SLOVENSKA KULTURNO-GOSPODARSKA ZVEZA
UNIONE CULTURALE ECONOMICA SLOVENA

SVET SLOVENSKIH ORGANIZACIJ
CONFEDERAZIONE ORGANIZZAZIONI SLOVENE

Ul./Via S. Francesco 20/III – 34133 TRST/TRIESTE
tel. 040 368 094 - fax 040 368 158

e-mail: skgz-ts@skgz.org

Ul./Via Coroneo 19 – 34133 TRST/TRIESTE
tel. 040 3481 586 - fax 040 3477 077

e-mail: odbor@ssorg.eu

Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu
Ljubljana, 9. oktobra 2019

Vprašanja k prvi točki dnevnega reda: Mladi zamejski Slovenci v skupnem slovenskem
kulturnem prostoru.
1. Vloga in položaj mladih Slovencev v zamejstvu?
a.
Prilagamo pregled stanja na tem področju. (Priloga 1) Mladi pripadniki slovenske
narodne skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini imajo na voljo popolno ponudbo
storitev v slovenskem jeziku. Te storitve lahko razdelimo na sledeča področja:
i. Slovenske šole
ii. Vzgojno-izobraževalne organizacije, ki nudijo mladim pomoč pri pošolskem pouku
in pri dozorevanju v celostne osebe
iii. Glasbena vzgoja
iv. Kulturne in prosvetne društva, organizacije in ustanove
v. Športna društva
vi. Slovenske župnije na Goriškem, Tržaškem in Videmskem
vii. Podmladki političnih strank
b.
V tem smislu imajo mladi široko paleto možnosti, da razvijejo svoje talente,
nagnjenja in zanimanja v slovenskem okolju. Ocenjujemo, da se v veliki večini mladi teh
možnosti tudi poslužujejo.
c.
Problem nastane, ko se mladi odločijo za univerzitetno pot, ki jih vse pogosteje
pelje daleč od prostora, v katerem se nahaja slovenska narodna skupnost v FurlanijiJulijski krajini. V teh kriznih časih pa na vlogo in udejstvovanje mladih vpliva tudi iskanje
dela, kjer beležimo več primerov, ko se mladi izselijo drugam (Italija, Slovenija, EU, ...), od
koder se ne vedno vrnejo.
d.
Še največ težav imajo mladi pri prevzemanju odgovornejših vlog v organizacijah.
Večkrat je vzrok težava v medgeneracijski zamenjavi, težave pa se pojavljajo tudi v krajih,
kjer je izseljevanje populacije izrazitejše, saj so ravno mladi tisti, ki prvi odidejo zaradi
iskanja zaposlitve. Težave nastanejo tudi pri usklajevanju z delovnimi in družinskimi
obveznostmi, saj narekujejo dinamike globalnega delovnega trga zahtevnejše pogoje.
Manj je tudi čuta pripadnosti, zaradi česar so mladi bolj prosti pri izbiri načinov
udejstvovanja, ki lahko ne spadajo(,) k temu, kar ponujajo slovenska društva, organizacije
in ustanove.
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2. Kje vidite največ možnosti, da lahko Slovenija dodatno podpre sodelovanje oziroma
povezovanje mladih Slovencev iz zamejstva s Slovenijo?
a.
Najprej bi bilo potrebno okrepiti povezovanje preko šol, kar je ponekod sicer že
utečena praksa, zato bi bilo potrebno pripraviti analizo trenutnega stanja in nato dodatno
nadgraditi sodelovanja tudi s konkretnejšimi podporami.
b.
Preko programov in razpisov spodbujati izmenjavo in sodelovanje na ravni
civilne družbe. Mladinske sekcije društev in organizacij v Sloveniji in v zamejstvu naj bi
bile motivirane, da vzpostavijo stalne in vzajemne odnose, preko katerih naj mladi
pridobijo zavest, da pripadajo slovenskemu narodu. Podobno velja za ostale starostne
skupine organizacij civilne družbe.
c.
Prilagamo analizo izzivov in perspektiv na področju politike za mlade Slovencev
v Italiji. (Priloga 2)
3. Ali Slovenci v sosednjih državah menite, da Slovenci v Sloveniji dovolj poznamo
zamejske skupnosti?
a.
Slovenci v Furlaniji-Julijski krajini menimo, da Slovenci v matični državi premalo
poznajo našo stvarnost. Primanjkuje predvsem zavesti, da gre za skupni narodni (ne samo
kulturni) prostor, na katerem slovenski narod živi že več kot tisočletje.
b.
Za večje poznavanje bi bilo potrebno pripraviti in izvesti splošni načrt, v katerem
bi se okrepilo medijsko poročanje o Slovencih v Italiji, podpiralo izmenjave med šolami in
društvi, spodbujalo obiske značilnih krajev in slovenskih ustanov, ovrednotilo
vključevanje slovenskih društev, organizacij in ustanov iz Italije v programe sorodnih
društev v Sloveniji.
4. Ali je v slovenskih učnih programih dovolj vsebin, ki podajajo izhodišča za zadostno
vedenje o Slovencih v zamejstvu?
a.
Ocenjujemo, da je gradiva v slovenskih učnih programih premalo in da je v
glavnem osredotočeno le na zgodovinska dogajanja oziroma na zgodovinske učbenike. V
tem smislu prilagamo kot primer vsebino učbenika, ki ga v Sloveniji vsi dijaki uporabljajo
v 4. letniku. (Priloga 3)
b.
Podpiramo pobudo, da bi se prof. Borisa Pahorja in druge slovenske literate iz
Furlanije-Julijske krajine uvrstilo med obvezno šolsko čtivo.
c.
Prilagamo seznam odprtih vprašanj na področju razvoja slovenske šolske mreže
in uveljavitve slovenskega jezika na šolah s slovenskim in dvojezičnim poukom v Italiji.
(Priloga 4) Dokument je pripravil Kolegij slovenskih ravnateljev.
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5. Ali Slovenci v zamejstvu dobivate dovolj ponudb, vabil za sodelovanje v kulturnem
dogajanju v Sloveniji in ali poteka dovolj kulturnih izmenjav med Slovenijo in
slovenskim zamejstvom?
a.
Ocenjujemo, da je prejemanje ponudb in vabil za sodelovanje v kulturnem
dogajanju v Sloveniji zadovoljivo (gledališče, zborovsko petje, sodelovanje pri Dnevu
evropske kulturne dediščine, Socialni teden v sklopu Socialne akademije, sodelovanje na
vsakoletnem Knjižnem sejmu v Ljubljani, ... ). Nekatere oblike kulturnega sodelovanja
imajo že večletno tradicijo. Potrebno bi bilo implementirati kulturne izmenjave na
področju mladih. Ugotavljamo, da se zelo obnese, če je pri tem spodbuda na ravni razpisov
za kulturno udejstvovanje, kjer imajo prijavitelji tudi konkretno korist od navedenega
sodelovanja.
6. Kaj bi konkretno lahko naredili, da bi v kulturno ponudbo Slovenije v večji meri
vključevali Slovence iz zamejstva?
a.
Da bi kulturna ponudba Slovenije v večji meri vključevala Slovence iz zamejstva
predlagamo, da se v raznih kulturnih razpisih, še posebno tistih, ki zadevajo mladinsko
področje, to vključevanje doda kot kriterij za ocenjevanje oziroma za pridobitev dodatnih
točk.
7. Ali je skupni kmetijski prostor (čezmejni) možen ali si konkurira?
