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UVOD  

 

Raziskovalno delo za ciljni raziskovalni projekt Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma 

revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah začenjamo s 

pregledom strokovne in znanstvene literature o tej temi. Za referenčni okvir Videmske pokrajine se 

je raziskovalna skupina odločila, da svojo pozornost usmeri v Špetrsko stvarnost oz. širše v Nadiške 

doline. Pričujoče besedilo odraža analizo stanja za raziskovalne probleme, ki so predmet raziskave 

in zadevajo izrecno teritorij Nadiških dolin. Posebno pozornost smo namenili popisu izvedenih 

raziskav, ki so pripomogle pri iskanju odgovorov na naslednja raziskovalna vprašanja:  

• kateri so dejavniki za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika; 

• kateri dejavniki vplivajo na medgeneracijski prenos jezika; 

• ali je slovenski jezik za prebivalce omenjenih območij zanimiva, perspektivna izbira; 

• kakšni so vplivi migracijskih procesov na vzorce rabe slovenskega jezika; 

• kakšne so medgeneracijske razlike v izbiri jezikovnih vzorcev; 

• kakšne so jezikovne prakse prebivalstva; 

• kakšen je vpliv povečanega zanimanja pripadnikov večinske skupnosti za vpis otrok v 

dvojezične šole ali k učenju slovenskega jezika; 

• kakšna je identifikacija govorcev slovenščine v Videmski pokrajini in v Porabju s slovenskim 

standardom (knjižnim jezikom) ter narečjem.  

Na podlagi pregledane literature in preverjanja z informanti v Nadiških dolinah smo ugotovili, da 

doslej še ni bila izvedena raziskava izrecno na izbrano temo ohranjanja in revitalizacije slovenskega 

jezika na Videmskem. 

Zato v nadaljevanju podajamo pregled raziskav in podatkov, ki so relevantni za navedena 

raziskovalna vprašanja in se navezujejo na izbrano problematiko ter zadevajo izrecno teritorij 

Nadiških dolin. Pri tem upoštevamo samo raziskave, v katerih so podatki podani po pokrajinah in 

ločeno za Špeter oz. za Nadiške doline. Kar pomeni, da smo opravili presek raziskav in podatkov o 

Slovencih v Italiji in izpostavili samo podatke raziskav, kjer so ločeno obdelani podatki po pokrajinah. 

Raziskave s podatki, ki obravnavajo Slovence v Italiji nasploh, presegajo cilje pričujoče analize. 

Pregled začenjamo s krajšo predstavitvijo jezikovnega položaja Slovencev v Italiji in na Videmskem.  
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SLOVENSKA MANJŠINA V ITALIJI IN VPRAŠANJE JEZIKA: KLJUČNA IZHODIŠČA 

 

Slovenci v Italiji so zgodovinsko naseljeni v deželi Furlaniji - Julijski krajini, vzdolž meje s Slovenijo. 

Naselitveni prostor slovenske manjšine v Italiji se razprostira od Alp do Jadranskega morja in zajema 

predele Tržaške, Goriške in Videmske pokrajine.  

Pri analizi položaja in perspektiv Slovencev v Italiji je vprašanje jezika ključnega pomena, saj jezik tu 

ne igra le vloge sredstva sporočanja, temveč deluje tudi kot najbolj razpoznaven in neposreden znak 

slovenske prisotnosti […]. Raziskave, ki obravnavajo Slovence v Italiji, jeziku večinoma pripisujejo 

pomembno vlogo pri ohranjanju narodne identitete in samozavesti (Bratina, Sussi 1988, Stranj 1992, 

Susič 1998 v Jagodic, Kaučič Baša, Dapit 2016). Sodobnejše raziskave kažejo, da se ob nekdanjih 

trdnih in fiksnih identitetah danes vse pogosteje pojavljajo kompleksnejše oblike večplastnih 

identitet (Pertot 2007), ob katerih se poraja vprašanje, ali so še neizogibno povezane z znanjem in 

rabo manjšinskega jezika. 

Za slovenski jezik na ozemlju Furlanije - Julijske krajine je značilno, da živi v tesnem stiku z 

italijanščino (v nekaterih območjih Videmske1 in Goriške pokrajine tudi s furlanščino, v Kanalski 

dolini pa še z nemščino), se z njo prekriva tako v narečjih kot v knjižnih zvrsteh, na tak način pa 

bistveno prispeva k oblikovanju svojevrstne regionalne jezikovne pokrajine. Zaradi vsakdanjega stika 

z romanskim svetom in tudi zaradi drugih dejavnikov, na primer geografske obrobnosti, predvsem 

pa zaradi specifične politične zgodovine in prisotnosti državnih meja, ki so dalj časa ovirale stike med 

Slovenci z obeh strani obmejnega prostora, je slovenski jezik v Italiji polagoma razvil nekatere 

samosvoje poteze v primerjavi s slovenskim jezikom v matični Sloveniji. Posebnosti se ne kažejo 

samo v narečjih in regionalnih različicah pogovornih zvrsti, ampak v manjši meri tudi v besedišču in 

glasoslovju standardne slovenščine (Jagodic, Kaučič Baša, Dapit 2016).  

