carrera Optil d.o.o),
¾ Mariboru (Costaferroviaria d.o.o.),
¾ Izoli (Marinvest d.o.o.),
¾ Kopru (Banka Koper d.d., Pacorini Ltd d.o.o.),
¾ Ptuju (FLENCO d.o.o.),
¾ Renčah (Eurospin Eko d.o.o.),
¾ Novi Gorici (Euro Spin d.o.o.) (Višnar, 2005).
Tja do 90-let je bila funkcija manjšine na gospodarskem področju na lokalni ravni zelo
močna, danes pa je ekonomska funkcija manjšine skromnejša.
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8.1.5. Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo v evropskih projektih
Nove možnosti sodelovanja prinašajo projekti in programi Evropske unije, ki jih bomo na
kratko predstavili v tem poglavju. Vedno več je sporazumov tako za medregionalno
kooperacijo kot za čezmejno sodelovanje. Sodelovanje med regijami po eni strani pospešuje
gospodarski razvoj s pretokom blaga, dela, kapitala, storitev ter sistem infrastruktur in
prevozov, po drugi strani pa uveljavlja vlogo regij v mednarodnih odnosih ter njihovo večjo
neodvisnost od centralnih vlad. Manjšine lahko pri tem igrajo veliko funkcijo (Vršaj, 2004).
Nekoč so bila izhodišča za načrtovanje razvoja določene države predvsem lokacija in
bogastvo naravnih virov, sedaj pa predstavlja izhodišče razvoja dostopnost, razvitost storitev,
varnost bivanja, kvaliteta okolja in stopnja razvitosti človeških virov. Večje številko teh
področij je bilo raziskanih prav s pomočjo čezmejnih programov v slovensko-italijanskem
obmejnem prostoru. Sodelovanje v čezmejnih programih omogoča vzpostavitev številnih
partnerstev na regionalni in lokalni ravni z namenom reševanja problemov (brezposelnost,
slabe prometne povezave) s skupnimi projekti za ohranitev in razvoj čezmejnega prostora
(Čezmejni programi med Slovenijo in Italijo, 2004). Na tak način se omogoči medsebojne
stike, sodelovanja in rast zaupanja v institucije in ljudi, ki živijo ali delajo ob meji .
Čezmejno sodelovanje med Italijo in Slovenijo je prispevalo pri vključevanju Slovenije v
Evropsko unijo (EU). Slovenija se je seznanila z razvojno težnjo sosednjih dežel in s
sodobnimi evropskimi razvojnimi usmeritvami. Za celovito upravljanje slovenskoitalijanskega čezmejnega programa je odgovorna deželna uprava v Trstu. »Slovenija sodeluje
kot država partnerica.« (Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo, 2003, str. 4)
V okviru partnerstva med Italijo in Slovenijo v Sloveniji deluje Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj kot srednja slovenska organizacija za izvajanje programa INTERREG
IIIA Slovenija-Italija 2000-2006. Poleg te deluje še Regionalna pisarna v Štanjelu, ki je ena
od dveh regionalnih pisarn Agencije. Je mesto izmenjav strokovnega znanja in stalnih
kontaktov med upravami in partnerji med obema državama oziroma med deželami Veneto,
Furlanijo-Julijsko krajino ter Slovenijo.
Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo omogoča različno stopnjo partnerskega
sodelovanja parterjem in prijaviteljem, s katerim se lahko zagotovi uspešno izvedbo projekta.
Na kakovost sodelovanja vplivajo dobro pripravljeni projekti, njihovi podprojekti ter finančna
in kadrovska sposobnost nosilcev projektov pri izvajanju zastavljenih ciljev. Izbor projektov,
financiranje, nadzor in izpeljava le-teh so pod nadzorom organov INTERREG IIIA SlovenijaItalija 2000-2006 (Čezmejni programi med Slovenijo in Italijo, 2004).
Območje izvajanja čezmejnih programov PHARE CBC in INTERREG IIIA med Slovenijo in
Italijo obsega na slovenski strani: Obalno-kraško, Goriško statistično regijo ter občino
Kranjska Gora v Gorenjski statistični regiji, na italijanski strani pa obsega: celotno deželo
Furlanijo-Julijsko krajino ter pokrajini Benetke in Rovigo v deželi Veneto (Čezmejno
sodelovanje med Slovenijo in Italijo, 2003).
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Zemljevid 6: Območje izvajanja čezmejnih programov med Slovenijo in Italijo

Vir: URL: http://www.rrc-kp.si/info.php?selected=yes&tmp_language_id=2&info_id=115
Ti evropski projekti in programi odpirajo nove izzive in možnosti razvoja obmejnega
območja. Pozitivno je, da se manjšine vključujejo v te projekte, vendar bi morale pokazati še
več interesa za sodelovanje v njih. Mogoče ne bi bilo slabo, da bi izdelali nekakšne kvote, ki
bi bile rezervirane samo za manjšine v okviru programov za čezmejno sodelovanje.

8.1.5.1. Phare programi
V program PHARE (t.j. program predpristopne pomoči) je Slovenija vključena že od leta
1992. Osnovni namen programa je posodobitev administrativne usposobljenosti prehodnih
članic za učinkovito izvajanje evropske zakonodaje in podporo investicijam na področju
socialne in ekonomske kohezije. V okviru le-tega so posebna sredstva namenjena krepitvi
čezmejnega sodelovanja s sosednjimi državami. Izjema je le Hrvaška. Za izvajanje regionalne
politike v Sloveniji skrbijo Agencija za regionalni razvoj in vrsta regionalnih razvojnih
agencij. Kot organ upravljanja s strukturnimi skladi in kohezijskim skladom je bil formiran
poseben sektor znotraj Službe vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj. Iz
strukturnih skladov pa se financirajo tudi t.i. pobude Skupnosti, ki podpirajo specifične
razvojne probleme v EU, med njimi je za področje čezmejnega, mednarodnega in
transnacionalnega sodelovanja pomemben tudi INTERREG III bo podrobneje opisan v
nadaljevanju (Slovenija in Evropska unija- o pogajanjih in njihovih posledicah, 2003).
Slovenija sodeluje v programu PHARE v treh programskih sklopih:
¾ nacionalni program,
¾ programi čezmejnega sodelovanja,
¾ večdržavni in horizontalni programi.
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Odobrena sredstva v programu PHARE v Sloveniji v obdobju od 1992 do 1997 so znašala
skupno 155 milijonov EKU (t.j. denarna enota, katere vrednost je določena z relativnimi
vrednostmi denarnih enot članic Evropske gospodarske skupnosti, zdaj evri) izključno za
programe čezmejnega sodelovanja pa le 25 milijonov.
Program čezmejnega sodelovanja je eden od programov PHARE (kratica pomeni: Poland and
Hungary Assistance to the Reconstruction of the Economy = Pomoč poljski in Madžarski pri
prestrukturiranju gospodarstva), ki je bila odprta z namenom vzpodbujanja in podpore
regionalnemu razvoju in sodelovanju ob meji. Za Slovenijo je ta program izrednega pomena,
med drugim tudi zato, ker gre za naložbena sredstva, medtem ko so bili ostali programi
PHARE bili usmerjeni v tehnično pomoč. Pomemben je tudi zato, ker je usmerjen na obmejna
območja, ki so bila v preteklosti bolj zapostavljena oziroma se vanje ni vlagalo, saj je meja
nekoč pomenila oviro.
Z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo je prišlo do intenzivnejših meddržavnih
povezovanj, ki so vse bolj vključevala tudi regije.
Ko se je leta 1994 Evropska unija odločila, da razširi svoj program tudi na obmejna območja
izven svojih meja, je Vlada Republike Slovenije s Komisijo Evropske unije podpisala
memorandum o Programu za čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za leto 1994
(PHARE CBC Slovenija- Italija 1994-1999). V ta namen je bilo Sloveniji odobrenih 4
milijonov EKU za investicijske projekte s področja mejnih prehodov in obmejne
infrastrukture, okolja in kmetijstva.
Od leta 1994 je iz programa Phare dobila okrog 120 milijard tolarjev. Desetina tega denarja je
bilo porabljenega na obmejnih območjih med Slovenijo in Italijo za urejanje mejnih
prehodov, ekoloških projektov in razvoja prevozov.
Novembra 1995 so Vlada Republike Slovenije, Komisija Evropske unije in Vlada Republike
Italije podpisale "Skupno izjavo o nameri" o večletnem sodelovanju in tudi skupaj pripravile
okvirni dokument tega sodelovanja pod imenom "Večletni indikativni program za obdobje
1996-1999", ki sta skupaj z izjavo o namenu oblikovala cilje sodelovanja, prioritetna
področja, merila za izbor projektov ter finančni okvir.
Finančni okvir je opredelil sredstva po prioritetnih področjih, in sicer največ je bilo
predvidenih sredstev za gospodarsko sodelovanje (kmetijstvo, turizem, drobno gospodarstvo)
33%, za okolje 30%, za promet in obmejna infrastrukturo 18%, za financiranje človeških
virov in povezovanja 10%, za tehnično pomoč 5% ter za kulturo le 4%. Na podlagi podpisa
teh dokumentov je bilo Sloveniji za sodelovanje z Italijo letno zagotovljeno s strani Evropske
unije 3 milijone EKU (URL: http://evropa.gov.si/vkljucevanje/program-phare/dosedanjapomoc/cezmejno-sodelovanje/#italija).
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Grafikon 4: Finančni okvir prioritetnih področij
Prioritetna področja

Promet in obmejna
infrastruktura
Okolje
Gospodarsko
sodelovanje
Človeški viri in
povezovanje
Kultura
Tehnična pomoč

Vir: URL: http://evropa.gov.si/vkljucevanje/program-phare/dosedanja-pomoc/cezmejnosodelovanje/#italija
V obdobju od leta 1994 do 1999 se je Slovenija vključila najprej v čezmejno sodelovanje z
Italijo z deželama Veneto in Furlanijo-Julijsko krajino ter tako začela ustvarjati temelj za
intenzivnejše sodelovanje obmejnih območij (Čezmejni programi med Slovenijo in Italijo,
2004).
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Zemljevid 7: Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo

Vir: URL: http://www.arr.si/datoteke/materiali/analiza_cbc.pdf
Posodobljene ali na novo zgrajene so bile nekatere cestne povezave (na primer: modernizacija
ceste Žaga–Učeja, Volče–Solarji, Livek–Solarji) in obmejna infrastruktura (na primer: mejni
prehod Robič, Neblo, Rateče, Piran, Predel, Učeja). Velik del sredstev je bil namenjen tudi
izboljšanju infrastrukture okolja, kar prispeva k izboljšanju čistosti voda in k izboljšanju pitne
vode. V ta namen so bili izvedeni projekti: začasna čistina naprava, zaščita pred poplavami
Nove Gorice, čistilna naprava v Novi Gorici, Ajdovščini in Ilirski Bistrici. Vzpostavljene so
bile tudi gospodarske povezave, ki omogočajo obmejno sodelovanje na področju malega
gospodarstva in prispevajo k odpiranju novih delovnih mest (na primer: projekt Strategije
drobnega gospodarstva, Poslovni center za drobno gospodarstvo v Sežani, Poslovni center za
drobno gospodarstvo (II. Faza) v Sežani). Na kmetijskem področju pa so bila vzpostavljena
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številna sodelovanja pri oblikovanju sadnih in vinskih poti ter izobraževanju kmetov (na
primer: Vzpodbujanje razvoja kmetijstva- vinogradništva na Krasu, Oživljanje alpskih
pašnikov v zgornjem Posočju, Brkinska sadna pot). Prav tako pa so bila vzpostavljena
številna sodelovanja na področju turizma in kulture, na primer projekti: turistične poti- Kanal
ob Soči, obnova Pretorske palače v Kopru in obnova palače Apollonio v Piranu.
Leta 2003 pa je bil podpisan finančni memorandum nacionalnega programa Phare za
Slovenijo v letu 2003, ki vključuje tudi sredstva za obmejno sodelovanje med državama, ki
bodo porabljena za gradnjo in obnovitev dveh zgradb na območju mejnih prehodov Vrtojba in
Fernetiči. Del sredstev bo namenjen Skladu za male projekte. Te bodo porabili za povečanje
usposobljenosti krajevnih in regionalnih oblasti za pripravo in izvajanje projektov, ki so
sofinancirani iz programa Phare (Vršaj, 2004).

