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Uvodnik
Siovensko-italijanski odnosi 1954-2006
Ko govorimo 0 slovensko-italijanskih odnosih zadnjih
petdesetih let, se ne moremo izogniti vsaj betni omembi
tega, kar se je zgodilo od leta 1848 dalje. V ~asu marcne revolucije so zaceli namrec Siovenei v primorskem
prostoru zahtevati svoje politi~ne praviee, kar je mocno
vznemirilo vladajo~e sloje, ki so pripadali italijanskemu
jeziku in kulturi, ~eprav so bili pogosto raznolikega etni~
nega izvora. Spopad, ki je imel poleg narodnostnih tudi
socialne razseinosti, se je se siloviteje razmahnil v sestdesetih letih 19. stoletja, ko je bil eesar Frane Jotef prisiljen
priznati ustavne svobos~ine ter sklieati dunajski parlament in detelne svete. V tern casu mu je dala zagon tudi
zdrutitev Italije, ki se je pojavila na evropski politi~ni seeni kot liberalna in lai~na drtava, glasniea modernih naeionalnih idej. To dejstvo je mocno vplivalo na italijansko ali
italianizirano mescanstvo Trsta in Gorice ter obalnih mest
v Istri in Dalmaeiji, saj je za~elo gledati na savojsko kraIjevino kot na matico, hkrati pa misliti na moinost zdrutitve z njo. So~asno se je za~ela v Italiji sami razvijati razprava 0 vzhodni meji, ki se je sklieevala na verze iz
Dantejeve BOianske komedije, da slednja sega do Kvarnerja. Kar zadeva nas prostor, pa so Italijani odkrili rimski
limes, ki je tekel po razvodju med jadranskim in ~rnomor
skim bazenom, in zase zahtevali stratesko mejo od Julijskih Alp do Snetnika. V poznejsih desetletjih je dobila
tetnja po priklju~itvi Italijanov habsburske monarhije k
savojskemu kraljestvu speeificno ime: iredentizem (irredento pomeni »tisti, ki ni odresen«j, tega pa se je kmalu
navzel prizvok agresivnega imperializma. Ni 510 namre~
sarno za osvoboditev »neodresenih« bratov, temvec tudi
za razsiritev vpliva na jadransko obmo~je, Podonavje in
Balkan, kar naj bi zagotovilo Italiji status velike sile.
Ta cilj je rimska vlada skusala dose~i dvakrat stem, da
je leta 1915 napadla Avstro-Ogrsko, leta 1941 pa Jugoslavijo. Obakrat je s svojo vojsko stopila na slovensko
ozemlje. Po prvi svetovni vojni se je pojavila na pariski
mirovni konferenei kot zmagovalka in je v skladu s tajnim
Londonskim paktom, podpisanim aprila 1915 z Antanto,
zahtevala zase velik del Dalmacije, Istro, Sosko in Vipavsko doli no, Notranjsko, Kras, Trst in Gorico. Ker se arneriski predsednik Woodrow Wilson s temi zahtevami ni
strinjal, je bila rimska vlada prisiljena skleniti z beograjsko kompromis, ki pa je bil za Siovenee porazen, saj so
morali odstopiti Italiji vse, kar je zahtevala. V naslednjih
dveh desetletjih je v ~asu liberalnega, pozneje pa fasisti~nega retima izvajala na Primorskem brutalno raznarodovalno politiko, ki je prizadejala doma~emu prebivalstvu strahovito gorje. Med drugo svetovno vojno si je
priklju~ila tudi tako imenovano Ljubljansko pokrajino in
poleg represije Osvobodilne fronte vnesla v nas narod

tudi usodni razkol s podpiranjem domobranskega gibanja. Ceprav je bila rimska vi ada prisiljena 8. septembra
1943 podpisati kapitulacijo z zahodnimi zavezniki, se
njen odnos do Sioveneev v naslednjih dveh letih do
konea vojne ni spremenil. Kot da bi je sarna ne izni~ila z
napadom na Jugoslavijo, je zahtevala obnovitev svoje suverenosti do rapalske meje in vabila Anglo-Ameri~ane,
naj Primorsko cim prej zasedejo, tako da jo bode obvarovali pred partizani. Ker se je v tern ~asu med zahodnimi zavezniki te zasidral strah pred komunizmom, so tern
apelom rade volje prisluhnili, ~eprav niso imeli poguma,
da bi jih povsem uresni~i1i. Kajti medtem sta IV. armada
JA in IX. korpus slovenskih partizanskih enot te prodrla
do So~e in I. maja 1945 osvobodila Trst in Gorico. Anglo-Americani so z mocnim diplomatskim pritiskom vsekakor dosegli, da so se jugoslovanske cete 12. junija
1945 umaknile z zahodnega dela spornega ozemlja za
demarkaeijsko linijo (Morganova crta), ki je ostala v veIjavi do podpisa Pariske mirovne pogodbe 10. februarja
194Z Z njo je bila zakolicena slovensko-italijanska meja
od gore Pec na tromeji z Avstrijo do Jadranskega morja
pri Devinu. Na italijanski strani so ostali Kanalska dolina,
Beneska Siovenija, Rezija, del Brd in Gorica - pokrajine,
ki so jih z etnicnimi in gospodarskimi utemeljitvami Slovenci zahtevali zase. Ob morju je bilo ustanovljeno Svobodno trtasko ozemlje, ki je obsegalo Trst z okolieo ter
obalne obcine Koper, lzolo, Piran, Buje, Umag in Novigrad. To ozemlje naj bi prislo pod zas~ito OZN, ki naj bi
zagotovila enakopravnost med raznimi narodnostmi, Italijani, Siovenci in Hrvati, ki so ga naseljevale. Do popolne uresnicitve omenjene vmesne drtaviee pa ni nikoli
prislo, ker Anglo-AmeMani niso hoteli umakniti iz Trsta
10.000 mot, kolikor so jih tam imeli, v prepricanju, da
bi v tern primeru postallahek plen agresivne jugoslovanske politike. Sele po 28. juniju 1948, ko je Stalin odlocil, da bo KPJ izkljucil iz Informbiroja, zveze najpomembnejsih komunisticnih partij v Evropi, so spremenili svoje
stalisce do Tita. Dotlej so ga videli kot podaljsano roko
Stalina na Balkanu, odslej pa so nanj gledali kot na heretika, ki ga bo mogoce uporabiti v boju proti vzhodnemu bloku kljub njegovemu komunizmu. Izhajajoc iz
ideoloskih, pa tudi strateskih razmislekov, so sklenili da
ga bode politicno in financno podprli, pri cemer so spremenili svoje stalisce do trtaskega vprasanja. Ker je bilo
STO se vedno razdeljeno na dYe coni - A in B -, od katerih je bila prva pod anglo-amerisko, druga pa pod jugoslovansko vojasko upravo, so menili, da bi bilo najboIje, ce bi eono A prepustili Italiji, cono B pa Jugoslaviji.
Tej salomonski resitvi pa se je odlocno postavila po robu Italija, ki je bila medtem povsem rehabilitirana in
vkljucena v zahodni blok kot claniea Severnoatlantskega
zaveznistva. Zase je zahtevala tudi eono B, ces da njena
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suverenost nad tern obmocjem ni ugasnila, saj STO ni nikoli zares zaiivelo.
Ce bi se ta zahteva uresnicila, bi ostali Siovenci odrezani od morja, saj bi se Italija ne vrnila sarno v Trst, temvec
tudi v severozahodno Istro. Tej perspektivi so Jugoslovani
seveda ugovarjali, pri cemer je priSlo do burnih zakulisnih
pogovorov, ki so se zavlekli do avgusta 1953, ko so se razmere nenadoma zaostrile. V Rimu je bila tedaj na oblasti
Sibka koalicijska vlada, ki je skuSala utrditi svoj poloiaj z
nacionalisticno politiko. Z izgovorom, da nameravajo Jugoslovani prikljuciti co no B, je ukazala premik svojih cet na
mejo v goriSkem pasu in stem sproiila krizno situacijo, ki
je grozila, da se bo izrodila v oboroien spopad. Kajti tudi
Jugoslavija je oktobra 1953 razporedila svoje cete na meji. PriSlo je do mrzlicne diplomatske akcije, v katero so se
vpletli tudi Americani in Britanci. in od februarja 1954 daIje do tajnih pogajanj, katerih rezultat je bil londonski
memorandum 0 sporazumu, podpisan oktobra 1954. Z
njim je Italija dobila upravo nad con A. medtem ko si je
Jugoslavija zagotovila nekatere mejne popravke in razdelila cono B med Siovenijo in Hrvasko. Svobodno triaSko
ozemlje je Se obstajalo, vsaj na papirju, vendar so zahodne velike sile izjavile, da se v problern dokoncne razmejitve med sosednjima driavama ne bodo vee zapletale, ceS
naj ga reSita sami. Na jugoslovansko pobudo je Londonski
memorandum tudi zagotovil siroko zaSCito slovenski oziroma italijanski manjsini, ki sta iiveli v conah A in B, in s
tern odprl moinost za udejanjenje novega poglavja v jugoslovansko-italijanskih odnosih. V rem smislu je bil leta
1955 podpisan Vidernski sporazum, ki je dajal prebivalcern ob meji moinost prostega gibanja v eni in drugi driavi znotraj desetkilometrskega pasu v zracni crti. Videmski
sporazum je bil prvi korak k odpiranju meja, za katerega se
je v poznejSih letih odlocila Jugoslavija, in je pomenil pomembno novost za Siovenijo, saj je od vsega socialisticnega sveta edina imela kolikor toliko prehodno mejo.