Jezikovne razmere Slovencev na Tržaškem in Goriškem se močno razlikujejo od razmer Slovencev v 

Videmski pokrajini, čeprav jih povezuje skupni etnični izvor in skupna upravno-politična nadgradnja: 

dežela Furlanija - Julijska krajina in država Italija. Razlike med posameznimi deli manjšine so 

zgodovinsko pogojene, saj so posamezna območja slovenske naselitve v preteklosti pripadala 

različnim političnim tvorbam (Jagodič, Kaučič Baša, Dapit 2016). 

  

                                                           

1 Za slovensko poimenovanje mesta ali pokrajine Udine v Furlaniji sta v rabi dve različici; poleg tu uporabljene Videm je 

namreč razširjena in ustaljena tudi pokrajinska oblika Viden.   
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Pravni okvir  

Prehod iz 20. v 21. stoletje so zaznamovale pomembne novosti na področju pravne zaščite slovenske 

narodne skupnosti v Italiji. Leta 2001 je bil sprejet državni zakon za globalno zaščito slovenske 

narodne skupnosti št. 38, leta 2007 pa so bile z deželnim zakonom Avtonomne dežele Furlanije - 

Julijske krajine št. 26 sprejete vsebine državnega zakona. Skupaj z okvirnim zakonom št. 482/1999 

za zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin v Italiji oba navedena zakona urejata temeljne pravice 

slovenske narodne skupnosti v Italiji v skladu s 6. členom italijanske ustave, ki uvaja načelo zaščite 

jezikovnih manjšin, in z evropsko ter mednarodno zakonodajo za to področje. Ta pravni 

okvir zagotavlja narodni skupnosti kulturno avtonomijo, ki je osredotočena predvsem na javno rabo 

slovenskega jezika, na model izobraževalnega sistema tako s slovenskim učnim jezikom kot 

dvojezični in na avtonomno organizacijsko strukturo na kulturnem in gospodarskem področju, kar 

so temeljni dejavniki za ohranjanje in razvoj manjšinske skupnosti (Vidau 2016). 

Izvajanje zaščitnih določil ni ne samodejno ne takojšnje: obstajajo politični, birokratski in 

družbeno-ekonomski dejavniki, ki ovirajo izvajanje veljavnih zakonskih določil. Del politike in 

javnega mnenja ostaja namreč vpet v klasično vizijo nacionalne enojezične in monokulturne države, 

v kateri sta enakopravnost in pravičnost vezani na državljanstvo. Zaradi tega dojemajo jezikovne in 

kulturne razlike, ki izvirajo iz prisotnosti neke zgodovinske manjšine, kot folkloristične ostanke 

neuspelega procesa asimilacije z večinsko kulturo (prav tam). 

Dodatna težava pri izvajanju veljavne zakonodaje, ki je bila izpostavljena tudi med Prvo 

deželno konferenco o zaščiti slovenske jezikovne manjšine (Čok, Janežič 2012 v Vidau 2016), je v 

tem, da je za udejanjanje zakonskih določb treba sprejeti tudi zadevne izvedbene pravilnike in 

odloke. Njihova odobritev pa je običajno vezana na počasne birokratske postopke javne uprave, ki 

lahko tako postanejo politično orodje za oviranje zaščite (Vidau 2016). 

 

JEZIKOVNI POLOŽAJ SLOVENCEV NA VIDEMSKEM IN V ŠPETRU  

 

Slovenci v Videmski pokrajini naseljujejo skrajni zahodni rob avtohtonega poselitvenega ozemlja. 

Slovenska manjšina živi v naslednjih občinah Videmske pokrajine: Trbiž, Naborjet - Ovčja Vas, Rezija, 

Bardo, Tipana, Neme, Ahten, Fojda, Tavorjana, Podbonesec, Sovodnja, Špeter, Svet Lenard, Grmek, 

Dreka, Srednje, Prapotno in Čedad (Cernetig in Negro, 2009). V večini teh občin je prebivalstvo vse 

do danes ohranilo slovenska narečja, v nekaterih (predvsem v Kanalski dolini in v Nadiških dolinah) 

pa je ob narečju prisoten tudi slovenski zborni jezik (prav tam). Za območje Karnajske in Terske ter 

Nadiških dolin se uporablja tudi izraz Benečija.  

Razmere Slovencev v Videmski pokrajini se zaradi drugačnega razpleta zgodovinskih dogodkov 

izrazito razlikujejo od razmer Slovencev v Tržaški in Goriški pokrajini. Za oba družbeno-geografska 
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konteksta pa je značilno, da se slovenski jezik nahaja v izpostavljenem položaju oziroma pod velikim 

vplivom italijanščine, ki je na celotnem poselitvenem prostoru edini uradni jezik. Slovenščina se v 

javnosti namreč uporablja skromno, dvojezični javni napisi so redki, italijanski šolski sistem pa kljub 

nekaterim izjemam v večinskih šolah učenja slovenskega jezika ne predvideva (Jagodic, Kaučič Baša, 

Dapit 2016).  