8.1.5.2. Programi pobude Skupnosti INTERREG III
Delovna skupnost Alpe Adria je institucionalizirala in utrdila obstoječe odnose med
prebivalci ob italijansko-slovenski meji. Postala je kraj razprav, upanj in skupnih projektov
med državami, regijami, pokrajinami, univerzami in drugimi ustanovami iz različnih držav, ki
so skupnost izkoristili za izmenjavo mnenj v zvezi z različnimi področji, kot so: prostorsko
načrtovanje, gospodarstvo, zdravstvo, kmetijstvo in turizem. V Pobudo skupnosti Interreg za
programsko obdobje Strukturnih skladov 1991-1993 sta se udeležili dežela Veneto in
Furlanija-Julijska krajina, saj sta v njen videli priložnost za uresničitev ideala skupnosti AlpeAdria, da se postopoma odpravijo meje in uresničitev medsebojnega sodelovanja (Čezmejno
programi med Slovenijo in Italijo, 2004).
Evropska komisija je aprila 2000 oblikovala Pobudo Skupnosti INTERREG III. Programi
INTERREG III so namenjeni sodelovanju evropskih regij, ki omogočajo slovenskim
udeležencem sooblikovati in izvajati razvojne programe s partnerskimi institucijami in
subjekti izven državnega območja. Je največja pobuda Skupnosti Evropske unije v obdobju
2000-2006, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilj pobude Skupnosti
INTERREG III je povečati ekonomsko in socialno kohezijo s spodbujanjem čezmejnega,
transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja in tako doseči uravnotežen razvoj na
območju celotnega evropskega ozemlja. Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj
(ARR) v Sloveniji opravlja naloge osrednjega koordinatorja programov pobude Skupnosti
INTERREG III (URL: http://www.arr.si/vsebina.asp?lang=sl&str=14; Čezmejni programi
med Slovenijo in Italijo, 2004).
Interreg III skrbi za sodelovanje med evropskimi regijami na tri načine:
¾ čezmejno,
¾ transnacionalno,
¾ medregionalno (Vršaj, 2004).
Financiran je iz Strukturnih skladov za regionalni razvoj in spada med Pobude Evropske
unije. Pobuda Interreg III 2000-2006 se razvija pod geslom: Transevropska kooperacija za
skladen razvoj.
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Skrbi za tri problemske sklope:
1. sklop A: integrirani regionalni razvoj med obmejnimi regijami, vštevši periferne in
obmorske regije,
2. sklop B: harmonična teritorialna integracija v vsej EU,
3. sklop C: razvoj regij EU s pomočjo transnacionalne in medregionalne kooperacije
(Vršaj, 2004).
Evropska komisija je decembra 2001 potrdila Skupni programski dokument INTERREG
IIIA/PHARE CBC Italija-Slovenija 2000-2006, leta 2002 pa sta bila ustanovljena skupni
nadzorni odbor in skupni upravni odbor INTERREG IIIA/PHARE CBC Slovenija-Italija
2000-2006. Julija 2003 pa je bila ustanovljena Agencija RS za regionalni razvoj, ki je na
podlagi sklepa Vlade postala osrednja institucija za upravljanje in izvajanje Programov
pobude skupnosti INTERREG IIIA in INTERREG IIIC. Z vstopom Slovenije v EU pa se je
program PHARE CBC spremnil v INTERREG IIIA, junija istega leta je nadzorni odbor
potrdil revidirano Programsko dopolnilo INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006, ki
določa pravila in vsebine za sodelovanje v programu na operativni ravni (Čezmejni programi
med Slovenijo in Italijo, 2004). Novembra pa je skupni upravni odbor odobril 12 projektov za
evropsko Pobudo Interreg IIIA/Phare CBC Italija-Slovenija 2000-2006. Gre za sodelovanje
na kulturnem in športnem področju med slovensko narodno manjšino v Italiji in italijansko
narodno manjšino v Sloveniji. Pokrovitelji projektov so bile krovne organizacije (SKGZ,
SSO, Unija Italijanov), izdelal pa jih je že prej omenjeni Urad za Evropo pri SDGZ. Zelo
pozitivno je, da so morali slovenski nosilci projektov sofinancirati le najmanjši delež, to je
10% od vrednosti projekta, kar je manj kot običajno (10-50%) (Vršaj, 2004).
Tabela 9: Dvanajst odobrenih projektov na področju kulture, glasbe in športa
Številka Projekt
Nosilec projekta
1.
Čezmejno sodelovanje in raziskovanje na področju Narodna in študijska
šolstva in knjižnic
knjižnica v Trstu
2.
Dijaški dom kot središče integracije študentov Dijaški dom Srčka Kosovela
različnih jezikovnih skupin
v Trstu
3.
Šport prodira meje
Zveza slovenskih športnih
društev v Italiji
4.
Glasba brez meja
Glasbena matica
5.
Usklajevanje tehnične terminologije v slovenskem Slovenska prosveta
in italijanskem jeziku
6.
Komično gledališče v slovenščini, italijanščini in Kulturni dom Gorica
furlanščini
7.
Umetniki dveh manjšin
Kulturni dom Gorica
8.
Jadranje brez meja
Jadralni klub Čupa iz
Sesljana
9.
Večine spoznajo manjšine
Slovenski raziskovalni
inštitut
10.
Libris
Slovenski raziskovalni
inštitut
11.
Bratina-Tomizza: dialog dveh manjšin
Kinoatelje Gorica
12.
Meja 2004
Slovensko stalno gledališče v
Trstu
Vir: Vršaj, 2004, str. 143-144
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V tabeli napisani projekti so zelo pomembni z vidika čezmejne funkcije manjšine, saj le-ta
sodeluje pri izvedbi projektov. Slovenska manjšina vidi možnost razvoja predvsem na
kulturni ravni. Tako se njena funkcija pri izvedbi evropskih projektov povečuje. Sodeluje tudi
z ostalimi manjšinami, in sicer z italijansko manjšino v Sloveniji in furlansko jezikovno
manjšino v Italiji. Evropski integracijski procesi zagotovo spodbujajo čezmejne funkcije
manjšine.
Od leta 2004 pa deluje tudi Regionalna pisarna Štanjel v okviru Agencije RS za regionalni
razvoj. V tem obdobju je izvedla dva razpisa za zbiranje vlog, ki so in bodo sofinancirani na
nacionalni ravni. Iz prvega je izšlo 19 projektov, drugi pa je ravno v postopku izbora (Abram,
2005; Vršaj, 2004).
Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA je namenjen lokalnim skupnostim, občinam ali
organizacijam, ki so v lasti ali pod upravo občin, razvojnih agencij, zavodov, društev in
združenj, javnih podjetij, uprav parkov, univerz in raziskovalnih inštitutov, izobraževalnih
ustanov, nevladnih organizacij, obrtnih in gospodarskih zbornic. Partnerji in prijavitelji se
lahko odločajo za različno stopnjo partnerskega sodelovanja, s katerim zagotavljajo
kakovostno izvedbo skupnega, zrcalnega ali partnerskega projekta in tako prispevajo k
čezmejnemu sodelovanju (Čezmejni programi med Slovenijo in Italijo, 2004).
Zaradi množice sofinanciranih projektov v okviru prvega javnega razpisa programa Pobude
skupnosti Interreg IIIA Slovenija-Italija od leta 2000-2006 bomo predstavili le tiste, ki
vključujejo manjšine:
1. MIN-TUR
Manjšine in turizem–Turistična promocija čezmejnega območja
Prijavitelj je bil Društvo pripadnikov italijanske narodnosti. Slovenski parterji so bili: Mestna
občina Koper, občini Izola, Piran, Obalno-samoupravna skupnost italijanske narodnosti,
Skupnost Italijanov »Santorio Santorio« iz Kopra in »Giuseppe Tartini« iz Pirana,
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Izola, Pokrajinski muzej Koper, Pomorski
muzej Sergej Mašera, Gledališko društvo Skysma, TIC Portorož in Obalne galerije Piran.
Čezmejni prijavitelji pa so bili: Euroservis s partnerji: SSO, SKGZ, SDGZ, Slovenski deželni
zavod za poklicno izobraževanje, Slovensko stalno gledališče, Kulturni dom Gorica.
Pričakovani rezultati so: izdelati popis turističnih potencialov čezmejnega prostora, oblikovati
celovito turistično podobo čezmejnega prostora, pripraviti turistični marketinški načrt in
strategijo za turistično promocijo oblikovati turistične pakete in posebne ponudbe kulturnega
turizma, izvesti izobraževalne tečaje za turistične delavce, izpeljati vodene degustacije,
skupno promovirati gastronomske ponudbe od Krasa do morja, oblikovati mrežo turistične
ponudbe in oblikovati informativne aplikacije.
2. AGROMIN
Kmetijstvo manjšin–Analiza in ovrednotenje tipičnih pridelkov
in izdelkov na čezmejnem območju
Prijavitelj je bila Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti. Slovenski partnerji pa
so bili: Mestna občina Koper, občini Izola in Piran, Skupnost Italijanov »Santorio Santorio«,
Skupnost Italijanov »Giuseppe Tartini«, Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Izola,
Društvo vinogradnikov in kletarjev Slovenske Istre, Društvo oljkarjev Slovenske Istre,
Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije ter Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica.
Čezmejni prijavitelji projekta pa: Deželna kmečka zveza s partnerji: SSO, SKGZ, Zadruga
Cooperativa Dolga krona d.z.o.o.s.c.r.l., Konzorcij čebelarjev Tržaške pokrajine, Promocijski
odbor za ovrednotenje kraških mlečnih izdelkov v Tržaški pokrajini, Pripravljalni odbor za
ovrednotenje tržaškega ekstra deviškega oljčnega olja.
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Pričakovani rezultati projekta so: izdelava natančnega seznama tipičnih proizvodov na
čezmejnem območju, priprava zgibanke o vinu, oljčnem olju in drugih tipičnih proizvodih,
izdaja knjige s predstavitvijo tipičnih proizvodov in receptov, oblikovanje slovenskoitalijanskega in italijansko-slovenskega slovarja področne strokovne terminologije, ureditev
skupnega prostora za ovrednotenje in obveščanje o tipičnih proizvodih, objava spletne strani v
več jezikih s predstavitvijo projekta ter organizicija sejmov in srečanj za širšo in strokovno
javnost.
Ostali sofinancirani projekti v okviru prvega javnega razpisa programa Pobude skupnosti
Interreg IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 so bili:
¾ TRANSLAND (trajnostna prostorska zasnova čezmejnega prostora SlovenijaItalija),
¾ PALPIS-TNP (Čezmejno sodelovanje in čezmejni načrti upravljanja na
naravovarstvenih pomembnih območjih v južnih Julijskih Alpah),
¾ JEDIS (Skupni informacijski sitem o učinkovitosti ukrepov za izboljšanje
okolja),
¾ MAPSHARING (Določanje skupnih instrumentov in metodologij v namen
sestave skupne mape prostorskih znanj in izvajanja strateške okoljske presoje na
čezmejnem območju dežele Furlanije- Julijske krajine in Republike Slovenije),
¾ KRAŠKI OKRAJ,
¾ PSJ INFO (Okrepitev varstva in razvoja naravnih vrednot na širšem območju
Parka Škocjanske jame),
¾ ZATOK (Škocjanski zatok- učilnica v naravi za vsakogar),
¾ 1001 KAL- 1001 Zgodba o življenju,
¾ KOBILARNA LIPICA- Izjemna kulturna krajina,
¾ SABOTIN ( Sabotin park miru- Turistična perjanica Goriške),
¾ TURIZEM BREZ MEJA ( Potovanje med barvami, glasbo in okusi),
¾ SPORTUR,
¾ TEMATSKE POTI RRC (Lokalna turistična ponudba in tematske poti),
¾ VALO-PT (Celovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na
čezmejnem območju),
¾ LACIO-DROM (Vodne poti se srečajo in bližajo »dobro in lepo življenje« v
srcu Evrope),
¾ SIGMA (Inovativni sistemi za skupno upravljanje v kmetijskem sektorju in
skupna uporaba čezmejne mreže za kmetijsko-okoljsko monitoriranje) in
¾ WELLGENE (»Animal welfare and product quality«- Zdravje živali in
kakovost proizvodov v centrih za gensko razmnoževanje, s pomočjo novih
metod in tehnologij upravljanja) (Zbornik sofinanciranih projektov v okviru
prvega javnega razpisa, 2005).
Vrsta projektov kaže na pripravljenost ljudi pri sodelovanju in izpostavlja čezmejno funkcijo,
katere nosilec ni nujno manjšina.
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8.1.8. Sklad za male projekte
Znotraj programa čezmejnega sodelovanja obstaja tudi Sklad za male projekte. To je
mehanizem za finančno pomoč do 50.000 evrov (velja od leta 2000 naprej) in je namenjen
projektom, ki jih podpirajo lokalne neprofitne organizacije. Cilj teh projektov je razvoj
obmejnih območij, kar naj bi se doseglo s pospešenim povezovanjem podjetij, ljudi, združenj
in občin z obeh strani meje »ljudje ljudem« na vseh področjih delovanja, in sicer od kulture,
glasbe, športa, umetnosti, izobraževanja in podobno
(http://www.evropska-unija.si/pages/evropska_unija/financna_pomoc/phare.html;
Čezmejni programi med Slovenijo in Italijo, 2004).
Medtem ko je program PHARE osredotočen na velike projekte, je namen programa malih
projektov podpora projektom, ki niso finančno zahtevni, imajo pa potencialno pomemben
vpliv na zavest o vstopu v EU in priprave nanj. Skupni letni proračun programa malih
projektov za vse upravičene države kandidatke znaša 3,7 milijona evrov, od tega je Sloveniji
namenjenih 150.000 evrov. Program zagotavlja podporo aktivnostim nevladnih in neprofitnih
organizacij vključno s strokovnimi združenji, gospodarskimi zbornicami, lokalnimi oblastmi,
uradi za regionalni razvoj in univerzami.
V obmejnem območju med Slovenijo in Italijo se ukvarjajo s Skladom malih projektov (SMP)
predvsem lokalne oblasti (občine Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača in druge), regionalne
razvojne agencije (RRA Sežana, RRA Severne Primorske in RR center Koper), razna društva
(Jamarsko društvo Sežana, Turistično društvo Štanjel, Razvojno društvo Breginjski kot),
šolske ustanove (Šolski center Nova Gorica, Gimnazija Alojza Gradnika Gorica, Zasebna
umetniška in splošna gimnazija) itd.
Predlagani projekti so morali obravnavati priprave Slovenije na vstop v Evropsko unijo.
Namenjeni pa so morali biti pospeševanju usklajevanja zakonodaje, uspešnem uveljavljanju
pravnega reda EU in izboljšanju ravni poznavanja politik EU. Prioritetna področja v letu 2001
so bila kmetijstvo in razvoj podeželja, pravosodje in notranje zadeve, ekonomska in
monetarna unija, notranji trg in sklepi evropskega sveta v Nici. Za izvajanje programa malih
projektom je pristojna delegacija evropske komisije v Ljubljani. Vsako leto se sredstva
dodelijo približno sedmim projektov. Finančna soudeležba evropske komisije v okviru
programa malih projektov znaša največ 50% od skupne vrednosti projekta, višina nepovratnih
sredstev pa se giblje med 10.000 in 50.000 evrov
(URL: http://www.evropska-unija.si/pages/evropska_unija/financna_pomoc/phare.html).
Od leta 1995 do 2001 je bilo delež projektov po posameznih področjih takšen:
¾ 45% vseh projektov na področju gospodarskega razvoja in turizma,
¾ 24% vseh projektov na področju človeških virov,
¾ 15% vseh projektov na področju kulturne izmenjave,
¾ 14% vseh projektov na področju prostorskega planiranja in študije,
¾ 2% vseh projektov na področju varovanja okolja (Čezmejni projekti med
Slovenijo in Italijo, 2004, str. 11).
V okviru Sklada za male projekte se je odvilo v obdobju od leta 1995 do 2002 veliko
projektov. Če naštejemo nekaj le-teh (najdemo v prilogi številka 3):
- na področju gospodarskega razvoja in turizma: označitev povezovalnih poti do koče na
Kokoški, ureditev poti ob reki Reki, oblikovanje skupnega gospodarskega in kulturnega
prostora Kolovrata in Benečije, eksperimentiranje dejavnosti teledela, povezovanje treh
svetišč (Sveta Gora- Marijino Celje-Stara Gora), Smaragdna pot, čezmejne kolesarke poti in
pešpoti
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- na področju človeških virov: gozdna učna pot Tabor, usposabljanje mentorjev za varovanje
Krasa, AGRI-KULT Šola nas povezuje/La scuola ci unisce/Der Shuele verbindet uns,
program širjenja socialne mreže za ljudi s težavami v duševnem zdravju
- na področju kulturne izmenjave: preureditev mrliške vežice v lapidarij, izdelava vzorčnih
izdelkov narodnih noš Krasa, obnova spomenika padlim v prvi svetovni vojni, Vilenica 2000,
umetniki dveh manjšin
- na področju prostorskega planiranja in študij: Kačna jama, raziskava morskih sesalcev v
Tržaškem zalivu, nove razvojne možnosti za turizem v občini Hrpelje-Kozina
- na področju varovanja okolja: preprečitev onesnaženosti Tržaškega zaliva (Čezmejni
programi med Slovenijo in Italijo, 2004, str. 20- 31).