Tu pa so se stvari zataknile. Italija je imela po letu
1954 moinosl, da postavi svoje odnose z jadransko sosedo na nove temelje in oblikuje v sozvocju z njo odnose mirnega soiitja. Te priloinosti pa ni ielela izrabiti, saj
je Se vedno trdila, da njena suverenost nad cono B ni
usahnila in da locnica med Trsrom in Koprom ni driavna
meja, temvec sarno demarkacijska crta. Taksno politiko je
vodila iz notranjepoliticnih razlogov, ker je bilo mogoce
z iredentisticnimi parolami znova in znova angaiirati Siroke Ijudske mnoiice, da so volile za razne vladne koalicije, na celu katerih je bila KrScanska demokracija. Na
ogenj sovinisticnega ozracja so prilivali olje tudi begunci
in optanti iz Dalmacije, Reke in Istre, ki so v raznih obdobjih ie med vojno in po njej zapustili svoje domove iz
strahu pred ,slavokomunistk S pomocjo rimskih in lokalnih oblasti so se stevilni med njimi naselili v obalnem pasu med Trstom in Devinom, ki je bil stoletja slovenski, in
stem ustvarili nekaksen most med jadranskim pristaniscern in Furlanijo. Ta ,etnicna bonifikacija«, ki je seveda
naletela na odlocne, a jalove slovenske ugovore, pa ni bi-

la vse: v solah in v rnedijih so oblasti dovoljevale ozirorna udejanjale odkrito protislovensko propagando, ki je
terneljila deloma na starih iredentisticnih geslih 0 manjvrednosti ,Slovanov«, delorna pa na novih trditvah 0 njihovi nevarnosti. Pri tern so pridno pogrevale tragicne dogodke, do katerih je priSlo maja 1945, ko so v Trstu in
Gorici jugoslovanske oblasti aretirale, deportirale in tudi
usmrtile nekaj risoc italijanskih vojakov in milicnikov [pa
tudi civilistov), od katerih so se stevilni omadeievali s hudimi zlocini v kolaboraciji z Nemci, nekateri pa so preprosto nasprotovali spremembi rapalske meje. Ceprav je
bilo tistih, ki so bili pobiti in pokopani v kraskih breznih
manj od deportiranih, je pojem ,fojbe" kakor so bile v
lokalnem narecju poirnenovane omenjene jame, zaobjel
celotno povojno nasilje JA in bil uporabljen ob vsaki primerni priloinosri za netenje etnicnega sovrastva.
Krivicno bi bilo reci, da so se s tako politiko na italijanski strani vsi strinjali. V sestdesetih letih je v Trstu znotraj Krscanske demokracije dozorelo prepricanje, da je treba zastaviti politiko do Siovencev na nov nacin in jih
integrirati v driavno skupnost. Temu odnosu je botrova10 mnogo dejavnikov: nov duh, ki je zavel znotraj Katoliske cerkve s pontifikatom Janeza XXIII., vkljucitev italijanskih socialisrov v vladno koalicijo in izboljsanje
gospodarskega sodelovanja med Jugoslavijo in Italijo, ki
ga je mocno pogojeval reiim odprte meje. V casu, ko je
Trst postal prava meka za jugoslovanske kupce, se je nekaterim naprednejsirn lokalnim politikom zdelo primerno,
da vkljucijo tudi Siovenca v mestni obcinski odbor, sestavljen iz demokristjanov in socialistov. Proti temu pa se
je dvignila mocna desnicarska opozicija, na celo katere je
stopil sam triaski skof Antonio Santin, znan se iz fasisticnega obdobja zaradi svojega odklonilnega odnosa do
,drugorodcev•. Prislo je celo do poulicnih nemirov, ki pa
niso mogli prepreciti, da bi se DuSan Hrescak, bivsi partizan in urednik Primorskega dnevnika, ne umestil v mestni hisi kot obcinski odbornik. Izgledalo je, da je prislo v
odnosih med Italijani in Siovenci do odjuge, ki bo odpravila stoletno napetost med obema narodoma. Ceprav driavne oblasti niso dosledno izvajale dolocb manjsinskega statuta, 0 katerem je govoril Londonski memorandum,
je vendarle prislo do ukrepov v prid solam in kulturnim
institucijam, ki so obetale dokoncno ureditev statusa slovenske manjsine v Italiji. V tern okviru se je jugoslovanski
vladi zdelo prirnerno zastaviti tudi vprasanje 0 dokoncni
ureditvi meje med cono A in B bivsega STO. Konec sestdesetih let je bilo videti, da bo ta problem mogoce premostiti brez vecjih teiav, a italijanski politicni eliti je znova zmanjkalo poguma za tako odlocno potezo. Decembra
1970, na predvecer prvega Titovega obiska v Rimu in v
Vatikanu, je zunanji minister Aldo Moro podal v parlamentu izjavo, ki je izzvenela kot trditev, da se Italija ne
namerava odpovedati coni B. Jugoslovanski predsednik je
iz protesta odpovedal svoje potovanje v ,vecno mesto. in
stem sproiil veriino reakcijo obtoib in protiobtoib, ki so
pokazale, na kako trhlih temeljih stoje jugoslovansko-ita-
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lijanski odnosi. V naslednjih letih je priSlo sicer do Stevilnih po bud, ki naj bi zakrpale vezno tkivo med driavama,
a brez razultatov. Sele sredi sedemdesetih let, ko je konferenca v Helsinkih 0 varnosti in sodelovanju v Evropi
razglasila naeelo 0 nedotakljivosti meja, kakor so se oblikovale po drugi svetovni vojni, je napocil cas za ureditev demarkacijske crte med con~ A in B STO. Treba pa je
povedati, da je bila Italija k temu dejanju prisiljena, saj so
nanjo moeno pritisinile ZDA, ki si v prieakovanju Titove
smrti in motnih razpletov v Jugoslaviji po njej niso teleIe nerazciSeenih razmer na obcutljivi tocki severnega Jadrana. Rimska vlada je klonila, a si je pri tern skuSala pridobiti nekaj vpliva nad cono B tako, da je predlagala
ustanovitev meSane industrijske cone na njenem ozemlju.
Jugoslovani, ki so oeitno razumeli, v cern je bistvo predloga, so sprejeli zamisel 0 prosti coni, iz katere naj bi imeIi proizvodi neobdavcen dostop tako na italijansko kot na
jugoslovansko trtiSee, vendar so zahtevali, naj jo zgradijo
na Krasu med Bazovico in Seta no. Ta reSitev je bila tudi
sprejeta v sporazume, ki sta jih vladi podpisali 10. novembra 1975 v Osimu, blizu Ancone. Osimski sporazumi so
sluzili predvsem dokonenemu zakolieenju meje, a so tudi odpirali nove motnosti gospodarskega sodelovanja
med drtavama. Toda tudi tokrat jih je Italija bojkotirala.
Ker ni bilo mogoce spodnesti dogovora 0 meji, so se
desnicarske sile lotile dogovora glede proste industrijske
cone na Krasu in ga razglasile za smrtonosno darilo, ki
naj bi bilo dane Trstu. Ce bi bila udejanjena - tako so trdile -, bi cona ustvarila v zaledju mesta mocno »slovansko« delavsko jedro, sestavljeno predvsem iz Bosancev,
obenem pa bi okuzila Kras in celotni trtaSki zaliv. V Trstu
je priSlo do protestnega gibanja, v katerega so se vkljuciIi nacionalisti vseh barv, ki so v imenu etnicne in ekoloSke eistoee zahtevali odpoved projekta 0 prosti coni in jo
tudi dosegli. Gibanje se je kmalu razvilo v tako imenovano .Listo za Trst«, ki je v poznejSem desetletju v sodelovanju s socialisti obvladovala lokalno politicno prizoriSee.