a.
Če pogledamo satelitski posnetek obmejnega območja med Italijo in Slovenijo,
lahko takoj opazimo homogenost teritorija, ki se izraža na jugu s kraško planoto, na
Goriškem z briškimi griči in na severu z goratim svetom, državna meja pa je (nelogično)
razdelila ta območja med dve državi.
b.
Na čezmejnem območju deluje precejšnje število kmetijskih podjetnikov – v
glavnem vinogradnikov, ki imajo in obdelujejo svoja posestva na eni in na drugi strani
meje. Te imenujemo dvolastniki in so na osnovi Videmskega sporazuma iz leta 1949 lahko
prosto prevažali svoje pridelke in proizvode čez bivšo italijansko - jugoslovansko mejo na
sedež svoje kmetije. Skupnemu geografskemu, gospodarskemu in kmetijskemu območju
pa se je v letih zoperstavila predvsem državna zakonodaja, ki urejuje kmetijski sektor, kot
je lahko na primer zakonodaja o zaščitenem poimenovanju (DOC/PTP) ali o zaščitenih
območij (Natura2000), ki danes ne dovoljuje, da bi se enotni kmetijski prostor lahko
uveljavil.
c.
Potrebna bo zato ureditev veljavne italijanske in slovenske zakonodaje, tako(,)
da bi omogočala dvolastnikom, da ohranijo vrednost svojih pridelkov in proizvodov, ki
rastejo (se rojevajo) v prostoru, v katerem so ekološki (prirodni dejavniki) isti na obeh
straneh meje, njihova predelava/obdelava pa je sad drugačnega tehnološkega
predelovanja, ki je normiran na osnovi nacionalnih zakonov.
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d.
Ker so in bodo izzivi globalnega gospodarstva dramatični in bodo zahtevali velike
naložbe (finančne in umske) za preživetje na tržišču, ki bo vedno bolj konkurenčeno po
količini in kakovosti proizvodov in po olajšanem dostopu do čudovitih naravnih okolij, je
nujno potrebno oblikovati za ta območja skupno strateško razvojno perspektivo. Za
primere omenjene skupne razvojne perspektive v luči uveljavitve skupnega kmetijskega
prostora lahko navedemo skupno območje za vino Teran, čezmejna zaščita za vino
Rebula/Ribolla, pa tudi projekt UNESCO za Collio-Brda in čezmejno sodelovanje na
območju Benečije in Posočja.
8. Katera so ključna vprašanja kmetov iz zamejstva, na katera mora odgovoriti
Slovenija?
a.
Kot omenjeno je na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo precejšnje
število kmetijskih podjetnikov dvolastnikov, ki imajo na osnovi Videmskega sporazuma
iz leta 1954 možnost, da prosto prevažajo svoje pridelke in proizvode čez mejo na sedež
svoje kmetije. Prav tako je omenjeni sporazum predvideval, da obdelovalci in rejci prosto
prevažajo na svoja posestva tehnična sredstva, repromateriale za obdelavo in rejo živine.
b.
Ta sporazum je bil v veljavi do podpisa Osimskega sporazuma leta 1975, ki naj bi
ga prevzel. Do tedaj ni bilo, s strani dvolastnikov, velikih problemov za prevoz pridelkov
in proizvodov. Problemi so nastali in so se še okrepili s sprejemanjem tozadevne skupne
zakonodaje EU. To se dogaja tudi danes, zlasti na področju vinogradništva pri
uveljavljanju blagovnih in zaščitnih znamk, ko dvolastniki prevažajo na drugo stran meje,
na sedež svoje kmetije (dom) svoje grozdje ali vino.
c.
S tem v zvezi se že več let razmišlja kako urediti administrativne postopke in
zakonodajo, ki bi omogočila dvolastnikom, da ohranijo vrednost svojih pridelkov in
proizvodov, ki jim jo dajejo zaščitne znamke na območjih, na katerih so pridelani. Tu gre
za razne PTP, Geografske zaščite, DOC, IGT in podobno. Danes postaja omenjena zadeva
toliko bolj nujna spričo vedno strožjih kontrol na področju izvora proizvodov.
d.
Mislimo, da bi bilo koristno, da bi skupina strokovnjakov iz obeh sosednjih držav,
podobno kot za skupni čezmejni teran, proučila to tematiko in izdelala ustrezne predloge;
e.
pravna in administrativna ureditev vprašanja skupne lastnine “Agrarnih
skupnosti”, ki bo zamejske skupnosti priznala za subjekte lastnega razvoja;
f. institucionalna podpora čezmejnim projektom, v katere so pomembno vključene
slovenske zamejske skupnosti;
g.
zagotavljanje ustrezne svetovalne službe slovenskim zamejskim skupnostim na
področju povezovanja čezmejnega razvoja kmetijstva in podeželja kot odločilnega
dejavnika za družbeni, kulturni in gospodarski razvoj ter za ohranjanje narodne
identitete.
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9. Ali je sedanje gospodarsko sodelovanje med Slovenci, ki živijo ob mejah uspešno,
zadovoljivo, ali je še mogoč razvoj in širitev – obstaja dejanski interes za tako
sodelovanje, ali so zaradi različnih zakonodajnih okvirov sploh možni skupni
nastopi?
a.
V obmejnem prostoru obstaja z obeh strani veliko zanimanje za gospodarsko
sodelovanje na območju, ki ga lahko obravnavamo kot širši Slovenski narodni prostor. V
tem kontekstu so manjšine najboljše možno orodje za širitev slovenskega gospodarstva v
sosednje države ter za privabljanje in usmerjanje tujih investicij v Slovenijo. Manjšine so
v obdobju od vstopa Slovenije v EU in v Schengensko območje tudi veliko naredile na
področju podpore slovenskim podjetjem pri premoščanju administrativnih ovir pri
čezmejnem poslovanju in škoda je, da na zadnjem programu Interreg Italija-Slovenija
tozadevni projekti niso dobili podpore.
b.
Na obmejnem področju bi bilo potrebno spodbujati slovenske
izhodne investicije v sosednjih državah, bodisi zaradi določenih prednosti/možnosti, ki
jih ta prostor nudi, bodisi zaradi dejstva, da se bo lahko tako ustvarilo potrebna delovna
mesta v slovenskem okolju, ki edina lahko na dolgi rok zagotovijo obstoj manjšine.
c.
Glede skupnih nastopov je treba spodbuditi zrcalne projekte, ki bi jih lahko
financirali slovenska in italijanska stran (o tem je bilo govora na bilateralnem srečanju
med ministrom Počivalškom in deželnim odbornikom za gospodarstvo AD FJK Binijiem v
Trstu, 12.07.2019, ki ga je organiziralo SDGZ).
d.
Prav tako je treba spodbujati mreženje in grozdenje med homogenimi podjetji
(lesarstvo, kovinarstvo, turizem…) in okoliši (Kras/Carso, Brda/Collio, Zgornje Posočje,
Kanin) na obeh straneh meje, oz. na tromeji.
10. Ali bi bilo potrebno, da bi znotraj gospodarskega in kulturnega resorja vzpostavili