8.1.9. Analiza stanja in prihodnost čezmejnih funkcij slovenske narodne manjšine
Glede na odprtost meje (veliko število čezmejnih prehodov), dobro infrastrukturno
opremljenost, dobro organiziranost manjšine, številčnost manjšine lahko ocenimo, da ima
slovenska narodna manjšina na Tržaškem in Goriškem v osnovi mnogo boljše izhodišče za
sodelovanje z državo matičnega naroda. Tu se tudi izvajajo mnogi (že prej opisani) projekti in
programi. Medtem ko je v Videmski pokrajini čezmejno sodelovanje slabše, se stanje od leta
1994 izboljšuje tudi zaradi izvajanja projektov čezmejnega sodelovanja (Phare CBC in SMP)
med državama, ki zajema obmejno območje na obeh straneh meje.
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so se pričele razlike na pravnem, ekonomsko- tržnem
in carinskem področju med obema državama tanjšati, kar omogoča ugodno gospodarsko
sodelovanje, predvsem pa ugodnejšo trgovsko izmenjavo. Večji del sodelovanja med zamejci
in Slovenijo je vezan na klasične oblike trgovskih poslov. V prihodnosti bo ena zanimivejših
panog sodelovanja prav mala industrija in obrtništvo, kjer ima Slovenija dolgo tradicijo.
Možnosti sodelovanja vidimo tudi v turizmu in na medijskem področju.
V zadnjih nekaj letih je bilo sodelovanje med Slovenijo in avtonomno deželo FurlanijoJulijsko krajino precej plodno. Na tem območju poteka že vrsta skupnih projektov.
Od leta 1992 pa se z izkoriščanjem evropskih skladov Phare in INTERREG programe skušajo
odpraviti neravnovesja nastala zaradi meje (Siega, 2002).
Projekti so pripomogli k trajnosti začetnih aktivnosti in utrjevanju čezmejnih partnerstev.
Pripomogli so tudi k razvoju lokalnih skupnosti. Manjši pa je učinek teh projektov pri
vzpostavljanju novih delovnih mest. Na splošno ocenjujemo projekte Phare in Interreg za
uspešne, saj so pripomogle k razvoju obmejnega območja. En najbolj uspešnih projektov je
izgradnja obrtnih cone v Zgoniku in Dolini. Te so veliko doprinesle k gospodarskemu razvoju
območja in ustvarjajo nova delovna mesta. Na področju kulture pa je najbolj zaživel v praksi
projekt Umetniki dveh manjšin.
SDGZ kot gospodarska organizacija slovenske manjšine v Italiji ugotavlja nekaj najbolj
aktualnih problematik v čezmejnem prostoru. Potrebno bi bilo narediti analizo obstoječe
zakonodaje v Sloveniji in Italiji po različnih gospodarskih panogah (kmetijstvo, trgovina,
obrtništvo, turizem, gostinstvo…), uskladiti tehnično izrazoslovje in izdelati bazo podatkov za
izboljšanje komunikacije, uskladiti urbanistično zakonodajo, uskladiti gostinsko in turistično
ponudbo, narediti analizo delovnega trga in profesionalnih profilov (Švab, 2004).
Za izboljšanje povezanosti in čezmejnih funkcij slovenske manjšine z državo matičnega
naroda bi bilo potrebno razviti skupno strategijo Slovenije do manjšin oziroma povezovanje
vseh slovenskih manjšin v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in na Hrvaškem. Med manjšinama
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v Avstriji in Italiji že poteka sodelovanje na različnih projektih, predvsem s SGZ Celovec
(Švab, 2004).
Slovenija bi lahko izkoristila znanje slovenske manjšine v Italiji pri upravljanju s finančnimi
sredstvi EU in za projektiranje. Pri tem bi se lahko še posebej naslonila na storitveno podjetje
Euroservis. Tako bi lahko manjšina s pomočjo države matice vzpostavila Službo tehnične
asistence in informiranja o možnostih financiranja iz različnih sredstev, predvsem programov
EU (Švab, 2004).
Za gospodarsko rast in razvoj nekega območja je potrebno medsebojno povezovanje in
sodelovanje. Gospodarstvo je namreč eden temeljnih dejavnikov obstoja manjšine oziroma
vsakršne narodne skupnosti.
Slovenska manjšina v Furlaniji- Julijski krajini lahko prispeva velik del k razvoju območja in
čezmejnemu sodelovanju z državo matico, saj je postala z izboljšanjem materialnega in
družbenega standarda upravljavec lastnega avtohtonega ozemlja. Torej, manjšina postaja most
in ne ovira za čezmejno sodelovanje.

8.2. Funkcija čezmejnega sodelovanja furlanske jezikovne manjšine
Lahko bi rekli, da furlanska jezikovna skupnost upravlja s prostorom, ki ga poseljuje.
Državljani s furlansko etnično pripadnostjo predstavljajo namreč manjšino v okviru državne
meje, v okviru deželne meje pa tvorijo večino.
Na državni ravni se vpliv manjšine kaže le v izjemnih okoliščinah. Pomemben dogodek
predstavlja potres leta 1976, saj je bila takrat angažiranost tako močna, da je celo na državni
ravni spremenila ustaljeni način delovanja pri spopadanju z naravnimi katastrofami.
Oblikoval se je t.i. »furlanski model«. Ob vsakodnevnem upravljanju skupnih zadev pa je na
državni ravni odsev krajevnih političnih zahtev in predlogov zanemarljiv. Morda prav
udeležba furlanske jezikovne skupnosti v družbenih in političnih organizacijah predstavlja
glavno oviro pri dozorevanju osveščenosti o pripadnosti manjšini. Doslej so namreč vedno
sodelovali v vsedržavnih strukturah (politika, družba), kar ni prineslo dosti koristi njihovi
blaginji, še posebej ne pri promociji in zaščiti furlanskega jezika in kulture. Pojavljajo se
nasprotovanja na prikrit način in posamično (Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru
Alpe-Jadran, 2004).
Čeprav spada med jezikovne manjšine brez države matičnega naroda, se povezuje oziroma
sodeluje zlasti na gospodarskem področju s podjetji preko državne italijanske meje in deželne
meje. Zaradi številnih uspešnih podjetij, ki jih imajo v rokah Furlani, lahko govorimo o močni
čezmejni funkciji manjšine na področju gospodarstva, čeprav na tem področju ni
izpostavljena identiteta naroda, ampak kapital.
Zato bomo v tem poglavju obravnavali predvsem politično, gospodarsko, kulturno funkcijo
furlanske jezikovne skupnosti ter zelo pomembne odnose z drugimi manjšinami na
poselitvenem območju.
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8.2.1. Čezmejna funkcija manjšine na političnem področju
Četudi na deželni ravni predstavljajo večino, se pripadniki furlanske jezikovne skupnosti ne
zavedajo svojih možnosti v okviru političnih procesa. Zato je njihova številčna teža neznatna.
Niso sposobni delovati kot večina in promovirati svojih posebnosti, kar je posledica njihove
dolgotrajne neosveščenosti in nagnjenosti k pasivnemu sprejemanju odločitev, ne da bi sami
postali nosilci odločanja ter njihova nezainteresiranost za politični in upravni ustroj. Vedno
so tudi na politčni ravni sodelovali v vsedržavnih strukturah, a jim to ni prineslo koristi za
njihovo blaginjo, še posebej kar zadeva promocijo in zaščito furlanskega jezika in kulture.
Poleg tega pa niso zainteresirani za delovanje na političnem področju. Lokalne furlanske
oblasti (občine) se povezujejo med seboj le, ko gre za skupne interese pri pridobivanju
subvencij, pri čemer običajno nimajo narejene vizije o usklajenem in učinkovitem ukrepanju.
Obstaja nevarnost institucionalnega individualizma, lokal patriotizma in partikularizma
(Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe- Jadran, 2004).
Lahko sklepamo, da se na vsedržavni ravni vpliv jezikovne manjšpine kaže le v izjemnih
okoliščinah, saj se krajevne gospodarske in politične sile lahko združijo okoli skupnih ciljev
le ob izjemnih priložnostih in takrat so sposobne izvajati močan pritisk na za zaščito krajevnih
interesov (potres 1976).
Veliko Furlanov živi zunaj svoje »domovine«: v Kanadi, Argentini, Avstraliji, Franciji,
Nemčiji in Ameriki. Po ocenah znaša skupno število izseljenih Furlanov okoli 2 milijona.
Vsaka večja skupnost ima lokalni furlanski klub imenovan Famee Furlane (furlanska družina)
oziroma Fogolar Furlan (furlansko srce) in jih je širom sveta več kot 50. Friuli nel mondo pa
je organizacija, ki organizira kulturne dogodke po svetu, kjer živijo Furlani in mesečno izdaja
časopis, v katerem najdemo vsebine, ki zadevajo to skupnost (Manjšine in čezmejno
sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran, 2004;
URL: http://www.geocities.com/Athens/Styx/9982/aboutour.htm).
Slika 12: Furlanski orel

Vir: URL: http://www.geocities.com/Athens/Styx/9982/aboutour.htm
Nekaj političnih osebnosti furlanskega rodu je doseglo določen pomen na politični ravni v
državi, v kateri prebivajo. Sicer jih je lastno poreklo zbližalo s Furlanijo, vendar pa ni vplivalo
na izboljšanje splošnega položaja manjšine. Povezave in srečanja niso imele nobene politične
konotacije.
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Dežela Furlanija-Julijska krajina nima nikakršnih pristojnosti na področju mednarodnih
odnosov, čeprav je regija s posebnim statutom. Politično sodelovanje med predstavniki regije
in sosednjimi kolegi so omejeni na dobrososedske odnose, razen če ne zadevajo izključno
gospodarskih vprašanj. Pri pomembnih vprašanjih pa v vsakem primeru ukrepajo osredje
vlade Avstrije, Italije in Slovenije. Dežela je zato zahtevala v obliki decentralizacije večjo
svobodo na področju mednarodnih odnosov (Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru
Alpe-Jadran, 2004).
Furlanska jezikovna manjšina je v preteklosti že imela svojo politično stranko. Veliko povedo
rezultati zadnjih volitev (1998) v regijski svet, kjer je le eno od političnih gibanj, ki je imelo v
svojem imenu besedo Furlanija, preseglo prag za vstop v regijski svet. Gre za pomembno
dejstvo, ki predstavlja nekakšno dediščino enotene avtonomistične stranke Gibanje Furlanija,
ki je bila ustanovljena v začetku 70-let (Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru AlpeJadran, 2004).
V 90-letih se je v Furlaniji še dodatno utrdil razkorak med družbo in politiko, kar je
povzročilo močno padanje zanimanja za politična združenja. Sočasno pa se razvija pozornost
za vprašanja federalizma in finančne, gospodarske, davčne in upravne samostojnosti. Zaradi
naraščanja zanimanja za ta vpršanja obstaja možnost, da se bodo okoli njih oblikovale nove
politične tvorbe. Zaenkrat lahko z gotovostjo trdimo, da je prišlo do razpršitve konceptov in
usmeritev, da krajevni politiki, ki so razporejni po različnih tvorbah, niso sposobni soditi
homogene ter enotne upravne politike, ki bi izboljšala splošne pogoje za jezikovno manjšino.
Politična vloga manjšine je zanemarljiva že zaradi njene skromne notranje organiziranosti.
Kaže se le na lokalni ravni in ne sega čez mejo Furlanije-Julijske krajine.