Z jezikovnega vidika lahko trdimo, da predstavljajo Slovenci na Videmskem najšibkejši člen slovenske 

manjšine v Italiji, kar je posledica zgodovinskih dejstev in političnih razmer. Slovenci iz današnje 

Tržaške in Goriške pokrajine ter iz Kanalske doline na skrajnem severovzhodu Videmske pokrajine 

so do konca prve svetovne vojne delili politično usodo s preostalimi deli slovenskega naroda znotraj 

Avstro-Ogrske, medtem ko je bilo slovensko govoreče prebivalstvo Beneške Slovenije in Rezije 

stoletja pod oblastjo Beneške republike, leta 1866 pa se je priključilo k Italiji. Ta zgodovinska dejstva 

so določala tudi položaj slovenščine na posameznih območjih. Na Tržaškem, Goriškem in v Kanalski 

dolini je bila slovenščina do razpada Avstro-Ogrske leta 1919 uradni jezik (na Tržaškem in Goriškem 

poleg nemščine in italijanščine, v Kanalski dolini poleg nemščine) in učni jezik v osnovnih šolah. V 

Beneški Sloveniji in v Reziji italijanska oblast ni omogočila nobene oblike javne rabe slovenščine, v 

šole ni uvedla slovenskega pouka, takoj po priključitvi leta 1866 pa je poitalijančila zemljepisna 

imena. Tudi po drugi svetovni vojni je država vzdrževala zgodovinsko pogojene razlike med deli 

manjšine v posameznih pokrajinah in Slovencev na Videmskem vse do uveljavitve zakona o varstvu 

slovenske manjšine v Furlaniji - Julijski krajini (Zakon 38/2001) niti formalno ni obravnavala kot 

Slovence, temveč samo kot »državljane slovanskega izvora« (Jagodic, Kaučič Baša, Dapit 2016).  

Z vidika položaja jezika v javnosti je podoba slovenskega jezika na Videmskem dokaj enotna, saj se 

kot celota razlikuje od stanja v Goriški in Tržaški pokrajini, kjer je prisotnost jezika v družbi bistveno 

večja, zlasti na področju šolstva. V teh dveh pokrajinah so šolske in številne druge ustanove 

pravzaprav slovenske enojezične enote, na Videmskem pa doseže slovenski jezik najvišji status 

navadno v sožitju z italijanščino oziroma v obliki dvo- ali večjezičnosti. Na tem kriteriju temelji tudi 

zasnova dvojezične špetrske osnovne šole v Benečiji, ki je edina državna šolska ustanova s poukom 

v slovenskem in italijanskem jeziku v vsej pokrajini, ker je v Kanalski in Zgornji Terski dolini (ne pa v 

Reziji) učni progam le malo obogaten z omejenim številom ur iz slovenskega knjižnega jezika 

(Jagodic, Kaučič Baša, Dapit 2016). 

Na Videmskem je uporaba narečnih različic posebno izrazita, kar je delno povezano tudi s 

pomanjkanjem možnosti za šolanje v knjižni slovenščini pri prejšnjih generacijah. Slovenski 

standardni jezik se uporablja samo v izobraževalne namene, v drugih govornih položajih pa 

prevladuje uporaba narečja.    

 

SLOVENSKI JEZIK V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU V BENEČIJI 
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Slovenska šola v Italiji  

Za jezikovne manjšine je pravica do učenja maternega jezika in pravica do učenja v maternem jeziku 

ključnega pomena za ohranjanje jezika in prenašanje znanja jezika ter kulturne dediščine iz 

generacije v generacijo. Šolanje v manjšinskem jeziku je bila vedno ena izmed osnovnih zahtev 

manjšine in možnosti za šolanje v materinščini kažejo tudi na stopnjo zaščite, ki jo večina dodeljuje 

manjšini (Mezgec 2004).  

Šola je ena ključnih družbenih institucij, v manjšinski skupnosti pa pridobi šola z manjšinskim učnim 

jezikom še dodaten pomen in poslanstvo. Med njene vzgojno-izobraževalne cilje sodi tudi 

ohranjanje jezikovnih in kulturnih značilnosti skupnosti ter medgeneracijsko prenašanje njene 

kulturne dediščine. S tega vidika je izobraževanje v materinščini temeljnega pomena za obstoj in 

razvoj manjšinske družbe (Bogatec 2015b, 6). Sicer predstavlja šola pomemben socializacijski 

dejavnik, kajti šolajoča se populacija preživi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah večji del dneva in 

zato ima lahko to okolje pomembne učinke tudi z jezikovnega vidika. Pomeni torej ključno priložnost 

izpostavljenosti določenemu jeziku ali določenim jezikom.  

Šole s slovenskim učnim jezikom in dvojezična šola v Špetru sodijo v sistem italijanskih državnih šol. 

Kot sestavni del italijanskega izobraževalnega sistema so vpletene v razvojni proces državnega 

šolstva, kot manjšinske ustanove pa se soočajo s specifičnimi vprašanji izobraževanja v manjšinskem 

jeziku (Bogatec 2016b).  

 

Šole s slovenskim učnim jezikom in dvojezična šola v Špetru delujejo po načelih in pravilih, ki veljajo 

za italijanske državne šole. Šolske programe odobri ministrstvo in so povsem enaki kot programi 

italijanskih šol z dodatnim predmetom slovenski jezik in literatura ter nekaterimi vsebinskimi 

dodatki pri zgodovini in zemljepisu. Učbeniki v slovenščini so uvoženi iz Republike Slovenije ali 

sestavljeni oz. prevedeni izrecno za potrebe slovenske šole v Italiji (Bogatec 2016b). 