stalno točko za povezovanje Slovenije z zamejskimi gospodarskimi in kulturnimi
subjekti?
a.
Vzpostavitev stalne točke znotraj gospodarskega in kulturnega resorja bi gotovo
pomagalo za boljše povezovanje Slovenije z zamejskimi gospodarskimi in kulturnimi
subjekti.
b.
Predlagamo, da se isto naredi tudi za resorja, ki se ukvarjata s športom in
kmetijstvom.
c.
Sicer je potrebno dodati, da ima pomembno vlogo Javni zavod za kulturo.
d.
Paziti je potrebno, da se ne bodo te pristojnosti križale z vlogo, ki jo ima Urad za
Slovence v zamejstvu in po svetu.
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Vprašanje k drugi točki: Zastopanost Slovencev zunaj izven meja Republike Slovenije v
Državnem zboru Republike Slovenije.
1. Kakšno je vaše mnenje oziroma stališče k temu vprašanju? Bi bila zastopanost
Slovencev zunaj meja RS v Državnem zboru potrebna oziroma, kakšna bi bila po
vašem mnenju najustreznejša ureditev tega vprašanja (morebiti zastopanost v
Državnem svetu, itd.)?
a.
STALIŠČE SVETA SLOVENSKIH ORGANIZACIJ: Mnenja smo, da bi morala biti
zastopanost Slovencev zunaj meja Republike Slovenije v okviru Državnega zbora.
Državni zbor je namreč najvišje zakonodajno telo in izraz celotnega slovenskega naroda,
tako v Republiki Sloveniji kot v zamejstvu in zdomstvu. V tem smislu tako zamejstvo kot
zdomstvo pripomoreta z aktivno volivno pravico k oblikovanju tega temeljnega
državnega telesa. Zakaj torej ne bi tudi tema dvema skupinama ponudili možnost še
pasivne volilne pravice, da si izvolitva svojega poslanca? Prepričani smo, da bi prisotnost
enega ali več poslancev iz zamejstva in zdomstva dopolnila paleto slovenske družbe, ki
jo predstavlja Državni zbor. Ta je namreč sestavljena iz prebivalcev Slovenije, dveh
avtohtonih narodnih manjšin ter zamejstva in zdomstva. Obe skupini sta bili tako ali
drugače dejavni pri ohranjanju in razvijanju vsestranske slovenske stvarnosti, kar
seveda Slovenija priznava in spodbuja. Dopolnitev vsega tega bi bilo predstavništvo v
Državnem zboru, v katerem bi lahko Slovenci iz zamejstva in zdomstva prispevali svoj
delež pri razvijanju slovenske družbe v njenem najbolj širokem pomenu. Obenem
verjamemo, da to ni v nikakršnem kontrastu z dosedanjimi že obstoječimi organi, ki
zadevajo zamejsko in zdomsko tematiko. Na koncu naj še dodamo, da bi prizadevanje za
izvolitev lastnega predstavnika v Državni zbor pripomoglo k aktivnejšemu zavzemanju
za ohranjanje narodne zavesti, ker bi delovalo kot stvarna spodbuda za prispevek
matični državi.
b.
STALIŠČE SLOVENSKE KULTURNO-GOSPODARSKE ZVEZE: Vodstvo
Slovenske kulturno-gospodarske zveze je poglobljeno prediskutiralo zanimiv predlog o
zastopstvu slovenske manjšine in zdomcev v Državnem zboru. Pri tem je izhajalo tudi iz
konkretne izkušnje italijanskega Parlamenta, kjer je tovrstna zastopanost že udejanjenja
v volilnem zakonu. Ob upoštevanju vsega tega ne vidi vodstvo SKGZ-ja posebne potrebe
po predstavniški vlogi člana narodne skupnosti v Državnem zboru. Manjšinska narodna
skupnost je nacionalno povezana z matičnim narodom, kar pa ne sovpada s stalnim
prebivališčem in splošno družbeno/državljansko soodgovornostjo . Menimo torej, da ne
bi bilo nadvse primerno, da bi izvoljeni manjšinski predstavnik v centru državne
zakonodajne oblasti pogojeval bistvene izbire glede življenja prebivalcev države, kot so
npr. davčni zakoni, prostorsko načtovanje, socialne politike, pokojninski sistemi in
zdravstvene tematike itd., predvsem ker člani narodne skupnosti niso davčni zavezanci
Republike Slovenije.
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Temu gre dodati še neprimernost, da se na ta način skupnost vključi v strankarske
dinamike in dovoli, da postanejo njeni člani del političnega kolesja, kar bi lahko na sicer
krhki sistem manjšinske skupnosti vplivalo prej negativno kot spodbudno.
S strani krovne organizacije ostajamo mnenja, da bi bilo primerno nadgraditi že
obstoječe sisteme participacije oz. evidentirati bolj obvezujoče načine upoštevanja
stališč narodne skupnosti v sklopu operativnih teles slovenske države, oz. omogočiti, da
je mnenje pripadnikov skupnosti bolj obvezujoče v sklopu dela parlamentarne komisije
za Slovence v zamejstvu in po svetu s ciljem, da stori ta komisija operativnejše korake
pri zakonodajni dejavnosti Državnega zbora Republike Slovenije.