8.2.2. Čezmejna funkcija furlanske manjšine na gospodarskem področju
Furlanija-Julijska krajina sodi skupaj z deželo Veneto med najbogatejše italijanske avtonomne
dežele, skozi katere potekajo zelo intenzivni komunikacijski tokovi med Italijo in srednjo
Evropo, zlasti z Avstrijo. Po odprtju avtoceste med Vidmom in Avstrijo se je povečal dotok
turistov in kupcev iz Avstrije. Veliko je tudi delavcev iz Slovenije. Gospodarski razvoj
Furlanije je pripomogel k povečani etno-regionalni identiteti Furlanov, k čemur je pripomogla
tudi ustanovitev Univerze v Vidmu.
Furlanski družbeno-ekonomski model se tesno navezuje na območje Beneške Slovenije, kjer
so se po letu 1866 prenehali dotedanji trgovinski in kulturni stiki z utrjevanjem državnonacionalnih prostorov. Od 60-let dalje pa je sledil družbeno-gospodarski preporod, ki je bil
povezan z rastjo družbeno-jezikovne zavesti lokalnega prebivalstva. To si je utrlo pot s
povezovanjem z migrantskimi društvi in zahtevo po uresničevanju skladnejšega etnoregionalnega razvoja Beneške Slovenije (Bufon, 2000).
Furlani so zaposleni v vseh področjih dela, kar pomeni, da ni poklicev, ki bi jih opravljali
izključno Furlani. Gospodarska struktura manjšine je razpršena. Veliko je manjših
(družinskih, indivudualnih) podjetij. Veliko je podjetij z enim zaposlenim, kar kaže na njihov
odnos do dela (naredi si sam). Po podatkih sodeč je v letih 1996-1997 raslo število podjetij,
kar kaže na pozitiven razvoj gospodarskega položaja manjšine in tudi na odsotnost
močnejšega podjetništva. Vendar pa so se začeli tudi furlanski podjetniki vključevati v
internacionalne proizvodnje in trženja proizvodov. Podatki o furlanski bilanci izvoza in uvoza
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so v zadnjih letih pozitivni. Tisti, ki pa ostajajo izven teh tokov, ohranjajo bolj ali manj
krajevno obarvane značilnosti, ki se v skupni miselnosti še vedno identificira kot furlanski
(Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran, 2004). To kaže na pozitiven
razvoj gospodarskega položaja manjšine in na povečevanje njene čezmejne funkcije na
gospodarskem področju. Furlani dosegajo tudi zelo visoko podjetniško raven in glede tega
niso odvisni od zunanje pomoči in spodbud Italijanov.
Na gospodarskem področju furlanski jezik še ni postal del poslovanja, kot se dogaja pri
drugih evropskih manjšinah, kar predstvalja oviro. Skupnost je v tem pogledu očitno
zapoznela in vprašanje je, ali je sedaj še možnost širitve ponovno na področje gospodarstva.
Furlanščina se uporablja bolj v manj pomembnih poklicih in te opravljali ljudje, ki so izločeni
iz velikih procesov širitve tržišč. V teh okvirih Furlani še vedno kažejo težnje po povezovanju
delovnega okolja in jezika.
Prav tako manjšina ni vzpostavila lastnih samostojnih gospodarskih institucij in ne kaže teženj
po oblikovanju združenj sposobne soočanja s pojavi združevanja, povezovanja in
prevzemanja deležev družb, ki se kažejo na mednarodni ravni v Italiji. Trgovinske zbornice ne
delujejo kot centri združevanja avtonomnih razvojnih možnosti, ki bi temeljile na furlanstvu,
ampak kot ambasadorji krajevnih proizvodnih danosti. Kljub temu pa so tam registrirana
številna podjetja, ki imajo v imenu družbe besedo Furlanija (Friuli), kar je pomemben znak
identifikacije. Blagovna znamka Made in Friuli se uspešno komercializira od leta 1982 dalje
in se je razširila na celotno regijo. Pomebno vlogo pri podpori krejevnega podjetništva ima
finančna družba Friulia d.d., pri kateri ima večinski delež dežela Furlanija- Julijska krajina.
Za gospodarstvo so pomembni tudi ljudje, ki so se morali izseliti, saj so odigrali pomembno
vlogo pri afirmaciji sposobnosti furlanskih podjetnikov v tujini, ki jo izseljenci običajno
uspešno prikazujejo, to pa daje tudi pozitivne učinke v domovini (Manjšine in čezmejno
sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran, 2004).
Nove možnosti se izražajo preko sodelovanja v evropskih čezmejnih projektih Interreg IIIA,
Interact, Interreg Italia/Austria (zajema videmsko pokrajino), Interreg Italia/Slovenia, Interreg
Transfonraliero Adriatico, Interreg CADSES, Interreg alpskega prostora, Interreg INNOREF,
Leader+ in drugi, v katere je bila doslej le skromno vključena.

8.2.3. Čezmejna funkcija furlanske manjšine na področju kulture
Novo poglavje čezmejne funkcije na kulturnem področju se začenja v novejšem času s
pomočjo Furlanskega filološkega društva iz Gorice. Od leta 2000 organizira socialne
kongrese zunaj Furlanije, tako se je prvi tak kongres odvijal v Celovcu v Avstriji, 2001 v
Gemoni del Friuli, leta 2002 v Cordovadu, leta 2003 pa v Ljubljani, 2004 v San Daniele in
zadnji leta 2005 je bil v mestu Preon v deželi Veneto
(URL: http://www.filologicafriulana.it/homepage.htm; Namor, 2003).
Ob kongresu izidejo tudi publikacije, tako sta tudi ob kongresu v Ljubljani nastali dve
publikaciji, ki predstavljata kulturno, ekonomsko in turistično podobo Slovenije Furlanom in
Furlanijo Sloveniji. Kongres predstavlja pripravljenost vzpostavitve tesnejših povezav med
Furlanijo in Slovenijo, predvsem pa naznanja novo brez konfliktno obdobje v znamenju
prijateljskih odnosov. Istega leta se je meseca julija odvijalo furlansko-slovensko kulturno
srečanje na Kromberškem gradu, kjer so se predstavili Furlansko filološko društvo in tržaški
Slovenci prek Zveze slovenskih cerkvenih zborov in ob tem dogodku izdali ter predstavili
glasbeno pesmarico oziroma zbirko slovensko-furlanskih ljudskih pesmi s slovenskimi
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prevodi (Pavšič, 2003; Namor, 2003). To je prav gotovo napoved živahnejšega kulturnega
sodelovanja med Slovenci in Furlani.
VČedadu pirejajo tudi vsako letna srečanja, kjer se srečujejo Furlani, ki živijo po svetu. Tudi
ta tradicija je »mlada«.
Organizacija Ente Friuli nel modo je leta 2002 organizirala projekt »Diaspora«. To je bilo
pravzaprav srečanje italijanskih in tujih akademikov furlanskega izvora (URL:
http://www.factbites.com/topics/Friulian).
V sedanjem času furlanska jezikovna skupnost pridobiva na čezmejni funkciji na področju
kulture, zlasti skozi delovanje svoje osrednje ustanove. Slednja išče dialog in sodelovanje
med manjšinami ter postaja bolj odprta do zunanjega sveta.