Ti dogodki so usodno vplivali na jugoslovansko-italijanske odnose in na tivljenje slovenske manjSine v Italiji.
Ta manjSina je bila (in je) ideolosko razklana, vendar enotna v zahtevi, da Italija izpolni obveze, ki izvirajo iz njene
lastne ustave, iz Londonskega memoranduma in iz Osimskih sporazumov. V njen prid je v tern smislu zacela agitirati KPI, ki je vlozila v parlamentu osnutek 0 .globalnem
zaScitnem zakonu«, oblikovanem tako, da bi dal Siovencern na obmocju, na katerem tivijo, status enakopravnega
naroda. KPI je bila tako velikodusna tudi zato, ker je vedela, da njenega predloga parlament ne bo odobril, saj je bila v njem obsojena na veeno opozicijo. Osnutek globalnega zakona, v katerega je bil vkljueen tudi clen, ki je
govoril 0 ,dvojezicni, javni upravi, je vsekakor moeno razburkal duhove, kajti nacionalisti so trdili, da se bode morali vsi drtavni, dezelni in obcinski uradniki naueiti slovenSeine, ee bode hoteli ohraniti svojo sluzbo.
V ozraeju takih in podobnih polemik se je .zgodil«
propad Jugoslavije. Italija je dolgo delila mnenje svojih

partnerjev znotraj Evropske skupnosti, da ga je treba prepreciti, in je zato odklonilno gledala na slovenske osamosvojitvene teznje. ~ele ko so Siovenci oklicali samostojnost in jo po 25. juniju 1991 tudi obranili pred napadom
JlA, so se znotraj vladujoce koalicije v Rimu pojavili glasovi, ki so zagovarjali mednarodno priznanje nove drtave.
V tern smislu so bili Se najbolj odloeni demokristjani, pac
pod vplivom Vatikana, kjer so od samega zacetka razumeIi, da jugoslovanske krize ni mogoce reSiti z vsiljenimi
ukrepi. Priznanje Siovenije, za katerega se je rimska vlada
odlocila 15. januarja 1992 skupaj s preostalimi vladami
Evropske skupnosti, je spet ponujalo moznost za odprtje
novega poglavja v bilateralnih odnosih med driavama in
narodoma. Italija jo je zapravila najprej z zahtevo, da se
Siovenija oddolzi stem, da sprejme vrsto obvez v prid italijanske manjSine na svojih tleh, ne da bi bila sarna pripravljena ponuditi v zameno ustrezno zaScito Siovencev v
Italiji. Toda to je bil sarno uvod v vrsto politicnih pritiskov,
znotraj katerih je bila edina pozitivna izjema priznanje
Osimskih sporazumov. Kmalu pa so se zacele pojavljati
zahteve po njihovi reviziji, katerim se je pridrutil pritisk na
slovensko manjSino, vpraSanje .fojb, in ezulskega imetja v
bivSi coni B. Ceprav je bila problematika predmet razlicnih
dvostranskih dogovorov in eeprav je slovenska vlada zacela plaeevati dolg, ki ga je imela do Italije, na bancni racun
v luksemburgu, se rimska vlada za to potezo dobre volje
ni zmenila. Nasprotno, v imenu obrnjenih lastninskih zahtev je pogojevala rast mlade slovenske demokracije, njeno vkljucevanje v evropske integracijske procese in stem
stabilnost edine bivSe jugoslovanske republike, ki ni bila v
primezu vojne ali notranjih spopadov.
Siovenija je morala kloniti, saj je v zacetku decem bra
1995 sprejela tako imenovani Spanski kompromis, s katerim je priznala istrskim optantom predkupno pravico
za nepremienine v bivSi coni B. Bolj od te poteze je bil
odlocilen za pod pis pridruzitvenega sporazuma Siovenije z Evropsko unijo namig, ki je priSel iz Bele hiSe, naj
Rim preneha s svojo obstrukcijo. Se enkrat se je izkaza10, da je italijanska vlada pripravljena na konstruktivno
politiko do sosede sarno pod moenim zunanjim pritiskom. Ne more biti dvoma, da je na zasedanju NATO novern bra leta 2002 soglaSala s vkljucitvijo Siovenije v organizacijo Severnoatlantskega zavezniStva v podobnih
okoliScinah.
Ker se edina preostala velika sila ne namerava vmeSavati v probleme, ki neposredno ne ogrozajo njenih interesov, ostaja Italiji Se vedno dosti manevrskega prostora
za politiko .slabega sosedstva, do Siovenije. V devetdesetih letih prejsnjega stoletja je rimska vlada stavila na zavezniStvo s Srbijo, s katero je bila pripravljena deliti oblast
v jadranskem prostoru, nekako po receptu londonskega
pakta iz leta 1915. Propad srbskih hegemonisticnih nacrtOY ji je te racune prekrizal. To pa Se ne pomeni, da se je
zamislila nad svojo politieno in diplomatsko prakso, ki jo
zaznamuje predvsem dvoumno staliSee do temeljnega
naeela, na katerem sloni zaupanje med driavami, namrec
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principa »pacta sunt servanda« (pogodbe se je treba driati). Italija ne spostuje dogovora, da bo uredila svoj odnos do slovenske manjsine, saj ne izvaja zakona 0 njeni
zaseiti, ki ga je sprejela po dolgem obotavljanju leta
2001. Potencialno se bolj nevarno je dejstvo, da zaeenja
izvajati revizijo Pariske mirovne pogodbe in Osimskih
sporazumov z vrsto ukrepov in zakonov (zadnjega je bivsi
predsednik Carlo Azeglio Ciampi podpisal na zaeetku
marca 2006)' s katerimi ponuja svoje driavljanstvo
bivsim italijanskim driavljanom in njihovim potomcem.
Upravieenci so tisti, katerih dedje so imeli 10. julija 1940

(dan vstopa Italije v drugo svetovno vojnol, stalno bivalisee na ozemljih, katerim se je odpovedala 10. februarja
1947 s podpisom pariske mirovne pogodbe. S (em dejanjem simbolno priznava svojo krivdo za vojno zaveznistvo s tretjim rajhom, ne sprejema pa obveznosti in posledic, ki si jih je s tako usodno odloeitvijo nakopala.
Vprasanje je, ali se ne bi morali nad takim obnasanjem
zamisliti poleg Siovenije tudi Evropska unija in sirsa mednarodna skupnost.

Dr. Jote Pirjevec

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dr. Petra Svoljsak, Zgodovinski institut Milka Kosa ZRC SAZU

SLOVENSKO OZEMLJE MED ITALIJANSKIMI
STRATESKIMI NACRTI IN ITALIJANSKO
ZASEDBO V CASU PRVE SVETOVNE VOJNE
Siovensko etnieno ozemlje, ki naj bi bilo zaradi
vojasko-strateskih razlogov vkljueeno v Kraljevino Italijo, je naslo svoje mesto tako v politienih .zedinjevalnih,
naertih vodstva italijanske drzave in iredentizma kot tudi v italijanskih vojaskih naertih. 0 tern so namree italijanski vojaski strategi zaeeli naertno razmisljati ie kmalu po zdruiitvi Italije, I erto bodoeega Londonskega
pakta pa naj bi zaertali ie I. 1845 v sardinskem generalstabu. 2 Ko je Italija leta 1882 skupaj z Nemeijo in Avstro-Ogrsko pristopila k Trojni zvezi, je Vrhovno poveljstvo italijanske vojske izdelalo dYe razliCici morebitnih
vojnih situacij, v katerih bi se mogla znajti Italija. Prva je
predvidevala vojno Trojne zveze proti Franciji, druga pa
vojno Italije proti zaveznici Avstro-Ogrski. Vojna je bila
v tern primeru oznaeena kot obrambna pred avstrijskim
napadom eez Soeo in Julijske Alpe. V naslednjih letih se
je naert spreminjal, predvsem pa se je glavna obrambna
erta premikala vedno bolj proti vzhodu. V sestdesetih letih 19. stoletja je bila prva obrambna erta se na reki Adiii, nato je bila pomaknjena do Tilmenta, z nekaterimi
pomembnimi mostisei, ki so usmerjala italijansko vojsko
se bolj proti vzhodu. Poleg obrambnih nalog pa so naertovali tudi siroko in napredujoeo okupacijo avstroogrskih ozemelj, kar je t. i. obrambni vojni dodalo tudi
ofenzivni znaeaj. Temu se je najbolj temeljito posvetil
prvi poveljnik glavnega staba italijanske vojske general
Enrico Cosenz, ki je kot cilj morebitne vojne proti Avstro-Ogrski doloeil zasedbo Dunaja, vojaski naerti pa so
ob tern predvideli okupacijo Tirolske in bojne operacije
ob Soci, od koder naj bi po zmagi prek Krasa zasedli
I
2

Ljubljansko kotlino ter prek Pontebbe in Predila Celovsko kotlino.