PRILOGA 1: slika splošnega stanja ponudbe za mlade Slovencev v Italiji
PRILOGA 2: analiza izzivov in perspektiv na področju politike za mlade Slovencev v Italiji.
PRILOGA 3: poglavje posvečeno Slovencem zunaj meja Republike Slovenije v učbeniku za 4.
razrede gimnazije, kjer je zgodovina obvezni predmet.
PRILOGA 4: seznam odprtih vprašanj na področju razvoja slovenske šolske mreže in
uveljavitve slovenskega jezika na šolah s slovenskim in dvojezičnim poukom v Italiji.
PRILOGA 5: splošno mnenje na temo vseh zastavljenih vprašanj.

Ksenija Dobrila

Walter Bandelj

predsednica SKGZ

predsednik SSO
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Priloga 1:
Splošni pregled mladinske ponudbe slovenskih organizacij v Italiji
SLORI je slovenska organizacija v Italiji, ki se od leta 1974 profesionalno ukvarja z raziskovanjem.
Namen inštituta je, da proučuje in spremlja stanja ter spremembe na področju etničnih vprašanj
oziroma vseh družbenih in razvojnih vprašanj, ki zadevajo slovensko narodno skupnost v Italiji in
njene družbeno-zgodovinske, pravne in etnično-jezikovne značilnosti, kakor tudi vse družbene
odnose, ki izhajajo iz umeščenosti te skupnosti v italijanski, čezmejni in širši evropski prostor.
Inštitut razvija raziskovalno dejavnost na področjih družboslovja in humanistike, spodbuja
znanstveno in strokovno razpravo, ponuja strokovno pomoč, svetovanje in storitve, ki jih namenja
različnim ciljnim skupinam.
K prednostnim nalogam inštituta sodi tudi spodbujanje raziskovalnega dela in strokovnega
usposabljanja mlajših generacij. Inštitut na primer ponuja strokovno pomoč in svetovanje študentom
pri pisanju diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, razpisuje natečaje za sofinanciranje
doktorskega študija na področjih, ki so v raziskovalnem interesu inštituta, nagrajuje najboljša
univerzitetna dela druge in tretje stopnje, diplome štiriletnih študijskih programov, magisterije in
doktorate, nudi strokovno in finančno pomoč pri objavi doktorskih ter magistrskih nalog, ponuja pa
tudi možnost sodelovanja z inštitutom v okviru študijske prakse in projektnega dela.
Slovenski izobraževalni konzorcij [Slov.I.K.] je združenje podjetij, izobraževalnih ustanov in
drugih javnih in zasebnih organizacij. Ustanovljen je bil leta 2005. Slov.I.K. prireja izobraževalne
programe za dijake, študente, zaposlene, samostojne podjetnike, za manjša in večja podjetja ter za
nepridobitne organizacije. Nekateri programi so namenjeni širši javnosti. S specifičnimi
izobraževalnimi programi nadgrajujemo formalno izobraževanje, ki ga nudijo šole in univerze.
Dijakom in študentom nudi čim več informacij o razvoju trga dela, da si nato znajo poiskati primerne
rešitve in se usmeriti na konkurenčna področja. Stalnica programov je razvijanje jezikovnih veščin
za potrebe ustreznega, učinkovitega in uspešnega sporazumevanja. Za študente izvaja
Multidisciplinarni program, ki predvideva predavanja, delavnice, seminarje, obiske podjetij, poletne
mednarodne šole in druge oblike dela. Višješolcem 4. in 5. razredov in mladim, ki se odločajo kako
nadaljevati svojo pot, nudi Slov.I.K. program usmerjanja, ki jim pomaga pri izbiri bodočega študija in
poklica. Prav tako je pomemben segment delovanja Slov.I.K.-a vsakoletni razpis za program pol-ali
enoletnega šolanja v Sloveniji, in sicer v Ljubljani, kar nedvomno pozitivno učinkuje na učinkovito
grajenje vezi med slovenskimi sovrstniki v Sloveniji in Italiji.
V sklopu Zveze slovenskih kulturnih društev, Zveze slovenske katoliške prosvete iz Gorice in
Slovenske prosvete iz Trsta delujejo področna društva. Nekatera imajo posebej organiziran
mladinski odsek, kjer lahko mladi razvijajo lastne projekte. V teh mladinskih odsekih so mladi
pogosto skrbniki društvenih spletnih strani ali glasil.
Mladinski odseki so dejavni na ozemlju, ki je bistvenega pomena za ohranjanje slovenske narodne
identitete. Poudarek je na ohranjanju narodnega in vaškega izročila. Gre za dogodke, ki potekajo na
prostovoljni ravni in jih mladi razvijajo iz pripadnosti k skupnosti in ozemlju. Vredno poudarka je
delovanje društva Beneške korenine, ki je edino mladinsko društvo v Videmski pokrajini, ki
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promovira predvsem glasbeno dejavnost oz. delovanje bendov. Z društvom Rečan prireja bienalni
Senjam beneške piesmi.
Zveza slovenskih kulturnih društev je tudi eden od ustanovnih članov deželnega oddelka
vsedržavnega združenja Arci Servizio Civile. Ustanova je največje italijansko združenje, ki se ukvarja
s civilno službo. Gre za edinstveni pojav, saj izhaja iz oporečništva obveznemu služenju vojaškega
roka. ZSKD spremlja to dejavnost že trideset let in v zadnjih letih uspešno prijavlja projekte, s
katerimi vsako leto omogoča prib. šestim mladim med 18. in 28. letom, da za 1400 ur letnega
prostovoljnega dela prejmejo s strani države malo več kot 430 evrov na mesec. Gre za zelo
pomembno dinamiko usmerjevanja mladih, sprejemanja v slovenske ustanove v Italiji, partnerjev je
bilo veliko, med temi ZSŠDI, Slori, SSG, Narodna in študijska knjižnica etc. Istočasno ponuja
Avtonomna Dežela FJK možnost opravljanja Civilne službe tudi mladoletnim med 16. in 18. letom
starosti, ki prejmejo za 360 ur prostovoljnega dela 900 evrov. Vsako leto opravlja to tipologijo prakse
pri ZSKD-ju deset mladih.
Pri Zvezi slovenske katoliške prosvete in pri Slovenski prosveti se druži tudi skupina mladih, ki
izhaja iz raznih društev, ki so članice teh zvez. Mladi delujejo pod skupnim imenom DM+. Skupina
organizira izobraževalne tečaje za mlade člane društev, na katerih se tečajniki naučijo vodenja
skupin, organiziranja dogodkov, vodenja sestankov in podobno. Tečajniki tako dobivajo kompetence
pri vodenju društev.
Pri Slovenski prosveti deluje mladinski odsek – MOSP – Mladi v odkrivanju skupnih poti, ki je med
drugim vključena v zvezi Mladine evropskih narodnih skupnosti – YEN-u. Člani MOSP-a se redno
udeležujejo seminarjev v številnih evropskih državah. Posvečeni so v glavnem spoznavanju
evropskih narodnih in jezikovnih manjšin ter drugim dejavnostim izobraževalnega značaja. MOSP
občasno tudi gosti tovrstne seminarje.
Na medijskem področju gre poudariti živahnost in odprtost medijev mladim. Prvi med vsemi je
Primorski dnevnik, ki že poldrugo desetletje s svojo mladinsko stranjo Š.U.M. (nekoč Primorski pes,
nato pa Klop) ponuja skupini srednješolcev in študentov možnost, da oblikujejo eno stran
Primorskega dnevnika na teden. Mesečna revija Mladika vsebuje vsak mesec prilogo Rast, ki jo prav
tako oblikujejo mladi študentje in srednješolci. Veliko prostora namenja mladim tudi slovenski
program italijanskega RTV-ja RAI. Pri tem gre omeniti dnevno oddajo Mladi val, ki v popoldanskem
terminu daje pozornost in gosti predvsem mlade, poleg tega pa je mladim namenjena tudi televizijska
oddaja Vklop, ki daje skupini srednješolcev daje možnost, da oblikuje sezonsko mesečno oddajo, med
katero se udeleženci srečujejo in pogovarjajo z gosti.
Narodna in študijska knjižnica skrbi za promocijo branja in književnosti tako med starejšimi kot
med mladimi. V ta namen je NŠK soudeležena v večje vseslovenske ali območne akcije, kot so Rastem
s knjigo (promocija kakovostne mladinske literature slovenskih avtorjev), POPslastice (promocija
kvalitetnih in izvirnih knjižnih vsebin s pomočjo znanih gostov in vrhunskih strokovnjakov s
področja branja in pisanja, igre in televizije, glasbe, slikarstva ali fotografije), bralno
tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko. Večkrat letno tudi vabimo na obisk avtorje (pisatelje,
pesnike, ilustratorje) in prirejamo jezikovne, ustvarjalne, kreativne delavnice. Mladim nudimo
informacije in jih izobražujemo za boljšo uporabo elektronskih virov, ki jih knjižnice brezplačno
nudimo svojim članom. Poleg tega prirejamo srečanja bralnega kluba za najstnike Sm figo, čitm

