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UVOD
Maurizio Tremul (Italijanska unija)
Pravice manjšin - v danem primeru pravice etničnih, narodnih ali jezikovnih
manjšin - v nekaterih miselnih tokovih niso upoštevane kot temeljne človekove pravice.
Obravnavane so kot nekaj povsem nepomembnega znotraj udejanjajoče se ideologije
talilnega lonca, včasih so celo predmet blagovne izmenjave in uporabno orodje v rokah
zunanje politike. Mišljenje, da je takšna trgovina s pravicami manjšin veljala pri diplomatskih odnosih med državami v preteklih dveh stoletjih, ne drži. Za zavedanje, da se to
dogaja še danes, zadostuje že pogled v razmere, ki veljajo v državah nekdanje Sovjetske
zveze.
V minulih desetletjih Italijanska narodna skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem
(pred tem v nekdanji Jugoslaviji) ter slovenska narodna skupnost v Italiji tudi nista bili
izvzeti iz podobnih poskusov instrumentalizacije - in sicer ne le s strani držav, temveč
tudi s strani področnih strokovnjakov, t.j. političnih sil različnih usmeritev in vodenih
spontanih gibanj neke domnevne civilne družbe.
Vselej smo bili odločno proti, da bi se pravice manjšin uporabljale kot orodje za doseganje določenih ugodnosti za manjšino ali še huje, za spodkopavanje pravic bližnjega,
našega soseda. Uprli smo se tudi matematičnemu soočanju mnenj tistih, ki so zmotno ali
pravilno, de jure o de facto, zagovarjali večinske ali manjšinske pravice zgolj z namenom,
da bi pridobili določene prednosti za svojo stran ali dobičkonosne ugodnosti na ostalih
tržnih ali finančnih področjih.
Priznavanje pravic posameznih narodnih ali jezikovnih skupnosti, njihovo spoštovanje in celovito izvajanje, kot tudi posamezne pravice in najbolj primerna orodja
za njihovo uresničevanje so teme, o katerih se lahko moralno in meritorno izrečejo le
pripadniki posamezne skupnosti. Tipologija in orodja so v veliki meri odvisni od preteklosti posamezne skupnosti, od njenih običajev, navad, kulture in vrednot. Koncept
recipročnosti manjšinskih pravic med posameznima državama (po načelu 'toliko pravic
tvoji manjšini, kolikor jih je deležna moja v tvoji državi') je v nasprotju s temeljnimi
načeli človekovih pravic in s pravicami manjšin, kot jih določa mednarodna skupnost
in njene organizacije OZN, EU, KVSE/OVSE, Svet Evrope, Srednjeevropska pobuda,
če izpostavimo samo nekatere. Omenjene pravice so že same po sebi najpomembnejše
vrednote, na katerih temelji delovanje demokratičnih držav, ki so izšle iz druge svetovne
vojne. Recipročnost pri določanju mednarodnih, dvostranskih ali večstranskih odnosov
ne more in ne sme zadevati pravic narodnih manjšin!
Projekt LEX, ki se je izvajal štiri leta, od 1. novembra 2011 do 30. aprila 2015, je
imel za cilj analizo pravnega položaja dveh narodnih skupnosti: slovenske v Avtonomni
deželi Furlaniji - Julijski krajini in italijanske v Sloveniji (z obširnim sklicevanjem na
narodno skupnost na Hrvaškem, glede na željo po enotnosti). Primerjava dveh različnih realnosti s povsem drugačno preteklostjo ni bil namen projekta. Poglavitni namen
projekta je bil poskus razbrati primere dobre prakse in prepoznati priložnosti za bodoči
razvoj posamezne skupnosti, vse s ciljem podrobnega prepoznavanja oblik za sodelovanje obeh skupnosti v prihodnje.
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Maurizio Tremul

Pričujoča publikacija zajema izsledke študij, ki so jih opravili številni partnerji in
zajemajo različne teme: vključevanje v postopke odločanja Italijanske narodne skupnosti in njene bodoče perspektive (Italijanska unija); zaznavanje zaščite manjšin v Italiji
in v Sloveniji (Inštitut Jacques Maritain); opis dejavnosti, izvedenih v okviru projekta
LEX (SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza); zaznavanje rabe slovenskega jezika v javnosti s strani prebivalstva iz obmejnega območja Furlanije – Julijske krajine in
analiza zakonskih predpisov za občinsko in deželno upravo s področja zaščite slovenske
narodne skupnosti v Italiji (SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut ); ugotovitve delavnic
in okroglih miz v okviru projekta LEX na temo poučevanja italijanskega jezika v Sloveniji in rabi dvojezičnosti v javni upravi v treh obalnih občinah (Obalna samoupravna
skupnost italijanske narodnosti); analiza pravne zaščite italijanske narodne skupnosti v
Sloveniji in slovenske narodne skupnosti v Italiji, kot tudi študija o rabi in namenu jezika
slovenske in italijanske narodne skupnosti (Univerza v Trstu) in analiza javno upravljanje italijanske narodne skupnosti v Sloveniji Univerza v Kranju.
Rezultat vsega naštetega je publikacija, za katero upamo, da bo koristno informirala
javnost (brez celovite in objektivne informacije namreč ni mogoče sprejemati odgovornih in zavestnih odločitev). Upamo, da bo v pomoč pri razumevanju zgodovine stvarnosti, ki je bila vselej v znamenju raznolikosti, da bo predložila učinkovitejša in skupno
sprejeta orodja za širjenje pravic in družbeno-kulturnega izročila narodnih skupnosti
ter da bo spodbudila obojestransko razumevanje in sodelovanje, vselej s ciljem krepitve
medkulturnega dialoga kot najboljše priložnosti, ki jo ima za svoj razvoj v prihodnje na
voljo naše območje.
Na koncu, a ne nazadnje naj spomnim, da je v projektu »LEX – Analiza, izvajanje
in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Italiji in Sloveniji«, ki je bil sofinanciran s sredstvi
Programa čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija 2007-2013, kot vodilni partner nastopila Slovenska kulturno-gospodarska zveza – SKGZ, kot partnerji pa Italijanska unija
(Unione Italiana) s sedežem v Kopru, Inštitut Jacques Maritain (Istituto Jacques Maritain), Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti (Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana di Capodistria), Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI,
Univerza v Trstu (Università degli studi di Trieste), Inštitut za upravno pravo in Kulturno društvo Ivan Trinko. Projekt je nastal v okviru dolgoletnega in plodnega sodelovanja
med Italijansko narodno skupnostjo v Sloveniji in na Hrvaškem in Slovensko narodno
skupnostjo v Italiji.
Vsem partnerjem se iskreno zahvaljujem za odlično sodelovanje. Posebna zahvala
gre vodilnemu partnerju SKGZ, njenemu predsedniku Rudiju Pavšiču in sodelavcem
Martinu Lissiachu, Liviju Semoliču in Bojanu Brezigarju. Zahvalo namenjam tudi Pisarni »Evropa« Italijanske unije, še zlasti Marku Gregoriču in Sandru Vincolettu. Prav
tako prisrčna zahvala vsem ustanovam in avtorjem, ki ste sodelovali pri nastanku te
dragocene publikacije.
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Uvod

Rudi Pavšič (Slovenska kulturno-gospodarska zveza)
Pričujoča knjiga predstavlja izrez zdajšnjega stanja med dvema narodnima
skupnostima, ki sobivata v istem prostoru in nenehno iščeta razloge za še tesnejše sodelovanje. Naša želja je, da bi z njo informirali čim širši krog bralcev, da spoznajo našo
skupno stvarnost in obenem obe narodni skupnosti posebej.
Projek LEX je naša organizacija sprejela predvsem kot izziv, da bi na področju
medmanjšinskega sodelovanja in prepletanja zaorala še globjo ledino in pustila za seboj
pozitivne sledi medsebojnega spoštovanja in novih perspektiv, ki presegajo stvarnost
obeh narodnih skupnosti, a v prvi vrsti zadevajo območje med Alpami in Jadranom, ki
mora postati ena glavnih delavnic celovitega sodelovanja in nenehnega dialoga med tu
živečimi narodi.
Predstavljamo si Evropo regij, a tudi Evropo narodnih in jezikovnih skupnosti. Pot
je še dolga in zahteva od vseh nas velik napor. Ne moremo in ne smemo pasti v objem
teženj, ki bi rade Evropo potisnile nazaj v zgodovino in poiskale rešitve v nacionalnih
izolacijah in egocentrizmih. Če je res, da nas je predstavnikov evropskih manjšin več
kot 50 milijonov, potem mora biti tudi res, da je treba za to veliko skupnost najti skupne okvirne rešitve in hkrati take, ki bodo primerne za sleherno narodno in jezikovno
skupnost.
To velja tudi za italijansko narodno skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem ter za
slovensko v Italiji. Projekt LEX je nastal prav z namenom, da bi ponudil sliko zdajšnjega
stanja v obeh skupnosti in da bi iskal sinergije za skupno pot brez kvarnih primerjalnih
in negativnih recipročnih ocen.
Ustvariti moramo mehanizme vzajemne solidarnosti, na določenih nivojih nastopati skupaj in istočasno krepiti naše notraje organizirane dinamike, da bomo zanimivejši, močnejši in prepričljivejši v naših upravičenih zahtevah. V bistvu želimo biti protagonisti tega prostora, iskati predvsem to, kar nas povezuje in dela zanimive.
Izkoriščam priložnost, da se iz srca zahvalim številnim prijateljem italijanske narodne skupnosti, ker sem se od njih veliko naučil, utrjeval prepričanje v dobrososedske
odnose in zaradi njihovega sorodnega statusa našemu, dobro razumel njihove upravičene zahteve. Posebej pa bi rad izrekel besedo zahvale in prijateljstva Italijanski uniji
in predsedniku njenega izvršnega odbora Mauriziu Tremulu za večdesetletno bližino,
prijateljstvo in sodelovanje.
Želim se zahvaliti vodji projekta, Liviu Semoliču in Martinu Lissiachu, ter vsem
projektnim partnerjem, ki so omogočili, da smo uspešno izpeljali podvig, ki sliši na ime
LEX: Obalni samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, Inštitutu Jacques Maritain, Slovenskemu raziskovalnemu inštitutu – Slori-ju, Kulturnemu društvu Ivan Trinko,
Inštitutu za upravno pravo – Zavodu za pravno svetovanje ter Oddelku za politične in
družbene vede Univerze v Trstu.
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ABSTRACT
Vprašanje pravne zaščite manjšin je tesno povezano z varstvom človekovih pravic
na mednarodni in nacionalni ravni. Pričujoča analiza je zlasti namenjena dvema specifičnima manjšinama – slovenski manjšini v Italiji in italijanski manjšini v Sloveniji – ter
pravni zaščiti, ki je manjšinama priznana v dveh tako različni pravnih ureditvah, kot sta
italijanska in slovenska. Oba sistema je mogoče opredeliti kot “promocijska” in povezana
s pravnimi načeli za zaščito manjšin, opredeljenih na mednarodni in evropski ravni. Gre
za vprašanje, ki se nenazadnje pogosto obravnava površno, kar pušča veliko prostora
za stereotipe in klišeje. S tem želimo prispevati k poznavanju težav, s katerimi se ti dve
manjšini še vedno soočata in za katere doslej v obeh državah ter njunih institucijah ni
bilo ustreznega odgovora in zaščite.
The issue of the legal protection of minorities is strictly linked to the international
and national protection of human rights. The proposed research aims at analyzing the
cases of two specific minority groups – the Slovene minority in Italy and the Italian minority in Slovenia –, in particular the analysis will focus on the legal protection recognized to these minorities in these two national legal orders. Both systems can be defined
as “promotional” and both are connected to the legal principles protecting minorities
established at European and international level. This is a question that, in hindsight, is
often dealt with superficially, leaving room for prejudice, stereotypes and clichés. We
thus make a contribution to our knowledge of the problems that these two minorities
still face and who have not yet found an adequate response and protection in the country
and in the institutions.

1. UVOD
Pred samo obravnavo vprašanja zaščite manjšin v Evropi se je primerno na kratko
pomuditi pri pojmu človekovih pravic.
Človekove pravice so tiste pravice, ki temeljijo na spoštovanju človekovega življenja
in dostojanstva vsakega posameznika. To so pravice človeka, ki ga je treba razumeti kot
osebo, zato si teh pravic ni treba pridobiti, si jih zaslužiti ali jih podedovati, saj naj bi bile
lastne človeku kot takemu. Te pravice so torej nezastarajoče, neodpovedljive in univerzal13
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ne, tako da pripadajo vsakemu človeku, brez vsakršnega razlikovanja na podlagi: rase,
barve kože, spola, jezika, vere, političnega prepričanja, narodnosti ali socialnega izvora,
lastnine, rojstva ali drugih okoliščin (Smith 2005; Dinstein, Tabory 1992: str. 16 in naslednje). Poleg pogoste zlorabe koncepta človekovih pravic je ravno tako treba poudariti,
da imajo vendarle vlogo univerzalnih desetih zapovedi in kodeksa človeštva, nenazadnje
zato, ker nakazujejo nekatera temeljna načela, ki bi morala biti sprejeta in bi jih bilo treba
izvajati (Zanghi 2006: 116-135).
Ravno tako je obravnavano temo treba šteti za tesno povezano z vprašanjem demokracije in miru, saj velja, da “brez priznanih in varovanih človekovih pravic ni demokracije; brez demokracije ni minimalnih pogojev za mirno reševanje konfliktov”(Bobbio
2014: VII).
Kot že malo prej omenjeno, so s človekovimi pravicami tesno povezane pravice,
ki pripadajo manjšinam (Henrard 2000: str. 35 in naslednje). Če mednarodna zaščita
človekovih pravic nastaja in se razvija predvsem kot zaščita posameznikov, se kljub temu
postopoma uveljavlja tudi zamisel o obstoju pravic, lastnih posameznim družbenim
skupinam. V tem primeru govorimo o kolektivnih pravicah ali pravicah tretje generacije
(Rehman 2010: 112-123).
Prvotno se pojem “manjšina” nujno nanaša na vse tiste, ki v nekem določenem
političnem sistemu očitno ne pripadajo večini; natančneje pa ta izraz napotuje na tiste
skupine s skupnimi političnimi, skupnostnimi, jezikovnimi in drugimi značilnostmi, ki
jih v primerjavi z ostalo populacijo postavlja v manjšinski položaj. Skratka, gre za del
populacije, ki se zaradi vere, etnične pripadnosti, kulture, jezika ali drugih značilnosti
predstavlja kot manjšinski. Temeljni predpogoj za to, da lahko govorimo o manjšini, pa
je obstoj elementa stalnosti, zavedne subjektivne identitete skupine, občutka pripadnosti
in prizadevanja za ohranitev kolektivne identitete. Manjšine v ožjem pomenu besede se
razlikujejo ravno po tem, da kažejo določeno solidarnost, usmerjeno k ohranitvi njihovih značilnosti (etničnih, verskih, jezikovnih itd.), v katerih se identificirajo, četudi se
razlikujejo od večine (Fodella 2006: 34-39).
V zvezi z zaščito manjšin je treba izpostaviti, da se je le-ta razvijala v skladu z dvema osnovnima načeloma. Prvotno je prevladovalo bolj splošno načelo prepovedi diskriminacije na podlagi rase, etnične pripadnosti, vere ali jezika za posredno zaščito manjšin
prek varstva posameznikov, ki tem manjšinam pripadajo. To načelo je bilo namenjeno
zagotavljanju formalne enakosti vseh posameznikov neke države. Vendar pa se je v nadaljevanju pokazala potreba po zagotavljanju vsebinske enakopravnosti, s sprejetjem pozitivnih ukrepov s strani države, takih, ki bi manjšinam zagotovile posebne, specifične
pravice v primerjavi s pravicami, ki so na splošno zagotovljene večini. Prišlo je torej do
prehoda na asimilativen pristop, ki je usmerjen zgolj k boljšemu vključevanju manjšin
v družbo, k varstvu njihove različnosti, katerega namen je ohranjanje njihove prvotne
identitete (Lerner 2007: 77-100).
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2. PRAVNI POLOŽAJ SLOVENSKE MANJŠINE V
ITALIJI IN FURLANIJI–JULIJSKI KRAJINI
V Italiji se, tako kot drugod, koncept “jezikovne manjšine” pogosto povezuje s konceptom “narodne manjšine”, po formulaciji iz poznega devetnajstega stoletja, s katero se
opredeljujejo tiste skupine prebivalstva, ki znotraj tradicionalnega pojmovanja nacionalne države nimajo vseh ali nekaterih tako imenovanih “nacionalnih značajev” ali jih celo
zavračajo (mednje sodijo skupna zgodovinska dediščina, materialna in duhovna kultura,
jezik itd.), ki jih je privzel preostali del prebivalstva.
Vendar pa tak pristop, ki bi moral zadevati le konfliktne situacije, zlasti ne upošteva dejstva, da občutek jezikovne pripadnosti, ki se razlikuje od jezikovne pripadnosti preostalega
prebivalstva, sam po sebi še ne zadošča za opredelitev drugačne “nacionalne” identitete.
Nejasnost med pojmoma “jezikovna manjšina” in “narodna manjšina” je podlaga
za merila, po katerih so v Italiji z zakonom št. 482/1999 zaščiteni jeziki in manjšine, navedeni v imenovanem zakonu. Raba opredelitve “albanskih, katalonskih … prebivalcev”
napeljuje na priznanje pripadnosti drugemu narodu, kar naj bi potrjevala tudi povezava,
iz katere izhaja razlikovanje med skupinami, ki (teoretično) imajo tujo matično državo
(Albanci, “Germani”, Grki, Slovenci, Hrvati in tudi Katalonci) ter skupinami, ki take
podpore nimajo in se zanje vztraja zgolj pri jezikovni pripadnosti: francosko govoreči
torej niso “Francozi”, za razliko od slovensko govorečih v Italiji, ki so Slovenci!
Razlikovanje med “narodno manjšino” in “jezikovno manjšino” je torej ključnega pomena: očitno je torej, da v primeru, ko neka manjšinska skupina kolektivno zatrjuje drugačnost identitete, ki konkurira občutku narodnostne pripadnosti, zlasti če
tako drugačnost podpira neka referenčna država-skrbnica, manjšina pridobi tudi neodtujljive “jezikovne pravice”, ki jih je v naprednih demokracijah gospodujoča država
dolžna zaščititi; v primeru jezikovnih manjšin, ki niso hkrati tudi narodne manjšine, pa
bi bilo vprašanje treba izpostaviti v smislu zaščite jezikovne dediščine teh skupnosti, saj
se “jezikovne pravice”, ki (individualno) zadevajo pripadnike teh skupin, ne razlikujejo
od pravic katerega koli drugega pripadnika narodne skupnosti, v katero se integrirajo:
pravica do nediskriminacije zaradi jezikovnih razlogov, pravica do ohranjanja kulturne
dediščine “jezika”, ki jo prenašajo, pa tudi pravica do dostopa do jezikovnih orodij, ki so
bolj uporabna pri socialnem vključevanju, so dejansko sestavni del pravic, ki morajo biti
zagotovljene vsem državljanom znotraj neke države.

2.1 6. člen ustave in zaščita manjšin v Italiji: primer
promocijske ureditve
Na osnovi pravne obravnave manjšin lahko določimo štiri osnovne ideološke modele, ki opredeljujejo splošen odnos ureditve do raznolikosti. Tako lahko govorimo o
represivnih nacionalističnih ureditvah, liberalnih agnostičnih (brezbrižnih do razlik),
promocijskih in večnacionalnih enakopravnih ureditvah.
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Italija ima tako imenovano promocijsko ureditev, za katero je značilna prisotnost
prevladujoče skupine (manjšine) in, ob njej, še ene ali več manjšin. Glede na to, da gre
za promocijski sistem, vidi v priznavanju in zaščiti manjšin bistvene elemente ustavne
ureditve in priznava pravico do drugačnosti.
Tehnike za zagotovitev dejanskega uveljavljanja temeljnih pravic manjšin so lahko
zelo različne, denimo: izvršljivost pravic na ozemeljsko opredeljenih območjih, priznanje pravice manjšinam do sodelovanja v javnem življenju ali tudi oblikovanje “stebrnega”
sistema, ki predvideva ločene poti, ki jih v bistvu upravljajo različne skupine same.
Pravni položaj neke osebe vpliva na njen življenjski položaj ter na sožitje z drugimi
ljudmi: sčasoma je pravo pridobilo ravno to socialno funkcijo organiziranja soobstoja
med različnimi osebami neke družbe, določanja skupnih ciljev in prizadevanja za spoštovanje v ta namen oblikovanih predpisov (Grossi 2003: str. 11 in naslednje).
Italijanska ustava vsebuje natančna sklicevanja na obravnavano temo; tako denimo
6. člen določa, da “Republika Italija s posebnimi določili ščiti jezikovne manjšine”. Ustava torej kot izključno merilo za razločevanje etnično-narodnih manjšin uporablja jezik.
Verske manjšine izrecno ščitijo 8., 19. in 20. člen, politične manjšine pa so posredno
zaščitene z določbami drugih predpisov (svoboda misli, združevanja itd.).
Če je torej naloga prava organiziranje sobivanja različnih ljudi, potem je tudi jasno, da se taka ureditev razlikuje glede na vrsto državne ureditve. Tako je očitno, da je
v avtoritarni ali socialistični državi pravna organiziranost odnosov med ljudmi takšna,
da se mora raznolikost ljudi ukloniti enotnosti nacije ali političnim ciljem družbe, ki jih
zastavijo nosilci oblasti, tudi s silo. V demokratični in socialni državi pa pravna organiziranost odnosov med ljudmi v središče postavlja posameznika.

2.2 OKVIRNI ZAKON ŠT. 482 Z DNE 15. novembra 1999
Bistven napredek pri obravnavi zadevnega vprašanja je bil dosežen s sprejetjem
zakona št. 482/1999 z naslovom “Določila v zvezi z zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin”, ki vsebuje dvajset členov.
Kljub temu, da zakon določa, da je uradni jezik republike italijanščina (1. člen), je
njegov namen izvajanje 6. člena Ustave ter načel, ki jih določajo evropski in mednarodni organi. Zakon določa merilo za priznavanje (izpolnjen mora biti pogoj zgodovinske
jezikovne manjšine) in našteva skupine, ki jih italijanski pravni red priznava: “albansko,
katalonsko, germansko, grško, slovensko, hrvaško prebivalstvo” ter “tisto prebivalstvo, ki
govori francoski, franko-provansalski, furlanski, ladinski, okcitanski in sardinski jezik” (2.
člen). Opredeljena načela zakona so v skladu z načeli Okvirne konvencije Sveta Evrope
za varstvo narodnih manjšin (FCPNM), ki je stopila v veljavo le leto poprej in ki predstavlja njegov referenčni model.
Poleg tega se pripadnikom manjšin priznavajo številne jezikovne in kulturne pravice na področju šolstva (4.,5. in 6. člen), javne rabe jezika v javnih zavodih in ustanovah
(7. člen) ter v razmerju do organov lokalne uprave (razen vojske in policije), pred mirovnim sodnikom
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(9. člen), v sredstvih javnega obveščanja, založništvu in tisku. Vendar pa 15. člen določa omejitve izdatkov države za zaščito manjšin (ti ne smejo presegati 10 milijonov evrov
letno), preostale stroške pa nalaga deželam in lokalnim oblastem. Ravno tako se Italija
obvezuje k spodbujanju italijanske kulture v tujini (19. člen).
Na podlagi zakona so trije osrednji stebri, na katerih temelji oblikovanje manjšine v
Italiji, torej naslednji: jezikovni kriterij kot identifikacijski element, zahteva po priznanju
in ozemeljska opredelitev priznanih pravic.
Poudariti velja, da obstajajo tudi številni običajni in deželni zakoni za zaščito zadevnih pravic (na primer zakon Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine iz leta 2001
za zaščito slovenske manjšine).
Vendar je treba opozoriti, tudi ob upoštevanju ugotovitev, podanih na začetku tega
dela naše analize (navedli bi lahko še druge), da je povsem očitna velika škoda, ki jo je
utrpelo ohranjanje italijanske jezikovne dediščine s sprejetjem zakona št. 482/1999 o
zgodovinskih jezikovnih manjšinah: temelji namreč na načelu, ki “jezikovne manjšine”
enači z “narodnimi manjšinami”, pri čemer iz kakršne koli oblike zaščite in spodbujanja
izvzame preostalo italijansko jezikovno dediščino, znotraj katere se oblikujejo hierarhije, ki ne upoštevajo zgodovinskih dejstev, na podlagi domnevne (ideološko nevarne)
identifikacije med občutkom na jeziku temelječe pripadnosti in občutkom nacionalne
pripadnosti (Toso 2006: 54-67).
Po skoraj petnajstih letih od njegovega sprejetja zakon št. 482/1999, ki je še vedno
edini okvirni ukrep, v katerem so določena splošna pravila, veljavna na celotnem nacionalne ozemlju v zvezi s katero izmed (socio)lingvističnih zvrsti, ki se integrirajo na
italijanskem območju, kaže ne samo na velike omejitve njegove praktične izvedljivosti,
temveč, kar je še huje, prek postopkov izvajanja razgalja vse resne omejitve pristopa, ki
so zaznamovale njegov mučni postopek v državi, ki se še dandanes z določeno težavo
spopada z zgodovinskim “problemom” svoje kulturne in jezikovne raznolikosti (Orioles
2003: V).
Glede na trenutno stanje pa bi bila njegova revizija ali preoblikovanje težko izvedljiva, tudi zaradi političnih in gospodarskih interesov, ki so se sčasoma nakopičili okrog
zakonodajnega besedila.

2.3 Pravni razvoj zaščite slovenske manjšine v FurlanijiJulijski krajini: zakon št. 38/2001 in deželni zakon št. 26/2007
Najprej je treba poudariti, da je slovenska jezikovna manjšina v Italiji (v nadaljevanju: slovenska manjšina) z jezikovnega vidika popolnoma integrirana: gre za skupnost,
ki je popolnoma dvojezična, sposobna razumeti in zaznavati vse, kar je izraženo v večinskem (italijanskem) jeziku, nič več in nič manj kot italijanska večina, kljub temu, da
je materni jezik njenih pripadnikov slovenščina.
Od dvanajstih avtohtonih jezikovnih manjših, ki jih priznava italijanski pravni red
na podlagi zakona št. 482/1999, so tiste iz Alpskega loka deležne veliko večje pravne zaščite kot ostale. Med temi “super zaščitenimi” manjšinami je slovenska daleč “najšibkejša”.
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Pri tem ne gre le za številke: italijanskih Slovencev je skoraj 90.000, veliko več kot ladincev in valdostancev. Počasnost, s katero so se zagotavljale pravice slovenski manjšini
ter težavna in še nedokončana pot do njihovega izvajanja, imajo globoke zgodovinsko-politične korenine. Zdi se, da zagotavljanje pravic slovencem ni po naključju potekalo
vzporedno z razvojem odnosov med Italijo in njihovo matično državo (sprva Jugoslavijo, nato Slovenijo), pri čemer je iz obdobja sporov in hladne vojne prišlo do postopnega
popuščanja napetosti, vse do prijateljskih odnosov, ki so rezultat skupne pripadnosti
evropskemu domu (Toso 2008: 54).
Kot rečeno, gre za populacijo približno 90.000 posameznikov, porazdeljenih na
trideset občin v pokrajinah Trst, Gorica in Videm, pretežno živečih na podeželskem
alpskem območju, zunaj mest.
Neposredna posledica posebne geografske lege dežele Furlanije-Julijske krajine, pa
tudi posledica občutljivih zgodovinskih dogodkov, je pomembna prisotnost slovenske
manjšine. Prvo pomembno priznanje te prisotnosti sega že v Posebni statut, priložen k
Londonskemu memorandumu (1954), ki določa, da je treba obema etničnima skupinama zagotoviti enako obravnavo. Leta 1975 se z osmim členom Osimskega sporazuma, ki
poudarja ohranitev zaščite pripadnikov obeh skupin, še vedno opredeljenih kot “etničnih”, potrdi nadaljnja veljavnost ukrepov, svojčas sprejetih za namene izvajanja “Posebnega statuta”.
Proces polnega izvajanja določb Sporazuma znotraj italijanskega pravnega reda je
bil dolgotrajen in težak. Do prvega večjega napredka je prišlo z razsodbo Ustavnega
sodišča št. 28 iz leta 1982, ki sta ji sledili razsodba št. 62 iz leta 1992 in št. 15 iz leta 1996.
Spodbuda zaščite s strani države se je formalizirala v dveh pomembnih zakonih, ki
smo ju že navedli in deloma tudi analizirali: zakon št. 482/1999 in zakon št. 38/2001. Pred
kratkim je prišlo tudi do pravne ureditve na deželni ravni, in sicer z deželnim zakonom št.
26 iz leta 2007, ki obravnava “zaščito in spodbujanje slovenske jezikovne manjšine kot dela
zgodovinske, kulturne in človeške dediščine”, s čimer se dopolnita in izvajata prej omenjena
državna zakona. Navedena zakonodaja je bila nato dopolnjena s tremi odloki predsednika
republike (št. 345 z dne 2. maja 2001, št. 65 z dne 27. februarja 2002 in odlokom z dne 12.
septembra 2007), ki urejajo njeno dejansko izvajanje in ustanovitev ter delovanje Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine1, kakor tudi sprejetje seznama
občin (in krajev), v katerih se izvajajo ukrepi za zaščito slovenske manjšine.
Očitno je, da je v veljavi širok in raznolik nabor zakonov in drugih predpisov, ki
analizirajo vsak vidik vključevanja slovenske manjšine; prav tako so čedalje močnejša
prizadevanja, da se še naprej zagotavlja ustrezna in učinkovita zaščita slovenskega jezika
in njegove rabe v javni upravi, kljub zavedanju, da je vse večje prizadevanje za iskanje
ustreznih virov povezano z znanimi konjunkturnimi težavami.
Glavne spremembe, uvedene v sistem državne zakonodaje z namenom, da se zagotovi raba jezika in zastopanost slovenske manjšine, se nanašajo na področje šolstva in
ureditev izobraževalnih ustanov, delujočih v tržaški in goriški pokrajini.
1
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Institucionalni paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine ima skupaj dvajset članov: 4 člane
imenuje italijanska vlada, 6 članov imenuje deželna vlada, 3 člane imenujejo lokalne skupnosti, 7
članov pa deželni svet.
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V kratkem obdobju nekaj let se je torej pravni okvir razvil veliko bolj kot prej v
petih desetletjih.
Z deželnim zakonom št. 26/2007 so tako predvidene oblike sodelovanja med pripadniki deželnih jezikovnih identitet, ustanovi se Deželni seznam organizacij slovenske
jezikovne manjšine, v njem so navedeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati referenčne organizacije manjšine, ustanovi se deželna posvetovalna komisija ter tajništvo Institucionalnega paritetnega odbora. Poleg tega so v zakonu določeni specifični ukrepi za zadevno področje za lažje zagotavljanje zaščite, promocije in širjenje kulture, ki jo predstavlja
manjšina, z dodelitvijo namenskih finančnih sredstev.
Kljub bistvenemu napredku pravnega okvira njegovo izvajanje poteka počasi, kot
da bi dolgo obdobje “sumničavosti” do slovenske manjšine še vedno metalo svojo senco.
Zdi se, da je zaščita slovenske manjšine še naprej rezultat kombinacije različnih
vidikov, ki med seboj niso neposredno povezani, njen razvoj, čeprav v zadnjih letih zelo
opazen, pa se še vedno zdi kot nedokončan proces z vidika ozemeljske razsežnosti in
uporabe v praksi s strani različnih vpletenih lokalnih uprav.

3. ITALIJANSKA MANJŠINA V SLOVENIJI
Številčna primerjava kaže, da ozemlje Slovenije naseljujejo različne etnične in/ali
narodne skupine in da se je število njihovih pripadnikov v zadnjih desetletjih znatno
povečalo. V današnji Sloveniji živi vsaj 25 različnih etničnih oziroma narodnih skupin.
Na prvi pogled so v Sloveniji najštevilčnejše etnične skupine, ki jih tvorijo pripadniki etničnih skupin in narodnosti nekdanje Jugoslavije. Kar zadeva italijansko manjšino, njen
poselitveni prostor pretežno zajema obalno območje med Izolo, Piranom in Koprom
(tako imenovano Primorje). Zadnji popis iz leta 2002 kaže naslednje podatke:
Preglednica 1: Popis italijanske narodne manjšine v SFRJ in Sloveniji med letoma 1961-2002

Leto
1961
1971
1981
1991
2002

Skupno število
prebivalcev
34,063
43,894
55,465
61,078
78,846

Italijani

Italijani v %

Italijani v Sloveniji

2,581
2,467
1,849
2,575
1,840

7,6
5,6
3,3
4,2
2,3

Podatek ni na voljo
Podatek ni na voljo
Podatek ni na voljo
2,959
2,258

Podatki iz preglednice kažejo na stalen trend upadanja števila oseb, ki so se izrekle
za pripadnike italijanske narodne skupnosti od leta 1961. Po podatkih zadnjega popisa
prebivalstva iz leta 2002 živi na narodnostno mešanem območju (obalne občine Koper,
Izola in Piran) 1.840 Italijanov, poleg 418 oseb (18,5 % skupno opredeljenih), ki so se
izrekle za italijane, vendar živijo v drugih delih Slovenije, zlasti v drugih večjih mestih.
Po podatkih popisa prebivalstva iz leta 2002 je 3.762 oseb kot materni jezik navedlo ita19
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lijanščino. Kljub velikemu upadu števila pripadnikov od leta 1991 (-23,7 %) je zanimiva
ugotovitev, da upad števila oseb, ki kot svoj materni jezik navajajo italijanščino, ni tako
očiten (približno 10 %). Odstotek pripadnikov italijanske manjšine na obalnih narodnostno mešanih območjih se zmanjšuje od leta 1961, predvsem zaradi porasta skupnega
prebivalstva teh treh obalnih občin (celotno prebivalstvo se je od leta 1961 podvojilo).
Kot je bilo pričakovati, so zaskrbljujoči podatki popisa prebivalstva iz leta 2002 o stalnem demografskem upadanju dveh največjih narodnih manjšin v Sloveniji (naj spomnimo, da je poleg italijanske tudi največja manjšina v državi, torej madžarska, v zadnjih letih
beležila stalen upad skupnega števila svojih pripadnikov) sprožili odziv, ki je privedel do
oblikovanja dveh posebnih dvostranskih delovnih skupin. Mešana komisija med Republiko Slovenijo in Avtonomno deželo Furlanijo-Julijsko krajino je delovala med letoma 2003
in 2004, rezultate raziskave, ki jo je izvedlo to dvostransko telo, pa so predstavili in sprejeli
tudi najpomembnejši slovenski organi, ki se ukvarjajo z manjšinami.
Ugotovitve različnih nacionalnih organov, ki so se opredelili glede drastičnega upada števila pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji na podlagi rezultatov
popisa 2002, navajajo naslednje pomembne dejavnike, ki so k temu pripomogli: neopredeljevanje in neizrekanje glede etnično-nacionalne pripadnosti, veliko večja umrljivost
kot rodnost, sprememba narodne opredelitve, mešani zakoni, drugačen metodološki
pristop ob popisu 2002 – osebe od 14. leta starosti se same opredeljujejo (leta 1991 je
moral na to vprašanje odgovoriti odrasli član gospodinjstva, tudi namesto odsotnega
pripadnika), nepopis zdomcev, drugi možni sociološki razlogi, kot na primer splošen
trend opuščanja etnične identitete, kar velja tudi nasploh za večino prebivalstva v Evropi.
Velja tudi poudariti, da je znotraj demografske strukture narodnostno mešanih območij slovenske Istre (občine Koper, Izola in Piran) odstotek Italijanov glede na celotno
prebivalstvo nekoliko izrazitejši samo v kraju Strunjan/Strugnano (približno 20 % vsega
prebivalstva pripada italijanski manjšini), medtem ko drugod komajda presega 10 %,
skupni delež pa ne presega 5 %. Največji del italijanske manjšine v Sloveniji - približno
75 % - živi v urbanih središčih.

3.1 Pravni in politični profili zaščite narodnih manjšin v
Sloveniji
Slovenija je ratificirala vsa osnovna pravna pravila, ki jih je sprejel Svet Evrope v
zvezi z zaščito etničnih in narodnih manjšin, kot tudi druge pomembne mednarodne
akte, ki neposredno ali posredno zadevajo tudi zaščito manjšin. Glede na dejstvo, da se
ratificirani akti izvajajo neposredno v pravnem redu Republike Slovenije, lahko ugotovimo, da Slovenija ponuja posebna jamstva in na svojem ozemlju zagotavlja visoko raven
varstva človekovih pravic (Thornberry, Estebanez 2003: str. 154 in naslednje). Treba pa
je poudariti, da je na proces ratifikacije vseh teh mednarodnih in evropskih instrumentov za zaščito narodnih manjšin s strani Slovenije močno vplivala pot te države, ki jo je
slednja opravila v okviru pristopa k Evropski uniji med letoma 1994 in 2004 (Tatham
2009: 46; Hillion 2004; Shoraka 2011: 112-145; Tsilevich 2010: 432-453).
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S stališča notranje pravne ureditve in nacionalne zakonodaje za zaščito manjšin
Republika Slovenija deli različne narodne in etnične manjšine, ki živijo v Sloveniji, na
avtohtone manjšine (zgodovinske narodne manjšine) in neavtohtone (manjšine, ki so se
na ozemlje priselile v novejšem času). Za avtohtoni veljata madžarska in italijanska narodna manjšina. Slovenska zakonodaja prav tako poseben pravni status, zelo podoben
tistemu, ki ga imajo avtohtone narodne manjšine, priznava romski skupnosti, zato je njen
položaj posledično veliko bolje zaščiten kot na podlagi italijanskega pravnega reda. Vse
ostale narodne manjšine veljajo za neavtohtone, posledično pa je priznana raven njihove
zaščite bistveno nižja od stopnje zaščite, ki jo je Republika Slovenija dolžna zagotoviti
narodnim in etničnim manjšinam.

3.2 Kolektivne pravice, priznane avtohtoni zgodovinski
italijanski manjšini v Sloveniji
Italijanska narodna manjšina – enako kot madžarska – uživa privilegij neposredne
zaščite na podlagi Ustave Republike Slovenije in je posledično upravičena do posebnih
kolektivnih pravic ustavno priznane narodne manjšine. Italijanski manjšini so tako zagotovljene ustavne pravice ne glede na število njenih pripadnikov, saj za priznanje teh
pravic demografsko vprašanje ni pomembno. Zaščita, ki se zagotavlja avtohtonim narodnim manjšinam, torej tudi italijanski, temelji na teritorialnem načelu. To pomeni, da
na območjih, kjer zgodovinsko prebivajo te manjšine, obstajajo posebni pogoji, ki opravičujejo priznanje posebnih oblik zaščite s strani slovenske države. Težava tega “teritorialnega pristopa” s strani slovenskih oblasti je v tem, da pripadniki italijanske manjšine,
živeči zunaj teh opredeljenih območij, ne morejo uživati te pravice do okrepljene zaščite,
temveč je stopnja zaščite, ki jim je priznana, občutno nižja, saj so jim pravice zagotovljene samo na individualni ravni, ne pa tudi na skupinski2.
Pravni položaj avtohtonih narodnih manjšin (madžarske in slovenske) je opredeljen v 64. členu Ustave Republike Slovenije. Ta člen italijanski manjšini, živeči na prej
omenjenih območjih, priznava posebne kolektivne pravice.
Prvič, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole; pravico pripadnikom
manjšine do vzgoje in izobraževanja v njihovem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja
smernic in izobraževalnih vsebin (na ozemlju, kjer zgodovinsko živijo Italijani, trenutno
obstaja približno 50 vzgojno izobraževalnih ustanov vseh vrst in stopenj).
Na podlagi 64. člena slovenske Ustave in za ohranjanje njihove narodne identitete je
pripadnikom obeh manjšin zagotovljena pravica, da ustanavljajo organizacije, razvijajo
gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju
javnega obveščanja in založništva. Poleg tega je narodnima skupnostima zagotovljena
pravica, da gojita odnose s svojima matičnima državama ter opredelita in določita svoje
samoupravne skupnosti. In končno, Ustava Republike Slovenije pripadnikom obeh na2

Med te pravice denimo sodi vpis v poseben volilni imenik za izvolitev predstavnikov v slovenski
državni zbor.
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rodnih skupnosti daje možnost, da so neposredno zastopani v predstavniških organih
lokalne samouprave in v Državnem zboru.
Poleg 64. člena Ustave, ki ščiti kolektivne pravice avtohtonih manjšin, pravice, ki
jih lahko uresničujeta ti dve manjšini, četudi neposredno, urejajo tudi naslednje ustavne
določbe: 11. člen (priznanje italijanščine in madžarščine kot uradnih jezikov na območjih, v katerih živita ti dve narodni skupnosti), 61. člen (vsak slovenski državljan, ki
pripada kateri izmed narodnih manjšin, ima pravico do svobodnega izražanja svoje narodne in kulturne pripadnosti z uporabo svojega jezika in pisave) in 62. člen (pripadniki
narodnih manjšin imajo pravico do uporabe svojega jezika in pisave v vseh postopkih
pred javnimi in državnimi organi).
Poudariti velja, da poleg Ustave obstaja še 50 posebnih zakonov ali drugih predpisov, odlokov, statutov, meddržavnih pogodb ali sporazumov, ki bolj ali manj neposredno
urejajo pravni položaj avtohtonih narodnih manjšin.
Najpomembnejši akt v tem smislu je zagotovo Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih. Iz tega zakona dejansko izhaja in se po njem zgleduje večina drugih predpisov za
zaščito in priznanje italijanske manjšine v Sloveniji. Ta zakon zadevni narodni manjšini
med drugim omogoča, da spodbuja in organizira kulturne, raziskovalne, informativne,
založniške in gospodarske dejavnosti za razvoj narodne skupnosti, ustanavlja organizacije
in javne zavode, spremlja in spodbuja razvoj vzgoje in izobraževanja za pripadnike narodne skupnosti in v skladu z zakonom o izobraževanju sodeluje pri načrtovanju in organiziranju vzgojnoizobraževalnih programov, razvija stike z matičnim narodom, pripadniki
narodnih skupnosti v drugih državah in z mednarodnimi organizacijami.
Sredstva za delovanje samoupravnih narodnih skupnosti se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije ter iz sredstev iz proračuna posameznih lokalnih skupnosti.
Zakon o samoupravi jasno določa, da Slovenija moralno in gmotno podpira uveljavljanje pravic manjšin z ustanovitvijo posebnega neodvisnega organa, Urada za narodnosti, ki je opredeljen kot temeljna institucija z nalogo spremljanja in skrbi za zaščito
posebnih pravic manjšin. Glavna naloga Urada za narodnosti je skupni nadzor nad izvajanjem zakonskih določb o zaščiti manjšin, spremljanje praktičnih posledic teh predpisov z nalogo opozarjanja na morebitne težavne situacije, priprava predlogov in pobud za
vlado in druge državne organe, priprava analiz in poročil skupaj s pristojnimi ministrstvi
v zvezi s širšimi vprašanji zaščite narodne skupnosti.
Nazadnje je treba poudariti, da je Državni zbor leta 2001 ustanovil posebno Komisijo za narodni skupnosti Državnega zbora, ki še vedno deluje in ima svetovalno vlogo v
odnosu do Urada vlade RS za narodnosti. Ti organi bi morali nekako spodbuditi večjo
vključenost političnih predstavnikov in združenj italijanske manjšine v postopkih odločanja na centralni in lokalni ravni, ki jih neposredno ali posredno zadevajo.
Na podlagi mnenja, ki ga je leta 2011 sprejel svetovalni odbor o Okvirni konvenciji Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin (Advisory Committee on the Framework
Convention for the Protection of National Minorities 2011: 2-3) v zvezi z zadnjim poročilom slovenske vlade, predloženim leta 2011, ima italijanska (in madžarska) manjšina
v Sloveniji, ki živi na obalnem območju Republike Slovenije, visoko raven zaščite, ki
ustreza ravni, določeni v Konvenciji.
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V zvezi z italijansko manjšino, kot je bilo ugotovljeno v prejšnjih odstavkih, je posebej pereče vprašanje drastičen upad skupnega števila pripadnikov te narodne skupnosti
v Sloveniji. Čeprav je italijanska manjšina na splošno zadovoljna z obstoječo zakonodajo
in njenim izvajanjem s strani nacionalnih in lokalnih oblasti, ki, kot je bilo že omenjeno,
predvideva posebne pravice za obe “avtohtoni” narodni manjšini, se vendarle zdi, da ji ni
uspelo zajeziti postopka asimilacije, za katerega se z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da
ga ni mogoče ustaviti. Primerno je poudariti, da slovenske institucije, čeprav jih k temu
zavezuje Ustava, v tej smeri niso storile dovolj, da bi pojav zaustavile ali vsaj spremljale
in, kot kaže drastičen upad pripadnikov obeh narodnih skupnosti, spodbujale pripravo
novega načrta ukrepov za zaščito. Pozitiven kazalnik po zadnjem mnenju, ki ga je sprejel svetovalni odbor o Okvirni konvenciji Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin, je
odločitev Republike Slovenije za ustanovitev dveh posebnih delovnih komisij, v katerih
bodo delovali predstavniki obeh narodnih manjšin, z namenom preučitve teh skrb zbujajočih podatkov.

4. SKLEPNE UGOTOVITVE
Če izhajamo iz stališča, da je, kljub temu, da imata obe manjšini učinkovit pravni
položaj in uživata znatno zaščito znotraj pravnega reda obeh držav, mogoče storiti še
veliko več za konkretno spodbujanje afirmacije njihove specifičnosti v prostoru v smislu zaščite njihove kulturne, zgodovinske in jezikovne dediščine, katere nosilki sta obe
manjšini, se je s tem delom poskušalo dokazati, da je za učinkovitost take zaščite nujno
potrebna naraščajoča in še večja vključenost političnih predstavnikov obeh manjšin na
nacionalni in regionalni ravni, pa tudi postopen razvoj sodelovanja med združenji obeh
manjšin.
Kateri so tisti pogoji, ki omogočajo združitev zaščite manjšin in njihovo vključitev
v demokratično državo, katere državljani so, brez spodbujanja nevarnih asimilacijskih
politik?
Na prvi pogled se zdi upravičena misel, da imajo prav tisti, ki menijo, da manjšine
nimajo ničesar opraviti z nacionalnim spominom večine (tako se, na primer, niti Italijani leta 1919, kakor tudi ne Slovenci leta 1945, niso izrekli glede vključitve v Kraljevino
Italijo oziroma Jugoslavijo).
Še več. Po letu 1918 vključitev slovenske manjšine v meje italijanske države pomeni
poglavje nacionalnega konflikta dramatičnih značilnosti. Današnja vzhodna italijanska
meja, enako kot predvojna, razpolavlja ozemlje, za katerega je značilna velika razdrobljenost, v prvi vrsti jezikovna in nato nacionalna. Meje med skupinami so bile vselej
veliko bolj razgibane kot denimo tiste na območju Trenta in Južne Tirolske. S tem je
konflikt med Slovenci in Hrvati na eni ter Italijani na drugi strani privzel tudi značaj
“etnične” vojne, ki ga v konfliktu na območju Trenta oziroma Južne Tirolske ni bilo. Ta
konflikt je kazal triadno konfiguracijo, značilno za iredentistične konflikte, ki se je kot
taka ohranila vse do obdobja takoj po vojni. Če govorimo, da se z letom 1918 zaključi
uradna zgodovina italijanskega iredentizma, pa se je tistega leta neizogibno pričelo pog23
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lavje slovenskega in hrvaškega iredentizma, ki se ni zaključilo z letom 1947, temveč se
je dejansko nadaljevalo vse do rešitve tržaškega vprašanja. Vendar pa je iredentistična
retorika v javnem diskurzu živela veliko dlje, tako na eni kot na drugi strani meje, in
včasih jo je s strani politikov, novinarjev ali intelektualcev še vedno slišati.
Toda kljub tej zapuščini in spominom, ki jih je sprožala, obstajajo pomembni in
trdi dokazi, da so se odnosi prebivalcev, ki živijo na eni in drugi strani meje med Italijo
in Slovenijo, občutno spremenili.
Verjamemo, da lahko v tem smislu poudarimo nekatere ključne vidike za nadaljnje
izvajanje zaščite italijanske in slovenske kulturne identitete na obeh straneh meje, predvsem z vztrajanjem na sodelovanju med bogatimi in raznovrstnimi oblikami združevanja, ki so značilne za obe manjšini v Italiji in Sloveniji, kar se je še do pred nekaj leti zdelo
nemogoče. Uporaba sredstev Skupnosti, razvoj skupnih projektov za zaščito manjšinske
identitete in jezika mora nujno potekati na podlagi sodelovanja na obeh straneh meje, v
katerega so vključeni predstavniki, pa tudi - oziroma predvsem - pripadniki obeh skupnosti z namenom medsebojne izmenjave in sodelovanja. Prepričani smo, da je samo na
tak način mogoče zagotoviti preživetje in, zakaj pa ne, tudi razcvet ter socialni in ekonomski razvoj teh danosti, ki so ključnega pomena – v evropskem okviru še toliko bolj
– za zgodovinski spomin, kulturno in jezikovno raznolikost regije na obeh straneh meje
ter se tako izogniti nevarnemu pojavu zahrbtne asimilacije in demografskega izginotja
etnografske in kulturne danosti, ene najizrazitejših v Evropi, kar je temeljnega pomena za spodbujanje vrednot, na podlagi katerih poteka proces združevanja pod geslom
“Združeni v raznolikosti”.
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IZVLEČEK
Analiza predpisov, ki urejajo položaj italijanske narodne skupnosti v Sloveniji je
pokazala, da njen položaj ureja obsežna zakonodaja. Pravice so zajamčene že v ustavi in mednarodnih pogodbah ter podrobneje urejene v sistemskih in ostalih posebnih
predpisih. Problem, ki ostaja, je nepreglednost nad uresničevanjem obsežne zakonodaje.
Predlog krovnega zakona, ki je že nekaj časa v pripravi bi lahko obsežno zakonodajo le
deloma sistemiziral, saj ne more poseči na vsa področja, ki jih urejajo posebni predpisi.
Uresničevanje pravic bo učinkovitejše z večjo podporo kakovostnih programov na različnih področjih družbenega življenja, ki imajo za cilj ustvarjati sožitje in vzpodbujati
medkulturni dialog na narodnostno mešanem območju.

SUMMARY
Analysis of the rules governing the position of the Italian community in Slovenia
shows that its position is governed by extensive legislation. The rights are guaranteed
by the Constitution and international treaties and are regulated in detail in the systemic
and other special regulations. The problem that remains is the lack of transparency of the
implementation of comprehensive legislation. Proposal umbrella act could only partially
systemize comprehensive legislation, because it can not intervene in all areas governed
by special rules. Exercise of the rights will be more effective with better support of quality programs in different areas of social life, which aim to create harmony and encourage
intercultural dialogue in the bilingual area.
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1. USTAVNO - PRAVNI POLOŽAJ ITALIJANSKE
SKUPNOSTI
1.1 Uvod
Spoštovanje oziroma zaščita etničnih, verskih, jezikovnih in drugih manjšin je pomemben pokazatelj demokratičnosti družbe. Varstvo teh manjšin se zagotavlja, prvič,
kot prepoved diskriminacije na podlagi narodnostne, jezikovne, verske in rasne pripadnosti ter drugič, kot zagotovitev posebnih pravic, ki pripadajo samo manjšini oziroma
njenim pripadnikom1. Obe ravni varstva se medsebojno dopolnjujeta in sta usklajeni s
sprejetimi mednarodnimi obveznostmi države. Varstvo človekovih pravic vsakega posameznika temelji na načelih spoštovanja človekovih pravic, nediskriminacije, enakosti
pred zakonom, zagotovljenega sodnega varstva človekovih pravic in drugih načelih temelj pravnega reda demokratičnih držav2. Tako Ustava RS sprejeta dne 31.12.1991 zagotavlja splošne človekove pravice vsakomur, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero,
politično prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, ali katerokoli
drugo okoliščino. Zagotovljeno je sodno varstvo človekovih pravic in svoboščin (čl. 15).
Za italijansko narodno skupnost pa je še posebej pomembno, da ima vsakdo pravico,
da svobodno izraža pripadnost svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža
svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo (61. člen Ustave RS). Ta določba se nanaša na vsakogar, na državljane in na tujce ter pripadnike avtohtonih in novodobnih
narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji in ne glede na časovno komponento bivanja v
Sloveniji. Protiustavno je tudi vsakršno vzpodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi
neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva
in nestrpnosti (čl. 63). Za njihovo varovanje pa je poleg zakonodajnih in drugih vladnih
teles pristojen tudi Varuh človekovih pravic.
Pozitivno varstvo manjšin je druga in zelo pomembna oblika varstva, ki pomeni pozitivno diskriminacijo, saj so pripadnikom manjšine zagotovljene pravice, ki jih
pripadniki večine nimajo. Tovrstni ukrepi pomenijo visoko stopnjo varstva narodnih
manjšin, ki jim jo priznava večinski narod, in s tem kažejo na demokratičnost družbe.
Ta oblika varstva manjšin je uveljavljena tudi v naši ustavi3. S pozitivno diskriminacijo je
vzpostavljen pozitivni koncept zaščite. Strukturne spremenljivke – demografija, status,
institucionalna podpora, ki jih je v teoriji etnolingvistične vitalnosti povezal Giles4 in
kasneje modificiral Nelde in sodelavci so upoštevali pri načrtovanju slovenske manjšinske politike že v 60. letih 20. stoletja. Sistem predpisov in ukrepov, ki se izvajajo na narodnostno mešanih območjih je s tem bil postavljen v cilju ustvarjanja vzdušja in prakse
medkulturnega dialoga. Medkulturni dialog na narodnostno mešanih območjih pomeni
participacijo in aktivno vključenost manjšine in večine5.
1
2
3
4
5
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Kaučič & Grad 2007: 140.
Delovna skupina Alpe-Jadran 2004: 304.
Kaučič & Grad 2007: 140.
Več o tem glejte Giles 1977.
Tako tudi Novak-Lukanovič 2003, 2003a, 2004.
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Položaj in pravice italijanske narodne skupnosti, kot so določene v Ustavi RS in v
številnih drugih pravnih predpisih, so mešanica prvin teritorialne, funkcionalne (t.i.klavzula »biti udeležen«, predstavništvo), personalne in kulturne avtonomije6. Pravni sistem Slovenije temelji glede manjšinskega varstva na zasnovi nekakšne teritorialne avtonomije. Zasnovali so jo pred več kot tridesetimi leti s seznamom »narodnostno mešanih
območij7«.
Posebne pravice so zagotovljene ne glede na število pripadnikov.
Ustava je tako opredelila temelje ustavno–pravnega varstva italijanske narodne
skupnosti, ki so podrobneje opredeljeni v okoli 90-ih področnih zakonih, odlokih in
statutih občin na narodnostno mešanih območjih, v meddržavnih pogodbah ali sporazumih, ter v mednarodnih konvencijah, ki jih je ratificirala Republika Slovenija.