 

 

Dvojezična šola  v Špetru  

V Špetru deluje eno ravnateljstvo dvojezične večstopenjske šole. Pod njegovim okriljem deluje 

dvojezični otroški vrtec (starost otrok 3−5 let), dvojezična osnovna šola (starost 6−10 let) in 

dvojezična srednja šola prve stopnje (starost 11−13 let). Šola je nastala v osemdesetih letih, sledil je 

vrtec (1984/85), nato še osnovna šola (1986/87) in nazadnje še srednja šola prve stopnje 

(2007−2008). V začetku je delovala kot zasebna šola, vendar je z zaščitnim zakonom iz leta 2001 

postala polnopravna državna šola. Drugih možnih oblik šolanja v slovenskem jeziku v Benečiji ni na 

voljo: ne šolanja izključno v slovenskem učenem jeziku (kot npr. na Tržaškem in Goriškem) ne učenja 

slovenščine kot drugega tujega jezika (kot zasledimo nekatere primere v italijanskih šolah na 

Tržaškem).  
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Na dvojezični šoli v Špetru sta italijanščina in slovenščina enakovredna učna jezika po didaktičnem 

modelu ena oseba – en jezik. V celodnevni osnovni šoli se učno snov posameznih predmetov podaja 

v obeh jezikih, na srednji šoli prve stopnje pa potekajo učne ure nekaterih predmetov v slovenščini, 

drugih pa v italijanščini (Bogatec 2016b). 

Ustanovitev dvojezične šole je narekovalo predvsem spoznanje, da so silnice, ki vodijo v vse večji 

obseg komunikacije v italijanščini in torej opuščanje slovenščine kot sporazumevalnega jezika, tako 

močne, da ni bilo več mogoče računati le na za Benečijo tradicionalne oblike ohranjanja slovenskega 

narečja (družina, vaško življenje). Vpliv množičnih občil, izpraznjenje vasi in vse manjše 

socializacijske možnosti v njihovih okvirih ob hkratni večji družbeni mobilnosti in vsakodnevni 

izpostavljenosti drugojezičnemu okolju, vključevanje otrok v italijanski vzgojno-izobraževalni proces 

v najzgodnejših letih – vse to je privedlo do skrajne redukcije v prenašanju slovenskega narečja na 

mlajše generacije. Pobude, ki so posegale zgolj v prosti čas otrok, so se v takem položaju pokazale 

kot nezadostne in neučinkovite. Po drugi strani pa je šlo za to, da se ugled slovenščine potisnjene na 

rob družbenega dogajanja, dvigne, da se tudi v očeh otroka pokaže kot koristno in zanimivo izrazilo, 

ustrezno sodobnim komunikacijskim potrebam. Od tod torej uporaba slovenščine v šoli, ki postane 

tako posrednik novih spoznanj in nosilec različnih dejavnosti, obenem pa se lahko razvija tudi na 

višjih izraznih ravneh, ki jih omogoča obvladovanje knjižnega jezika (Gruden 1997, 39). 

Dvojezično šolanje na dvojezični šoli v Špetru je danes na voljo od otroškega vrtca (od 3. leta starosti) 

do vključno srednje šole prve stopnje (do 14. leta). Dvojezični pouk na višjih stopnjah ni na voljo. 

Posameznikom so v okolici na voljo le srednje šole z italijanskim učnim jezikom. Pomanjkanje pouka 

v slovenščini na višjih stopnjah pomeni velik primanjkljaj. Z vidika razvoja in utrditve jezikovnih 

kompetenc je kontinuiteta ključnega pomena. V trenutku, ko učenec zaključi dvojezično šolanje in 

se vključi v šole z (izključno) italijanskim učnim jezikom, je tveganje, da pride do jezikovne asimilacije, 

večje. Ko se dijaku ne omogoči, da nadaljuje dvojezično šolanje, je naloga in skrb družine ter drugih 

ustanov in organizacij, da ohranjajo in dograjujejo njegovo vez s slovenstvom. Ta vez se namreč 

lahko ojači, lahko pa se tudi prekine. Veliko je sicer odvisno od življenjskih izkušenj in izbir 

posameznika ter družine, vendar je pomembno tudi, katere oblike in vsebine dejavnosti razvijajo 

slovenske ustanove in organizacije na teritoriju in komu so te dejavnosti namenjene (Bogatec 2012). 

Za druge tečaje slovenščine (za odrasle, mlade in posebne strokovne profile) skrbijo slovenske 

organizacije, prisotne na teritoriju, ki obenem spodbujajo tudi jezikovno izpopolnjevanje v Sloveniji 

(Cernetig in Negro 2009).  

Kot je značilno tudi za ostale pokrajine, kjer je naseljena slovenska manjšina, za Tržaško in Goriško, 

beležimo v zadnjih desetletjih porast vpisov v šole s slovenskim učnim jezikom. V Špetru je bil porast 

vpisov v dvojezično večstopenjsko šolo opazen vse do leta 2003, ko se je trend nekoliko upočasnil.  