SLOVENSKA KULTURNO-GOSPODARSKA ZVEZA
UNIONE CULTURALE ECONOMICA SLOVENA
Ul./Via S. Francesco 20/III – 34133 TRST/TRIESTE
tel. 040 368 094 - fax 040 368 158

e-mail: skgz-ts@skgz.org

SVET SLOVENSKIH ORGANIZACIJ
CONFEDERAZIONE ORGANIZZAZIONI SLOVENE
Ul./Via Coroneo 19 – 34133 TRST/TRIESTE
tel. 040 3481 586 - fax 040 3477 077

e-mail: odbor@ssorg.eu

knjigo, ki deluje v okviru projekta medgeneracijskega branja društva Bralna značka. NŠK uspešno
sodeluje z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Goriško knjižnico Franceta Bevka ter z
ostalimi knjižnicami v Sloveniji in Italiji, ki izvajajo programe obmejnosti.
V Gorici vodi Kinoatelje program vzgojno filmskih vsebin, ki združujejo tako ogled filmov kot in
pogovore v dvorani, predvsem slovenskega filma, s poudarkom na pogovor in na kritično refleksijo.
Izvajajo se delavnice filmskega ustvarjanja in udeležba na mednarodnem filmskem taboru. Novost
zadnjih let so seminarji za učno osebje. Preko razvoja filmskih projektov doma, čezmejno in na
evropski ravni, ustvarja Kinoatelje priložnosti, da mladi (honorirani) ustvarjalci - študentje prehodijo
prve korake na profesionalni poti.
V Gorici velja omeniti tudi dve kulturni središči, Kulturni center Lojze Bratuž in Kulturni dom, v
sklopu katerih delujejo glasbena šola, športno središče s telovadnico, odbojkarske športne ekipe,
orodna telovadba, ritmika in baletne skupine.
Na kulturnem področju gre omeniti tudi Glasbeno matico, ki deluje kot deželna profesionalna
izobraževalna ustanova s šolami v Trstu, Gorici, Špetru in Ukvah. Njen cilj je usposabljanje poklicnih
glasbenikov in promocija glasbene kulture med Slovenci v Italiji. Slovenski center za glasbeno
vzgojo Emil Komel je prav tako glasbena šola, ki svoje delovanje razvija v Gorici in v njeni okolici.
Prav tako sta neusahljivi vir dejavnosti, sicer bolj za osnovnošolce, dijaška domova Srečka
Kosovela (Trst) in Simona Gregorčiča (Gorica). V Dijaškem domu v Gorici deluje že nekaj let
Mladinski center, preko katerega Dijaški dom promovira in organizira prostovoljno delo mladih, v
domu deluje še Šola solopetja Damjane Golavšek. Tu nastajajo projekti, za katere ga poznajo po vsej
Sloveniji. V poletnih mesecih Dijaški dom v Gorici ponuja dejavnost za otroke in mlade v slovenščini
pokriva še potrebe Romjana in Bračana, organizira poletne kolonije v Sloveniji. Poleg zelo razvejane
dejavnosti gre poudariti izjemno vlogo kadrovanja mladega osebja, ki ga dosledno izvajata obe
omenjeni ustanov.
V Gorici na področju mladinske pošolske dejavnosti že vrsto let deluje Mladinski dom. Vse od
povojnega obdobja naprej pa skrb za pošolske dejavnosti nudijo tudi Šolske sestre, ki osnovnošolske
otroke zbirajo pri Zavod sv. Družine v Gorici in pri Marijinem domu pri Sv. Ivanu v Trstu. Glavna
dejavnost teh treh slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanov je pomoč pri pisanju nalog in učenju.
Mladinski dom že več let organizira tudi poletno ponudbo Poletnosti, v kateri so vključene poletno
središče, letovanja v naravi in priprave na začetek šolskega leta.
V sklopu Združenja slovenskih športnih društev v Italiji deluje okoli šestdeset športnih društev.
Posamezne mladinske ekipe se redno udeležujejo športnih prvenstev ter posegajo po pomembnih
rezultatih. V mladinskih ekipah poudarjajo pomen slovenskega jezika. Med njihovimi člani je tudi
Slovensko planinsko društvo Trst, v sklopu katerega deluje zelo živahen mladinski odsek, ki ga
sestavljajo po večini študenti. Tudi ZSŠDI se v zadnjih letih vključuje v programe civilne službe.
Poudarka vreden je tudi Laboratorij bodočnosti - delovni seminar, na katerem se mladi Slovenci v
Italiji izobražujejo in razmišljajo o prihodnosti družbe, v kateri živimo. Seminar prireja ZSŠDI s
številnimi partnerji.
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Skupino ZKB Mladi, ki skrbi za dejavnosti banke namenjene mladim do 35. leta, sestavlja sedem
članov Zadružne kraške banke iz iste starostne skupine. ZKB Mladi je projekt, s katerim želi banka –
v sklopu svojega delovanja – mladim članom nuditi priložnost druženja in izobraževanja.
ZKB je ustvarila tudi projekt Starter. Gre za inkubator, ki deluje v stari poslovalnici na Trgu Libertà 5
v Trstu, kjer je urejenih sedem pisarn, ki jih dalje banka v brezplačno uporabo mladim do 35. leta
starosti. Namen projekta je spodbujanje mladih k ustanavljanju novih podjetij. Partner projekta
Starter je tudi SDGZ.
Slovensko deželno gospodarsko združenje je mladim posvetilo projekt Mreža Alpe Jadran – MAJ.
Pri projektu sodelujejo Slovenska gospodarska zveza (SGZ) iz Celovca, Društvo EUkorak z Reke na
Hrvaškem, SDGZ iz Trsta ter Razvojna agencija Slovenska krajina (RASK) iz Porabja. Mreža Alpe
Jadran (MAJ) ima namen preko strokovnih predavanj in mreženja spodbujati slovensko mladino k
uspešnemu podjetništvu v Srednji Evropi in je oblikovan kot ciklus izobraževalnih predavanj za
mlade, študente, podjetnike in voditelje.
Slovenska zamejska skavtska organizacija deluje od leta 1951, ko je bila ustanovljena na
Tržaškem. Leta 1964 se je skavtsko gibanje razširilo še na Goriško. Od vsega začetka zbira mlade in
jih vzgaja na podlagi metode življenja v naravi, ki jo je napisal ustanovitelj skavtizma lord Stephenson
Smith Baden Powell. SZSO zbira mlade v tri starostne veje: volčiči in volkuljice (8-11 let), izvidniki in
vodnice (11-16 let) ter roverji in popotnice (16-18 let). Prva veja je razdeljena v krdela, druga veja v
čete, tretja pa v noviciat in klan. Zadnja leta je dejavna tudi skupina starejših skavtov. Vse tri starostne
veje imajo tedenske sestanke, razne podvige, prenočevanja in izlete ob koncih tedna, večinoma v
naravi. Kot zaključni dogodek je taborjenje, ki poteka ločeno po starostnih vejah. Volčiči in volkuljice
ter izvidniki in vodnice si izberejo kraj taborjenja nekje v Sloveniji oziroma v krajih, kjer živi
slovenska narodna skupnost v Italiji ali na avstrijskem Koroškem. Roverji in popotnice imajo
potovalni tabor, ki traja od sedem do deset dni. Vse dejavnosti SZSO potekajo izključno v slovenskem
jeziku.
SZSO je tudi zaslužna za ponovno oživitev skavtskega gibanja v Sloveniji. V času, ko se je udejanjala
demokratizacija in osamosvojitev Slovenije, so se v vrstah SZSO formirali skavti, ki so se uradno
ustanovili 31. marca 1990. SZSO in ZSKSS še vedno vseskozi sodelujeta.
Med nadvse dejavne mladinske organizacije Slovencev v Italiji sodijo tudi zamejski taborniki Rodu
modrega vala Trst-Gorica. Aktivni so že od leta 1953. Štejejo približno 130 članov, ki tvorijo tržaško
in goriško četo, te pa se delijo še na taborniške družine. Štiri delujejo na Tržaškem, tri na Goriškem.
Taborniki RMV prirejajo tedenska srečanja za osnovnošolsko mladino, ponujajo celodnevne izlete,
bivakiranja, in poletno taborjenje ter mnogo drugih aktivnosti, ki potekaja v znamenju taborniškega
načina življenja v stiku z naravo. V ospredju sta tudi prostovoljstvo in negovanje slovenske narodne
pripadnosti. Delovanje poteka izključno v slovenščini in krije različne starostne kategorije od 7. vse
do 30. leta starosti in več.
Mladinska pastorala v sklopu goriške in tržaške škofije ima tudi slovenske predstavnike. Slovenski
mladi se udejstvujejo na raznih srečanjih, ki jih prireja škofija in so v pomoč bolnim in ostarelim na
raznih romanjih. Te skupine mladih se udeležujejo tudi pomembnejših srečanj, kot so npr. Svetovni
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dan mladih Krakow 2016, Svetovni dan mladih Panama 2019, romanja v Lourdes ipd. Namen
slovenskih predstavikov mladinske pastorale je, da izkazujejo slovensko prisotnost v sklopu škofij.
Sklad Mitja Čuk pomaga otrokom in mladostnikom potrebnim stalne ali začasne podpore v stiski.
Nudi obšolske dejavnosti, tečaje, svetovalnico za vzgojo, razvoj in družino, strokovna srečanja,
poletna središča, revijo 6KRAT, vzgojno rubriko v dnevnem tisku, razstave v Bambičevi galeriji. V
večnamenskem središču je zaživelo večgeneracijsko stičišče. Hčerinsko društvo VZS-CEO Mitja Čuk
Onlus vodi na Kontovelu dnevno središče za mladostnike in odrasle s posebnimi potrebami.
Slovensko stalno gledališče od vedno posveča pozornost najmlajši publiki in v sodelovanju s šolami
na Tržaškem in Goriškem ter šolskimi referenti oblikuje Mladinski abonma za goriške in tržaške
višješolce, ki v Trstu nastaja drugo leto zapored v sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih
društev v Italiji, ki štiri krat v letu mlade oprosti treningov in omogoči večerni obisk predstav v
gledališču. Prav tako najmlajšim obiskovalcem gledališča, to so malčki, ki obiskujejo vrtce,
osnovnošolci in srednješolci, namenjamo že tradicionalna abonmaja Morski pes in Zlata ribica, ki jih
oblikujejo produkcije in koprodukcije SSG in gostujoče predstave. Otrokom omogočamo obisk
predstav v gledališču in jih s svojo produkcijo obiščemo v šolskih prostorih in društvenih dvoranah.
Posredujemo statistiko šolskih abonmajev pravkar zaključene sezone:






Višje šole v Trstu (412 abonentov)
Gimnazija Koper (28 abonentov)
Večstopenjske šole na Tržaške, vrtci, osnovne in nižje srednje šole (1.986)
Višje srednje šole na Goriškem (294 abonentov)
Skupno: 2.720 mladih abonentov v Trstu in Gorici
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PRILOGA 2:
Opisna utemeljitev na vprašanji k prvi točki dnevnega reda:
Mladi zamejski Slovenci v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.
1. Vloga in položaj mladih Slovencev v zamejstvu?
2. Kje vidite največ možnosti, da lahko Slovenija dodatno podpre sodelovanje oziroma
povezovanje mladih Slovencev iz zamejstva s Slovenijo?