1.2 Implementacija predpisov in prizadevanja za sprejetje
krovnega zakona
Ustavne norme o posebnih pravicah narodne skupnosti se uresničujejo s številnimi
zakoni in drugimi pravnimi akti, kar kaže na »sistemsko« umestitev varstva te avtohtone
narodne skupnosti v pravni red RS. To pa včasih predstavlja nepreglednost, kar lahko
zmanjša učinkovitost predpisov. Do sedaj ni bil sprejet zakon, ki bi to področje uredil
celovito. So pa bila v tej smeri že narejena določena prizadevanja. Za presojo učinkovitosti predpisov, ki urejajo položaj italijanske narodne skupnosti je bila narejena posebna
analiza8, ki jo je Vlada RS sprejela 29.7.2004. Drug poskus za večjo transparentnost predpisov predstavlja Predlog Resolucije o položaju italijanske in madžarske narodne skupnosti9. Cilji predlagane resolucije so bili v tem, da se med drugim omogoči preglednost
dela državnih organov, ki v svojem poslovanju kakor koli prihajajo v stik z italijansko
narodno skupnostjo; zagotovi dosledno uresničevanje opredeljenih posebnih ustavnih
pravic narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter poda pregled obstoječih mehanizmov, ki omogočajo izvajanje posebnih pravic narodnih skupnosti, in njihovo uresničevanje. Predlog resolucije iz nam neznanih razlogov v Državnem zboru ni bil obravnavan.
Vlada RS je zato pristopila k pripravi splošnega zakona o uresničevanju pravic avtohtone
in italijanske in madžarske skupnosti v RS10, vendar pa tudi predlog zakona v Državnem
zboru še ni bil sprejet. Predpise, ki urejajo položaj avtohtone italijanske narodne skupnosti, lahko razvrstimo v nekaj sklopov, ki urejajo:

6
7
8

Devetak 1999: 155.
Prav tam: 255.
Analiza o položaju in uresničevanju posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji v luči izvajanja zakonskih, podzakonskih in drugih predpisov ter opredelitev možnih
ukrepov za njuno ohranitev, podpiranje in nadaljnji razvoj.
9 Poročevalec DZ, 77/2007 z dne 9.8.2007
10 http://www.vlada.si/si/delo_vlade/seje_vlade/dnevni_redi/dnevni_redi/article/123_redna_seja_vlade_rs_dne_3_marca_2011_15960/
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1. personalno avtonomijo in politično participacijo italijanske narodne skupnosti;
2. kulturno avtonomijo (izobraževanje, kultura, mediji);
3. razmerja do uprave in pravosodja, s poudarkom na enakopravni rabi
italijanščine (javna raba, vidna dvojezičnost in zaposlovanje);
4. skupne gospodarske interese in razvoj.

2. PERSONALNA AVTONOMIJA - POLITIČNA
PARTICIPACIJA IN ORGANIZIRANOST
Temeljna funkcija politične participacije narodnih manjšin je v urejanju družbenih
odnosov na takšen način, da se preprečuje in odpravlja ali vsaj minimizira depreviligiran
in/ali marginaliziran položaj manjšin in/ali njenih pripadnikov v določeni družbi. S soudeležbo manjšin pri soodločanju in možnostjo stalnega sodelovanja na različnih področjih družbenega upravljanja, se zmanjšuje občutek odtujenosti in izključenosti manjšin, ki se pogosto pojavlja v etnično razdeljenih družbah11. Temeljno vprašanje manjšine
je torej, kakšna naj bo njena organiziranost, da bi zagotovila najširše oblike zastopstva
in participacijo v predstavniških telesih12, ki bi bila neodvisna od siceršnjih rezultatov
na volitvah. Zagotovitev politične participacije narodnih manjšin pa je v prvi vrsti vprašanje političnih inštitucij večinskega naroda, saj lahko le one zagotovijo enakopravno
soodločanje manjšin na politični ravni13.
V posebnem poglavju Dunajske deklaracije, sprejete na svetovni konferenci o človekovih pravicah na Dunaju leta 1993 je zapisano, naj države sprejmejo takšne ukrepe
v prid oseb, pripadnikov narodnih ali etničnih, religioznih ali jezikovnih manjšin, ki
naj olajšajo »njihovo polno participacijo v vseh oblikah političnega, ekonomskega, socialnega življenja teh družb, ter udeležbo v ekonomskem napredku in razvoju njihove
države14«.
Slovenija se je odločila za tako imenovani pozitivni koncept zaščite avtohtonih
manjšin in manjšine obravnava kot subjekt ter izrecno določa obveznosti države za uresničevanje posebnih manjšinskih pravic15. Ta koncept predvideva aktivno vlogo in zagotovljen vpliv etničnih manjšin v političnem procesu16. Z Ustavo RS in posameznimi zakoni je zagotovljena politična participacija italijanske narodne skupnosti na vseh ravneh.
Zakoni, drugi predpisi in splošni akti, ki zadevajo uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaj narodne skupnosti morajo biti sprejeti s soglasjem njenih predstavnikov.
Na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost, ustanovijo njeni predstavniki
kot osebe javnega prava občinske samoupravne narodne skupnosti. Italijanska narodna
11
12
13
14
15
16
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Več o tem glejte (Weller & Nobbs 2010), ki navaja tudi odličen pregled trenutnih
mednarodnih standardov za presojo pravice do politične participacije manjšin.
Jesih 2007: 15-16.
Prav tam: 23.
Tako tudi Jesih 2004.
Žagar 1992: 9-11.
Jesih 2004.
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skupnost je na tak način organizirana v občinah Ankaran, Koper, Izola in Piran. Občinske samoupravne narodne skupnosti se preko svojih izvoljenih članov povezujejo v italijansko samoupravno narodno skupnost, t.i. Obalno samoupravno skupnost italijanske
narodnosti, ki je krovna organizacija17. Naloge samoupravnih narodnih skupnosti so,
da samostojno odločajo o vseh vprašanjih iz svojih pristojnosti, da v skladu z zakonom
dajejo soglasje k zadevam, ki se nanašajo na varstvo posebnih pravic, o katerih odločajo
skupaj z organi samoupravnih lokalnih skupnosti; obravnavajo in proučujejo vprašanja,
ki zadevajo položaj narodne skupnosti, sprejemajo stališča in dajejo predloge ter pobude pristojnim organom; imajo pravico ustanavljanja organizacij in javnih zavodov in v
skladu z zakonom opravljajo naloge iz državne pristojnosti. Uresničevanje posebnih
pravic se zagotavlja tudi v občinah. Narodna skupnost ima v občinskem svetu najmanj
po enega predstavnika, z občinskim statutom pa je določena njena neposredna zastopanost v drugih organih občine. Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3)18
imajo aktivno in pasivno volilno pravico pri volitvah v občinske svete vsi pripadniki
italijanske narodne skupnosti. Člani občinskih svetov se volijo na volitvah po večinskem
načelu, v ta namen pa se oblikuje posebni občinski volilni imenik občanov – pripadnikov narodnostne skupnosti, ki ga skladno z Zakonom o evidenci volilne pravice pripravi
samoupravna narodna skupnost. Samoupravne narodne skupnosti dajejo predloge, pobude in mnenja o zadevah, ki se nanašajo na položaj narodne skupnosti in ohranjanje
značilnosti narodnostno mešanih območij samoupravnim lokalnim skupnostim, ki se
morajo do njih opredeliti. Predstavniki narodne skupnosti, izvoljeni v svete samoupravnih lokalnih skupnosti, morajo pred odločitvijo o soglasju k zadevam, ki se nanašajo na
posebne pravice pridobiti soglasje samoupravnih narodnih skupnosti, kar pomeni, da
imajo v občinskih svetih imperativni mandat. Pobude in mnenja o vseh zadevah iz svoje
pristojnosti pa dajejo tudi državnemu zboru, vladi in drugim državnim organom. Ti
pa so dolžni, kadar odločajo o zadevah, ki se nanašajo na položaj pripadnikov narodne
skupnosti, predhodno pridobiti mnenje samoupravnih narodnih skupnosti. Sredstva za
delovanje italijanske narodne skupnosti so zagotovljena v proračunu RS, za delovanje
občinskih samoupravnih narodnih skupnosti pa v občinskih proračunih.
Ustava RS v svojem 80. členu določa, da se v 90 članski državni zbor izvoli tudi (po)
en poslanec italijanske narodnosti. Poslanec manjšine se voli po večinskem volilnem
sistemu. Za poslanca italijanske narodne skupnosti je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil
največje število točk. Poleg tega pa lahko kandidirajo posameznimi pripadniki narodne
skupnosti tudi na listah političnih strank na državni ravni in so tudi izvoljeni. Italijanska
narodna skupnost ima s tem zagotovljeno dvojno volilno pravico, saj imajo vsi pripadniki narodne skupnosti hkrati z volitvami svojega predstavnika v parlamentu pravico voliti
tudi liste političnih strank na državni ravni, tako kot vsi državljani. V smislu enakosti
vseh državljanov se je pojavil dvom v kršitev načela enakosti vseh državljanov. Ustavno sodišče pa je leta 1998 odločilo, da dvojna volilna pravica pripadnikov italijanske
narodne skupnosti ni v neskladju z Ustavo, saj zagotavlja ustava pripadnikom skup17
18

http://www.uvn.gov.si/si/manjsine/italijanska_narodna_skupnost/.
Uradni list RS, št. 94/2007
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nosti splošno in posebno volilno pravico. Ustavno sodišče je tudi menilo, če bi zakon
pripadnikom narodne skupnosti dal en sam glas in jim omogočil izbiro med uresničevanjem splošne in posebne volilne pravice, bi bila tem osebam odvzeta ena izmed obeh
ustavnih pravic. Glede na to, da ustava ne omejuje splošne volilne pravice pripadnikov
narodne skupnosti, hkrati pa jim daje pravico izvoliti svojega poslanca, bi uzakonitev
pravice do samo enega glasovanja z možnostjo izbire povzročila, da bi bili pripadniki
narodne skupnosti prisiljeni izbirati med dvema ustavnima pravicama: splošno volilno
pravico in pravico do neposredne zastopanosti. Z odločitvijo za eno izmed teh dveh pravic bi se avtomatično odpovedali drugi. Takšna ureditev bi bila v neskladju z ustavo, ker
bi pripadnike narodne skupnosti prikrajšala za eno ali drugo pravico-glede na njihovo
lastno pravico19. Komisija Državnega zbora RS za narodnosti20 je stalno matično telo, ki
obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice avtohtone
italijanske narodne skupnosti ter njenih pripadnikov. Na dnevnih redih zasedanja komisije so tudi vprašanja razvoja stikov med italijansko narodno skupnostjo in njenim
matičnim narodom. Komisiji izmenično predseduje poslanec italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki je pri svojem delu neodvisen in enakopraven s preostalimi
poslanci Državnega zbora. Po potrebi se na seje vabijo tudi drugi predstavniki narodne
skupnosti s področij medijev, kulturnih in izobraževalnih ustanov ter gospodarstva. Interesi italijanske narodne skupnosti so zastopani tudi pri vladi RS, kjer je bila oblikovana
posebna mednarodna komisija za vprašanja narodnih skupnosti.

2.1 Uresničevanje predpisov:
doslednejše vključevanje v postopek sprejemanja
predpisov
Temeljni slovenski predpisi določajo neposredno politično participacijo pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Uresničevanje teh predpisov pa ni vedno učinkovito.
Na to je že večkrat opozoril poslanec italijanske narodne skupnosti v Državnem zboru. Generalni sekretar vlade je na potrebno vključevanje narodne skupnosti v postopek
sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na položaj njihovih pripadnikov, opozoril v Navodilu št. 023-12/2001 z dne 3.3.200321. Podobno je Svetovalni odbor o Okvirni konvenciji za varstvo manjšin pri Svetu Evrope v svojem poročilu menil, da je na splošno
zakonodajni okvir za varstvo narodnih pravic dobro razvit, vendar je potrebno zagotovit
njegovo učinkovito izvajanje na vseh ravneh22. Sodelovanje italijanske narodne skupnosti na lokalni ravni zagotavljajo specifični dogovori in naj bi bilo v večini primerov
uspešno. Vendar je odbor menil, da predstavniki niso bili zadostno udeleženi v postop19
20
21

Odločba USRS/Uradni list RS, 283/94.
Poslovnik Državnega zbora (PoDZ-1-UPB1) (Ur.l. RS, št. 92/2007).
Generalni sekretar je v svojem Navodilu izhajal iz 15. člena Zakona o narodnih skupnosti, ki se glasi:
»Kadar državni organi odločajo o zadevah, ki se nanašajo na položaj pripadnikov narodnih skupnosti,
morajo predhodno pridobiti mnenje samoupravnih narodnih skupnosti«.
22 Svet Evrope (31. marec 2011): 6.
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ku odločanja o ustanovitvi občini Ankaran in da njihovo mnenje zato ni bilo ustrezno upoštevano23. Vpliv sodelovanja bi morali povečati tudi na državni ravni in bi se
lahko izboljšal predvsem v zakonodajnih postopkih24. Vključenost v oblikovanje politik
na državni ravni ostaja nezadostna kljub obstoju različnih posvetovalnih mehanizmov.
Svetovalni odbor je priporočil državnim organom, naj skupaj s predstavniki italijanske
narodne skupnosti poiščejo možnosti, ki bi jim omogočile učinkovitejše sodelovanje pri
odločanju o zakonodajnih določbah, ki jih zadevajo25.

3. KULTURNA AVTONOMIJA (IZOBRAŽEVANJE,
KULTURA, MEDIJI)
V liberalnih, večkulturnih demokracijah, model kulturne avtonomije etničnih
manjšin dopolnjuje ozemeljsko avtonomijo na njeni najšibkejši točki: na uresničevanju
kolektivnih pravic ter ustavnem varstvu kulture narodnih in etničnih skupnosti. Kulturna avtonomija vzpostavlja okoliščine za medkulturni dialog in sožitje, ter hkrati omogoča, da njeni pripadniki samostojno urejajo zadeve na področju kulture26. Temelji na
64. členu Ustave RS v delu, ki določa, da lahko pripadniki italijanske narodne skupnosti
za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske,
kulturne in znanstveno raziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega obveščanja in založništva. Prav tako pa imajo pravico do gojitve stikov z matičnim narodom.

3.1 Izobraževanje
Danes obstajajo številni modeli dvojezičnega izobraževanja v svetu, v katere so
vključeni pripadniki avtohtonih manjšin. Vsi pa so posledica najrazličnejših, zgodovinskih, družbenih, političnih in mednarodnih kazalcev27. Uspešnost modela je odvisna
od tipa izobraževanja, v katerem ima posamezni jezik natančno določeno mesto; komu
je izobraževanje namenjeno; kakšna je vsebina izobraževanja (programi) in kakšni so
izobraževalni cilji28. Vzgoja in izobraževanje za pripadnike italijanske narodne skupnosti
je integralni del splošnega izobraževalnega sistema v Sloveniji. Poleg splošnih ciljev in
23
24

25
26
27
28

Prav tam : 8
Vlada RS je v želji po večji vključenosti strokovne in vse zainteresirane javnosti v pripravo predpisov in s tem po boljši pripravo predpisov sprejela Resolucijo o normativni dejavnosti (Ur.l.RS, št.
95/2009). Med minimalnimi priporočili te Resolucije je tudi rok za sodelovanje javnosti pri pripravi
predpisov, ki naj bi trajalo najmanj od 30 do 60 dni. To pomeni, da je predpis v tem času tudi javno
objavljen na spletnih straneh in da se po potrebi izvedejo tudi javne obravnave. Predpisi v pripravi se
objavijo na spletnih straneh e-portala.
Prav tam: 26.
Več o tem Nimni 2007; Baubock (22.december 2001).
Tako tudi Reid 1999: 159-165.
Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani je s pomočjo projekta Dvojezičnost v Sloveniji razvil
posebno metodo ocenjevanja uspešnosti posameznega modela manjšinskega šolstva. Več o tem :
(Novak –Lukanovič 2008: 19).
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nalog ima izobraževanje na narodnostno mešanih območjih še dodatne cilje in naloge,
ki jih opredeljujejo posebni predpisi. Tak model ohranja etnično identiteto posameznika, njegov družbeni cilj pa je kulturni pluralizem in medkulturni dialog. Po klasifikaciji
Skutnabb-Kangasove29 je eden od ciljev takšnega modela tudi dvosmerna (funkcionalna) dvojezičnost. Slovenija s tem uresničuje mednarodne obveznosti, ki izhajajo iz 12.
do 14. člena Okvirne konvencije. Ta je določila, da bodo države članice omogočile manjšinam enak dostop do izobraževanja in raziskovanja; ustrezne možnosti za usposabljanje učiteljev in dostop do učbenikov. V 14. členu je zapisano tudi, da bodo pripadnikom
manjšine priznavale pravico do učenja svojega jezika.
Število otrok vključenih v vrtce z italijanskim jezikom se je v zadnjih letih bistveno
povečalo. V šolskem letu 2011/2012 je tri vrtce z italijanskim učnim jezikom (Vrtec Delfino Blu, Koper; vrtec Dante Alighieri, Izola; in vrtec La Coccinella, Portorož obiskalo
kar 438 otrok30, kar je za 259 otrok več, kot nekaj let poprej31. Upad učencev pa je v istem
primerjalnem obdobju opaziti v osnovnih šolah s podružnicami z italijanskim učnim
jezikom (OŠ Dante Alighieri, Izola; OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Koper s podružnicami v Samadeli, Bertokih in Hrvatinih; in OŠ Vincenzo e Diego de Castro, Piran s
podružnicami v Luciji, Sečovljah, Strunjanu). Te šole je obiskalo 411 učencev. Precejšnji
upad števila učencev imajo tri srednje šole z italijanskim jezikom: Gimnazija Antonio
Sema, Piran; Srednja šola Gian Carli, Koper in Srednja poklicna šola-ekonomska smer
Pietro Coppo, Izola. Srednje šole obiskuje 142 dijakov, kar je za več kot polovico manj
dijakov, kot v primerljivem obdobju.
Italijanski jezik in književnost se lahko študira na Univerzi v Ljubljani in sicer na
Oddelku za romanske jezike in književnost na Filozofski fakulteti ter na Univerzi na Primorskem v Kopru na Katedri za italijanistko v okviru Oddelka za uporabno jezikoslovje
na Fakulteti za humanistične študije.
Model izobraževanja: na območju, kjer živi italijanska narodna skupnost poteka
vzgojno izobraževalni proces v vrtcih in šolah v italijanskem jeziku, ob tem pa se otroci
že od predšolske stopnje dalje usmerjeno seznanjajo s slovenščino, ki je jezik družbenega
okolja32. Obveznost učenja italijanskega jezika velja tudi za otroke slovenske narodnosti,
ki se na mešanem območju izobražujejo v slovenskem jeziku. Šole z italijanskim učnim
jezikom izdajajo dvojezična spričevala ter poslujejo v italijanskem jeziku. Tak model
izobraževanja je pogojen z različnimi zgodovinskimi okoliščinami in mednarodnimi
obveznostmi. Vzgoja in izobraževanje pripadnikov italijanske narodne skupnosti sta
sestavni del vzgojno-izobraževalnega sistema v RS, kot to določajo področni predpisi. Posebnosti, ki se nanašajo na uresničevanje njihovih posebnih pravic na področju
vzgoje in izobraževanja pa je na celovit način uredil posebni Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja
(ZPIMVI) (Uradni list RS, št. 35/2001), ki je določil posebne cilje vzgoje in izobraževa29
30
31

Več o tem: Skutnabb-Kangas 1981, Novak-Lukanovič 2003, 2003a, 2004.
http://www.mnz.gov.si/si/manjsine/italijanska_narodna_skupnost/.
Primerjava je bila narejena na osnovi razpoložljivih podatkov v Delovna skupina Alpe-Jadran 2004:
294.
32 Prav tam: 293.
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nja za pripadnike italijanske narodne skupnosti, posebnosti organizacije, mrežo vrtcev
in šol ter prilagajanje javno veljavnih programov. Javna mreža vrtcev in šol: elementi
avtonomnosti in pozitivni koncept manjšinskega varstva se kaže z dodatnim varstvom
javne mreže vrtcev in šol za pripadnike italijanske narodne skupnosti, kjer je za vsako
spremembo mreže zahtevano soglasje vlade in narodne skupnosti. V praksi je tako zelo
težko priti do krčenja mreže, dane pa so tudi dobre osnove za pestro vzgojno in izobraževalno ponudbo.
Promocijska dejavnost, raziskovanje, znanost in razvoj: uresničevanje manjšinskih pravic ne more biti učinkovito brez ustrezne znanstvene, razvojne in promocijske
spremljave. To poslanstvo izpolnjuje javni zavod: Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo/Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko
središče. Ustanoviteljica zavoda je Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti,
ki ima v svetu štiri predstavnike. Na narodnostno mešanem območju deluje tudi Univerza na Primorskem, ki omogoča pripadnikom italijanske narodne skupnosti nadaljevanje
študija v tem prostoru33.

3.1.1 Uresničevanje predpisov: država zagotavlja le
funkcionalno dvojezičnost
Uresničevanje pravic na področju vzgoje in izobraževanja lahko presojamo z vidika
rezultatov in ugotovitev, do katerih so prišli so pomočjo projekta Dvojezičnost v Sloveniji sodelavci Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani34. S pomočjo njihovih ugotovitev lahko ugotovimo le delno uspešnost vzgojno-izobraževalnega modela, ki se izvaja
na narodnostno mešanem območju, kjer živi italijanska narodna skupnost in to navkljub
obsežni zakonodaji in navkljub obsežnim programom izobraževanja. Avtorji so presojali
uspešnost modela z vidika sporazumevalne zmožnosti pripadnika manjšine v italijanskem jeziku na osnovi empiričnih rezultatov. Potrdili so hipotezo, da na narodnostno
mešanem območju v Sloveniji obstajajo zakonski pogoji, da posamezniki-pripadniki
manjšine uporabljajo manjšinski jezik v različnih domenah. Politika torej ustvarja pogoje rabe jezika narodne skupnosti. Hipotezo, da zakonska ureditev vzpostavlja institucionalno dvojezičnost, oprto na funkcionalno dvojezičnost, pa so zavrnili, kajti kljub
možnosti in zmožnosti je raba jezika narodnosti na formalnem nivoju neustrezna. To je
posledica pomanjkanja dvosmerne komunikacije z večino. Dvojezičnost mora namreč
po mnenju avtorjev sprejeti in izvajati ne samo manjšina, ampak tudi večina, ki nima
dovolj znanja italijanskega jezika. V takih okoliščinah pa ga manjšina v komunikaciji z večino tudi ne more uporabljati in v tej uporablja čedalje bolj slovenski jezik. Za
ohranjanje manjšine je torej potrebno aktivneje vključiti večino preko tečajev in drugih
33

Ustanovitev in pristojnosti zavoda določa Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centro Italiano di
Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo-promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno
italijansko središče, Uradni list, RS, št. 84/2005, z dne 16.9.2005.
34 Glejte Novak-Lukanovič, Sonja (2008).
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ukrepov za promocijo znanja jezika35. Upad vpisa v italijanske šole zahteva posebno skrb
in premislek o nadaljnjih ukrepih. Navkljub temu prinašata globalizacija in mednarodno poslovanje za italijanski jezik nove izzive, saj pridobiva na ekonomski moči in ima
ekonomske učinke, kar povečuje njegovo privlačnost za učenje. Znanje jezika postaja
pogoj, povezan z delovanjem in večjim zaslužkom, ko komunikacija povečuje prodajo,
in odpira vrata v poslovni svet36.

3.2 Krepitev kulture in identitete
Krepitev kulture in identitete pripadnikov manjšine je ključno za njen obstoj.
Opredelitev pripadnosti k manjšini poteka preko subjektivne komponente, kdo se torej
čuti za pripadnika ter z določitvijo tistih kulturno - identifikacijskih elementov, ki bodo
pripadnike manjšine povezali z matico37. Uspešnost kulturnega razvoja in krepitve identitete sta odvisni od učinkovite institucionalne podpore države, kjer manjšina živi ter
od ugleda in statusa, ki ga neka kultura in jezik uživata v družbi in v širšem evropskem
okvirju. Pri narodnih skupnostih bi artikulirane kulturne potrebe glede na stopnjo aktivnosti kulturnih izvajalcev in uporabnikov lahko kategorizirali v tri skupine: potrebe
po kulturnem ustvarjanju in profesionalnem kulturnem delu, potrebe po združevanju
in ljubiteljski kulturni dejavnosti ter potrebe izražene na pasiven način (prisostvovanje
kulturnim prireditvam, razstavam, literarnim večerom)38.
Italijanska narodna skupnost je razvila bogate kulturne dejavnosti, ki obsegajo
knjižnično dejavnost39, založniško in izdajateljsko dejavnost. Delovanje kulturnih skupin in društev je prav tako pestro. Največ je še vedno ljubiteljskega kulturnega dela, čedalje bolj pa se krepi tudi profesionalizacija kulturnega dela. Osrednje kulturni center
je Italijansko središče Carlo Combi, ki ga je Obalna samoupravna skupnost italijanske
narodne skupnosti ustanovila z namenom, da dobijo kulturne dejavnosti in pobude, ki
jih načrtuje, promovira in izvaja italijanska narodna skupnost v Sloveniji, organizirano
obliko in strateški pomen40. Pomembno vlogo pri kulturnem razvoju italijanske narodne skupnosti imajo tudi posebne institucije, ki jih sofinancira Slovenija. Te institucije so
založniška hiša EDIT z Reke, ki izdaja knjige in pesniške zbirke avtorjev italijanske narodne skupnosti, Italijanska drama na Reki in Center za zgodovinske raziskave iz Rovinja.
Na osnovi meddržavnih kulturnih in medregionalnih sporazumov intenzivno potekajo
stiki z državo matičnega naroda, ki obsegajo najrazličnejša gostovanja glasbenih in gledaliških skupin, likovne razstave in drugo.
35 Novak – Lukanovič 2008: 115-117.
36 Več o ekonomski analizi stroškov in koristi, ki jih znanje jezika prinaša glejte Ortega 2007.
37 Tako tudi Halasz 2004.
38 Delovna skupina Alpe-Jadran (2004): 295.
39 Pripadniki italijanske narodne skupnosti imajo tri knjižnice. V okviru razvejane mreže javnih
knjižnic, ki delujejo na nardonostno mešanem območju, so posebni oddelki namenjeni italijanski
kulturi, publicistiki in revijalnim izdajam. Prav tako izvajajo literarne večere, predstavitve pesnikov in
pisateljev, knjižnične razstave in podobno.
40 http://www.mnz.gov.si/si/manjsine/italijanska_narodna_skupnost/.
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Kulturni programi morajo upoštevati posebna načela manjšinske kulturne politike. Po načelu subjektivitete je lahko manjšinska skupnost predlagateljica lastnega programa. To možnost daje Obalni samoupravni skupnosti italijanske narodne skupnosti
kot osrednji krovni organizaciji že Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(ZSNS41). Po načelu integracije se lahko pripadniki narodnosti prijavijo v druge programe, ministrstva, pristojnega za kulturo. Čedalje večji pomen pridobivajo programi
evropskih strukturnih skladov, pri čemer je v ospredju Evropski socialni sklad. Načelo
uporabe posebnih ukrepov pa zagotavlja, da se z njihovo pomočjo upoštevajo posebne
okoliščine posameznih manjšinskih skupnosti.

3.2.1 Uresničevanje predpisov: Subjektivno ovrednotenje
pravnih in institucionalnih možnosti
Na vprašanje ali so predpisi in institucionalne možnosti, ki jih imajo pripadniki
k italijanski narodni skupnosti na voljo za uveljavljanje interesov na področju kulture
učinkoviti, lahko odgovorimo tudi s pomočjo izsledkov longitudinalne primerjalne raziskave Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Ta je proučila kazalnike narodnostne identitete ter razmerja med etnijami v stiku na obeh straneh meje42. Raziskava je
vključila vrsto vprašanj, s pomočjo katerih so poskušali prepoznati stališča Italijanov in
pripadnikov večinskega naroda (Slovencev) do strukturnih dejavnikov, ki vplivajo na
položaj italijanske skupnosti v Italiji. Ocene pripadnikov večine in manjšine se razlikujejo. Pripadniki večine se bolj kot pripadniki manjšine nagibajo k višjim ocenam pravnih možnosti in institucionalne podpore v prid obeh manjšin. Kljub večji kritičnosti je
tudi pretežna večina pripadnikov manjšine pozitivno ovrednotila doseženo na področju
uresničevanja kulturnih pravic manjšine. V primerjavi z respondenti, ki so pripadniki
madžarske narodne skupnosti, so se Italijani odrezali veliko bolje in z bolj optimističnim
pogledom na prihodnost. To na INV s pomočjo omenjene raziskave pojasnjujejo zlasti z
zgodovinskimi dejavniki in oporo pri matičnem narodu v smislu statusa kulture in jezika matičnega naroda v širših evropskih okvirih, ki dajejo položaju in samozavesti obeh
skupnosti različen pečat.
Ena temeljnih manjšinskih pravic je tudi pravica do informiranja, ki obsega tri problemske sklope:
a) možnost italijanske skupine, da tvori in diseminira informacije o sebi ter o
okolju, v katerem živi, v svojem lastnem jeziku;
b) prisotnost problematike italijanske manjšine v medijih, ki uporabljajo jezik
večinskega naroda in
c) nenazadnje možnosti za sprejemanje informacij v italijanščini iz matične
države in temu analogno možnosti posredovanja informacij, ki jih tvori italijan
ska narodna skupnost v prostor matične države43.
41
42

Uradni list RS, št.77 /2007.
Projekt »Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru«, Inštitut za
narodnostna vprašanja, Vodja Projekta prof. Dr. Albina Nečak Luk.
43 Pavlovič, Položaj italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, http://lgi.osi.hu/publications/books/mmcpxyu/07.pdf: 80
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Mednarodne obveznosti na tem področju je mogoče najti v 9. členu že omenjene
Okvirne konvencije o zaščiti narodnih manjšin, ki pogodbenicam prepoveduje oviranje
pripadnikov narodnih manjšin pri ustanavljanju in uporabi tiskanih medijev. V okviru
radijskega in TV oddajanja morajo pogodbenice pripadnikom manjšine zagotoviti možnosti ustanavljanja in uporabe svojih lastnih občil. Dejansko raven varstva je mogoče
ugotoviti s pomočjo kazalnikov dostopa manjšin do osrednjih medijev (javnih in zasebnih), delovanja manjšinskih medijev in poročanja medijev o temah, ki zadevajo manjšine. Dostop do medijev po mnenju Petkovićeve44 vključuje dostop, kot na primer, koliko je v osrednjih medijih programov in rubrik, ki obravnavajo manjšinske teme. Zelo
pomemben je dostop do radijskih in televizijskih programov. Prav tako je pomemben
obseg in trajanje programov za manjšine na javnih radiotelevizijah v smislu, ali se morda
ne predvajajo v najmanj gledanih terminih in podobno pa tudi to, koliko so manjšinski
novinarji vključeni v proces produkcije teh programov. Dostop do osrednjih medijev
vključuje tudi udeležbo predstavnikov manjšin v upravnih odborih in uredništvih javnih medijev. Pomanjkljivo znanje uradnega jezika je lahko ključna ovira za novinarje, pripadnike etničnih manjšin, zato so potrebni ukrepi, ki tem novinarjem pomagajo
doseči potrebno raven jezika. Pomemben je tudi način delitve subvencij manjšinskim
medijem45. Ko gre za kazalec poročanja medijev o manjšinah, pa ima pomembno vlogo
zakonodaja in etični kodeksi, ki prepoveduje razširjanje etnične nestrpnosti.
Časopisna založniška dejavnost se opravlja v založniški hiši EDIT na Reki, ki ima
v Kopru dopisniško agencijo A.I.A., ki izdaja dnevnik La Voce del Popolo. Na narodnostno mešanem območju pa izhajajo še kulturno informativni listi: La Cittá, il Mandracchio, Lasa pur dir, Il Trillo ter druge priložnostne publikacije.
Zelo pomembno vlogo na področju javnega obveščanja italijanske manjšine imata
radio in televizija Koper/Capodistria, ki sta del Javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, vendar jima je zagotovljeno samostojno vodenje programske politike in neposreden
vpliv na imenovanje direktorjev in urednikov46. Z narodnostnim programom RTV zagotavlja uresničevanje ustavnih pravic italijanske narodne skupnosti na področju radijskega in televizijskega javnega obveščanja. Zlasti zagotavlja verodostojne in nepristranske
informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo
objektivno javno obveščenost pripadnikov avtohtone italijanske narodne skupnosti v
Republiki Sloveniji.
Radio Koper/Capodistria je pričel predvajati oddaje v italijanskem jeziku že leta
1945 in danes oddaja že 18. ur dnevno v italijanskem jeziku. Poleg informativnih oddaj
44

Petković, Koliko medijev manjšinam?, http://mediawatch.mirovni-institut.si/bilten/seznam/14/manjsine/
45 Primerjalni viri so pokazali, da lahko financiranje iz izključno državnih subvencij ovira učinkovitost
manjšinskih medijev. Zaslomba v gospodarstvu bi bila trajnejša rešitev za finančne težave medijev,
delitev sredstev s pomočjo predstavnikov manjšin, pa pogosto onemogoča neodvisnost manjšinskih
medijev od manjšinskih funkcionarjev. Povzeto po Petković, Koliko medijev manjšinam?, http://mediawatch.mirovni-institut.si/bilten/seznam/14/manjsine/.
46 Delovna skupina Alpe-Jadran (2004): 296
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program obsega tudi različne kulturne, gospodarske, športne, in kontaktne oddaje. Televizija Koper, Capodistria je začela delovati leta 1971 in oddaja 9,5 ur ob torkih, sredah,
petkih, sobotah in nedeljah ter 7,5 ur ob ponedeljkih in četrtkih program z najrazličnejšo vsebino, ki obravnava življenje in delo italijanske narodne skupnosti v Sloveniji
in na Hrvaškem. Po podatkih Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane 90% pripadnikov italijanske narodne skupnosti ter 60% vsega prebivalstva narodno mešanega
ozemlja redno spremlja oddaje teh dveh manjšinskih medijev47. Vsebine programov ne
le informirajo pripadnike italijanske narodne skupnosti, ampak tudi prispevajo k promociji Slovenije, kajti program lahko sprejemajo skoraj po celi Italiji48. Poleg tega od leta
1999 oddaja čezmejna TV in dvojezična oddaja Lynx magazin. Narodnostni programi se
financirajo iz državnega proračuna in iz prispevka. Slovenska tiskovna agencija pa ima
obveznost, da v okviru javne službe zagotovi vsebine o delovanju avtohtone italijanske
narodne skupnosti v Republiki Sloveniji49.

3.3.1 Uresničevanje predpisov: skrb za boljšo in
pozitivnejšo medijsko podobo
Slovenija vsaj v delu, ki se tiče pravne ureditve zagotavlja visoko raven varstva narodne skupnosti na področju medijev in omogoča dostop do osrednjih medijev in vpliv na
oblikovanje uredniške politike javne RTV. Na javni RTV ima narodna skupnost radijski
in televizijski program v jeziku narodnosti, posebna uredništva pa vodijo pripadniki
narodne skupnosti. Kljub navidez vzorno urejenemu položaju, pa je potrebno dodati,
da gre za programe in tiskane medije, ki delujejo v skromnih finančnih, kadrovskih in
tehničnih pogojih. Podrobneje bi bilo treba preučiti dejanski doseg in obseg teh programov ter obseg finančnih sredstev, ki je na voljo za produkcijo radijskih in televizijskih
programov v manjšinskem jeziku50. Obalna narodna skupnost je že večkrat opozorila na
potrebno zagotovitev stabilnih virov financiranja RTV programov za italijansko narodno skupnost, RTV pa na potrebo po bolj uravnoteženem financiranju iz virov RTV in
proračuna. Prav tako so bila dana opozorila o zagotovitvi potrebnih finančnih sredstev
za razvoj dnevno informativnega tiska za italijansko narodno skupnost. Vsekakor bi priporočali iskanje sredstev izven proračunskih virov. Po mnenju Širokove51 so zaskrbljujoči tudi mnogi prispevki o vsem, kar je italijanskega in kar se neposredno ali posredno
dotika tudi italijanske manjšine v Sloveniji, saj so obremenjeni z nestrpnostjo52.

47 Predlog Resolucije (16.7.2007): 101.
48 Delovna skupina Alpe-Jadran (2004): 296
49 Zakon o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen) (Uradni list. RS, št. 50/2011)
50 Petković, Koliko medijev manjšinam?, http://mediawatch.mirovni-institut.si/bilten/seznam/14/manjsine/
51 Širok, Italijani in italijanska manjšina v slovenskih medijih, http://mediawatch.mirovni-institut.si/
bilten/seznam/14/manjsine/
52 Prav tam.
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4. RAZMERJA DO UPRAVE IN PRAVOSODJA
S POUDARKOM NA ENAKOPRAVNI RABI
ITALIJANŠČINE (JAVNA RABA, VIDNA
DVOJEZIČNOST) IN ZAPOSLOVANJU
Javna raba jezika se nanaša tako na zasebno kot tudi na javno in poslovno življenje
pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Tudi Varrenes53 razlikuje med kategorijo,
ki se nanaša na uporabo jezika posameznika v zasebni domeni in med kategorijo, ki se
nanaša na uporabo jezika posameznika v uradnih institucijah.
To pravico njeni nosilci uresničujejo preko dvojezičnosti v krajevnih tablah, opozorilih in drugih navodilih, kot jih določajo statuti v dvojezičnih občinah (vidna dvojezičnost). Izjemno pomembna je raba jezika italijanske narodnosti v ustni in pisni obliki v
upravi in pravosodju. Pravica do enake rabe italijanščine temelji na 11. členu Ustave RS,
ki je določil italijanščino za uradni jezik na območjih občin, kjer živi italijanska narodna
skupnost, območja pa so določena z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih
območij (ZUODNO-UPB1)54 Zelo široko pravno podlago daje javni rabi italijanščine
Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS)55, ki naj bi omogočil njeno enakopravno rabo
v vseh sferah družbenega življenja (Italijanščina je v javni rabi pri uradnem delovanju
državnih organov in organov samoupravnih skupnosti, kadar ti odločajo o pravicah posameznikov na narodnostno mešanem območju; na narodnostno mešanem območju se
lahko obrati, lokali in drugi poslovni prostori poimenujejo v italijanščini; jezik v medijih
je lahko tudi italijanski in podobno).

4.1 Enakopravna raba italijanščine v upravi
Na narodnostno mešanem območju uprava posluje tudi v jeziku narodne skupnosti . Če stranka v postopku uporablja jezik narodne skupnosti, uprava vodi postopek
v jeziku narodne skupnosti in izdaja pravne in druge akte v postopku v slovenščini in
v jeziku narodne skupnosti. Upravni organ pa je dolžan pred začetkom postopka o tej
možnosti seznaniti stranko. Kadar organ na prvi stopnji vodi postopek tudi v jeziku narodnosti, mora biti tudi drugostopenjska odločba izdana v tem jeziku. To obveznost je v
posebnem poglavju o jeziku v postopku podrobneje opredelil Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2)57, ki je temeljni postopkovni predpis na področju upravnih
postopkov. Na narodnostno mešanem območju, kjer je uradni jezik tudi italijanščina,
teče upravni postopek poleg slovenskega jezika tudi v italijanskem jeziku pod pogojem,
da stranka v tem jeziku vloži zahtevo, na podlagi katere se postopek začne ali pa tudi
56

53
54
55
56
57
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Uradni list RS, št. 108/06.
Uradni list RS, št. 86/2004.
Glejte Zakon o državni upravi (ZDU-1-UPB4) (Uradni list RS, št. 113/2005).
Uradni list RS, št. 24/2006-uradno prečiščeno besedilo.
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kadarkoli med postopkom. V obeh uradnih jezikih teče postopek tudi, kadar stranke
v postopku niso zahtevale postopka v jeziku narodnosti. Organ izda pisno odločbo v
slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti, ustno odločbo pa izda v jeziku, ki ga
stranka razume. Svoj jezik imajo pripadniki italijanske narodnosti pravico po tolmaču
uporabljati tudi v upravnih postopkih, ki se izvajajo izven narodnostno mešanega območja. V teh upravnih procesih izvajajo naloge javni uslužbenci. Na narodnostno mešanem območju, kjer je uradni jezik tudi italijanščina, morajo za zasedbo uradniških delovnih mest izpolnjevati posebne pogoje glede ustreznega znanja italijanščine, pripada
pa jim tudi dodatek za dvojezičnost. V italijanskem jeziku morajo biti objavljeni podatki
o upravnih storitvah organa in elektronski obrazci za izdajo vlog.
Skrb za spoštovanje pravic italijanske narodne skupnosti je izražena v vrsti posameznih predpisov, ki določajo tiskanje obrazcev osebnih dokumentov v italijanščini (osebne izkaznice58, potni listi59, vizumi60) ter izdajo izpiskov in potrdil iz različnih registrov
v slovenščini in v jeziku narodnosti61. ZDU-1-UPB4 pozna podobno zahtevo pri izdaji
pravnih in drugih aktov, kot so npr. orožne listine, vozniška in prometna dovoljenja.
Osebne izkaznice in potne listine so trijezične (slovenščina, italijanščina in angleščina),
dvojezični pa so vozniška dovoljenja in zdravstvene kjnižice. Dvojezični oziroma večjezični dokumenti so obvezni za vse prebivalce narodnostno mešanega območja ne glede
na njihovo narodno pripadnost.
Raba italijanščine se izvaja tudi v cerkvi v okviru koprske škofije, kjer se opravlja
maša v Kopru, Izoli in Piranu62.

4.2 Enakopravna raba italijanščine v pravosodju
Javna raba italijanščine je določena tudi v predpisih o delovanju državne oblasti, ki
se nanaša na različne dejavnosti v zvezi z izvajanjem sodne funkcije. Določajo jo predpisi, ki označujejo pravosodje v ožjem pomenu (sodstvo) in pravosodje v širšem pomenu (tožilstvo, notarji, odvetniki in organi pravosodne uprave). Raba jezika narodnosti
v postopkih, ki jih vodijo organi pravosodja na narodnostno mešanih območjih jamči
tudi to, da bodo v teh procesih spoštovana temeljna načela kazenskega procesnega prava
(načelo kontradiktornosti, ustnosti, javnosti, materialne presoje dokazov in podobno).
Z vidika rabe jezika v pravosodju je izjemno pomembna sodna funkcija, ki izvršuje
zakone, nadzoruje delo državne uprave (upravni spori) in zakonodajo (ustavno sodna
funkcija). Zakon o sodiščih (ZS-UPB4)63 v 5. členu določa poslovanje sodišč v italijanščini na območjih, kjer živi avtohtona italijanska narodna skupnost, če stranka, ki živi
58
59
60
61

Glejte 6. člen Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-UPB2) (Uradni list RS, št. 71/2008) .
Zakon o potnih listinah (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 3/06).
Zakon o tujcih (ZTuj-2) (Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno besedilo.
Glejte npr. peti odstavek 23. člena Zakona o matičnem registru (ZmatR-UPB2) (Uradni list RS, št.
11/2011), ki določa izdajo izpiskov in potrdil iz matičnega registra v slovenščini in v jeziku narodnostne
skupnosti na narodnostno mešanem območju.
62 Komac 1999: 45
63 Uradni list RS, št. 27/07.
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na tem območju, uporablja italijanski jezik. Predsednik višjega sodišča imenuje tudi potrebno število sodnikov porotnikov, ki aktivno obvladajo italijanski jezik za odločanje v
zadevah, v katerih je pristojno sodišče iz narodnostno mešanega območja (3. odstavek
45. člena). Kadar sodišče višje stopnje odloča o pravnih sredstvih v zadevah, v katerih je
sodišče nižje stopnje vodilo postopek tudi v italijanskem jeziku, izda odločbo tudi v prevodu v italijanski jezik. Stroške, povezane z uporabo jezika italijanske narodnosti pred
sodišči pa krije Republika Slovenija. Zelo obširne določbe o rabi jezika vsebuje Sodni
red64, ki v petem poglavju ureja poslovanje sodišč na narodnostno mešanemu območju.
Italijanščina je v poslovanju teh sodišč enakopravna slovenščini. To pomeni, da se s Sodnim redom realizira pravica stranke, da sodeluje v postopku v svojem jeziku, odločbe pa
se izdajajo v slovenskem in italijanskem jeziku.

4.3 Uresničevanje predpisov: potrebni so dejanski ukrepi
za zmanjševanje razkoraka med zakonodajnim okvirom
in praktičnim izvajanjem na področju javne rabe jezika
Italijanska narodna skupnost je bila pobudnica priprave predloga zakona o dosledni enakopravni rabi jezika narodne skupnosti v vseh sferah družbenega življenja, saj
opozarja na razkorak med zakonodajnim okvirom in praktičnim izvajanjem v zvezi z
uporabo italijanskega jezika na področju javnih služb, v zvezi z gospodarskimi in družbenimi dejavnostmi in tudi v odnosu do lokalnih izpostav državne uprave. Omenjena
kritika je bila dana tudi v priporočilih Odbora ministrov o uporabi Evropske listine o
regionalnih ali manjšinskih jezikih v Sloveniji65.
Rezultati že omenjene študije INV Dvojezičnost v Sloveniji nakazujejo, da je italijanski jezik vedno manj prisoten v javni rabi ter da se pri jezikovni izbiri sami pripadniki italijanske narodnosti jezikovno prilagajo. Njihova jezikovna izbira ni zaradi
nižjega nivoja kompetence v italijanskem jeziku, ampak zaradi neznanja italijanskega
jezika sogovorcev in da so zaradi komunikacije prisiljeni opustiti italijanski jezik66. Na
to je v svojem poročilu opozoril tudi Svetovalni odbor o Okvirni konvenciji za varstvo
manjšin pri Svetu Evrope67.

5. SKUPNI GOSPODARSKI INTERESI IN RAZVOJ
Gospodarski dejavniki manjšine imajo pomembno vlogo pri razvoju obmejnih
območij in za krepitev čezmejnega sodelovanja. Nasploh je gospodarska komponenta
izjemno pomembna za ustvarjanje ekonomske osnove za uspešno delovanje narodne
64
65
66
67
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Npr. Priporočilo Sveta Evrope, Odbor ministrov RecChl (2007): 5.
Novak – Lukanovič (2008): 91.
Svet Evrope (31.marec 2011): 22.
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skupnosti. Z večjo ekonomsko osnovo bodo dejavnosti manjšine postale na različnih
področjih bistveno bolj razgibane, manjšina pa vitalnejša.
Italijanska narodna skupnost sicer nima ustanovljenih posebnih gospodarskih organizacij in interesnih združenj, kot jih ima slovenska manjšina v Italiji. Je pa območje,
kjer živi italijanska narodna skupnost izrazito usmerjeno v razne storitvene dejavnosti,
bančništvo in zavarovalništvo. V njih pa so zastopani tudi pripadniki italijanske narodne
skupnosti. Organizacije italijanske manjšine so vključene tudi v razvojne projekte, sofinancirane iz državnega in evropskega proračuna. Strateški projekt Jezik/Lingua je eden
od pomembnejših projektov Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Italija
– Slovenija v finančnem obdobju 2007-2013, v katerem sodelujeta italijanska narodna
skupnost v Sloveniji68 in slovenska manjšina v Italiji69.
Posebne pravice narodne skupnosti, določene z Ustavo RS ne vključujejo posebnih
pravic na gospodarskem področju. Je pa Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP)70v 5.
členu omogočil tudi posebne vire za zagotavljanje gospodarske osnove za italijansko narodno skupnost in ji skupaj z madžarsko narodno skupnostjo namenil 2,5% kupnine (7.
člen), zbrane v procesu lastninjenja. Ta sredstva se pri Javnem skladu za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja zbirajo na posebnem računu in ločeno
od preostalih proračunskih sredstev71. Javni sklad izvede javni razpis na osnovi vsakoletnega programa razvoja gospodarskih osnov za avtohtoni narodni skupnosti. Sredstva
se lahko dodeljujo le kot krediti in garancije, kar zagotavlja, da se sredstva vračajo v
sklad v obliki odplačil posojil in obresti. To ne velja za financiranje razvojnih programov
italijanske narodne skupnosti, ki ji je omogočeno tudi nepovratno financiranje. Zlasti po
vstopu Slovenije v Evropsko unijo so pričeli pridobivati na pomenu tisti instrumenti, ki
imajo za cilj spodbuditi skladni regionalni razvoj ter evropsko socialno in ekonomsko
kohezijo. Ti instrumenti so sofinancirani iz državnega in evropskega proračuna.

Uresničevanje predpisov: večji izkoristek »palete«
institucionalnih možnosti
Z vstopom Slovenije v EU je na voljo veliko instrumentov, ki imajo za cilj ekonomski in socialni razvoj narodnostno mešanih obmejnih območij, to paleto najrazličnejših
priložnosti pa bi bilo treba še bolje izkoristiti.
Nasploh pa bi nove rešitve povečale ekonomsko moč manjšine, internacionalizacijo podjetij in vzpodbudile nove investicije na narodnostno mešano območje. Že danes
dobro sodelovanje italijanske manjšine z gospodarskimi strukturami slovenske manjšine
v sosednjih državah bi veljalo nadgraditi, saj usklajen nastop doma in na tujih trgih lahko naredi obstoječe instrumente še učinkovitejše, manjšino pa vitalnejšo in močnejšo.
68

Projektni partnerji so med drugim tudi Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti –Italijanska
unija, Koper, Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Koper in Promocijsko, kulturno,
izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi, Koper.
69 http://www.jezik-lingua.eu/index.html
70 Ur. list RS, št. 45 /95
71 Do te spremembe je postopek razdeljevanja sredstev izvajalo ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
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POVZETEK
Članek predstavlja vsebine pravne zaščite slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki
izhajajo iz določil v občinskih in pokrajinskih statutih ter pravilnikih o delovanju občinskih in pokrajinskih svetov. Zajete so javne uprave na slovensko govorečem območju 32
občin v Pokrajinah Trst, Gorica in Videm, ki je pravno opredeljeno v zaščitnem Zakonu
38/2001. Analiza upošteva določila državnega zaščitnega Zakona 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji in okvirnega Zakona 482/1999 o zaščiti zgodovinskih
jezikovnih manjšin v Italiji v treh sklopih: raba slovenskega jezika v odnosih med javno
upravo in občani, raba slovenskega jezika v občinskih in pokrajinskih svetih in vidna
dvojezičnost. Na podlagi opravljene analize opažamo, da je slika stanja nehomogena.
Statuti sedmih dvojezičnih občin v tržaški in goriški pokrajini so z vidika manjšinske
zaščite najbolj popolni. Statuti preostalih občinskih in pokrajinskih uprav le delno vsebujejo omenjena določila o javni rabi slovenskega jezika ali pa jih sploh ne.

ABSTRACT
The article illustrates the contents of the legal protection of the Slovene national community in Italy as provided by the dispositions of municipal and provincial statutes and
municipal and provincial councils’ activity regulations. The analysis involved public administrations in the Slovenian speaking area of the 32 municipalities in the Provinces of
Trieste, Gorizia and Udine, as defined by Law for the protection of the Slovene national
minority 38/2001. Specifically, the dispositions of the Law for the protection of the Slovene
national community in Italy 38/2001 and those in the Law for the protection of the historical linguistic minorities in Italy 482/1999 have been considered. The focus was on three fields: the use of the Slovenian language in the relations between the public administrations
and the citizens, the use of the Slovenian language in municipal and provincial councils,
and visual bilingualism. The analysis allowed us to observe that the state of the art is not
homogeneous. The Statutes of seven bilingual municipalities in the Provinces of Trieste
and Gorizia are, from the viewpoint of minorities’ protection, the most complete, while
those of the remaining municipal and provincial administrations contain the mentioned
dispositions on the public use of the Slovenian language only partially or not at all.