Na Vidov dan, 28. junija, 1914 sta pod streli predstavnika bosanske nacionalne mladine .Mlada Bosna«
Gavrila Principa v Sarajevu padla avstrijski prestolonaslednik nadvojvoda Franc Ferdinand in njegova soproga
Sofija. Vojna je tedaj postala najbolj verjeten naein resevanja zapletenih mednarodnih sporov, ki so loeevali in
podiigali evropske driave. V negotovem in napetem
ozraeju je evropska diplomacija odloeitev prepustila vojni. Mesec dni po sarajevskih strelih je 28. julija 1914 Avstro-Ogrska napovedala vojno Srbiji, zato je Rusija med
29. in 30. julijem 1914 izvedla splosno mobilizacijo, ki
ji je sledila 31. julija se Avstro-Ogrska, I. avgusta 1914 je
Nemeija napovedala vojno Rusiji in 3. avgusta se Franciji, na kar je 4. avgusta odgovorila Velika Britanija in
vojno napovedala Nemeiji, potem ko je ta krsila nevtralnost Belgije in Luksemburga. Japonska je v vojno vstopila 23. septembra. Italija pa je ie 2. avgusta razglasila
nevtralnost. Ob tern ni upostevala ne zahtev ne strateskih naertov vojske, nevtralnost pa seveda ni predvidela
mobilizacije, ker sta bili mobilizacija in nevtralnost po
mnenju tedanjega italijanskega ministrskega predsednika
Antonia Salandre nasprotujoei si stanji, saj naj bi mobilizacija samodejno pomenila vojno. Z vojaskega vidika je
nemobilizirana vojska v Evropi sredi plamenov vojne
predstavljala loneeno posodo med ieleznimi lonci, ki bi
za aktiviranje potrebovala nekaj ted nov, medtem ko bi
bili njeni nasprotniki ie pripravljeni. Po razglasitvi nevtralnosti je zato vrhovni poveljnik italijanske vojske ge-

Antonio Brugioni, Piani strategici italiani alia vigilia dell'intervento nel primo conflitto mondiale. Studi Slorico-militari, 1984, SIr. 273-351.
lanko Jeri, TrtaSko vpraSanje po drugi svetovni vajni. ljubljana. 1961, str. 12.
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neral Luigi Cadorna skrbno koval naerte 0 mobilizaciji
ter zavarovanju meja proti Avstro-Ogrski, saj je bilo v
tem easu v Furlaniji Ie malo vojaSkih eno!. Obenem je
Cadorna tudi upoSteval, da so bile avstrijske enote tedaj
.vpreiene« tudi na drugih Irontah in je temu prilagodil
svojo strategijo. Glavne erte olenzivnih operacij proti Avstro-Ogrski je povzel po generalu Cosenzu, vendar je
Cadorna najvee sil nameraval usmeriti proti Furlaniji,
GoriSki in proti Trstu. Zato je za I. in 2. armado italijanske vojske predvidel popolnoma olenzivne naloge v Posoeju. Za nadaljnje napredovanje proti Savi in erti KranjLjubljana je Cadorna naertoval prodor 2. armade prek
Tolmina na severu in 3. armade prek Krasa na jugu. Temeljna razlika v primerjavi 5 Cosenzovim naertom je bila v glavnem cilju, saj je Cadorna naertoval premagati
sovrainika na njegovem ozemlju, cemur bi sledila zasedba tega ozemlja ter pomik proti vzhodu. Tako naj bi italijanska vojska napredovala proti Panonski niiini in bi po
desnem boku podprla srbsko vojsko ter se poskuSala
zdruiiti z ruskim zaveznikom, kar bi se moglo prej zgoditi v BudimpeSti kot na Dunaju. TakSen naert je ustrezal
vojaSkim razmeram pozimi 1914/1915, ko je srbska vojska zavrnila avstro-ogrsko in so se Rusi nevarno pribliievali Karpatom. Toda 4. maja 1915 je avstro-nemSka vojska premagala rusko pri Gorlicah in Rusi so se morali
umakniti 5 Karpatov. VojaSki polotaj se je tedaj temeljito spremenil in skupni italijanski-ruski pohod v Panonsko niiino so postale razblinjene sanje. Predvsem pa je
slovensko narodno ozemlje postalo osreje italijanskih
vojaSkih naertov, ki so obenem podpirali tetnje italijanskega iredentizma in vodstva drtave po .0dreSitvi« neodreSenih bratov in dokoneni zdruiitvi Italije.
Od razglasitve nevrralnosti dalje je Ilalija poskusala pridobiti v pogajanjih z obema vojskujoeima se srranema v
zameno za vstop v vojno kar najveeje ozemeljske pridobitve. ZavezniStvo z Avstro-Ogrsko in Nemeijo jo je sicer obvezovalo k vojnemu sodelovanju na njuni strani. Vendar
pa so ji antantne sile ie avgusta 1914 ponudile posamezna obmoeja na Tridentinskem, pa Trst in Valono, 5 eimer
pa niso zadovoljile tedanjih italijanskih ozemeljskih ielja.
Zato se je Italija dogovarjala tudi 5 svojo pogodbeno zaveznico Avstro-Ogrsko, ki pa ni pristajala na njene zahteve in pogovori med njima so bili v zaeetku marca 1915
prekinjeni.
konec leta 1914 in v zaeetku leta 1915 so se
v javnosti Sirile novice 0 tern, da bo Avstro-Ogrska Primorsko odstopila ltaliji, obenem z vestmi 0 VSIOPU Italije v vojno proti Avstro-Ogrski. Zato so tedaj politieni predstavniki triaSkih Siovencev zelo crnogledo presojali 0
prihodnosti Trsta, naeeloma so ieleli poraz Avstro-Ogrske

te
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in Nemeije, ker bi tako mogli dobiti priloinost za narodno osamosvojitev, ieleli so tudi eimprejSnji poseg Italije
zoper Avsrro-Ogrsko, zavedajoe se moinosti, da bi Trst
postal italijanski. Da bi italijanska vlada dobila eim bolj verodostojne podatke 0 morebitnih reakcijah slovenskih in
hrvaSkih trtaskih politikov ob morebitnem vstopu Italije v
vojno in zasedbi slovenskih ozemelj, je poslala v Trst nekdanjega vicekonzula v Trstu Carla Gallija] C. Galli se je
10., 15. in 18. januarja 1915 v Trstu sestal z dr. Otokarjem
Rybarem, dr. Gustavom Gregorinom, dr. Josipom Willanom in dr. Josipom Mandicem ter jim obljubil zagotovitev
najveejih narodnostnih pravic, ee pristanejo na italijansko
zasedbo ozemlja od Julijskih Alp mimo Postojne do Lovrana ali Labina, ker naj bi sio za srrateSko mejo in ne za
zadovoljevanje iredentizma. Galli v svojih spominih navaja, da naj bi se slovenski in hrvaSki narodni predslavniki
sprijaznili z izgubo Trsta, Gorice in Isrre v zameno za osvoboditev Siovencev in Hrvatov izpod Avstro-Ogrske in njihovo zdrutitev 5 Srbi,4 dejansko pa niso v nieesar privoliIi, saj niso imeli ne pravice ne pooblastil, da bi 0 tem
odloeali. Cetrtega marca je Italija postavila Antanti nove
pogoje za vstop v vojno, v katerih je zahtevala juino Tirolsko, GoriSko - Gradisko, Trst, Istro, Dalmacijo do Neretve,
Valono, Sazan in Dodekanez, ielela je biti udeletena pri
morebitni delitvi Turskega cesarstva in nemskih kolonij ter
zahtevala lastne kolonije v Alriki. Med najbolj koeljivimi
italijanskimi pogoji je bila Dalmacija, saj je Rusija pod pirala Srbijo; za tajne pogovore sta namree izvedela srbska
vlada in lugoslovanski odbor, zato antantne sile sprva niso mogle podpreli italijanske zahteve po Da1maciji. Vendar
pa je morala Rusija popustiti in antanta je 23. marca 1915
.prepustila« Italiji tudi ozemlja severno od Ploe; a Italija 5
tern ni bila zadovoljna. Pogajanja z Antanto so zaeasno
obstala in se obrnila ponovno k Avstro-Ogrski, ki je tedaj
ponujala lutno Tirolsko, toda cena za italijanski vstop na
srrani centralnih sil je se zrasla in 8. aprila obstala na Gorisko - Gradiski, na veejem delu dalmatinskih otokov in
Trstu z okolico 5 posebnim avtonomnim statusom. AvstroOgrska na te zahteve ni mogla pristali. Razmere na bojiseih so Italiji narekovale, da se ponovno obrne na antantno stran in v pogajanjih se ji je posreeilo pridobili ozemlja
v juini Dalmaciji, razen polotoka PeljeSac. Tako je ustvarila temelje za podpis Londonskega pakta 26. aprila 1915.