DEMOGRAFSKA SLIKA
Izhodiščno gre poudariti, da smo Slovenci v Italiji, tudi pripadniki mlajših generacij, kot večina
državljanov Evrope vpeti v širše (globalne) družbene dinamike, ki direktno vplivajo na razvoj
družbenega tkiva. Splošna težnja, ki jo gre izpostaviti, je hud demografski padec, ki se na
manjšinski skupnosti odraža, predvsem v kontekstu projekcije šolske populacije, veliko več v
primerjavi z večinskim prebivalstvom. Zmanjšanje števila otrok in družin bo srednjeročno
direktno vplivalo na strukture in na število učencev slovenskih šol v Italiji ter posledično na
delovanje vseh slovenskih ustanov in društev, ki gojijo dejavnosti namenjene mladim. V tem
smislu so lahko morebitni ukrepi, tudi s podporo in v povezovanju z matično državo, Republiko
Slovenijo, usmerjeni ravno v ta aspekt.
Drugi pogled, ki prav tako pogojuje število aktivnih pripadnikov slovenske narodne skupnosti v
Italiji med 18. in 29. letom, so že spet globalne dinamike, ki monolitne družbe spreminjajo v
fluidne družbe. Mlajši od 30 let, ki so postali polnoletni po letu 2000, imenovani tudi milenijci,
so močno izpostavljeni negotovosti, ki ključno pogojuje njihove odločitve o študiju, zaposlovanju
in osamosvajanju od izvorne družine. Iskanje zaposlitve in razvijanje življenjske in poklicne poti
je od konca prvega desetletja tega stoletja za mlade vse težavnejše. Gospodarska kriza je dodatno
obremenila njihov položaj. Empirično preverjanje je pokazalo, da take okoliščine po eni strani
povzročajo beg mladih v tujino (»brain drain«), po drugi strani pa silijo mlade v nižanje svojih
pričakovanj in posledično zatiranje in izgubo svojih sposobnosti (»brain waste«).
NARODNA ZAVEST
Na tem mestu gre poudariti, da je pojem narodne zavesti v že omenjenih dinamikah fluidne družbe
tretjega desetletja doživel bistvene spremembe. Monolitskost identitete gre v bistvu pozabiti in
širiti pojmovanje narodnostne opredelitve v smeri na eni strani evropskosti in na drugi
navezanosti na domači kraj. Raziskave Slovenskega raziskovalnega inštituta dokazujejo, da gre
mlade Slovence v Italiji jemati kot pripadnike dveh držav: popolnoma integrirani so v italijanski
družbeno-kulturni kontekst in se hkrati čutijo povezani s slovenstvom preko pripadnosti slovenski
narodni skupnosti v Italiji.
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Opredeljevanje mladih pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji je kompleksno zaradi
heterogenih identitet in večplastnih občutkov pripadnosti od lokalne »zamejske« do narodne
»slovenske« prek »mešanih« identitet, ki vsebujejo slovensko in italijansko komponento, pa vse
do evropske.
UKREPI ZA UTRDITEV JEDRA
V prvi vrsti gre torej okrepiti in dejansko podpreti, tako finančno kot kadrovsko, vse dejavnosti
slovenske narodne skupnosti, ki so namenjene mladim v smislu spodbujanja njihovega
vključevanja.
Pridobivanje mnenja mladih pred določanjem ukrepov, ki jih neposredno ali posredno zadevajo,
lahko v večji meri pomaga prilagoditi obstoječo ponudbo njihovim realnim potrebam in
interesom. Ob tem bi veljalo med Slovenci v Italiji spodbujati ozaveščanje in informiranje med
mladimi o dogajanju znotraj slovenskega družbenega okolja. Nazadnje pa gre vsebine posodobiti
v smeri spodbujanja dejavnosti, dogodkov, izobraževanj o podjetnosti, usposabljanja za
življenjsko uspešnost, ter projektnega vodenja.
K utrditvi jedra in k zmanjšanju demografskega padca lahko bistveno pripomorejo projekti
storitvene narave, ki bi staršem oz. mladim zvišali kvaliteto življenja in jih v tej smeri tudi
spodbudili. Gre za projekte, ki bi lahko dobili celo ćezmejni nivo, kot že potrjujejo nekateri
primeri dobre prakse, kot je razvidno iz priložene slike splošnega stanja organizirane skupnosti
na mladinskem področju. Govora je torej o slovenskih jaslih, ki so na socialnem področju
prioriteta.
Krepiti in nagrajevati gre tudi ostale dejavnosti socialnega, izobraževalnega in vzgojnega značaja,
kot so organizirani popoldanski pouk, športne ter kulturne dejavnosti za najmlajše etc etc.
ŠIRJENJE KROGA GOVORCEV IN DEASIMILACIJA
Z druge strani pa je na podlagi izhodiščnih demografskih perspektiv težko jamčiti trdnost jedra
narodne skupnosti v naslednjih generacijah. Temeljnega pomena je zato v tej perspektivi širjenje
govorcev slovenskega jezika. Ukrepi na tem področju so lahko transverzalni in medgeneracijski.
Pojem fluidne družbe ne prinaša le negativnih perspektiv, ampak tudi priložnosti. Zgodovinski
procesi zadnjega desetletja 20. stoletja in prvega desetletja tretjega tisočletja so omogočili razvoj
družbene realnosti, ki temelji čedalje manj na kontrapoziciji dveh etničnih skupnosti in čedalje
bolj na integrirani skupnosti pripadnikov prostora. V tem smislu postajata Slovenija in
slovenščina zanimiva tudi na podlagi reševanja zapletenih in včasih travmatičnih izkušenj
preteklih desetletij. Glede na izhodišča gre te procese podpirati za ponovno pridobivanje članov
skupnosti in novih govorcev.
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Če ostanemo na področju mladih, mora ta proces temeljiti, v smislu podpore Republike Slovenije,
na usposabljanju učnega kadra za poučevanje slovenščine kot drugega ali tujega jezika, ter
uvajanju slovenščine kot drugega ali tujega jezika na italijanskih šolav na naselitvenem področju
slovenske narodne skupnosti v Italiji.
Nezanemarljivi so pri tem promocijski kanali »slovenstva«, ki bi mladim, ki predstavljajo mehko
tkivo skupnosti (v nasprotju s trdnim jedrom), omogočilo, da ostanejo na jeziku in pri vseh
komponentah etnične identifikacije v stiku z njimi oz. da se jim (ponovno) približajo.
PERSPEKTIVE IN ŠTUDIJ
Glede na izhodiščne ugotovitve gre vseeno poudariti, da imajo današnji mladi bistveno boljše
pogoje za izobraževanje v primerjavi s prejšnjimi generacijami. Veliko se jih tako odloča za študij
na slovenskih visokošolskih zavodih, poleg italijanskih.
V tej smeri gre dodatno graditi povezave in graditi možnosti študija, ne nazadnje z dodatno
implementacijo priznavanja študijskih nazivov, veliko korakov je bilo storjenih v preteklih letih,
tudi pri izobraževanju kadrov, ki jih slovenske ustanove v Italiji potrebujejo, začenši od
osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev in profesorjev.
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PRILOGA 3:
poglavje posvečeno Slovencem izven meja Republike Slovenije v učbeniku za 4. razrede
gimnazije, kjer je zgodovina obvezni predmet.
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PRILOGA 4:

