
 
 
 
 

Svetovni slovenski kongres 
vabi  

 
v četrtek, 21. februarja 2013, ob 16.30 

 
na predavanje in pogovor z dr. Samom Kristenom 

 
»Londonsko rojstvo današnje slovensko-hrvaške meje na Jadranu; pomlad 1943« 

 
v dvorani Slovenskega svetovnega kongresa na Cankarjevi 1/IV v Ljubljani. 

 
 
Večer organiziramo v sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja, Revijo 2000 in Zavodom 25. 
junij. Omizje bo povezoval strokovni svetnik na Inštitutu za narodnostna vprašanja, prof. Janez Stergar, 
sodelovala pa bosta tudi Peter Kovačič Peršin, urednik revije 2000, in predstavnik Zavoda 25. junij dr. 
Peter Pavel Klasinc, znanstveni in arhivski svetnik. 
 
V letu 2012 je Mladika v Trstu izdala italijanski prevod knjige dr. Sama Kristena »Meje in misije« (2000), 
ki predstavlja prispevek k začetnemu obdobju v zgodovini slovensko-hrvaške »interne razmejitve« v 
Istri. »Confini e missioni« bo tokrat postala iztočnica za zgodovinski vpogled v razmejitev v Istri, 
sogovorniki omizja pa bodo razmišljali tudi o aktualnosti tematike ob trenutno (še) nerazrešeni 
slovensko-hrvaški meji. 

 
O predavanju 
Prve formalne začetke v procesu nastajanja današnje slovensko- hrvaške meje v Istri je potrebno iskati v 
poizvedbi britanskega Foreign Officea (FO), ki je marca leta  1943 hrvaškega podpredsednika v jugoslovanski 
vladi v Londonu  Juraja Krnjevića  zaprosil za odgovor na vprašanje, kako si HSS predstavlja meje bodoče 
Hrvaške. Mačkov namestnik je sprva poslaniku Rendelu poslal kar zemljevid NDH, v juniju pa izgotovil 
poseben memorandum, v katerem je predlagano mejo v Istri zarisal vzdolž toka reke Dragonje. V nasprotju z 
njim je 19. 3. 1943 Istran Dragovan Šepić, kasnejši šef kabineta v vladi Ivana Šubašića,  v vladnem 
dokumentu, po vsem sodeč namenjenem banu Šubašiću za njegovo avdienco pri kralju Petru,  bodočo 
politično mejo med Slovenci in Hrvati v Istri v skladu z etničnim kriterijem definiral na liniji Umag - Klana. V 
primerjavi s Šepićevo definicijo, ki  je odražala  skupno stališče poglavitnega predstavniškega telesa 
slovenske in hrvaške politične emigracije iz Istre in Julijske krajine (»Jugoslovanski odbor iz Italije«), je bila 
zgodovinsko pomembnejša Krnjevićeva – z njo so bile v imenu največje predvojne hrvaške stranke prvič pred 
zavezniškimi forumi postavljene osnovne koordinate bodoče slovensko-hrvaške razmejitve v Istri,  kot taka 
pa je predstavljala tudi obvezen napotek za stranko v domovini. Ob kapitulaciji Italije so septembra 1943 
hrvaški partizanski pogajalci, med katerimi je bil tudi predstavnik HSS, na srečanju s slovensko delegacijo v 
Pazinu zahtevali mejo operacijske cone na Dragonji, to stališče pa je kljub nasprotni  zahtevi (reka Mirna) 
kasneje docela prevladalo, seveda tudi po zaslugi  J. B. Tita, ki je v Jajcu okaral slovensko delegacijo, češ da 
daje prevelik pomen povojnim mejam med republikami.   
 
O predavatelju:  
Dr. Samo Kristen, rojen 1954 na Ptuju, je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani iz pravne zgodovine in 
doktoriral na Filozofski fakulteti v Ljubljani s področja diplomatske zgodovine (Tržaško vprašanje). Od 1982 je 
zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja. Pred kratkim je pri tržaški založbi Mladika izšel skrajšani 
italijanski prevod slovenskega izvirnika iz leta 2006 (»Confini e missioni. I dilemmi della delimitazione del 
confine sloveno-croato in Istria nella bufera militare, politica, diplomatica e dei servizi segreti durante la 
Seconda guerra mondiale«, Trst 2012), natisnjen v sozaložništvu z Inštitutom za narodnostna vprašanja in 
Revijo 2000. 
 

Vljudno vabljeni! 