49

Zaira Vidau, Robert Štoka

Ključne besede: javna raba slovenskega jezika v Italiji, javna uprava, manjšinske pravice, slovenska narodna skupnost v Italiji, statut
Key words: minority rights, public administration, public use of Slovene language in Italy, Slovene national community in Italy, statute.
Analitično kazalo:
občina
pokrajina
raba slovenskega jezika v odnosih med javno upravo in občani
raba slovenskega jezika v občinskih in pokrajinskih svetih
vidna dvojezičnost
statut
pravilnik o delovanju občinskih svetov
pravilnik o delovanju pokrajinskih svetov

1. UVOD
Namen članka je predstaviti analizo pravne zaščite slovenske narodne skupnosti v
Italiji, ki izhaja iz določil občinskih in pokrajinskih uprav. Želeli smo preveriti, kako se
vsebine državnega zaščitnega Zakona 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v
Italiji pojavljajo v občinskih in pokrajinskih statutih ter pravilnikih o delovanju občinskih in pokrajinskih svetov.
Občine in pokrajine imajo avtonomijo in normativno oblast, ki omogoča, da se
prilagodijo državni zakonodaji. Obenem se Zakon 38/2001 o zaščiti slovenske narodne
skupnosti v Italiji in okvirni Zakon 482/1999 o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin
v Italiji izrecno sklicujeta na občine in pokrajine kot ključne dejavnike izvajanja pravne
zaščite manjšin. Občine in pokrajine so namreč krajevne enote, ki imajo neposreden
stik s prebivalstvom. So temeljne institucije, ki določajo javno rabo slovenskega jezika
v odnosih z občani, upravljanju, javnem komuniciranju, toponomastiki itd. Krajevne
uprave so se po uvedbi omenjenih Zakonov 482/1999 o zaščiti zgodovinskih jezikovnih
manjšin v Italiji in 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji opredelile, ali
se želijo vključiti v območje izvajanja manjšinske zakonodaje. Predvideni postopek določa, da mora to podpreti vsaj 15 % prebivalstva ali vsaj ena tretjina občinskih svetnikov.
Območje, kjer se uveljavljajo pravice slovenske narodne skupnosti v Italiji, je določeno v
odloku Predsednika Republike z dne 12. septembra 2007. Zajema 32 občin: Devin-Nabrežina, Repentabor, Milje, Dolina, Zgonik in Trst v Pokrajini Trst; Krmin, Doberdob,
Gorica, Tržič, Ronke, Zagraj, Števerjan in Sovodnje ob Soči v Pokrajini Gorica; Ahten,
Čedad, Dreka, Fojda, Srednje, Bardo, Naborjet-Ovčja Vas, Neme, Prapotno, Podbonesec, Rezija, Sveti Lenart, Špeter, Sovodnje, Srednje, Tipana, Trbiž in Tavorjana v Pokrajini Videm ter pokrajine Trst, Videm in Gorica.
Vprašanje zaščite slovenske narodne skupnosti v Italiji v statutih javnih uprav sta v
različnih obdobjih že obravnavala Coren (2003, 2004) in Brezigar (1991). Oba preverjata
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vlogo občin pri zaščiti slovenskega jezika na podlagi analize statutov nekaterih krajevnih
uprav v Pokrajinah Trst, Gorica in Videms, ki sodijo v območje zgodovinske naselitve slovenske manjšine v Italiji. Coren (2003, 2004) poudarja, da lahko občine vključijo v svoje statute »specifična pravila, tudi glede na zgodovinske in etnične posebnosti
upravljanega ozemlja«. To je najprej omogočil italijanski državni Zakon 142/1990, ki je
občinam priznal pravico do avtonomije na podlagi odobritve svojega statuta. Zakonski
odlok 267/2000 je nato nadomestil in dopolnil Zakon 142/1990. Na tej podlagi lahko
statutarna določila uvrščamo med temeljne vire italijanskega pravnega sistema, kot poudarja tudi avtor: »V okviru lastnih pristojnosti krajevne uprave danes niso več v podrejenem položaju v odnosu med deželo in državo, saj morajo obvezno spoštovati le temeljna
načela, ki izhajajo iz deželnih in državnih zakonov.« To je omogočilo razvoj manjšinske
zaščite »od spodaj navzgor«, ki ni odvisna od posredovanja državnih ali deželnih oblasti.

2. METODOLOŠKI OKVIR
Analiza pravnih določil krajevnih uprav temelji na študiji statutov in pravilnikov
o delovanju občinskih in pokrajinskih svetov 32 občin in treh pokrajin, ki so v seznamu
Zakona 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji. Analizo sestavljajo trije
sklopi:
1. raba slovenskega jezika v odnosih med javno upravo in občani (8. člen Zakona 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji; 8. in 9. člen Zakona
482/1999 o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin v Italiji);
2. raba slovenskega jezika v občinskih in pokrajinskih svetih (9. člen Zakona
38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji; 7. člen Zakona 482/1999
o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin v Italiji);
3. vidna dvojezičnost (10. člen Zakona 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji; 10. člen Zakona 482/1999 o zaščiti zgodovinskih jezikovnih
manjšin v Italiji).
Statute izbranih občinskih in pokrajinskih uprav smo poiskali na njihovih spletnih
straneh. V primerih, ko občinska uprava ni imela dostopne spletne različice statuta, smo
jo prosili za izvod besedila statuta. Zbiranje pravilnikov o delovanju občinskih in pokrajinskih svetov je podobno potekalo s pomočjo občinskih in pokrajinskih spletnih strani.
V primerih, ko pravilniki niso bili dostopni, smo pisno in telefonsko vzpostavili stik s
krajevno upravo in zaprosili za izvod pravilnika. Nekatere občinske uprave v Pokrajini
Videm nam niso posredovale svojih pravilnikov, zato je analiza teh dokumentov za omenjeno območje omejena na uprave, katerih dokumentacija je bila dostopna na spletu.
Zbiranje in analiza gradiva sta potekala v obdobju od maja 2012 do novembra 2013.
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3. RABA SLOVENSKEGA JEZIKA V ODNOSIH MED
JAVNO UPRAVO IN OBČANI
Rabo slovenskega jezika v upravljanju in delovanju občinske oz. pokrajinske uprave
ter v odnosih med občani in javno upravo ureja 8. člen Zakona št. 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji. Slednji priznava občanom pravico do rabe slovenščine
v odnosih s krajevnimi upravnimi in sodnimi oblastmi ter podjetji, ki na podlagi koncesij opravljajo storitve javne koristi: v ustni in pisni obliki, v aktih in ukrepih, namenjenih
javni rabi, vključno z obrazci in dokumenti osebnega značaja; v osebnih izkaznicah in
potrdilih matičnega urada; v javnih sporočilih in uradnih objavah. V ta namen zainteresirane javne uprave prilagodijo svoje urade, notranjo organizacijo in osebje. V središčih
mest Trst, Gorica in Čedad morajo javne uprave odpreti namenske službe, namenjene
poslovanju v slovenskem jeziku. Člen obenem predvideva, da morajo občine in pokrajine v skladu s 6. odstavkom tega člena v okviru svoje statutarne avtonomije poskrbeti
za morebitne spremembe in dopolnila svojih statutov, v skladu z določili tega zakona.
Tudi 8. in 9. člen Zakona 482/1999 o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin v Italiji sicer v omejeni obliki obravnavata podobne jezikovne pravice. Člena sta bila v glavnem aktualna za slovensko narodno skupnost do leta 2011, ker sta omogočala črpanje
sredstev za jezikovne službe. Leta 2011 so se začela financiranja, namenjena občinam in
pokrajinam za rabo slovenskega jezika in jezikovne službe na podlagi finančnih virov 8.
člena Zakona 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji.
Po uvedbi Zakonov 482/1999 o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin v Italiji
in 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji se je za slovenski jezik ustalil dvojni sistem javne rabe manjšinskega jezika v odnosu med javnimi ustanovami in
javnostjo (Vidau 2014: 189). Prvi sistem zadeva sedem dvojezičnih občin s slovenskim
in italijanskim jezikom poslovanja in osebja na Tržaškem in Goriškem (Dolina, Zgonik, Repentabor, Devin- Nabrežina, Števerjan, Doberdob in Sovodnje ob Soči), ki so
pred uvedbo namenskih jezikovnih služb omogočale ustne in pisne stike z javnostjo v
slovenskem jeziku na podlagi določil Zavezniške vojaške uprave iz povojnega obdobja,
manjšinskih pravic iz Posebnega statuta Londonskega memoranduma in od leta 1992
naprej tudi svojih statutov. Drugi sistem zadeva uvedbo namenskih jezikovnih služb,
kar je bila novost predvsem v tistih občinah, ki pred tem niso uporabljale slovenščine v
svojem poslovanju. Te namenske službe so leta 2013 delovale v sedemnajstih občinskih
upravah (v štirih občinah na Tržaškem, šestih občinah na Goriškem in sedmih občinah
na Videmskem) ter v tržaški in goriški pokrajinski upravi1. Večinoma so občine in pokrajine to prakso vpeljale na podlagi Zakona 482/1999 o zaščiti zgodovinskih jezikovnih
manjšin v Italiji, ki je še pred Zakonom 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v
1
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Pokrajina Trst je s projektnimi sredstvi zaposlila osebo z znanjem slovenskega jezika v svojem uradu
za stike z javnostmi. Pokrajina Gorica ima poleg namenske jezikovne službe za določen čas tudi svojo
Službo za jezikovne identitete s stalno zaposlenim osebjem za poslovanje v slovenskem in furlanskem
jeziku. Pokrajina Videm je od leta 2004 vzpostavila Službo za promocijo identitet, v okviru katere je
do leta 2011 delovala tudi služba za slovenski jezik, poleg furlanskega in nemškega jezika, na podlagi
projektnih sredstev (Sussi in drugi, 2011). Služba za slovenski jezik je bila nato ukinjena.
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Italiji namenjal sredstva za tovrstne storitve v jeziku manjšine. Preostale občinske uprave
so uvedle javno rabo slovenščine pri stikih z uporabniki od leta 2011 naprej, ko so se
začela letna financiranja na podlagi 8. člena Zakona 38/2001 o zaščiti slovenske narodne
skupnosti v Italiji.
Raba slovenskega jezika je v statutih možna v različnih oblikah: ustna in pisna raba
slovenskega jezika v odnosih med občani in upravo; dvojezični javni akti in dokumentacija; sporočila za javnosti v slovenskem jeziku; znanje jezika med osebjem; znanje jezika
občinskih tajnikov in njihovih namestnikov; dvojezičnost statutov; znanje slovenskega
jezika varuha človekovih pravic; prevajalska služba; dvojezičnost referendumov; raba
slovenščine pri zunanjih subjektih s koncesijo za določene storitve.

3.1 STATUTI OBČIN V TRŽAŠKI POKRAJINI
Štiri dvojezične občine v tržaški pokrajini priznavajo in s statutom urejajo rabo slovenskega jezika v svojem poslovanju: Devin-Nabrežina, Dolina, Repentabor in Zgonik.
Občina Devin-Nabrežina zagotavlja vsem državljanom v odnosu z javnimi službami in občinskimi uradi pravico do rabe slovenskega jezika bodisi v ustni bodisi v
pisni obliki in odgovor v istem jeziku, neposredno ali ob prisotnosti tolmača (4. člen).
Občinski tajnik naj bi med zahtevanimi pogoji po možnosti obvladal slovenski jezik. V
primeru, da občinski tajnik ne obvlada slovenščine, občinski odbor poskrbi za imenovanje podtajnika, ki ga izbere med občinskimi funkcionarji, ki obvladajo slovenski jezik
(35. člen). Za nekatera mesta v organigramu zaposlenih, ki so določena s pravilnikom
(43. člen), je znanje slovenščine obvezno. V vseh oblikah ljudskega sodelovanja, predvidenih po statutu, je zagotovljena pravica do rabe slovenskega jezika (58. člen). Varuh
človekovih pravic mora po statutu obvladati oba jezika, slovenskega in italijanskega (73.
člen). Statut je sestavljen tudi v slovenskem jeziku (75. člen).
Občina Dolina namenja rabi slovenskega jezika II. poglavje svojega statuta. V njem
zagotavlja družbeno enakopravnost slovenskega jezika v okviru delovanja občine. Nazivi
v uradnih dopisih, na žigih občinskih uradov ter na občinskem praporu ter grbu so dvojezični. Vsi občinski akti, ki so namenjeni objavi, so sestavljeni v obeh jezikih (14. člen).
Občani lahko uporabljajo slovenski jezik v ustnih in pisnih stikih z občinsko upravo in
občinskimi institucijami in imajo pravico do odgovora v tem jeziku. Občinska uprava
skrbi, da imajo uradi na voljo dvojezične obrazce. Ureja obvestila za javnost v obeh jezikih, med drugim tudi sklice občinskih svetov in dnevne rede. Občinski funkcionarji,
uradniki in delavci morajo poznati slovenski jezik, kar preverjajo razpisi in izbori (16.
člen). Tudi popis vseh občinskih premičnin in nepremičnin mora biti dvojezičen (83.
člen). Tudi pravilnik o računovodstvu (86. člen) in statut (97. in 99. člen) morata biti
dvojezična.
Občina Zgonik in Občina Repentabor v 1. členu svojih statutov predvidevata rabo
slovenščine v ustni in pisni obliki bodisi v notranjih bodisi v zunanjih odnosih. Podobno
uporabljajo slovenski jezik v javnih napisih, javnih odredbah, uradnih objavah in nasploh v vseh aktih splošnega značaja in obrazcih (1. člen). Občinski tajnik in podtajnik
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morata po statutu obeh občin obvladati slovenski in italijanski jezik (27. člen in 32. člen
v statutih obeh občin). Tudi varuh človekovih pravic mora imeti dobro ustno in pisno
znanje slovenskega jezika (61. člen v statutu Občine Zgonik in 64. člen v statutu Občine
Repentabor).

3.2 Statuti občin v goriški pokrajini
V Goriški pokrajini tri dvojezične občine od osmih občinskih uprav, ki so vključene v Zakon 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji, priznavajo rabo
slovenskega jezika v odnosih med občani in javno upravo: Doberdob, Števerjan in Sovodnje ob Soči.
Občina Doberdob priznava rabo slovenskega jezika poleg italijanskega v pisni in
ustni obliki na podlagi svojega statuta in veljavnih zaščitnih predpisov o jezikovnih
manjšinskih skupnostih. Statut predvideva, da delo v uradih, osebje in dejavnosti občinskega tajnika zagotavljajo uresničevanje pravice občanov, pripadnikov slovenske narodne skupnosti, do rabe svojega jezika v pisni in ustni obliki v odnosih z občinsko upravo
in da ti prejemajo odgovore od uprave v italijanskem in slovenskem jeziku (8. člen).
Varuh človekovih pravic mora obvladati slovenski jezik (53. člen). Statut je zapisan v
obeh jezikih (59. člen).
Občina Sovodnje ob Soči po 2. členu statuta zagotavlja pisno in ustno rabo slovenščine poleg italijanščine v okviru dejavnosti, ki so v pristojnosti občinskih uradov.
Obenem omogoča rabo slovenskega jezika poleg italijanskega v vseh oblikah soudeležbe
občanov, kot so preverjanja, pozivi, vloge in posvetovalni referendumi (32. člen). Po
statutu je tudi pri dejavnostih, ki so vezane na pristojnosti občinskega tajnika, zagotovljena ustna in pisna raba slovenskega jezika. V primeru, da občinski tajnik ne obvlada
slovenskega jezika, ima pravico do prevajalca oz. tolmača (24. člen). Dogovori z drugimi
javnimi upravami o nalogah ali storitvah so lahko tudi v slovenskem jeziku (29. člen).
Za referendum ne pridejo v poštev zadeve o odobrenih uradnih listinah in ukrepih za
zaščito in ovrednotenje jezika, kulture in izročila slovenske narodne skupnosti (37. člen).
Varuh človekovih pravic mora poznati slovenski jezik (39. člen). Županovi odloki, ki so
predvideni v statutu (56. člen), občinski pravilniki (59. člen) in občinski statut so v obeh
jezikih (60. člen).
Občina Števerjan skrbi za delovanje svojih uradov tako, da občanom, ki pripadajo
slovenski manjšini, zagotavlja v odnosih z občinsko upravo pravico do rabe svojega jezika v pisni in ustni obliki (26. člen). Prav tako omogoča odgovor v italijanskem jeziku
s slovenskim prevodom. Javna obvestila, javni odloki, uradne objave in druge uradne
listine splošnega značaja, ki jih izdaja občinska uprava, so napisani v italijanskem jeziku
s priloženim slovenskim prevodom (26. člen). Isto velja za obrazce. Pri storitvah s koncesijo zunanjih subjektov je treba zagotoviti rabo slovenskega jezika v pisni in ustni obliki
(27. člen). V oblikah ljudske soudeležbe je možna raba obeh jezikov (37. člen). Predlogi,
ki omejujejo pravice slovenske narodne skupnosti, ne morejo biti predmet referenduma
(43. člen).
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Lahko omenimo še določilo v statutu Občine Gorica, ki sicer ne omenja rabe slovenskega jezika v delovanju občinske uprave in v odnosih z občani. Statut predvideva
dodelitev prevajalca za slovenski jezik uradu varuha človekovih pravic, če slednji to potrebuje (90. člen). Statut Občine Zagraj sicer prepoznava rabo vseh zgodovinskih jezikov
in krajevnih govoric, vendar na zborih in javnih srečanjih, ki nimajo uradnega značaja
(7. člen).

3.3 Statuti občin v videmski pokrajini
Na območju Videmske pokrajine izmed 18 občinskih uprav, ki so na seznamu Zakona 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji, le Občina Špeter priznava
rabo slovenskega jezika v odnosih med občani in javno upravo. Statut predvideva tako
organiziranost zaposlenih, da v skladu z Zakonom 482/1999 o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin v Italiji vsaj eden od njih pozna slovenski jezik ali narečja, kar zagotavlja
ustno in pisno rabo tega jezika v poslovanju javne uprave. V javnih razpisih poznavanje
zaščitenega jezika vsekakor pomeni prednost (člen 48).

3.4 Statuti pokrajin
Med pokrajinami le Pokrajina Trst v svojem statutu omenja, da med izvajanjem
dejavnosti in pristojnosti zagotavlja in uveljavlja pravico do rabe slovenskega jezika (6.
člen). V statutih pokrajin Gorica in Videm ni tovrstnih določil.

4. RABA SLOVENSKEGA JEZIKA V OBČINSKIH IN
POKRAJINSKIH SVETIH
Rabo slovenskega jezika v izvoljenih telesih ureja 9. člen Zakona 38/2001 o zaščiti
slovenske narodne skupnosti v Italiji. Tudi Zakon 482/1999 o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin v Italiji vsebuje 7. člen, ki določa, da se v zbornih organih uveljavlja
pravica do rabe slovenskega jezika tako v ustni kot v pisni obliki. Upoštevali smo statute
in pravilnike o delovanju občinskih in pokrajinskih svetov. V njih se raba slovenskega
jezika med delovanjem tega izvoljenega organa pojavlja v naslednjih oblikah: ustno in
pisno izražanje v slovenskem jeziku med sejami; dvojezičnost sklicev sej občinskih svetov, dnevnih redov, zapisnikov in drugih dokumentov; prisotnost tolmača med sejami;
pravica občinskih svetnikov do ustne in pisne rabe slovenskega jezika v stikih z občinskimi uradi in občinsko upravo; znanje slovenskega jezika občinskega tajnika.
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4.1 Statuti občin in pravilniki o delovanju občinskih
svetov v tržaški pokrajini
V Tržaški pokrajini štiri občine od šestih predvidenih v Zakonu št. 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji v svojem statutu in pravilniku o delovanju občinskih svetov urejajo rabo slovenščine v občinskem svetu: Devin-Nabrežina, Dolina,
Repentabor in Zgonik. Pravilnika o delovanju občinskih svetov občin Milje in Trst ne
vsebujeta določil o rabi slovenščine v tem izvoljenem organu.
Občina Devin-Nabrežina zagotavlja pravico do rabe slovenskega jezika v občinskem svetu. Sklic občinskega sveta, dnevni redi, zapisniki in drugi dokumenti morajo
biti tudi v slovenskem jeziku. Poskrbljeno je tudi za prevajalsko službo (15. člen statuta).
Občinski svetniki imajo v stikih z občinskimi uradi in občinsko upravo pravico do rabe
slovenskega jezika in do odgovora v slovenskem jeziku neposredno ali ob pomoči tolmača (20. člen statuta). Občina Devin-Nabrežina vsebuje podobna določila tudi v pravilniku o delovanju občinskega sveta: občinski svetniki lahko komunicirajo v slovenskem ali
v italijanskem jeziku; na sejah je prisotnim zagotovljeno prevajanje in tolmačenje (17.
člen pravilnika o delovanju občinskega sveta).
Občina Dolina zagotavlja pravico do rabe slovenskega jezika v občinskem svetu in
odboru v ustni in v pisni obliki. Prispevki v slovenskem jeziku se prevajajo v italijanski
jezik. Pisni prispevki v slovenskem jeziku so opremljeni s prevodom v italijanski jezik,
za katerega poskrbi prevajalec. Občinski tajnik mora obvladati slovenski jezik (15. in 55.
člen statuta). Tudi sklici občinskih svetov in dnevni redi morajo biti dvojezični (16. člen
statuta). Tajnik sestavi zapisnik v slovenskem in italijanskem jeziku (25. in 43. člen statuta). Pravilnik, ki določa postopek za potrditev zapisnika, mora prav tako biti dvojezičen.
V pravilniku o delovanju občinskega sveta zasledimo podobna določila: seje sklicujejo s
pisnim obvestilom v italijanskem in slovenskem jeziku. Občinski svetniki imajo pravico
do besede v slovenskem ali italijanskem jeziku. Prisotnim je zagotovljeno prevajanje in
tolmačenje (1. člen in 19. člen pravilnika o delovanju občinskega sveta).
Občina Zgonik in Občina Repentabor s statutom zagotavljata, da se vse dejavnosti občinskega sveta odvijajo tudi v slovenskem jeziku. V uradnih stikih z oblastmi, ki
imajo sedež zunaj občine, se uporabljata italijanski in slovenski jezik (9. člen v statutih
obeh občin). Podobna določila so predvidena tudi v pravilnikih o delovanju občinskih
svetov obeh občinskih uprav, ki določata, da se seje sklicujejo s pisnim obvestilom v
italijanskem in slovenskem jeziku. Občinski svetniki lahko komunicirajo v obeh jezikih.
Prevajanje in tolmačenje je zagotovljeno (2. in 17. člen pravilnika o delovanju občinskega sveta Občine Zgonik; 1. in 16. člen pravilnika o delovanju občinskega sveta Občine
Repentabor).
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4.2 Statuti občin in pravilniki o delovanju občinskih
svetov v goriški pokrajini
Na območju Goriške pokrajine imajo tri od osmih občin, ki so vključene v Zakon št.
38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji, predvideno rabo slovenskega jezika
v občinskem svetu: Doberdob, Števerjan in Sovodnje ob Soči. Občina Tržič v svojem statutu vključuje splošno načelo možnosti rabe manjšinskega jezika (15. člen). Občina Gorica
omogoča njegovo rabo ob umeščanju občinskega sveta in rajonskih svetov (12. člen).
Občina Doberdob v svojem statutu predvideva, da so zapisniki sej napisani v slovenskem in italijanskem jeziku. Na sejah občinskega sveta je prisotno osebje za prevajanje prispevkov (18. člen). Občina Doberdob je sporočila, da nima pravilnika o delovanju
občinskega sveta.
Občina Števerjan v svojem statutu zagotavlja pravico do rabe slovenskega jezika v
občinskem svetu, odboru in za župana v notranjem in zunanjem poslovanju v ustni in
pisni obliki (7. člen). Občina Števerjan nima pravilnika o delovanju občinskega sveta.
Statut Občine Sovodnje ob Soči zagotavlja pravico do rabe slovenskega jezika v
občinskem svetu v ustni in pisni obliki v notranjih in zunanjih odnosih (5. člen statuta).
V pravilniku o delovanju občinskega sveta predvideva, da mora biti le-ta sklican v obeh
jezikih (18. člen pravilnika o delovanju občinskega sveta), enako velja za dnevni red sej
(22. člen pravilnika o delovanju občinskega sveta). Zapisniki sej (66. člen pravilnika o
delovanju občinskega sveta) in pravilnik (1. člen pravilnika o delovanju občinskega sveta) so dvojezični.
V pravilnikih o delovanju občinskega sveta občin Krmin, Gorica, Ronke in Tržič
ni določil, ki zadevajo rabo slovenskega jezika. Pravilnika Občine Zagraj nismo prejeli,
prav tako ni dostopen na spletu.

4.3 Statuti občin in pravilniki o delovanju občinskih
svetov v videmski pokrajini
Na območju Pokrajine Videm pokrajine dve občini od 18, vključenih v Zakon
38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji, in sicer Ahten in Tipana, predvidevata rabo slovenskega jezika pri delovanjem občinskih svetov. Občini Grmek in Špeter
omogočata rabo slovenskega jezika in narečja. Občine Sovodnje, Srednje, Tavorjana in
Rezija pa omogočajo ustno rabo krajevnih govoric slovenskega jezika in ne omenjajo
slovenskega jezika.
Statut Občine Ahten določa, da se lahko svetniki v občinskem svetu izražajo tudi
v furlanskem in slovenskem jeziku na podlagi pravil, ki jih določa pravilnik o delovanju
občinskega sveta (24. člen). Občina Ahten nam ni posredovala svojega pravilnika o delovanju občinskega sveta. Slednji ni dostopen na občinski spletni strani.
Statut Občine Grmek omogoče rabo slovenskega jezika ali narečja v občinskem
svetu, odboru in komisijah v skladu s 7. členom Zakona 482/1999 o zaščiti zgodovinskih
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jezikovnih manjšin v Italiji (30. člen). Zapisniki so v italijanskem jeziku, prispevki v slovenskem jeziku ali narečju pa so prevedeni v italijanski jezik. Za to poskrbijo občinski
svetniki v skladu s pravilnikom o izvajanju Zakona št. 482/1999 o zaščiti zgodovinskih
jezikovnih manjšin v Italiji in 9. členom Zakona št. 38/2001 o zaščiti slovenske narodne
skupnosti v Italiji. Pravilnik občinskega sveta je preveden v slovenski jezik, sicer pa ne
vsebuje določil o rabi slovenskega jezika.
Občina Špeter omogoča po statutu rabo slovenskega jezika ali narečja v delovanju
občinskega sveta in komisij (11. člen) v skladu z Zakonoma 482/1999 o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin v Italiji in 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v
Italiji. Priprava zapisnikov je predvidena izključno v italijanščini, prispevki v slovenskem jeziku ali narečju morajo biti prevedeni. Občina Špeter ima pravilnik o delovanju
občinskega sveta preveden v slovenski jezik. V njegovem 3. členu piše, da lahko svetniki
uporabljajo slovenski jezik ali narečje med delovanjem organa in komisij.
Statut Občine Sovodnje omogoča občinskim svetnikom, da med sejami uporabljajo
slovensko narečje (13. člen). Občinska uprava nam je sporočila, da je njihov pravilnik o
delovanju občinskega sveta zastarel.
Občina Srednje omogoča po statutu rabo krajevnega slovenskega narečja v občinskem svetu na podlagi pravilnika o delovanju občinskega sveta v skladu s 6. členom italijanske ustave, deželnim statutom in drugimi zakoni na tem področju (7. člen po statutu).
Župan lahko ob svoji izvolitvi priseže tudi v krajevnem slovenskem narečju (29. člen).
Podobno piše tudi v pravilniku o delovanju občinskega sveta, in sicer da se lahko svetniki med sejami izražajo v krajevnem slovenskem narečju (1. člen pravilnika o delovanju
občinskega sveta). Zapisniki sej so sestavljeni v italijanskem jeziku.
Občina Tipana omogoča v svojem statutu rabo slovenskega jezika v občinskem
svetu v skladu z določili pravilnika (9. člen). Občina Tipana nam ni posredovala svojega
pravilnika o delovanju občinskega sveta, prav tako dokument ni dostopen na spletu.
Občina Tavorjana omogoča v svojem statutu rabo furlanskega jezika in starega slovanskega narečja v občinskem svetu (člen 9). Pravilnik o delovanju občinskega odbora
te občine ne vsebuje določil o rabi manjšinskega jezika.
Občina Rezija omogoča po statutu rabo rezijanščine v občinskem svetu in komisijah v skladu s pravilnikom in principom zaščite jezikovnih manjšin (63. člen). Občinska
uprava nam je sporočila, da je njihov pravilnik o delovanju občinskega sveta zastarel.
Preverili smo še pravilnike občin Čedad, Podbonesec, Naborjet-Ovčja vas in Fojda,
ki ne vsebujejo določil o rabi slovenskega jezika v občinskem svetu. Občina Bardo nam
je sporočila, da nima takega pravilnika. Od ostalih občin, in sicer Dreka, Neme, Praprotno, Sv. Lenart in Trbiž nismo prejeli pravilnika. Ta dokument prav tako ni bil dostopen
na njihovih spletnih straneh.
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4.4 Statuti pokrajin in pravilniki o delovanju
pokrajinskih svetov
Statut Pokrajine Trst predvideva, da je raba slovenskega jezika v pokrajinskem svetu možna na podlagi pravilnika, ki ureja rabo slovenskega jezika v okviru delovanja pokrajinskega sveta (8. člen). Pravilnik o delovanju pokrajinskega sveta določa, da so lahko
ustni in pisni prispevki tudi v slovenskem jeziku. Prisotnim, ki ne obvladajo slovenskega
jezika, je zagotovljen prevod ustnih in pisnih prispevkov. Svetniki imajo tudi pravico, da
lahko akte napišejo v slovenskem jeziku (29. člen in 57. člen).
Statut Pokrajine Gorica omenja v 11. členu, da je raba jezikov, različnih od italijanščine, možna v pokrajinskem svetu po predpisih, ki urejajo to zadevo. Statut in pravilnik
o delovanju sveta Pokrajine Videm ne omenjata slovenske manjšine. Pravilnik predvideva sicer rabo furlanskega jezika v pokrajinskem svetu (25. člen).

5. VIDNA DVOJEZIČNOST
Občinski in pokrajinski statuti priznavajo rabo slovenskega jezika na ravni vidne
dvojezičnosti na podlagi 10. člena Zakona 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki zadeva javne napise in toponomastiko. Podobna določila vsebuje tudi 10.
člen Zakona 482/1999 o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin v Italiji.
Vidna dvojezičnost zadeva rabo slovenskega jezika v imenih vasi in zaselkov ter
splošno v toponomastiki; na napisih v javnih uradih, na uradnih papirjih in vseh javnih
napisih; na cestnih oznakah in smerokazih; na občinskih praporjih; na zasebnih tablah
ali napisih, ki so vidni iz javnega prostora.

5.1 Statuti občin v tržaški pokrajini
Na območju Pokrajine Trst štiri občine od šestih vključenih v Zakon 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji v svojem statutu priznavajo vidno dvojezičnost:
Devin-Nabrežina, Dolina, Repentabor in Zgonik.
Po statutu Občine Devin-Nabrežina so vse odredbe, določila, javna obvestila in
drugi akti javnega interesa, ki so izpostavljeni javnosti, kot tudi cestne oznake v staronaseljenih vaseh, sestavljeni tudi v slovenskem jeziku (4. člen).
Imena vasi in zaselkov na občinskem območju so po statutu Občine Dolina navedena dvojezično (3. člen). Pri krajevnih imenih se uporabljata italijanski in slovenski
jezik. Občina zagotavlja dvojezičnost cestnih oznak (17. člen). V celoti spoštuje krajevna
imena, če so zgodovinska dediščina celotne skupnosti ne glede na jezik. Občina zahteva,
da so zasebne table, ki so vidne iz javnega prostora, dvojezične. Pri tem so obdavčene,
kot da bi bile zapisane le v italijanskem jeziku.
V statutih Občine Zgonik in Občine Repentabor mora biti v napisih, ki potrebujejo
dovoljenje in jih postavljajo javne ustanove ali zasebniki, slovenski jezik uporabljen z
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istim poudarkom kot italijanski (4. člen statutov obeh občin). Zasebni dvojezični napisi
so obdavčeni, kot da bi bili le enojezični. Imena vasi in zaselkov, ki sestavljajo občinsko
območje, so v statutu Občine Zgonik navedena dvojezično. Občina Repentabor ima tri
vasi, od katerih imata dve le slovenski naziv (4. člen v statutih obeh občin).

5.2 Statuti občin v goriški pokrajini
V Goriški pokrajini širi občine od osmih vključenih v Zakon 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji v statutu predvidevajo vidno dvojezičnost: Doberdob,
Števerjan, Sovodnje ob Soči in Zagraj.
Občina Doberdob v 2. členu navaja vse vasi in zaselke dvojezično. Na občinskem
ozemlju se za poimenovanje krajev in na smerokazih uporabljata italijanski in slovenski
jezik (8. člen).
V statutu Občine Sovodnje ob Soči so krajevna imena v slovenskem jeziku izenačena s krajevnimi imeni v italijanskem jeziku: občina zagotavlja hkratno rabo obeh jezikov
na cestnih oznakah in v dopisovanju z ostalimi javnimi uradi. Občina povsem spoštuje
izvirno toponomastiko kot zgodovinsko bogastvo skupnosti ne glede na jezik (2. člen).
V statutu Občine Števerjan je toponomastika v slovenskem jeziku izenačena z italijanskim jezikom. Občina zagotavlja enakovredno rabo obeh jezikov tako pri cestnih
oznakah kot v dopisih (2. člen).
Občina Zagraj predvideva, da v zaselkih Zdravščina oz. Poggio Terza Armata,
Petovlje oz. Peteano in Ušje oz. Boschini uveljavlja načela 10. člena zaščitnega Zakona
38/2001 o rabi slovenščine v toponomastiki in cestnih oznakah (7. člen).

5.3 Statuti občin v videmski pokrajini
Na območju Pokrajine Videm le statut Občine Ahten predvideva rabo slovenskega jezika na ravni vidne dvojezičnosti. Izmed 18 občin, vključenih v Zakon 38/2001 o
zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji, še štiri občinske uprave omogočajo rabo
krajevnih govoric slovenskega jezika: Srednje, Špeter, Grmek in Rezija.
Občina Ahten v svojem 1. členu navaja tudi slovensko različico imena, Ahten, in
furlansko Atimis. Občina lahko uporablja krajevna imena v furlanskem in slovenskem
jeziku poleg uradnega italijanskega jezika (16. člen). Pravilnik ureja izvajanje tega določila.
Občina Srednje skrbi za ohranjanje krajevnega slovenskega narečja tudi z uporabo
poimenovanj v krajevnem slovenskem narečju (7. člen).
Občina Špeter v svojem statutu navaja imena krajev, vasi in zaselkov v izvirnem
slovenskem narečju in v italijanski različici (4. člen). Obenem ta člen omogoča, da se v
toponomastiki uporabljajo imena krajev v obeh jezikih v skladu z Zakonoma 38/2001 o
zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji in 482/1999 o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin v Italiji.
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Statut Občine Grmek omogoča rabo krajevnega narečja, poleg italijanskega jezika,
na cestnih oznakah, in sicer v različici, ki jo odobri občinska uprava. Občina ščiti izvorno toponomastiko in mikro-toponomastiko kot temeljno in značilno dediščino skupnosti. Občina prepoznava rabo krajevnih narečij poleg italijanskih različic v skladu z
10. členom Zakona 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji in 10. členom
Zakona 482/1999 o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin v Italiji (7. člen).
Statut Občine Rezija omogoča rabo toponimov v rezijanskem jeziku v duhu vrednotenja krajevne zgodovine in tradicij (62. člen).

5.4 Statuti pokrajin
Nobena od treh pokrajinskih uprav (tržaška, goriška in videmska) ni v svoj statut
vključila določil o vidni dvojezičnosti.

6. ZAKLJUČKI
Iz analize pravnih določil občinskih in pokrajinskih statutov ter pravilnikov o delovanju njihovih svetov o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji izhaja slika stanja, ki
je zelo nehomogena. Vse krajevne uprave, ki so vključene v Zakon 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji, bi morale načeloma prilagoditi svoje statute državnim
določilom. Doslej je to storilo le šest občinskih uprav: Dolina, Sovodnje ob Soči, Zagraj,
Grmek, Srednje in Špeter (Sussi in drugi 2011).
Razlikovati je treba statute sedmih dvojezičnih občin Devin-Nabrežina, Repentabor, Dolina, Zgonik, Doberdob, Števerjan in Sovodnje ob Soči ter Špeter od preostalih.
Z vidika zaščite manjšine so statuti dvojezičnih občin na Tržaškem in Goriškem najbolj
popolni, saj so v njih zajete vse tri obravnavane vsebine o manjšinski zaščiti: raba slovenskega jezika pri stikih z občani in v izvoljenih organih ter vidna dvojezičnost. To
stanje izhaja sicer iz devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko so z uvedbo statutov občinske
uprave na Tržaškem na podlagi pravic iz povojnega obdobja lahko vključile tudi omenjene manjšinske pravice. Dvojezičnim občinam na Tržaškem so sledile še tri dvojezične
občine na Goriškem, ki so morale sicer premostiti začetne težave o legitimnosti uvajanja
teh pravic v svoje statute s takratnimi deželnimi nadzornimi organi. Omeniti moramo še
statut Občine Špeter, ki poleg dvojezičnih občin na Tržaškem in Goriškem edini vključuje določila o rabi slovenskega jezika v odnosih z občani in v izvoljenih organih ter vidno
dvojezičnost, čeprav v manj razčlenjeni obliki.
Statuti preostalih 24 občinskih uprav, ki so vključene v območje izvajanja določil
zaščitnega Zakona 38/2001, ne predvidevajo določil o rabi slovenščine v odnosih med
javno upravo in občani. Na Goriškem gre omeniti Občino Zagraj, katere statut vsebuje
določila o vidni dvojezičnosti nekaterih zaselkov in se pri tem sklicuje na Zakon 38/2001
o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji. Občina Gorica omenja slovenski pozdrav
ob izvolitvi občinskega in rajonskih svetov. Občina Tržič omogoča rabo drugih jezikov
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pri delovanju občinskega sveta, a ne omenja izrecno slovenščine. Na Videmskem imajo
Občine Ahten, Grmek, Špeter, Srednje in Rezija v statutih okvirna določila o vidni dvojezičnosti in rabi krajevnih slovenskih narečij ali slovenskega jezika med delovanjem
občinskega sveta. Statuti občin Sovodnje, Tipana in Tavorjana predvidevajo le rabo krajevnih slovenskih narečij med delovanjem občinskega sveta.
Iz analize treh pokrajinskih statutov izhaja, da je le Pokrajina Trst po uvedbi Zakona 38/2001 o zaščiti slovenske narodne skupnosti v Italiji dopolnila svoj statut in pravilnik o delovanju pokrajinskega sveta, tako da vsebujeta določilo o rabi slovenskega jezika
bodisi v delovanju bodisi med sejami pokrajinskega sveta. Statut Pokrajine Gorica vsebuje splošna določila o prepoznanju slovenske prisotnosti in zaščiti njene zgodovinsko-kulturne dediščine. Nobeden od treh statutov ne vsebuje določil o rabi slovenščine na
ravni vidne dvojezičnosti. Pokrajini Trst in Gorica sta sicer v zadnjem obdobju namestili
dvojezične slovensko-italijanske oz. tudi trojezične slovensko-furlansko-italijanske table
na Goriškem.
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PRAVICA DO ZASTOPANOSTI IN
INSTRUMENTI POLITIČNE PARTICIPACIJE
ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI V
SLOVENIJI:
POLITIČNO VPRAŠANJE
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ABSTRACT
Participacija Italijanske narodne skupnosti (v nadaljevanju: INS) pri upravljanju
javnih zadev (res publica) v Sloveniji in na Hrvaškem je vedno predstavljala pravico, za
katero so se dolgo potegovali, a si je še niso izborili, vsaj ne v takem obsegu in s tako
kakovostjo, ki bi bila vredna dejansko demokratične evropske države. Uvedba pravne
osnove za zagotovitev participacije in pravice do zastopanosti narodnih manjšin v procesih odločanja v slovensko in hrvaško ustavno ureditev in instrumenti, sprejeti v obeh,
čeprav različnih ureditvah, ki pa imata številne analogije, razen v redkih primerih niso
dosegli pomembnejših dejanskih učinkov na poglavitno interesno sfero skupnosti: soupravljanje teritorija.
Predmet pričujočega prispevka bo torej analiza vključevanja in participacije INS v
Sloveniji v procese in mehanizme odločanja na državni in lokalni ravni.

1. DRŽAVNA RAVEN
INS ima možnost izvoliti svojega poslanca narodne skupnosti v Državnem zboru
(Parlamentu) Republike Slovenije1. Njegov mandat nima omejitev v primerjavi z vsemi
ostalimi poslanci Republike Slovenije in njegova udeležba v zakonodajnih in glasovalnih
postopkih je povsem enaka njegovim kolegom.
Poslanca manjšin (eden za INS in eden za madžarsko narodno skupnost) imata pravico
veta izključno pri sprejemanju zakonov, ki neposredno urejajo pravice manjšin. Od leta 1990
do danes je bilo to pravico mogoče uveljavljati samo v štirih primerih: med sprejemanjem
Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih2, Zakona o šolstvu narodnih skupnosti3, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu4 (zadeva urejanje jezikovnih pravic

1 	 Zakon o volitvah v državni zbor, Uradni list RS, ii, 1992, št. 44, str. 2665-2672
2 	 Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Uradni list RS, iv, 1994, št. 65, str. 3643-3644.
3 	 Zakon o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju
vzgoje in izobraževanja, Uradni list SRS, XXXIX, 1982, št. 12, str. 805-808.
4 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu – ZN-E (Uradni list RS, št. 115/06 z dne 10.
11. 2006).
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manjšin) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilnih imenikih5 (zadeva izključno načine vpisovanja pripadnikov INS v volilne imenike same INS).
Poudariti je treba, da je pravica do veta po eni strani izredno omejena, po drugi pa
jo je mogoče zlahka zaobiti s pomočjo prakse vključevanja uredb, ki urejajo tudi manjšinske pravice, v različne splošne predpise in zakone.
Poslanci narodnih skupnosti so člani Komisije za narodni skupnosti6. Praviloma se
na položaju predsednika in podpredsednika komisije izmenjujeta dva poslanca manjšin
za obdobje dveh let. V okviru komisije lahko poslanci manjšin uveljavljajo pravico do
veta tudi pri sprejemanju zakonov in uredb, ki ne zadevajo izključno pravic manjšin,
na primer pri sprejemanju splošnih zakonov, v katere so vključene določbe, ki urejajo
pravice manjšin. V tem primeru pa veta ni mogoče uveljavljati pri dokončnem parlamentarnem sprejemanju predpisov.
Ob upoštevanju, da Državni zbor šteje 90 poslancev7, vidimo, da institucija poslanskega mesta INS zagotavlja pravico do zastopanosti in glasu, kar seveda ne pomeni
dejanske možnosti vplivanja na parlamentarne procese odločanja. Od leta 1990 do danes
pa je prišlo do nekaterih okoliščin, v katerih so bili za oblikovanje vlade odločilni glasovi
manjšin. V takih razmerah se občutno poveča pogajalska moč poslanca INS in okrepi
njegova možnost vplivanja na procese odločanja na državni ravni. Vendar je treba navesti, da se je v zadnjih letih uveljavilo načelo, po katerem naj se vlade ne bi zanašale na
manjšinski glas, temveč naj bi imele parlamentarno večino, ne glede na morebitno pozitivno glasovanje predstavnikov manjšinskih skupnosti. Gre za interpretacijo, ki si prizadeva narodni skupnosti zaščititi pred možnim strankarskim izkoriščanjem ob domnevi,
da naj bi dejanja političnih koalicij vodila etika odgovornosti, vendar je ta domneva
povsem teoretična. Zdi pa se, da se ta položaj kaže veliko bolj kot dejanska marginalizacija parlamentarnih predstavnikov narodnih manjšin v nacionalnih političnih krogih in
njihovi odrinjenosti zgolj na področje manjšinskih vprašanj.
V okviru pristojnosti izvršilne oblasti ima Komisija Vlade RS za narodni skupnosti,
ki jo vodi minister za kulturo8 (ta odločitev ima jasen politični pomen!) in jo sestavljajo predstavniki obeh narodnih manjšin in ministrstev, v krog njenih pristojnost pa
sodijo manjšinske pravice, nalogo, da spremlja in spodbuja uresničevanje pravic obeh
narodnih skupnosti. Hkrati deluje kot povezovalni in usklajevalni prostor med izvršilno
oblastjo in manjšinama.
Ko državni organi (parlament, vlada in ministrstva) odločajo o vprašanjih v zvezi
s položajem pripadnikov narodnih skupnosti, morajo predhodno pridobiti mnenje samoupravnih narodnih skupnosti9. To mnenje ni zavezujoče, vendar zagotavlja posvetovalno in predlagalno udeležbo narodnih manjšin pri procesih odločanja, ki so z njima
povezani.
5
6
7
8
9
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Zakon o evidenci volilne pravice – ZEVP-2, Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013.
Poslovnik državnega zbora – PODZ-1, Uradni list RS, št. 35/02 z dne 19. 4. 2002.
Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991.
Odlok o ustanovitvi Urada Vlade RS za narodnosti (Uradni list RS, št. 57/2013).
Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Uradni list RS, iv, 1994, št 65.
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2. LOKALNA RAVEN
Na ravni lokalne samouprave je vključevanje INS v procese odločanja večplastno in
ga poleg nacionalne zakonodaje urejajo tudi občinski statuti.
Na zgodovinsko poseljenem območju, kjer živijo, pripadniki INS (enako velja za
Madžare) ustanovijo samoupravne narodne skupnosti (v nadaljevanju: SNS) za uresničevanje posebnih pravic, zagotovljenih z Ustavo Republike Slovenije, za udejanjanje
svojih potreb in interesov ter za organizirano sodelovanje v zadevah javnega pomena.
SNS (subjekti javnega prava), ustanovljene na občinski ravni (Ankaran, Koper, Izola in
Piran), so na podlagi pooblastil organizirane v Obalno SNS. Prve so sogovornice občin,
druga pa državnih organov.
SNS posredujejo Državnemu zboru, Vladi in drugim državnim organom oziroma
ustreznim samoupravnim lokalnim skupnostim pobude in mnenja o zadevah, povezanih s položajem narodnih skupnosti in ohranjanju posebnosti na narodnostno mešanih
območjih. Spodbujajo in organizirajo dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju narodne
identitete pripadnikov INS.
INS imajo pravico dati soglasje k zadevam, ki se nanašajo na varstvo posebnih pravic Italijanske narodne skupnosti, o katerih odločajo skupaj z organi samoupravnih lokalnih skupnosti.
Država lahko na njihov predlog pooblasti SNS za opravljanje določenih nalog iz
državne pristojnosti. Te pravice INS do danes še ni dejansko uveljavila in nedvomno
predstavlja anomalijo, izredno priložnost, ki ni bila izkoriščena.
SNS so nenazadnje soustanoviteljice vrtcev, osnovnih in srednjih šol z italijanskim
učnim jezikom, ki delujejo na narodnostno mešanih območjih občin, kjer živi INS.
Kljub tej pomembni vlogi je možnost vplivanja na razvojne smernice šolskih in predšolskih ustanov minimalna.
SNS prek občinskih svetnikov, izvoljenih na mesto, namenjeno INS10 11 12 13 14, dajejo
svoje soglasje (zavezujoče) k uredbam občine, ki urejajo poimenovanje naselij, ulic in
trgov na narodnostno mešanih območjih občine, k ustanovitvi javnih zavodov za izvajanje posebnih pravic INS, soglasje k statutom in imenovanju direktorjev javnih zavodov
za izvajanje posebnih pravic INS, kakor tudi k ureditvi vidne dvojezičnosti in ter drugim
uredbam občine, ki urejajo vprašanja glede uresničevanja posebnih pravic INS. Kljub
pravici do veta pa proces vračanja ali vsaj premestitve izvirnih krajevnih imen oz. toponimov in osebnih imen poleg novih, ki so bila uvedena po drugi svetovni vojni, poteka
prepočasi in s številnimi, še vedno predvsem ideološko obarvanimi težavami.
SNS poleg tega, prav tako prek občinskih svetnikov, izvoljenih na mesto, namenjeno INS, dajejo predhodno mnenje (ne zavezujoče) k statutu občine, o simbolih občine,
o dolgoročnem in srednjeročnem planu razvoja občine, proračunu občine, programu
10
11
12
13
14

Zakon o lokalni samoupravi, Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 19. 10. 2007.
Statut Mestne občine Koper, Uradni list RS, št. 90/2005, 67/2006.
Statut Občine Izola, Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 23. 06. 2014.
Statut Občine Piran, Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 01. 2014.
Statut Občine Ankaran, Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 03. 2015.
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razvoja na področju kulture in izobraževanja ter drugim odločitvam občinskega sveta
oziroma drugih pristojnih organov občine, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih
pravic INS.
V občinskih svetih, kjer je priznana prisotnost INS (Ankaran, Koper, Izola in Piran), je 10 % mest namenjenih INS15.
Župan oziroma podžupan mora biti predstavnik INS in je izbran izmed svetnikov,
izvoljenih na mesto, namenjeno INS16.
Kot stalni organ občinskega sveta je ustanovljena komisija za vprašanja v zvezi z
italijansko narodno skupnostjo. Njena naloga je spremljati, nadzirati in spodbujati uresničevanje pravic INS ter podajati mnenja o vseh uredbah občine, ki urejajo ali obravnavajo tudi področje pravic INS. Večina članov komisije mora pripadati INS.
Na ravni lokalne samouprave so bili torej INS formalno zagotovljeni pravni pogoji
za njeno aktivno vključevanje v soupravljanje institucij in javnega življenja na območju,
kjer živi. V bistvu pa se ta pristojnost odločanja izvaja skoraj izključno pri vprašanjih, ki
se neposredno nanašajo na kulturno življenje same INS.

3. RAVEN MANJŠINSKE AVTONOMIJE
Na področju civilne družbe je INS svobodno in demokratično oblikovala svoje
predstavniške organizacije (gre za društva občanov, osebe zasebnega prava).
Na splošni ravni je ustanovila Italijansko unijo kot predstavniško, enotno, avtonomno, demokratično in pluralistično organizacijo pripadnikov INS v Sloveniji in na
Hrvaškem17. V Sloveniji je leta 1998 Italijanska unija po dolgotrajnih pogajanjih, trajala
so sedem let, dosegla tudi pravno priznanje18 na podlagi posebnega sporazuma med
italijansko in slovensko vlado, ki je IU omogočil, da lahko v Sloveniji nemoteno deluje,
celotni INS pa, da lahko nadaljuje z enotnim delovanjem v obeh državah (v Sloveniji in
na Hrvaškem).
Na lokalni ravni je INS ustanovila sedem skupnosti Italijanov kot predstavniških, avtonomnih, demokratičnih in pluralističnih društev pripadnikov INS na območju, kjer delujejo.
Predstavnike v organe, ki predstavljajo Italijansko unijo in skupnosti Italijanov,
sprejemajo njihove odločitve in jih upravljajo, izvolijo na neposrednih, svobodnih in
tajnih volitvah članov pripadnikov INS19.