 

Graf 1: Dinamika vpisov v slovenske šole na Tržaškem in Goriškem ter Špetersko dvojezično šolo  
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Vir: Bogatec, arhiv SLORI-ja. 

 

V obdobju od 2002/03 do 2016/17 se je v skupnem seštevku populacija vpisanih na vseh stopnjah v 

Špetru povečala za 49 %. Izstopa predvsem uspeh vpisov v srednjo šolo, ki je bila ustanovljena šele 

leta 2007, + 270 %, za otroški vrtec + 28 % in za osnovo šolo + 12 % (Bogatec 2016).  
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Dinamika vpisov 2007−2015: dvojezična šola v Špetru 

 
Vir: Bogatec 2016 

 

V letu 2010/11 se je morala špetrska šola seliti v druge, začasne prostore, zaradi nujnih 

protipotresnih popravil. Bojazen, da bi selitev negativno vplivala na razvoj izobraževalne ustanove, 

se je izkazala za neutemeljeno (Bogatec 2016).  

V šolskem letu 2016/17 večstopenjska šola izkazuje rekorden vpis. Populacija se je povečala za 2,5 

% in šteje 282 otrok. Le vpis v otroški vrtec je nadpovprečno negativen in znaša – 9,9 % (Bogatec 

2016). 

Tabela 1: Vpis otrok v dvojezične vzgojno-izobraževalne ustanove na Videmskem 

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

 1.r skup
no 

1.r skup
no 

1.r skup
no 

1.r skup
no 

1.r skup
no 

1.r skup
no 

1.r skup
no 

1.r skup
no 

Vrtec 23 73 18 65 15 60 25 63 35 83 34 95 27 101 25 91 

OŠ  28 114 25 111 25 114 24 120 30 129 19 115 24 115 36 132 

Sš 10 36 19 43 18 44 15 46 18 49 22 55 20 59 18 59 

Skupaj  61 223 62 219 58 218 64 229 83 261 75 265 71 275 79 282 
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JEZIKOVNA IN NARODNOSTNA SESTAVA ŠOLSKE POPULACIJE DVOJEZIČNEGA 

ŠOLSKEGA CENTRA V ŠPETRU  

 

Analize o šolajoči se populaciji nudijo koristen vpogled v strukturo slovenske narodne skupnosti v 

Italiji (Strajn 1992, 231; v Bogatec 2015, 6). Ker v italijanskih popisih ni podatka o narodnostni in 

jezikovni sestavi prebivalstva, raziskovalci dejansko ne razpolagamo s podatki, ki zadevajo številčni 

obseg manjšinske skupnosti ter njeno narodno in jezikovno sestavo. Popis populacije, ki se šola na 

šolah s slovenskim učnim jezikom oz. dvojezični šoli predstavlja v takih razmerah zelo dragocen vir 

informacij, kajti večina populacije, ki je v večji ali manjši meri del slovenske skupnosti, obiskuje t. i. 

slovenske šole. Popis šolajočega se prebivalstva nam nudi informacije o slovenskem jedru in tudi o 

t. i. mejnih, sivih conah.  

S spremljanjem spreminjanja števila vpisanih na posameznih stopnjah šolanja lahko spoznamo, kako 

se spreminja potencialni krog govorcev slovenskega jezika in poznavalcev slovenske kulture v Italiji, 

preko spoznanja o jezikovnih in narodnostnih značilnostih njihovih družinskih okolij pa lahko 

ugotovimo stopnjo zanimanja za slovenski jezik in kulturo pri neslovenskih starših (Bogatec 2015, 6).  

V ta namen Norina Bogatec (za SLORI) že vrsto let spremlja narodno in jezikovno sestavo šolajoče 

se populacije na t. i. slovenskih šolah v Italiji. Podatke zbira za šole v vseh treh pokrajinah, Tržaški, 

Goriški in Videmski. V nadaljevanju smo opravili izbor podatkov, ki zadevajo Videmsko oz. Špeter, 

ter smiselno vključili refleksijo in ugotovitve, ki zadevajo tudi Videmsko pokrajino. 

Projekt o spremljanju narodnostnih in jezikovnih značilnosti šolajoče se populacije je oblikoval SLORI 

v sodelovanju z ravnateljstvi slovenskih vrtcev in šol v Tržaški in Goriški pokrajini ter z večstopenjsko 

šolo s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru. Gre za podatke o vpisanih v prve letnike 

šol s slovenskim učnim jezikom in dvojezične šole v Špetru. Na anketno polo so v vrtcih, osnovnih in 

srednjih šolah prve stopnje odgovarjali starši, na srednjih šolah druge stopnje pa dijaki (Bogatec 

2015). Tovrstno zbiranje podatkov se je začelo v šolskem letu 2010/11 in nadaljevalo vse do 

2014/15. Pri nekaterih izvedbah so bili dodani še sklopi tematskih vprašanj.  

Analiza narodnostnih in jezikovnih značilnosti šolajoče se populacije tudi v Špetru pokaže, kot 

ugotavljamo za Tržaško in Goriško pokrajino, naraščanje zanimanja neslovenskih družin za vpis otrok 

v slovensko šolo. Pojav je verjetno posledica dolgotrajnih procesov evropske integracije, zlasti po 

vstopu Republike Slovenije v EU, normalizacije odnosov med večino in manjšino ter ozaveščanja 

prebivalstva o prednostih večjezičnosti.  