Za vstop v vojno na strani antante si je Italija zagotovila
novo povojno vzhodno mejno erto, ki ji je prisodila Tridentinsko in jutno Tirolsko, GoriSko - Gradisko z Gorico,
Trst, del Notranjske do razvodja med Sredozemskim in Crnim morjem, Istro do Kvarnerja ter otoka Cres in Losinj z
okoliskimi otocki. Ceravno je bilo povsem jasno, da bo

Carlo Gall i If. Firenze 1878 - u. Benecke 1966) je hil nosilec Stevilnih dlplornatsklh funkcij, med drugim je bil pomo1ni konzul v TrslU (1906-1911 , kanec I. 1911 - 1913). konzul v Tripoli ju (julij 1911 - k. 1911)lik pred itali;ansko-libi jsko vojno in je pripravl jal Izkrcanje, med pIVe svetovno vojno je bil uslu2benec lunan jega minlstrsIVa In pomo(nik generalnega sekrelarja za civilne l adeve, po vojni je bi! svetovalec na veleposlaniStvu v Parl zu 11921 - 1922), seneralni konzul v Damasku (1929), v Teheranu (1924-1926), v lizboni (1916- 1928)
in Beogradu (19 28-1935), veleposlanik v Ankari (1936-19381 ter minister la Ijudsko kulturo v prvi vladi Pietra Badoglia.
Carlo Galli, Oiarii e lettere. Tripoli 1911-Triesle 1918. Ed. leona rdo Casa Ed. G.S. Sansoni. Flrenze 1951, str. 236- 248. 0 Gall ijevi misiji glel tudi Ora8ovan Sepic, Misija Car1a Gallija
v Trslu (u sje<:nu 1915). Anali Jadransko8 Insilula II, Zagreb 1958, sir. 53-80; ISli, Sudbinske dileme radan ja Jugoslavije. NauCna biblioleka, Pula 1989, sir. 123- 136, Janko Plelerski, Prva odl()(ilev Siovencev za Jugoslavijo. Siovenska macica, Ljubl jana 1971, su. 33-48.; Petra Svo l j~k, Od straleskih naCrtov do raznarodovalne polltike ilalijanskega okupanla na
zasedenih slovenskih O1emljih med prvo svetovno vojno. Annales 18/ 1999, St. 2, S1r. 393- 408.
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pod vladavino Italije prislo stem sporazumom in predvidenimi mejami vee kot milijon Siovencev in Hrvatov, pa
sporazum ni vseboval nikakrsnih obveznosti Italije do novih etnicnih manjsin, ki se bodo znasle pod okriljem KraIjevine Italije. Navkljub te podpisanemu sporazumu z Antanto pa Italija se ni povsem opustila pogovorov z
Avstro-Ogrsko, s katero je sele 4. maja 1915 pretrgala zavezniske vezi. Dunaj je se zadnjic poskusal prepricati Rim
10. maja, ko mu je ponudil dodatna ozemlja, s katerimi pa
ni presegel obsega ozemelj iz l.ondonskega pakta. Tako so
predvojni italijanski vojasko-politicni nacrti dobili »potrditev« v l.ondonskem paktu, ki je pomenil zakljucno dejanje
v pogajanjih Italije z obema vojskujocima se stranema, da
bi si zagotovila cim vecje ozemlje po zmagoviti vojni.
Blital se je 24. maj 1915, ko je morala Italija izpolniti
zadnji den l.ondonskega pakta in Avstro-Ogrski napovedati vojno. 23. maja 1915 je italijanska vlada s podporo
parlamenta v imenu kralja sporocila avstro-ogrskemu veleposlaniku v Rimu, da bo od naslednjega dne z AvstroOgrsko Italija v vojnem stanju. V prvih urah 24. maja so
se z ukazom Vrhovnega poveljstva italijanske vojske zaeeIe sovratnosti na celotni italijansko-avstrijski fronti, ki se
je zaeela na svicarsko-italijansko-avstrijski tromeji, potekala je prek Tirolske, Karnije in slovenskega Posoeja do
Jadranskega morja. Doiga je bila 600 kilometrov, njen
jutni del, ki je meril 90 kilometrov, pa je prevzel ime po
reki Soci, soska fronta. Avstro-ogrski vojski je na soskem
bojiscu poveljeval general Svetozar Boroevic von Bojna,
imenovan tudi »soski lev«, katerega stab je bil sprva v
Ljubljani, nato pa se je preselil v Postojno. Prvi ofenzivni
sunek je italijanska vojska izvedla Ie na soskem bojiscu; v
svojih dokumentih so zapisali, da je prvi dan potekal brez
tetav in brez velikega nasprotnikovega odpora s
Na ozemljih Kraljevine Italije, kjer je bilo razglaseno
vojno stanje, in na tistih, ki jih je v vojaskih operacijah zasedla italijanska vojska in so bila ravno tako v vojnem stanju, je politiena in upravna oblast pripadla Vrhovnemu
poveljstvu italijanske vojske.
Ko je italijanska vojska v prvem ofenzivnem sunku
prekoracila mejo, je postopoma zaeela zasedati avstrijsko
drtavno ozemlje, vkljueno s slovenskih etnienim ozemIjem. 6 Siovenska ozemlja, ki jih je zasedla italijanska vojska [med avstrijsko-italijansko mejo in Soco), so upravno
sodila v Pokneteno grofijo Gorisko - Gradiseansko. Italijani so naeeloma obdrtali avstrijsko upravno ureditev, kot
so jih obvezovala mednarodna pravila, »popravki. so bili
potrebni Ie v primerih, ko obein posameznih okrajev niso
zasedli in so del obcin pod zasedbo umestili v drug poIiticni okraj. Tako je politieni okraj Gradisee ob Soei s sedetem v Krminu vkljueeval poleg ,Iastnih« obcin se zasedene slovenske obeine politicnega okraja Gorica -
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okolica [Anhovo, Locnik, Steverjan, Smartno - Kojsko),
vanj pa so spada Ie [zasedenel slovenske obcine Biljana,
Kotbana, Medana in Dolenje. V politienem okraju Tolmin
je italijanska vojska zasedla obeine Bovee, Breginj, Cezsoea, Dretnica, Idrsko, Kobarid, Kred, Libusnje, Livek, Sedlo,
Srpenica, Trnovo ob Soci, Voice in Zaga. V zadnjem avstrijskem stetju prebivalstva I. 1910 so v politicnih okrajih
Gorica, Gorica - okolica, Gradisee ob Soci, Setana, Trtic
[Monfalconel in Tolmin nasteli 260.749 prebivalcev, na
podlagi tega popisa je v leta 1915 zasedenih slovenskih
obcinah tivelo 27834 Ijudi. Civilni komisariat za politicni okraj Tolmin je vodil Domenico Delli Santi, gradiscanskega pa Casimiro Avogadro di Quinto. Poimenovanje
sredisc civilnih komisariatov posameznih politicnih okrajev je te pred prikljueitvijo naeeloma udejanjalo italijanske nacrte za slovenski prostor v prihodnosti.