Seznam odprtih vprašanj na področju razvoja slovenske šolske mreže in
uveljavitve slovenskega jezika na šolah s slovenskim in dvojezičnim poukom v
Italiji
Šole s slovenskim učnim jezikom in dvojezičnim poukom v Italiji so se v zadnjih desetih letih,
tako pri ohranitvi šolske mreže na teritoriju kot pri vsakodnevnem delu v razredu in uvajanju
raznih postopkov predvsem na področju načrtovanja vzgojno izobraževalne ponudbe, znašle
pred tremi novimi izzivi:
A. šolska mreža in razpoložljiva finančna sredstva avtonomnih šol,
B. porast števila učencev, ki ob vstopu v šolski sistem ne poznajo slovenskega jezika,
C. postopna digitalizacija vseh postopkov.
K točki A.
Ena izmed težav, s katerimi se srečujejo šole s slovenskim in dvojezičnim slovenskoitalijanskim učnim jezikom v Italiji, je pomanjkanje sredstev za redno upravno in didaktično
poslovanje. Za boljše razumevanje tega problema moramo podati kratek pregled sprememb, ki
so pomembno vplivale na nastalo situacijo.
Eno prvih dejanj šolske avtonomije, ki se je v zadnjih dveh desetletjih uveljavila v italijanskem
šolskem sistemu, je bila racionalizacija šolske mreže oz. upravno združevanje šol. 9. odstavek
2. čl. DPR 233 z dne 18. junija 1998 je šolam s slovenskim učnim jezikom sicer dovoljeval
odstopanje od osnovne številčne norme, kar je omogočilo, da so se manjšinske šole lahko
združile v osem večstopenjskih in šest višjih srednjih šol, od katerih le nekatere dosegajo število
učencev, ki je bilo predvideno za italijanske šole. Diskusija znotraj manjšine o umestnosti
ohranitve te mreže na teritoriju je bila vedno živahna. Do danes je večinoma prevladala potreba
po prisotnosti slovenskih šol tako v središču mesta kot v manjših naseljih, kjer so pogosto
pomembno agregacijsko in kulturno središče. Posebno večstopenjske šole imajo tako
eminentno vlogo pri ohranjevanju narodne identitete med člani skupnosti in pri širjenju števila
govorcev slovenskega jezika. Lahko bi torej rekli, da je vzdrževanje podružnic narodnostno
pomembno.
Zgoraj navedeni odlok pa ni predvideval temu primerne prilagoditve rednih finančnih sredstev,
ki jih dejansko šole prejemajo izključno na osnovi števila učencev. Državno financiranje
dejansko ne upošteva razvejanosti šolske mreže. To na poseben način občutijo prav
večstopenjske šole, ki oskrbujejo kapilarno mrežo otroških vrtcev in osnovnih šol tako v
mestnih jedrih kot na podeželju, a tudi višje srednje šole, ki si prizadevajo, da ohranijo čim več
možnih smeri in nekatere izmed teh prav tako poslujejo na več podružnicah. Ob tem se je z leti
pojavila vrsta novih potreb na področju varnosti, varovanja osebnih podatkov, upravnega
poslovanja ipd., ki jim šole niso same kos in morajo zato segati po storitvah zunanjih
operaterjev in strokovnjakov, saj bi v nasprotnem primeru lahko tvegale visoke kazni.
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Poleg tega nove oblike upravnega poslovanja in inovativni didaktični pristopi (spletni dnevniki,
spletne učilnice, digitalna tajništva ipd.) zahtevajo zanesljivo in hitro delujočo internetno
povezavo v vseh šolah in vrtcih, tudi v manjših podružnicah, kar je prav tako v breme šole.
Demografska slika in izbire družin, ki so se po odpravi mejnih pregrad v vseh treh pokrajinah
bistveno spremenile v prid slovenskih šol in šole z dvojezičnim poukom, silita v prepričljivo
strategijo pridobivanja novih govorcev. Med temi je veliko takih, ki izhajajo iz že asimiliranih
družin, ki z navdušenjem odkrivajo lastno izgubljeno identiteto preko svojih otrok. Vendar tako
pridobivanje novih govorcev kot proces deasimilacije, na katerega je naša skupnost posebno
pozorna, sta povzročila porast učencev, ki ne poznajo slovenskega jezika, kar pa zahteva
posebne metodološke pristope in posledično nabavo dodatnega učnega gradiva in
pripomočkov.
Zaradi zgoraj navedene skromne finančne dotacije šole s težavo krijejo vse potrebe. Z ozirom
na italijansko šolsko zakonodajo ravnatelji nimajo možnosti pridobivanja sredstev iz drugih
virov in druge oblike financiranja, razen prejemanja darov in prostovoljnih prispevkov, niso
predvidene. Prav tako ne morejo zaračunavati najemnine za uporabo prostorov, ker so šolska
poslopja last občine, ki je edina pristojna za sklepanje pogodb z zunanjimi subjekti.
V tem trenutku ni na vidiku nobene spremembe italijanske zakonodaje, ki bi omogočila šolam
pod številčno normo dodatna sredstva za kritje najosnovnejših zahtev sodobne šole. Zato, glede
na pomembnost, ki jo imajo slovenske šole in šola z dvojezičnim poukom v Italiji pri ohranjanju
narodne zavesti in širjenju kroga govorcev, bi pomenil katerikoli priliv sredstev možnost
delovanja v izrednih pogojih (mnogo podružnic –sorazmerno nizko število šolske populacije),
ker italijanska država ne priznava pozitivne diskriminacije pri podeljevanju sredstev za
delovanje državnih šol s slovenskim učnim jezikom.
K točki B.
Podatke glede porasta neslovenskih otrok sistematično zbira SLORI in že nekaj let opozarja na
potrebo po uporabi novih metod poučevanja, preko katerih naj bi učenci v čim krajšem možnem
času dosegli tako raven jezikovnega znanja, ki bi jim omogočala od 3. razreda osnovne šole dalje
nemoteno napredovanje pri usvajanju znanja na vseh predmetnih področjih. Navedena potreba
je tesno povezana s kakovostjo šolske ponudbe in stopnjo zadovoljstva pri uporabnikih. Čeprav
bi se ta dimenzija lahko na prvi pogled zdela nerelevantna, je v resnici kompleksna in
večplastna. Njena kompleksnost izvira iz osebnega doživljanja šole vsakega učenca in
posledično njegove družine. Med učiteljem in učencem se spletajo odnosi, ki pripomorejo k
dobremu usvajanju jezika in predelane snovi le, če so pozitivni in temeljijo na medsebojnem
zaupanju. Na slovenskih šolah se ta dimenzija prepleta s problemom izvajanja učnih načrtov, ki
se zelo pogosto od tretjega razreda osnovne šole upočasni zaradi prisotnosti učencev, ki jim
primanjkuje osnovni besedni zaklad in je tako učitelj primoran posvečati večjo pozornost
usvajanju novih izrazov in pojmov. To posledično povzroča nezadovoljstvo tako med
slovenskimi družinami, ki se zavedajo postopnega siromašenja pouka na slovenskih šolah, a
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tudi med italijanskimi starši, ki primerjajo napredovanje naših učencev z napredovanjem
učencev na italijanskih šolah.
Ob tem ne gre zanemariti pojava osipa učencev predvsem ob prehodu na višjo stopnjo (od V. v
VI. razred in od VIII. na višjo srednjo šolo). Tu si v prvi vrsti postavljamo vprašanje, s kakšnimi
občutki so te družine zapustile slovensko okolje? Odhajajo obogateni s pomembno življenjsko
izkušnjo ali so razočarani in bi podobno izbiro vsakomur, ki se nahaja v podobnem položaju
(neslovenska družina), odsvetovali?
Iz izkušenj, ki so si jih šole nabrale v zadnjih desetih letih, navajamo nekaj predlogov, ki bi lahko
pripomogli k hitrejšemu in kakovostnejšemu usvajanju slovenskega jezika in k posodobitvi
metodološkega znanja pri učnem osebju:
1. v okviru projekta CAN Costiera se je na šolah vseh vrst in stopenj zelo dobro obnesla
prisotnost lektorja za slovenščino. To izkušnjo bi kazalo sistematično uvajati v vse
večstopenjske šole in višje srednje šole;
2. permanentno izobraževanje učnega osebja na področju razvijanja inovativnih oblik
poučevanja slovenščine od otroškega vrtca dalje;
3. permanentno strokovno vodenje v sodelovanju z Zavodom za šolstvo na področju
uvajanja inovativnih didaktičnih in metodoloških pristopov.
K točki C.
Postopna digitalizacija vseh postopkov pri vzgojno-izobraževalnem načrtovanju in vpeljevanju
sprememb v šole v smislu zakona 107/2015 je močno okrnila možnost uporabe slovenskega
jezika. Italijanski sistem sloni na evropsko uveljavljenem modelu TQM (Total Quality
Management) in se pri vpeljevanju sprememb poslužuje t.i. CAF (Common Assessment
Framework), enostavnega sredstva namenjenega javni upravi, ki naj bi posamezne enote (torej
tudi samostojne šole!) vodilo pri postopnem prehajanju od trenutno uveljavljene sekvence
“Plan-Do” do ciklične oblike “Plan-Do-Check-Act”. To naj bi omogočilo nenehno prilagajanje
novim razmeram in stalnemu dviganju kakovosti šolske ponudbe. Ves sistem sloni na seriji
digitalnih pripomočkov, ki jih je razvil zavod INDIRE. Trenutno imajo italijanske šole na
razpolago štiri pripomočke, ki so dosegljivi na samostojnih spletnih portalih:
1.
2.
3.
4.