15
16
17

Zakon o lokalni samoupravi, Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 19. 10. 2007.
Prav tam.
Statut Italijanske unije, http://unione-italiana.eu/Backup/documents/2010-2014/Regolamenti/2_TC_
Statuto-UI_II_Comitato-Statuto_Corr.PDF
18 Statut društva pripadnikov Italijanske narodne skupnosti Italijanska unija, http://unione-italiana.eu/
Backup/documents/Statuto_UI_Slo.pdf
19 Pravilnik za izvolitev predstavnikov v skupščino Italijanske unije, kakor tudi predsednika Italijanske
unije in predsednika izvršnega odbora Italijanske unije, http://unione-italiana.eu/Backup/
documents/2010-2014/Regolamenti/3_TC_Regolamento-elettorale_II_Comitato-Statuto_Corr.PDF
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4. PARTICIPACIJA: POLITIČNO VPRAŠANJE
V Sloveniji je dejanska zmožnost vplivanja poslancev narodnih skupnosti na parlamentarne procese odločanja pogojena z nekaterimi dejavniki, ki jih nekako ni mogoče
uzakoniti oziroma urediti s predpisi.
Vendar veliko štejeta prestiž in avtoriteta osebe, ki opravlja funkcijo poslanca narodne skupnosti, kot tudi teža in prestiž same skupnosti in torej njene matične države.
Poleg tega štejejo nacionalni interes domicilne države na področju manjšinskih pravic
ali celo izrecno v zvezi z INS, položaj dvostranskih odnosov ter slovenska nacionalna
strategija do Italije in tudi do širše mednarodne skupnosti, pa tudi teža in politični vpliv
Italije na Slovenijo.
Zahteva po priznanju suverenosti in neodvisnosti Slovenije po nasilnem razpadu
nekdanje Jugoslavije, pričakovanja glede vključitve v mednarodne integracijske procese
(OZN, Svet Evrope, WTO, OVSE, CEI, NATO, EU itn.), priložnost, da v tem dolgotrajnem procesu dobi podporo Italije, katere avtohtona manjšina je aktivno prisotna v Sloveniji na svojem zgodovinsko poseljenem območju kljub množičnemu izseljevanju in
prisilnemu izgonu velikega dela njenih pripadnikov s teh območij po drugi svetovni
vojni, in spremenljiva nacionalna politična in strankarska ravnovesja, so imeli v začetku
90-ih let občuten vpliv na dejansko pristojnost odločanja političnih predstavnikov INS.
Nezanemarljive dejavnike predstavljajo tudi odnosi, ki jih imata Italija oziroma Slovenija s svojima manjšinama, prisotnost slovenske manjšine v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji ter nacionalni interes, ki ga manjšini gojita do svojih matičnih držav.
Ob določenih spremembah take splošne ugotovitve seveda veljajo tudi za lokalno
samoupravo. Tu pa je potrebno dodati še nekatere ugotovitve.
Predvsem to, v kakšni meri se INS še naprej dojema kot strošek, tujek in problem,
in v kakšni meri jo zaznavajo kot bogastvo, dejavnik medregionalnega in čezmejnega
sodelovanja, dodano vrednost in priložnost. V lokalnih samoupravah v Slovenski Istri,
v okviru mehanizmov sodelovanja pri procesih odločanja, ki so sicer bolj dosledni in
zagotovo bolj napredni od številnih drugih držav, sta resnična teža in vpliv, ki ga INS
lahko dejansko uveljavlja, precej nižja od standardov, določenih v veljavni zakonodaji.
Osnovnega pomena je nenazadnje tudi obstoj realne politične in operativne volje
državnih institucij in lokalne samouprave, da pripadnikom posameznih narodnih skupnosti omogočijo dejansko uresničevanje pravic, ki so jim priznane.
Za zaključek lahko potrdimo, da intenzivnost in kakovost participacije INS pri procesih odločanja, tako na državni kot na lokalni ravni, nista zadostni. Potrebno bi ju bilo
torej izvajati, ob tem pa upoštevati tudi dejstvo, da morajo slovenske oblasti celovito
uresničevati pravice, priznane sami INS.
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5. MOŽNE REŠITVE: NEKATERI PREDLOGI
Spričo kompleksnega stanja so sprejemljive poti za opredelitev možnih rešitev številne, hkrati pa tudi ne, odvisno od obstoja ali odsotnosti politične volje. INS je v teh
letih pripravila nekaj smernic, ki bi jih na tem mestu radi na kratko povzeli:
1. Priznati, da sta avtohtona italijanska in madžarska narodna skupnost z ustavo
priznan in ustanovni element Slovenije.
2. Ustanoviti delovno omizje, sestavljeno iz predstavnikov vade in INS, ki bo
spremljalo uresničevanje pravic slednje ter izoblikovalo predloge in konkretne izvedbene instrumente za lažje uveljavljanje pravic, priznanih INS.
3. Sprejeti sistemski zakon za uveljavljanje pravic, ki jih INS in njenim pripadnikom priznavata 64. in 11. člen Ustave Republike Slovenije, ki bi dejansko in učinkovito
spoštoval načelo pozitivne diskriminacije20.
4. Izvajati predpise, ki jih določa Memorandum o soglasju med Hrvaško, Italijo in
Slovenijo o zaščiti italijanske manjšine v Sloveniji in na Hrvaškem z dne 15. januarja 1992.
Ker je Slovenija polnopravna članica Evropske unije, ni ovir, da ne bi podpisala navedenega memoranduma, ki še vedno čaka na njen podpis. V korist ohranjanja enotnosti
INS in njenih ustanov se je že izrekla slovenska skupščina z ustreznim sklepom z dne 11.
decembra 199021 in nato 24. marca 199322.
5. Dosledno uresničevati jezikovne pravice, priznane INS, s celovitim izvajanjem
dvojezičnosti v skladu z ustavnimi in zakonskimi določbami, ki veljajo na tem področju.
Ker je izvajanje dvojezičnosti izrecna obveznost države, je treba v ta namen zagotoviti
potrebna finančna sredstva za lokalno samoupravo ter za državne in paradržavne zavode, institucije in podjetja ali nosilce javnih služb, nameniti pa bi jih morali tudi za
izobraževanje in izpopolnjevanje italijanskega jezika za zaposlene v stiku s strankami.
Navedenega izvajanja ni mogoče razlagati reduktivno ali restriktivno. Zato je treba zagotoviti učinkovito izvajanje dvojezičnosti na narodno mešanem območju in v ta namen
opredeliti odgovorne strukture za nadzor uresničevanja.
6. Razširiti narodno mešano območje občin Koper, Izola in Piran (izjema je Ankaran, katerega ozemlje je v celoti narodno mešano) na dejanska območja, kjer živijo pripadniki INS. Narodno mešano območje občin Koper, Izola in Piran, kjer je teoretično v
veljavi popolna dvojezičnost, predstavlja zelo ozek pas, ki se razteza nekaj kilometrov od
obalne črte proti notranjosti, zunaj tega pasu pa jezikovne pravice prenehajo. V omenjenih treh občinah kar preko 10 % pripadnikov INS prebiva izven narodnostno mešanih
območij. Zato bi bilo treba sprejeti priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope, ki ga je
20
21

Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991.
“Republika Slovenija bo kot subjekt mednarodnega prava zagotovila mednarodno pravno zaščito obeh
narodnih skupnosti [Op. a.: italijanske in madžarske], vključno s sporazumom (dogovorom) z Republiko
Hrvaško o enotnosti italijanske narodne skupnosti, ki živi v obeh republikah, ki ga je potrebno kar
najhitreje pripraviti”. Sklep Skupščine RS, 3. odstavek, 11. decembra 1990, Ljubljana.
22 “Stališča in sklepi Državnega zbora glede izhodišč za pogajanja z Republiko Italijo”, se glasi: “V zvezi z
vprašanji, ki zadevajo italijansko manjšino, je Slovenija pripravljena dvostransko urediti ta vprašanja
tudi z Republiko Hrvaško, ob upoštevanju želje, da na ta način prispeva k enotnemu obstoju italijanske
manjšine v obeh državah”. Sklep Državnega zbora Republike Slovenije, 5. točka, drugi odstavek, 24.
marca 1993, Ljubljana.
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odbor sprejel na svojem 887. zasedanju dne 9. junija 2004, o uporabi Evropske listine o
regionalnih ali manjšinskih jezikih23 v Sloveniji.
7. Uvesti posebno postavko v državni proračun, ki bi opredeljevala ustrezne in
primerne načine dodeljevanja in financiranja širših kulturnih dejavnosti INS v Sloveniji
in enotnih ustanov s sedežem na Hrvaškem (založniška hiša EDIT na Reki, Center za
zgodovinska raziskovanja v Rovinju in Italijanska Drama na Reki), ki prispevajo k uresničevanju ustavnih pravic, priznanih INS v Sloveniji, kot tudi predstavniških organizacij (Skupnost Italijanov, Italijanska unija in SNS).
8. Zagotoviti polno izvajanje Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske
narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, s posebnim poudarkom na prevajanju učnih načrtov, obvestil, ministrskih uredb in šolske dokumentacije v italijanski
jezik. Zagotoviti prevod tekmovanj iz znanja tako na regionalni kot na nacionalni ravni
in zbirk maturitetnih nalog iz zadnjih let v italijanski jezik. Izvajati politiko učenja italijanskega jezika v obalnih občinah, kjer naj bi italijanščina znova postala obvezni učni
predmet kot drugi jezik (L2, jezik družbenega okolja) in ne bi bila več obravnavana kot
tuji jezik (kot je bilo v zadnjih letih), katerega učenje je postalo neobvezno ob takem
zmanjšanju tedenskih učnih ur, da ni več niti maturitetni predmet. Uvesti načelo pozitivne diskriminacije v okviru standardov in predpisov o financiranju šolskih ustanov,
bodisi kar zadeva financiranje oddelkov z zmanjšanim številom učencev, bodisi kar zadeva administrativno osebje. Podpirati usposabljanje in izpopolnjevanje učiteljev, ki poučujejo na šolah INS, na specializiranih ustanovah v Italiji; s tem bi učitelji povečali svoje
kulturne, didaktične in pedagoške kompetence ter izpopolnili jezikovne kompetence za
visoko kakovost poučevanja vseh predmetov v odlični italijanščini, ob upoštevanju vloge, ki jo ima manjšinska šola pri oblikovanju identitete.
9. V skladu z evropskimi integracijskimi procesi ustanoviti samostojni slovensko-hrvaški pedagoški inštitut – za potrebe šol INS s pristojnostmi na pedagoško-didaktičnem področju in področju usposabljanja, namenjenega razvoju vzgoje in izobraževanja,
pripravi posebnih učnih načrtov, objavi učbenikov ter strokovnemu usposabljanju in
izpopolnjevanju učiteljev.
10. Poskrbeti za vključitev elementov poznavanja zgodovine, kulture in jezika avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti kot z ustavo priznanih subjektov
Slovenije v pedagoško-didaktične načrte šol vseh vrst in stopenj, v univerzitetne in podiplomske študije. Spodbujati izobraževanje za medetnično sožitje in medkulturni dialog
ter promovirati vrednote večkulturnosti in večjezičnosti.
11. Doseči priznanje enakovrednosti pridobljene izobrazbe na vseh ravneh srednješolskega in visokošolskega izobraževanja v Italiji in na Hrvaškem.
12. Ohranjati in krepiti razsežnost oddajanja italijanskih programov na RTV Koper – Capodistria ter hkrati razviti lastno produkcijo teh programov in ovrednotiti njeno
23

“5. establish a strategy to strengthen the use of the Italian language in the context of public administration
and public services in the areas currently defined as “ethnically mixed”, and progressively extend the scope
of the protection currently provided for the Italian language in the “ethnically mixed areas” to the other
areas of the three municipalities concerned, to be identified in co-operation with the speakers, where there
is a stable presence of Italian speakers”, Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope, 887. zasedanje, 9.
junija 2004.
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vlogo, tudi glede razširjanja italijanskega jezika in kulture. Razširiti signal italijanskih
programov RTV Koper – Capodistria na celotno območje, kjer je zgodovinsko prisotna
INS, tudi s pomočjo stalnega satelitskega oddajanja teh programov, uporabe digitalnega
oddajanja zemeljskega signala tudi v Italiji in na Hrvaškem in spletnih pretočnih prenosov za tablične računalnike, pametne telefone, osebne računalnike in pametne TV.
Skleniti pogodbo med RTV Slovenija in Vlado Republike Slovenije o postopkih in višini
javnega sofinanciranja italijanskih programov na RTV Koper – Capodistria. Zagotoviti dosledno uresničevanje mednarodnih obveznosti, sprejetih junija 2005 v II. periodičnem poročilu Republike Slovenije o uresničevanju Evropske listine o regionalnih ali
manjšinskih jezikih24. Upoštevati priporočila Odbora strokovnjakov Sveta Evrope o uresničevanju Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih v Sloveniji z dne 9. junija
2004, v zvezi s pobudami, ki jih mora Slovenija sprejeti, da zagotovi sprejem italijanskih
programov RTV Koper – Capodistria v Italiji in na Hrvaškem (Istra in Reka) in ohranitev obsega navedenih programov25. Odbor strokovnjakov Sveta Evrope nenazadnje26
poudarja, da bi morebitno krčenje programov koprskega oddajnika v italijanskem jeziku
predstavljajo kršitev obveznosti, ki jih je Slovenija sprejela z ratifikacijo Evropske listine o
regionalnih ali manjšinskih jezikih27.
13. Spodbujati zgodovinske raziskave in študije o prisotnosti INS na območju, kjer
je le-ta zgodovinsko prisotna, ki bodo preučile njen prispevek h kulturnemu in družbenemu razvoju regije skozi stoletja.
14. Spodbujati ustrezno, objektivno in izčrpno informativno kampanjo (izvajalec socialnega marketinga Pubblicità Progresso) o prisotnosti avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti kot z ustavo priznanih in ustanovnih subjektov Republike Slovenije. Nenehno ozaveščanje na področju medetničnega sožitja, medkulturnega dialoga in promoviranja
vrednot večkulturnosti in večjezičnosti. Informativne, promocijske in kulturne dejavnosti
javnih občil, zlasti RTV Slovenija, bi morale nenehno iskati navdih v teh vrednotah.
Gre za naslednje obveznosti: “ohranjanje trenutne razsežnosti oddajanja [op. a.: sklicevanje na položaj iz
leta 2005!] italijanskih radijskih in televizijskih programov v okviru RTV Slovenija, Regionalni RTV center
Koper – Capodistria, kot tudi ohranitev lastne produkcije teh programov” (str. 24, poročilo Vlade RS),
“razvijanje programov v italijanskem jeziku in programov v slovenskem jeziku za čezmejno televizijo” (str.
25, poročilo Vlade RS), ugotovitev, da so italijanski programi na TV Koper – Capodistria “namenjen
obveščanju italijanske narodnosti v Sloveniji in Hrvaški” (str. 63, poročilo Vlade RS), II. periodično
poročilo Republike Slovenije o uresničevanju Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih, 2005.
25 “The Committee of Experts encourages the Slovenian authorities to adopt a policy, in co-operation with
Croatia and Italy, aimed at promoting the broadcast of Italian-speaking television and radio channels
located in Koper/Capodistria to parts of Italy beyond the areas sharing borders with Slovenia, and to the
whole Croation part of Istria and the Croatian city of Rijeka”, Priporočila Odbora strokovnjakov Sveta
Evrope o uporabi Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih v Sloveniji, točke 70-73 in 215216, 9. junija 2004.
26 “As far as the Italian-speaking electronic media are concerned, Slovenia must be complimented for
maintaining the radio and television channels in the Italian language which already existed at the time
of former Yugoslavia. However, the Committee of Experts was informed of possible developments which
might endanger the maintaining of this service (see paras. 70-73 and 215-216 above). In this respect, the
Committee of Experts must point out that a reduction of the broadcasting in the Italian language might
lead to the non-fulfilment of the undertaking enterer into by Slovenia under Article 11 para. 1.a.i. of the
Charter”, Priporočila Odbora strokovnjakov Sveta Evrope o uporabi Evropske listine o regionalnih ali
manjšinskih jezikih v Sloveniji, točka 240, pododstavek I, 9. junija 2004.
27 Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih, člen 11.1.(a) (i).
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15. V prihodnjem procesu regionalizacije Slovenije upoštevati posebnosti območja, kjer je zgodovinsko prisotna INS, in sicer v duhu Posebnega statuta k Londonskemu
memorandumu iz leta 1954, ki naj bi v bodoče omogočil ustanovitev Istrske pokrajine
s posebnim statutom, ki bi vključevala občine Ankaran, Koper, Izola in Piran, kjer bi
bila ustrezno ovrednotena vloga in položaj INS in kjer bi se uveljavile vrednote sožitja,
medkulturnega dialoga, večkulturnosti in dvojezičnosti.
16. Priprava ustreznih pravnih in upravnih predpisov in instrumentov, namenjenih ohranitvi, zaščiti in spodbujanju zgodovinske, kulturne, etnične in jezikovne identitete območja, kjer je zgodovinsko prisotna INS. Ti predpisi in instrumenti bi morali
upoštevati nedotakljivost in spoštovanje izvirnih imenoslovnih podatkov, opredelitev
in ohranitev krajevnih imen oz. toponimov, ki so rezultat večplastnosti zgodovinskih,
kulturnih, družbenih in nacionalnih dogodkov na tem območju, posebnost in edinstvenost arhitekturne, spomeniške in umetnostne dediščine na splošno, ki jo je potrebno
ohraniti in zavarovati, ter neodpovedljivost ohranjanju večjezičnih, večkulturnih in večnacionalnih značilnosti tega okolja. Te določbe bodo morale posebno pozornost nameniti urbanističnemu, gospodarskemu in demografskemu načrtovanju na tem območju,
uporabi virov in možnosti, ki jih le-to ponuja in predstavlja, kakor tudi prostorskemu
programiranju in načrtovanju. Priprava italijansko-slovenskega dvostranskega sporazuma o varstvu italijanskih grobišč, nagrobnih obeležij in drugih pričevanj s pokopališč
v Sloveniji, na podlagi katerega bi lokalne oblasti zagotovile njihovo varstvo, oskrbo,
obnavljanje in ohranjanje.
17. Prispevati k vzpostavitvi skupne ekonomske baze INS, kar se izvede s prenosom
upravljanja privatizacijskih sredstev, namenjenih narodnim skupnostim, Obalni SNS, na
podlagi 64. člena Ustave RS in ob upoštevanju načela subsidiarnosti.
18. Zagotoviti institucionalno in aktivno vključevanje INS v sporazume, instrumente, programe in projekte za sodelovanje in razvoj, ki jih je Evropska unija za programsko
obdobje 2014-2020 sprejela z Italijo, Slovenijo in Hrvaško, s posebnim poudarkom na
čezmejnem in medregionalnem sodelovanju. V tem okviru bi bilo potrebno ovrednotiti
najboljše prakse, ki sta jih INS in slovenska narodna skupnost v Italiji pridobili pri skupnem izvajanju in zaključevanju številnih skupnih projektov v programih čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija-Hrvaška 2000-2006 in 2007-2013.
19. Ponovno vzpostaviti delovno omizje za manjšinska vprašanja v sklopu Mešane
komisije za obravnavo skupnih razvojnih vprašanj med Republiko Slovenijo in Avtonomno
deželo Furlanijo Julijsko krajino, ki ga je potrebno razširiti tudi na Istrsko in Primorsko-goransko županijo v Republiki Hrvaški.
20. Vključiti INS ter jezikovne in narodne manjšine z aktivno vlogo v »Evroregijo
brez meja«, ki so jo ustanovile dežele Veneto, Furlanija Julijska krajina in avstrijska Koroška in se jim je pred kratkim pridružila tudi Istrska županija, to pa bi morale storiti
tudi istrske občine v Sloveniji; prav tako tudi v ustanovitev EZTS Severni Jadran, skupaj
z občinami Pokrajine Trst ter Slovensko in Hrvaško Istro.
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VREDNOTENJE S POMOČJO METODE DELFI:
PERCEPCIJA ZAŠČITE JEZIKOVNIH MANJŠIN
V ITALIJI IN SLOVENIJI
Luca Bianchi
Sodelujoča ustanova: Inštitut Jacques Maritain, Trst
Elektronska pošta: bianchiunits@libero.it
Metoda delfi kot raziskovalno orodje omogoča splošne prikaze določenega dogodka, njen namen pa so lahko napovedi ali vrednotenja. V primeru tu predstavljene študije
smo metodo delfi uporabili v vlogi vrednotenja. Predmet raziskave je bila percepcija
glavnih deležnikov glede uporabe veljavnih predpisov s področja zaščite slovenske jezikovne manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji.
Raziskava nam razkriva dve različni družbeni skupini, za kateri so značilni specifični kulturni procesi; na eni strani ju povezuje kompleksnost dinamike med lokalnim
in globalnim, na drugi strani pa zavest o tem, da ima uporaba maternega jezika ključno
vlogo pri oblikovanju družbene in osebne identitete pripadnikov jezikovnih manjšin, ki
sta predmet raziskave.

UVOD
Opravljena raziskava o uporabi veljavnih predpisov s področja zaščite slovenske in
italijanske jezikovne manjšine je izpostavila medsebojno delovanje globalnih in lokalnih
dinamik (Bauman 2005; Giorio, Lazzari, Merler 1999; Ianni 1999; Giddens 1994), pri
sestavljanju sodobnega družbenega okvira pa težo in vrednost pripisuje skupnosti (Bianchi 2011).
Prvi vtis, ki ga dobimo, je, da gre za dve različni skupini, ki so ju zaznamovali značilni zgodovinski in kulturni procesi, skupini, ki se morata danes bolj kot v preteklosti
soočati z globalnimi izzivi, na katere se lokalno okolje, kot kaže, ni vedno sposobno
ustrezno odzvati. Iz tega verjetno izvira nezaupanje do javnih ustanov, ki je bolj ali manj
izraženo in različno poudarjeno.
V potrditev tega, kako se prepletata lokalno in globalno, zaradi česar je težko razločiti težave, povezane s statusom manjšine, od tistih, ki zadevajo prebivalce vse Evrope, je
treba takoj poudariti, kako z vidika socialne povezanosti (Finocchiaro 2006; Ranci 2004;
Sciolla 2000) in vključenosti (Ambrosini 2007), dejavniki, ki veljajo za problematične,
usmerjajo k splošnemu nezaupanju do političnega razreda in rastoče stopnje brezposelnosti.
Vrsto podatkov, ki smo jih zbrali, analizirali in tolmačili, povezuje rdeča nit, ki poteka skozi vso raziskavo. To je uporaba maternega jezika v okviru ustanov in v javnosti.
Naše ugotovitve v mnogih pogledih potrjujejo zapleten odnos med globalnim in lokalnim. Če se na eni strani uporaba in ohranjanje lastnega jezika zdita ustrezno zaščitena
73

Luca Bianchi

na različnih zakonodajnih ravneh in pri dejavnostih, ki jih spodbujajo nevladne organizacije, po drugi strani ljudje tovrstne zaščite ne dojemajo kot uporabljene na lokalni
ravni. Poudariti je treba dejstvo, da so anketirani deležniki s te in one strani meje izkazali jezikovno diskriminacijo kot najbolj problematičen element socialne povezanosti
na ozemljih, kjer živijo, in pogosto kot možno oviro na različnih področjih življenja, ki
vključujejo sami skupnosti.

1. VREDNOTENJE PO METODI DELFI: RAZISKOVALNE METODE IN TEHNIKE
Namen raziskave je bilo preveriti percepcijo nekaterih deležnikov glede uporabe
veljavnih predpisov s področja zaščite slovenske jezikovne manjšine v Italiji in italijanske
v Sloveniji. Deležnike smo izbrali upoštevaje merilo zastopanosti in velikosti obravnavanih skupin. Za dosego spoznavnega cilja smo izbrali analizo delfi, metodo, ki jo navadno uporabljamo v družbenih raziskavah na področjih napovedovanja in vrednotenja
(Arnaldi, Poli 2012; Barbieri Masini 2000; Adler, Ziglio 1996; Linstone, Turoff 1975). V
konkretnem primeru smo metodo delfi uporabili v njeni vlogi vrednotenja.
Raziskavo smo začeli z analizo italijanske in slovenske zakonodaje, ki ščitita jezikovni manjšini, ki sta predmet raziskave. Natančneje je bila opravljena analiza različnih
ravni – lokalne, državne in evropske – tovrstne zakonodaje, predvsem kar zadeva zemljepisna območja, vključena v projekt.
Pregledali smo zadevne predpise, kar nam je omogočilo prepoznavo nekaterih kategorij, ki so predstavljale temeljne teme, za katere smo deležnike prosili, naj izrazijo
svoja mnenja in stališča.
Kot smo že omenili, smo analizo delfi zožili na njeno vlogo tehnike za ocenjevalno
raziskavo (Bezzi 2010; Ziglio 1996). Analizo delfi “predstavlja predstavitev ene ali več
tem skupini strokovnjakov z namenom, da ti pozneje podajo vrednotenje, vsakokrat
spremenjeno, v zvezi s postopkom seznanjanja, ki pripelje do izražanja mnenja neke
skupine” (Marbach, Mazziotta, Rizzi 1991: 45-46). Gre za tehniko, ki omogoča dosego
rezultatov, ki temeljijo na subjektivnih predstavah, saj gre po eni strani za mnenja in
stališča, ki jih izražajo strokovnjaki, povabljeni v panel, po drugi strani pa za doseganje
soglasja glede zaznavnih vprašanj, ki smo si jih zastavili v izhodišču.
Splošne značilnosti te metode so naslednje: medsebojno delovanje na daljavo, anonimnost vključenih strokovnjakov, uporaba vprašalnikov, zbiranje podatkov v več krogih ter možnost, da strokovnjaki ponovno vpogledajo v svoje mnenje v luči rezultatov, ki
so jim na voljo ob zaključku posameznih krogov.
Analiza delfi temelji na načelu intuicije in posebno pozornost namenja družbeno-psihološkim pogojenostim, do katerih prihaja znotraj skupine strokovnjakov, katerim
zastavljamo vprašanja. Prav zato, da bi preprečili prevlado, ki bi jo lahko imel položaj
nekega slavnega specialista v odnosu do drugih strokovnjakov, in glede na to, da ni bilo
mogoče uporabiti statističnega vzorčenja, je bila sestava panela anonimna.
Za boljše razumevanje italijanskega in slovenskega okolja smo se odločili za izbiro
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dveh panelov. Prvemu so se pridružili predstavniki sedmih organizacij slovenske manjšine v Italiji. V drugem so imeli glavno vlogo predstavniki petih organizacij italijanske
manjšine v Sloveniji. Skupaj je bilo tako vključenih 12 organizacij. Pri zbiranju informacij smo uporabili dve tehniki. Prva, kvantitativna, standardna, je vključevala pripravo
niza lestvic, Likertovo lestvico1 (Marradi, Gasperoni 2002) in drsnike2 (Pavsic, Pitrone
2003; Pitrone 2009), ki so omogočili pridobivanje odgovorov glede na vrsto kategorij, ki
jih je določila raziskovalna ekipa, kategorij, ki predstavljajo pomensko razsežnost predmeta raziskave (Marradi 2007). Druga, kvalitativna, nestandardna (Cardano 2003; Bichi
2007), je omogočila poglabljanje v mnenja in stališča, ki so jih izrazili deležniki. Prosili
smo jih, naj na kratko obrazložijo odločitev za izbiro med možnostmi, ki so bile predlagane v lestvicah.
Obe tehniki smo uporabili pri sestavljanju enotnega vprašalnika. Vprašalnik smo
prenesli na digitalno, ad hoc postavljeno platformo. Vprašalnik je bil dostopen na spletu.
V prvem krogu so vključeni raziskovalci sodelujočim na panelu ponudili neposredno
pomoč, obiskali so jih na sedežih sodelujočih organizacij. Anketirancem so zastavili 31
vprašanj.

2. REZULTATI RAZISKAVE: SLOVENSKA MANJŠINA
V ITALIJI
2.1 Prvi krog
Rezultati, ki jih bomo objavili v nadaljevanju, zadevajo teme iz raziskave, pri katerih je prišlo do zbliževanje mnenj3 skozi odgovore, zbrane s pomočjo vprašalnika iz
prvega kroga.
Skupaj je bila skladnost dosežena pri devetih od skupaj 31 vprašanj. Predstavili
bomo porazdelitev pogostosti z ustreznimi deleži v odstotkih4, spremljali pa jih bodo
kratki komentarji, ki smo jih pridobili iz utemeljitev, kjer so prisotne, in ki so jih posredovali sodelujoči deležniki.
Kar zadeva uporabo maternega jezika v odnosu med državljani, pripadniki slovenske
manjšine, in javno upravo, so vprašani izkazali določeno mero nezadovoljstva (pregl. 1).
Panel je tako soglasno kot deloma zadovoljivo ocenil možnost uporabe maternega jezika
v tovrstnih odnosih. Še posebej so izpostavili prisotnost vrzeli v zakonu o zaščiti manj1

2
3
4

Kar zadeva Likertove lestvice, smo se odločili za uporabo štirih modalitet odgovora, pri tem pa smo
odpravili osrednjo vrednost. Za to izbiro smo se odločili zaradi izbrane metode, metode delfi, pri kateri
je glavni cilj doseči določeno raven enotnosti stališč, ki so jih izrazili člani panela, in ne zagotavljanje
podatkov za merjenje v fazi obdelave in analize zbranih informacij.
Uporabili smo zlasti Cantrilove lestvice.
Spomnimo naj, da tehnika delfi enoznačno ne prepoznava meril za zbliževanje mnenj z anketiranega
panela. V pričujočem delu smo šteli za doseženo zbliževanje mnenj v primeru, ko je najmanj 70 %
vprašanih izrazilo enako mnenje o temah iz vprašalnika.
V preglednicah v nadaljevanju navedeni deleži so približki na enoto. Ne glede na število sodelujočih
na panelih smo se odločili, da zapišemo vrednosti v odstotkih, tako da bralec lahko vidi, kje je prag za
dosego soglasja.
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šine št. 38/2001 pri natančnih določilih glede uporabe jezika v odnosih z javno upravo,
pri čemer so tudi poudarili, da bi bilo ta zakon nujno treba dopolniti.
Preglednica 1 – Stopnja zadovoljstva pri uporabi maternega jezika v odnosu med državljanom,
pripadnikom manjšine, in italijansko javno upravo

Ponujeni odgovori

P.

%

deloma zadovoljivo

7

100

Skupaj

7

100

V preglednici 2 so predstavljeni podatki, povezani s kakovostjo vsebin, ki jih ponuja tisk v maternem jeziku slovenske manjšine. S tem v zvezi so vprašani podali pozitivne
ocene. V potrditev izraženih pozitivnih mnenj so nekateri vprašani poudarili, da mora
vsak pogovor o tisku slovenske manjšine izhajati iz priznavanja skupnosti, ki je sama po
sebi vredna spoštovanja, in ki predvideva obstoj različnih medijev – dnevnikov, tednikov, štirinajstdnevnikov, mesečnih revij in almanahov – ki učinkovito opravljajo svoje
delo pri širjenju informacij, povezanih z manjšino. Toda tem ocenam navkljub so vsi deležniki, sodelujoči na panelu, predlagali, da bi njihovo delovanje lahko spodbudil razvoj
sinergij med obstoječimi mediji.
Preglednica 2 – Kakovost vsebin, ki jih ponuja tisk v maternem jeziku slovenske jezikovne manjšine

Ponujeni odgovori

P.

%

skoraj zadostna

1

14

zadostna

5

72

več kot zadostna

1

14

Skupaj

7

100

Preglednici 3 in 4 lahko ponudita priložnost za razmislek o obstoječem odnosu
med nevladnimi organizacijami, ki predstavljajo manjšino, in političnim razredom na
območju, kjer ta manjšina živi. Primerjava z zbliževanjem mnenj glede vrednotenja vpliva, ki ga ima delovanje zadevnih organizacij pri predstavljanju potreb manjšine, je stopnja zadovoljstva z občutljivostjo političnega razreda glede teh zahtev razmeroma nizka.
Postavimo torej lahko predpostavko, da deležniki nevladne organizacije zaznavajo tudi
kot glavno sredstvo za zbiranje in zastopanje političnih zahtev v širšem pomenu. To
deloma potrjuje dejstvo, da je precejšnje število sodelujočih na panelu opozorilo, da so
slovenske organizacije zelo dejavne in da njihov vpliv na prebivalce dosega dobro raven.
Kar zadeva občutljivost političnega razreda, obžalujejo odsotnost zakona, ki bi zagotavljal politično predstavništvo v italijanskem parlamentu.
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Preglednica 3 – Raven vpliva vloge nevladnih organizacij, nastalih z namenom zaščite jezikovne manjšine

Ponujeni odgovori

P.

%

vpliven

6

86

zelo vpliven

1

14

Skupaj

7

100

Preglednica 4 – Stopnja zadovoljstva s politično občutljivostjo države, v kateri živijo, v zvezi s tematikami, povezanimi z zaščito jezikovnih manjšin

Ponujeni odgovori

P.

%

nezadovoljivo

1

14

deloma zadovoljivo

6

86

Skupaj

7

100

Ena glavnih tem, ki je bila prisotna v zastavljenih sprašanjih, je zadevala stopnjo
zadovoljstva intervjuvancev glede uporabe javnih sredstev, namenjenih podpori dejavnosti slovenske jezikovne manjšine. Kar zadeva uporabo teh sredstev v šolskem sistemu
(pregl. 5), se je pokazala določena stopnja zadovoljstva; niso se pritoževali o bistvenih
težavah glede ponujenih izobraževalnih vsebin in njihove dostopnosti. Kljub temu kaže,
da skrbi, povezane s šolskim sistemom, izhajajo iz krčenja javnih sredstev, namenjenih
temu sektorju, skrbi, ki zadeva celotni šolski sistem in ne izključno posameznih šol s
slovenskim učnim jezikom. Tudi v primeru razširjenosti slovenskega tiska v Italiji se
srečujemo s splošnim zadovoljstvom glede temu namenjenih javnih sredstev (pregl. 6).
Preglednica 5 – Stopnja zadovoljstva z uporabo javnih sredstev v šolskem sistemu

Ponujeni odgovori

P.

%

deloma zadovoljiva

2

29

precej zadovoljiva

5

71

Skupaj

7

100

Preglednica 6 – Stopnja zadovoljstva z uporabo javnih sredstev za širjenje tiska

Ponujeni odgovori

P.

%

deloma zadovoljiva

2

29

precej zadovoljiva

5

71

Skupaj

7

100
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V skupini vprašanj, povezanih z vključevanjem slovenske manjšine v Italiji v nekatera področja življenja, je bilo doseženo zbliževanje mnenj edino na področju uporabe prostega časa. Panel je pri tej temi skoraj enoglasno ovrednotil stopnjo vključenosti
manjšine kot sprejemljivo (pregl. 7).
Preglednica 7 – Stopnja sprejemljivosti vključenosti manjšine v preživljanje prostega časa

Ponujeni odgovori

P.

%

skoraj sprejemljiva

1

14

precej sprejemljiva

1

14

sprejemljiva

5

72

Skupaj

7

100

Predmet sklopa vprašanj je bila socialna povezanost območij, na katerih prebiva slovenska manjšina. Še posebej so bili izpostavljeni nekateri dejavniki, ki lahko za ta območja
predstavljajo problematične razsežnosti. S tem v zvezi so kot precej problematična dejavnika izpostavili zaupanje v ustanove (pregl. 8) in jezikovno diskriminacijo (pregl. 9). Kot
posebej pomembno se izkaže nezaupanje do ustanov, kar je skladno z prejšnjimi ugotovitvami glede odnosa med državljani in javno upravo (pregl. 1), in glede zaupanja do
občutljivosti političnega razreda do tematik, povezanih z manjšino (pregl. 4).
Preglednica 8 – Stopnja problematičnosti zaupanja v ustanove glede na socialno povezanost ozemlja, na katerem živijo

Ponujeni odgovori

P.

%

deloma problematično

1

14

precej problematično

5

72

problematično

1

14

Skupaj

7

100

Preglednica 9 – Stopnja problematičnosti jezikovne diskriminacije zaradi socialne povezanosti
ozemlja, na katerem živijo
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Ponujeni odgovori

P.

%

deloma problematično

2

29

precej problematično

5

71

Skupaj

7

100
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Kot deloma problematično so zaznali prenašanje in izražanje lastne kulture v odnosu s
socialno povezanostjo območij, na katerih prebiva manjšina. To temo smo na kratko poimenovali kulturna diskriminacija (pregl. 10).
Preglednica 10 – Stopnja problematičnosti kulturne diskriminacije zaradi socialne povezanosti
ozemlja, na katerem živijo

Ponujeni odgovori

P.

%

deloma problematično

5

71

precej problematično

2

29

Skupaj

7

100

Nazadnje smo sodelujoče na panelu delfi prosili, naj se samoocenijo glede poznavanja zakonodaje, ki ščiti italijansko jezikovno manjšino5 (pregl. 11). Povprečna ocena
poznavanja tega korpusa je bila 7,6. Najnižja ocena, ki so si jo podelili, je bila 7, najvišja
pa 8.

2.2 Drugi krog
V drugem krogu smo z metodo delfi zastavili isti vprašalnik, ki smo ga očistili
vprašanj, pri katerih je bilo dosežena enotnost izraženih mnenj. Prikazane preglednice
vsebujejo tako rezultate iz prvega kroga kot tiste iz drugega, tako da lahko poudarimo
dinamiko seznanjanja skupine, kar je ena glavnih značilnosti metode delfi.
Kar zadeva pomen usklajevanja zaščite manjšine na različnih zakonodajnih ravneh
(pregl. 12), se organizacije, ki sestavljajo panel, strinjajo, in jo ocenjujejo kot potrebno.
Preglednica 12 – Pomen usklajevanja treh zakonodajnih ravni – evropske, državne, lokalne

5

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog
5

% 2. krog
71

potrebno

4

57

nujno

3

43

2

29

Skupaj

7

100

7

100

Pri samooceni smo uporabili drsnik z vrednostmi od 1 do 10, pri katerem 1 predstavlja najslabše, 10 pa
najboljše poznavanje.
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Kljub temu da ni bila dosežena neka raven strinjanja, se kaže pozitivno vrednotenje
panela kar zadeva učinkovitost izobraževalnega sistema pri prenašanju jezika in kulturne tradicije manjšine (pregl. 13).
Preglednica 13 – Učinkovitost izobraževalnega sistema v državi bivanja pri prenašanju jezika in
kulturne tradicije slovenske manjšine

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

deloma učinkovit

2

29

1

14

precej učinkovit

2

29

4

57

učinkovit

3

42

2

29

Skupaj

7

100

7

100

Kar zadeva vsebine, ki jih v maternem jeziku ponujajo radijski in televizijski mediji (pregl. 14), lahko opazimo razdrobljenost, iz katere pa lahko sklepamo na določeno
stopnjo nezadovoljstva vprašanih udeležencev.
Preglednica 14 – Kakovost vsebin, ki jih ponujajo radijski in televizijski mediji v maternem jeziku
slovenske jezikovne manjšine

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

nezadovoljiva

3

43

2

29

skoraj zadovoljiva

4

57

3

43

zadovoljiva

-

-

1

14

več kot zadovoljiva

-

-

1

14

Skupaj

7

100

7

100

Enako razdrobljena je podoba, ko obravnavamo zaščito zgodovinske in umetnostne dediščine (pregl. 15), kljub temu da je zaščita v celoti ovrednotena pozitivno.
Preglednica 15 – Učinkovitost pri zagotavljanju zaščite zgodovinske in umetnostne dediščine slovenske manjšine
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Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

neučinkovito

1

14

-

-

deloma učinkovito

2

29

2

29

precej učinkovito

3

43

4

57

učinkovito

1

14

1

14

Skupaj

7

100

7

100
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Pri obravnavi vprašanja učinkovitosti pri zagotavljanju uporabe zakonodajnega
korpusa, ki ščiti jezikovno manjšino (pregl. 16), se panel precej jasno ločuje na tiste, ki
verjamejo, da ta učinkovitost ni prisotna, in tiste, ki jo ocenjujejo kot razmeroma dobro.
Preglednica 16 – Učinkovitost pri zagotavljanju uporabe zakonodajnega korpusa, ki ščiti jezikovne
manjšine v državi bivanja

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

neučinkovito

1

14

1

14

deloma učinkovito

3

43

2

29

precej učinkovito

3

43

4

57

Skupaj

7

100

7

100

Pri izražanju mnenja o odnosu med državljani, pripadniki manjšine, in matičnim
narodom (pregl. 17), so deležniki panela izkazali določeno stopnjo zadovoljstva.
Preglednica 17 – Raven zadovoljstva z odnosom med državljani, pripadniki jezikovne manjšine, in
matičnim narodom

Ponujeni odgovori
deloma zadovoljiv
precej zadovoljiv
zadovoljiv
Skupaj

P. 1. krog % 1. krog P. 2. krog % 2. krog
2
29
2
29
2
29
2
29
3
42
3
42
7
100
7
100

Vprašanje uporabe javnih sredstev za različne dejavnosti, ki zadevajo slovensko
manjšino v Italiji, je bilo eno od osrednjih vprašanj v raziskavi. Do zbliževanja mnenj
je prišlo v dveh primerih. Takšno uporabo so ovrednotili kot precej zadovoljivo na področju, ki zadeva podporo nevladnih organizacij (pregl. 18). Kot deloma zadovoljivo so
ovrednotili uporabo javnih sredstev, namenjenih širjenju javnih označb (pregl. 19).
Če se osredotočimo na vsebine informiranosti prek radia in televizije (pregl. 20)
in zaščito zgodovinske in umetnostne dediščine (pregl. 21), kaže, da se potrjuje trend,
ki se je predhodno pojavil ob vprašanju kakovosti informiranosti prek radia in televizije (pregl. 3) in glede učinkovitosti obravnavane zgodovinske in umetnostne dediščine
(pregl. 4). Iz tega trenda lahko sklepamo o določeni stopnji nezadovoljstva v prvem primeru in o pomembni porazdelitvi med zadovoljne in nezadovoljne v drugem primeru.
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Preglednica 18 – Stopnja zadovoljstva z uporabo javnih sredstev za podporo nevladnih organizacij

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

deloma zadovoljiva

3

43

2

29

dokaj zadovoljiva

4

57

5

71

Skupaj

7

100

7

100,0

Preglednica 19 – Stopnja zadovoljstva z uporabo javnih sredstev za uporabo maternega jezika pri
javnih označbah

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

nezadovoljiva

1

14

-

-

deloma zadovoljiva

4

57

7

100

precej zadovoljiva

2

29

-

-

Skupaj

7

100

7

100

Preglednica 20 – Stopnja zadovoljstva z uporabo javnih sredstev za informiranje prek radia in televizije

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

nezadovoljiva

1

14

deloma zadovoljiva

4

57

4

57

precej zadovoljiva

2

29

3

43

Skupaj

7

100

7

100

Preglednica 21 – Stopnja zadovoljstva z uporabo javnih sredstev za zaščito zgodovinske in umetnostne dediščine manjšine

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

deloma zadovoljiva

3

43

3

43

precej zadovoljiva

4

57

4

57

Skupaj

7

100

7

100

V zvezi z vprašanji glede vključevanja manjšine na ozemlju, kjer živi, je v prvem
krogu prišlo do zbliževanja stališč edino pri prostem času. Tudi v drugem krogu je bilo
vključevanje manjšine vprašanje, pri katerem so vprašani sodelujoči navedli določeno
stopnjo nestrinjanja. Pravzaprav so izrazili enotno mnenje samo v treh primerih: glede
dejavnosti javne uprave (pregl. 22), glede uporabe maternega jezika v javnem življenju
(pregl. 23) in glede dejavnosti, ki jih spodbujajo nevladne organizacije (pregl. 24).
Vključevanje manjšine v dejavnosti javne uprave so ovrednotili kot skoraj sprejemljivo, ta podatek kaže na nezadovoljstvo deležnikov v tej točki. Kar zadeva uporabo
maternega jezika v javnem življenju, je panel prišel do istih zaključkov: ocenil je, da je
vključitev državljanov, pripadnikov manjšine, skoraj sprejemljiva. Kot sprejemljivo pa je
ovrednotil vključevanje manjšine v zvezi z dejavnostmi nevladnih organizacij.
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Preglednica 22 – Stopnja sprejemljivosti vključevanja manjšine v dejavnosti javne uprave države bivanja

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

nesprejemljiva

1

14

-

-

skoraj sprejemljiva

3

43

7

100

precej sprejemljiva

1

14

-

-

sprejemljiva

2

29

-

-

Skupaj

7

100

7

100

Preglednica 23 – Stopnja sprejemljivosti vključevanja manjšine pri uporabi maternega jezika v
javnem življenju

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

nesprejemljiva

2

29

2

29

skoraj sprejemljiva

3

42

5

71

sprejemljiva

2

29

-

-

Skupaj

7

100

7

100

Preglednica 24 – Stopnja sprejemljivosti vključenosti manjšine v dejavnosti, ki jih spodbujajo
nevladne organizacije

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

skoraj sprejemljiva

2

29

-

-

precej sprejemljiva

2

29

1

14

sprejemljiva

3

42

6

86

Skupaj

7

100

7

100

Če še ostanemo na zapletenem področju vključevanja, se zdi podoba bolj razčlenjena, ko obravnavamo vprašanja, pri katerih na panelu ni bilo doseženo soglasje. Kar zadeva zakonodajne postopke v državi bivanja, so deležniki pokazali, da nimajo občutka, da
bi bila njihova skupnost popolnoma vključena (pregl. 25).
Preglednica 25 – Stopnja sprejemljivosti vključevanja manjšine v zakonodajne postopke države bivanja

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

nesprejemljiva

2

29

2

29

skoraj sprejemljiva

2

29

3

42

precej sprejemljiva

1

13

2

29

sprejemljiva

2

29

-

-

Skupaj

7

100

7

100
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Ob poglabljanju v vprašanja s področja izobraževalnih dejavnosti/usposabljanja (pregl.
26), gospodarskih/delovnih dejavnosti (pregl. 27), uporabe zdravstvenega sistema (pregl. 28)
in uresničevanja lastnih vrednot (pregl. 29), panel kaže razdeljenost na tiste, ki so pozitivno
ovrednotili vključevanje manjšine, in tiste, ki poudarjajo kritične točke le-tega.
Preglednica 26 – Stopnja sprejemljivosti vključenosti manjšine v izobraževalne dejavnost/usposabljanje

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

skoraj sprejemljiva

3

42

4

57

precej sprejemljiva

2

29

3

43

sprejemljiva

2

29

-

-

Skupaj

7

100

7

100

Preglednica 27 – Stopnja sprejemljivosti vključenosti manjšine v gospodarske/delovne dejavnosti

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

nesprejemljiva

1

?

-

-

skoraj sprejemljiva

2

?

4

57

precej sprejemljiva

2

?

2

29

sprejemljiva

2

?

1

14

Skupaj

7

100

7

100

Preglednica 28 – Stopnja sprejemljivosti vključenosti manjšine v uporabo zdravstvenega sistema

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

skoraj sprejemljiva

3

42

4

57

precej sprejemljiva

2

29

2

29

sprejemljiva

2

29

1

14

Skupaj

7

100

7

100

Preglednica 29 – Stopnja sprejemljivosti vključevanja manjšine pri udejanjanju lastnih vrednot
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Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

nesprejemljiva

1

14

-

-

skoraj sprejemljiva

3

43

4

57

precej sprejemljiva

1

14

3

43

sprejemljiva

2

29

-

-

Skupaj

7

100

7

100
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Socialna vključenost na ozemljih, kjer prebiva manjšina, je bila ena od točk v
obravnavanem vprašalniku. Glede tega so vprašanja, pri katerih je bilo doseženo zbliževanje mnenj v prvem krogu, zadevala stopnjo zaskrbljenosti zaradi brezposelnosti in
dejavnost nevladnih organizacij (pregl. 30). V prvem primeru so deležniki izkazali strinjanje pri oceni, da je brezposelnost problem, medtem ko se je drugi panel pokazal kot
razdeljen pri izražanju mnenja o problematičnosti delovanja nevladnih organizacij, ko
govorimo o socialni vključenosti (pregl. 31).
Preglednica 30 – Stopnja skrbi zaradi ravni brezposelnosti v odvisnosti od socialne povezanosti

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

precej problematična

3

43

-

-

problematična

4

57

7

100

Skupaj

7

100

7

100

Preglednica 31 – Stopnja skrbi zaradi dejavnosti nevladnih organizacij v odvisnosti od socialne
povezanosti

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

%. 1. krog

F. 2. krog

% 2. krog

povsem neproblematično

1

14

1

14

deloma problematično

2

29

3

43

precej problematično

4

57

3

43

Skupaj

7

100

7

100

3. REZULTATI RAZISKAVE: ITALIJANSKA MANJŠINA
V SLOVENIJI
3.1 Prvi krog
Na isti, že prej opredeljeni način, in sicer s predstavitvijo rezultatov, povezanih s
slovensko manjšino v Italiji, bomo v nadaljevanju predstavili podatke, ki zadevajo tista
vprašanja iz raziskave, pri katerih je bilo v odgovorih na vprašanja iz ankete, izpeljane v
prvem krogu raziskave, doseženo zbliževanje mnenj6. V tem primeru je bilo doseženo
zbliževanje mnenj pri 15 odgovorih od skupno 31. Predstavili bomo porazdelitev pogostosti z ustreznimi deleži v odstotkih7, spremljali pa jih bodo kratki komentarji, ki smo
jih pridobili iz utemeljitev, kjer so prisotne, in ki so jih posredovali sodelujoči deležniki.
Kar zadeva pomen usklajevanja treh zakonodajnih ravni – evropske, državne in
6
7

V pričujočem delu smo šteli za doseženo zbliževanje mnenj v primeru, ko najmanj 70 % vprašanih izrazi
enako mnenje o temah iz vprašalnika.
V preglednicah v nadaljevanju navedeni deleži so približki na enoto. Ne glede na število sodelujočih
na panelih, smo se odločili, da zapišemo vrednosti v odstotkih, tako da bralec lahko vidi, kje je prag za
dosego soglasja.
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lokalne (pregl. 1) – se pokaže, da je to potrebno predvsem s ciljem enotne zaščite italijanske manjšine, ne glede na ozemlje, na katerem prebiva. Nekaj sodelujočih je še poudarilo, kako je kljub slovenski zakonodaji, ki je v mnogih pogledih zelo napredna, uporaba
na lokalni ravni pomanjkljiva.
Preglednica 1 – Pomen usklajevanja treh zakonodajnih ravni – evropske, državne, lokalne

Ponujeni odgovori

P.

%

Potrebno

4

80

Nujno

1

20

Skupaj

5

100

Iz preglednice 2 je razvidno, da je, kar zadeva vsebine, ki jih ponujata radio in televizija v maternem jeziku, ocena, da so zadovoljive, precej soglasna, čeprav se pritožujejo
zaradi določenega pomanjkanja časopisov italijanske manjšine v Sloveniji v primerjavi z
italijansko manjšino na območju Hrvaške.
Iz preglednice 3 lahko razberemo določeno stopnjo nezadovoljstva glede učinkovitosti zaščite zgodovinske in umetnostne dediščine. Na to temo se pogosto poudarja
zadržanost ustanov glede priznavanja izvirnosti zgodovinske in kulturne dediščine, ki
jo lahko pripišemo italijanski manjšini. Preglednica 4 opozarja na nekatere probleme v
zvezi z uporabo zakonodajnega korpusa, ki ščiti italijansko manjšino in za katero ocenjujejo, da je deloma učinkovita.
Preglednica 2 – Kakovost vsebin, ki jih ponujajo radijski in televizijski mediji v maternem jeziku
italijanske jezikovne manjšine

Ponujeni odgovori

Pogostost

%

zadovoljiva

5

100

Skupaj

5

100

Preglednica 3 – Učinkovitost pri zagotavljanju zaščite zgodovinske in umetnostne dediščine italijanske manjšine
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Ponujeni odgovori

P.

%

deloma učinkovito

4

80

precej učinkovito

1

20

Skupaj

5

100
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Preglednica 4 – Učinkovitost pri zagotavljanju uporabe zakonodajnega korpusa, ki ščiti jezikovne
manjšine v državi bivanja

Ponujeni odgovori

P.

%

deloma učinkovito

4

80

precej učinkovito

1

20

Skupaj

5

100

Ena glavnih tem, ki je bila prisotna v zastavljenih sprašanjih, je zadevala stopnjo
zadovoljstva intervjuvancev glede uporabe javnih sredstev, namenjenih podpori dejavnosti italijanske jezikovne manjšine. Kar zadeva uporabo teh sredstev v šolskem sistemu
(pregl. 5), se je pokazala določena stopnja zadovoljstva, niso se pritoževali o bistvenih
težavah glede ponujenih izobraževalnih vsebin in možnosti dostopa. Enako velja tudi za
informiranje prek radia in televizije (pregl. 6) in razširjenost lokalnega tiska (pregl. 7).
Preglednica 5 – Stopnja zadovoljstva z uporabo javnih sredstev v šolskem sistemu

Ponujeni odgovori

P.

%

deloma zadovoljiva

1

20

precej zadovoljiva

4

80

Skupaj

5

100

Preglednica 6 – Stopnja zadovoljstva z uporabo javnih sredstev za informiranje prek radia in televizije

Ponujeni odgovori

P.

%

deloma zadovoljiva

1

20

precej zadovoljiva

4

80

Skupaj

5

100

Preglednica 7 – Stopnja zadovoljstva z uporabo javnih sredstev za razširjenost tiska

Ponujeni odgovori

P.

%

deloma zadovoljiva

1

20

precej zadovoljiva

4

80

Skupaj

5

100

Nasprotni predznak pa je značilen za mnenja, ki zadevajo uporabo javnih sredstev
za zaščito zgodovinske in umetnostne dediščine italijanske manjšine. Iz preglednice 8
lahko razberemo, da je zadovoljstvo s tem majhno, kar potrjuje, kar smo videli v preglednici 3, ki obravnava učinkovitost ustanov pri zagotavljanju zaščite te dediščine.

87

Luca Bianchi

Preglednica 8 – Stopnja zadovoljstva z uporabo javnih sredstev za zaščito zgodovinske in umetnostne dediščine

Ponujeni odgovori

P.

%

deloma zadovoljiva

4

80

precej zadovoljiva

1

20

Skupaj

5

100

Vrsta vprašanj je obravnavala raven sprejemljivosti vključevanja italijanske manjšine na območju bivanja na določenih specifičnih področjih (pregl. 9, 10, 11, 12, 13 in
14). Na splošno lahko opazimo, da ni bilo večjih težav glede vključenosti. Edini kritični
dejavnik, ki smo ga prepoznali na to temo, je bila uporaba maternega jezika v javnem
življenju. V tem primeru so nekateri deležniki poudarili, da izražanje v svojem jeziku
v vsakdanjem življenju včasih lahko privede do trenutkov pomanjkljive vključenosti,
predvsem takrat, kadar oseba, ki pripada italijanski manjšini, ne govori slovenskega jezika, to pa je okoliščina, s katero se srečujemo v primerih, ko je ta oseba posebej visoke
starosti.
Preglednica 9 – Stopnja sprejemljivosti vključenosti manjšine v izobraževalne dejavnosti/usposabljanje

Ponujeni odgovori

P.

%

precej sprejemljiva

5

100

Skupaj

5

100

Preglednica 10 – Stopnja sprejemljivosti vključenosti manjšine v uporabo zdravstvenega sistema

Ponujeni odgovori

P.

%

skoraj sprejemljiva

1

20

precej sprejemljiva

4

80

Skupaj

5

100

Preglednica 11 – Stopnja sprejemljivosti vključevanja manjšine v dejavnosti javne uprave države bivanja
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Ponujeni odgovori

P.

%

skoraj sprejemljiva

1

20

precej sprejemljiva

4

80

Skupaj

5

100
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Preglednica 12 – Stopnja sprejemljivosti vključevanja manjšine v uporabo maternega jezika v javnem življenju

Ponujeni odgovori

P.

%

skoraj sprejemljiva

5

100

Skupaj

5

100

Preglednica 13 – Stopnja sprejemljivosti vključenosti manjšine v dejavnosti, ki jih spodbujajo
nevladne organizacije

Ponujeni odgovori

P.

%

skoraj sprejemljiva

1

20

precej sprejemljiva

4

80

Skupaj

5

100

Preglednica 14 – Stopnja sprejemljivosti vključenosti manjšine v preživljanje prostega časa

Ponujeni odgovori

P.

%

skoraj sprejemljiva

1

20

precej sprejemljiva

4

80

Skupaj

5

100

V preglednici 15 je prikazano, kako vprašani zaupanja v ustanove ne občutijo kot
problematično na področju socialne povezanosti na območju. Večji del vprašanih deležnikov potrjuje, da je splošno nezaupanje do ustanov skupno vsem prebivalcem, neodvisno od njihovega maternega jezika.
Preglednica 15 – Stopnja problematičnosti zaupanja v ustanove zaradi socialne povezanosti območja bivanja

Ponujeni odgovori

P.

%

deloma problematično

5

100

Skupaj

5

100

Nazadnje smo sodelujoče na panelu delfi prosili, naj se samoocenijo glede poznavanja zakonodaje, ki ščiti italijansko jezikovno manjšino8 (pregl. 16). Povprečna ocena
poznavanja tega korpusa je bila 7,6. Najnižja ocena, ki so si jo podelili, je bila 7, najvišja
pa 8.