Navodila, po katerih je na zasedenih ozemljih delova10 Vrhovno poveljstvo italijanske vojske, so bila naceloma
v skladu s tedaj obstojecim mednarodnim vojnim prayom, ki je okupantu priznal pravico oziroma nalagal doltnost, da z vsemi motnimi ukrepi poskrbi za javni red in
varno javno tivljenje na zasedenih ozemljih. Podrejena
vojaska poveljstva so morala poleg izkljueno vojaskih nalog poskrbeti za ureditev razmer v zasedenih krajih, to je
skrbeti za red in mir, pomagati so morala civilnemu prebivalstvu ter lokalnim oblastem, da bi olajsali oziroma
sploh omogoeili delovanje javnih uradov. To je bilo v
skladu s tedanjimi predpisi vojnega prava, ki je pojmova10 ozemlje, ki so ga zasedle sile nasprotnika, kot operacijsko ozemlje, na katerem vojaski poveljnik zasedbenih
enot izvaja tudi civil no oblast. 7 Institut vojaske zasedbe
opredeljujeta 4. haaska konvenci;a 0 kopnovo;nih zakonih in obica;ih in priloteni Pravilnik 0 kopnovo;nih zakonih in obica;ih iz leta 1907 [H IV Pl. Sistem vojaske zasedbe obravnava haaski pravilnik v 3. poglavju, od 42. do
56 elena. Institut vojaske zasebe predstavlja skupek praviI, ki urejajo odnose med zasedbeno vojsko in prebivalstvom oziroma organi zasedene detele. Z vojasko zasedbo opredeljujemo stanje, ko se ozemlje drtave nahaja
pod oblastjo sovratnikovih vojaskih sil. Z vojasko zasedbo drtave pa okupant se ni pridobil neposredno zasedenih ozemelj, eeravno je praksa pokazala, da so bile v ozemeljskih zahtevah uspesnejse tiste drtave, ki so same ali
prek zaveznikov zasedle sovratnikova ozemlja. Vojaska zasedba je bila zaeasna in je predstavljala zaeasno pravno
razmerje med vojskujoeo drtavo, ki zaseda, ter tamkajsnjimi prebivalci in drugimi drtavami. Mednarodno pravo
je priznavalo in urejalo to zaeasno pravno razmerje. Ker
je bilo pravno razmerje zacasno, okupant ni smel storiti
nieesar, kar bi imelo obeletja trajnosti. Zasedbeno vojno
pravo je sicer posvecalo najvec pozornosti odnosu med
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okupantom in dobrinami na zasedenem ozemlju, medtern ko je Ie v manjsi meri urejalo pravice in obveznosti
okupanta do civilnega prebivalstva. Civilno prebivalstvo je
vojno pravo varovalo Ie v primeru, da so ostali miroljubni. Prebivalstvo na zasedenem ozemlju je ohranilo svoje
driavljanstvo in okupantu ni dolgovalo zvestobe, saj le-ta
ni imel suverenosti na tern ozemlju. 45. ~Ien 4. haaske
konvencije je prepovedoval prisiliti prebivalstvo zasedenega ozemlja, da bi priseglo zvestobo sovrazni drtavi.
Vendar pa se je moralo prebivalstvo podrejati ukazom
okupanta in ni smelo zoper sovratnikovo vojasko oblast
storiti sovratnih dejanj kakor tudi ne ovirati njegovih vojaskih operacij. Okupant je smel kaznovati prebivalce, toda po svojem pravu in, kot je zahtevalo mednarodno praYO, po rednem sodnem postopku. Izrekanje kolektivnih
kazni je bilo omejeno in nobene tovrstne kazni (denarne
ali drugacne) okupant ne bi smel izre~i celotnemu prebivalstvu zaradi dejanj posameznikov. Haasko pravo je pray
tako predpisalo, da morajo biti spostovani druzinska ~ast
in pravice, tivljenje Ijudi, osebna lastnina, versko prepri~anje in obredi.
Za upravljanje civilnih zadev na zasedenem ozemlju je
Vrhovno poveljstvo italijanske vojske 29. maja 1915 ustanovilo Generalni sekretariat za civilne zadeve (Segretariato Generale per gli Affari Civili) s sedezem v Vidmu.
Vodil ga je prefekt Agostino dl\damo, njegov namestnik
je bil te omenjeni diplomat Carlo Galli, v vodstvu tega
urada pa je sodelovalo tudi veliko iredentistov, ki so zeleli resevati probleme .odresenih« pokrajin. Glavna naloga urada je bila, poleg resevanja sprotnih upravnih in javnih zadev, pripraviti zasedena ozemlja za cas, ko bodo
vklju~ena v Kraljevino Italijo. Na obmo~jih, ki jih je
upravljala italijanska vojska, je zastalo delovanje vseh javnih uradov, pray tako je prenehalo delovanje industrije in
trgovine, tudi kmetijstvo je upo~asnilo svojo dejavnost,
kar vse je bilo posledica odsotnosti velikega dela civilnega prebivalstva zaradi mobilizacije in avstrijskih ter italijanskih izselitev. To je botrovalo odlo~nim ukrepom italijanskih oblasti za ponovno vzpostavitev javnega
upravnega iivljenja na zasedenih slovenskih ozemljih.
Ob prihodu italijanske vojske na slovensko ozemlje je
bilo prebivalstvo preplaseno, nejeverno in nepripravljeno,
~eprav se je v spomladanskih mesecih leta 1915 susljalo
o morebitnem prestopu Italije na stran atlantnih zaveznikov. V drzavnih uradih so sicer slutili, da se bliza vojna
med Italijo in Avstro-Ogrsko, toda za zas~ito prebivalstva
niso storili nicesar. Siovensko javno mnenje pa je bilo yes
~as prepricano 0 tern, da .ce bo treba, bomo te Lahe, te
strahopetce, tudi nabili«.BTudi na strani italijanske vojske
je bil .zmagoviti« pohod v .odresene« pokrajine pospremljen z velikim razocaranjem, saj so vojaki pri~akova
Ii, da jih bo prebivalstvo, predvsem furlansko, pozdravilo
z navdusenjem in z razvito trikoloro. Italijanske vojaske
oblasti pa si, nasprotno, niso delale utvar glede ozracja,
e
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ki je vladalo med prebivalstvom .neodresen ih. pokrajin,
saj so se zavedali, da so zasedli Italiji zelo sovrazna in Avstro-Ogrski zelo naklonjena ozemlja.
Ozra~ju nezaupanja, strahu, nepoznavanja ter negotovim varnostnim razmeram na zasedenem ozemlju moremo pripisati tudi zelo odlo~ne, po besedah italijanskega
vrhovnega poveljnika tudi eksemplari~ne ukrepe italijanske vojske v prvih tednih zasedbe. Zasedena slovenska
ozemlja so namre~ sodila v t. i. vojno ozemlje, ki je bilo
razdeljeno na ozemlje vojaskih operacij, zaledje in na
province v vojnem stanju, temu pa so sledili posebni varnostni ukrepi. Tako so vojaske oblasti v krogu 500 metroy od bojne ~rte izselile tam iivece prebivalce (okoli
12.000) in jih poslale v blii nje kraje oziroma v Italijo. Za
gibanje v operacijskem obmocju in neposrednem zaledju fronte pa je bila potrebna prepustnica.
Prve dni italijanske zasedbe slovenskih ozemelj je glede varnosti vladala precejsnja zmeda, tako zaradi bojnih
dogajanj na fronti kot tudi zaradi neurejenih razmer na
podrocju jayne varnosti in uprave. Zato so vojaska poveljstva urejala podro~je jayne varnosti in gibanja prebivalstva z razglasi, ki so odrejali oddajo orotja in razstreliva,
strogo prepoved vsakrsnih zvez s sovraznikom; svarili so,
da bodo kraji, ki bi kazali italijanskim ~etam sovrastvo ali
se jim upirali, popolnoma razruseni, predvideli so izrocitev vojaskemu sodis~u osebe, ki bi se brez vzroka potikaIe okoli italijanskih ~et, taborisc ali vojaskih naprav. Ita lijanska vojska je stroga navodila svojega poveljnika tudi
zelo natancno upostevala in morebitne ali sarno slutene
nepravilnosti so bile strogo kaznovane.