Naraščanje zanimanja za slovensko kulturo in jezik pri neslovenskih družinah in posledično večanje 

števila govorcev slovenskega jezika in poznavalcev slovenske kulture predstavljata nedvomno velik 

izziv. Vpliv slovenskih izobraževalnih ustanov na okolje se torej ne omejuje več na pripadnike 

slovenske narodne skupnosti v Italiji, ampak učinkuje tudi na pripadnike večinskega prebivalstva. To 

bi lahko bila velika prednost za slovensko manjšino, saj se neslovenski starši preko šolanja lastnih 



CRP – Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko 
manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah 
 

 
 

13 
 

otrok seznanjajo z delovanjem slovenskih ustanov in neposredno spoznavajo kulturno in jezikovno 

raznolikost obmejnega prostora (Bogatec 2015, 10). 

Spremembe v narodnostni in jezikovni sestavi šolajoče se populacije postavljajo pod vprašaj vlogo 

slovenske šole v smislu ohranjanja in utrjevanja narodne zavesti in jo silijo k obravnavi vprašanja 

narodne identitete s sodobnejšimi pristopi (Bogatec 2015, 10). 

 

Narodnost  

Podatki o narodnosti se nanašajo na narodnostni izvor posameznika: izražajo narodnostno strukturo 

v zakonu staršev oziroma kombinacijo narodnosti očeta in matere. Narodnostni izvor ne določa 

samodejno otrokove narodne pripadnosti.  

Podatki o narodnosti vpisanih v prve letnike posamezne stopnje šolanja v šolskem letu 2014/15 

kažejo, da so v Špetru skoraj tri četrtine učencev (74 %) iz neslovenskih zakonov, 24 % iz mešanih in 

3 % iz slovenskih (Bogatec 2011).  

 

Tabela 2: Podatki o narodnosti vpisanih v prvi letnik dvojezične šole v Špetru v izbranih šolskih letih 

Šolsko leto Slovenski 
zakon 

Mešan zakon  Neslovenski 
zakon  

2010/11 4 % 29 % 67 % 

2011/12 6 % 19 % 74 % 

2014/15 3 % 24 % 74 % 

Vir: Bogatec 2011 in 2016. 

 

Tabela 3: Povprečne vrednosti za narodnostni izvor vpisanih v prvi letnik dvojezične šole v Špetru: 

od šolskega leta 2010/11 do šolskega leta 2014/15.  

 Narodnostni izvor  

Obdobje Slovenski zakon Mešan zakon   Italijanski zakon  Drugi  

2010/11– 
2014/15 

4 % 22 % 65 % 8 % 

Vir: Bogatec 2015b. 

 

S podatki o dinamiki vpisov na dvojezično šolo v Špetru glede na narodnostni izvor za celotno 

obdobje trenutno ne razpolagamo.  
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Medgeneracijska primerjava po narodnosti  

Primerjava podatkov dveh generacij kaže, da so mešani zakoni bolj ranljivi in v večji meri 

izpostavljeni asimilaciji: v mešanih zakonih je naslednja generacija prešla v italijanski zakon. V 

starejši generaciji je bilo 33 % mešanih zakonov, v naslednji generaciji pa 20 %. Naraslo pa je število 

italijanskih zakonov (iz 46 % na 61 %), medtem ko pri ostalih kategorijah ni opaziti večjih preskokov 

v generacijah.  

Tabela 4: Podatki o narodnostnem izvoru glede na narodnostni izvor starih staršev  

 Slovenska  Mešana  Italijanska Druga 

Narodnostni izvor 
otroka (glede na 
narodnost staršev) 

6 % 20 % 61 % 12 % 

Narodnostni izvor 
staršev (glede na 
narodnost starih 
staršev) 

6 % 33 % 46 % 16 % 

Vir: Bogatec 2012b. 

 
 

Pogovorni jezik v družini in širšem domačem okolju  

Podatki, zbrani leta 2014 v raziskavi »Šola, družina in zunajšolske dejavnosti« (Maver 2015), kažejo, 

da 3 % učencev v Špetru2 uporablja slovenščino kot pogovorni jezik v družini, 40 % mešano 

slovenščino in drug jezik, 57 % pa neslovenski jezik, pretežno italijanščino (N=112). Podatki o 

pogovornem jeziku v širšem domačem okolju (ki vključuje tudi pogovorni jezik v sporazumevanju s 

starimi starši) ostajajo nespremenjeni v odstotkih rabe slovenščine (3 %), povečuje pa se odstotek 

kombinirane rabe slovenščine in italijanščine (57 %). Posledično je odstotek rabe italijanščine kot 

pogovornega jezika nižji (40 %). Podatek nakazuje dejstvo, da je pri starejši generaciji slovenščina 

prisotna v večji meri in da predstavlja medgeneracijski prenos jezika velik izziv. Zasledimo torej 

primere mešanih družin, kjer je medgeneracijski prenos jezika zastal. Razvidno pa je tudi, da so se 

starši, ki niso bili deležni medgeneracijskega prenosa slovenščine, odločili za dvojezično šolanje, željo 

po oživitvi slovenščine in ponovnem uvajanju slovenščine v naslednje rodove.  