8

Pri samooceni smo uporabili drsnik z vrednostmi od 1 do 10, pri katerem 1 predstavlja najslabše, 10 pa
najboljše poznavanje.
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3.2 Drugi krog
Izsledke drugega kroga bomo predstavili po kriterijih, ki smo jih predhodno uporabili za analizo delfi, ki smo jo izvedli s slovensko manjšino. Preglednice, ki jih objavljamo, tako vsebujejo rezultate iz prvega in drugega kroga. Sprva je panel v drugem
krogu sestavljalo pet deležnikov, v drugem se je njihovo število zmanjšalo na štiri, razlog
pa je bila nerazpoložljivost ene od organizacij, ki predstavljajo italijansko manjšino v
Sloveniji.
Kar zadeva učinkovitost izobraževalnega sistema v državi prebivanja, na področju predajanja jezika in kulturne tradicije italijanske manjšine (pregl. 17), stopnje zadovoljstva z uporabo maternega jezika pri odnosih med državljanom, pripadnikom manjšine, in slovensko javno upravo (pregl. 18) ter s kakovostjo vsebin, ki jih ponuja tisk v
maternem jeziku italijanske manjšine, kjer je prišlo do zbliževanja mnenj (tab. 19), so
sodelujoči na panelu izrazili podobna stališča.
V prvem primeru so menili, da je izobraževalni sistem precej učinkovit pri predajanju jezika in kulturne tradicije italijanske manjšine; v drugem so deležniki izkazali manj
zadovoljstva z uporabo maternega jezika v odnosu med državljani, pripadniki manjšine,
in slovensko javno upravo; v tretjem primeru so kakovost vsebin, ki jih ponuja tisk v
maternem jeziku, ocenili kot zadovoljivo.
Preglednica 17 – Učinkovitost izobraževalnega sistema v državi bivanja pri prenašanju jezika in
kulturne tradicije italijanske manjšine

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

%. 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

deloma učinkovit

1

20

-

-

precej učinkovit

3

60

4

100

učinkovit

1

20

-

-

Skupaj

5

100

4

100

Preglednica 18 – Stopnja zadovoljstva pri uporabi maternega jezika v odnosu med državljanom,
pripadnikom manjšine, in slovensko javno upravo
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Ponujeni odgovori

P. 1. krog

%. 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

deloma zadovoljiva

3

60

4

100

precej zadovoljiva

2

40

-

-

Skupaj

5

100

4

100
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Preglednica 19 – Kakovost vsebin, ki jih ponuja tisk v maternem jeziku italijanske manjšine

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

%. 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

skoraj zadovoljiva

1

20

1

25

zadovoljiva

2

40

3

75

več kot zadovoljiva

2

40

-

-

Skupaj

5

100

4

100

Panel je dosegel enotno stališče tudi pri izražanju mnenj o vplivu nevladnih organizacij, ki so nastale z namenom zaščite italijanske skupnosti. Njihovo vlogo so ocenili
kot deloma vplivno (pregl. 20).
Preglednica 20 – Raven vpliva vloge italijanskih nevladnih organizacij, nastalih z namenom zaščite jezikovne manjšine

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

%. 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

deloma vplivne

3

60

4

100

vplivne

2

40

-

-

Skupaj

5

100

4

100

Kot deloma zadovoljivo so ocenili občutljivost slovenskega političnega razreda glede tematik, ki zadevajo zaščito jezikovnih manjšin (pregl. 21), prav tako je bilo izraženo
delno zadovoljstvo z odnosom med državljani, pripadniki jezikovne manjšine, in matično domovino (pregl. 22).
Preglednica 21 – Stopnja zadovoljstva z občutljivostjo političnega razreda države bivanja v zvezi s
tematikami, povezanimi z zaščito jezikovnih manjšin

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

nezadovoljiva

1

20

-

-

deloma zadovoljiva

3

60

4

100

precej zadovoljiva

1

20

-

-

Skupaj

5

100

4

100

Preglednica 22 – Raven zadovoljstva z odnosom med državljani, pripadniki jezikovne manjšine, in
matično domovino

Ponujeni odgovori
deloma zadovoljiv
precej zadovoljiv
Skupaj

P. 1. krog % 1. krog P. 2. krog % 2. krog
3
60
4
100
2
40
5
100
4
100
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Vprašanja, povezana z uporabo javnih sredstev, so pokazala, da je bila uporaba teh
sredstev soglasno ovrednotena kot deloma zadovoljiva, ko govorimo o podpori nevladnih organizacij, ki predstavljajo manjšino (pregl. 23), po drugi strani pa precej zadovoljiva na področju uporabe maternega jezika pri javnih oznakah (pregl. 24).
Preglednica 23 – Stopnja zadovoljstva z uporabo javnih sredstev za podporo nevladnih organizacij

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

nezadovoljiva

1

20

-

-

deloma zadovoljiva

2

40

4

100

precej zadovoljiva

2

40

-

-

Skupaj

5

100

4

100

Preglednica 24 – Stopnja zadovoljstva z uporabo javnih sredstev za uporabo maternega jezika pri
javnih oznakah

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

deloma zadovoljiva

2

40

-

-

precej zadovoljiva

3

60

4

100

Skupaj

5

100

4

100,0

Vključenost italijanske manjšine na ozemljih, kjer živi, je bilo vprašanje, ki je izzvalo določeno neskladje mnenj med sodelujočimi na panelu. Neskladje lahko opazimo, ko
govorimo o gospodarskih/delovnih dejavnostih (pregl. 25) in zakonodajnih postopkih v
državi, kjer prebivajo (pregl. 26). Izkazano pa je bilo enotno mnenje o tem, da je vključenost manjšine pri udejanjanju lastnih vrednot dokaj sprejemljiva (pregl. 27).
Preglednica 25 – Stopnja sprejemljivosti vključenosti manjšine v gospodarske/delovne dejavnosti.
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Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

nesprejemljiva

1

20

-

-

skoraj sprejemljiva

2

40

2

50

precej sprejemljiva

2

40

2

50

Skupaj

5

100

4

100
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Preglednica 26 – Stopnja sprejemljivosti vključevanja manjšine v zakonodajne postopke države bivanja

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

skoraj sprejemljiva

2

40

1

25

precej sprejemljiva

3

60

2

50

sprejemljiva

-

-

1

25

Skupaj

5

100

4

100

Preglednica 27 – Stopnja sprejemljivosti vključevanja manjšine pri udejanjanju lastnih vrednot

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

skoraj sprejemljiva

1

20

-

-

precej sprejemljiva

3

60

4

100

sprejemljiva

1

20

-

-

Skupaj

5

100

4

100

In ne nazadnje, na področju socialne povezanosti na območjih, kjer živijo državljani, pripadniki italijanske manjšine, so deležniki ovrednotili kot precej problematično
raven brezposelnosti (pregl. 28) in jezikovno diskriminacijo (pregl. 29). Dejavnosti, ki
jih opravljajo nevladne organizacije (pregl. 30) in kulturna diskriminacija9 (pregl. 31),
pa so deležniki, še vedno na področju socialne vključenosti, ovrednotili kot deloma problematične.
Preglednica 28 – Stopnja zaskrbljenosti zaradi ravni brezposelnosti v odvisnosti od socialne povezanosti

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

deloma problematična

2

40

-

-

precej problematična

3

60

4

100

Skupaj

5

100

4

100

Preglednica 29 – Stopnja zaskrbljenosti zaradi jezikovne diskriminacije v odvisnosti od socialne
povezanosti

9

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

deloma problematična

2

40

1

25

precej problematična

2

40

3

75

problematična

1

20

-

-

Skupaj

5

100

4

100

Kot smo že poudarili, se izraz kulturna diskriminacija nanaša na možnost predajanja lastne kulture.
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Preglednica 30 – Stopnja zaskrbljenosti zaradi dejavnosti nevladnih organizacij v odvisnosti od
socialne povezanosti

Ponujeni odgovori

P. 1. krog

% 1. krog

P. 2. krog

% 2. krog

povsem neproblematična

3

60

-

-

deloma problematična

2

40

3

75

precej problematična

-

-

1

25

Skupaj

5

100

4

100

Preglednica 31 – Stopnja zaskrbljenosti zaradi ravni brezposelnosti v odvisnosti od socialne povezanosti

Ponujeni odgovori

F. 2. krog

% 1. krog

deloma problematična

3

60

precej problematična

2

Skupaj

5

F. 2. krog
3

% 2. krog
75

40

1

25

100

4

100

4. NEKAJ PRIMERJALNIH ZAKLJUČKOV
Odločitev za izvedbo dve ločenih analiz delfi, ene, namenjene slovenski manjšini
v Italiji, in druge italijanski manjšini v Sloveniji, je omogočila prikaz nekaj pomembnih
razlik med raziskovanima skupinama. Čeprav smo izhajali iz skupne problematike, uporabe zakonodaje v primeru jezikovnih manjšin, smo lahko ugotovili, kako se vprašanje,
ki je predmet raziskave, izraža skozi različne stopnje občutljivosti, ki predstavljata kulturni in socialni okolji, ki se med seboj močno razlikujeta.
Na začetku je treba poudariti, da je število vprašanj, pri katerih sta bila panela enotnega mnenja, odvisno od jezikovne manjšine, ki je bila predmet raziskave. Kar zadeva
panel, ki so ga sestavljali slovenski deležniki, je bilo enotno mnenje doseženo v 17 od 30
zastavljenih vprašanj; v primeru panela, ki so ga sestavljali predstavniki nekaterih organizacij italijanske manjšine, je bila skladnost mnenj dosežena v 28 primerih.
Za razlago podatkov, ki smo jih imeli na voljo, smo v štiri makro kategorije razvrstili področja, ki so bila osnova za vprašanja, zastavljena deležnikom. Te makro kategorije so naslednje:
- odnosi z ustanovami;
- kultura in obveščanje;
- vključevanje;
- socialna povezanost.
Na področju odnosov z ustanovami sta oba panela izkazala zavedanje, da danes zaščita jezikovnih manjšin poteka skozi usklajevanje različnih zakonodajnih ravni – evropske, državne in lokalne – ki se ukvarjajo s tem področjem. Predstavniki obeh jezikovnih
manjšin prav tako ocenjujejo uporabo zakonodajnega korpusa kot precej nejasno, prav
tako nezadovoljni so tudi z občutljivostjo političnega razreda, kar zadeva njihovo pro94
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blematiko in potrebe. Negativno so ovrednotili tudi odnose med državljani, pripadniki
teh dveh manjšin, in ustreznima javnima upravama.
Razlike med paneloma se jasno pokažejo v trenutku, ko se izjavljata glede odnosov
z matičnim narodom. V primeru slovenske manjšine gre za doživljanje tega v zadovoljivi
meri, medtem ko mnenje italijanske manjšine na slovenskem ozemlju ni tako pozitivno.
Bistvene razlike so tudi v zaznavanju možnosti vplivanja na institucionalni ravni, ki ga
imata skupini. Medtem ko slovenska manjšina v Italiji meni, da imajo nevladne organizacije, ki jo predstavljajo, vplivno vlogo, je mnenje, ki so ga izrazili Italijani v Sloveniji,
nasprotno. Ta mnenja se potrjujejo tudi, ko se deležniki izražajo glede uporabe javnih
sredstev za podporo teh organizacij. Tudi v tem primeru so pozitivne ocene Slovencev v
Italiji in negativne ocene Italijanov v Sloveniji.
Iz navedenega lahko sklepamo, da manjšini pri obravnavanju odnosov z ustanovami občutita precejšnje nezaupanje. Nezaupanje, ki ga v primeru slovenske manjšine blaži
vloga nevladnih organizacij in zavest o tem, kako so le-te sposobne poseči v primerih, ko
se zdi, da se ustanove niso sposobne odzvati na potrebe manjšine, kar je nasprotno tistemu, kar se dogaja na drugi strani meje, kjer vloge nevladnih organizacij ne zaznavajo
kot tako pomembne.
Kar zadeva kulturo in informiranje, je bila pozitivno ocenjena sposobnost obeh
izobraževalnih sistemov pri prenašanju jezika in kulturne tradicije manjšin. Zdi se, da na
območju Slovenije ni zagotovljena učinkovita zaščita zgodovinske in umetnostne dediščine, medtem ko kaže, da pri zaznavanju le-te v Italiji deležniki kažejo večje zadovoljstvo.
Mnenja in stališča, ki so jih izrazili glede informiranja prek radia in televizije, nam podajajo nasprotujoči si podobi. Italijanska manjšina izraža hvaležnost tako za vsebine, ki
jih ponujata televizija in tisk; slovenska manjšina pa izraža zadovoljstvo kar zadeva tisk,
ne pa s televizijsko shemo v maternem jeziku. Ta zadnji podatek, kot kaže, podpira tudi
nizka stopnja izraženega zadovoljstva glede uporabe javnih sredstev na tem področju.
Nobeden od vprašanih panelov ni izrazil večjih težav, povezanih z vključenostjo
manjšin na območjih bivanja. Za italijansko manjšino so s tem v zvezi edini kazalnik
morebitnih ovir, tudi v tem primeru, odnosi z ustanovami. Glede na mnenje, ki ga je
izrazil panel, ki so ga sestavljale slovenske organizacije, v zakonodajnih postopkih države
in dejavnosti javne uprave, naj bi do vključevanja prihajalo občasno. Mnenja so se razhajala tudi znotraj samega panela, vendar pa potrjujejo problematičnost teh odnosov, kar
se je pojavljalo že v preteklosti. Če ostanemo pri tematiki vključevanja, pri tem italijanska manjšina ne opozarja na ovire, razen glede uporabe maternega jezika v vsakdanjem
javnem življenju.
Ko obravnavamo makro kategorijo socialne povezanosti, se zdi, da je zaskrbljenost,
ki izhaja iz odgovorov deležnikov, povezana z dejavniki, ki jih lahko v večji meri pripišemo
dogodkom v državi in mednarodnih okvirih. Brezposelnosti in pomanjkanja zaupanja političnemu razredu, elementov, ki veljata za vprašljiva za socialno povezanost, ne moremo
nujno povezati s statusom manjšin jezikovnih skupnosti. Gre namreč za problematiki, za
kateri kaže, da sta prisotni na vsej evropski celini. Na koncu moramo poudariti, da je jezikovna diskriminacija, tako za slovensko kot za italijansko manjšino, možen dejavnik, ki
lahko vpliva na socialno povezanost na območjih, kjer manjšini prebivata.
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PERCEPCIJA IN ODNOS PREBIVALSTVA
NA MEJNEM OBMOČJU FURLANIJE JULIJSKE
KRAJINE GLEDE JAVNE RABE SLOVENSKEGA
JEZIKA
Devan Jagodic, Adriana Janežič, Emidio Susič

POVZETEK
Prispevek predstavlja izsledke kvantitativne raziskave, ki je vključevala 1500 prebivalcev iz 32 občin na obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine, v katerih je danes v
skladu s 4. čl. Zakona 38/2001 priznana prisotnost slovenske skupnosti. V raziskavi smo
ugotavljali percepcijo prebivalcev v zvezi z razširjenostjo in načini rabe slovenskega jezika v celi vrsti javnih služb (občinski uradi, zdravstvene ustanove, prometne oznake, javni
napisi itd.) in njihov odnos do rabe slovenskega jezika v zgoraj navedenih domenah. Ko
gre za presojo “družbenega” učinka, ki ga imajo zakoni za zaščito jezikovnih skupnosti
(in njihovo izvajanje), je treba ugotoviti percepcijo in odnos referenčne populacije. Oba
sta namenjena družbenim načinom vedenja, hkrati pa sta tudi sredstvo, s katerim drugim pokažemo svoje vrednote v prizadevanjih, da bi vplivali na okolje, v katerem živimo.

ABSTRACT
The article presents the results of a quantitative survey involving 1.500 citizens who
reside in the 32 municipalities of Region Friuli Venezia Giulia in which the presence of the
Slovenian minority is today recognised by art. 4 of Act no. 38/2001. With the survey, we
verified how the respondents perceive the frequency and the models of use of the Slovenian language in a series of public service fields (municipal offices, health structures, road
signals, public signs etc.) and what is their attitude with regard to the use of the Slovenian
language in such domains. When evaluating the “social” impact resulting from laws for
protecting linguistic communities (and from their application), it is important to verify the
perception and attitude of the target populations, as both these elements functionally shape
social behaviour and are a means by which people express their values to others to try to
influence the context in which they live.
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1. UVOD
Zaščito jezikovnih skupnosti zagotavljajo predvsem posebni pravni predpisi, za katere pa ne moremo reči, da so v celoti v veljavi brez skrbnega nadzora, ki ocenjuje tako
izvajanje samih predpisov, kot tudi učinka, ki ga le-ti lahko imajo na družbeno-kulturno
skupnost, na katero se nanašajo. To seveda velja tudi za slovensko skupnost v Furlaniji
Julijski krajini (FJK), s katero se je v zadnjih 15 letih ukvarjala vrsta znanstvenih del,
namenjenih spremljanju in nadzoru ravni izvajanja zaščitnih določb, sprejetih v prid
zaščiti (še zlasti tistih, ki jih določata dva referenčna državna zakona, Zakon 482/1999 in
Zakon 38/2001 ter Deželni zakon 26/2007), in njihovega učinka na politični, družbeni
in kulturni ravni1. Raziskava, ki jo predstavljamo v tem prispevku, in je bila nedavno
opravljena v okviru čezmejnega projekta LEX, se navezuje na omenjeni niz raziskav,
vendar prinaša tudi nekatere še neznane vidike, ki se nanašajo predvsem na ugotavljanje
načinov, kako navedeni pravni okvir (in njegovo izvajanje) dojemajo in ocenjujejo intervjuvani prebivalci. V nadaljevanju so prikazane uradne študije in seminarji, ki predstavljajo glavne referenčne točke pričujočega dela.
Rdeča nit je bila zlasti Raziskava o stopnji zadovoljstva jezikovnih skupnosti v Furlaniji Julijski krajini glede zaščitnih predpisov (Susič, Janežič in Medeot, 2010), obširna
vzorčna raziskava, ki jo je Avtonomna dežela FJK zaupala Slovenskemu raziskovalnemu inštitutu SLORI v Trstu in Furlanskemu filološkemu društvu v Vidmu. Raziskava,
opravljena jeseni 2007 in zaključena februarja 2008, je bila analiza t.i. “customer satisfaction”, ki je med drugim vključevala zbiranje podatkov o zadovoljstvu z javnimi službami. Cilj deželne uprave je bil spremljanje in nadzor učinkov jezikovne politike na deželno prebivalstvo, ki so jo uvedli državna zakona 482/1999 in 38/2001 ter ustrezni deželni
zakoni za zaščito furlanske (Deželni zakon 15/1996 in kasnejši predpisi), slovenske (Deželni zakon 46/1991 in kasnejši predpisi) in nemške skupnosti (Deželni zakon 4/1999
in kasnejši predpisi). Predmet raziskave je bilo tako dejansko izvajanje (ali neizvajanje)
predpisov s strani za to zadolženih javnih ustanov, kot tudi zadovoljstvo prebivalcev v
zvezi z zakonodajo (in njenim izvajanjem). Zelo visoko število vzorcev raziskave, ki je
zajemala kar 3.000 prebivalcev Furlanije Julijske krajine (od tega jih 2.150 živi v občinah,
v katerih je prisotna furlanska skupnost, 750 v občinah, v katerih je prisotna slovenska
skupnost, in 100 v občinah, v katerih je prisotna nemška skupnost), je omogočilo pridobivanje širokega in raznolikega spektra odgovorov, ki so se razlikovali tako po pripadnosti ali nepripadnosti avtohtonim jezikovnim skupnostim, kot tudi po geografskih
območjih, prikazanih na začetni sliki.
Med deli preiskovalnega značaja, izvedenimi pred to raziskavo, je potrebno opozoriti tudi na študijo, ki jo je leta 2010 prav tako opravil SLORI na podlagi konvencije, podpisane z Institucionalnim paritetnim odborom za vprašanja slovenske manjšine, usta1
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Dejansko je že prej Avtonomna dežela FJK v okviru Delovne skupnosti Alpe Jadran opravila dve
raziskavi, ki sta vključevali zgodovinsko in kulturno analizo jezikovnih skupnosti, prisotnih na njenem
ozemlju (Boileau, 1990); sledilo je drugo delo z analizo manjšin in čezmejnega sodelovanja v prostoru
Alpe Jadran (Janežič, 2004). Vzporedno so zasebni inštituti opravili nekaj poglobljenih študij o
posameznih jezikovnih skupnostih (furlanski, slovenski ali nemški): za slovensko skupnost je potrebno
omeniti predvsem statistično študijo, ki jo je vodil in objavil Pavel Stranj (Stranj, 1999).
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novljenim v skladu z Zakonom 38/2001. Na podlagi dodeljene naloge je bila opravljena
raziskava o preverjanju izvajanja zaščitnih ukrepov v korist slovenske skupnosti, ki jih
določa 8. člen Zakona 38/2001 (“raba slovenskega jezika v javni upravi”), na celotnem
območju, ki ga opredeljuje Odlok Predsednika Republike z dne 12. 9. 2007, se pravi v
32 občinah v FJK vzdolž celotnega obmejnega pasu med Italijo in Slovenijo na vzhodu
ter med Italijo in Avstrijo na severu (Sussi, Vidali, Janežič in Bogatec, 2011). Če so bile
v primeru vzorčne raziskave “zadovoljstva odjemalcev” intervjuvane osebe “prebivalci”
območja, ki pokriva večji del dežele, so bili intervjuvanci v tej drugi raziskavi, ki ni bila
vzorčna, ampak izčrpna, upravni organi z območja, na katerem prebiva edina slovenska
skupnost v Italiji. Izsledki obeh raziskav so razkrili sliko pomanjkljivega in okornega
izvajanja zaščitne zakonodaje.
Do podobnih rezultatov so prišla tudi raziskovalna poročila, ki jih je SLORI predstavil na Prvi deželni konferenci o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, ki jo je pripravila
Avtonomna dežela FJK, potekala pa je 13. oktobra 2012 v Gorici. V nekaterih izmed
predstavljenih poročil – na voljo so v zbirki gradiva za konferenco (Janežič in Čok, 2014)
– je bila opravljena natančna ocena izvajanja posameznih členov Zakona 38/2001 in
ustreznega Deželnega zakona 26/2007 (Janežič, 2014; Jagodic, 2014). Navedene analize
so pokazale na vrsto problemov na tem področju, začenši z zamudo pri uvajanju Zakona
38/2001 in odsotnostjo ministrskega “režiranja”, pa tudi, in morda predvsem, z različnim
“stanjem izvajanja” posameznih členov zakona2. Prva deželna konferenca je torej potrdila, kar so pokazale že predhodne raziskave na terenu, in sicer, da po več kot desetletju
od vstopa zaščitnih predpisov v veljavo še zdaleč ne moremo reči, da se izvajajo v celoti.
Iz pregleda zgoraj navedenih raziskav in poročil izhaja tudi, da v okviru politike
za zaščito slovenske jezikovne skupnosti obstaja potreba po neprekinjenem in rednem
spremljanju, ki bi zagotovilo smernice za načrtovanje in strategijo zaščite, tudi zato, ker
vsaka raziskava, če ni primerljiva z drugimi podatki, zbranimi v različnih obdobjih z
enako metodologijo in torej s homogenimi podatki, postane sama sebi namen in je na
operativni ravni neuporabna.

2. “SOCIOLOŠKA” RAZISKAVA, OPRAVLJENA V
OKVIRU PROJEKTA LEX
2.1 Cilji
Poleg stalnega spremljanja “objektivne” ravni izvajanja predpisov za zaščito določene jezikovne skupnosti – predmet obravnave večine zgoraj navedenih raziskav – je
pomembno preveriti tudi učinek, ki ga ta zakonodajni korpus (in njegovo izvajanje)
lahko ima v “subjektivni” sferi oziroma v percepciji in odnosu ljudi, ki prebivajo na
ozemlju, kjer je prisotna navedena skupnost. Percepcija in odnos ustrezata družbenim
2

Opozoriti je namreč treba, da za del členov lahko rečemo, da so bili izvedeni, nekateri členi so v izvajanju, drugi spet niso bili izvedeni, medtem ko vrste členov ni več mogoče izvajati, saj je bila spremenjena
ustrezna italijanska zakonodaja s tega področja (Janežič, 2014).
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načinom vedenja in zagotavljata referenčni okvir za interpretacijo zunanjega sveta; sta
tudi sredstvo, s katerim se sporazumevamo in drugim pokažemo svoje vrednote v prizadevanjih, da bi vplivali na okolje, v katerem živimo. Ko gre za oceno “družbenega”
učinka, ki ga imajo zakoni (in njihovo izvajanje), katerih izrecni cilj je zaščita določene
jezikovne skupnosti, je zato potrebno upoštevati tudi percepcijo in odnos obravnavanega prebivalstva, tako “manjšine” kot “večine”.
V ta namen je projekt LEX – Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti
v Sloveniji in Italiji, med svoje dejavnosti uvrstil izvedbo kvantitativne raziskave, ki je
vključevala 1500 prebivalcev iz 32 občin na obmejnem pasu FJK, v katerih je danes v
skladu s 4. členom Zakona 38/2001 uradno priznana prisotnost slovenske skupnosti.
V raziskavi smo si zastavili dva poglavitna cilja:
· po eni strani poglobljeno preučiti nekatera vprašanja, ki so bila že obravnavana v
zgoraj navedeni Raziskavi o stopnji zadovoljstva jezikovnih skupnosti v FJK glede
zaščitnih predpisov (Susič, Janežič in Medeot, 2010), vendar je teritorialni obseg
raziskave tu omejen na deželno območje, na katerem prebiva edina slovenska
skupnost v Italiji;
· po drugi strani raziskati vrsto novih vidikov, še zlasti: 1) percepcijo prebivalcev v zvezi
z razširjenostjo in načini rabe slovenskega jezika v celi vrsti javnih služb (občinski uradi, zdravstvene ustanove, agencije za prihodke, službe za javni red in mir); 2) odnos
prebivalstva do javne rabe manjšinskega jezika v zgoraj navedenih domenah.
Raziskavo je koordiniral in opravil PP4 SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut, ki
je poskrbel za izdelavo osnutka raziskave, metodologijo in načrt vzorčenja, za pripravo
dvojezičnega vprašalnika (v slovenščini in italijanščini), za zbiranje podatkov, njihovo
statistično analizo in interpretacijo.

2.2 Metodologija
Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo telefonskih intervjujev (CATI), ki so bili
zasnovani po sistemu strukturiranega vprašalnika. Uporabljeni vprašalnik sestavlja 49
vprašanj, ki so skoraj izključno zaprtega tipa. Vprašanja v vprašalniku so urejena v tri
tematske sklope, namenjene ugotavljanju: a) sociolingvističnega profila intervjuvanih
oseb; b) njihove percepcije glede rabe slovenskega jezika v javni upravi v FJK; c) njihovega odnosa do javne rabe slovenskega jezika v FJK.
Pripravili smo dvojezični vprašalnik, tako da so intervjuvanci lahko izbrali jezik,
v katerem so želeli odgovarjati. Telefonske intervjuje je aprila in maja 2012 opravilo pet
ustrezno usposobljenih sodelavk, ki so osebe za intervjuvanje izbrale iz javnih telefonskih
imenikov. Da bi bilo vzorčenje kar najbolj naključno, so telefonski stik vzpostavile z vsako
peto številko v imeniku in opravile intervju samo z enim predstavnikom vsake družine.
Opozoriti je treba, da je pogovor odklonilo visoko število posameznikov, še zlasti italijansko govorečih prebivalcev, kar gre pripisati predvsem pičlemu zanimanju za obravnavana
vprašanja, pa tudi pomanjkanju časa za intervjuje in skorajda ustaljeno navado, da ne želimo več odgovarjati na vsakodnevne brezštevilne telefonske ankete komercialnega tipa.
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Zbrane podatke smo vključili v spletno podatkovno zbirko, do katere je lahko dostopal le izvajalec raziskave. Ta podatkovna zbirka je bila nato prenesena v statistični
program SPSS, ki je omogočal enostavnejšo obdelavo.

2.3 Načrt vzorčenja
Referenčno populacijo raziskave
predstavljajo vsi polnoletni prebivalci
v 32 občinah, opredeljenih v skladu s
4. členom Zakona 38/2001 in določenih v Odloku predsednika republike z
dne 12. septembra 2007, v katerih je
uradno priznana prisotnost slovenske
jezikovne manjšine3 (Zemljevid 1).
Zemljevid 1 – Referenčno območje
raziskave: 32 občin v pokrajinah Trst, Gorica
in Videm, opredeljenih v skladu s 4. členom
Zakona 38/2001 in določenih v Odloku predsednika republike z dne 12. septembra 2007

Kot je razvidno iz Preglednice 1, je skupno število prebivalcev na dan 31. 12. 2010
na referenčnem območju znašalo 312.468.
Preglednica 1 – Referenčna populacija raziskave po spolu, starostni skupni in ozemlju na dan 31.
12. 2010 (vir: občinski registri prebivalstva, raziskava POSAS)
Območje

3

moški

ženske

18-39

40-59

60 in več

skupaj

18-39

40-59

60 in več

skupaj

Skupaj

Trst

22.092

30.144

29.734

81.970

21.595

30.900

43.062

95.557 177.527

Gorica

4.470

5.394

4.773

14.637

4.109

5.153

7.035

16.297

30.934

OBMOČJE Trsta

3.261

4.789

4.815

12.865

3.156

4.712

5.953

13.821

26.686

OBMOČJE Gorice

6.782

8.357

7.112

22.251

6.078

7.600

9.903

23.581

45.832

OBMOČJE Vidma

4.523

5.867

5.029

15.419

4.223

5.476

6.371

16.070

31.170

SKUPAJ

41.128

54.551

51.463 147.142 39.161

53.841

72.324 165.326 312.468

Seznam vključuje 6 občin Pokrajine Trst (Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina, Monrupino/Repentabor,
Muggia/Milje, San Dorligo della Valle/Dolina, Sgonico/Zgonik in Trst), 8 občin Pokrajine Gorica (Cormons/Krmin, Doberdò del Lago/Doberdob, Gorizia/Gorica, Monfalcone/Tržič, Ronchi dei Legionari/
Ronke, Sagrado/Zagraj, San Floriano del Collio/Števerjan in Savogna d’Isonzo/Sovodnje ob Soči) in 18
občin Pokrajine Videm (Attimis/Ahten, Cividale del Friuli/Čedad, Drenchia/Dreka, Faedis/Fojda, Grimacco/Grmek, Lusevera/Bardo, Malborghetto-Valbruna/Neborjet-Ovčja vas, Nimis/Neme, Prepotto/
Prapotno, Pulfero/Podbonesec, Resia/Rezija, San Leonardo/Sveti Lenart, San Pietro al Natisone/Špeter
Slovenov, Savogna/Savodnja, Stregna/Srednje, Taipana/Tipana, Tarvisio/Trbiž in Torreano/Tavorjana).
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Načrt vzorčenja, pripravljenega za raziskavo, je neproporcionalno stratificiran.
Stratumi so bili ponderirani na podlagi variabilnosti pojava, tako kot izhaja iz referenčnih bibliografskih, demografskih in zgodovinskih virov. Ker nismo imeli na voljo posodobljenih popisnih podatkov v zvezi z demografskim stanjem slovenske skupnosti v
občinah, ki so bile predmet raziskave, se le-ta sklicuje na študijo Pavla Stranja (Stranj,
1999), ki temelji na raziskavah številnih institutov v daljšem časovnem obdobju (19711988).
Izbrana stratifikacijska spremenljivka je teritorialnega tipa in omogoča razdelitev
območja na 5 podobmočij: prvi dve sestavljata osrednji občini pokrajine (Trst in Gorica), ostala tri pa vključujejo preostale občine, razdeljene na tri obravnavane pokrajine.
Poudariti je treba, da študija, ki jo je opravil Stranj, ni upoštevala ne starostne skupine ne spola. Da bi dobili oceno trenutne populacije s temi značilnostmi, ki prebiva v
obravnavanih občinah, smo obdelali podatke omenjene študije in jih primerjali s populacijo po spolu in starostnih skupinah, ugotovljeno na dan 31. 12. 2010 (Preglednica 1).
Končni vzorec raziskave sestavlja 1500 polnoletnih prebivalcev, ki živijo na referenčnem prostoru, razdeljenih po spolu, starostnih skupinah in območju bivanja, kot
prikazuje naslednja Preglednica 2.
Preglednica 2 – Sestava vzorca raziskave po spolu, starostnih skupinah in območju bivanja
Območje

moški

ženske

18-39

40-59

60 in več

skupaj

18-39

40-59

60 in več

skupaj

Trst

25

34

33

92

24

35

49

108

Skupaj
200

Gorica

29

35

31

95

27

33

45

105

200

OBMOČJE Trsta

59

86

86

231

57

85

107

249

480

OBMOČJE Gorice

33

40

34

107

29

36

48

113

220

OBMOČJE Vidma

57

75

64

196

54

69

81

204

400

SKUPAJ

203

270

248

721

191

258

330

779

1.500

Pri opredelitvi načrta raziskave smo se odločili za ponderiranje podobmočij na
podlagi Stranjeve študije zaradi dveh poglavitnih vzrokov. Prvič, ker smo želeli ohraniti
enak načrt vzorčenja, kot je bil uporabljen v okviru zgoraj navedene Raziskave o stopnji
zadovoljstva jezikovnih skupnosti v FJK glede zaščitnih predpisov, kar bi omogočilo primerljivost nekaterih podatkov v diahroni perspektivi (šest let razlike med eno in drugo
raziskavo). Drugič, ker smo želeli dati številčno prednost – v skladu ugotovitvami v času
zgoraj navedene raziskave – območjem, kjer je slovenska skupnost demografsko bolj
konsistentna (še zlasti manjše občine v Pokrajini Trst), vsaj glede na Stranjevo študijo.
Menili smo namreč, da je na omenjenih območjih, zaradi zgodovinsko očitnejše prisotnosti slovenskega jezika na tem ozemlju in predvsem višje ravni izvajanja zaščitnih
predpisov v njegovo korist, prebivalstvo temeljiteje seznanjeno z vprašanji, ki jih obravnava raziskava, in je torej bolj pripravljeno odgovarjati na vprašanja iz vprašalnika.
Po ponderiranju podobmočij na podlagi Stranjeve študije (gl. Preglednici 1 in 2)
lahko opazimo, da so v Pokrajini Trst okoliške občine (480 vzročnih enot) precej številčnejše kot v osrednji občini (200 vzorčnih enot), medtem ko je v Pokrajini Gorica
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obratno, osrednja občina (200 vzorčnih enot) je rahlo številčno močnejša v primerjavi z
okoliškimi občinami (220 vzorčnih enot).
Z vidika teh ugotovitev je potrebno opozoriti na pomembno metodološko pripombo, in sicer, da rezultatov raziskave, ki se nanašajo na celotni vzorec, ni mogoče samodejno projicirati na celotno prebivalstvo v 32 vključenih občinah, temveč potrebujejo še
posebej skrbno interpretacijo. Vendar moramo poudariti, da so rezultati za pet podobmočij (Trst, Gorica, OBMOČJE TS, OBMOČJE GO, OBMOČJE UD) nedvomno precej
zanesljivi in tako primerni za morebitna predvidevanja in sklepe.

2.4 Analiza in predstavitev zbranih podatkov
Rezultate raziskave bomo predstavili v treh samostojnih razdelkih, ki ustrezajo
trem sklopom vprašanj v vprašalniku, oziroma:
1) sociolingvistični profil intervjuvancev;
2) percepcija intervjuvancev glede rabe slovenskega jezika v javni upravi FJK;
3) odnos intervjuvancev do javne rabe slovenskega jezika v FJK.
Ta prispevek vključuje vrsto shem, od katerih vsaka predstavlja analizo odgovorov,
pridobljenih na podlagi specifičnega vprašanja iz vprašalnika. Vsaka shema najprej podaja kratek opis odgovorov, pridobljenih iz celotnega vzorca intervjuvancev, potem pa
odgovore razčleni na podlagi petih obravnavanih podobmočij. Analize in komentarji so
opremljeni z vrsto preglednic, ki omogočajo enostavnejše odčitavanje podatkov. Zaradi
založniških prostorskih zahtev se bomo v tem prispevku omejili na predstavitev ozkega
izbora vseh rezultatov, ki jih razkriva raziskava. Za izčrpno analizo njenih izsledkov moramo zato upoštevati zaključno poročilo (Jagodic, Janežič in Susič, 2013).

3. SOCIOLINGVISTIČNI PROFIL INTERVJUVANCEV
Prva skupina vprašanj iz vprašalnika je želela opredeliti sociolingvistični profil vzorca
raziskave. Intervjuvanci so bili naprošeni, da navedejo vrsto podatkov, ki se nanašajo na
njihov materni jezik, na materni jezik njihovih staršev in morebitnega partnerja, na jezike
ali narečja, ki jih govorijo v družinskem okolju, na jezikovno skupnost, kateri pripadajo, in
njihovo zmožnost govorjenja in razumevanja slovenskega jezika. Zaradi omejenega prostora bomo v nadaljevanju predstavili samo nekatere izmed zbranih podatkov.

3.1 Materni jezik
Pri prvem vprašanju so morali intervjuvanci navesti svoj materni jezik oziroma jezik, ki so se ga v življenju najprej naučili in govorili. Z izrazom “jezik” je mišljena bodisi
standardna različica jezika bodisi ena od njegovih narečnih različic.
Iz Preglednice 3 je mogoče razbrati, da je na celotnem analiziranem območju slovenščino kot materni jezik navedla več kot četrtina intervjuvancev (25,3 %), kar postane
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celo 28,6 %, če temu dodamo tudi tiste, ki navajajo, da so se je naučili in govorili istočasno z italijanščino (3,3 %). Materni jezik večine prebivalcev, vključenih v raziskavo,
je seveda italijanščina (59,6 %), delež tistih, ki so se najprej naučili in govorili enega od
drugih dveh deželnih jezikov, ki jih priznava Zakon 482/99 (furlanščina in nemščina),
ali kakšnega drugega tujega jezika, pa znaša 7 % oziroma 4,8 %.
Že iz te prve analize je razvidno, da je delež prebivalstva s slovenskim maternim
jezikom, obravnavanega v okviru vzorca raziskave, precej visok, verjetno precej nad dejanskim deležem. Čeprav nimamo na voljo verodostojnih, enoznačnih in dopolnjenih
podatkov v zvezi s številčnim obsegom slovenske skupnosti v obravnavanih 32 občinah4,
niti v absolutnem, še manj pa v relativnem smislu, je mogoče trditi, da je delež prebivalcev s slovenskim maternim jezikom, ugotovljen v pričujoči raziskavi – 25,3 % (več kot
en intervjuvanec od štirih) – dejansko višji od vsake razumne predpostavke. Po mnenju
pripravljavcev za razlago tega malce spornega podatka obstajata dva poglavitna razloga:
a) Prvi zadeva visoko stopnjo zavrnitev sodelovanja v intervjuju s strani italijansko
govorečih prebivalcev, kar je predvsem posledica majhnega zanimanja za vprašanja, ki
jih obravnava raziskava. Iz tega bi torej lahko izhajal zelo velik vzorec intervjuvancev
slovenskega jezika, ki so se na splošno dobro odzvali vabilu za sodelovanje v intervjuju
in odgovorili na vsa pripravljena vprašanja.
b) Drugi razlog moramo iskati v že omenjenem zelo velikem vzorcu nekaterih podobmočij – predvsem tistega, ki zajema druge občine Pokrajine Trst – ki so dejansko
“težja” od drugih pri opredelitvi (sociolingvističnega) profila celotnega vzorca.
Različna “teža” podobmočij pri določanju značilnosti celotnega vzorca je razvidna
iz razčlembe podatkov na podlagi območja bivanja intervjuvanih oseb.
Za območje Trsta je namreč razvidno, da je delež intervjuvancev s slovenskim maternim jezikom posebej visok prav v manjših okoliških občinah, kjer doseže celo 46,3 %.
Opozoriti je treba na razliko z osrednjo občino (20,5 %), kar vsaj v relativnem smislu dokazuje precej bolj ukoreninjeno prisotnost prebivalcev s slovenskim maternim jezikom v
okoliških središčih, kot pa na mestnih območjih ali območjih v neposredni bližini mesta. Vendar tudi na slednjih raziskava navaja vse prej kot zanemarljiv delež intervjuvancev slovenskega maternega jezika (več kot en intervjuvanec od petih), kar gre verjetno
pripisati prvemu od zgoraj opisanih razlogov.
Občutno manjši je delež intervjuvancev, ki so se izrekli za slovenski materni jezik,
ugotovljen na Goriškem. Vendar je tudi v primeru Gorice prisotnost prebivalcev slovenskega maternega jezika bolj ukoreninjena v okoliških občinah (24,5 %) kot pa v osrednji
občini (13,5 %), kjer je sicer potrebno opozoriti na delež oseb z italijanskim maternim
jezikom, ki je veliko višji od skupnega povprečja (72,5 %). V goriškem primeru je potrebno omeniti tudi prisotnost še ene priznane “zgodovinske jezikovne skupnosti”, in sicer furlanske. Kar 6 % goriških intervjuvancev je namreč navedlo, da so se najprej naučili
in govorili prav furlanski jezik.
4

Obstoječim podatkom, ki se nanašajo na pretekle popise in na vrsto ne najnovejših ocen (Valussi, 1974;
Gruppo Alpina, 1975; Bellinello, 1996, Stranj, 1999), sta vsakič ugovarjali bodisi manjšinska bodisi
večinska skupina. Zadnji uradni popis sega v leto 1971, nato je slovenska skupnost odločno zavrnila
štetje pripadnikov svoje manjšine, ker so rezultati prejšnjih štetij vedno pokazali število Slovencev, ki
naj bi bilo nižje od dejanskega.
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Najmanjši delež oseb, ki so se opredelile za slovenski materni jezik, je ugotovljen na
Videmskem (8,8 %) oziroma tam, kjer je prisotnost manjšinske skupnosti zgodovinsko
manj konsistentna, strnjena in organizirana, pa tudi bolj podvržena asimilacijskim pritiskom številčnejše družbe. Potrebno je tudi upoštevati, da je v videmskem okolju velika
večina intrevjuvancev, ki so se opredelili za slovenski materni jezik, navedla, da ne gre za
standardno slovenščino, temveč za eno od krajevnih narečnih različic. Tudi na območju
Vidma je treba opozoriti na veliko prisotnost avtohtonih govorcev drugih dveh priznanih deželnih jezikov (19,3 %), z veliko premočjo furlanščine v primerjavi z nemščino.
Preglednica 3 – “Katerega jezika ste se najprej naučili in ga govorili (vaš materni jezik)?”
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%
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62,3%

59,7%
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349

46,3%
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24,5%

8,8%

25,3%

9
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8

4

49

%
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1,0%
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1

2
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77
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%

0,5%

0,4%

5,0%

6,8%

19,3%

7,0%

št.

10

14

8

5

35

72

%

5,0%

2,9%

4,0%

2,3%

8,8%

4,8%

št.

200

480

200
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400
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%
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100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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3.2 Jezik ali narečje, govorjeno v družinskem okolju
Dodatni pomemben podatek pri oblikovanju sociolingvističnega profila intervjuvanih prebivalcev je povezan z jezikom ali narečjem, ki ga pretežno govorijo v družinskem okolju.
Iz analize odgovorov, pridobljenih iz celotnega vzorca raziskave, je mogoče razbrati, da
slovenščino kot prevladujoči jezik v družini govori 19,3 % intervjuvancev, medtem ko dodatnih 6,3 % navaja, da jo govorijo skupaj z italijanščino (Preglednica 4). Primerjava s predhodno analiziranimi podatki v zvezi z maternim jezikom (Preglednica 3) kaže, da so osebe, ki so
se opredelile za slovenski materni jezik (25,3 %), kar za 6 odstotnih točk številčnejše od tistih,
ki govorijo slovensko v družinskem okolju (19,3 %). Podatek bi lahko opozarjal na postopno
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upadanje družinske rabe manjšinskega jezika, ki se je v nekaterih primerih na intervjuvano
osebo prenesel s staršev, vendar se v sedanjem družinskem okolju ne govori več.
Na Tržaškem je družinska raba slovenščine veliko bolj ukoreninjena kot pa v drugih dveh pokrajinah, predvsem v občinah na obrobnem pasu, kjer 38 % tu živečih oseb
izjavlja, da uporabljajo pretežno ta jezikovni kod. Če pa se premaknemo proti osrednji
občini, raba slovenščine kot prevladujočega jezika v družini drastično upada in znaša
16,6 % analiziranega podvzorca.
Tudi v tem primeru na Goriškem raba slovenščine v družini ni tako razširjena kot v
tržaškem okolju. To velja še zlasti za občino Gorica, kjer navedeni delež ne presega 10,5
%. V okoliških občinah pretežno rabo slovenščine navaja 17,1 % intervjuvancev, čemur
se pridruži dodaten delež tistih, ki jo govorijo skupaj z italijanščino (7,8 %).
Nenazadnje ne preseneča ugotovitev, da je družinska raba slovenskega jezika na
najnižji ravni na Videmskem. Samo 3,6 % tu intervjuvanih prebivalcev izjavlja, da ga
uporabljajo kot prevladujoči jezikovni kod (od tega velika večina ponovno navaja, da
ne gre za standardni jezik, temveč za narečno različico), poleg dodatnih 4,8 %, ki ga
govorijo izmenično z italijanščino. Na teh območjih je zelo velik delež intervjuvancev,
ki v krogu družine govorijo enega izmed drugih priznanih deželnih jezikov (34,5 %), še
zlasti furlanščino.
Preglednica 4 – “Kateri jezik ali narečje pretežno govorite v družinskem okolju?”
območje
Druge
Druge
Skupaj
Občina
Občina
občine
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občine
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TS
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Pokr. TS
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254

145

134
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%

68,8%

53,0%
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št.
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%

16,6%
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3,6%

19,3%

št.
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%
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3

2
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9
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10
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1,9%
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394

1489

%
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3.3 Pripadnost jezikovni skupnosti
V naslednjem vprašanju smo intervjuvano populacijo prosili, da navede, kateri (ali
katerim) jezikovni/-im skupnosti/-im pripada.
Iz rezultatov izhaja, da je svojo pripadnost slovenski jezikovni skupnosti izrazila
petina celotnega vzorca (19,5 %) (Preglednica 5), oziroma zelo podoben delež tistim, ki
so predhodno navedli, da v družini govorijo pretežno slovensko (Preglednica 4). Vendar upoštevajoč tudi 7,8 % tistih, ki so izrazili svojo pripadnost bodisi slovenski bodisi
italijanski skupnosti, pripadniki (tudi) slovenske jezikovne skupnosti presegajo četrtino
celotnega vzorca (27,3 %).
Primerjava podatkov v okviru pokrajine razkriva zelo podobne tendence, kot je
bilo ugotovljeno pri oceni jezika, govorjenega v družinskem okolju. Območje Trsta močno vodi tudi kar zadeva delež intervjuvancev, ki navajajo pripadnost slovenski jezikovni
skupnosti. V okoliških občinah navedeni delež znaša kar 37,2 % tu živečih oseb, čemur
je treba dodati še precejšnjo skupino pripadnikov obeh skupnosti (14,2 %). To pomeni,
da v vseh manjših tržaških občinah skupaj delež intervjuvancev, ki navajajo pripadnost
(tudi) slovenski jezikovni skupnosti, celo presega polovico podvzorca (51,4 %).
Tudi v tem primeru je na Goriškem delež prebivalcev, ki navajajo pripadnost slovenski jezikovni skupnosti, občutno nižji v primerjavi z ugotovitvami za Pokrajino Trst.
Prebivalci okoliških občin znova izkazujejo večji občutek pripadnosti manjšinski skupnosti (17,5 %) v primerjavi s tistimi, ki živijo v osrednji občini (10,5 %).
In nenazadnje na Videmskem tisti, ki se istovetijo s slovensko jezikovno skupnostjo,
predstavljajo skromno manjšino v višini 4,4 % tukaj intervjuvanih prebivalcev. Izredno
majhen je tudi delež tistih, ki se imajo za pripadnike obeh skupnosti (1,8 %).
Preglednica 5 – “Kateri (ali katerim) jezikovni/-im skupnosti/-im pripadate?”
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4. PERCEPCIJA INTERVJUVANCEV GLEDE RABE
SLOVENSKEGA JEZIKA V JAVNI UPRAVI FJK
Drugi razdelek – v zvezi s “percepcijo” glede rabe slovenskega jezika v javni upravi
FJK – sestavlja sklop 23 vprašanj.
Prva 4 vprašanja raziskujejo percepcijo zunanje vidnosti slovenskega jezika, ki se
nanaša na prometne oznake; napise na javnih ustanovah; plakate in obvestila javnih
ustanov; plakate in oglase zasebnih ustanov.
Ostalih 19 vprašanj pa zadeva percepcijo glede rabe (ustne in pisne) slovenskega
jezika v javni upravi. V raziskavi smo vzorčili 5 kategorij ustanov: občine, bolnišnice,
Agencijo za prihodke, policijske in orožniške postaje. Za vsako kategorijo smo intervjuvancu zastavili vprašanje, ali je v zadnjih petih letih tako ustanovo obiskal ali ne (5
vprašanj). Za vsako vrsto vzorčene ustanove smo intervjuvancem, ki so odgovorili, da
“so obiskali”, v nadaljevanju postavili še dve vprašanji, in sicer o percepciji tako “pisne”
kot “ustne” rabe slovenskega jezika v uradih (10 vprašanj). Le za občine in bolnišnice sta
bili intervjuvancem, ki so izjavili, da “niso obiskali”, zastavljeni dve alternativni vprašanji, in sicer ali so jih s “pisno” in “ustno” rabo slovenskega jezika seznanili sorodniki ali
znanci (4 vprašanja).
Med vzorčenimi javnimi ustanovami, ki so jih prebivalci najpogosteje obiskovali, so
občine (obiskanost 85,6 % celotnega vzorca) in bolnišnice (obiskanost 74,7 %), medtem
ko je obiskanost Agencije za prihodke ter policijskih in orožniških postaj občutno nižja.
V pojasnjevalnem delu smo predstavili samo 3 preglednice, ki zadevajo odgovore
na vprašanja o “zunanji vidnosti”, in 4 preglednice o “rabi slovenskega jezika” v občinah
in bolnišnicah. Za odgovore na druga vprašanja glej poročilo o raziskavi.

4.1 Percepcija glede rabe slovenskega jezika na
prometnih oznakah
Absolutna večina celotnega intervjuvanega vzorca – natančneje 57,7 % – navaja, da
so v občini, kjer živijo, opazili prometne oznake tudi v slovenskem jeziku (Preglednica
6). Poleg tega 4,2 % navaja, da so take oznake opazili na nekaterih okoliških območjih
ali ob meji. Nasprotno pa eden od treh intervjuvanih (33,7 %) navaja, da ni nikoli opazil
prometnih oznak v slovenskem jeziku.
Med intervjuvanci s Tržaškega je pri odgovorih tistih, ki prebivajo v manjših občinah, opaziti rezultate, ki so višji od skupnega povprečja. Tako večjo “vidnost” oznak v
slovenskem jeziku navaja 80 % intervjuvancev, ker je torej za več kot 20 odstotnih točk
višje od skupnega rezultata. Omenjena pozitivna razlika pa zadeva samo intervjuvance
iz manjših občin, saj odgovori intervjuvancev iz osrednje občine dajo rezultat 41 %, se
pravi za več kot 15 odstotnih točk nižjega v primerjavi s skupnim rezultatom.
Tudi porazdelitev odgovorov intervjuvancev z Goriškega kaže višji delež od tistega, ki izhaja iz celotnega vzorca, tako za manjše občine (64,1 %) kot za pokrajinsko središče (61,5 %).
Intervjuvanci z Videmskega prispevajo k znižanju povprečja skupnih deležev, ob
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čemer je potrebno opozoriti na manjšo “vidnost” prometnih oznak na območju njihove občine. Predstavljamo najbolj opazna odstopanja: samo eden od treh intervjuvancev
(33,7 %) navaja, da je opazil cestne oznake v slovenskem jeziku, medtem ko skoraj dva
od treh intervjuvancev (61,3 %) navajata, da takih oznak nista nikoli opazila.
Preglednica 6 – “Nam lahko poveste, ali se v občini, kjer prebivate, prometne oznake (npr. krajevni
napisi, cestne oznake) poleg italijanščine pojavljajo tudi v slovenskem jeziku?”
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82
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4.2 Percepcija glede rabe slovenskega jezika na napisih na
javnih stavbah
Odgovori celotnega intervjuvanega vzorca na vprašanje v zvezi z rabo slovenščine
na napisih na javnih stavbah so zelo različni glede na območje, četudi je delež tistih, ki
navajajo, da so opazili napise v slovenskem jeziku (43,4 %), in tistih, ki navajajo, da jih
niso nikoli videli (43,6 %), zelo podoben in vključuje okvirno 4 od 10 intervjuvancev
(Preglednica 7). Zanemarljiv (2,6 %) pa je skupni rezultat tistih, ki so take napise opazili
samo na nekaterih okoliških območjih ali ob meji.
Na Tržaškem se podatki za tiste, ki so take napise opazili, občutno razlikujejo med
osrednjo občino (31,2 %) in manjšimi občinami (68,3 %). Delež slednjih skoraj za četrtino presega tistega, ki je bil ugotovljen za celotni vzorec in je absolutno najvišji.
Porazdelitev odgovorov na Goriškem ne odstopa preveč od skupnega rezultata glede
“vidnosti” (43,4 %). Tudi razlike znotraj območja – 44 % za osrednjo občino in 40,5 % za
manjše občine – ne vzbujajo posebne pozornosti.
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Intervjuvanci na Videmskem tudi v tem primeru prispevajo k znižanju povprečja
vseh intervjujev, ob čemer je potrebno opozoriti na manjšo “vidnost” napisov na javnih
stavbah na območju njihove občine. Predstavljamo najbolj opazna odstopanja: samo en
intervjuvanec od petih (20,8 %) navaja, da je take napise opazil, medtem ko sedem intervjuvancev od desetih (70,8 %) navaja, da nikoli niso opazili slovenskih napisov na
javnih stavbah.
Preglednica 7 – “Ali se v občini, kjer živite, napisi na javnih stavbah pojavljajo tudi v slovenskem jeziku?”
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4.3 Percepcija glede rabe slovenskega jezika na plakatih
in obvestilih javnih ustanov
Absolutna večina celotnega intervjuvanega vzorca – natančneje 55,6 % – navaja, da
so v občini, kjer živijo, opazili plakate in obvestila javnih ustanov v slovenskem jeziku
(Preglednica 8). Delež, nižji od 1 % (0,7 %), navaja, da so take plakate in obvestila opazili samo na nekaterih okoliških območjih ali ob meji. Nasprotno pa eden od treh (31,7
%) navaja, da nikoli ni videl takih plakatov in obvestil.
Med intervjuvanci na Tržaškem moramo opozoriti predvsem na odgovore prebivalcev manjših občin, ki so bili v 78,3 % primerov pritrdilni, kar je rezultat, ki za več
kot 20 odstotnih točk presega celotni vzorec. Prebivalci osrednje občine so odgovorili
pritrdilno v 51,8 % , kar je rezultat, ki je nižji od skupnega rezultata.
Delež odgovorov intervjuvancev na Goriškem je višji v primerjavi s skupnim rezultatom, tako kar zadeva odgovore iz osrednje občine (69,5 %), kot tudi za odgovore iz
manjši občin (60,7 %), z razliko skoraj 10 točk med obema območjema.
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Intervjuvanci na Videmskem tudi v tem primeru prispevajo k znižanju povprečnega rezultata: samo en intervjuvanec od petih (20,6 %) navaja, da je take plakate in obvestila opazil,
medtem ko skoraj sedem od desetih intervjuvancev (68,4 %) navaja, da jih niso nikoli opazili.
Preglednica 8 – “Ali se v vaši občini plakati in obvestila javnih ustanov (npr. volilni imeniki,
obvestila komunalne službe itd.) pojavljajo tudi v slovenskem jeziku?”
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10,6%

12,5%

17,5%

9,1%

11,0%

12,0%

št.