8.2.4. Odnosi Furlanov z drugimi manjšinami na poselitvenem območju
Furlanija-Julijska krajina je regija s posebnim statutom zaradi obstoja manjšin v okviru njene
deželne meje. Tu se nahajajo poleg furlanske jezikovne skupnosti še slovenska in nemška
zgodovinsko jezikovna skupnost. Nemško govoreče jedro se nahaja v Saurisu, Timau in v
Kanalski dolini.
Odnos med slovensko in furlansko etnično-jezikovno skupnostjo je specifičen. Furlani so bili
s strani italijanske oblasti uporabljeni kot sredstvo nacionalizacije oziroma asimilacije
skupnosti, saj je le-te italijanska standardizacija ob koncu 19. in začetku 20. stoletja brez
večjih težav absorbirala, saj je pri furlanski eliti tedaj prevladovala težnja po združitvi z Italijo
(Bufon, 2006). Zato ostaja odnos med manjšina problematičen, vendar ostajajo možnosti
skupnega nastopa in možnosti sodelovanja (Bufon, 2006).
Po drugem viru so odnosi med manjšinama vedno živeli v miroljubnem sožitju in v
spoštovanju posameznih identitet. Nekatere obrobne nacionalistične skupine so povzročile
izbruhe nestrpnosti. Zadnje čase se to kaže z uničevanjem dvojezičnih napisov, ki zanikajo
pravice Slovencev do dvojezičnosti (Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru AlpeJadran, 2004).
Na Goriškem se že nekaj desetletij tkejo stiki med Slovenci in Furlani, ki pa se skoraj
izključno omejujejo na literarno-kulturno področje. Občasno so organizirani posamezni
literarni večeri, dokumentarne razstave, knjižni prevodi itd. Pri vzpostavljanju teh vezi je
izstopal furlanski pesnik Macor Celso, ki je napisal prvi trojezični dokument (v slovenščini,
italijanščini, furlanščini). Ob 1000-letnici Gorice so mesto polepili z ogromnimi plakati, na
katerih je bilo napisano srečno v treh jezikih (Auguri/Srečno/Augûrs Gorizia 1001-2001). Pri
izdelavi plakatov so sodelovali SKGZ, SSO in Furlansko filološko društvo (Società filologica
friulana). Taka akcija se je ponovila istega leta, ko je v Gorico prišel predsednik italijanske
republike Carlo Azeglio Ciampi, ki je spoštoval trojezično gesto. Zakon številka 482 o
zgodovinsko-jezikovnih skupnostih iz leta 1999 je Furlane in Slovence združil v skupnem
interesu, saj so nasprotovali goriški težnji njihovega nepriznanja v okviru njenih upravnih
meja. Organizirala so se srečanja med furlanskimi in slovenskimi organizacijami (Furlansko
filološko društvo, SKGZ, Kulturni dom Gorica in drugi), kar je obrodilo nadaljnje sadove. Ob
20-letnici Kulturnega doma so namreč uprizorili prvo slavnostno predstavo s poezijo v treh
jezikih, ki so jo ljudje tudi v furlanskem svetu sprejeli z navdušenjem (Komel, 2002).
Slovenci v zamejstvu so opravljali pomembno vlogo integratorja pri marsikateri kulturni
navezi med Slovenijo in furlansko kulturno stvarnostjo. Po letu 2001 opažamo več
sodelovanja med omenjenima manjšinama, pri katerih opravljajo SKGZ, ZSKD in Kulturni
dom nenadomestljivo vlogo. V Kulturnem domu se je v tem času odigralo vrsta gledaliških
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predstav v furlanskem jeziku, koncert furlanske skupine (v okviru glasbenega festivala Across
the border 2002 prireditelja Kulturne zadruge Maja iz Gorice).
Furlani prirejajo vsakoletno podelitev literarnih nagrad Celso Macorja, kjer je vključena tudi
slovenska stvarnost. Ob proslavi 20-letnice deželnega predsednika Furlanskega filološkega
društva Lorenza Pelizza iz Vidma v Kulturnem domu v Gorici so se porodile zamisli za tečaj
furlanskega jezika v Novi Gorici (Komel, 2002). Stike med slovensko in furlansko etnično
skupnostjo na Goriškem lahko opredelimo kot občasne, a v določenih trenutnih plodne in
intenzivne.
V osemdesetih letih se je nacionalistično gledanje in delovanje umirilo in postopoma so se
odnosi med Slovenci in Furlani v Videmski pokrajini začeli normalizirati. Začeli so se izvajati
skupni projekti, kot so sodelovanje z zadrugo Lipa iz Špetra pri furlanski izdaji pravljice z
naslovom Ljubica in Arpit in otroška kaseta Din don. Furlansko filološko društvo si prizadeva
tudi za čezmejno sodelovanje med Furlani in Slovenijo ter Avstrijo (Namor, 2003).
Tudi stiki med furlansko in nemško etnično-jezikovno manjšino v preteklosti v Kanalski
dolini niso bili neproblematični. V preteklosti je bila nemška dominantna in je asimilirala
Furlane (Bufon, 2006). V zadnjem obdobju pa sodelujejo vse tri manjšine v Kanalski dolini,
predvsem na področju turizma (Višarje).
Prav tako prihaja do vsakodnevnih stikov med narodno večino in manjšino, pri čemer moram
poudariti, da Furlani sebe ne pojmujejo kot nasprotno stran, saj proces integracije manjšine v
italijansko državo ni povzročal velikih problemov v zvezi z vprašanjem narodne identitete, ki
je sedaj pri Furlanih dozorela in jo tudi izražajo.
Po zakonu za zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin številka 482/1999 se stiki med
manjšinami povečujejo, saj se je stanje normaliziralo. Da bi manjšine čimbolj izkoristile, kar
jim zakon ponuja, so prisiljene sodelovati med seboj.
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8.2.5. Analiza stanja in prihodnost čezmejnih funkcij furlanske jezikovne manjšine
Funkcija furlanske jezikovne manjšine pri čezmejnem sodelovanju bi lahko bila močnejša
glede na odprtost deželne meje, dobro infrastrukturno opremljenost in številčnost manjšine.
Pri tem moramo izpostaviti dejstvo narodne identitete, saj se večina prebivalcev furlanske
narodnosti ne zaveda svoje »manjšinskosti«. Vidi namreč prednost, da so pripadniki večine
(Bufon, 2006). Pa vendar se v novejšem času izpostavljajo zametki manjšinskih čezmejnih
funkcij.
Čezmejna funkcija manjšine je večja na gospodarskem področju že zaradi dejstva, da je
veliko industrialcev Furlanov. Ti so: Snaidero, Pittini in Benedetti (Jelen, 2006). Pomembno
je, da se vključujejo v internacionalne gospodarske tokove in dosegajo zelo visoko
podjetniško raven ter da glede tega niso odvisni od zunanje pomoči.
Novo poglavje čezmejne funkcije na področju kulture se začenja v novejšem času, zlasti s
pomočjo Furlanskega filološkega društva iz Gorice (Namor, 2003). Tako v sedanjem času
furlanska etnično-jezikovna skupnost pridobiva na čezmejni kulturni funkciji, zlasti skozi
delovanje lastne osrednje ustanove. Slednja išče dialog in sodelovanje med manjšinami, ki je
postala bolj odprta do zunanjega sveta.
Slovenci v zamejstvu so opravljali pomembno vlogo integratorja pri marsikateri kulturni
navezi med Slovenijo in furlansko kulturno stvarnostjo. Po letu 2001 beležimo več
sodelovanja med omenjenima manjšinama, pri katerih opravljajo SKGZ, ZSKD in Kulturni
dom nenadomestljivo vlogo. V Kulturnem domu se je v tem času odigralo vrsta gledaliških
predstav v furlanskem jeziku, koncert furlanske skupine (v okviru glasbenega festivala Across
the border 2002 prireditelja Kulturne zadruge Maja iz Gorice).
Že v 80-letih so se začeli izvajati skupni projekti, kot so sodelovanje z zadrugo Lipa iz Špetra
pri furlanski izdaji pravljice z naslovom Ljubica in Arpit in otroška kaseta Din don. Furlansko
filološko društvo si prizadeva tudi za čezmejno sodelovanje med Furlani in Slovenijo ter
Avstrijo (Namor, 2003). Na tej poti bo potrebno še veliko narediti, potrebno bo še veliko
naporov za kulturno ovrednotenje stikov z drugimi evropskimi manjšinami. Po zakonu za
zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin številka 482/1999 se stiki med manjšinami
povečujejo, saj se je stanje normaliziralo. Da bi manjšine čimbolj izkoristile, kar jim zakon
ponuja, so prisiljene sodelovati med seboj. Uspešen primer takega sodelovanja najdemo v
Kanalski dolini, kjer vse tri manjšine (furlanska, nemška, slovenska) in Italijani sodelujejo
med seboj na področju turizma.
Do začetka 90-let v Furlaniji ni povzročalo večjih pretresov dejstvo, da je furlanska jezikovna
manjšina vključena v italijansko kulturno-politični okvir. Zahteve po višji avtonomiji na
institucionalni ravni in na davčnem področju so se okrepile zaradi goljufij pri upravljanju z
javnim sektorjem. Furlanska manjšina je začela postopoma delovati v določeno smer in svojo
identiteto primerjati z identiteto drugih evropskih manjšin ter od italijanske države zahtevati
izvajanje določil ustave (Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran, 2004).
Delovanje v EU že rojeva prve sadove, saj se je furlansko vprašanje postopoma evropeiziralo
in del njih je že seznanjen z dejstvom, da so bili v evropskih institucijah sprejeti dokumenti, ki
so pomembni za zaščito manj razširjenih jezikov. Prihodnost prinaša tudi še veliko možnosti
na področju čezmejnega sodelovanja v evropskih projektih Interreg III, kar ni nujno, da bo
krepilo funkcijo čezmejnega sodelovanja manjšine. Problem je identiteta Furlanov, saj je pri
njih razvit bolj čut za regionalno pripadnost kot pa manjšinska identiteta.
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9. PRIMERJAVA NOTRANJE POVEZANOSTI IN ČEZMEJNIH FUNKCIJ
SLOVENSKE NARODNE IN FURLANSKE JEZIKOVNE SKUPNOSTI
Slovenska narodna skupnost je glede na organiziranost in način poselitve narodna manjšina z
državo matičnega naroda, furlanska jezikovna skupnost pa je za razliko od slovenske,
manjšina brez države matičnega naroda s šibkejšo institucionaliziranostjo v eni državi.
Poselitveno obe manjšini spadata v širše območje od leta 1963 avtonomne dežele FurlanijeJulijske krajine z deželnim sedežem v Trstu. Leži na vzhodnem robu južnega alpskega loka in
se razprostira v ozkem pasu. Ima izredno pestro okolje in je pokrajinsko zelo raznolika.
Glavna strukturna poteza dežele je dihotomija med gorskim (43% ozemlja je goratega) in
nižinskim svetom. Poleg Alp, alpskega predgorja, dela Krasa, zajema tudi Furlansko nižino in
obalni pas. Upravno je razdeljena na Goriško, Tržaško, Pordenonsko in Videmsko
(imenovano tudi Vidensko) pokrajino.
Langobardi so že v srednjem veku naselili to območje, pozneje so tu vladali Franki, še
kasneje Oglejski patriarhi. Od 15. do 18. stoletja je bil večji del območja (Benečija) pod
Beneško republiko, ki je dobila določeno stopnjo avtonomije zaradi obmejne obrambne lege.
Za Beneško republiko so na tem območju imeli oblast Habsburžani, vendar so morali leta
1866 odstopiti videmski del Italiji, del pa je ostal do konca prve svetovne vojne in še dve leti
po drugi svetovni vojni pod avstrijsko oblastjo (1945-46).
Slovenska narodna in furlanska jezikovna manjšina sobivata v avtonomni deželi FurlanijiJulijski krajini, pa vendar se ozemlja avtohtone poselitve manjšin razlikujeta med seboj. Za
etnično mejo med slovensko in furlansko manjšino je mišljena vzhodna polovica dežele
Furlanije-Julijske krajine. Prostor slovenske avtohtone poselitve je specifičen: je zelo
raztegnjen, razčlenjen, nehomogen, ponekod prekinjen pas. Sestavljen je iz severnega
goratega in redko naseljenega dela, ki ne razpolaga z nobenih lastnim urbanim jedrom, ter iz
južnega dela, ki je močno urbaniziran. Slovensko poselitveno ozemlje je omejeno na vzhodni
deželni obmejni pas (širok približno 15 km) ter območje novejše poselitve, ki je razširjeno
proti zahodu v industrializirano območje Vidma v Furlanski nižini. Avtohtona slovenska
etnična manjšina živi na Goriškem, Tržaškem in v Videmski pokrajini. Glede na pokrajinske
enote, delimo slovensko poselitveno ozemlje na šest bolj ali manj zaključenih enot: Kanalsko
dolino, Rezijo, Tersko in Nadiško Beneško Slovenijo, Goriško ter Tržaško.
Furlansko zgodovinsko poselitveno ozemlje je za razliko od slovenskega zaokroženo, jasno
začrtano z naravnimi mejami, izjema je le skrajni jugozahodni lok ob reki Livenzo, kjer
jezikovna meja poteka po sredini homogene nižinske pokrajine. Pripadniki manjšine živijo na
Goriškem, v Videmski ter v Pordenonski pokrajini. Glede na pokrajinske enote pa furlansko
poselitveno ozemlje obsega naslednje pokrajinske enote: Kanalsko dolino, Tersko in Nadiško
Beneško Slovenijo, Goriško in Furlansko nižino. Torej je furlanski etnični prostor začrtan v
dve pravokotno se sekajoči osi: v smeri sever–jug Tablja–Oglej in v smeri zahod–vzhod
Spilimbergo–Čedad.
Od 219 občin, ki sestavljajo deželo Furlanijo-Julijsko krajino, je znatna prisotnost furlanske
jezikovne manjšine v 175 občinah, v 36 (oziroma 39, če upoštevamo še območje novejše
poselitve Slovencev) občinah pa je znatna prisotnost državljanov, ki govorijo slovenski jezik,
kar kaže na številčno prevlado furlanske jezikovne manjšine. O tem govorijo tudi sledeči
podatki: ocena števila slovenske narodne manjšine v Italiji se giblje od 50.000 do 100.000,
ocena za furlansko jezikovno manjšino pa je precej večja, in sicer se giblje od 500.000 do
750.000. Furlani tako predstavljajo večinsko prebivalstvo Furlanije-Julijske krajine, čeprav so
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v državnem okviru manjšina. Pri slovenski narodni manjšini se kaže trend demografskega
upadanja, pri Furlanih pa stagnacija prebivalstva. Slovenci tvorijo na svojem avtohtonem
ozemlja manj kot 20% celotnega prebivalstva, medtem ko Furlani tvorijo večino prebivalstva
Furlanije-Julijske krajine. Jezikovna manjšina je neenakomerno porazdeljena po prostoru.
Največ Furlanov živi v Furlaniji, in sicer v Videmski pokrajini in pokrajini Pordenone. Okoli
30.000 pa jih živi na Goriškem. Furlanski jezik je v svojih številnih dialektih razširjen in v
splošni rabi v hribovitem območju v Furlanski nižini. Proti obalnemu pasu, naj bi
koncentracija manjšine počasi padala.
Večina slovenskega prebivalstva je osredotočena v dveh mestih, in sicer v Gorici in Trstu,
vendar pa tam predstavlja slovenstvo manjšinski element. Ocene kažejo, da več kot 50%
pripadnikov slovenske manjšine živi na Tržaškem, nadaljnjih 20% pa na Goriškem urbanem
območju. Slovenci so večinsko prebivalstvo le v manjših, neubranih upravnih enotah, kar
izkazuje protislovje, moč in šibkost hkrati. Na primer večino predstavlja v Opčinah, Reziji, v
zaledju Gorice in Trsta ter v Beneški Sloveniji, kjer je tudi najbolj kompaktna, a ne številčno
velika. Gre za izrazito urbanizirano manjšino, ki danes še najmanj obvladuje ravno svoj
mestni element svojega poselitvenega območja.
Furlani in Slovenci v Italiji so imeli drugačen etnični razvoj. Slovenci na Goriškem in
Tržaškem so zahtevali večjo avtonomijo in oblikovanje političnih pogojev za lastno, moderno
nacionalnost že leta 1948, medtem ko so Furlani začeli oblikovati lastno etnično in regionalno
zavest razmeroma pozno in neuspešno, tako da jih je italijanska standardizacija ob koncu 19.
stoletja in začetku 20. stoletja brez večjih težav asimilirala oziroma absorbirala, saj je takrat
pri furlanski eliti prevladovala težnja po združitvi z Italijo. V tem smislu si Furlani z
Beneškimi Slovenci delijo podobno usodo, saj sta ob skupnosti že zgodaj doživeli
asimilacijsko politiko, ki se je izvajala preko italijanskega izobraževalnega sistema. Šele
težnje po večji decentralizaciji v 80-letih so razrahljale sistem oblasti in družbene kontrole in
omogočile nastanek tako imenovanega etničnega preporoda, čeprav so njegov razvoj do
začetka 90. let močno zavirale geostrateško utemeljene politike po varovanju italijanske
vzhodne meje. Po močnem potresu iz leta 1976 opažamo narodnostno obujanje. Na to so
imeli vpliv tudi migrantje, ki so se začeli vračati, saj so ti v fazi migracije spoznali, da so
nekaj drugega. Tako Furlani kot večina Beneških Slovencev se ni zavedala svoje
»manjšinskosti«, videli so prednost v tem, da pripadajo večinskemu narodu.
Naselitveno, geografsko in kulturno je severno od Vidma središče Furlanije, kije kot etnično,
jezikovno in prostorska enota rezultat obstojne obmejne funkcije na prehodu iz Podonavja v
Padsko nižino.
Dežela Furlanija-Julijska krajina je doživela pozno industrializacijo. Na to je vplivalo več
dejavnikov: obsežna gorata območja so z izseljevanjem zavirala modernizacijo, zaostali
družbeni odnosi v prevladujočem agrarnem sektorju, obmejna lega ter pomanjkanje osnovnih
surovin (premoga in železa). Dežela je bogata z vodno energijo, ki pa je malo izrabljena. Od
rudnikov pa je bil omembe vreden le Rabeljski rudnik cinka in svinca. Prva banka imenovana
Banca di Udine se je v tem izrazito ruralnem okolju razvila šele konec 19. stoletja, doba
industrijskega vzpona pa sovpada z ustanovitvijo avtonomnosti dežele, ki je postavila
finančne in strukturne osnove za gospodarski preporod dežele, kar je zaustavilo izseljevanje.
Gospodarski razvoj je pospešila obnova po katastrofalnem potresu leta 1976, ki je doprinesla
velika denarna sredstva in druge finančne ugodnosti, na osnovi katerih je bila zgrajena tudi
avtocesta Videm-Trbiž in ostala infrastruktura. Obnovljena je bila specializirana kmetijska in
industrijska proizvodnja v številnih manjših obratih ter modernizirala se je tudi trgovskostoritvena mreža. Vse to je pripomoglo, da je danes ena najbogatejših italijanskih dežel. Preko
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njenega ozemlja potekajo zelo intenzivni komunikacijski tokovi predvsem med Italijo in
državami srednje Evrope. Gospodarsko stanje smo osvetlili, ker je pomembno z vidika
čezmejnega sodelovanja. Pomembno je tudi zaradi tega, ker je pripomoglo k povečani etnoregionalni identiteti Furlanov.
Notranja povezanost manjšine se kaže skozi določene elemente, kot so društva,
organizacije, ustanove, knjižnice, šole in z njimi povezanimi jezik, mediji, pomembna pa je
tudi pravna zaščita manjšine in s tem povezan dotok denarja za ohranjanje društev. Po
predstavitvah posamezne notranje povezanosti posamezne manjšine lahko z zagotovostjo
trdimo, da je slovenska narodna manjšina dosti bolj povezana in organizirana, a se tudi ta
razlikuje po prostorskih učinkih.
Sredstvo komunikacije in pokazatelj narodne pripadnosti je jezik. Slovenska manjšina se
sporazumeva v slovenskem jeziku, ki je najbolj zahoden jezik južnoslovanske jezikovne
skupine in je za razliko od furlanskega, retoromanskega jezika, standardiziran jezik. Po
stopnji kulturne reprodukcije, stopnje institucionalizacije ter stopnji jezikovnega
izobraževanja sodita v isto skupino v okviru EU. Do takih rezultatov so prišli, ker so očitno
vzeli neko vmesno povprečje med situacijo v Videmski pokrajini in nemško manjšino v
pokrajini Bocen, ki je v tistem okolju dominanten.
Furlanščina se zaradi zakasnelosti in podrejenosti v fazi modernizacije ni mogla razviti v
skladu z družbeno-geografskim razvojem, saj manjšina ni bila polno soudeležena pri tej fazi
razvoja z lastnim prebivalstvom in kapitalom. Podobno velja tudi za Beneške Slovence. Na
razvoj jezika pa je vplivalo tudi dejstvo, da Furlani in Beneški Slovenci ni imeli svojih šol.
Slednji jih nimajo že 140 let, Furlani pa jih nikoli sploh niso imeli. Največja zgostitev
slovenskih manjšinskih šol je na Tržaškem in Goriškem, v Beneški Sloveniji pa od leta 1984
deluje dvojezični šolski center v Špetru Slovenov, v Kanalski dolini pa potekajo tečaji
slovenskega jezika. Furlani pa nimajo svojih šol, furlanščina se poučuje kot izbirni predmet v
vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. V 10% osnovnih šol Furlanije-Julijske krajine se poučuje
furlanščina kot izbirni predmet. Oba jezika s književnostjo pa se poučujeta na Univerzi v
Vidmu in Trstu. Slovenski jezik in književnost pa še na Inštitutu za slovensko filologijo
filozofske fakultete v Trstu in Fakulteti za prevajalce v Trstu. V Sloveniji pa imamo tudi
lektorate furlanskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, v okviru
izbirnih predmetov pa se odpirata tudi oddelka Furlanski jezik in Furlanska književnost na
Politehniki v Novi Gorici. Interes za ta študij prihaja iz Beneške Slovenije.
Tudi na področju medijev je slovenska manjšina bolj prodorna. Položaj je na področju
periodičnega tiska zadovoljiv. Ima dnevnik (Primorski dnevnik), tednike (Novi Matajur, Novi
Glas, Dom kulturno verski list, Katoliško tiskovno društvo), literarno revijo (Mladika),
otroške liste (Pastirček, Delo, Novi list) ter koledarje (Trinkov, Jadranski in Koledar goriške
Mohorjeve družbe). Obstaja pa še cela vrsta drugih publikacij, ki izhajajo na različna časovna
obdobja in jih izdajajo šole, stranska Slovenska skupnost, društva, župnijske skupnosti ter
nekatere institucije. Pri Furlanih pa je nabor tiskanih medijev manjši, nimajo dnevnika, ki bi
bil v celoti pisan v furlanščini, deloma sta v furlanskem jeziku pisana dnevnika Massaggero
Veneto in Gazzettino. Furlanska manjšina ima revije (Strolic Furlan, La vitta cattolica, Voce
Isontina, Friuli nel Mondo, La Patrie del Friul), znanstveno revijo (Ce fastu), četrtletno revijo
(Sot la Nape) ter letopis (Strolic Furlan).
Oddajanje preko radia je pri obeh manjšinah precej zadovoljivo. Obe imata pri radijski postaji
RAI radijske oddaje, in sicer v slovenščini oddaja 12 ur na dan, v furlanščini pa kulturni
program z naslovom Le Specule le enkrat tedensko. Furlani imajo tudi radijsko postajo Onde
Furlane, ki oddaja tedensko 40 ur v furlanščini. Slovenska manjšina pa ima celodnevni
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slovenski spored na Radiu Trst, v Gorici imajo radijsko postajo Radio Val in Ljudski radio
Gorica, ki po dve uri dnevno oddaja v slovenščini. Slovenska in furlanska manjšina imata
dvojezične programe na nacionalni televiziji RAI. Poleg tega pa imajo Furlani še Tele Friuli,
ki oddaja v furlanščini enkrat tedensko ob večernih urah. Glede obvladovanja radijskih in
televizijskih medijev sta si manjšini dokaj enotni. Slovenski manjšinski mediji so bolj ali
manj skoncentrirani na območju Tržaške in Goriške pokrajine, v Videmski pokrajini pa je
manjša koncentracija medijev in že dolgo obstaja problem neujemanja signala slovenske
televizije in slovenskega programa na RAI3. Deželna vlada je zdaj zagotovila sredstva za
nakup posebnega oddajnika, ki bo ojačal signal RAI in omogočil gledanje programov. Tako
se bo v Videmski pokrajini v prihodnosti stanje izboljšalo. Pomembna je tudi založniška
dejavnost zlasti zaradi objav literarnih, strokovnih del, zbornikov in drugih del, saj se na tak
način utrjuje kultura jezika in besedni zaklad pripadnikov posamezne manjšine. Slovenska
manjšina v Italiji ima mnogo več založb kot furlanska, ki ima le eno. Zato posledično izdajo
manj knjig v maternem jeziku.
Manjšini sta v pravnem smislu zaščiteni že s 3. členom (govori o enakopravnosti vseh
državljanov ne glede na spol, raso, jezik, veroizpoved, politično prepričanje, osebni in
družbeni položaj) in 6. členom Ustave Republike Italije (predvideva zaščito jezikovnih
manjšin s posebnimi predpisi) in z zakonom št. 482/1999 Zakonska določila v zvezi z zaščito
zgodovinskih jezikovnih manjšin, v katerem je določeno, da mora Republika Italija ščititi
jezik in kulturo med drugimi tudi slovenski in furlanski jezik. Furlanski jezik in kultura sta
zaščitena tudi z regionalnim zakonom št. 68/1981, ki pokriva izobrazbeni sistem, študije,
raziskave, objave, gledališče, krajevna imena in folkloro, in 15/1996 Predpisi za zaščito in
promocija furlanskega jezika in kulture, za katerega planiranje in usklajevanje je zadolžen
Observatorij furlanskega jezika. Ta zakon pa je pomemben tudi za slovensko narodno
manjšino, saj le- ta predvideva ustanovitev službe za deželne in manjšinske jezike, kajti s tem
zakonom je ustanovljen inštitut zadolžen za obravnavanje nekaterih vprašanj, ki se nanašajo
na Slovence. Slovenska manjšina je z letom 2001 dobila zakon št. 38/2001 Zakonska določila
za zaščito slovenske jezikovne manjšine v deželi Furlaniji-Julijski krajini, za katerega so se
borili in zahtevali Slovenci v Italiji že pol stoletja. Zakon priznava njihov obstoj v 32 občinah
od Milj do Trbiža. Pozitivna stran zakona je, da ureja razmere na šolskem področju tudi v
Videmski pokrajini in jim zagotavlja potrebna sredstva za temeljne manjšinske dejavnosti. Z
zakonom je urejen status manjšinskih ustanov. Pomembno je tudi to, da daje manjšinski
zakon v souporabo in ne v last Narodni dom pri Sv. Ivanu in nekdanji Narodni dom v Filzijevi
ulici ter bivši Trgovski dom na Korzu v Gorici. Negativna stran zakona pa je, da vodi v
preštevanje Slovencev, kar je proti mednarodnem pravu.
Slovenska manjšina v Italiji nima zajamčenega zastopa na državni in niti ne na krajevni ravni.
Medtem ko Ustava Slovenije določa zajamčeno zastopstvo svojih manjšin. Po 6. členu tega
zakona bi morala italijanska vlada v roku 120-dni od začetka veljave zakona sprejeti »Celoviti
izvedbeni zaščitni odlok«, ki bo vseboval enotno besedilo veljavnih zakonskih določil, a tega
še do danes ni. Zakon št. 38/2001 je dinamičen in moderen, a problematičen v svoji
implementaciji. Lahko bi rekli, da je slovenska narodna manjšina s pravnega vidika bolj
zaščitena kot furlanska, vendar kaže resnična situacija neizvajanje globalnega zaščitnega
zakona. Rimska vlada onemogoča zakon, deželna vlada pa ga spodbuja. Kljub temu ne
smemo biti pesimisti, saj je na primer Videmska pokrajinska uprava naredila veliko za zaščito
manjšin, ustanovila je tri posvetovalne komisije za vsako manjšino, prav tako je v Gorici Urad
za slovensko manjšino (odprt le ob ponedeljkih) ter zelo pozitivno je, da so vzpostavili tudi
Urad za furlansko manjšino v Gorici (31.1.2006). Zakonska določila so pomembna tudi iz
finančne plati, saj jim zagotavlja sredstva za osnovne manjšinske dejavnosti (društva,
šolstvo).
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Stopnja kulturne in narodne enotnosti je pogojena z zavestjo o pripadnosti nekemu narodu.
Na splošno je slovenska manjšinska družbena organiziranost oziroma notranja povezanost
močnejša od furlanske. Slovenska narodna manjšina ima veliko kulturnih društev, organizacij,
ustanov, športnih društev, gledališča in tako dalje. Razne slovenske organizacije in društva pa
so v poselitvenem prostoru neenakomerno porazdeljen (tu se kaže heterogenost slovenske
manjšine). V Videmski pokrajini je organiziranost Slovencev še najbolj šibka, vendar tam
deluje več kot 30 različnih društev, največ pa jih je v Čedadu. Na Tržaškem in Goriškem je
društev bistveno več, tudi številčno so tod Slovenci močnejši, a nimajo svoje šole. V
nasprotju s slovensko ima furlanska jezikovna manjšina dosti manj organizacij in društev.
Zavest o pripadnosti Furlanom se prebuja počasi. Kulturna in narodna enotnost te manjšine še
zdaleč ni dosežena. Lahko bi jo nekako primerjali z organiziranostjo Slovencev v Beneški
Sloveniji. Furlanska kulturna društva so razpršena po prostoru, največ pa se jih nahaja v
Vidmu.
Slika 13: Tabla mesta Videm