 

Profesorica slovenščine z večletnim stažem v Špetru je v refleksijah zapisala, da so ji številni otroci 

potrdili, da so se italijanskega jezika začeli učiti šele v vrtcu ali s stikom z drugimi otroki in 

učiteljicami, medtem ko so do tedaj v domačem krogu v glavnem govorili in predvsem poslušali 

domači narečni jezik (Jagodic, neobjavljeno gradivo, 2). Kajti večina očetov in mater je zaposlena, 

                                                           

2 V raziskavi so bili zajeti razredi od 3. do vključno 8., oz. po italijanskem sistemu 3. razreda srednje šole prve stopnje.  
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zato svoje otroke v prvih letih življenja pustijo v varstvu starih staršev, ki dobro govorijo »po našim«. 

Kaj kmalu pa se seveda otrok nauči tudi italijanščine s pomočjo staršev, prijateljev in okolice.  

 

V starejši raziskavi z naslovom Beneški maturanti, so bili v vzorec zajeti maturanti (šol z italijanskim 

učnim jezikom iz let 1995−1997), ki so imeli bivališče v eni izmed sedmih beneških občin. Zbrani 

podatki kažejo, da je v generaciji, ki je takrat imela med 20 in 40 let, stalna raba slovenščine zelo 

omejena. Podatki o rabi slovenščine pri sporazumevanju z lastnimi otroki pa so precej spodbudni, 

čeprav moramo upoštevati, da ti podatki jasno ne zadevajo celotne populacije ampak le tiste, ki so 

v času anketiranja imeli otroke. Med temi jih 54 % uporablja slovenščino s svojimi otroki (vedno, 

pogosto ali redkokdaj), kar pomeni, da so vsaj zametki sporazumevanja v slovenščini prisotni v vsaki 

drugi družini.   

 

Raba slovenščine v izvenšolskih govornih položajih  

Podatki o pogovornem jeziku izven šole jasno nakazujejo na obrobnost slovenskega jezika in njegov 

položaj v družbi. Le 4 % učencev uporablja kot pogovorni jezik izven šole slovenščino, 4 % slovenski 

in italijanski jezik, 83 % italijanski, 4 % italijanski in drug jezik, 6 % samo drug jezik (Bogatec 2012). 

Institucionalno šolsko ponudbo izobraževanja v slovenščini dopolnjujejo pobude posameznih 

društev, ki mladim ponujajo dejavnosti za prosti čas, odraslim pa tečaje slovenskega jezika (Gruden, 

2009). Krajevna društva razvijajo kulturne in jezikovne dejavnosti na terenu, ki so namenjene zlasti 

mladim. V Nadiških dolinah so še posebej pomembni glasba, gledališče, razstave, rekreacijske in 

športne dejavnosti (Cernetig in Negro, 2009). 

Kljub prizadevanju pa ni lahko prebiti ustaljene prevlade italijanskega jezika in posledično večje 

izpostavljenosti le temu.  

 

Še vedno je premalo priložnosti za socializacijo in raznolike spodbude v slovenskem jeziku za otroke 

(Jagodic, neobjavljeno gradivo). Zato družine vlagajo veliko truda v navezovanje stikov z drugimi 

družinami, v katerih se uporablja narečje ali pogovorna slovenščina, da s tem lahko nudijo lastnim 

otrokom priložnost za igro in zabavo v narečju oz. pogovorni slovenščini (Jagodic, neobjavljeno 

gradivo).  

 

 

Razlogi za vpis v dvojezično šolo v Špetru  

V izvedbi projekta ŠOLA2014 je anketna pola za starše predšolskih in osnovnošolskih otrok vsebovala 

tudi vprašanje o razlogih za izbiro vrtca ali šole z dvojezičnim poukom. Starši so izbirali med možnimi 

odgovori. Rezultati, ki zadevajo Špetrsko stvarnost, kažejo določene odmike v primerjavi s Tržaško 

in Goriško: v večji meri so izpostavili pomen učenja in spoznavanja dveh jezikov in kultur (93 % 
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pritrdilnih odgovorov) in kakovost vzgojnih in učnih dejavnosti (59 %). Manjšo težo pa imata, v 

primerjavi z rezultati ostalih dveh pokrajin, slovenski izvor družine (25 %) in slovenska narodnost 

staršev (6 %)(Bogatec 2015).  

 

NARODNA IDENTITETA PRI BENEŠKIH SLOVENCIH DANES 

 

Sodobnejše raziskave kažejo, da se danes vse pogosteje pojavljajo kompleksnejše oblike večplastnih 

identitet (Pertot 2007), ob katerih se poraja vprašanje, ali so še neizogibno povezane z znanjem in 

rabo manjšinskega jezika. Pri analizi identitet se opiramo na delo avtorice Zuljan Kumar, ki 

obravnava izrecno Videmsko pokrajino.3 Svojo pozornost usmerja predvsem v preučevanje 

sprememb v dojemanju lastnega jezika za pripadnike slovenske in furlanske skupnosti v razmerju do 

prevladujočega italijanskega jezika ter spremembe večinskega italijanskega prebivalstva v odnosu 

do obeh manjšinskih jezikov. 