Samoevalvacijsko poročilo (RAV - Rapporto di autovalutazione)
Triletni vzgojno izobraževalni načrt (PTOF - Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
Razvojni načrt (PdM - Piano di miglioramento)
Družbeni obračun (Rendicontazione sociale)

Navedeni pripomočki vodijo razvojne time pri oblikovanju triletnega vzgojno izobraževalnega
načrta in pri evalvaciji le-tega, kar močno poenostavi delo skupine. Vsi tako oblikovani
dokumenti so vidni na ministrskem portalu “Scuola in Chiaro”, ki je nekakšen vmesnik med
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šolami in uporabniki. Šole s slovenskim učnim jezikom in dvojezičnim poukom se teh sredstev
poslužujemo z veliko opreznostjo, saj so rezultati z jezikovnega vidika nesprejemljivi:
● razvojni timi lahko v spletne obrazce vnašajo besedilo v slovenskem jeziku, a šumniki
(predvsem črka č) v samoevalvacijskem poročilu niso berljivi; pri Triletnem načrtu je bil
problem šumnikov rešen;
● vsi naslovi, spremno besedilo, obrazložitve, tabele, kazalniki in pojasnila so v
italijanščini in šole nimajo nobene možnosti prilagoditve ali prevajanja. Končni rezultat
tako oblikovanega dokumenta je jezikovno neenotno besedilo;
● tudi sam portal “Scuola in Chiaro” se uporabniku predstavi izključno v italijanskem
jeziku; velik dosežek bi bil, ko bi lahko izbirali med dvema jezikoma, kot je to možno pri
prijavi ob vpisovanju.
Ob tem se nam ponujata dve možni rešitvi problema:
A. poseg pri pristojnem ministrstvu za prilagoditev pripomočkov in prevod v slovenščino
osnovne strukture;
B. razviti svoj sistem, ločen od državnega, morda v sodelovanju z Zavodom Republike
Slovenije za šolstvo; ta rešitev bi sicer po eni strani omogočila oblikovanje jezikovno
sprejemljivih dokumentov, po drugi pa obstaja nevarnost, da bi se oddaljili od koncepta
zgoraj navedenega CAF. Morda bi se lahko pri tem zgledovali pri nemški manjšini
(pozor: nemških šol v bocenski pokrajini na portalu Scuola in Chiaro sploh ni!).
V obeh primerih bi bila za dosego cilja potrebna precejšnja investicija in to bodisi če bi ostali
povezani z državno mrežo, bodisi če bi hoteli iti na avtonomno pot. Za sprotno prilagajanje in
prevajanje vseh omenjenih orodij bi morali imeti tehniško-prevajalsko ekipo, ki bi delala v
sinergiji s podjetji, ki upravljajo sisteme na državni ravni. Je to realno?
Naj ob koncu navedemo še velik problem spletnega dnevnika, ki ga šole trenutno rešujejo na
različne načine. Najbolj razširjena spletna aplikacija na slovenskih šolah je “Classeviva”, ki jo
distribuira podjetje Spaggiari. Večina ravnateljev je mnenja, da je potrebno uporabljati take
dnevnike, ki omogočijo dvosmerno komunikacijo z ministrskim portalom SIDI in ki nudijo
maksimalno zaščito podatkov. Dnevnik je bil delno preveden v slovenščino, a je še precej
pomanjkljiv in prevajanje novih modulov ni predvideno. Možna rešitev bi bila enkratna
investicija za popolno predelavo pripomočka, ki naj bi mu nato redno sledil slovenski
strokovnjak za informatiko.
Tudi v tem primeru bi bila za morebiten avtonomen sistem potrebna ogromna sredstva (samo
za spletni dnevnik je bocenska pokrajina investirala 600.000,00 evrov ...). Bi bila Avtonomna
dežela Furlanija-Julijska krajina pripravljena narediti isto?
Naj kot dobra praksa zaključimo z navedbo dveh pozitivno rešenih postopkov:
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● spletno vpisovanje, za kar je poskrbel Deželni šolski urad. Prevajanje in prilagajanje
terjata ogromno dela, rezultat pa ni najboljši;
● nacionalno preverjanje znanja INVALSI, od letos v sodelovanju s SLORIjem. Konvencija
s Slorijem je omogočila bolj organiziran in ekipni pristop k stvari, a prihodnje leto
zapade. Moramo zato narediti obračun opravljenega dela in se odločiti, ali gremo v borbo
za sredstva za njeno refinanciranje. Obenem pa je nujno potrebno okrepiti »didaktičnoizpitni« oddelek na Uradu za slovenske šole, morda na podlagi osebja po zakonu
932/1973, za kar pa je pristojna Italija.
V obeh primerih je potrebno nenehno monitoriranje sprememb in prilagajanje novim
zahtevam!!!
Kolegij slovenskih ravnateljev
-----------------------------------Predstavljeno predsednikoma krovnih organizacij Kseniji Dobrila in Walterju Bandlju na sedežu
SSO v Trstu dne 10. julija 2019
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PRILOGA 5:
Splošna opisna utemeljitev odgovorov na vprašanja Sveta Vlade Republike Slovenije
za Slovence v zamejstvu v Ljubljani, 9. oktobra 2019
Ko govorimo o stanju Slovencev v Italiji in o povezavah z matično državo Republiko Slovenijo,
ne moremo mimo nekaterih splošnih ugotovitev, ki bi predstavljale podlago za spopadanje z
interesnimi strateškimi temami oz. vsebinami.
Načete tematike (mladi, kultura, gospodarstvo, kmetijstvo, predstavništvo) zahtevajo
utemeljitve, izsledki le-teh pa zahtevajo operativne korake, predloge rešitev in cilje, ki morajo
biti merljivi. Da bi se uspešno spopadali s temi izzivi, pa so v sklopu pristojnih vladnih teles
nujni referenti, ki vsebino obvladajo in ki bi bili zaradi tega sposobni voditi državno-pravne
operativne procese za reševanje vseh načetih vprašanj. Dejansko gre pogled Slovencev v Italiji
v smeri dvoma, ali poleg odgovora na postavljena vprašanja, bo slovenska država dejansko
operativno realizirala predloge, ki jih gre najti v odgovorih na njih.
Dragocena vloga nekaterih državnih teles, ki so postavljena v podporo Slovencev, ki živijo zunaj
meja Republike Slovenije, ne zadošča za tvornejše obravnavanje odprtih vprašanj, ki so po svoji
vsebini precej specifične narave. Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je tako
odlična oporna točka, saj velja za ključnega sogovornika Slovencev v Italiji, ki pa po svojih
finančnih zmogljivosti in v okviru danih upravnih okvirjev ni v stanju se spopadati s
specifičnejšimi argumenti, ki niso vedno povezani izključno z manjšinsko skupnostjo, ker
predstavljajo tudi druge interese Republike Slovenije, predvsem gospodarske.
Specifična odprta vprašanja oz. potrebe v sklopu gospodarstva, šolstva, mladih, kulture itd., ki
zahtevajo natančne in operativne ukrepe, ne morejo biti postavljena v sklopu že omenjenega
Urada, kot tudi ne v sklopu Parlamentarne komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ne
moremo torej pričakovati, da bo minister za Slovence v zamejstvu in po svetu direktno vplival
na učne programe slovenskih šol, na gospodarske politike in na smernice ministrstva za
kulturo, saj je delo Urada že v dani situaciji obremenjujoče in nezanemarljivo, o morebitnih
navedenih ukrepih pa obstajajo jasne dinamike delovanja in sprejemanja odločitev na
pristojnih ministrstvih in službah RS.
V ta namen predlagamo torej okrepitev dialoga med Republiko Slovenijo oz. njenimi vladnimi
telesi in slovensko narodno skupnostjo v Italiji z natančnejšo definicijo funkcij služb,
direktoratov in agencij pri posameznih ministrstvih (Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Ministrstvo za zunanje zadeve) pri tematikah, ki so neposredno povezane s
Slovenci v Italiji. Pri tem bi se nam zdelo ključnega pomena imenovanje odgovornih kadrov, ki
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bi se specifično ukvarjali z navedenim. Pri tem bi pridobil med drugim Urad RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu tudi vlogo koordinatorja in stične točke med narodnimi skupnostmi in
pristojnimi ministrstvi.
Poleg tega, kar sodi med drugim k edinem vprašanju drugega sklopa, smo prepričani, da bi
morali ustvariti v sklopu navedenih teles RS, zakonodajnih in upravnih, mehanizme
soodločanja, pri katerih bi postale izkušnje, mnenja in predvsem informacije predstavništev
narodnih skupnosti temeljitejšega pomena pri uresničevanju državnih politik RS v odnosu do
Slovencev, ki ne živijo v Sloveniji.
S tem v zvezi gre torej poudariti nujnost, da bi ustvarile same narodne skupnosti s svojim
predstavništvom operativnejša jedra, ki bi pripeljala do večje prisotnosti v navedenih telesih.
Eden od predlogov bi lahko bila ustanovitev fizičnega promocijskega in predstavniškega centra
Slovencev iz sosednjih držav, kjer bi imela tudi slovenska narodna skupnost v Italiji možnost,
da igra vlogo subjekta pri tkanju vezi med matično državo in pripadniki svoje skupnosti.