199

480

200

219

399

1497

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Občina
TS

Druge
občine
Pokr. TS

št.

103

%

Skupaj

4.4 Percepcija glede ustne rabe slovenskega jezika v
uradih občine, v katero sodijo (stiki s strankami)
Iz analize podatkov, ki se nanašajo na intervjuvance s celotnega obravnavanega območja,
izhaja, da jih je 45,1 % seznanjenih z dejstvom, da zaposleni na njihovi občini uporabljajo
tudi slovenski jezik pri stikih s strankami, 30,4 % jih navaja, da tega niso nikoli slišali in 24,5
% navaja, da ne vedo oziroma ne odgovorijo (Preglednica 9).
Intervjuvanci na Tržaškem dajejo zelo različne odgovore glede na občino prebivališča:
v zvezi z rabo slovenskega jezika s strani zaposlenih smo ugotovili razmik za skoraj 44 odstotnih točk. 31,8 % prebivalcev osrednje občine odgovarja pritrdilno, medtem ko je takih v
manjših občinah 75,1 %.
Kar zadeva intervjuvance na Goriškem, so razlike znotraj območja minimalne pri tistih,
ki odgovarjajo pritrdilno: 41,5 % v osrednji občini in 41,1 % v manjših občinah; razlikujejo
pa se deleži pri negativnih odgovorih: 17 % v osrednji občini in 28,1 % v manjših občinah.
Odgovori, ki jih dajejo intervjuvanci na Videmskem, tudi v tem primeru občutno odstopajo od odgovorov prebivalcev na drugih območjih: samo 1 intervjuvanec od 5 (18,3 %)
odgovarja pritrdilno, polovica intervjuvancev (49,7 %) odgovarja negativno in 1 od 3 (32 %)
navaja, da ne ve oziroma ne odgovori.
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Preglednica 9 – “Ali v uradih vaše občine zaposleni uporabljajo tudi slovenski jezik pri stikih s
strankami? (ustna raba)”

Občina
TS
da
ne, nikoli opazil
ne ve, ne odgovori
Skupaj

št.
%
št.
%
št.
%
št.
%

50
31,8%
92
58,6%
15
9,6%
157
100,0%

Druge
občine
Pokr. TS
323
75,1%
42
9,8%
65
15,1%
430
100,0%

območje
Občina
GO
61
41,5%
25
17,0%
61
41,5%
147
100,0%

Druge
občine
Pokr. GO
79
41,1%
54
28,1%
59
30,7%
192
100,0%

UD
65
18,3%
177
49,7%
114
32,0%
356
100,0%

Totale
578
45,1%
390
30,4%
314
24,5%
1282
100,0%

4.5 Percepcija glede pisne rabe slovenskega jezika v
uradih občine, v katero sodijo (obrazci, dokumenti)
Iz analize podatkov, ki se nanašajo na intervjuvance s celotnega obravnavanega območja, izhajata dva enaka deleža – natančneje 38,6 % – tistih, ki navajajo, da so seznanjeni z dejstvom, da zaposleni njihove občine uporabljajo tudi slovenski jezik v obrazcih in
dokumentih, in tistih, ki navajajo, da zaposleni slovenščine ne uporabljajo (Preglednica
10). Znaten delež – natančneje 22,8 % – pa jih navaja, da ne vedo oziroma ne odgovorijo.
Intervjuvanci na Tržaškem dajejo zelo različne odgovore in v zvezi s pisno rabo
slovenskega jezika predstavljajo, kot že pri ustni rabi jezika, razmik, ki doseže razliko 50
odstotnih točk: 23,4% prebivalcev osrednje občine odgovarja pritrdilno, medtem ko je
takih v manjših občinah 73,5%. Tudi pri deležu tistih, ki navajajo, da ne vedo oziroma
ne odgovorijo na vprašanje, je opaziti razliko med prebivalci osrednje občine (27,2 %) in
prebivalci manjših občin (13,7 %), ki predstavljajo polovičen delež.
Med intervjuvanci, ki prebivajo na Goriškem, so razlike znotraj obravnavanega območja minimalne pri tistih, ki so odgovorili pritrdilno: 29,9 % v osrednji občini in 31,3
% v manjših občinah; razlikujejo pa se deleži pri negativnih odgovorih: 42,2 % v osrednji
občini in 34,4 % v manjših občinah.
Odgovori, ki jih dajejo intervjuvanci na Videmskem, tudi v tem primeru občutno
odstopajo od odgovorov prebivalcev na drugih območjih: samo 1 intervjuvanec od 10
(10,7 %) odgovarja pritrdilno; 4 od 10 intervjuvancev (38,6 %) odgovarjajo negativno
in skoraj 1 od 4 (23,6 %) – v skladu s skupnim deležem odgovorov – navaja, da ne ve
oziroma ne odgovori.

112

Percepcija in odnos prebivalstva na mejnem območju Furlanije Julijske krajine glede javne rabe slovenskega jezika

Preglednica 10 – “Ali se v uradih vaše občine uporablja slovenski jezik v obrazcih in dokumentih?
(pisna raba)”

Občina
TS
da
ne, nikoli opazil
ne ve, ne odgovori
Skupaj

št.
%
št.
%
št.
%
št.
%

37
23,4%
78
49,4%
43
27,2%
158
100,0%

Druge
občine
Pokr. TS
317
73,5%
55
12,8%
59
13,7%
431
100,0%

območje
Občina
GO
44
29,9%
62
42,2%
41
27,9%
147
100,0%

Druge
občine
Pokr. GO
60
31,3%
66
34,4%
65
34,4%
192
100,0%

UD
38
10,7%
234
65,7%
84
23,6%
356
100,0%

Totale
496
38,6%
495
38,6%
293
22,8%
1284
100,0%

4.6 Percepcija glede ustne rabe slovenščine v bolnišnicah
(stiki s strankami)
Na obravnavanem območju 52,2 % intervjuvancev, torej večina, navaja, da osebja v
bolnišnicah, ki se so v bližini njihovega prebivališča v Trstu, Tržiču ali Vidmu, niso nikoli
slišali govoriti slovensko. Samo 19 % jih navaja, da so seznanjeni z dejstvom, da osebje
v bolnišnicah pri stiku s strankami uporablja tudi slovenski jezik, medtem ko preostalih
28,8 % navaja, da ne vedo oziroma ne odgovorijo (Preglednica 11).
Intervjuvanci na Tržaškem dajejo odgovore, ki so si v splošnem podobni, kar zadeva neslišanje: 64,6 % prebivalcev osrednje občine odgovarja z “ne”, medtem ko je takih
v manjših občinah 62,2 %. Delež tistih, ki trdijo, da so osebje slišali govoriti slovensko,
pa znaša 22 % pri prebivalcih osrednje občine in 14,6 % pri prebivalcih manjših občin.
Kar zadeva intervjuvance na Goriškem, je opaziti razlike znotraj obravnavanega
območja: tistih, ki so odgovorili pritrdilno, je 24,7 % v osrednji občini in 23,8 % v manjših občinah. Pri negativnih odgovorih pa je delež 28,2 % v osrednji občini in 40,9 % v
manjših občinah.
Odgovori, ki so jih podali intervjuvanci na Videmskem, ne odstopajo občutneje od
skupnih odgovorov: 56 % – večina glede na skupnih 52,2 % – je odgovorila negativno,
medtem ko jih je 15,2 % – glede na skupnih 19 % – odgovorilo pritrdilno, 28,8 % pa jih
navaja, da ne ve oziroma ne odgovori.
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Preglednica 11 – “Ali v bolnišnicah na vašem območju osebje uporablja tudi slovenski jezik pri
stikih s strankami? (ustna raba)”

Občina
TS
da
ne, nikoli opazil
ne ve, ne odgovori
Skupaj

št.
%
št.
%
št.
%
št.
%

36
22,0%
106
64,6%
22
13,4%
164
100,0%

Druge
občine
Pokr. TS
49
14,6%
209
62,2%
78
23,2%
336
100,0%

območje
Občina
GO
43
24,7%
49
28,2%
82
47,1%
174
100,0%

Druge
občine
Pokr. GO
46
23,8%
79
40,9%
68
35,2%
193
100,0%

UD
38
15,2%
140
56,0%
72
28,8%
250
100,0%

Totale
212
19,0%
583
52,2%
322
28,8%
1117
100,0%

4.7 Percepcija glede pisne rabe slovenskega jezika v
bolnišnicah (obrazci, dokumenti)
Iz analize podatkov, ki se nanašajo na celotno obravnavano območje, izhaja, da sta
samo 2,2 % intervjuvancev seznanjena s tem, da se v bolnišnicah slovenski jezik uporablja za obrazce in dokumente (Preglednica 12). Večina intervjuvancev (67,4 %), torej 7 od
10, navaja prepričanje, da se slovenski jezik v pisni obliki ne uporablja, medtem ko 30,4
%, skoraj 1 od 3 intervjuvancev, pravi, da ne ve oziroma ne odgovori.
Intervjuvanci na Tržaškem podajajo različne odgovore: z “ne” odgovarja 67,3 %
prebivalcev osrednje občine in 77,2 % intervjuvancev iz manjših občin.
Na Goriškem so omenjene razlike minimalne: negativno odgovarja 53,4 % prebivalcev osrednje občine in 54,2 % prebivalcev manjših občin.
Odgovori, ki so jih dali intervjuvanci na Videmskem, ne odstopajo občutneje od
odgovorov prebivalcev z drugih območij, glede na to, da 74 % intervjuvancev, torej 7 od
10, odgovarja negativno, 24 % pa navaja, da ne ve ali ne odgovori.
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Preglednica 12 – “Ali se v bolnišnicah na vašem območju uporablja slovenski jezik v obrazcih in
dokumentih? (pisna raba)”

Občina
TS
da
ne, nikoli opazil
ne ve, ne odgovori
Skupaj

št.
%
št.
%
št.
%
št.
%

1
0,6%
111
67,3%
53
32,1%
165
100,0%

Druge
občine
Pokr. TS
8
2,4%
261
77,2%
69
20,4%
338
100,0%

območje
Občina
GO
6
3,4%
93
53,4%
75
43,1%
174
100,0%

Druge
občine
Pokr. GO
5
2,6%
104
54,2%
83
43,2%
192
100,0%

UD
5
2,0%
185
74,0%
60
24,0%
250
100,0%

Totale
25
2,2%
754
67,4%
340
30,4%
1119
100,0%

5. ODNOS INTREVJUVANCEV DO JAVNE RABE
SLOVENSKEGA JEZIKA V FJK
Zadnji razdelek vključuje vrsto vprašanj, namenjenih ugotavljanju odnosa intervjuvancev do rabe manjšinskih jezikov na splošno in posebej slovenskega jezika v različnih javnih okoljih. Tudi v tem primeru zaradi omejenega prostora, ki ga imamo na voljo,
ne moremo predstaviti odgovorov, pridobljenih za vse obravnavane vsebine. Za analizo
vseh zbranih podatkov v razdelku si zato znova poglejte zaključno poročilo o raziskavi.

5.1 Odnos do pravice jezikovnih manjšin glede rabe
lastnega jezika v javnih okoljih
Relativna večina celotnega intervjuvanega vzorca – natančneje 45,7 % – je navedla,
da “zelo soglaša” s trditvijo v zvezi z uživanjem “enakih pravic tako do ustne kot pisne
javne rabe lastnega jezika kot večinsko prebivalstvo” pripadnikov jezikovne manjšine
(Preglednica 13). Če tem dodamo še tiste, ki so izjavili, da “precej soglašajo”, vidimo, da
se s tem pozitivnim odnosom strinja 82,3 %. Odnos, ki ga lahko opredelimo kot negativnega v smislu “deloma ali sploh ne soglaša” z uživanjem navedenih pravic, je izrazilo
samo 13,7 % intervjuvanega vzorca.
Med intervjuvanci na Tržaškem je bolj razširjen pozitiven odnos, vendar gre ta razlika glede na splošni podatek v celoti v korist okoliških občin pokrajine (62,7 %) v primerjavi z Občino Trst, ki beleži relativno nižji delež (38,5 %).
Porazdelitev odgovorov – se pravi različna stopnja strinjanja z zgoraj navedeno trditvijo
– intervjuvancev na Goriškem ne odstopa (po našem mnenju vsaj ne statistično pomembno)
veliko od porazdelitve pri celotnem vzorcu, to pa zadeva tako Občino Gorica kot druge občine iz iste pokrajine. Odstopanja za nekaj odstotnih točk so verjetno posledica naključja.
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Intervjuvanci na Videmskem pa so glede na intervjuvance z drugih območij izrazili
bolj negativen odnos. Posebej je treba opozoriti na podatek v zvezi z deležem tistih, ki
so izrazili najvišjo stopnjo strinjanja (“zelo soglaša”) in znaša 25 % intervjuvancev (glede na 45,7 % celotnega vzorca) ter odgovori, ki se nanašajo na precej negativen odnos
(“deloma ali sploh ne soglaša”), in jih je navedlo 21,3 % intervjuvancev (tako rekoč en
intervjuvanec od petih).
Preglednica 13 – “Navedite svojo stopnjo strinjanja z naslednjo trditvijo: pripadniki jezikovne
manjšine bi morali uživati enake pravice tako do ustne kot pisne javne rabe svojega jezika kot
večinsko prebivalstvo.”

Občina
TS
zelo
precej
deloma
sploh ne
drugo
ne ve, ne odgovori
Skupaj

št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%

77
38,5%
90
45,0%
14
7,0%
10
5,0%
4
2,0%
5
2,5%
200
100,0%

Druge
občine
Pokr. TS
301
62,7%
129
26,9%
23
4,8%
16
3,3%
1
0,2%
10
2,1%
480
100,0%

območje
Občina
GO
99
49,5%
66
33,0%
19
9,5%
7
3,5%
1
0,5%
8
4,0%
200
100,0%

Druge
občine
Pokr. GO
101
45,9%
86
39,1%
20
9,1%
11
5,0%
2
0,9%
0
0,0%
220
100,0%

UD
108
27,0%
178
44,5%
44
11,0%
41
10,3%
2
0,5%
27
6,8%
400
100,0%

Skupaj
686
45,7%
549
36,6%
120
8,0%
85
5,7%
10
0,7%
50
3,3%
1500
100,0%

5.2 Odnos do možnosti, da bi vsi prebivalci določenega
območja, na katerem je prisotna manjšina, morali vsaj
razumeti manjšinski jezik
Trditev v zvezi s potrebo, da bi vsi prebivalci, ki živijo na območju, kjer je prisotna
manjšinska skupnost, morali vsaj razumeti jezik te skupnosti – kar lahko opredelimo kot
pasivno znanje jezika – je v primerjavi s prejšnjo trditvijo od celotnega intervjuvanega
vzorca dobila manjšo podporo (Preglednica 14). Bolj pozitiven odnos (“zelo se strinjam”)
je izrazilo 24,5 % intervjuvancev, če pa dodamo še tiste, ki so izrazili rahlo nižjo stopnjo
strinjanja, delež pozitivnih odgovorov doseže 60,4 %, kar je več kot 20 odstotnih točk
nižje v primerjavi z deležem tistih, ki so izrazili pozitiven odnos do predhodnega vprašanja. Posledično to pomeni, da je skoraj en intervjuvanec od treh (oziroma 32,9 %)
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navedel, da “sploh ne” oziroma le “deloma” soglaša z vidikom ali možnostjo, da bi tudi
pripadniki večinske skupnosti morali imeti pasivno znanje (vsaj na ravni razumevanja)
jezika manjšinske skupnosti, s katero si delijo območje bivanja.
Porazdelitev podatkov v zvezi z intervjuvanim vzorcem na Tržaškem ne kaže statistično pomembnih odstopanj od zgoraj navedene porazdelitve pri celotnem vzorcu.
Edina pomembna razlika, na katero je potrebno opozoriti, zadeva deleže tistih, ki so
navedli, da se “zelo strinjajo” s trditvijo, in sicer prebivalcev Občine Trst (15,5 %) in prebivalcev v preostalih občin v pokrajini (32,5 %).
Če podatke za intervjuvance na Goriškem – tako v celoti kot pri razdelitvi na osrednjo občino in druge občine v pokrajini – primerjamo s splošnimi podatki, se pokažejo
nepomembna odstotkovna odstopanja.
Iz analize podatkov za območje Vidma je razvidno – v primerjavi z drugima dvema
območjema – odstopanje intervjuvancev v smeri rahlo bolj negativnega odnosa do možnosti, ki jo predvideva trditev.
Preglednica 14 – “Navedite svojo stopnjo strinjanja z naslednjo trditvijo: Vsi prebivalci določenega
območja, na katerem je prisotna manjšina, bi morali vsaj razumeti manjšinski jezik”

Občina
TS
zelo
precej
deloma
sploh ne
drugo
ne ve, ne odgovori
Skupaj

št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%

31
15,5%
68
34,0%
54
27,0%
26
13,0%
12
6,0%
9
4,5%
200
100,0%

Druge
občine
Pokr. TS
156
32,5%
165
34,4%
81
16,9%
49
10,2%
3
,6%
26
5,4%
480
100,0%

območje
Občina
GO
58
29,0%
60
30,0%
42
21,0%
24
12,0%
2
1,0%
14
7,0%
200
100,0%

Druge
občine
Pokr. GO
57
25,9%
80
36,4%
32
14,5%
40
18,2%
7
3,2%
4
1,8%
220
100,0%

UD
66
16,5%
166
41,5%
86
21,5%
59
14,8%
5
1,3%
18
4,5%
400
100,0%

Skupaj
368
24,5%
539
35,9%
295
19,7%
198
13,2%
29
1,9%
71
4,7%
1500
100,0%

5.3 Odnos do rabe slovenskega jezika na prometnih oznakah
Zagotovitev prometnih oznak tudi v manjšinskem jeziku šteje za zelo pomemben
element vidnosti manjšinske skupnosti, ki z večinsko sobiva na določenem ozemlju, in
za enega od dosežkov na področju zaščite teh skupnosti. Zato se nam je v okviru pričujoče raziskave zdelo primerno preučiti odnos intervjuvanega vzorca do tega svojstvenega
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vidika. Po podatkih, ki se nanašajo na intervjuvance s celotnega območja, zajetega v raziskavi, ima pozitiven odnos 41,9 % tistih, ki navajajo, da “zelo soglašajo”, in 27,6 % tistih,
ki “precej soglašajo” (Preglednica 15). Vendar je temu pozitivnemu podatku, ki skupaj
predstavlja 69,5 % intervjuvancev, potrebno dodati tudi 23,1 % tistih, ki so navedli, da
“deloma” (7,8 %) ali “sploh ne” (15,3 %) soglašajo.
Iz porazdelitve podatkov, ki se nanašajo samo na intervjuvance na Tržaškem, je
razviden bolj naklonjen oziroma pozitiven odnos do prometnih oznak tudi v slovenskem jeziku. Iz deležev odgovorov, ki se nanašajo na intervjuvance iz drugih občin in ne
iz osrednje občine v pokrajini, je razviden bolj pozitiven odnos (69,9 % “zelo” in 5,8 %
“sploh se ne strinjam”) tako glede splošnih podatkov kot glede podatkov za Občino Trst
(oziroma 31,5 % in 13,5 %).
Podatki intervjuvancev na Goriškem pa rahlo odstopajo – po našem mnenju ne
bistveno – od splošnih podatkov. Tudi v tem primeru pozitivnemu odgovoru tistih, ki
“zelo in precej soglašajo” in ki skupaj znaša 65,9 % intervjuvancev, stoji nasproti 25,4 %
intervjuvancev, ki so navedli, da “deloma” (9,0 %) in “sploh ne” (16,4 %) soglašajo.
Zelo drugačna in večplastna pa se nam zdi porazdelitev odgovorov, ki smo jih dobili od intervjuvancev na Videmskem. Če je vsota odgovorov “zelo” in “precej se strinjam”
celotnega vzorca dosegla 69,5 %, v primeru intervjuvancev s tega območja znaša 50,8 %,
torej je manjša za skoraj 20 %. Poleg tega je opaziti precejšnje povečanje (26,5 %) števila
tistih, ki so navedli, da “se sploh ne strinjajo” s postavitvijo prometnih oznak sobivajoče
manjšinske skupnosti.
Preglednica 15 – “Ali soglašate s tem, da bi se v vaši občini na prometnih oznakah uporabljal tudi
slovenski jezik?”

Občina
TS
zelo
precej
deloma
sploh ne
drugo
ne ve, ne odgovori
Skupaj
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št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%

63
31,5%
85
42,5%
17
8,5%
27
13,5%
6
3,0%
2
1,0%
200
100,0%

Druge
občine
Pokr. TS
334
69,6%
80
16,7%
17
3,5%
28
5,8%
4
0,8%
17
3,5%
480
100,0%

območje
Občina
GO
76
38,0%
53
26,5%
21
10,5%
32
16,0%
8
4,0%
10
5,0%
200
100,0%

Druge
občine
Pokr. GO
93
42,3%
55
25,0%
17
7,7%
37
16,8%
15
6,8%
3
1,4%
220
100,0%

UD
62
15,5%
141
35,3%
45
11,3%
106
26,5%
29
7,3%
17
4,3%
400
100,0%

Skupaj
628
41,9%
414
27,6%
117
7,8%
230
15,3%
62
4,1%
49
3,3%
1500
100,0%
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5.4 Odnos do rabe slovenskega jezika v občinskih uradih
Načeloma pozitiven odnos je bil na splošno izražen tudi glede možnosti, da bi v
uradih občin, kjer intervjuvanci prebivajo, zaposleni govorili tudi slovensko. To dokazujejo podatki, ki se nanašajo na vse intervjuvance, vključene v raziskavo: več kot tri
četrtine (natančneje 76,2 %) intervjuvanih je navedlo, da so “zelo” (45,3 %) ali “precej”
(30,9 %) soglašajo s to možnostjo (Preglednica 16), medtem ko se je 18,5 % intervjuvanih
razdelilo na skoraj enake dele na tiste, ki “deloma” ali “sploh ne” soglašajo.
Še bolj pozitiven odnos do te možnosti imajo intervjuvanci na Tržaškem, zlasti tisti,
ki živijo v okoliških občinah pokrajine, in sicer jih 73,5 % “zelo” soglaša.
Tudi intervjuvanci na Goriškem izražajo glede tega vprašanja pozitiven odnos,
porazdelitev odgovorov je zelo podobna splošni porazdelitvi, vendar je med prebivalci
osrednje občine in drugimi občinami na območju pokrajine bolj uravnotežena v primerjavi s porazdelitvijo na območju Trsta.
Intervjuvanci na Videmskem so navedli razmeroma bolj negativen odnos glede
možnosti, da bi zaposleni v občinskih uradih, kjer živijo, govorili tudi krajevno slovensko različico: 58 % jih je navedlo, da “zelo” (13,5 %) ali “precej” (44,5 %) soglašajo, medtem ko jih je 34 % odgovorilo, da “deloma” (15 %) ali “sploh ne” (19 %) soglašajo s to
možnostjo.
Preglednica 16 – “Ali soglašate s tem, da bi v uradih vaše občine zaposleni govorili tudi slovenski jezik?”

Občina
TS
zelo
precej
deloma
sploh ne
drugo
ne ve, ne odgovori
Skupaj

št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%

73
36,5%
92
46,0%
12
6,0%
14
7,0%
6
3,0%
3
1,5%
200
100,0%

Druge
občine
Pokr. TS
353
73,5%
78
16,3%
16
3,3%
14
2,9%
2
0,4%
17
3,5%
480
100,0%

območje
Občina
GO
98
49,0%
57
28,5%
26
13,0%
14
7,0%
0
0,0%
5
2,5%
200
100,0%

Druge
občine
Pokr. GO
101
45,9%
59
26,8%
18
8,2%
27
12,3%
11
5,0%
4
1,8%
220
100,0%

UD
54
13,5%
178
44,5%
60
15,0%
76
19,0%
18
4,5%
14
3,5%
400
100,0%

Skupaj
679
45,3%
464
30,9%
132
8,8%
145
9,7%
37
2,5%
43
2,9%
1500
100,0%
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5.5 Odnos do rabe slovenskega jezika v bolnišnicah
Podobno kot v prejšnjem primeru je odnos celotnega vzorca intervjuvancev pozitiven tudi glede možnosti, da bi osebje v bolnišnicah ali v zdravstvenih domovih celotnega
območja, vključenega v raziskavo, govorilo tudi slovensko (Preglednica 17). Dejansko so
odgovori porazdeljeni, in sicer: 37 % jih “zelo”, 36,8 % pa “precej” soglaša (skupaj 73,8
%), medtem ko 20,5 % intervjuvanih odgovarja, da “deloma” (11 %) ali “sploh ne” (9,5
%) soglaša s to možnostjo.
Odgovori intervjuvancev na Tržaškem so v primerjavi s skupnim povprečjem malce bolj pozitivni. Medtem ko prebivalci okoliških občin predstavljajo delež, ki “zelo” soglaša, v višini 51,7 %, pa več intervjuvancev iz osrednje občine na soglaša tako poudarjeno (“precej”), kar tu doseže delež 43 %.
Če za intervjuvance na Goriškem, upoštevane v celoti, ni mogoče ugotoviti bistvenih sprememb v primerjavi s splošnimi podatki, lahko zabeležimo rahel odmik v smeri
bolj pozitivnega odnosa tistih intervjuvancev, ki živijo v Občini Gorica, kjer jih 43 %
navaja, da soglašajo z možnostjo, ki jo predvideva vprašanje.
V primeru intervjuvancev na Videmskem je ponovno mogoče opaziti relativno
manj naklonjen odnos v zvezi z možnostjo, da bi osebje v bolnišnicah ali zdravstvenih
domovih govorilo tudi krajevno slovensko različico: medtem ko “zelo” soglaša 16 % in
“precej” 49,5 % (skupaj 65,5 %), pa se skupno 28,1 % intervjuvancev razdeli na precej
podobne deleže med tiste, ki “deloma” ali “sploh ne” soglašajo.
Preglednica 17 – “Ali soglašate s tem, da bi v bolnišnicah ali zdravstvenih domovih osebje govorilo
tudi slovenski jezik?”

Občina
TS
zelo
precej
deloma
sploh ne
drugo
ne ve, ne odgovori
Skupaj
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št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%

75
37,5%

Druge
občine
Pokr. TS
248

območje
Občina
GO
86

86
43,0%
15
7,5%

51,7%
129
26,9%
53
11,0%

43,0%
64
32,0%
23
11,5%

4
2,0%
2
1,0%
200

4,2%
5
1,0%
25
5,2%
480

8,5%
0
0,0%
10
5,0%
200

18
9,0%

100,0%

20

100,0%

17

100,0%

Druge
občine
Pokr. GO
82

UD
64

Skupaj
555

37,3%
75
34,1%
25
11,4%

16,0%
198
49,5%
49
12,3%

37,0%
552
36,8%
165
11,0%

11,4%
7
3,2%
6
2,7%
220

15,8%
9
2,3%
17
4,3%
400

9,5%
25
1,7%
60
4,0%
1500

25

100,0%

63

100,0%

143

100,0%
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5.6 Odnos do uvajanja slovenščine v javne šole z
italijanskim učnim jezikom na območju, kjer je prisotna
slovenska manjšina
Iz analize podatkov, ki se nanašajo na intervjuvance s celotnega območja, vključenega v to raziskavo, je jasno razviden pozitiven odnos do možnosti uvedbe slovenščine
v javne šole z italijanskim učnim jezikom, seveda na tistih delih ozemlja, kjer sobivata
večinska in manjšinska skupnost (Preglednica 18). Pozitiven odnos je izrazilo 47,6 %
intervjuvanih, ki so navedli, da “zelo”, 29,2 % pa, da “precej” soglašajo s to možnostjo:
z malce drugačno intenzivnostjo (zelo in precej) imamo skupno 76,8 % intervjuvancev,
ki so pozitivno naravnani do uvajanja slovenščine tudi v javne šole z italijanskim učnim
jezikom. Vendar pa je potrebno poudariti, da 17,1 % intervjuvanih ne vidi take potrebe
in navajajo, da le “deloma” ali “sploh ne” soglašajo.
Intervjuvanci na Tržaškem imajo rahlo bolj pozitiven odnos v primerjavi s tistim, ki
je na splošno razviden iz podatkov celotnega zgoraj analiziranega vzorca. Vendar je tudi
v tem primeru, kot pri večini do zdaj prikazanih stališč, skupni naklonjeni odnos (79 %,
seštevek odgovorov “zelo in precej”), ki so ga izrazili prebivalci osrednje občine, nižji za
skoraj 7 odstotnih točk od tistega, ki so ga izrazili prebivalci preostalih občin v pokrajini
(85,5 %) s skoraj 65 % tistih, ki “zelo” soglašajo.
Tudi slika podatkov v zvezi z intervjuvanci na Goriškem je zelo podobna tisti, ki
smo jo lahko opazili pri predhodno analiziranih stališčih. Rahel premik (po našem mnenju verjetno nepomemben) v smeri pozitivnega odnosa z intenzivnostjo “zelo in precej”
se kaže v blagih odstopanjih deležev med različnimi odgovori, ko analiziramo podatke,
razdeljene na prebivalce osrednje občine in prebivalce drugih občin v pokrajini.
Odgovori, ki so jih intervjuvanci na Videmskem dali na to vprašanje, nam na splošno kažejo zgoraj opaženo težnjo pri do zdaj analiziranih stališčih, natančneje manj pozitivno naravnanost v primerjavi z intervjuvanci z drugih območij, vključenih v raziskavo.
Iz primerjave s splošnimi podatki je razvidno znižanje za skoraj 15 % pri tistih, ki so
izjavili, da “zelo” ali “precej” soglašajo (in sicer 24,5 % in 38 % za oba odgovora, skupaj
62,5 % intervjuvancev). Očitno beležimo 11 % povišanje deleža tistih, ki “deloma” ali
“sploh ne” soglašajo (skupaj 28,1 %).
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Preglednica 18 – “Ali bi soglašali z uvajanjem slovenščine v javne šole z italijanskim učnim
jezikom?”

Občina
TS
zelo
precej
deloma
sploh ne
drugo
ne ve, ne odgovori
Skupaj

št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%
št.
%

79
39,5%

Druge
občine
Pokr. TS
311

območje
Občina
GO
116

79
39,5%
17
8,5%

64,8%
101
21,0%
17
3,5%

58,0%
42
21,0%
9
4,5%

4
2,0%
3
1,5%
200

5,4%
1
0,2%
24
5,0%
480

10,5%
1
0,5%
11
5,5%
200

18
9,0%

100,0%

26

100,0%

21

100,0%

Druge
občine
Pokr. GO
110

UD
98

Skupaj
714

50,0%
64
29,1%
18
8,2%

24,5%
152
38,0%
37
9,3%

47,6%
438
29,2%
98
6,5%

8,6%
2
0,9%
7
3,2%
220

18,8%
12
3,0%
26
6,5%
400

10,6%
20
1,3%
71
4,7%
1500

19

100,0%

75

100,0%

159

100,0%

Vprašanju v zvezi z bolj ali manj naklonjenim stališčem do uvedbe slovenščine v
javne šole z italijanskim učnim jezikom na območju, kjer je prisotna slovenska manjšina,
je sledila prošnja, da izrecneje opredelijo, ali bi to moralo biti obvezno za vse učence ali
izbirno za tiste, ki si tega želijo. Večina (54,2 %) celotnega vzorca intervjuvancev se je
odločila za izbirno možnost, 19,1 % pa za obvezno uvedbo za vse učence, ki obiskujejo
šole z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju.
Podatki, ki se nanašajo na intervjuvance na Tržaškem in Goriškem, ne odstopajo
bistveno od splošnih podatkov, razen rahlo večje naklonjenosti do obvezne uvedbe v
okoliških občinah na obeh območjih. Delež intervjuvancev na Videmskem, naklonjenih
obvezni uvedbi, se občutno zmanjša.

6. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE
Ob zaključku pričujočega prispevka bomo v strnjeni obliki predstavili poglavitne
izsledke raziskave, iz katerih bomo skušali izpeljati tudi nekaj možnih spodbud za razmislek. Pri tem bomo upoštevali vrstni red predstavitve podatkov (in ustreznih razdelkov), ki smo ga uporabili pri poročanju.
Kratek pregled podatkov, zbranih v razdelku za opredelitev sociolingvističnega profila intervjuvanih prebivalcev, pripelje do prve pomembne ugotovitve, ki zadeva močno
prisotnost slovenskega jezika znotraj celotnega vzorca in je precej bolj izrazita glede na
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začetna pričakovanja. Razvidno je namreč, da je slovenščina materni jezik kar enega intervjuvanca od štirih (25,3 %) in prevladujoči jezik v družinskem krogu kar enega intervjuvanca od petih (19,3 %), medtem ko temu podoben delež navaja pripadnost slovenski
jezikovni skupnosti (19,5 %). V delno razlago teh podatkov, ki so verjetno nesorazmerni
glede na “dejanske” lastnosti referenčne populacije, posežeta, kot rečeno, dva vzroka, ki
se nanašata na visoko stopnjo zavrnitev sodelovanja v intervjuju s strani neslovenske populacije in različno “težo” petih podobmočij pri določanju profila celotnega vzorca. Nasprotno pa bi lahko rezultati prvega razdelka predstavljali opozorilne znake predvsem v
zvezi z ohranjanjem slovenskega jezika v prihodnosti. Nesorazmerje, ugotovljeno med
deležem oseb, ki so se opredelile za slovenski materni jezik, in deležem tistih, ki govorijo
pretežno slovensko v družinskem okolju, gre izrazito v prid prvemu, kar bi lahko kazalo
na postopno upadanje družinske rabe manjšinskega jezika, kjer se število aktivnih uporabnikov jezika iz generacije v generacijo postopoma zmanjšuje. Vendar so v zvezi s tem
podatkom potrebne dodatne empirične ugotovitve v okviru prihodnjih raziskav.
Vsekakor se sociolingvistični profil intervjuvancev močno spreminja glede na območje bivanja, kar priča o različnih zgodovinskih, družbenih in kulturnih značilnostih,
ki zaznamujejo vsako obravnavano podobmočje. Pokrajina Trst, na primer, se nedvomno predstavlja kot okolje, v katerem je slovenski jezik najširše prisoten in najbolj vitalen. Po pravici povedano, navedena ugotovitev velja samo za območje okolice Trsta, ki
vključuje vrsto občin (Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina, Monrupino/Repentabor, San
Dorligo della Valle/Dolina in Sgonico/Zgonik), kjer je prisotnost avtohtone slovenske
skupnosti še dandanes konsistentna in strnjena, medtem ko v osrednji občini ugotovljene vrednosti drastično upadajo in pri vseh obravnavanih spremenljivkah ostajajo pod
povprečjem celotnega vzorca.
Podatki za Pokrajino Gorica pa prikazujejo sociolingvistične razmere, v katerih je
slovenski jezik v primerjavi s Pokrajino Trst manj prisoten in vitalen. V goriškem okolju
se znanje in raba manjšinskega jezika tudi sicer zdita bolj razširjena na okoliškem območju – ki je za namene raziskave zoženo samo na občine, opredeljene v skladu s 4. členom
Zakona 38/2001, med katerimi so tri občine z uradno priznanim dvojezičnim poimenovanjem (Doberdò del Lago/Doberdob, San Floriano del Collio/Števerjan in Savogna
d’Isonzo/Sovodnje ob Soči) – kot pa v osrednji občini, čeprav so za razliko od tržaškega
pokrajinskega okvira razlike med “obrobjem” in “središčem” tu občutno manjše.
In še Pokrajina Videm, ki se kaže kot okolje, v katerem je slovenski jezik občutno
manj prisoten in vitalen v primerjavi z drugima dvema pokrajinama. 18 občin na Videmskem, kjer je uradno priznana prisotnost slovenske manjšine, je imelo drugačen
zgodovinski razvoj kot druga območja v Furlaniji Julijski krajini, na katerih prebivajo
Slovenci. Prisotnost slovenske skupnosti je v primerjavi s Pokrajinama Trst in Gorica
tukaj številčno manj konsistentna in tudi bolj podvržena asimilacijskim pritiskom številčnejše družbe. Podatki, zbrani v tej raziskavi, na zgovoren način prikazujejo ta položaj
ter ob tem razkrivajo nizke vrednosti vseh treh obravnavanih spremenljivk, ki so v absolutni “manjšini” v primerjavi z drugima dvema lokalnima jezikovnima skupnostma: italijansko in furlansko. Nenazadnje je treba upoštevati, da je velika večina intervjuvancev,
ki so se opredelili za slovenski materni jezik ali uporabnike slovenskega jezika, hkrati
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poudarila, da ne gre za standardno, temveč za narečno različico.
V zvezi s podatki, predstavljenimi v drugem razdelku – ki se nanaša na “percepcijo”
intervjuvancev glede “rabe slovenskega jezika” na območju 32 obravnavanih občin – je
potrebno začeti z uvodno ugotovitvijo. Ker gre za podatke o “percepciji”, torej subjektivne, je treba poudariti, da le-ti ne ustrezajo vedno objektivnim podatkom, izmerjenim
neposredno na območju ali v javnih uradih: možno je, da prebivalec ni “subjektivno”
opazil plakatov v slovenskem jeziku, nameščenih v svojem okolišu, ali pa ni slišal slovenskega jezika v tistem času, ko je bil v nekem javnem uradu (glej primer rabe slovenščine
v manjših občinah na Tržaškem), a če v zadnjih petih letih ni nikoli opazil plakatov ali
med večkratnimi obiski javnih uradov ni nikoli slišal slovenskega jezika, se torej subjektivni rezultat percepcije občutno približa objektivnemu rezultatu.
S kratko analizo podatkov iz preglednic, predstavljenih v tem prispevku, lahko ocenimo ugotovitve iz dveh velikih razdelkov, v katerih lahko področje raziskave razdelimo
glede na kraj, kjer raziskava poteka.
Prvo področje zadeva vprašanja v zvezi z “zunanjo vidnostjo na občinskem območju”, s katerimi smo želeli ugotoviti, ali so intervjuvanci rabo slovenskega jezika na
prometnih oznakah, napisih na javnih stavbah, na plakatih in javnih obvestilih zaznali
ali ne. Očitno je, da gre za raziskavo, ki meri takojšnji in neposredni zaznavni vpliv
prisotnosti slovenskega jezika na občinskem območju in ki je torej na voljo vsem prebivalcem. Deleži pozitivnih odgovorov, glede na povprečje celotnega vzorca, nakazujejo
večjo vidnost, kar zadeva prometne oznake (57,7 %, torej en intervjuvanec od dveh) ter
plakate in javna obvestila (55,6 %, spet en intervjuvanec od dveh), medtem ko je vizualni
vpliv manjši od 50 %, kar zadeva napise na javnih stavbah (43,4 %).
Pomembnejša odstopanja v deležih se pokažejo, če primerjamo odgovore intervjuvancev na Tržaškem in Goriškem z odgovori intervjuvancev na Videmskem. Intervjuvanci na Videmskem so pritrdilno odgovorili v deležih, ki so najnižji, če jih primerjamo
z drugimi območji (in sicer 37,7 % za prometne oznake, 20,8 % za napise na javnih stavbah ter 20,6 % za plakate in javna obvestila). Gre za precej nižje deleže glede na povprečje celotnega vzorca; nihajo od -35 % za plakate in javna obvestila do -22,6 % za napise,
nameščene na javnih stavbah. Vendar moramo ob tem upoštevati, da je bila povprečna
vrednost že znižana za odgovore, ugotovljene na Videmskem. Najvišji deleži pritrdilnih
odgovorov, če jih primerjamo po območjih, so razvidni pri prebivalcih manjših občin
na Tržaškem (in sicer 80 % za prometne oznake, torej 8 od 10 intervjuvancev, 68,3 % za
napise na javnih stavbah ter 78,3 % za plakate in javna obvestila), torej so ti deleži vsi
precej višji od povprečja intervjuvanega vzorca.
V zvezi z drugim razdelkom – ki se nanaša na vprašanja o percepciji glede “ustne
in pisne rabe slovenskega jezika v javni upravi” – je potrebno predvsem poudariti, da je
na vprašanje o obiskovanju ali neobiskovanju zadevnih občinskih uradov v zadnjih petih
letih pozitivno odgovorilo 85,6 % celotnega vzorca, torej imamo na voljo zelo obsežno
število pozitivnih ali negativnih odgovorov. O rabi slovenščine v uradih občine bivanja
lahko pri stikih s strankami ugotovimo, da pri celotnem vzorcu odstotkovna vrednost
v zvezi z ustno rabo (45 %) ne odstopa veliko od pisne rabe (38,6 %). Ob tem moramo
upoštevati, da sta oba deleža umeščena pod 50 % in praviloma vključujeta pozitivne od-
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govore 4 od 10 intervjuvancev. Iz tega bi lahko sklepali, da se v občinskih uradih, v katerih se uporablja slovenski jezik, ta jezik uporablja tako ustno kot za pisanje dokumentov.
Zelo jasna razlika pa se pokaže pri primerjavi med vzorčenimi območji. Delež,
ugotovljen v manjših občinah na Tržaškem, v obeh raziskavah doseže več kot 70 % (75,1
% za ustno rabo in 73,5 % za pisno rabo jezika), kar je posledica izvajanja mednarodnih sporazumov na Tržaškem in zgodovinsko veljavne zakonodaje (od Pariške mirovne pogodbe do Londonskega memoranduma). Upoštevati bi bilo potrebno kvečjemu
vrednosti, ki bi predstavljale malo pod 30 % prebivalcev manjših tržaških občin, ki so
odgovorili negativno, torej bi bilo potrebno upoštevati “subjektivni rezultat percepcije”
glede na objektivni rezultat (prisotnost zaposlenega osebja z znanjem slovenskega jezika
v manjših občinah). Po drugi strani pa podatki, pridobljeni na Videmskem, znašajo med
18,3 % za percepcijo glede ustne rabe slovenskega jezika, in 10,7 % za pisno rabo, in
tudi v tem primeru je potrebno upoštevati zgodovinski ekskurz, zaradi katerega uvedba
slovenskega jezika v javne urade temelji na zakonih 482/1991 in 38/2001. Vendar je potrebno opozoriti, da se rezultati s samega območja Trsta precej razlikujejo glede na to, ali
gre za prebivalce manjših občin, kot smo že videli, ali pa za osrednjo občino, kjer delež
tistih, ki navajajo, da so seznanjeni z dejstvom, da zaposleni na njihovi občini pri stikih s
strankami uporabljajo tudi slovenski jezik (ustna raba), znaša 31,8 %. To pomeni razliko
za skoraj 44 odstotnih točk v primerjavi s podatki iz manjših občin.
Tudi za obiskovanje ali neobiskovanje bolnišnic, ki se nahajajo v bližini njihovega
prebivališča (in sicer Trsta, Tržiča in Vidma), v zadnjih 5 letih, smo dobili zelo veliko
pozitivnih odgovorov (74,7 %). V zvezi s percepcijo ustne rabe slovenskega jezika v bolnišnicah je mogoče ugotoviti, da pri celotnem vzorcu pritrdilni odgovori znašajo 19 %,
torej malo manj kot 2 osebi od 10, medtem ko se glede pisne rabe znižajo na 2,2 %. V tem
primeru smo podatke o najvišji stopnji percepcije dobili v Občini Gorica, in sicer 24,7 %
za ustno rabo in 3,4 % za pisno rabo, medtem ko z najnižjo stopnjo percepcije prednjačijo prebivalci na Tržaškem tako glede ustne (manjše občine 14,6 %) kot glede pisne rabe
(Občina Trst 0,6 %). Na Tržaškem se torej kažejo razlike pri ugotovitvah v zvezi z zunanjo vidnostjo slovenskega jezika na tem območju in pri njegovi rabi v občinskih uradih.
Povzetek izsledkov, razvidnih iz drugega sklopa vprašanj, lahko zaključimo z ugotovitvijo, da obstajajo tudi precej velika odstopanja pri primerjavi med najnižjimi in
najvišjimi deleži glede na obravnavane spremenljivke. Odstopanje med najnižjim in najvišjim deležem se povzpne do največ 62,8 odstotnih točk in ga lahko razberemo v primeru pritrdilnega odgovora za “pisno rabo v občinskih uradih” (73,5 % v manjših občinah
na Tržaškem proti 10,7 % na Videmskem). Kar pa zadeva podatke, zbrane za “zunanjo
vidnost” slovenskega jezika, in podatke v zvezi z njegovo “pisno in ustno rabo” v najbolj
obiskovani ustanovi, ki je tudi v najbolj neposrednem stiku s prebivalstvom, torej občini,
smo vse najnižje vrednosti ugotovili na Videmskem.
Tudi kar zadeva tretji sklop – odnos intervjuvancev do rabe manjšinskih jezikov na
splošno in posebej slovenskega jezika – je potrebno podati kratek pregled zaključnih ugotovitev. Če upoštevamo delež intervjuvancev, ki so izjavili, da “se zelo ali precej strinjajo
oziroma soglašajo” z možnostmi (stališči), ki jih predvidevajo predlagane trditve oziroma vprašanja, lahko oblikujemo lestvico stališč.
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Najbolj pozitiven odnos se nanaša na “uživanje enakih pravic tako do ustne kot
pisne javne rabe lastnega jezika” pripadnikov jezikovne manjšine, sledi mu “uvedba slovenščine v javne šole z italijanskim učnim jezikom”, z minimalno razliko pa še možnost,
“da bi v uradih občine, kjer prebivajo, zaposleni govorili tudi slovensko”. Zanimivo se
nam zdi tudi, da je trditev “vsi prebivalci določenega območja, na katerem je prisotna
manjšina, bi morali vsaj razumeti manjšinski jezik” – kar lahko opredelimo kot “pasivno
dvojezičnost” – prejela relativno nizko podporo oziroma naklonjenost in tako zasedla
zadnje mesto na lestvici. Morda je to tudi posledica dejstva, da ta trditev za razliko od
drugih vključuje določeno vrsto osebnega “udejstvovanja” (vsaj delno se je treba naučiti
jezika, da ga je mogoče razumeti), kar ne prispeva k bolj pozitivnemu odnosu. Razlika
med prvim in drugim vprašanjem/trditvijo znaša več kot 20 odstotnih točk, kar z drugimi besedami pomeni približno enega intervjuvanca od petih. Tudi lestvica, na kateri
je upoštevana le najvišja stopnja naklonjenosti (“zelo se strinjajo ali soglašajo”), je zelo
podobna, glede na to da je opaziti samo eno zamenjavo med prvim in drugim mestom
ter med četrtim in petim mestom na lestvici.
Dodatna splošna ugotovitev izhaja iz primerjave med podatki, ki se nanašajo na
odgovore, razdeljene med osrednji občini Trst in Gorica in preostale občine teh dveh
pokrajin, kjer je potekala raziskava. Če upoštevamo vsoto odgovorov “zelo in precej se
strinjajo ali soglašajo”, opazimo v Pokrajini Trst splošno rast pozitivnega odnosa med
intervjuvanci, ki ne prebivajo v osrednji občini; to velja za vsa upoštevana stališča, razen
za rabo tudi slovenskega jezika s strani osebja v bolnišnicah in zdravstvenih domovih.
Največji razpon med različnimi stališči se giblje od približno 5 do 16 odstotnih točk.
Veliko bolj izrazita je razlika med osrednjo občino in drugimi občinami, če upoštevamo
samo tiste, ki so izrazili najvišjo stopnjo strinjanja (“zelo se strinjajo ali soglašajo”) in to
velja za vsa stališča. Naraščanje teh odgovorov se giblje od približno 15 do 37 odstotnih
točk. Najverjetnejša možnost – ki pa jo bo potrebno preveriti z nadaljnjimi statističnimi
obdelavami – je, da je do tega vsaj delno prišlo (ne smemo izključiti tudi drugih sovzrokov) zaradi bolj konsistentne prisotnosti intervjuvancev slovenskega porekla ali jezika v
tržaških okoliških občinah.
Razmere so veliko bolj večplastne v primeru Pokrajine Gorica. Razlike med številom intervjuvancev v osrednji občini in v drugih občinah pokrajine kažejo pozitivne
in negativne, hkrati pa ne preveč konsistentne znake za obe obravnavani različici (zelo
in precej oziroma se samo zelo strinjajo ali soglašajo); razlike bi bilo mogoče pripisati
čistemu naključju.

LITERATURA
BELLINELLO, P.F. 1996. Le minoranze nazionali e le comunità etno-linguistiche
del Nord Italia e Sardegna. Dodatek k številki 4/1996 revije L’universo. Firence, Istituto
Geografico Militare.
BOILEAU, AM. (uredil) 1990. Le minoranze nell’ambito di Alpe Adria. Gorica.
Delovna skupnost Alpe Jadran. Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina.
126

Percepcija in odnos prebivalstva na mejnem območju Furlanije Julijske krajine glede javne rabe slovenskega jezika

GRUPPO DI STUDIO “ALPINA” 1975. I quattro gruppi nazionali del Friuli-Venezia Giulia. Bellinzona, Arti Grafiche Salvioni.
JAGODIC, D. 2012. Sklepne ugotovitve. V: JANEŽIČ, A. / ČOK, Š. (uredila). Atti
della prima conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena/Akti
prve deželne konference o varstvu slovenske jezikovne manjšine. Trst. Deželni svet. Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Str. 99-104.
JAGODIC, D., JANEŽIČ, A., SUSIČ, E. 2013. Ricerca sugli effetti della legislazione
in merito al mantenimento delle lingue, culture e identità minoritarie. Risultati della
rilevazione condotta tra i cittadini residenti nell’area di insediamento della comunità
slovena in Italia. Report conclusivo dell’indagine condotta nell’ambito del progetto LEX/
Raziskava o učinkih zakonodaje glede ohranjanja manjšinskih jezikov, kultur in identitet. Rezultati raziskave, opravljene med prebivalci območja, naseljenega s slovensko
skupnostjo v Italiji. Zaključno poročilo o raziskavi v okviru projekta LEX. Trst, SLORI.
JANEŽIČ, A. (uredila) 2004. Minoranze e collaborazione transfrontaliera/Manjšine in čezmejno sodelovanje. Trento. Gorica. Delovna skupnost Alpe Jadran. Avtonomna
dežela Tridentinsko-Gornje Poadižje.
JANEŽIČ, A. 2012. Zakon 38/2001 in deželni zakon 26/2007. Lo stato di attuazione
della tutela/Stanje izvajanja zaščite. V: JANEŽIČ, A. / ČOK, Š. (uredila). Atti della prima
conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena/Akti prve deželne
konference o varstvu slovenske jezikovne manjšine. Trst. Deželni svet. Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Str. 20-40.
JANEŽIČ, A. / ČOK, Š. (uredila) 2012. Atti della prima conferenza regionale sulla
tutela della minoranza linguistica slovena/Akti prve deželne konference o varstvu slovenske jezikovne manjšine. Trst. Deželni svet. Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina.
STRANJ, P. 1999. Slovensko prebivalstvo Furlanije – Julijske krajine v družbeni in
zgodovinski perspektivi. Trst. SLORI
SUSIČ, E. / JANEŽIČ, A./ MEDEOT, F. 2010. Indagine sul grado di soddisfazione
delle comunità linguistiche del Friuli Venezia Giulia rispetto alle normative di tutela/
Raziskava o stopnji zadovoljstva jezikovnih skupnosti v Furlaniji Julijski krajini glede
zaščitnih predpisov. Videm. Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina.
SUSSI, E. / VIDALI, Z. / JANEŽIČ, A. / BOGATEC, N. 2011. Raziskava o preverjanju izvajanja zaščite slovenske manjšine po 8. členu zakona št. 38/2001./Indagine
conoscitiva sull’attuazione della tutela a favore della minoranza slovena ai sensi dell’art.8
della L. 38/2001. Trst. Institucionalni paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine.
VALUSSI G., (uredil) 1974, Minoranze a confronto. Contributi alla geografia delle
minoranze etniche sui due lati della frontiera italo-jugoslava. Videm, Objave Geografskega inštituta Univerze v Vidmu: 19-31.

127

128

RABA IN FUNKCIJA JEZIKOV SLOVENSKE
IN ITALIJANSKE MANJŠINE:
BIOGRAFSKA ANALIZA
Chiara Beccalli
Oddelek za politične in družbene vede, Univerza v Trstu
cbeccalli@units.it
Ključne besede: manjšina, skupnost, društva, materni jezik, šola.

ABSTRACT
Intervjuji, ki smo jih opravili med pripadniki obeh manjšinskih skupnosti, kažejo,
da je za zagotavljanje obstoja manjšin, posebej še na podeželju, nadvse pomembna prisotnost šol ter športnih in kulturnih društev. Poleg tega igra matična družina, v kateri
otroci dozorevajo, primarno vlogo pri oblikovanju njihove identitete in pri spodbujanju
mladih za aktivno in ustvarjalno vključevanje v društva in v življenje skupnosti. Intervjuvanci zatrjujejo, da se zaščitni zakon ne izvaja povsem dosledno, zato je dvojezičnost
samo fasada, za katero se skrivata nevednost in nezaupanje. Pa vendar sami intervjuvanci potrjujejo, da zaradi lenobe in bojazni, da bodo videti zoprni, ali pa povsem samodejno uporabljajo jezik večine, čeprav se zavedajo, da na tak način ogrožajo jezikovno in
kulturno živost svoje skupnosti.

ABSTRACT
The interviews collected among members of the two minority communities highlight how the presence of schools, sport and cultural associations have great importance
to ensure the vitality of minorities, especially in rural contexts. In addition, the family
fulfills a primary role in children identity construction, and to encourage more young
people to participate in active and proactive way in associations and community life.
Respondents assert that not always the protection law is fully applicable and therefore
bilingualism is only a “front” behind which lurk ignorance and distrust. However, the
same respondents confirmed that often laziness and fear to appear annoying or merely
the habit lead them to use the language of the majority, although they are aware of jeopardize the linguistic and cultural vitality of their community.
Key words: minority, community, associations, mother tongue, school.
Kazalo: Metodološka opomba. 1. Manjšina: asimilacija in integracija. Nekaj opomb
teoretskega značaja; 2. Analiza odgovorov slovenske manjšine - 2.1 Družinsko okolje,
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2.2 Izven družinsko okolje in društva, 2.3 Zakonski okvir, 2.4 Prihodnost: ohranjanje
in oživljanje jezika; 3. Analiza odgovorov italijanske manjšine - 3.1 Družinsko okolje,
3.2 Izven družinsko okolje in društva, 3.3 Zakonski okvir, 3.4 Prihodnost: ohranjanje in
oživljanje jezika; 4. Zaključek: soočanje mnenj.