Tako je italijanska vojska 4. junija 1915 kot (nezasluzeni!) povracilni ukrep za vojaske neuspehe v krnskem delu bojis~a in tudi kot opozorilo, kaj se lahko zgodi v primeru sodelovanja s sovrainikom, ustrelila sest kmetov s
podkrnskih vasi (podoben ukrep je bil 29. maja izveden
tudi v Vilesu (Vilesse) v Furlaniji). Najpogostejsa praksa za
nadzor zasedenih ozemelj s strani vojske pa je bila internacija, to je prisilen umik sumljivih oseb. Tega ukrepa se
je pos1uievalo tudi Vrhovno poveljstvo italijanske vojske,
ki je za zascito nacionalnih interesov odredilo umik oseb,
ki bi lahko skodile driavi in nasprotniku posredovale informacije 0 sposobnostih italijanske vojske oziroma mu
kakor koli pomagale. Zato je bilo enG prvih dejanj zasedbenih oblasti .odstranjevanje, sumljivih oseb. Mednje so
sodili predvsem nosilci oblasti, na splosno pa so v sku pino . osumljenih, sod iii vsi moski med 18. in 50. letom
starosti. Obenem je potrebno dodati, da se je med italijansko vojsko v za~etnem obdobju zasedbe naselila t. i.
spijonska psihoza, kar opredeljujemo kot ozra~je nezaupanja, ki je spletlo verigo govoric 0 svetlobnih znakih,
skritih telefonih, postavljenih celo v tabernakljih, 0 (nedokazanih) vohunskih prehodih ~ez mejo. To stanje pa ni
bilo omejeno Ie na obmo~ja ob fronti in na zasedena
ozemlja, kjer so vohune videli povsod, temve~ se je v pr-
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vih dneh vojne razsirila po celotni drzavi in se posebno v
obmejnih in jadranskih mestih. Razlog za internacije pa
zagotovo titi tudi v globokem nepoznavanju kulturne,
druzbene in gospodarske realnosti obmotij ob fronti. Temeljne obtozbe, ki so pripeljale do internacij oseb z zasedenih in obmejnih obmocij so bile filoavstrijakantstvo
oziroma lojalnost avstrijski kroni, sovrazno vedenje do
italijanskih enot in spijonaza. Tern obtozbam pa se je v
primeru aretacij slovenskih duhovnikov pridruzilo se slovanofilstvo. Aretiranih in interniranih je bilo namret 18
slovenskih duhovnikov iz Posocja; del duhovnikov je bil
poslan v taboriSce v Cremoni in od tod septembra 1915.
leta izpuscen ter so pod nadzorom oblasti smeli spremIjati slovenske begunce v Italiji, ostali pa so na begunski
poti spremljali svoje zupljane ze od izselitve dalje.
Svoje delovanje so zasedbene oblasti razsirile na vsa
podrotja javnega zivljenja v zasedenih krajih. Temeljno
orodje skrbno izdelanega in pronicljivega birokratskega
aparata na zasedenih slovenskih ozemljih je predstavljalo
predvsem dosledno uvajanje italijanskega uradnega jezika v javnoupravno iivljenje. Uradovanje je namret potekalo v italijanskem jeziku, zato je porocevalec Siovenca
ogorteno zapisal: .v obcini je imela veljavo Ie lascina in
vse tiskovine so bile samo laske.• 9 V prvem obdobju zased be so bili razglasi vojaskih oblasti, posebno tisti, ki so
zadevali vprasanja jayne varnosti in gibanja prebivalstva,
objavljeni v italijanWni in slovenscini. Od samega zacetka pa so bili ukazi Vrhovnega poveljstva in dokumenti civilnih oblasti, tudi civilnih komisarjev in okrajnih sodnikov, napisani v italijanWni, medtem ko je bila zupanom
in okrajnim sodnikom prepuscena odlotitev 0 tern, ali
bodo razglase objavili tudi v slovenskem jeziku tam, kjer
bi bilo potrebno. Poslovanje med civilnim komisarjem, ki
je imel najvet neposrednih stikov s civilnim prebivalstvom, in obtinami sta lajsala siroko poznavanje italijanskega jezika domacih uradnikov ter prisotnost italijanskih
uradnikov v civilni upravi. Svojevrstno sretanje s slovenskim jezikom in s slovensko zemljo je v svoj dnevnik zapisal tudi Benito Mussolini: .Postanek v Spetru Slovenov
!Mussolini pise San Pietro al Natisone - op. P. S.I. Prva od
sedmih obcin, v katerih govorijo slovenski dialekt Nerazumljiv zame ... Tu je Stupica !Mussolini pise Stupizza op. P. S.I, zadnja italijanska vas pred vojno. Nasli smo
dobro pivo po zmemi eeni. Od tod sma prisli na crco stare meje. Ob eesti je hisa in stratno mesto. Avstrijski napisi so izginili. lelo vznemirljiv trenutek zame, ko se spominjam, da sem bil oktobra 1909 izgnan iz .vseh krajev
in detel avstrijskega eesarstva. _. Po napomem marsu
smo prispeli v Robic (Mussolini pise Robich - op. P. S.I,
prvo bivso avstrijsko vasico ... Pohiteli sma v edino gostilno. Opazil sem otroka sestih ali sedmih ler, ki se naslanja na roCaj stime in nam strete vodo. Vprasam ga: .Kako ti je ime? .Stanko.•• In potem? Otrok ne razume in
9
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II

mi ne odgovori. Vprasam neko dekle, ki precka dvoriSce.
.Pise se Robancic.' Popolnoma slovanski priimek ._ Nasel
sem napis .Nikdar Noben se ni Bil zapuseen kiv vartvo
Marjis Bil izzogen•. 10
Uvajanje italijanWne kot uradnega jezika pa ni potekalo zgolj v uradih, temvet je bilo za italijansko prihodnost slovenskega ozemlja pray toliko pomembno tudi
preimenovanje slovenskih osebnih imen in priimkov ter
slovenskih toponimov v italijanski jezik oziroma njihovo
prilagajanje italijanskemu pravopisu. Sloven ski javnosti je
to namero slikovito prikazal slovenski tasnik Slovenee, ko
je predstavil zemljevid geografskega zavoda De Agostini,
na katerem je bila zarisana nova avstrijsko-italijanska meja, avtor zemljevida Achille Dardano pa je preimenovanje
izvedel na primer takole: .In slavne vipavske Zablje so
postale laske Sable, Strie Trebusnik je menil / / da hodi
na Trigla¥, pa je sopihal na Trieomo. Neki Simon Gregorcic je pel 0 gori, ki se imenuje Krn. Italijanski uCenjak
nam sele pokaie, da je to ie ad nekdaj znani Monte Nero /...1 llatorog je imel svoje zaklade zakopane v Vagatino. Pravljicni lovei pa so menili, da hodijo na Bogatin po
llatorogove zaklade. /..1 Kranjski in tflaski krcmarji so
hodili v Dutovlje kupovat slovecega terana, ki tam raste.
Odslej bodo morali hoditi v Dotigliano.• l1 Vendar pa se
italijanske oblasti niso omejile na preimenovanje krajevnih in osebnih imen ter priimkov, temvet so se lotili tudi
notranje podobe krajev; v Kobaridu so ulice dobile italijanska imena - Via Vi!!orio Emanuele, Via Cividale. V priprave na postopno vkljutitev .odresenih. pokrajin v .matitno. driavo je bila zato vkljucena tudi posebna
toponomasticna komisija, ki je bodisi poitalijancila (t. j.
italijanskemu pravopisu prilagodila) slovenske oblike
imen ali pa jih je preprosto prevedla. Konec leta 1917 je
bil sestavljen predlog prirocnika z 2500 krajevnimi imeni celotne dezele Gorisko - Gradiske, cisalpskega dela
Kranjske, dela Triaske pokrajine in dezele Istre. Zaradi italijanske rabe slovenskih krajevnih imen so slovenski poslanci v dunajskem parlamentu naslovili interpelacijo na
avstrijsko vlado, protest pa je bil usmerjen na uradno (avstrijsko) uporabo italijanskih imen za slovenske kraje.
Drugo podrocje jayne uprave, na katerem so italijanske oblasti skrbno uvajale italijanski jezik, je bilo solstvo.