Vir: URL: http://www.patriedalfriul.it/
Furlani prav tako nimajo svoje knjižnice, medtem ko jo Slovenci v Italiji imajo, to je Narodna
in študijska knjižnica v Trstu s podružnico v Gorici, ki sta povezani v slovensko vzajemno
bibliografsko-katalogno bazo podatkov COBIB.SI.
Družbeno življenje Slovencev je bilo v Italiji vedno dinamično in raznoliko, kar velja še
posebej za umetniško in kulturno področje. Velik del družbenega življenja usklajujeta dve
krovni organizaciji, ki sta: Slovensko kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) ter Svet
slovenskih organizacij (SSO), za območje Videmske pokrajine pa je zelo pomembna Zveza
Slovencev Videmske pokrajine iz Čedada. Furlanska jezikovna manjšina pa nima lastne
krovne organizacije. Najmočnejša in osrednja organizacija je Società Filologica Friulana
(Furlansko filološko društvo), ki pa nikoli ni imela politične konotacije.
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SLOVENKSA DRUŠTVA IN ORGANIZACJE

Tabela 10: Pregled slovenskih društev in organizacij v Italiji
TRST

GORICA

ČEDAD

SESLJAN

ŠPETER

UKVE

ŽABNICE

REZIJA

SOLBICA

SKGZ

SKGZ

SKGZ

Demokratski
forum Slovencev

Zavod za
slovensko
izobraževanje
Dvojezični šolski
center Špeter

Slovensko
kulturno središče
PLANIKA

Združenje
don Mario
Černet

Občina
Rezija

Urad Zveze
slovenskih
kulturnih društev Rezija

SSO

SSO

SSO

Stranka Slovenska skupnost

Slovenska ljudska
knjižnica Damirja Feigla

Zveza
Slovencev
videmske
pokrajine

Slovenska komponenta Levih
demokratov

Zveza slovenske
katoliške prosvete Gorica

NOVI
MATAJUR

Slovenska komisija SKP (Stranka
komunistične prenove)

Kulturni center Lojze
Bratuž

Mladinska
revija GALEB

Stranka italijanskih komunistov
pri deželni svetovalski skupini

Kulturni dom Gorica

Slovenci po
svetu

SLORI

Slovenski center za
glasbeno vzgojo "EMIL
KOMEL"

SLORI

Narodna in študijska knjižnica

Slovenski dijaški dom
"Simon Gregorčič"
Gorica

DOM-kulturno
verski list

Odsek za zgodovino

Slovensko gospodarsko
združenje Gorica

Glasbena matica

Kmečka zveza Gorica

Slovensko stalno gledališče

Športno združenje
"Olympia"

ZSKD

Tednik NOVI GLAS

Slovenska prosveta Trst

Otroški mesečnik
PASTIRČEK

Slovenski deželni zavod za

Katoliško tiskovno

SLORI
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poklicno izobraževanje

društvo

Sindikat slovenske šole

Zadruga GORIŠKA
MOHORJEVA

Slovenski dijaški dom "Srečko
Kosovel" Trst

SLORI

SDGZ
Kmečka zveza Trst

Primorski dnevnik

Zveza neposrednih obdelovalcev
Združenje slovenskih športnih
društev v Italiji
Slovenski RTV sporedi RAI
Tednik NOVI GLAS
Revija MLADIKA
Družbeno politično društvo
EDINOST
SGPS
Primorski dnevnik
Zadruga Primorski dnevnik

Vir: Slovenci v zamejstvu in po svetu, 2000
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Tabela 11: Pregled furlanskih društev in organizacij v Italiji
GORICA
VIDEM
GEMONA
Società Filologica Friulana

Società Filologica Friulana

Auditorium furlanske
kulture

La Patrie dal Friûl

La Patrie dal
Friûl

TRICESIMO

AQUILEIA

PORDENONE

TRST

Clapis culturals (kulturni
krožki)

Praxis Friuli

Società Filologica
Friulana

Fogolar
Furlan

Clapis culturals

DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE

Scuele Furlane
Furlansko gledališko
združenje
Fogolâr Furlan
Academie dal Friûl
Pre Checo Placeran

Calpis culturals
La grame
Union Scritôrs Furlans
Clape Cultural Aquilee
Ce fastu
La comugne