METODOLOŠKA OPOMBA
Pristop za raziskavo o italijanskih govorcih v Sloveniji in slovenskih v Italiji je kvalitativnega tipa z biografsko metodo (Olagnero, Saraceno 1993; Spanò 2007). Polstrukturiran intervju je bil opravljen z 20 udeleženci, pripadniki obeh jezikovnih skupnosti.
Družbeno - anagrafske značilnosti intervjuvancev slovenske narodnosti so: starost 18 75 let; spol: 7 žensk - 3 moški: izobrazba: 2 zaključena osnovna šola, 6 srednješolska matura, 2 diploma. Italijanska skupnost: starost 21 - 72 let; spol: 6 žensk, 4 moški; izobrazba: 6 srednješolska matura, 4 diploma. Osrednje jedro intervjuja zadeva štiri področja
raziskave: družinsko okolje; okolje izven družine in v društvih; zakonsko; prihodnost
- ohranjanje in oživljanje jezika.

1. MANJŠINA: ASIMILACIJA IN INTEGRACIJA.
NEKAJ OPOMB TEORETSKEGA ZNAČAJA
V sociologiji je z definicijo narodne manjšine opredeljena družbena skupina: «ki je
zaradi svojevrstnih rasnih, etničnih in kulturnih značilnosti različna od večinske družbe
[…] v katero je vključena in/ali diskriminirana z družbeno-ekonomskega ali političnega
vidika« (Bufon 2002: 47). Poleg tega med narodnimi manjšinami razlikujemo: avtohtone
manjšine, alohtone manjšine in narodne ne teritorialne manjšine (Bufon 2002; Giddens
2006). Za opredelitev pojma narodne manjšine s povsem operativnega zornega kota in
lažje ugotavljanje posebnosti treh tipov manjšin, so bila določena nekatera objektivna
merila: demografska, teritorialna in ekonomska dimenzija, raven kulturne soodvisnosti,
raven notranje kohezije, politično delovanje in narodnost itd… Tovrstna merila pa so
se pokazala kot premalo učinkovita pri zaznavanju dinamike odnosov med skupinami (Bufon 2002: 49), zato so bili izbrani dodatni kazalniki: družbeno-politični položaj,
številnost, odnos večina - manjšina, zgodovinske in geografske posebnosti, struktura in
slojevitost, skupinska zavest.
Čeprav merila številnosti nikakor ne moremo obravnavati kot osrednjega, zagotovo drži, da vpliva na organizacijo manjšinske skupnosti v prostoru. Kar zadeva torej naš
študij primera, obe manjšini načeloma opredeljujeta prostor tako z družbeno-ekonomske kot družbeno- kulturne plati in na ta način utrjujeta identifikacijo med avtohtono
narodno manjšino in podeželskim ali urbanim okoljem, v katerem le-ta živi. Kljub temu
kaže, da vsi ti dejavniki ne obvarujejo pred nevarnostjo asimilacije, kajti: «Stopnja sodelovanja v življenju manjšine je lahko podzavestna in izključno objektivna; lahko se
kaže kot zavest o pripadnosti določeni skupini, ne da bi to vključevalo aktivno udeležbo
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v življenju manjšine; lahko pa pomeni tudi tvorno in zavestno vključenost v družbeno
življenje skupine, ki ji pripada« (Bufon 2002: 51). Zakonska zaščita ni dovolj za zoperstavljanje tveganju, da pride do asimilacije; je pa potrebno neprestano spodbujati razširjeno
rabo maternega jezika in zagotavljati možnosti dostopa do javne uprave tudi v svojem jeziku, v kar naj bi bile polno vključene javne ustanove in službe, namenjene prebivalstvu.
Na isti način bi morala dostopnost medijev in možnost obiskovanja šole s slovenskim/
italijanskim učnim jezikom zagotavljati pripadnikom manjšine vrsto pripomočkov za
utrjevanje občutka pripadnosti in za reprezentiranje svoje kulture navzven. Kot poudarja Saftich (2010), pa vse to ne zadošča in tako se posameznik pogosto znajde v težavah
pri rabi maternega jezika in obvladovanju le-tega. Zlasti takrat, ko mora uporabiti jezik, ki vsebuje birokratske izraze ali strokovne besede, povezane s pogosto rabo v jeziku večine. Raziskava Fundacije Agnelli o kulturnem dometu mlade generacije (Portes
in drugi, 2003) kaže na pomembno vlogo kulturnega in družbenega kapitala. Ocenjuje
jih kot osrednji dejavnik za tako imenovano selektivno akulturacijo druge generacije (v
nasprotju s takojšnjo in popolno asimilacijo). Kar zadeva obe obravnavani manjšini, je
proces integracije dvojen: družbeno - ekonomski z dominantno skupino in družbeno kulturni s skupino, ki ji pripada. Da bi bila ta dvojna raven integracije uravnotežena in bi
se ne prevesila v asimilacijo, ima pri primarni socializaciji otrok družina osrednjo vlogo.
Enako kot kasneje šola in različna društva, ki preprečujejo posameznikovo oddaljitev od
skupnosti, kateri pripada in posledično škodo le-tej. Manjšinska skupnost mora pokazati
določeno prožnost in prilagodljivost ter vključiti svoje ustanove v večinsko okolje, navzven mora nastopati enotno, da bi s tem pritegnila kar najširši krog pripadnikov manjšinske skupnosti. Bufon učinkovito zapiše, da bi se ob polni sprostitvi njunih posebnosti
lahko iz obeh skupnosti porodile neke »vmesne etnične« tvorbe, »dinamična telesa«,
ki bi zagotavljala kontinuum med dominantno skupnostjo, teritorijem in manjšinsko
skupnostjo. Ta dva akcijska kanala, navzven in navznoter, bi manjšini omogočala zunanjo zaznavnost novih kulturnih posebnosti in ohranjanje jezikovne živosti.
Jezikoslovec Fishman (1991) je zasnoval teorijo analitičnega modela osmih stopenj,
katerega osnovno jedro je medgeneracijski prenos manjšinskega jezika, kajti: «nevralgična točka ali težišče pri ohranjanju jezika je prav medgeneracijski prenos; brez prenosa
z družine na otroke nobenega jezika ne moremo obvarovati pred nadomestitvijo z drugim« (Burra, Debeljuh 2012: 26-27). Jezik se mora ukoreniniti v triado: družina – okoliš
- skupnost. Na teh osnovah je skupina Unescovih strokovnjakov (2003) razvila model
za merjenje in ocenjevanje stopnje živosti manjšinskih jezikov za usmerjanje politike
socialnega in jezikovnega načrtovanja. Izvajanje tega modela na delu teritorija, zajetega
v naši študiji, izhaja iz raziskave Burre in Debeljuha, Italijanščina na obmejnem območju.
Analiza in predlogi za njeno oživitev (L'italiano nelle aree di confine. Analisi e proposte per
la sua rivitalizzazione) (2012), ki je strokovnjaka privedla do ugotovitve, da je italijanski
jezik: «videti je, da je bolj dediščina na osebni kot družbeni ravni. Prisotnost italijanskega jezika v funkciji, ki jo zagotavlja njegov institucionalni položaj, je v bistvu irelevantna.
Ohranjanje tovrstne dvoumnosti povzroča neizbežne posledice pri uporabi italijanskega
jezika s strani italijanskih govorcev« (ibidem: 2012: 147). Lahko torej sklepamo, da se
srečuje italijanska jezikovna stvarnost na koprskem območju s kar nekaj težavami, tvega
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celo propad, zato svetujeta vrsto podpornih posegov za ohranjanje in oživljanje italijanskega manjšinskega jezika (ibidem:148), ki bi opredelili teritorij kot organsko večjezičen
in večkulturen.

2. ANALIZA ODGOVOROV SLOVENSKE MANJŠINE
2.1 Družinsko okolje
Samo v enem primeru je matična družina plod mešanega zakona, v ostalih pa oba
starša že več generacij pripadata slovenski manjšini. Dve tretjini sta doživeli prva leta po
drugi svetovni vojni, čas zelo hudih etničnih in kulturnih konfliktov in sporov. Strankarske ideologije so prežemale ne samo javno, temveč tudi vsakdanje življenje, medosebne in delovne odnose, s čimer so vplivale na kulturno oblikovanje obeh jezikovnih
skupnosti, prisotnih na obmejnem območju. V več primerih so izkušnje staršev izrazito
vplivale na izoblikovanje kulture intervjuvancev, saj so bili včasih neposredno, včasih pa
posredno, del zapletenih in protislovnih odnosov z večinsko skupnostjo. Na primer kot
del obhodnih nočnih straž za preprečevanje mazaških akcij. V enem primeru naletimo
na pripoved priče požiga šole, odziva skupnosti in staršev, torej pridobljenega nezaupanja do vseh, ki so bili označeni za pripadnike večinskega naroda. V preteklosti so bili odnosi med obema skupnostma bolj konfliktni, imamo kar številne pripovedi o dogodkih
iz mladosti, ki kažejo na zaničevanje manjšine, na odkrito sovražnost do posameznika
in njegove narodne skupnosti.
Kar zadeva matično družino, je uporaba maternega jezika povezana s spremenljivko prostor- teritorij. Intervjuvanci poudarjajo, da odločitev za življenje v mestu neizbežno pomeni oddaljitev od njihovega okolja. V zvezi s tem je ena od intervjuvank
navedla dogodek iz mladosti, ki kaže, kako je okolje vplivalo na moževo rabo maternega
jezika. Njegova matična družina se je preselila v bližino Gorice, kar je povzročilo skoraj
popolno opustitev slovenskega jezika, edina vez je bila očetova stara mama, ki je še živela
na vasi. V družinah, nastalih iz mešanih zakonov, je opaziti težave v pristopu italijanskega partnerja, ki ima, kljub odločitvi za življenje v občini v zgodovinsko slovenskem
predmestju, še vedno težave pri iskanju svojega lastnega avtonomnega prostora znotraj
nove skupnosti.
Na to vplivajo različni dejavniki: če ostaja delovno okolje nespremenjeno, torej
okolje večine, posledično ne bo nikakršne nuje po učenju slovenščine. Ob tem ni nepomembna pasivnost slovenskih govorcev, kajti številni so priznali, da zamenjajo jezikovni
register že, če je v skupini en sam Italijan. Zagotovo je to zanje samo izraz olike, korektnosti in v tem ne vidijo nikakršnega tveganja za ohranjanje maternega jezika, saj je
spreminjanje jezikovnega registra povsem naravno, normalno, običajno. Številni pravijo,
da to od vedno počnejo. Ena izmed zgodb je dober pokazatelj drže slovenskih govorcev
in drugačen odnos, ki ga imajo do maternega jezika različne generacije, čeprav živijo na
dobro poznanem območju, vsakodnevnem in večjezičnem.
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»Zgodilo se mi je, da sem vstopila v to trgovino (na Opčinah) in me je bilo kar
malce sram, ker je hčerka pozdravila v slovenščini, prodajalka ji je odgovorila slovensko,
sama pa sem pozdravila v italijanščini. Nemudoma sem se tega zavedla in se vprašala
»zakaj«? Gre za nek avtomatizem…«.
(Ženska, 43 let, Trepče - Ts)

2.2 Izven družinsko okolje in društva
Vsi intervjuvanci pripisujejo velik pomen krožkom, saj gre za aktivno, »živo« okolje, ki deluje v korist skupnosti in predstavlja kontinuiteto v medosebnih odnosih, nastalih v šoli ali na delovnem mestu, med pripadniki narodne manjšine in tistimi, ki zaradi
izbire družine zahajajo v slovenske kroge.
Zaradi zmanjševanja števila krožkov in ukinjanja nekaterih kulturnih dejavnosti
pa ta kontinuiteta na podeželju ni vedno zagotovljena. Družine se namreč odločajo za
aktivnosti, ki so bližje domu in za otroke priročnejše. Krožki so obravnavani kot posrednik, prenašalec kulture, povezani so s preživljanjem prostega časa in vključevanje
vanje ni samo aktivno, ampak tudi ciljno. Intervjuvanka iz Špetra Slovenov je povedala,
da so pogosta tudi srečanja z matično domovino Slovenijo. Ne le pri športu, ampak tudi
pri glasbi in glasbenih festivalih z udeležbo otrok, pripadnikov slovenske skupnosti in
slovenskih otrok. Tovrstne izmenjave prispevajo k dobrim odnosom s slovensko državo.
Značilno je stališče dekleta, ki se je šolalo v dvojezični šoli:
»Sem Italijanka, a pripadam slovenski manjšini. Znam slovensko in bi torej lahko
živela tudi v Sloveniji. Sem Italijanka, ker živim v Italiji, če pa bi živela v Sloveniji, bi se
počutila Slovenka. […] zelo dobro smo spoznali slovenščino! Med počitnicami in šolskimi izleti smo pogosto obiskali Ljubljano«.
(Ženska, 18 let, Špeter Slovenov - Ud)
Za manjšino je šola edina ustanova, za katero se velja boriti. Brez šole je skupnost
izvotljena, tako kot jezik, saj bi izgubila svojo živost. V šoli je vedno več učencev, ki prihajajo iz italijanskih družin, kar je za mnoge pozitivno dejstvo, saj omogoča vključevanje
v slovensko skupnost, drugi pa menijo, da gre to v škodo kakovosti poučevanja.
Na območju Nadiških dolin, kamor je bila slovenska šola vpeljana šele nedavno,
razširjanje standardnega slovenskega jezika ni bilo mogoče. Zaradi tega je raba maternega jezika izven domačega okolja bolj zapletena, kajti medosebni odnosi, nastali v šoli, so
se utrjevali in vzdrževali v jeziku večine. Na ohranjanje in bogatenje maternega jezika pa
vpliva tudi delovno okolje. Številni intervjuvanci so delali in še delajo v večinskem okolju
in prav poznavanje slovenskega jezika velja za prednost, posebej še na področjih, kjer je
potreben neposreden stik z javnostjo (banke, trgovine itd.).
Upravljanje nekaterih podjetniških sektorjev in zagotavljanje zaposlitvenih možnosti omogoča manjšini aktivno vključenost v krajevno gospodarstvo in ohranjanje
stikov z drugimi gospodarskimi okolji. Bolj zapleteno pa je vprašanje prisotnosti pri133
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padnikov slovenske jezikovne manjšine v javnih ustanovah (pošta, občine, orožniška
ali policijska postaja, itd.) ali javnih zdravstvenih službah. Mnogi doživljajo odsotnost
svojih predstavnikov kot dokaz nepozornosti in ravnodušnosti s strani političnih sil.
Ocenjujejo jo za pomanjkanje volje, da bi tudi občanom slovenske narodnosti olajšali
dostopnost različnim storitvam. Ena izmed intervjuvank je opisala težave, ki jih je imela
na urgenci v Trstu zaradi zdravnika, ki ne le, da ni znal slovensko, temveč ni niti vedel
za obstoj krajevne jezikovne manjšine. Seveda je tovrstna nevednost otežila zdravstveni
pregled predšolskega otroka, ki je imel težave pri govorjenju in razumevanju italijanskega jezika. Drugi pa izražajo nasprotno mnenje, saj menijo, da se lahko posameznik
zaščiti sam s poznavanjem jezika večine. Prisotnost slovenskega jezika pa je temeljnega
pomena in potrebna. Pravijo, da je manjšina neločljivi del krajevne zgodovine in kulture,
da bi preživela, mora imeti strateško vlogo: nezainteresiranost šibi skupnost in posledično tudi njene reprezentativne sposobnosti.

2.3 Zakonski okvir
Vprašanja so bila namenjena preverjanju, kako intervjuvanci dojemajo učinkovitost zakonov in njihovega dejanskega izvajanja v vsakodnevnem življenju. Poleg tega
smo skušali razumeti, s pomočjo katerih sredstev in kanalov dobivajo informacije o napredku pri izvajanju zaščitnih zakonov.
Vsi intervjuvanci so zatrdili, da ne poznajo zakonodajnega korpusa, namenjenega
jezikovni zaščiti, in jih niti posebej ne zanima spremljanje njegovega razvoja. Zanimanje
pa se, kot v primeru drugih vprašanj, poveča z dvigom starostne meje. Samo najstarejši
intervjuvanci, ki so neposredno doživeli rasno in jezikovno diskriminacijo, bolje poznajo zakonodajo. Kar pa še ne pomeni, da si želijo in zahtevajo njeno izvajanje bolj odločno kot mlajši intervjuvanci. Nekateri ne skrivajo, da za tem tičita lenoba (čeprav gre
pri doseganju manjšinske zaščite za pogubno obnašanje, ki spodbuja tiho asimilacijo)
in pomanjkanje časa, kajti izpolnjevanje birokratskih zadev terja veliko časa in pogosto
povzroča tudi nevšečnosti. Zaradi tega intervjuvanci pravijo, da ne posegajo po slovenskih obrazcih, ker to pomeni dodatno obremenitev iz dveh osnovnih razlogov: prevodi
so zelo slabi, poleg tega se birokratskega izrazoslovja niso nikoli učili.
Sredstva obveščanja slovenske manjšine so na tem področju zelo pomanjkljiva, saj
je informacija povsem prepuščena večinskim medijem. Strokovno izrazoslovje se spoznava samo in izključno v italijanščini. Nekateri namreč poudarjajo, da ne zadošča prevajanje dokumentov, pomembnejše je njihovo tolmačenje. Iz odgovorov izhaja, da niti
društva ne igrajo aktivne vloge v spodbujanju uporabe in izpolnjevanja dokumentov
v slovenskem jeziku. Vrsta težav in pomanjkljivosti povzroča pri zahtevi po izvajanju
zakonov pasivnost manjšine. Mnogi so celo prepričani, da je vztrajanje pri uveljavljanju
pravic, ki ti pripadajo, zelo neprijetno in celo škodljivo: «tvegaš, da boš izpadel zoprn«,
trdi eden od intervjuvancev.
Samo v enem primeru je sogovornica povedala, da bo zaradi zakona in posebej
še po birokratskih poenostavitvah, uspela spremeniti svoj priimek in mu bo povrnila
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izvirno slovensko obliko. S tem bo izpolnila očetovo željo, saj mu zaradi ideoloških in
političnih razlogov to ni bilo nikoli omogočeno.

2.4 Prihodnost: ohranjanje in oživljanje jezika
Z zadnjimi vprašanji smo poskušali zajeti mnenja o pričakovanjih glede ohranjanja in rabe slovenskega jezika. Vsi intervjuvanci soglašajo, da slovenska skupnost ne bo
nikoli povsem izginila in da se bodo ohranili tudi slovenski govorci, čeprav vedo, da bo
to vedno bolj omejeno samo na družinsko in zasebno okolje. Na vprašanje, naj pojasnijo
razloge, zaradi katerih je prisotnost slovenske manjšine vedno bolj neznatna, so mnogi
navedli gospodarsko krizo in odsotnost gonilnih proizvodnih dejavnosti, kar je številne
mlade oddaljilo od njihove narodne skupnosti. Teritorialna razpršenost zagotovo ne prispeva k ohranjanju maternega jezika. Prisotnost skupnosti na teritoriju omogoča dostop
do določenih temeljnih storitev, kot so vrtec, šola, občinske upravne službe in pošta, ali
pa športna in rekreacijska društva, trgovine in trgovske dejavnosti. Za družbo in njeno
preživetje so to pomembni dejavniki. Istočasno, menijo nekateri, je nesposobnost enotnega političnega zastopstva, ki ne zmore preseči notranje razdrobljenosti v prid močnemu predstavništvu, sposobnemu soočanja s političnimi predstavniki dominantne skupnosti, prisilila slovensko manjšino, da se je zadovoljila z vedno bolj omejenim prostorom
znotraj političnega dialoga. To ji preprečuje, da bi bil njen glas slišan in njene zahteve po
politični in ekonomski zaščiti uslišane.
Šola je upravičeno obravnavana kot osrednji dejavnik za učenje jezika in kulture pri
novih generacijah, a tudi za oživljanje in ohranjanje sedanje ravni rabe slovenskega jezika. Za manjšinsko skupnost, ki živi tik ob matični domovini, s katero ima vsakodnevne
stike, je ne samo iz zaščitnih in političnih razlogov, temveč tudi zaradi dela in prostega
časa, pomembno, da ostaja jezik živ in sodoben in se ne spremeni v mrtev jezik ali narečno govorico. Ta vloga najbolj pripada šoli, nato sledijo tisk in radiotelevizijski mediji,
ob tem pa neumorno delo združenj ter športnih in kulturnih društev. Zagotovo so ta
povezovalna okolja temeljnega pomena za ohranjanje in razvoj prijateljskih stikov, ki se
rodijo v šolskih klopeh, a tudi za spodbujanje aktivnega in konstruktivnega delovanja
manjšine na teritoriju. Osnovno breme za preživetje jezika pa morajo vendarle nositi
posamezni govorci. Ravnodušen in pasiven odnos do inštrumentov, ki manjšini zagotavljajo zakonsko zaščito, zagotovo ni v prid skupnosti slovensko govorečih oseb. Za številne še vedno ni povsem samoumevno spregovoriti slovensko v trgovini, ali z javnimi
uslužbenci, ali zahtevati dokument in opraviti bančne storitve v maternem jeziku. Kljub
temu, da se slovenska skupnost ne čuti neposredno ogrožena, pa morajo najprej prav
slovenski govorci zahtevati izvajanje zakonskih pravic in spodbujati reprezentativnost
manjšine znotraj dominantne skupine.
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3. ANALIZA ODGOVOROV ITALIJANSKE MANJŠINE
3.1 Družinsko okolje
Vrsto intervjujev začenja pripoved ženske, ki opiše očeta. Gre za moža, zelo dejavnega v skupnosti, ključno osebnost v mestu in celotnem prostoru, tako zaradi politične
angažiranosti, vezane tudi na njegovo novinarsko delo, kakor tudi njegove odločnosti pri
uveljavljanju svoje italijanske identitete in pri uporabi svojega jezika. Tako pripoveduje:
»Nikoli se ni hotel naučiti slovenskega jezika, pogosto je menjaval trgovine, ker
prodajalci niso želeli govoriti italijansko, čeprav so jezik znali«.
(Ženska, 72 let, Izola)
Očetov zgled je zelo vplival na hčerkine življenjske odločitve, ki je vse svoje življenje v družini zasnovala znotraj in v korist italijanske skupnosti, najprej kot učiteljica in
nato kot ravnateljica ene izmed šol italijanske manjšine. Spominja se, da je bila zaradi
svojega boja v obrambo skupnosti »naših ljudi« osovražena med predstavniki večine. S
povsem enako odkritostjo je drug intervjuvanec, nekdanji učitelj, zatrdil, da so odločitve znotraj družinskega kroga temeljnega pomena ne samo za otrokovo pridobivanje
jezikovnih spretnosti. Morda so celo pomembnejše pri zagotavljanju orodij in opornih
točk, potrebnih za oblikovanje identitete in ustvarjanja občutka pripadnosti manjšinski
skupnosti. Prednost znanja italijanščine mora biti razumljena predvsem v povezavi z
občutkom ponosa in zavesti o pripadnosti skupnosti, ki že stoletja živi v tem prostoru.
Šele nato lahko znanje italijanščine postane dodana vrednost na področju dela. Pogosto
se znotraj mešanih zakonov, zlasti pri mlajših parih, italijanski jezik postavlja na stran in
nekateri zatrjujejo, da je bilo nekoč istrsko- beneško narečje stvar pripadnosti in ponosa,
kar se je prenašalo na potomce. Zanimiva je življenjska izkušnja ene od intervjuvank, ki
zagotavlja, da je njena »pretirana italijanskost« povzročala sinu težave pri medosebnih
odnosih. Zaradi svoje prepoznavnosti, bila je radijska in televizijska voditeljica, in odmevne dejavnosti v društvih, je postala referenčna oseba tudi za pripadnike večine. Ta
prekomerna izpostavljenost je pri najmlajšem od treh otrok povzročila ne samo zavračanje jezika, ampak celo zanikanje pripadnosti italijanski manjšini.

3.2 Izven družinsko okolje in društva
Temeljno vlogo pri prenosu italijanske identitete ima šola, čeprav so v tem primeru zaznavne določene težave. Ne toliko pri posredovanju manjšinskega jezika, temveč
bolj pri prenosu zavesti o pripadnosti in koncepta vrednot, povezanih z italijanskostjo.
Respondenti so dobro opredelili tovrstne težave, ki se rodijo iz zelo različnih razlogov.
Odnos šolarjev, prisotnost tujcev ali otrok z drugačnim maternim jezikom. Mlajša učiteljica je spregovorila o svoji izkušnji v manjšinski šoli in kot sramotno opredelila dejstvo,
da je učencem dovoljena uporaba slovenščine ne samo v prostem času, temveč tudi v
razredu. Gre za nesprejemljivo obnašanje učiteljev, pa tudi družin, ki pristajajo na očitno
upadanje jezikovnih kompetenc svojih otrok.
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Tovrstna razmišljanja so privedla do ocene, da imajo vzgojne ustanove težave pri
zagotavljanju kontinuitete v povezavi z zunanjim okoljem, ker verjetno ni priložnosti
za skupno soočanje italijanskih društev, manjšinskih družin in teritorija. Če nekateri
poudarjajo, da je zmanjševanje sredstev »društvom pobralo kruh iz ust« in jih prisililo
v zmanjševanje priložnosti za srečanja in stike, pa drugi zagotavljajo, da so kulturne
prireditve še vedno velik magnet za občane in priložnost za seznanjanje učencev iz notranjosti z manjšinsko stvarnostjo.
Ne manjka pa mladih, ki so se zavestno odločili, da bodo vajeti društev vzeli v svoje
roke tako z administrativne kot organizacijske plati, čeprav so nekatere sredine do novih
pobud bolj nezaupljive. Pri razmišljanju o sestavi in sodelovanju pripadnikov v društvih
nekateri opažajo odsotnost generacije, stare med 40 in 50 let. Morebiti zato, ker gre za
delovno aktivno starostno skupino z večjimi družinskimi obveznostmi. Mlajša mama pa
je zatrdila, da je zanjo društvena aktivnost priložnost za utrjevanje vezi z drugimi člani
skupnosti, kakor tudi priložnost za sinovo kulturno rast.
Delovanje društev predstavlja za pripadnike italijanske narodnosti posebno
vrednoto, saj zagotavlja povezavo med družino in šolo. Če, kot kaže, šola ni več osrednji
dejavnik posredovanja zavesti o pripadnosti italijanskosti, tudi mlajša generacija manjšincev prepozna v društvih pomembnega akterja v tem poslanstvu.

3.3 Zakonski okvir
Intervjuvance smo povabili, naj izrazijo svoje mnenje o manjšinski zaščitni zakonodaji in povečini soglašajo, da zaščita obstaja, predvsem na papirju, se pa ne izvaja
dosledno.
Mnogi so poudarili zelo pomanjkljivo znanje o obstoju avtohtone manjšine na našem teritoriju. Pogosto izkrivljena podoba o manjšini povzroča pri pripadnikih večine
sporne odzive in stališča. Zaradi nezadostne vidnosti te večstoletne narodne skupnosti številni menijo, da je dvojezičnost samo navidezna, saj dejansko nihče ne upošteva
manjšinskih potreb in se na skupnost ne ozira. Eden od respondentov je opisal, kaj se
običajno dogaja v občinskih uradih in dobro mero hipokrizije uradnikov, ne glede na to,
da morajo uporabljati italijanščino, za kar so dodatno plačani. Niso neobičajni dogodki,
ki kažejo, da zakon manjšini ne zagotavlja njenih pravic:
»da bi zaščitil svojo pravico do štipendije, ki mi je bila zavrnjena, sem se obrnil na
sodišče. Zahteval sem tolmača, a mi te pravice niso priznali. Sodnik je namreč odločil,
da moram, glede na to, da sem se rodil tukaj, znati slovensko«.
(Moški, 28 let, Koper)
Do podobnih pripetljajev prihaja tudi v vsakdanjem življenju, pri nakupih v supermarketu, pri globah, zataknjenih za vetrobransko steklo, ali v primeru sovražnega
obnašanja samih policistov. Težko je opredeliti vzrok in obrazložiti tovrstno obnašanje:
nacionalistično zaostrovanje, nezadostna evropska naravnanost, nepoznavanje zgodovi137
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ne, ali pa - menijo nekateri - strah večine, da bi »izginila« v množici različnih narodnih
in etničnih skupin, ki zaradi zgodovinskih razlogov zasedajo in živijo na slovenskem
teritoriju. Kaže, da zaščitni zakon ne uspe zadovoljivo zagotoviti reprezentativnosti italijanske manjšine.

3.4 Prihodnost: ohranjanje in oživljanje jezika
Nekatera vprašanja, ki zadevajo ohranjanje in oživljanje jezika, so se pojavila že ob
soočanju s problemi šole v italijanskem jeziku. Šola je šibkejša, ker ji ne uspe poudariti in
ovrednotiti vsebin, ki bi mladim omogočile ponotranjenje občutka pripadnosti italijanski
skupnosti in kulturi. Videti je, da izven družinskega kroga svojo »manjšinskost« doživljajo
skoraj kot stigmo. Respondenti se zavedajo, da so se na nek način vdali v usodo in prilagodili razmeram, kajti uradna dvojezičnost je samo navidezna, največkrat se uporabo
italijanščine ovira. Posledično se tudi zaradi pomanjkanja časa bolj uporablja jezik večine,
čeprav se intervjuvanci zavedajo, da gre to v škodo same skupnosti. Veliko pozornosti je
bilo namenjene občuteni potrebi po ozaveščanju mladih in njihovemu približevanju italijanski skupnosti, saj je zelo pomembno spoznanje, da je italijanskost na Primorskem neločljivi del zgodovine. Ob tem obstaja želja po še tesnejših čezmejnih izmenjavah s prebivalci
matične domovine, zato da bi na trgih zopet odzvanjal italijanski jezik.
Vse kaže, da ostaja gospodarsko življenje skoraj povsem tuje italijanski manjšini,
saj na slovenskem območju ni referenčnih združenj, namenjenih manjšini, ki bi s svojim delovanjem utrjevala italijansko identiteto tudi znotraj gospodarskih dejavnosti in
dela. Neveščost in gospodarska neizkušenost organizacij italijanske manjšine sta privedla do izključitve italijanskih govorcev iz krajevnega gospodarstva. Zaradi obrobnosti
na gospodarskem zemljevidu italijanskim manjšinskim dejavnikom ni uspelo zasnovati
trdnega in prepoznavnega strokovnega položaja. Mladim ni zagotovljena prihodnost in
posledično niti utrjevanje manjšinske identitete. Izražena negotovost v bistvu odraža
stremljenje Italijanov v Sloveniji, da bi bili obravnavani kot sestavni del teritorija. Gre za
željo po normalnosti, po tem, da bi ne bili obravnavani kot nekdo drug, drugačen.
Za številne pobude so zaslužna različna društva, ki s svojo predanostjo poskušajo
ohranjati živost italijanske skupnosti. Kar nekaj sogovornikov pa je opozorilo na nepozornost medijev, tudi samih manjšinskih medijev, ki ne poročajo o dogajanju znotraj
italijanske skupnosti:
»Pogosto se tudi naša televizija TV Capodistria vse premalo ukvarja z manjšino;
veliko je novic iz tujine, v La voce del popolo je več informacij kot na TV. Zaradi tega
sem nehala gledati televizijo […] manjšini je namenjen kakšen prispevek trikrat ali štirikrat na teden, ki ga ponovijo naslednjega dne. Lahko bi se malce bolj potrudili.«
(Ženska, 29 let, Piran)
Tiskani mediji in televizija imajo za manjšino zelo pomembno vlogo, saj bi morali
predstavljati sredstvo, s pomočjo katerega jo spoznava širše območje, preko njih pa sama
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dostopa do informacij o matični domovini. Nekateri intervjuvanci so prepričani, da so
referenčni mediji za italijanske govorce izgubili privlačnost zaradi vedno bolj omejenih
vsebin. V zadnjih letih je bilo kar nekaj poskusov, da bi izboljšali kakovost in videz dnevnika La voce del popolo ter z vrsto pobud pritegnili k branju tudi mlajše, na primer z
brezplačno distribucijo časopisa v šolah manjšine.
Gre za finančno zahteven zalogaj, a kaže, da so rezultati kar dobri. Izkušnja zagotovo sodi v primer dobrih praks za promocijo manjšine, za spodbujanje oživljanja jezika
in za vključevanje mladih v skupnost.

4. ZAKLJUČEK: SOOČANJE MNENJ
V sodobni družbi, v kateri se vedno bolj rahlja socialna mreža, večajo pa se tudi
njene zanke, čaka manjšinske skupnosti zelo zahtevna naloga: »spremeniti se v podpornika in glasnika multikulturnega in večjezičnega modela, odprtega za skupno sprejemanje vrednot, kakršna je interkulturnost« (Burra 2010; 294-295).
Potreba po zagotavljanju kontinuitete svoji narodni skupnosti je skupna obema
manjšinama. S pomočjo šole in društev poskušata razvijati in spodbujati dejavnosti, ki
zagotavljajo prisotnost manjšine, njeno priznavanje s strani večine in tako preprečiti, da
bi bila raba maternega jezika omejena samo na stike z matično družino.
Večinske in manjšinske šole morajo zagotavljati šolarjem ne zgolj kulturne inštrumente, potrebne za oblikovanje njihove identitete, soočajo se tudi z vprašanji multikulturnosti in večjezičnosti, namenjenih promociji medsebojnega spoznavanja in srečevanja. Gospodarske težave, nesposobnost oblikovanja neke ekonomske politike manjšin
in za manjšine, šibkost političnega predstavništva in ne vedno plodni in neprekinjeni
odnosi z matično domovino, povzročajo teritorialno razpršenost pripadnikov manjšin,
ki iščejo bolj obetavno prihodnost pri zaposlovanju.
Istočasno pa se respondenti zavedajo, da gre šibko reprezentativnost skupnosti
pripisati tudi njim samim zaradi brezbrižnosti, včasih pa tudi mlačnosti pri zahtevi po
izvajanju zakonsko opredeljenih manjšinskih pravic. Radiotelevizijski in tiskani mediji
ne zagotavljajo dovolj vsebin in ne upoštevajo v zadostni meri manjšin in vseh njihovih
dejavnosti, ki bogatijo celotno skupnost, kakor tudi pobud za sodelovanje z večino. To
pa poraja med respondenti razočaranje in zagrenjenost. Intervjuvanci, tako na območju
Dežele kakor v slovenski Istri, nimajo prav pozitivnega mnenja o prihodnosti maternega
jezika. Čeprav verjamejo, da se bodo vedno ohranile skupine slovenskih ali italijanskih
govorcev, pa so istočasno prepričani, da se bosta v prihodnjih letih obe narodni skupnosti težko številčno okrepili.
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POROČILO Z DELAVNIC IN OKROGLIH MIZ,
ORGANIZIRANIH V SKLOPU PROJEKTA LEX
– ANALIZA, IZVAJANJE IN RAZVOJ ZAŠČITE
NARODNIH SKUPNOSTI V ITALIJI IN SLOVENIJI
Silvano Sau
Eden glavnih ciljev projekta LEX1 je doseči polno družbeno vključenost italijanske
narodne skupnosti v Sloveniji in slovenske narodne skupnosti v Italiji, pri čemer je treba
zlasti preseči predsodke iz zgodovine in jezikovne prepreke, ki so še danes močno prisotni na tem območju2.
V okviru projekta so slovenski partnerji proučili položaj italijanske skupnosti v
Sloveniji, s čimer so skušali ugotoviti, koliko se dejansko izvaja in spoštuje slovenska
zakonodaja za zaščito italijanske narodne skupnosti. Poleg tega so skušali oceniti vpliv
evropske zakonodaje na ohranjanje in spodbujanje identitete manjšinskih jezikov in kultur. Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti (CAN) je v ta namen organizirala dve delavnici in dve okrogli mizi, kjer so sodelovali strokovnjaki s tega področja,
ki so razpravljali o najobčutljivejših temah glede pravic italijanske narodne skupnosti:
1) delavnico o pouku v italijanskem jeziku v Sloveniji;
2) delavnico o izvajanju dvojezičnosti v treh obalnih občinah (Koper, Izola, Piran)
in v odnosih z javno upravo;
3) okroglo mizo o izvajanju dvojezičnosti in uporabi občinskih storitev;
4) okroglo mizo o izvajanju dvojezičnosti v treh obalnih občinah (Koper, Izola,
Piran) in v odnosih pripadnikov italijanske narodne skupnosti z javno upravo.
Prve delavnice so se udeležili vsi ravnatelji šolskih zavodov z italijanskim učnim jezikom3 in predsedniki občinskih samoupravnih skupnosti italijanske narodnosti Kopra,
Izole in Pirana. Na srečanjih so obravnavali poučevanje v italijanskem jeziku v Sloveniji
ter bolj na splošno šolski sistem v italijanskem jeziku. Največ časa so namenili razpravi
o potrebi po dopolnitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne
skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja4. Razprava je pokazala, da bi bilo nujno
treba posodobiti zastarelo zakonodajo, ki je v trenutni obliki ni mogoče pravilno izvajati
1

Projekt LEX – Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Italiji in Sloveniji se v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Italija–Slovenija 2007–2013 financira iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj in z državnimi sredstvi. Projekt je plod sodelovanja med različnimi italijanskimi in
slovenskimi ustanovami, kot so npr. Slovenska kulturno-gospodarska zveza iz Trsta (SKGZ), Obalna
samoupravna skupnost italijanske narodnosti iz Kopra, Unija Italijanov Koper, Slovenski raziskovalni
inštitut – SLORI, Inštitut Jacques Maritain iz Trsta, Kulturno društvo Ivan Trinko iz Čedada in Inštitut
za upravno pravo Ljubljana.
2 	 Dodatne informacije o projektu so na voljo na http://lex.skgz.org/.
3 V Sloveniji so trije predšolski zavodi, tri osnovne šole in tri srednje šole z italijanskim učnim jezikom
(ena za vsako stopnjo v vsaki od treh občin – Koper, Izola in Piran).
4 	 ZPIMVI, Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti (Uradni list RS, št.
35/01 in št. 102/07).
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in ne ustreza resničnim potrebam manjšinskega šolskega sistema. Pregledali so predloge
sprememb, ki so bili v letu 2013 predloženi pristojnemu ministrstvu, da bi dopolnili in
popravili obstoječi zakon. Poudarjeni so bili naslednji vidiki: (i) poklicno izobraževanje
in izpopolnjevanje učiteljev, (ii) upad vpisa na šole, (iii) ohranjanje kakovosti italijanskega jezika v šolah.
(i) Glede poklicnega izpopolnjevanja učiteljev so razpravljavci poudarili, da obstoječi sistem ne predvideva izobraževanja in izpopolnjevanja v italijanskem,
temveč zgolj v slovenskem jeziku. Za polno zagotavljanje pravic iz 23. člena Zakona o posebnih pravicah5 bi bilo treba zagotoviti tudi izobraževanje v italijanskem jeziku.
(ii) Izpostavljeno je bilo tudi dejstvo, da vpis v italijanske šole v zadnjih letih vztrajno pada. Obalna CAN želi ustaviti ta padec, zato je dvema izkušenima sociologoma naročila raziskavo vzrokov, zakaj se družine raje odločajo za vpis otrok v
večinske šole (ali vrtce) kot v tiste z italijanskim učnim jezikom. Raziskava bo
zajela podatke z vseh treh stopenj izobraževanja (vrtec, osnovna in srednja šola),
v njej bodo sodelovali vsi manjšinski izobraževalni zavodi ter starši otrok, ki jih
obiskujejo. Po koncu raziskave bodo organi odločanja (to so občinske CAN kot
soustanoviteljice šol)6 v tesnem sodelovanju z ravnatelji zavodov proučile podatke in odgovore na vprašanja. Na podlagi analize rezultatov bo treba pripraviti
skupno strategijo načrtovanja in spodbujanja vpisa v naslednjih letih. Eden od
predlogov je bil, da bi spodbudili vpisovanje otrok in dijakov, ki niso pripadniki italijanske narodne skupnosti, v italijanske šolske ustanove s poudarjanjem
odličnosti poučevanja v omenjenih šolah (taka kampanja že poteka na območju
Izole).
(iii) Glede kakovosti italijanskega jezika v izobraževalnih zavodih se je izkazalo
dvoje. Ugotovljeno je bilo, da je kakovost, kot že omenjeno, mogoče ohraniti z
organizacijo izpopolnjevanj v Sloveniji, na katerih bi poučevali strokovnjaki za
italijanski jezik, ali s študijskimi staži na univerzah v Italiji. Na drugi strani je
bila zaznana težava, da se v večinskih šolah italijanščina poučuje kot tuji jezik.
Italijanščina je tako izgubila status jezika okolja, ki ji je bil podeljen zato, da bi se
obravnavala kot drugi učni jezik. Podatki, pridobljeni ob koncu šolanja, kažejo,
da se je znanje govorjene (in pisne) italijanščine med učenci večinskih šol izrazito znižalo. Znanje italijanskega jezika, ki na tem območju ni le dodatni jezik
poleg nacionalnega, ampak je tu tudi zgodovinsko prisoten, bi moralo pomeniti
dodano vrednost in bogastvo, a ni več cenjeno. Kot možno rešitev je razprava
5

6
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Triindvajseti člen z naslovom Izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev določa: “Vlada
zagotavlja pogoje, da univerze v sodelovanju s sorodnimi institucijami v sosednjih državah omogočijo študij na ustreznih smereh za strokovne delavce vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom tudi v
italijanskem jeziku in za dvojezične vrtce in šole tudi v madžarskem jeziku. Programi izpopolnjevanja
strokovnih delavcev vrtcev in šol po tem zakonu morajo namenjati posebno pozornost izpopolnjevanju
znanja učnega jezika in drugega jezika, v dvojezičnih šolah pa znanju obeh učnih jezikov ter metodiki
dvojezičnega pouka”.
Glej 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z naslovom Ustanovitelj
javnih vrtcev oziroma šol (Uradni list RS št. 16/2007).
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pokazala spremembo zakona, ki naj bi jeziku narodne skupnosti povrnila osnovni status, in sicer status jezika okolja in hkrati dejanskega uradnega jezika na
dvojezičnem območju (kot to določa Ustava Republike Slovenije)7.
Druge delavnice, ki je obravnavala izvajanje dvojezičnosti v treh obalnih občinah
ter v odnosih pripadnikov italijanske narodne skupnosti z javno upravo, so se udeležili
predsedniki samoupravnih narodnih skupnosti občin Koper, Izola in Piran ter izvoljeni
predsedniki komisij za vprašanja italijanske narodnosti iz treh obalnih občin.
Ugotovljene so bile številne pomanjkljivosti pri izvajanju zakonodaje s področja
dvojezičnosti (in torej tudi zaščite jezikovne manjšine) v različnih občinskih uradih in
širše v odnosih z javno upravo.
Najpomembnejša pomanjkljivost, na katero so opozorili, je, da v uradih javne uprave (na upravnih enotah, davčnem uradu, zavodih za zaposlovanje) ni obrazcev v italijanskem jeziku, zaradi česar državljani nimajo dostopa do storitev javne uprave neposredno
v svojem jeziku. Zato so se nekateri udeleženci spraševali, kako vlada tolmači zakone o
dvojezičnosti. Menili so, da nekatere vladne službe8 “izkrivljeno” tolmačijo zakonodajo,
saj menijo, da je zadostna mera zaščite dosežena že s tem, da se pripadniki italijanske
narodne skupnosti lahko v italijanščini pogovarjajo z uslužbenci javne uprave, niso pa
jim na voljo obrazci v njihovem jeziku.
Z dvojezičnostjo je povezano tudi vprašanje zgodovinske toponomastike, ki je italijanska. Tu govorimo zlasti o zgodovinskih imenih naselij in ulic, ki so bila po drugi
svetovni vojni (oz. z dokončno dodelitvijo tega ozemlja nekdanji Jugoslaviji) spremenjena in nadomeščena z novimi, ki niso upoštevala zgodovinskih korenin. Predstavniki
italijanske narodnosti so v občinskih svetih večkrat predlagali, da bi poleg obstoječih
slovenskih imen zapisali še zgodovinska imena v italijanščini, a vse kaže, da v občinskih
svetih prevladuje politično vzdušje, ki ni naklonjeno ponovni vzpostavitvi izvirne toponomastike.
Udeleženci so se pogovarjali o potrebi, da bi zaščitili tradicionalno italijansko kulturno dediščino. Italijanska narodna identiteta obsega zgodovinsko-kulturno izročilo, ki
bi ga morali poznati tudi v večinskih šolah. Boljše medsebojno poznavanje bi prispevalo
k boljšemu sožitju med večinskim slovenskim prebivalstvom in avtohtono italijansko
skupnostjo.
Na dan je prišlo tudi širše vprašanje o “normalizaciji” uporabe italijanskega jezika
v Sloveniji. Kot primer lahko navedemo izkušnje pripadnikov slovenske skupnosti v Italiji, ki jim je uspelo rabo slovenskega jezika v Trstu povzdigniti na raven “normalnega,
običajnega”, kar je bilo še pred nekaj leti nepredstavljivo. Gre za zelo pomembno dejstvo,
ki bi moralo imeti pozitiven vpliv na rabo italijanskega jezika na narodnostno mešanem
območju tudi v Sloveniji, do česar pa žal še ni prišlo.

7
8

Enajsti člen Ustave Republike Slovenije določa: “Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih
občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali
madžarščina.”
Kot izhaja iz pisma št. 095-4/2012/38, ki ga je Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo dne 16.
maja 2013 poslalo Obalni samoupravni skupnosti italijanske narodnosti.
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Na koncu so razpravljavci razmišljali tudi o tem, da bi dvojezičnost ne smela biti le
formalno zajamčena, ampak funkcionalna, torej služiti praktičnemu namenu.
Uvedba “nadzornika” za jezikovne pravice, na katerega bi se obrnili pripadniki narodne skupnosti ob neizpolnjevanju ali kršenju zakonodaje, bi bila lahko ena od rešitev
težav, ki so bile omenjene na delavnici. Dejansko bi nadzor nad vladnimi in upravnimi
organi, ki bi ga izvajal “nadzornik”, zanje pomenil dodatno spodbudo za boljše (če že ne
polno) izvajanje zajamčenih pravic.
Okrogle mize so bile organizirane z namenom, da bi dosegli drugi cilj iz projekta
LEX, in sicer polno družbeno vključenost italijanske skupnosti v Sloveniji in slovenske
skupnosti v Italiji, ter tako presegli zgodovinske predsodke in jezikovne prepreke, ki so
še danes močno prisotni na teh območjih9.
Razpravljavci so skušali oceniti vpliv evropske zakonodaje na ohranjanje in promocijo identitete manjšinskih jezikov in kultur. V ta namen je Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti poleg delavnic pripravila še dve okrogli mizi, ki sta jih vodila
strokovnjaka s tega področja in kjer so razpravljali o najbolj občutljivih vprašanjih v
povezavi s pravicami italijanske narodne skupnosti.
Prva okrogla miza, ki jo je organizirala Obalna samoupravna skupnost italijanske
narodnosti v okviru projekta LEX, je bila namenjena vprašanju rabe občinskih storitev
in izvajanju dvojezičnosti v občinskih podjetjih. Srečanja so se udeležili direktorji treh
komunalnih (občinskih) podjetij in občinski svetniki italijanske narodnosti iz treh obalnih občin.
Predstavniki komunalnih podjetij, ki se zavedajo da živijo na dvojezičnem območju, kjer je poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi italijanščina, so potrdili, da si zelo
prizadevajo, da bi uporabo svojih storitev olajšali tudi pripadnikom italijanske narodne
skupnosti. Tudi zakonodaja določa, da morajo občinska podjetja delovati v obeh jezikih10. Eden od primerov so položnice za komunalne storitve, ki so napisane dvojezično,
velikokrat pa se pojavlja težava pri prevodu določenih tehničnih postavk na računu (različne postavke in komunalne storitve nimajo vedno ustreznice v italijanskem jeziku).
Dejali so tudi, da se pri zaposlovanju novih uslužbencev poleg preverjanja strokovnih kvalifikacij pri izboru upošteva tudi znanje italijanskega jezika. Občani morajo namreč imeti možnost, da se sporazumevajo v italijanskem jeziku in razumejo informacije,
ki jih daje uprava.
Zato so se predstavniki italijanske narodne skupnosti na sestanku spraševali, katera
stopnja znanja italijanskega jezika je ustrezna, da bi v občinskih podjetjih lahko zagotovili dvojezičnost, in sicer ne samo med zaposlenimi, ki se dnevno srečujejo z dvojezičnimi občani, temveč tudi v vodstvu.
Ravno tako je zelo občutljivo vprašanje razdelitve občinskega ozemlja na dvojezična območja in tista, ki to niso. Ta porazdelitev je notranje vprašanje občin, komunalnim
podjetjem pa povzroča preglavice, saj morajo pri pošiljanju položnic in drugih obvestil
vsakič preveriti prebivališče občana. Občani italijanske narodnosti, ki ne živijo na ob9 	 Dodatne informacije o projektu so na voljo na http://lex.skgz.org/.
10 Glej statute treh obalnih občin (Koper, Izola, Piran).
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močju, ki je v občinskem statutu11 opredeljeno kot narodno mešano, nimajo pravice do
storitev v italijanskem jeziku. Zato je bil na sestanku podan predlog, da bi območje treh
občin razglasili za dvojezično regijo brez dodatnih razlikovanj, s čimer bi vse občane
postavili v enak položaj, poenostavili postopke ter zadovoljili potrebe vseh občanov.
Komunalna podjetja, ki stalno delujejo na območju občine, so kadarkoli lahko
predmet kritike, saj so vse njihove dejavnosti takoj vidne, vzemimo na primer table na
gradbiščih, napise na vozilih ali na položnice in druga obvestila. To podjetjem včasih
povzroča težave: ko gre za izrazito strokovne izraze, podjetja besedila raje ne prevedejo,
kot da bi objavila napačen izraz.
Na področju vidne dvojezičnosti je pri podjetjih opaziti veliko mero odgovornosti
do italijanske narodne skupnosti, saj se želijo izogniti napačnim prevodom. Kljub temu
ni redko, da celo uradna prevajalska služba, ki zagotavlja prevode za občino in občinska
podjetja, zlasti tehnična besedila napačno prevede.
Podan je bil predlog, da bi ustanovili prevajalsko službo, ki bi delala izključno za
občinska podjetja, s čimer bi se izognili navedenim neprijetnostim.
Slišati je bilo tudi pripombe glede položnic za pokopališke storitve, poslane sorodnikom pokojnikov, ki živijo v tujini. Ker sorodniki niso pripadniki italijanske narodne
skupnosti in ne živijo na narodnostno mešanem območju, so prejeli položnice v slovenskem jeziku. V večini primerov gre za ljudi, ki so se izselili med eksodusom, torej
za Italijane, ki živijo v tujini in ne razumejo slovenskega jezika. Pogosto se dogaja, da se
prejemniki take pošte za pojasnila obrnejo na skupnost Italijanov v občini, ki je pošto
poslala. Zagotovo bi bilo bolje, če bi se temu izognili in bi obvestila oz. račune poslali kar
v italijanskem jeziku ali bi jim dodali prevod.
Glede pokopaliških storitev je bil omenjen tudi odlok izolskega občinskega sveta,
ki je izolsko pokopališče zaradi zgodovinskih, kulturnih, spomeniških in arhitekturnih
vrednot soglasno razglasil za spomenik lokalnega pomena12. Odlok določa tudi merila
za varstvo nagrobnih spomenikov na pokopališču, s čimer bi jim zagotovili potrebno
zaščito in zanamcem zapustili pomemben pomnik izolske zgodovine.
Izkazalo se je tudi, da zaradi pomanjkanja sredstev ter osebja za opravljanje nižje
kvalificiranih del številne komunalne storitve opravljajo zunanje službe, ki prihajajo z
območij Slovenije, kjer ni dvojezičnosti, zato pri svojih storitvah ne morejo zagotavljati znanja italijanskega jezika. Za zagotavljanje ustrezno kakovostnih storitev občanom
mora v takih primerih komunalno podjetje čim bolj učinkovito uporabiti lastna sredstva
in strukture ter družbe, ki prek javnega naročila izvajajo zahtevane storitve.
11 Po statutu občine Koper narodnostno mešano območje vključuje naslednja naselja: Ankaran/Ancarano,
Barizoni/Barisoni, Bertoki/Bertocchi, Bošamarin/Bossamarino, Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini,
Kampel/Campel, Kolomban/Colombano, Koper/Capodistria, Prade, Premančan/Premanzano, del
zaselka Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara/Salara in Škocjan/San Canziano.
Po statutu občine Izola narodnostno mešano območje vključuje naslednja naselja: Izola/Isola, Dobrava
pri Izoli/Dobrava presso Isola, Jagodje.
Po statutu občine Piran narodnostno mešano območje vključuje naslednja naselja: Piran/Pirano,
Portorož/Portorose, Lucija/Lucia, Strunjan/Strugnano, Seča/Sezza, Sečovlje/Sicciole, Parecag/
Parezzago in Dragonja/Dragogna.
12 Odlok občine Izola z dne 27. januarja 2011.
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Občinska podjetja prosijo za večje sodelovanje pripadnikov italijanske narodne
skupnosti, da bi oblikovali sistem konstruktivne kritike in prišli do predlogov glede storitev, ki bi jih bilo treba izboljšati.
Zadnja tema, ki so jo obravnavali, je predlog, da bi območje treh občin združili v
regijo in tako dosegli bolj učinkovito načrtovanje in organizacijo. Tako bi lahko poenotili tudi pogoje za zaposlovanje na delovna mesta, za katera se zahteva znanje italijanskega jezika. Predstavljen je bil primer upoštevanja dvojezičnosti v italijanski deželi
Trentinsko–Zgornje Poadižje, kjer deželna zakonodaja kot pogoj za sodelovanje na javnih razpisih predpisuje resnično znanje nemškega jezika, ki ga potrjuje potrdilo o dvoali trijezičnosti. To je zagotovo učinkovit način zaščite dvojezičnega ozemlja in njegove
posebne identitete.
Druge okrogle mize, ki se je ukvarjala z izvajanjem dvojezičnosti v treh obalnih
občinah (Koper, Izola in Piran) in v odnosih pripadnikov italijanske narodne skupnosti
z javno upravo, so se udeležili predstavniki (i) Urada vlade za narodnosti, (ii) upravnih
enot, (iii) Policijske uprave in (iv) Davčnega urada Koper.
(i) Predstavniki Urada za narodnosti, ki deluje v sklopu vlade Republike Slovenije, so na kratko opisali zakonodajo na področju pravic narodne skupnosti in
njeno izvajanje. Izkazalo se je, da se veljavna zakonodaja, ki sicer v teoriji nudi
ustrezno zaščito in jamstva, v praksi žal ne izvaja pravilno, zaradi česar prihaja
do velikega neskladja med tem, kar je zapisano v zakonu, in tem, kar se dejansko
izvaja. Predstavniki Urada vlade so poudarili, da so ključnega pomena dejavnosti, ki jih italijanska narodna skupnost izvaja za zaščito svojih pravic, da bodo
tudi v bodoče podpirali te dejavnosti in da upajo, da se bo nadaljeval dosedanji
odnos, ki temelji na spodbujanju včasih ostrega, a zelo konstruktivnega dialoga.
(ii) Vprašanje občinskih upravnih enot je treba obravnavati skupaj za vse tri občine.
Način delovanja treh upravnih enot je enak, zato so si podobna tudi vprašanja odnosov z občani in druge morebitne težave na tem področju. Na upravni enoti Koper je zaposlenih 27 oseb z znanjem italijanskega jezika, v Izoli 36 in v Piranu 29.
Vse upravne enote so mnenja, da delujejo pravilno in izpolnjujejo zahteve pripadnikov italijanske narodnosti. To potrjuje tudi dejstvo, da v preteklem letu niso
prejeli pritožb na postopke v italijanskem jeziku.
Uslužbenci se vsak dan po telefonu in na okencih pogovarjajo v italijanščini z vsemi, ki za to zaprosijo.
Težava nastane, ko se sprejmejo novi zakoni, ki prinesejo spremembe v upravne
postopke, te spremembe pa se z velikim zamikom vnesejo v obrazce v italijanskem jeziku. Poleg tega je pri prevodu nekaterih obrazcev prišlo do napak. Čeprav so upravne
enote pristojno ministrstvo opozorile na to težavo, so žal prejele odgovor, da trenutni
ekonomsko-finančni položaj ne dopušča dodelitve dodatnih sredstev za hitrejše posodabljanje obrazcev v italijanskem jeziku.
Razprava je pokazala tudi na težave s prevajanjem spletnih mest ustanov (v konkretnem primeru upravne enote) v italijanski jezik, da bi tudi občani pripadniki italijanske
narodnosti lahko uporabljali postopke in obrazce na spletu. Teh prevodov dejansko
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sploh ni, zato so spletne storitve za občane italijanske narodnosti zaenkrat nedosegljive.
Pomemben je tudi dostop do storitev različnih javnih ustanov v italijanskem jeziku.
Ta je včasih omejen zgolj na slovenske državljane italijanske narodnosti. Zgornjo trditev
so predstavniki upravnih enot zanikali, trdijo namreč, da ko občan uslužbenca nagovori
v italijanskem jeziku, mu ni treba dokazovati, da je pripadnik italijanske narodnostne
skupnosti, ampak se postopek samodejno vodi v italijanščini.
Med drugim je tudi Sodišče Evropske unije razsodilo, da pravica, ki se zagotavlja za
zaščito neke jezikovne manjšine v eni od držav EU, v tej državi velja tudi za tiste državljane EU, ki niso njeni državljani, ampak uporabljajo jezik narodne skupnosti13. V tej luči
pomeni dejstvo, da državljani italijanske narodnosti, ki ne živijo na narodnostno mešanem območju, nimajo pravice do dvojezičnih dokumentov (osebna izkaznica, vozniško
dovoljenje, potni list), dodatno kršenje njihovih pravic.
Na poziv Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti je Ministrstvo za
notranje zadeve in javno upravo glede storitev, ki jih njeni pripadniki na upravnih enotah zahtevajo, zavzelo stališče, da je termin “občina stalnega prebivališča« treba tolmačiti
v širokem pomenu besede, in sicer, da zajema celotno “območje občine” (in torej ne zgolj
območij, ki spadajo na narodnostno mešano območje)14.
Udeleženci srečanja so predlagali, da bi ministrstvo, pristojno za javno upravo,
opozorili na sodbo Sodišča EU, pristojne službe pa bi nato vsem javnim zavodom na
narodnostno mešanem območju poslale okrožnico in jih pozvale naj svoje delovanje
uskladijo s tolmačenjem Sodišča EU.
(iii) V kadrovskem načrtu Policije je predvidenih 338 delovnih mest, za zasedbo
katerih je pogoj znanje italijanskega jezika. Trenutno je zasedenih samo 281
delovnih mest, predvidenih za dvojezične delavce, kar je delno posledica pomanjkanja ustreznega kadra (večina policistov prihaja z območij Slovenije, kjer
se ne govori italijansko) in delno zamrznitve zaposlovanja v javni upravi.
Zelo pomembno dejstvo, ki so ga udeleženci še posebej poudarili, je stalno sodelovanje med Generalno policijsko upravo in Obalno samoupravno skupnostjo italijanske
narodnosti, ki je bilo vzpostavljeno z začetkom veljavnosti Zakona o organiziranosti in
delu v Policiji15. V skladu z 80. členom16 tega zakona je za spremembe v zvezi z znanjem
in rabo italijanščine, ki je pogoj za zaposlitev v Policiji, ali za premestitev policistov z
dvojezičnega območja, treba pridobiti soglasje italijanske narodne skupnosti. Ta varovalka omogoča konstruktiven dialog med javno upravo (v tem primeru Generalno po13