Podobno kot drugod v Evropi (Vassberg 1993, 54, v Zuljan Kumar 2016, 8) je uvedba manjšinskih 

jezikov v šolstvo bistveno prispevala k spremembi odnosa govorcev teh jezikov do svojega 

maternega jezika.  

 

Dalje avtorica izpostavlja tudi proces relokalizacije (Beck 2003, v Zuljan Kumar 2016, 8), ki odraža 

poglobljeno zavedanje pripadanja ožjemu, lokalnemu ali regionalnemu prostoru in vključuje 

obujanje lokalnih in regionalnih praks. Omenjeni trend umesti v širši evropski kontekst 

regionalizacije (prav tam). Na osnovi zbranih kvalitativnih podatkov avtorica ugotavlja, da je danes 

zaradi ugodnejših družbenih razmer izražanje slovenske identitete postalo bolj odprto tudi v 

italijanskem prostoru, ni omejeno samo na življenje znotraj [slovenske skupnosti] (Zuljan Kumar 

2016, 11). Mlajše generacije, ki so obiskovale dvojezično šolo v Špetru, se tudi bolj zavedajo svoje 

pripadnosti, saj so se s problematiko identitete in državljanstva seznanile in ozavestile tudi v šoli. V 

primerjavi s preteklostjo identiteta danes ni močnejša, izraža pa se bolj odkrito. Mladi vrstniki danes 

sprejemajo, da je nekdo Slovenec, kot nekaj povsem normalnega. Obenem mlajši pri svojih 

italijanskih vrstnikih opažajo tudi določeno spoštovanje do slovenskih vrstnikov in jezika.  

 

Avtorica ugotavlja, da v mnogih družinah otroci slovensko oziroma furlansko lahko govorijo samo s 

svojimi starimi starši, ker ti svojih otrok maternega jezika niso naučili. Vendar se kljub temu 

pripadniki srednje generacije počutijo Slovence oziroma Furlane in svoje otroke spodbujajo k učenju 

in rabi slovenščine (Zuljan Kumar 2016, 14). 

 

                                                           

3 V raziskavah Pertotove in Kosičeve (glej Pertot 2016), nimamo ločenih podatkov za Videmsko pokrajino.  
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MEDIJI 

 

Za tiskane medije v Benečiji je značilno, da uporabljajo oba jezikovna koda: slovenskega in 

italijanskega, tudi v različnih krajevnih različicah. H glavnim tiskanim medijem prištevamo Matajur 

in Dom. Matajur izhaja redno od leta 1950 kot štirinajstdevnik, od leta 1966 pa izhaja še katoliški 

štirinajstdnevnik list Dom (Namor 2009). Ob tem berejo tudi Primorski dnevnik, osrednji slovenski 

dnevnik Slovencev v Italiji. Omeniti velja tudi bogat nabor priložnostnih publikacij.  

Poleg tiskanih medijev imajo Slovenci v Furlaniji - Julijski krajini na razpolago tudi radijske in 

televizijske oddaje. Državna ustanova RAI oddaja slovenske radijske programe od leta 1945. Oddaje 

predvajajo dvanajst ur dnevno in med njimi je sedem informativnih oddaj. Poročila so zjutraj, 

opoldne in zvečer. Obsegajo novice o osebah in dogodkih narodne skupnosti, glavne novice iz Italije 

in Slovenije ter poročila o pomembnih dogodkih iz Evropske skupnosti ipd. Poleg poročil spadajo 

med informativne oddaje tudi nekatere druge rubrike, kot so kmetijska rubrika, šport, verska oddaja 

in prenos nedeljske sv. maše (Tuta 2016). 

Vloga slovenskih radijskih poročil je nepogrešljiva, saj tako kot dnevnik slovensko javnost obvešča 

dnevno in večkrat neposredno. Zlasti ob izjemnih dogodkih na kulturnem, športnem ali verskem 

področju je poročanje po radijskih valovih zelo cenjen vir neposredne informacije. Oddaje Radia Trst 

A se slišijo na celotnem obmejnem območju in služijo za obveščanje in povezovanje različnih delov 

slovensko govorečega območja (Tuta 2016). 

Omeniti je treba, da so med programe Radia Trst A že od osemdesetih let naprej uvrščene stalne 

tedenske rubrike iz Benečije in Kanalske doline. Za Benečijo so oddaje v njihovem narečju, da jih 

domačini lažje razumejo in da se uveljavi in ohrani lepota njihove govorice z nekaterimi značilnimi 

starimi izrazi (Tuta 2016).  

V sklopu televizijskih programov v slovenskem jeziku deželnega sedeža RAI v Trstu se tedensko 

predvajajo oddaje za Nadiške doline. Od leta 1995 deželni sedež RAI oddaja tudi slovenski televizijski 

program, ki predvideva krajše otroške oddaje in večerni dnevnik ter tedenski enourni večerni 

program. Slovenskih televizijskih oddaj na Videmskem zaradi tehničnih težav ni bilo mogoče 

spremljati dlje časa.  
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