Vir: Bufon, 1995; Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran, 2004
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Na čezmejne funkcije manjšine vplivajo številni dejavniki, ki jih v grobem pa ločimo na
prostorske, politične in družbene. Prav zaradi prostorskih in družbenih dejavnikov, ki vplivajo
na čezmejne funkcije posamezne manjšine smo v prejšnjih poglavjih predstavili tudi
geografsko, gospodarsko in demografsko podobo pokrajin oziroma dežele Furlanije-Julijske
krajine, kjer živijo Furlani in Slovenci v Italiji. Organiziranost manjšine, obstoj njihovih
uradnih institucij, pravna zaščita, odnosi med večino in manjšino in med večino in matico
prištevamo k političnim dejavnikom čezmejnega sodelovanja in smo jih že predstavili v
prejšnjih poglavjih.
Na kratko povzemimo. Furlanija-Julijska krajina je gospodarsko dobro razvita regija. Največji
delež prebivalcev je zaposlenih v terciarnem sektorju, ta delež pa se še povečuje. Najbolj
razvita je strojna, lesna, pohištvena, tekstilna, prehrambena in kovinska industrija. Pomembna
je ladjedelnica v Tržiču. Dežela je infrastrukturno dobro opremljena: avtoceste, železnice,
naftovodno omrežje, letališče Ronchi. Turistični središči pa sta Gradež in Lignano, ki se jima
priključuje še Sv. Višarje z zimskim in romarskih turizmom.
Za začetek čezmejnega sodelovanja slovenske narodne manjšine z državo matične države je
pomemben že leta 1949 podpisan prvi videmski sporazum, ki je omogočil čezmejni pretok
oseb in blaga s posebnim dokumentom in preko posebnih mejnih prehodov najprej
dvolastnikom in je bil leta 1955 razširjen na vse prebivalstvo italijansko- jugoslovanskega
obmejnega pasu v obsegu deset kilometrov na vsaki strani mejne črte. Tako je bila že od leta
1949 na lokalnem nivoju omogočena čezmejna komunikacija dvolastnikov, kar je bilo v
obojestranskem interesu. Institucionalni stiki pa so se razvijali od sredine 60-let dalje
predvsem na osnovi intenzivnih kulturnih izmenjav med obmejnim prebivalstvom. Večino
družbeno-kulturnih in družbeno- gospodarskih lokalnih izmenjav pa je vzdrževala slovenska
manjšina. Takrat je v Gorici in v Trstu poleg šol nastalo veliko število društev in organizacij
lokalnega in širšega pomena na družbeno- kulturnem in športnem področju. Istočasno pa se je
organizirala na družbeno-ekonomskem področju in se začela uveljavljati kot nekakšen
posrednik pri gospodarskih izmenjavah med državama. Na teh temeljih se je v 80-letih razvilo
bančništvo, špedicija in uvozno-izvozne dejavnosti. Z osamosvojitvijo Slovenije in z
zmanjševanjem gospodarskih razlik je velik del teh dejavnosti zašel v krizo. Z njo pa se je
zmanjšala gospodarska funkcija slovenske manjšine in njenih pomembnejših kulturnih
ustanov. Sedaj so veliko bolj odvisne od finančne podpore Italije in Slovenije. Iz Slovenije se
finančna sredstva enakovredno razdelijo med obe krovni slovenski organizaciji. Po vstopu
Slovenije v EU se ponujajo nove možnosti čezmejnega sodelovanja preko evropskih
projektov Phare CBC, Interreg IIIA in drugih. Nove možnosti odpirajo nove oblike
organiziranosti za potrebe EU. Pomembno funkcijo igra v današnjem času podjetje
Euroservis, ki se ukvarja izključno z evro-projektiranjem.
Čezmejna funkcija slovenske manjšine na gospodarskem je (bila) močnejša v njenem južnem
poselitvenem delu, na Tržaškem in Goriškem, v Videmski pokrajini pa je že osnovno
prostorsko izhodišče slabše (gorato območje, potresi, izseljevanje, demografsko nazadovanje
Rezije, Benečije itd.). Medtem ko je bila čezmejna funkcija manjšine na kulturnem področju
močna tudi v videmski pokrajini. Manjšina se od leta 1992 vključuje v evropske projekte, ki
zajemajo celotno obmejno območje na obeh straneh meje. A vendar še vedno ostaja večja
intenzivnost čezmejnih projektov na območju tržaške in goriške pokrajine.
Paradoks je, da so stiki v južnem poselitvenem območju slovenske narodne manjšine zelo
intenzivni odnosi, čeprav med prebivalci ni interesa, da bi stike povečali, medtem ko so v
severnem poselitvenem prostoru dosti bolj zainteresirani, odnosi so pa bolj skromni.
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Funkcija furlanske jezikovne manjšine pri čezmejnem sodelovanju bi lahko bila močnejša
glede na odprtost deželne meje, dobro infrastrukturno opremljenost ter številčnost manjšine.
Najverjetneje je najpomembnejši faktor manjšega čezmejnega sodelovanja manjšine ta, da
nima države svojega matičnega naroda. Pomembno vplivata tudi dejstvi, da je jezikovna
manjšina slabše notranje povezana in da se jim zavest o pripadnosti prebuja počasi. Čeprav
predstavljajo Furlani večinsko prebivalstvo dežele Furlanije-Julijske krajine, se ne zavedajo
svojih možnosti v okviru političnega udejstvovanja in niso sposobni delovati kot večina, kar
je zagotovo posledica njihove dolgotrajne neosveščenosti. Politična vloga manjšine je
zanemarljiva, kaže se le na lokalni ravni in ne sega čez mejo Furlanije-Julijske krajine.
Gospodarska funkcija manjšine pa je močna. Furlanski podjetniki so se pričeli vključevati v
internacionale proizvodnje in trženja, kar je opazno tudi v izvozno-uvozni bilanci. Prav tako
se povečuje trgovina z Avstrijo z izgraditvijo avtoceste Videm-Trbiž. Torej se furlanska
čezmejna funkcija na področju gospodarstva v zadnjem času še povečuje.
Prav tako pa se od leta 2000 povečuje njihova čezmejna funkcija na področju kulture. Pri tem
sodelujeta dve pomembni organizaciji, in sicer Furlansko filološko društvo in Friuli nel
mondo. Slednja organizira kulturne dogodke po svetu, kjer živijo Furlani. Furlansko filološko
društvo išče dialog in sodelovanje med manjšinami, postalo je bolj odprto do zunanjega sveta.
Pomembno je tudi sodelovanje s Slovenci in ostalimi manjšinami na ozemlju FurlanijeJulijske krajine. Ti so v zamejstvu so opravljali pomembno vlogo integratorja pri marsikateri
kulturni navezi med furlansko kulturno stvarnostjo in Slovenijo. Po letu 2001 beležimo več
sodelovanja med omenjenima manjšinama, pri katerih opravljajo SKGZ, ZSKD in Kulturni
dom nenadomestljivo vlogo. V Kulturnem domu se je v tem času odigralo vrsta gledaliških
predstav v furlanskem jeziku ter koncert furlanske skupine. Že v 80-letih so se začeli izvajati
skupni projekti, na primer sodelovanje z zadrugo Lipa iz Špetra pri furlanski izdaji pravljice
in otroške kasete.
Po zakonu za zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin številka 482/1999 se stiki med
manjšinami povečujejo, saj zakon prispeva k skupni uveljavitvi manjšin. Da bi manjšine
čimbolj izkoristile, kar jim zakon ponuja, so prisiljene sodelovati med seboj. Uspešen primer
takega sodelovanja najdemo v Kanalski dolini, kjer vse tri manjšine (furlanska, nemška,
slovenska) in Italijani sodelujejo med seboj na področju turizma (Sv. Višarje).
Prihodnost prinaša tudi še veliko možnosti na področju čezmejnega sodelovanja v evropskih
projektih Interreg III, kar pa ni nujno da bo krepilo funkcijo čezmejnega sodelovanja
manjšine. Problem je identiteta Furlanov, saj je pri njih razvit bolj čut za regionalno
pripadnost kot manjšinska identiteta.
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Tabela 12: Čezmejne funkcije slovenske manjšine v Italiji
OBDOBJE
ČEZMEJNO SODELOVANJE
1955- 1975 1976-1992 Od 1992 naprej
Kulturna izmenjava
X
X
X
Medčloveški viri
X
X
X
Prevajanje
X
X
X
Izobrazba
X
X
X
Trgovina
X
X
X
Promet
X
X
Mešana podjetja
X
X
Bančništvo
X
X
Izmenjava informacij in znanja
X
X
Poučevanje
X
Vzpostavljanje podjetij
X
Čezmejni projekti
X
Zavarovalništvo
X
Vir: Zupančič, 2002
Tabela 13: Čezmejne funkcije furlanske manjšine v Italiji
OBDOBJE
ČEZMEJNO SODELOVANJE
do 1976
1976-2000 Od 2000 naprej
Kulturna izmenjava
X
X
Medčloveški viri
X
X
X
Prevajanje
X
X
Izobrazba
X
X
X
Trgovina
X
X
X
Promet
X
X
Mešana podjetja
X
X
Bančništvo
Izmenjava informacij in znanja
X
X
Poučevanje
X
X
Vzpostavljanje podjetij
X
X
Čezmejni evropski projekti
X
Zavarovalništvo
Vir: Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran, 2004
Če zdaj strnemo v nekaj ključnih ugotovitev:
1. Furlanija-Julijska krajina je etnično heterogena dežela. Tu živijo Italijani, furlanska,
slovenska in nemška narodna manjšina. Manjšine so z zakonom zaščitene (482/1999).
2. Furlanska jezikovna manjšina predstavlja večinsko prebivalstvo Furlanije-Julijske
krajine (500.000 do 750.000), Slovencev pa je po ocenah od 50.000 do 100.000.
3. Poselitveni prostor Furlanov lahko omejimo na območje dveh sekajočih se oseh:
Tablja–Oglej in Spilimbergo–Čedad in zajema 175 občin. Ozemlje avtohtone
slovenske poselitve pa je omejeno na celoten obmejni pas in zajema 36 občin.
4. Slovenska narodna manjšina je predvsem urbana manjšina, furlanska jezikovna
manjšina pa neurbana. V mestih Trst in Gorica je največja zgostitev Slovencev, čeprav
ne tvorijo večine. Velika zgostitev Furlanov pa je v Furlaniji in v hribovitem območju.
5. Furlani so z zakasnelim družbenim razvojem zamudili prehod z etnične v nacionalno
raven organiziranosti. Slovenci pa so doživeli razmeroma zgodnji razvoj (v
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19.stoletju), ki ga je zaustavil fašizem. Slovenci na Goriškem in Tržaškem so se lahko
v svojem razvoju navezovali na matični narod, ki je bi za časa Avstro-Ogrske priznan.
Razvili so svojo elito, ne da bi podlegli italijanski premoči. Slovenci v Beneški
Sloveniji pa so imeli dokaj pozen etnični razvoj v 60-letih.
Furlani brez močnejšega narodnega zaledja in navezovanja na Italijane niso razvili
svoje elite. V zadnjem času se narodno prebujanje, a to ostaja na lokalnih ravneh.
Tako Furlani še vedno delujejo kot manjšina, ki ni presegla »nacionalnega praga«.
6. Slovenska etnična skupnost je notranje bolje povezana oziroma organizirana kot
furlanska. Slovenska narodna manjšina se notranje povezuje v mnogih društvih, ki pa
imajo večjo koncentracijo na Tržaškem in Goriškem. V Beneški Sloveniji je manj
društev, čeprav je manjšina tam bolj kompaktna. Primerljiva je notranja povezanost
Beneških Slovencev in Furlanov.
7. Furlani nimajo svojih šol, Slovenci pa jih imajo na Tržaškem in Goriškem, v Beneški
Sloveniji pa so bili 140 let brez njih, zdaj pa se od 1984 izvaja dvojezični program v
Špetru. Furlanščina se poučuje le kot izbirni predmet.
8. Furlanski jezik je retoromanski in nestandardiziran. Pogosto ga štejejo za narečje.
Slovenski jezik pa je slovanski jezik in je standardiziran.
9. Manjšinski mediji igrajo pomembno vlogo pri ohranitvi in razvoju narodne zavesti.
10. Slovenci imajo dobro izhodišče za kulturno izmenjavo zaradi svojega poselitvenega
prostora, svoje kulturne podlage (jezik, kultura) in bližine (oziroma obstoja) države
matičnega naroda. Slovenci v Italiji so pomemben obmejni dejavnik interakcije. Pri
Furlanih je šele v zadnjem času vidna čezmejna funkcija manjšine na kulturnem
področju.
11. Gospodarska čezmejna funkcija slovenske manjšine je bila močna do osamosvojitve
Slovenije, ko je izgubila funkcijo posrednika čezmejnega gospodarskega sodelovanja.
Na furlanski prostor je meja delovala zaviralno (kot na Beneške Slovence do
osimskega sporazuma) do pred kratkim, ko se je furlansko gospodarstvo začelo
aktivneje vključevati v čezmejne procese.
Slovenska in furlanska manjšina se po svojih prostorskih učinkih razlikujeta, kar se kaže v
notranji povezanosti pripadnikov manjšine in v njeni čezmejni funkciji. Glede nekaterih
značilnosti, predvsem glede narodne zavesti, bi se da primerjati Slovence v Benečiji s Furlani.
Slovenska narodna manjšina je dinamična, heterogena, dobro organizirana, notranje
povezana, globalno zaščitena in odprta družba s čezmejnimi funkcijami. Predstavlja most
sodelovanja med Italijo in Slovenijo ter je dinamičen nosilec čezmejne integracije.
Furlani pa so slabše notranje povezani in organizirani, nimajo krovnih organizacij, so pravno
zaščiteni, a nimajo svojih šol, gospodarsko pa imajo velik potencial, zato je bolj izrazita
njihova gospodarska funkcija.
V prihodnosti lahko pričakujemo povečane gospodarske funkcije manjšin in povečano
čezmejno sodelovanje predvsem na evropskih projektih. Manjšine morajo razviti lastne vizije
pri vključevanju v sodobne procese, saj bi s tem preprečile »stopljenje« z večinskim narodom.
Svetlejšo prihodnost bi lahko dala tudi evroregija »Euroadria«, ki naj bi vključevala del
Hrvaške, celotno Slovenijo, del Italije in Koroško.
Čezmejno komunikacijo bi lahko spodbudili tudi z ustanovitvijo raznih institucij ob meji in z
infrastrukturnimi ukrepi, tu mislimo predvsem izboljšanje prometne povezave vzhod-zahod in
z vzpostavitvijo 5. koridorja, ki je bistvenega pomena za Italijo, Slovenijo in Madžarsko, saj
bi povezoval linijo Lyon–Turin–Milan–Benetke–Trst–Ljubljana–Budimpešta–Kijev. Na
lokalni ravni je predvsem pomembna železniška proga Benetke–Ronki jug–Trst–Divača in
Koper–Divača–Ljubljana. Ta odseka bi morala biti po odločitvi EU končana do leta 2015. Ob
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mejnih prehodih bi se lahko vzpostavile posebne ekonomske cone (letalski, pristaniški
promet), ki bi povečevale razvoj na perifernem območju, kjer je večja demografska
ogroženost, slabša infrastrukturna opremljenost in pomanjkanje centralnih funkcij. Kakovost
življenja na perifernem območju je slabša in je zaradi tega ranljivost manjšinske identitete
večja (mislimo predvsem Benečijo).
Obstaja odprto vprašanje, kaj se bo zgodilo z nacionalno identiteto manjšin, ali se bo ta z
gospodarskim razvojem povečevala ali zmanjševala, kako bo z funkcijami manjšine na
kulturnem področju, ali bo v času potrošniškega kapitalizma kultura in nacionalna identiteta
sploh še predstavljala interes posameznih pripadnikov manjšine.
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10. SKLEP
Furlanija-Julijska krajina je italijanska avtonomna regija, v kateri se poleg pokrajinske
raznolikosti (gorovje, gričevje, ravnina, obalni svet), kaže tudi nacionalna raznolikost.
Najpomembnejše prednosti regije so njena geostrateška lega in razvojni potenciali, ugodna
gospodarska struktura s kapitalsko močnimi podjetji in finančnimi institucijami, razvitim
izobraževalnim sistemom, razvitim podjetništvom, tradicijo (strpne) multikulturnosti, nizko
stopnjo brezposelnosti, izjemno naravno in kulturno pokrajino (kras, Furlanska nižina,
priobalne ravnine) ter biotsko pestrostjo.
Najpomembnejše pomanjkljivosti regije so njen neenakomerni regionalni razvoj, slabše
prometno infrastrukturno omrežje v smeri zahod- vzhod ter majhno število večjih urbanih
centrov. Nevarnosti regije vidimo v možnem pešanju ekonomske moči zaradi povečevanja
mednarodne konkurenčnosti, odliv kakovostnega kadra in nadaljevanje socialnega
razslojevanja ter trenda socialne, ekonomske, kulturne destruktivnosti potrošništva.
Slovenski poselitveni prostor je nehomogen, strukturalno šibek obmejni pas z velikimi
notranjimi razvojnimi razlikami. Furlanska jezikovna skupnost pa ima bolj homogeno
prostorsko strukturo s središčem v Vidmu.
Multietničnost prostora je po našem mnenju vsekakor prednost v razvoju območja in
čezmejnega povezovanja. Narodna manjšina je lahko nosilec mednarodne integracije,
predvsem v obmejnem povezovanju in sodelovanju. Manjšina, ki ima dobro razvito narodno
zavest in se pripadniki manjšine medsebojno povezujejo in organizirajo, imajo večjo politično
konotacijo in imajo močnejšo funkcijo čezmejnega sodelovanja.
Slovenci v Italiji se vključujejo v razne dejavnosti (šport, šola), društva in organizacije.
Prostorsko so društva in organizacije razpršene po celotnem poselitvenem prostoru bolj pa so
koncentrirane na Tržaškem in Goriškem.
Furlani imajo kar veliko število kulturnih društev (a precej manj kot Slovenci), ki so
medsebojno povezana in delujejo zlasti na področju vrednotenja furlanščine. Prostorsko so
razpršena in lahko le občasno ohranjajo medsebojne povezave. Velika zgostitev organizacij je
v Vidmu. Oraniziranost Furlanov ne dosega ravni organiziranosti Slovencev v Italiji.
Potencialne možnosti manjšin se odsevajo skozi njihovo prostorsko distribucijo, številčnost,
razvojno stopnjo in tudi tradicionalne vezi s sosedstvom. Furlanska manjšina je prisotna
skorajda na celotnem ozemlju Furlanije-Julijske krajine, slovenska pa je na le na njenem
vzhodnem obmejnem območju. Zato je na prvi pogled potencialna funkcija v prekomejnih
odnosih prve večja od druge, a je zaradi dejstva, da Furlani nimajo države matičnega naroda,
njihova prekomejna funkcija manjša. Pri prekomejnih funkcijah pa ima lahko pomembno
vlogo tudi manjšini podobna tako imenovana regionalna identiteta (Rezijani,Goričani itd.), ki
spaja v sebi različne etnične skupine v ohranjanju regij in regionalnih vezi. Pri čezmejnih
funkcijah pa gre upoštevati tudi fizične danosti prostora in prehodnosti meja.
Slovenska etnična skupnost je imela na lokalni ravni do 90-let močno gospodarsko čezmejno
funkcijo. Od vstopa Slovenije v EU zlasti s pomočjo podjetja Euroservis iz Trsta se manjšina
vključuje v evropske projekte čezmejnega sodelovanja. Prostorsko so lokalne prekomejne
funkcije manjšine intenzivnejše na jugu slovenskega poselitvenega območja, pa čeprav je
interes tu manjši kot na severu ozemlja slovenske avtohtone poselitve v Italiji. Vzrok
intenzivnih stikov je predvsem starost geopolitične meje, persistenca določenih oblik
regionalne identitete ter stopnja lokalnega razvoja na drugi strani meje.
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Furlani so krepili čezmejno funkcijo na gospodarskem področju od leta 1976 z ustanavljanjem
svojih podjetij in vključevanjem v internacionalne gospodarske tokove. Od leta 2000 naprej
pa je pomembnejša tudi njihova čezmejna funkcija na kulturnem področju. V evropske
projekte pa se le skromno vključujejo.
Furlanska etnična skupnost ima velik potencial v funkciji čezmejnega sodelovanja na
gospodarskem področju, ki ga ne izkorišča v celoti. Pri obeh manjšinah pa je pomembno tudi
kulturno prekomejno sodelovanje (socialni kongresi, zborovanja, prireditve).
Mislimo, da je prihodnost manjšin v prekomejnem povezovanju, vključevanju v kulturne in
izobraževalne sisteme, saj bodo lahko le s svojim znanjem, spretnostmi in z ohranjanjem
svoje lastne identitete izboljšali svojo gospodarsko in kulturno sfero. To jim daje možnost
vključevanja v ekonomsko, kulturno in politično življenje na svojem poselitvenem prostoru.
Možnosti je veliko, sploh s spajanjem Evrope, brisanjem geopolitičnih meja in vključevanjem
v evroprojekte.
Ostajajo odprta vprašanja v zvezi s prihodnostjo manjšin in njihovih funkcij, ali se bodo z
rastjo gospodarskega razvoja stopile z večinskim narodom ali pa še bolj utrdile svojo lastno
identiteto.
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11. SUMMARY
Friuli Venezia Giulia is an autonomous region in Italy. It has a heterogeneous nature and
many nationalities there live. The most important qualities are its geographical position,
developmental potentials, satisfactory economic structure with prosperous factories and
financial institutions, well developed educational system, developed business, multiethnic
tradition, low level of unemployed people, exceptional nature beauty and cultural countryside
(Kras, Friulian plain) and biotope variety.
The most important deficiencies of this region are unsymmetrical regional development, not
satisfying traffic infrastructure in direction west-east and a small number of bigger cities. The
international competitive position, leaving of qualitative workers and the continuation of
dividing into social classes might represent threats to weakness economic strength of the
region.
The Slovenian living area in Italy is non homogeneous, its economic structure is weak with
many inner development differences. Friulians have more homogeneous structure of the
living area, with its center in Udine.
We think that the multiethnic structure of that region is the advantage in its development and
in cross-border connections. The ethnic minority can be a holder of the international
integration, above all in cross-border connectedness and collaborations. The minority that
have a strong national identity and the members of that minority are connected with each
other in different organizations, have stronger political influence and therefore a stronger
cross-border collaboration function.
The Slovenes in Italy participate in many activities (sports, school), associations and
organizations, which are dispersedly placed in the Slovenian living area. They are
concentrated in the province of Trieste and Gorizia.
The Friulians have less cultural associations than the Slovenes. Such organizations are inner
connected and operate especially to preserve their language. They are dispersedly placed in
the Friulian living area. The potential possibilities of minorities are shown through theirs
spacial distribution, numerousness, the stage of development, their traditional bonds with the
neighborhood. The Friulians live in almost all the area of Fruli Venezia Giulia, while the
Slovenians live in its narrow eastern borderland. Therefore the potential cross border function
of the first mentioned minority is stronger that the other. The regional identity can also have
an important role at the cross border function. which is similar to minority’s identity. We have
to consider natural land prospects and transition of border lines as cross border function.
The Slovene ethnic minority had (on local base) a strong economic function until the 90th,
now the cultural one is more important. Since the 1992 the Slovenian minority is incorporated
in European cross border projects. With these the enterprise Euroservis in Trieste is helping
them. The local minority functions are more intensive in the southern part of Slovene
minority’s living area even though the interest here is lower than in the northern part. The
reason of that is a “young” boardline, regional identity and the stage of local development on
the other side of borderline.
The Friulian ethic minority has a great potential in the economic cross border function that
isn’t exploited in full dimension. Both minorities have an important cultural cross border
functions (social congress, convention, performance).
We think that the future of theminorities is in the cross border functions and also with the
including of the members of each minority into cultural and educational system. Because they
can improve their own economic and cultural sphere only with their knowledge, skills and
preserving their own culture and identity. This gives them a chance of including themselves
into the economic, cultural and political lives in their own living area.
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PRILOGA 2: Primerjalna matrika
SLOVENCI
Oblika manjšine