Sodba Sodišča EU št. 274/96 z dne 24. Novembra 1998 v zadevi Horst Otto Bickel in Ulrich Franz, ki
se glasi: “Nacionalna ureditev, ki jezikovni manjšini omogoča, da kazenski postopek poteka v njenem
jeziku, te pravice pa ne priznava državljanom drugih držav članic, ki govorijo isti jezik, ko se nahajajo
na tem območju, je kršitev Pogodbe.”
14 Gl. opombo 7.
15 Zakon o organiziranosti in delu v Policiji (Uradni list RS št. 15/13 in 11/14).
16 Osemdeseti člen z naslovom Dvojezično poslovanje policije na območjih občin, v katerih živita avtohtoni narodni skupnost se glasi: “(1) Na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je poslovanje policije dvojezično. Delovna mesta, kjer je v skladu z zakonom o javnih
uslužbencih potrebno znanje jezika narodnih skupnosti, in nivo znanja jezika narodnih skupnosti ob
predhodnem soglasju narodnih skupnosti določi minister. (2) Za delovna mesta iz prejšnjega odstavka
policija zagotavlja usposabljanje za pridobitev znanja jezika narodnih skupnosti …”
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licijsko upravo) in italijansko narodno skupnostjo, ki lahko s podelitvijo ali nepodelitvijo soglasja opozori na konkretne težave, s katerimi se srečujejo pripadniki italijanske
narodnosti in na katere je treba biti pozoren, ter zagotovi, da policisti, ki delujejo na
dvojezičnem območju, v zadostni meri obvladajo italijanski jezik.
V letih 2011 in 2012 sta bili v sklopu evropskega projekta Jezik–Lingua za zaposlene v policijski upravi letno organizirani dve izpopolnjevanji iz italijanščine, ker je 90
zaposlenim omogočilo, da so pridobili vsaj osnove italijanskega jezika.
V letu 2014 bo na Policijski akademiji organiziranih 18 usposabljanj, s čimer bi
enako število policistov naučili voditi postopek v italijanskem jeziku.
Policisti, ki svojo dolžnost opravljajo na obalnem območju, se dnevno srečujejo z
občani, ki govorijo italijansko in se z njimi sporazumevajo v italijanščini. Zelo malo je
pritožb. Občani se zavedajo, da se v določenih primerih lahko zgodi, da policist v patrulji
ne zna italijansko, vendar lahko vedno pokliče kolega in s tem reši težavo.
Obrazci, ki jih uporablja Policija, so večinoma dvojezični. V vsakodnevni praksi se
lahko zgodi, da policijska patrulja nima dvojezičnih obrazcev, kajti meje območja, ki ga
pokriva policija, ne sovpadajo z mejami občin, ampak segajo vse do Postojne (ki je zunaj
jezikovno mešanega območja). Tako se pogosto zgodi, da pridejo patrulje iz notranjosti
države, kjer se ne uporabljajo dvojezični obrazci. Tudi v teh primerih se običajno pokliče
kolega, ki reši težavo.
Držijo se pravila, da je v postopkih, kjer so vpletene osebe, ki govorijo italijansko,
vedno navzoč policist, ki razume in govori italijansko.
Tudi za področje odnosov med policijo in občani obstaja dvom pri tolmačenju pravic narodne skupnosti, in sicer ali pravice italijanske narodne skupnosti v Sloveniji veljajo tudi za državljane drugih evropskih držav, ki govorijo italijansko. Tudi v tem primeru
prevladuje mnenje, da bi bilo najbolje vodstvo opozoriti na že omenjeno sodbo Sodišča
EU, s čimer bi zagotovili enako tolmačenje zakonodaje s področja zaščite narodne skupnosti.
Ravno tako bi bilo zelo koristno organizirati srečanja med lokalno policijsko postajo in pripadniki italijanske narodnosti in tako storitve policije približati občanom ter jih
seznaniti z dejstvom, da ni nikakršnih ovir za uporabo njihovega jezika.
Zadnje, a nič manj pomembno vprašanje, je povezano s prevodom zapisnikov in
drugih dokumentov iz slovenščine v italijanščino in nasprotno. Pogosto so strokovni izrazi težko prevedljivi, zato prihaja do napak, ki so zlasti v primeru kazenskih postopkov
lahko zelo resne.
Predlaga se ustanovitev skupne službe za prevajanje (za tri obalne občine), ki bi
lahko policijskim postajam pomagala pri preverjanju pretežno strokovnega izrazja.
(iv) Predstavniki Davčnega urada so povedali, da se vsa obvestila občanom (npr. letna odmera dohodnine) prevajajo v italijanščino; prevajajo se tudi spletne strani, kar omogoča uporabo postopkov in pridobivanje informacij v italijanskem
jeziku.
Žal pa sta izvajanje in posledično spoštovanje zakonodaje o dvojezičnosti odvisna
od finančnih sredstev, ki jih ima na voljo institucija, in torej od denarja, ki ga pristojno
ministrstvo za to nameni.
V vsakem primeru pa si prizadevajo, da bi znanje uslužbencev, ki obvladajo itali148

Poročilo z delavnic in okroglih miz, organiziranih v sklopu projekta LEX – analiza,
izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Italiji in Sloveniji

janski jezik, kar najbolje izkoristili, glede na to, da ne smejo zaposlovati novih delavcev.
Zaposlene, ki govorijo italijansko, poskušajo zaposliti na delovnih mestih, kjer se redno
in vsakodnevno uporablja italijanščina. Ustanove nimajo uradnega prevajalca, ki bi poskrbel za prevod dokumentov, zato prihaja zaradi izrazito strokovne terminologije in ker
prevodi prihajajo neposredno z ministrstva v praksi do številnih napak v prevodih.
Glede izvajanja dvojezičnosti, ki naj bi bilo omejeno zgolj na pripadnike italijanske
narodnosti, so predstavniki Davčne uprave poudarili, da uporabljajo italijanščino tudi v
stikih s tujimi državljani (npr. Italijani), ki to želijo, saj že dolgo poslujejo z italijanskimi
podjetniki, katerih družbe imajo sedež v Italiji oz. s slovenskimi družbami z italijanskimi
družbeniki.
Na koncu so znova poudarili, da bi prevajalska služba, ki bi izvajala tudi nadzor nad
strokovnimi izrazi in vsebinami, lahko bila ustrezna rešitev.
Na podlagi razprav na delavnicah in okroglih mizah, ki so bile organizirane v sklopu projekta, je mogoče ugotoviti naslednje.
Na področju programa šolskih zavodov je pri narodni skupnosti na splošno prisotna velika zaprtost glede poučevanja zgodovine in položaja avtohtone italijanske narodne skupnosti v Sloveniji.
Šolski programi ne vsebujejo nobenega podatka o posebni in večstoletni zgodovini
(ter kulturnem izročilu) italijanskega prebivalstva na tem območju. Poleg tega večinski
mediji niso izvajali nobene dejavnosti, ki bi pripadnike večinskega naroda približala narodni skupnosti in jih seznanila s posebnim položajem italijanske narodne skupnosti.
Na dvojezičnih območjih bi lahko s seznanjanjem in pisnimi prispevki razvijali
občutek vključenosti in najprej v šoli potem pa v tiskanih medijih pojasnili, da je na tem
območju skupnost avtohtona in zgodovinsko prisotna, s čimer bi izboljšali sožitje.
Vloga javnih medijev pri obveščanju in širjenju kulture pa nikakor ne upošteva
takih vrednot. Treba bi bilo stalno ozaveščati prebivalstvo o temah, kot je medetnično
sožitje, ter spodbujati vrednote, kot sta večkulturnost in večjezičnost.
Tudi italijanska narodna skupnost se je lotila takih pobud, med drugim s sodelovanjem pri projektu LEX, pred tem pri evropskem projektu Eduka in pri projektu MiMa,
kjer so narodne skupnosti predstavili večinskim skupnostim tudi zunaj državnih meja.
Glede zaščite dvojezičnosti lahko ugotovimo, da se v vsakodnevnem življenju veljavna zakonodaja s tega področja izvaja zelo pomanjkljivo.
Kljub jasnim zakonskim določilom, da morajo biti sodna obvestila na narodnostno
mešanem območju napisana dvojezično, so napisana samo v slovenščini. Potrdila, ki jih
izdajajo sodišča, so napisana samo v slovenščini (na primer potrdilo o nekaznovanosti).
Vsi izpiski iz zemljiške knjige so samo v slovenščini.
Zapisniki, odredbe, sodbe in drugi pravni akti sodišča so ravno tako samo v slovenščini in se jih prevaja v italijanščino samo na posebno zahtevo stranke. Na sodišču
ni sodnika, ki bi na zahtevo ene od strank lahko postopek vodil dvojezično, kot določa
zakon. Zato je treba vedno na pomoč poklicati tolmača.
Država za poklice v javni upravi, ki na narodnostno mešanih območjih prihajajo
v stik s strankami, ne skrbi za izobraževanje oz. izpopolnjevanje iz italijanskega jezika,
da bi tako zagotovila ustrezno izvajanje dvojezičnosti. Tudi pri storitvah notarjev, kate149
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rih pomembna naloga je varovanje zakonitosti pri pravnih aktih s področja javnega oz.
zasebnega prava, se ne izvaja dvojezičnost; stranke pripadniki italijanske narodne skupnosti morajo celo sami poravnati stroške tolmačev oz. prevodov, kar je očitna kršitev
zakona o pravici uporabe jezika.
V odnosih z upravnimi organi in javnimi službami se ugotavljajo hude pomanjkljivosti pri izvajanju predpisov s področja dvojezičnosti. Ker je izvajanje dvojezičnosti
izrecna obveznost države, je treba lokalnim samoupravam, ustanovam, državnim in paradržavnim podjetjem oz. koncesionarjem javnih storitev zagotoviti potrebna finančna
sredstva tudi za izobraževanje in izpopolnjevanje iz italijanskega jezika za zaposlene, ki
delajo s strankami.
Poleg tega bi bilo treba sprejeti poseben zakon o javni in uradni uporabi jezika na
narodnostno mešanih območjih, kjer živi narodna skupnost.
Vidna dvojezičnost se večinoma izvaja pravilno in se spoštuje v večini primerov
(razen v primeru slovnično napačnih prevodov, ki pa niso znak nespoštovanja dvojezičnosti).
Med primeri pomanjkljivega izvajanja dvojezičnosti lahko poudarimo, da obrazci
na javnih uradih na narodnostno mešanem območju niso prevedeni v italijanščino. Ministrstva, javni skladi, državni in paradržavni organi in ustanove ter monopolna javna
podjetja nimajo dvojezičnih obrazcev za narodnostno mešano območje. Razen v redkih
izjemah so spisi in dokumenti, ki jih izdajajo omenjene ustanove, zgolj v slovenskem jeziku. Na upravnih enotah in javnih uradih so obrazci v italijanskem jeziku dostopni le s
težavo; javni organi nikakor ne spodbujajo rabe italijanskega jezika v uradih in upravnih
postopkih.
Na delavnicah je bilo ugotovljeno, da Ministrstvo za notranje zadeve in Policija
delujeta skoraj izključno v slovenščini. Večina policistov ni kvalificirana za vodenje postopkov v italijanščini.
Zdravstveni zavodi in Splošna bolnišnica Izola poslujejo izključno v slovenščini, od
postavljanja diagnoze do predpisovanja receptov. Tudi v pravilniku o izjavah pacientov
glede informiranega soglasja pri medicinskih posegih in posebnih oblikah zdravljenja
je predvidena zgolj prisotnost tolmača, četudi to ni posebnost dvojezičnega območja,
ampak praksa na celotnem ozemlju države. Malo je tudi zdravnikov in zdravstvenega
osebja, ki razumejo in se s pacienti lahko sporazumevajo v italijanskem jeziku.
Na narodnostno mešanem območju državna in paradržavna podjetja oz. koncesionarji javnih storitev (npr. operaterji fiksne in mobilne telefonije, podjetja za distribucijo
električne energije in drugi) komunicirajo s strankami samo v slovenščini.
Ti primeri so bistveni kazalniki trenutnega položaja italijanske narodne skupnosti
v Sloveniji.
Sožitje na narodnostno mešanih območjih je (žal) zelo zapleteno; edini način, da
se ne podleže procesu pasivne integracije, da se doseže vsaj zadovoljiva raven zaščite in
ohrani italijanska narodna skupnost, je vsakodnevni boj za italijanski jezik. Samo z ohranjanjem (in širjenjem) rabe manjšinskega jezika se bo večina zavedala obstoja narodne
skupnosti in njene dejanske vrednosti, njenih resničnih potreb in zajamčene zaščite.
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1. UVOD
Standardni projekt LEX, sofinanciran s sredstvi Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija – Italija 2007–2013, je nastal z namenom, da razišče vpliv zgodovinskih dogodkov iz minulih desetletij na pravno in dejansko stanje slovenske narodne skupnosti v
Italiji ter italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Pravne in družbeno-ekonomske razmere so v zadnjih petindvajsetih letih doživele korenite spremembe. Spodbudili so jih
znani zgodovinski dogodki od padca berlinskega zidu in posledičnega zloma komunizma, do ekonomske in politične vključitve Republike Slovenije v Evropsko Unijo. Vplivi
naštetih dogodkov so se v evropskem merilu odražali tudi v politiki do jezikovnih manjšin. Takšne vplive je bilo mogoče zaznati tudi v odnosu do dveh narodnih skupnosti, ki
sta predmet te raziskave, čeprav v obliki različnih ukrepov in z različno dinamiko. Vplivi
so bili zaznani tudi na lokalni ravni, v družbenem kontekstu in načinu obravnavanja
narodnih skupnosti, ki so bile vse do leta 1990 deležne nekakšnega nezaupanja, danes pa
veljajo za sestavni del družbene in celo kulturne sfere čezmejnega območja.
Zadani cilj projekta je analizirati takšne spremembe in preveriti njihov dejanski
vpliv na dve obravnavani narodni skupnosti kot tudi na večinsko prebivalstvo in ponuditi političnim ter družbeno-ekonomskim nosilcem odločanja koristno orodje za njihovo
delo v prihodnje.
Na tem mestu na kratko povzemamo opravljeno delo, pri čemer se bomo osredotočili izključno na raziskovalno delo, opravljeno na temo te publikacije, izpustili pa
bomo ostale dejavnosti, ki so se izvajale znotraj projekta, kot na primer okrogle mize in
predavanja v izobraževalnih ustanovah.
Raziskava zakonodaje in njenega dejanskega vpliva na narodne skupnosti je bila
opravljena celovito in kompleksno.
Prvi del raziskave se je nanašal izključno na pravno področje. V prvi vrsti na mednarodno, pretežno evropsko pravno področje, vendar ne izključno na to področje. Na
globalni ravni ni na voljo veliko tovrstnih dokumentov, zato lahko govorimo o skorajšnji
odsotnosti zavezujočih dokumentov za države, v katerih so prisotne manjšine. Drugače
je na evropski ravni, kjer so bili v obravnavanem obdobju sprejeti določeni dokumenti,
tudi zavezujoča. Kljub vsemu pa vidimo, da njeno izvajanje ni vedno skladno s prevzetimi zavezami. Začetek analize sega daleč v preteklostj, v obdobje vestfalskega sporazuma,
ki z nastankom koncepta ene države – enega naroda povzroči tudi nastanek manjšin.
Sledil je del, osredotočen na italijansko zakonodajo, ki se je pričel z analizo italijanske ustave. Ta v 6. členu izrecno predvideva zaščito jezikovnih manjšin (te so bile deležne
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obširnih razprav pravnikov in politikov), medtem ko se je pred tem albertinski statut
omejil zgolj na določitev enakopravnosti prebivalcev kraljevine in se ni dotaknil manjšin. Zatem je sledil pregled različnih primerov, od vprašanja Južne Tirolske do zakona
št. 482 z dne 15. decembra 1999, ki predstavlja pravni okvir za zgodovinske jezikovne
manjšine.
Zelo podrobno je bil obravnavan del, vezan na slovensko narodno skupnost v Italiji, kjer je bil poseben poudarek namenjen vsebini zakona št. 38 z dne 23. februarja
2001. Gre za zakon, ki je bil težko pričakovan vse od povojnega obdobja, a sprejet šele
pred kratkim. Zakon omenja mednarodne vidike, vezane na Londonski memorandum,
kasnejše Osimske sporazume, in podrobno obravnava deželno zakonodajo. Gre za zelo
kompleksno sosledje pravnih določil, ki se v začetku navezujejo na državo in dokončno
obravnavajo najmanjšo izmed občin, ki ima v svojem statutu opredeljeno zaščito manjšin. Poseben poudarek je zatem namenjen šolstvu, temelju vsake narodne skupnosti.
Sledi tudi soočenje mnenj o stališčih Sveta Evrope glede izvajanja Okvirne konvencije za
varstvo narodnih manjšin in dejansko zaščito slovenske narodne skupnosti.
V povezavi z zaščito italijanske manjšine v Sloveniji je bilo z raziskavo ugotovljeno, da se število pripadnikov italijanske skupnosti v treh obalnih občinah, t. j. v Kopru,
Izoli in Piranu, neprestano zmanjšuje. Tudi v primeru Slovenije so bili sprva osvetljeni
nekateri mednarodni vidiki, zatem pa se je raziskava osredotočila na vprašanje državne
zakonodaje, podprte z ustavo in podkrepljene s številnimi področnimi zakoni, ter dokončno osvetlila statute posameznih občin. Poudarjena je bila pravica do zastopanosti v
državnem zboru in mestnih svetih ter potrjena uradna raba jezika manjšine na območjih njene zgodovinske prisotnosti. Tudi v primeru Slovenije so bile posebej upoštevane
ugotovitve Sveta Evrope, še zlasti v povezavi z zaskrbljujočim upadom števila govorcev.
Drugi del raziskave se je nanašal na dejanski vpliv, ki ga ima zakonodaja za obravnavano populacijo in na zaznavanje ukrepov tako s strani predstavnikov narodne skupnosti kot širšega prebivalstva.
Ugotovitve na področju uporabe in funkcije jezika manjšine terjajo obsežno teoretično uvodno razlago, tudi v povezavi s tveganji asimilacije in analizo modelov, najprimernejših za raziskavo. Odločitev za uporabo delno strukturiranega intervjuja omogoča
prepoznavanje številnih problemov, ki obsegajo tako jezikovne težave dvojezične družine, do objektivnih težav pripadnikov manjšin pri razumevanju posebno zahtevnih besedil, na primer obrazcev za napoved dohodnine. Prav tako še niso zbledeli spomini
na čase, ko ni bilo lahko govoriti slovensko na javnem kraju. Izpostavljena je bila tudi
razlika med življenjem na vasi in v mestu.
V primeru deležnikov obeh manjšin je bilo zaznati različno dojemanje. Slednje je
bilo izmerjeno z metodo delfi, t. j. z raziskavo mnenja skupine na podlagi mnenj njenih
pripadnikov. Če so delno strukturirani intervjuji razkrili težave posameznikov, je takšna
metoda razkrila težave institucij. Mestoma je prišlo do neverjetnega razhajanja mnenj,
ki ga ne moremo definirati kot izraz nezadovoljstva, pač pa kot nekaj, kar izvira iz strahu
pred prihodnostjo. Sluti se, da se pripadniki manjšine bojijo poslabšanja razmer in zato
ne posegajo po presežnikih, ko opisujejo svoje občutke o odnosu oblasti do manjšin.
Z zelo optimističnimi rezultati je postregla raziskava na terenu, opravljena med
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prebivalci 32 italijanskih občin, v katerih je prisotna slovenska narodna skupnost. Ob
uvodni ugotovitvi, da številni niso nasprotovali sodelovanju v telefonskem intervjuju,
lahko sklepamo, da slovenska manjšina in slovenski jezik ne veljata kot tujek znotraj
skupnosti. Prisotnost slovenskega jezika na javnem mestu prav tako ne predstavlja več
motečega elementa, kvečjemu nasprotno: gre za pozitiven odnos do načela, da bi večinsko prebivalstvo moralo vsaj razumeti jezik manjšine.
Vsi omenjeni vidiki bodo obravnavani v nadaljevanju, pri analizi posameznih področij raziskave. Na tem mestu je smiselno zaključiti, da je projekt LEX ponudil narodni
skupnosti uporabne elemente za prihodnje načrtovanje, kot tudi za oblikovanje njenega
odnosa do oblasti in soočanja z večinskim prebivalstvom.

2. SKLEPNE UGOTOVITVE
Glede na obravnavano vsebino so sklepne ugotovitve razdeljene v šest skupin in
temeljijo na izsledkih dela, ki so ga opravili raziskovalci. Ker gre za povzetke, navedbe iz
tega besedila niso nujno dobesedno zajete v dokumentih posameznih raziskav. Namen
je bil izpostaviti glavne točke, ki izhajajo iz primerjave rezultatov pravne raziskave in
treh raziskav na terenu, opravljene z različnimi metodami in pristopi.

2.1 Slovenska narodna skupnost v Italiji
2.1.1 Zakonska ureditev
Za oceno zakonske ureditve je smiselno izhajati iz Fishmanovega modela, kot je
tudi izpostavljeno v poročilu Beccallijeve. Slovensko narodno skupnost bi lahko umestili
na 2. stopnjo, ki predvideva uporabo jezika manjšine tudi na področju državnih storitev
nižje stopnje in ob storitvah javnega komuniciranja. Tudi v zasebnem sektorju se lahko
uporablja jezik manjšine, nadzor nad storitvami za manjšine pa se izvaja na osrednjem
državnem nivoju. Takšna stopnja predpostavlja, da »glede na možnosti odločanja, ki so
zaupane narodnim skupnostim na področju šolstva, ekonomije in politike, moč manjšinskega jezika lahko pri pripadnikih okrepi občutek pripadnosti narodni skupnosti«.
Še vedno nismo prispeli do 1. stopnje, ki predvideva ozemeljsko dvojezičnost, vendar
zakonska ureditev slovenske narodne skupnosti zanesljivo izpolnjuje določila, ki veljajo
za 2. stopnjo. Ločimo med splošno državno zakonodajo (ustava in zakon št. 482/99) in
področno zakonodajo (zakon št. 38/2001), deželno zakonodajo s širokim naborom odlokov o izvajanju ter statuti pokrajin in občin. Ne nazadnje so tu še splošni mednarodni
predpisi o zaščiti narodnih manjšin (Okvirna konvencija Sveta Evrope) in podrobnejši
sporazumi (Londonski memorandum, Osimski sporazumi). Kljub splošnemu soglašanju, da bi se dalo zakonodajo izboljšati, se ne gre pritoževati nad pomanjkanjem zakonskih določb.
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2.1.2 Izvajanje zakonodaje
Med opravljanjem raziskave o izvajanju zakonodaje je bilo ugotovljenih veliko
pomanjkljivosti. V prvi vrsti pa si je potrebno zastaviti vprašanje: so pomanjkljivosti
posledica pomanjkanja volje ali rezultat veliko prepočasnih birokratskih postopkov? Na
nekaterih področjih, na primer na področju glasbenega izobraževanja in postopku povrnitve zgradb za izvajanje kulturnih in volilnih dejavnosti, so se tehnično-pravne težave
poglobile zaradi pomanjkanja politične volje. Pri izvajanju večine predpisov pa lahko
razloge iščemo v počasnih birokratskih postopkih in nekaterih objektivnih težavah. Če
je bilo ob pričetku izvajanja zakonov mogoče zaznati pomanjkanje politične volje za postopanje v zastavljeni smeri, je z letom 2007 prišlo do preobrata. Zaznana je bila hitrejša opredelitev ozemlja, podvrženega zaščiti, in postopno uveljavljanje odlokov, ki jasno
imenujejo ustanove, odgovorne za izvajanje t. i. vidne dvojezičnosti (dvojezične table,
itd.). Poudariti je treba, da je v primeru odlokov določeno prilagoditveno obdobje petih
let, ki še ni dopolnjeno. Vzpostavljena so bila jezikovna informativna okenca in raziskava, opravljena v okviru projekta SLORI v imenu Paritetnega institucionalnega odbora za
slovensko manjšino, ki jo omenjamo tudi v projektu LEX, kaže relativno dobro splošno
sliko. Med zakonskimi pomanjkljivostmi pa je potrebno izpostaviti odsotnost predpisov
za sankcioniranje neizpolnjevanja zakonskih določb in predpisov (obstajajo le predpisi sankcioniranja v primerih netolerance in nasilja), prav tako ni predvidenega organa
nadzora, saj takšna pristojnost ni bila podeljena Paritetnemu odboru. Ne nazadnje je
potrebno še poudariti, da je Svetovalni odbor Sveta Evrope v svojem tretjem poročilu
ocenil izvajanje Okvirne konvencije kot uspešno, z nekaj manjšimi pripombami.

2.1.3 Organiziranost narodne skupnosti
Postopek imenovanja najbolj reprezentativnih organizacij manjšine določa deželna zakonodaja in takšen postopek je bil že izpeljan. Enaka zakonodaja določa tudi seznam organizacij narodne skupnosti in s tem postavlja izčrpen okvir za njeno delovanje.
Raziskave na terenu so pokazale, da pripadniki narodne skupnosti pripisujejo velik pomen povezovanju, obenem pa se zdi, da nimajo enakega mnenja glede reprezentativnih
organizacij. Če je iz praktičnega vidika to razumljivo in utemeljeno z dejstvom, da se
državljan istoveti s »svojo« lokalno organizacijo, v kateri udejanja svoje najrazličnejše
interese (športna društva, kulturna društva, pevski zbor ali orkester, dramska skupina,
taborniki itd.), pa takšen odnos po drugi strani udari ob visoko samozadostnost deležnikov, ki predstavljajo najbolj reprezentativne organizacije. Ob tem gre poudariti dve
pomanjkljivosti s področja deželne zakonodaje: prva se nanaša na reprezentativnost, ki
temelji na postopku imenovanja delegatov iz vrst narodne skupnosti, ki niso izvoljeni
z volitvami. Druga pomanjkljivost pa se nanaša na popolno odsotnost odločanja pripadnikov narodne skupnosti, ki lahko zgolj izražajo svoja mnenja. To potrjujejo tudi
različni pogledi deležnikov glede nekaterih ključnih točk. Naj na tem mestu povzamemo
bistveni del povzetka iz poročila Inštituta Maritain: »Ni skupne vizije glede učinkovitega
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ohranjanja zgodovinske in umetnostne dediščine manjšine ter glede izvajanja zaščitne zakonodaje; ni skupne vizije glede zagotavljanja dobrih odnosov med manjšino in matično
državo. Gre za različne poglede na porabo sredstev javne radiotelevizije in zaščito zgodovinske in umetnostne dediščine manjšine. Imamo ločena mnenja o tem, do kolikšne mere
je sprejemljiva integracija manjšine v zakonodajnih postopkih in celo o tem, do kolikšne
stopnje je sprejemljiva integracija manjšine pri udejanjanju lastnih vrednot. Ne nazadnje
imamo različna mnenja tudi glede problematičnosti, ko gre za aktivnosti nevladnih organizacij glede na družbeno kohezijo.«

2.1.4 Pripadnost skupini
V tej in naslednji točki se bomo navezali na definicijo Capotortija, ki meni, da sta
»skupina« in »volja« temeljni značilnosti pri definiciji manjšine. Omenjeno temo je le
delno obdelala Beccallijeva in dokazala obstoj močne pripadnosti skupini tudi v primeru, če skupina sama ni dobro identificirana. V splošnem gre za skupino z družbeno
kohezijo na lokalni ravni, kjer je temeljna značilnost pripadnost manjšini, čeprav manjšina kot homogena skupina ni jasno opredeljena. Kot zelo izrazit se je izkazal zgodovinski
spomin pri manj mladih intervjuvancih, ki se še vedno spominjajo boja za lastni jezik in
identiteto v preteklosti, ko so se močno identificirali s skupino. Ponovno opazimo pomanjkljivost, na katero smo naleteli že zgoraj: če se želimo izraziti s preprostimi in tudi
ostrimi besedami, lahko rečemo, da se identifikacija s »skupino« razblini, ko »skupina«
ni homogena, ko ne zagotavlja jasnih sporočil in je ne vodi nekdo (ne nujno ena sama
oseba), ki vsaj v glavnih točkah predstavlja stališča manjšine.

2.1.5 Volja do ohranitve identitete
V tej drugi točki pa Capotortijeva definicija ni dvoumna. Volja po ohranitvi jezika
kot temeljnega elementa identitete obstaja in je široko razširjena. Razlog so tudi zgodovinski spomini s tega področja. Pripombe deležnikov nad težavnim dostopanjem do javnih storitev v maternem jeziku, kot enim ključnih problemov, se upošteva le postransko.
Nekateri so tudi omenili, da se ob določenih problemih (konkretno je omenjen obrazec za napoved dohodnine) pripadnik manjšine znajde v težavah bodisi zaradi slabega
poznavanja specifičnih izrazov bodisi pa se zaradi udobja odloči uporabljati italijanski
jezik. Tam, kjer je prisotna želja, pa se prehod na slovenski jezik zdi povsem naraven. Na
primer, če kupec v trgovini naključno ugotovi, da prodajalec govori slovensko, nadaljuje
pogovor v svojem jeziku. Kljub vsemu obstaja bojazen, da bo raba slovenskega jezika v
prihodnje omejena le na zasebno sfero, znotraj družine, kar še bolj velja za mesto kot
podeželje. Izpostavljeni so tudi ostali vidiki, kot brezposelnost in migracija, vendar so na
splošno vsi intervjuvani izrazili željo po ohranitvi identitete. Očitno gre za pomanjkanje
primernejših orodij, o čemer bi morali razmišljati zlasti deležniki, a se zdi, da so se prepustili lastni pomembnosti in želijo ta problem prevaliti na druge. Morali bi predložiti in

155

Bojan Brezigar

izvesti vse potrebne spremembe, s čimer bi postali dejanske organizacije, ne le organizacije pravno-formalnega pomena.

2.1.6 Realna integracija ali asimilacija?
Tu gre za zelo zapleteno vprašanje, začetni odgovor pa nam ponudijo nekateri
posamezniki, ki jih je intervjuvala Beccallijeva. Živo se spominjajo težav iz preteklosti:
nočni obhodi staršev, da bi preprečili oskrunitve šol, diskriminacije na delovnem mestu, poniževanja pripadnikov manjšine in klofutanje otrok, ki so govorili slovensko. Vse
našteto je danes le zgodovinski spomin. Raziskava, opravljena v okviru projekta SLORI,
ponuja presenetljive rezultate: velika večina intervjuvanih meni, da bi morali pripadnikom manjšine zagotavljati enake pravice do rabe lastnega jezika na javnih mestih in tudi,
da bi celotno prebivalstvo ozemlja, na katerem je prisotna manjšina, moralo vsaj razumeti jezik manjšine. Velika odprtost je bila izražena glede dvojezičnih napisov in krajevnih tabel, izražena je bila tudi naklonjenost uvedbi slovenskega jezika v javnih šolah.
Omeniti gre, da se v očeh deležnikov zdi jezikovna diskriminacija dokaj problematična
za družbeno kohezijo na ozemlju prebivanja, manj problematična pa se zdi kulturna diskriminacija. Vendar o tej točki zgovorno pričajo dejstva: namestitev stotine dvojezičnih
napisov v skladu z zakoni št. 482/1991 in št. 38/2001 ni povzročila reakcij, ki jih je le
nekaj desetletij pred tem povzročila namestitev enega samega napisa. Vendar pa je potrebno omeniti, da odgovori, ki so jih intervjuvanci posredovali Beccallijevi, nakazujejo
na zaskrbljujočo postopno asimilacijo, ki je posledica lenobe, udobja, slabega poznavanja slovenskega jezika in drugih dejavnikov, ki niso toliko vezani na voljo po asimilaciji,
temveč so naravna posledica procesov integracije v korist jezika večine.

2.2 Italijanska narodna skupnost v Sloveniji
2.2.1 Zakonska ureditev
Glede na podobnost, je tudi v tem primeru smiselno začeti s Fishmanovim modelom.
Vendar takoj naletimo na dilemo: če bi se ozirali izključno na obstoječo zakonsko ureditev, bi lahko rekli, da za italijansko narodno skupnost v Sloveniji velja 1. stopnja, razmere
brezhibne dvojezičnosti. Zakon namreč določa rabo italijanskega jezika na vseh stopnjah
javnega življenja in deloma tudi zasebnega, na primer na področju oglaševanja. V slovenskih šolah je italijanski jezik obvezni predmet (sočasno pa slovenski jezik obvezni predmet
v šolah z italijanskim učnim jezikom). Zakon zagotavlja pravico javne rabe italijanskega
jezika in visok odstotek večinskega prebivalstva razume italijanski jezik, vsaj na osnovni
ravni. Za jezikovno pravico manjšine poleg državne zakonodaje jamčijo tudi upravne enote, vse javne ustanove in zavodi pa morajo pri signalizaciji, plakatih in javnih obvestilih
uporabljati tudi italijanski jezik. Pravice so zajamčene tudi z mednarodnimi sporazumi, na
primer Londonskim sporazumom, ki ga je ratificirala še skupščina SFR Jugoslavije in ga je
Republika Slovenija ob razglasitvi samostojnosti tudi pravno nasledila.
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2.2.2 Izvajanje zakonodaje
Opravljena raziskava je pokazala veliko bolj kompleksno sliko od te, ki jo izkazuje
zakonska podlaga. Raziskava Inštituta Maritain razkriva slabo učinkovitost pri izvajanju
zaščitnih zakonov, raziskava Beccallijeve pa kaže na netoleranco, nerazumevanje in nezanimanje, kar pripelje do zaključka, da je institucionalna dvojezičnost zgolj navidezna.
Takšne ugotovitve so še dodatno potrdili udeleženci okroglih miz, ki so bile organizirane v okviru projekta LEX. Med slovenskimi politiki in vrhom javne uprave je prisotno
prepričanje, da je Slovenija s sprejetjem zakonodaje na državni in lokalni ravni izpolnila
svojo obvezo do zaščite manjšine. Ob tem pa ne upošteva, da manjšina ni muzej, temveč
živi del prebivalstva, ki terja neprestano pozornost, prilagajanje predpisov in njihovo
izvajanje tako, da se izpolnijo dejanske potrebe prebivalstva. Če so na vprašanja Inštituta
Maritain deležniki ocenili integracijo manjšine pri rabi maternega jezika v javni sferi kot
»skoraj sprejemljivo« (pri čemer gre za različne stopnje zadovoljstva z rabo maternega
jezika v odnosih med občanom-pripadnikom manjšine in slovensko javno upravo), raziskava Beccallijeve navaja primere netolerance v odnosu do pripadnikov manjšine, ko si
ti prizadevajo uporabljati svoj jezik. Na okroglih mizah so bili tudi predstavljeni primeri
ravnanja javnih ustanov, ko te pogosto izpustijo italijanski prevod besedil javnega pomena. Poudariti gre, da zakon ne predvideva nadzornega mehanizma pri izvajanju veljavne
zakonodaje in za primere neizpolnjevanja zakonskih določil sankcije niso predvidene.

2.2.3 Organiziranost narodne skupnosti
Organiziranost italijanske narodne skupnosti v Sloveniji je zastavljena v skladu z
najvišjimi demokratičnimi načeli. Skupnost je organizirana na dveh vzporednih ravneh.
Prva je institucionalna, kjer pripadniki narodne skupnosti volijo v vsaki izmed treh občin lastno samoupravno skupnost, ki je tudi organ zastopanja na občinski ravni. Pripadniki italijanske narodne skupnosti volijo tudi predstavnike v občinski svet, in sicer po
enega člana v posamezni občinski svet. Praviloma je tudi eden izmed občinskih podžupanov pripadnik italijanske narodne skupnosti. Prav tako pripadniki narodne skupnosti
volijo Obalno samoupravno skupnost italijanske narodnosti, organ zastopanja na institucionalnem nivoju, ki je pristojen za celotno ozemlje, kjer je prisotna narodna skupnost. Narodni skupnosti je zajamčen tudi sedež v Državnem zboru Republike Slovenije.
Predstavnika neposredno volijo pripadniki narodne skupnosti na splošnih volitvah, kjer
so med kandidati izključno pripadniki italijanske narodne skupnosti. Omeniti gre tudi,
da imajo volivci iz vrst manjšine pravico do dvojnega glasovanja, saj glasujejo tudi za
državne politične stranke.
Na področju civilne družbe zastopa italijansko manjšino Italijanska unija, krovna
organizacija Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem, ki jo demokratično volijo pripadniki
italijanske narodne skupnosti. Unija je organizirana tako na občinskem nivoju, kjer razpolaga s svojimi organi, in krovno, od koder pokriva celotno ozemlje znotraj obeh držav,
kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti. Italijanska unija ima svoje prostore
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v vseh občinah in je reprezentativni organ Italijanov tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.
Kot takšno jo priznavata obe državi in obenem tudi Republika Italija.
Demokratično organiziranost in podoben pogled na probleme narodne skupnosti
in razmere na področju zaščitne zakonodaje in njenega izvajanja potrjuje tudi raziskava,
ki jo je opravil Inštitut Maritain. Na 30 vprašanj, ki so bila zastavljena deležnikom, je bilo
podobnih 28 odgovorov.

2.2.4 Pripadnost skupini
Iz raziskave Beccallijeve je razviden izrazit občutek pripadnosti skupini. Med
mladimi je zaznana manjša neodločenost, sicer pa je istovetenje s skupino zelo močno. Poudariti je potrebno, da je zaradi demokratične organiziranosti italijanske narodne
skupnosti ta skupina dobro definirana tako na institucionalni ravni kot na nivoju civilne
družbe. Občutek pripadnosti se zdi nekoliko zabrisan med najmlajšimi, ki so bolj pod
vplivom okolja, ki jih obdaja. Mestoma je občutek tudi sovražen, ko gre za priseljene osebe, ki ne izvirajo iz tega okolja, vendar tudi te ne zanikajo pripadnosti in se ne pritožujejo
čez skupino, čeprav je ne postavljajo vedno na prvo mesto.

2.2.4 Volja do ohranitve identitete
Volja do ohranitve identitete je tudi v tem primeru veliko močneje izražena med
starejšimi. Iz primerov, ki jih je obdelala Beccallijeva, razberemo voljo za ohranitev jezika in vztrajnost pri uporabi jezika tudi v primerih, ko sogovorec pokaže, da mu to ni po
volji, čeprav pozna jezik. Manj izrazita je raba jezika med mladimi in prisotni so primeri,
ko se italijanski jezik ne uporablja niti v šoli med telesno vzgojo. V odgovorih je zaznati
občutek vdaje v usodo, da bo jezik v prihodnje vedno bolj omejen na šolo, družino in
ustanove narodne skupnosti. V nekem smislu bo to jezik, ki se bo uporabljal znotraj
»geta«: omejen bo zgolj na komuniciranje znotraj skupine in se ne bo uporabljal v odnosih z večinskim prebivalstvom, niti v odnosu do institucij. Gre za prikriti pesimizem,
ki je nastal kot posledica neizpolnjevanja načela enakosti med jezikoma, kot to sicer
določajo zakonodaja in predpisi lokalnih ustanov. Dejstvo, da pogosto »pozabimo« uporabljati italijanski jezik, pripelje do tega, da se jezik prelevi iz komunikacijskega orodja
zgolj v kulturno orodje.

2.2.5 Realna integracija ali asimilacija
Vprašanje realne integracije ali asimilacije je kompleksno tudi v primeru italijanske
narodne skupnosti v Sloveniji. Dvom se porodi ob analizi odgovorov deležnikov, ki izražajo visoko stopnjo zadovoljstva, ko gre za teoretične razmere, t. j. za razmere na področju zakonodaje, medtem ko so pri opisovanju dejanskih razmer odgovori veliko bolj kritični. Poudariti je treba, da se je proces realne integracije, kot ga predvideva zakonodaja,
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zaustavil. Dvojezičnost ostaja vidna pri napisih in javni signalizaciji, še vedno je prisotno
zastopanje narodne skupnosti v ustanovah in prav tako ostaja v veljavi poučevanje obeh
jezikov v javnih šolah. Domneva, da na zaščitenem območju prihaja do procesov asimilacije, bi bila pretirana. Vsi opisani pojavi vodijo do zaključka, da se narodni skupnosti
pomikata po vzporednih tirnicah, da ne moremo govoriti o bistvenih elementih realne
integracije, vendar se obe srečata v družbenem življenju, kjer prevladuje jezik večinskega
prebivalstva. To velja tudi za delovna mesta, kjer se manjšino sicer »podpira«, a le do te
mere, da ne bi pretirano vztrajala pri uveljavljanju lastne identitete. Ne gre torej niti za
integracijo niti za asimilacijo, čeprav glede na majhno število pripadnikov skupnosti, ki
šteje manj kot 3.000 oseb, proces tihe asimilacije dejansko predstavlja resno nevarnost
za njen razvoj in obstanek.

3. PRIMERJAVA OBEH NARODNIH SKUPNOSTI
Poleg izvedbe neprecenljivih raziskav in ostalih aktivnosti, je bil namen projekta
LEX potegniti primerjavo med dvema narodnima skupnostma, ki se živita v dveh sosednjih državah. Po izvedeni raziskavi smo prišli do zaključka, da so bile zgodovinske,
pravne in družbeno zgodovinske razmere kot tudi razlike v okolju in številu pripadnikov
tako različne, da je primerjava izjemno težka, če že ne nemogoča. Vendarle pa analiza
posameznih vidikov, ki so bili obdelani v okviru projekta, omogoča nekatere zaključke,
ki osvetljujejo glavne razlike med dvema narodnima skupnostma.
Na podlagi metodologije, ki je bila uporabljena pri ločeni analizi razmer ter začenši
od zakonske zaščite narodnih skupnosti, razlika nastopi že pri samem razvoju področne
zakonodaje. Slovenska narodna skupnosti v Italiji je bila deležna prvega dejanskega priznanja šele leta 2001, s potrditvijo zakona 38. Italijanska narodna skupnost v Sloveniji pa
je bila priznana že z ratifikacijo Londonskega memoranduma, ki ga je Jugoslavija izvajala
na ozemlju prisotnosti italijanske narodne skupnosti. Pojasniti je potrebno, da je Italija
le delno uveljavljala omenjeni memorandum na ozemlju prisotnosti slovenske narodne
skupnosti, in sicer v Pokrajini Trst. Medtem ko so bile italijanski narodni skupnosti v
Sloveniji (oziroma na ozemlju, ki je danes del Slovenije) priznane temeljne pravice, ki so
se ohranile in še dodatno nadgradile po osamosvojitvi Slovenije, pa se je slovenska narodna skupnost politično angažirala in se tudi z javnimi protesti borila za priznanje svojega
obstoja na celotnem ozemlju, kjer je prisotna. To je privedlo do množične mobilizacije
in prizadevanj, ki so nepretrgano trajala skoraj pol stoletja. Znotraj italijanske narodne
skupnosti v Sloveniji takšna prizadevanja niso bila potrebna, med časom komunističnega režima pa tudi niso bila mogoča.
Zakonodaja, ki se nanaša na narodni skupnosti, je danes primerljiva in dokaj podobna. Med razlikami, ki jih gre poudariti, je na eni strani obvezno poučevanje jezika
manjšine in zajamčeni sedeži v posameznih svetih, v katere volijo svoje člane pripadniki
italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, na drugi strani pa gre za nekatere omembe
glede zaščite ozemlja, na katerem živi slovenska narodna skupnost v Italiji. Razlika je
nedvomno v dejstvu, da je zakonodaja, ki jo je sprejel italijanski parlament še sveža in v
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postopku uveljavljanja, medtem ko se zdi, da se je italijanska narodna skupnost v Sloveniji vdala v delno zastarelo zakonodajo, ki v celoti ne ustreza aktualnim razmeram.
Prav takšna razlika se odraža tudi pri izvajanju zakonodaje. Medtem ko je izvajanje zakonodaje v primeru slovenske narodne skupnosti v Italiji postopno in dinamično
dejanje, saj novih zakonskih določil ni mogoče uveljaviti v kratkem času, pa italijanska
narodna skupnost v Sloveniji, kjer uveljavljanje zakonodaje traja več let ali desetletij,
kaže na določeno utrujenost in v nekaterih primerih na neizpolnjevanje zakonodaje, kar
ni vsakokrat zavestno dejanje, temveč posledica zaskrbljujočega vpada vztrajnosti. Če
bi pozicijo posamezne narodne skupnosti grafično upodobili, bi bila krivulja slovenske
narodne skupnosti v rahlem porastu, krivulja italijanske narodne skupnosti pa vodoravna, mestoma tudi v lahnem upadu. Tega ne gre nujno pripisovati pomanjkanju politične
volje, temveč skupnim ekonomsko-socialnim razmeram in zakonodaji, ki se ne prilagaja
trenutnim razmeram.
Ko gre za organiziranost obeh narodnih skupnosti opazimo, da italijanska narodna
skupnost v Sloveniji uživa bistveno boljše pogoje: prek samoupravnih skupnosti je zastopana na institucionalnem nivoju, preko Italijanske unije pa je prisotna v civilni družbi.
Na obeh stopnjah predstavnike volijo z demokratičnimi volitvami in so pri izvajanju
funkcije deležni priznanja in podpore vseh pripadnikov narodne skupnosti. Slovenska
narodna skupnost v Italiji pa ni organizirana na institucionalnem nivoju. Njeni pripadniki volijo različne stranke in ne imenujejo skupnih predstavnikov v okviru iste volilne
kampanje. Organizaciji, ki naj bi zastopali slovensko narodno skupnost, sta pogosto v
nasprotju in ne zastopata manjšine kot celote. Medtem ko italijanska narodna skupnost
enotno predlaga svoje predstavnike, ki se za tem soočajo z osrednjo oblastjo, slovenska
narodna skupnost nastopa razcepljeno. Predstavniki političnih strank in dveh organizacij običajno tudi niso glasniki enotnih sporočil, ko gre za soočanje s predstavniki osrednje oblasti.
Občutek pripadnosti skupini na ravni posamezne narodne skupnosti izkazuje dokaj podobne značilnosti. O pripadnosti ni bilo izraženega nobenega dvoma, razen s strani dela mlajše populacije, ki je izjavila, da ocenjuje takšno pripadnost kot dokaj omejevalno in ne v koraku s sodobnim časom. Vendar to v primeru obeh narodnih skupnosti
predstavlja le postranski element. Poudariti je treba, da je opredelitev »skupine« jasna v
primeru italijanske narodne skupnosti, medtem ko za slovensko narodno skupnost ne
moremo reči, da je homogena. Razcepljena je v politične stranke in organizacije ter ne
razpolaga z demokratičnim postopkom za imenovanje skupnega vodstva. To potrjujejo
tudi razlike, zabeležene v odgovorih deležnikov: tisti iz vrst italijanske narodne skupnosti so podali enotne odgovore, tisti iz slovenske narodne skupnosti pa različne.
Več enotnosti je bilo zaznati v volji do ohranitve identitete. Raziskava je pokazala,
da takšna volja obstaja in je jasno izražena v obeh narodnih skupnostih.
Za veliko bolj kompleksno vprašanje se je izkazalo zadnje, in sicer, ali sta narodni
skupnosti na poti k procesu realne integracije ali asimilacije. Raziskava ni podala odgovora na to vprašanje. Tudi sicer je napovedovati prihodnost zelo težko. Dejstvo je, da je
trenutno v teku tiha, neprisiljena asimilacija, ki nima opraviti z jasnimi prepovedmi ali
omejitvami pravic. Delno je posledica inertnega prilagajanja obnašanju večine, tudi ko
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gre za rabo jezika, v veliki meri pa je posledica kompleksnosti današnjega življenja. To je
prepleteno z obrazci in paragrafi, ki so v dveh državah različno napisani in jih je včasih
težko prevesti in razumeti v jeziku manjšine. Potrebno je zaključiti s trditvijo, da zakonodaja v obeh državah zagotavlja podlago, ki spodbuja k integraciji, obe narodni skupnosti pa izkazujeta stopnjo odzivnosti in volje, ki je potrebna za soočenje z vsakršnim
poskusom asimilacije. Če po eni strani opažamo odsotnost elementov, ki bi omogočali
napovedovanje rožnate prihodnosti, pa se po drugi strani ni bati uveljavljanja politike prisilne asimilacije ali podobnih pristopov. To vprašanje sicer ne zadeva izključno
manjšin, temveč ima v globaliziranem svetu širše sporočilo: manjšine niso srečne oaze.
Vendar pa v njihov prid govori žilavost, s katero so se skozi zgodovino borile za ohranitev lastne identitete. To je najbrž eden ključnih elementov, ki so ga osvetlile raziskave v
okviru tega projekta.
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