Območje poselitve
Številčnost manjšine
Demografski trend
Jezik
Stopnja kulturne
reprodukcije jezika
Stopnja
institucionalizacije
jezika
Stopnja jezikovnega
izobraževanja
Število govorcev
posameznega jezika
v pokrajini
Pordenone
Število govorcev
posameznega jezika
v Videmski
pokrajini
Število govorcev
posameznega jezika
na Goriškem
Število govorcev
posameznega jezika
na Tržaškem
Zaščita manjšine

Odnos države
matice do manjšine

Šolstvo

FURLANI

Videmska pokrajina
Goriška pokrajina
Tržaška pokrajina
ni
50.000-100.000 (ocena)
upadanje
slovenski jezik, slovanski jezik

jezikovna manjšina brez države
matice,
šibkejša institucionaliziranost v eni
državi
Videmska pokrajina
Goriška pokrajina
ni
pokrajina Pordenone
500.000-750.000 (ocena)
stagniranje
furlanski jezik, retoromanski jezik

nizka (2 od 5)

nizka (2 od 5)

nizka (2 od 5)

nizka (2 od 5)

nizka (2 od 5)

nizka (2 od 5)

564

103 303

12 104

389 159

11 766

31 187

25 544

ni

manjšina z državo matico

Ustava Republike Italije (6.člen)
regijski zakon št. 15/1996
zakon št. 482/1999
zakon št. 38/2001
Ustava RS
Resolucija o položaju avtohtonih
slovenskih manjšin v sosednjih
državah, Urad RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu
slovenske šole na Tržaškem,
Goriškem
dvojezična šola v Špetru
tečaji slovenskega jezika v Kanalski
dolini
Univerza v Vidmu in na Inštitutu za
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Ustava Republike Italije (6.člen)
regionalni zakon št. 68/1981
zakon št. 482/1999

ni
furlanščina izbirni predmet
(vrtci,osnovne šole, srednje šole)
10% OŠ kot izbirni predmet
Univerza v Vidmu in Trstu (Furlanski
jezik in književnost)

slovensko filologijo filozofske
fakultete v Trstu (Slovenski jezik in
književnost), Fakulteta za prevajalce
v Trstu

Mediji- tiskani

Mediji
(radio in televizija)

Založništvo
Krovna organizacija

Društva

dnevnik (Primorski dnevnik),
tednik (Novi Matajur, Novi Glas,
Dom kulturno verski list, Katoliško
tiskovno društvo),
mladinska revija (Galeb),
literarna revija (Mladika),
otroški list (Pastirček, Delo, Novi
list),
koledar (Trinkov, Jadranski, Koledar
goriške Mohorjeve družbe)
radijska oddaja v sklopu RAI po 12 ur
na dan v Trstu, celodnevni slovenski
spored na Radiu Trst, V Gorici
radijska postaja Radio Val ter Ljudski
radio Gorica/Radio popolare Gorizia,
ki po dve uri dnevno oddaja v
slovenščini
slovenski televizijski program na RAI
(pol ure na dan)
Devin, Mladika, Mohorjeva družba,
Dom, Zadruga Novi Matajur,
Katoliški tiskovni tisk
SKGZ,SSO
Kulturno društvo Ivan Trinko, SDGZ,
Kmečka zaveza, Kulturni do m v
Gorici, Slovensko stalno gledališče,
Narodna in študijska knjižnica,
SLORI, Kinoatelje, Društvo
slovenskih izobražencev, Slovenci po
svetu, Kulturni center L. Bratuž,
Kulturno društvo Studenci, Zadruga
slovenski dom, Forum Beneške
Slovenije itd.
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dnevnik (Massaggero Veneto in
Gazzettino- delno v furlanščini),
revije (La Vita Cattolica, Voce
Isontina, Il Friuli, Friuli nel Mondo,
La Comugne, La Patrie dal Friûl, Int),
znanstvena revija (Ce fastu, Gjornal
Furlan des Sciencis)
četrtletnik (Sot la Nape),
letopis (Strolic Furlan)
radijska postaja Onde Furlane 40 ur
tedensko v furlanskem jeziku, radijska
postaja RAI oddaja enkrat tedensko
kulturni program v furlanskem jeziku
z naslovom La specule
televizijska postaja Tele Friuli oddaja
v furlanščini enkrat tedensko ob
večernih urah, dvojezični programi na
televiziji RAI3
Società Filologica Friulana
ni
Societa Filolofica Friulana,
Auditorium goriške kulture, Scuele
Furlane, Int Furlane, Institut de studis
Furlans,, kulturni krožki (Institut Pre
Checo Placerean, Clape Cultural
Aquilee, Union Scritors Furlans…),
razni krožki, vaška društva, furlansko
gledališče