Ureditev solstva na zasedenih ozemljih je predstavljala
enega najbolj temeljnih in temeljitih posegov v zivljenje
in narodnostno tkivo v zasedenih slovenskih krajih. Italijanski okupant si je namrec od prvega trenutka zasedbe
prizadeval oblikovati italijansko solstvo, temur je pripisal
veliko civilizacijsko poslanstvo. Solstvo je bilo tudi sicer v
Kraljevini Italiji tisto podrotje javnega iivljenja, skozi katerega je skusala driava izvajati centralizirajoti pritisk na
razlicne jezikovne sku pine, ker naj bi morala drzava temeIjiti na jezikovnem in kulturnem monolitizmu. To se je
odrazalo npr. v odnosu do Francozov v dolini Aoste, pa
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tudi do 35.000 Siovencev v Beneski Siovenii i. V odnosu
do slovenske etnitne sku pine, ki je bila povsem lojalna
.driavljanka" so italijanske oblasti izvajale politiko asimilacije, prepovedana je bila raba materinstine v soli kot tudi razsirjanje solskih in veroucnih knjig v slovenskem jeziku. Poskusi, da bi ohranili sloven ski jezik, so bili
oznateni kot sramotno hotenje po vrnitvi pod staro avstrijsko oblast. Tudi predlog slovenskega utitelja Antona
Podrecce 0 dvojezitnem solskem besedilu, ki bi olajsalo
sprejemanje in utenje italijanskega jezika, je bil zavrnjen.
Zato je prevzelo poutevanje verouka v materinstini, kar je
bilo dovoljeno, poleg verske tudi civilizacijsko vlogo. Podoben predlog je novembra leta 1916 podal vojaski duhovnik pater Giovanni Semeria, ki je predlagal uvedbo
dvojezitne sole v slovenskih krajih Julijske krajine, v katerih bi tako spostovali natelo narodnosti in bi vnaprej razorotili nasprotnike t. i. italijanske Dalmacije. Predlog so
seveda zavrnile vse pristojne oblasti. Tudi v tasu italijanske zasedbe 1915-1917 je urejanje solskih razmer potekalo po navedenih smernicah. Zunanjo zgradbo avstrijskega solskega sistema so italijanske oblasti sicer zadriale
kot tudi njegov upravni sistem, kajti potrebe, predvsem pa
razmere vendarle niso omogotale takojsnje korenite
spremembe. Vrhovni stab italijanske vojske je 10. oktobra 1915 izdal okroznico 0 zatasni organizaciji Ijudske sole na zasedenem ozemlju. Z dnem okupacije so bili razpusteni solski sveti, njihove naloge je prevzel iupan
oziroma vojaski komisar, ki je vodil civilne zadeve na zasedenem ozemlju. Civilni komisar je prevzel pooblastila
okrajnega solskega sveta, medtem ko je generalni sekretariat za civilne zadeve kot osrednja detelna oblast prevzel funkcije detelnih solskih svetov in ministrska pooblastila kot driavna oblast. Prevzel je tudi nekatera
pooblastila okrajnih solskih svetov: potrjeval je imenovanja uWeljev, premestitve, odpuste in suspenze, odlotal je
o disciplinskih ukrepih zoper ucitelje, 0 zatasnem vodstvu sol in 0 dovoljenjih za odsotnosti, daljse od osmih
dni. Odlotal je 0 ustanovitvi ali ukinitvi sole, 0 preureditvi sol ali razredov, 0 zatetku in koncu solskega leta kot
tudi 0 potitnicah in urnikih. Odrejal je nadzor v osnovnih solah, v vrtcih, vzgojevaliscih in v vseh pomotnih solskih dejavnostih, tako drtavnih kot zasebnih.
Bolj zagonetno in vsekakor tete resljivo, kot je bilo
vprasanje obte zgradbe solskega sistema, je bilo vprasanje pouCevalnega jezika v razlitnih oblikah in stopnjah
solskega pouka, ki so ga organizirale italijanske solske
oblasti na zasedenem ozemlju. Ob tern je treba ves tas
upostevati, da se je razvoj solskega sistema na zasedenem
ozemlju tesno prepletal z razvojem zatasnih upravnih
struktur in v pritakovanju dokontne .resitve" to je prikIjutitve teh ozemelj h Kraljevini Italiji. Pred izbruhom vojne so bile sole na (zasedenem) slovenskem ozemlju slovenske in je Ie v nekaterih solah program dopustal
italijanski jezik kot drugi tuji jezik. Zatorej je pomenilo
uveljavljanje sole z italijanskim utnim jezikom predvsem
polititen in nacionalni problem. Obenem pa je bilo otiv-

Ijanje solstva oteteno tudi zaradi splosnih vojnih razmer,
pomanjkanja poslopij, saj je italijanska vojska zasedla vetin~ solskih stavb, pestilo jih je pomanjkanje utiteljev, ki
so znali slovenski jezik in so bili sposobni prilagoditi pouk v slovenstini tako, da le-ta ne bi ustvarjal nezaupanja
ali bil celo neposredna protiitalijanska propaganda ozirorna ne bi postal ovira za kasnejso mirno asimilacijo, ki jo
je po ocenah italijanskih oblasti zasedba te uspesno
sprotila na vseh ostalih podrotjih javnega tivljenja. Posebna tetava je bilo pomanjkanje slovenskih utbenikov,
ki bi lahko zamenjali avstrijske.
Zasedbene oblasti so se odlotile za posebno obliko
pouka na zasedenih slovenskih ozemljih, ki so jo imenovale vzgojevalista - zabavista, ter za organizacijo neobveznih solskih tetajev v italijanstini znotraj obstojetih
vzgojnih ustanov. Ceravno so italijanske zasedbene
oblasti poudarjale, da so v solskem sistemu v glavnem
obdriali avstrijsko tehnitno-administrativno ureditev, pa
tega zagotovo ne bi mogle trditi za solske programe. Zamenjali so jih z italijanskimi utnimi programi, katerih temeljne usmeritve je prevzela okrotnica 0 zatasni organ izaciji sole na zasedenem ozemlju. Nateloma so v solah
obdriali verouk, vendar pa obiskovanje pouka ni bilo obvezno, saj so ga bili opraviteni tisti utenci, katerih starsi
so vodstvu sole izrecno izjavili, da ne telijo, da njihov otrok obiskuje verouk. Verouk so poucevali duhovniki, ki so
ostali na svojih mestih oziroma so bili zacasno zadolteni
za tupnije. Obvezno pa je bilo obiskovanje pouka petja
na vseh solskih stopnjah in sicer enkrat tedensko, da bi
se ucenci tim prej naucili italijansko driavno himno. Italijanske oblasti so ugotavljale, da je v solah na zasedenem ozemlju primanjkovalo ucnih pripomotkov. Za izvajanje italijanskega solskega programa so bile seveda
potrebne tudi italijanske solske knjige, s posebnim poudarkom na zemljepisno-zgodovinskih vsebinah. Tako so
italijanske oblasti veliko pozornost posvetile prav razsirjanju in razdeljevanju vsakovrstnih knjig kot najbolj ucinkovitemu ucnemu sredstvu in temelju kulture ter vzgoje.
Tudi obeletevanje italijanskih praznikov, ki je poteka10 vetinoma na pobudo in v organizaciji solskih oblasti,
je postalo eden najbolj utinkovitih in prodornih natinov
uveljavljanja italijanske oblasti na zasedenem slovenskem
ozemlju, ker je predstavljalo vnasanje italijanske tradicije
in poskus njenega uveljavljanja na slovenskih tleh.
Tudi na drugih podrocjih javnega iivljenja so pokusaIe italijanske oblasti delovati ucinkovito. Zaradi slabih in
tetavnih zdravstvenih razmer v zasedenem Posotju so se
posebno pozornost namenile organizaciji utinkovite
zdravstvene slutbe, pri temer je bilo treba sproti in neprenehoma usklajevati potrebe civilnega prebivalstva s potrebami in zahtevami vojske; zaradi sirjenja epidemij in nalezljivih bolezni je bilo potrebno tudi tesno ucinkovito
sodelovanje z vojasko zdravstveno slutbo. Zaradi naglega
prihoda stevilCne avstro-ogrske vojske z vzhodne na jugozahodno fronto, zaradi zasedbe in bojev na fronti so
se zdravstvene razmere v Posotju nenadoma zelo poslab-
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~ale in ~tevilne nalezljive bolezni - kolera, griia, pegasti tifus ipd. - so ogroiale tako vojake kot civilno prebivalstvo.
Zato je Poso~je postalo zelo varovano obmo~je, v katerem so bile postavljene ~tevilne izolacijske postaje, laboratoriji, razkuievalni oddelki, da bi zatrli izbruhe nalezljivih bolezni. V Kobaridu je bila tako osnovana poliklini~na
ambulanta, dejaven je bil tudi zdravstveni urad, ki je bil
poobla~~en za ob~ine Kobarid, Kred in Livek in ga je
vodil kar okrajni zdravnik. V Breginju pa je delovala bolni~niea. Delovale so terenske ambulante v Kobaridu, Suiidu, Starem selu, Robi~u in v Potokih. Zdravniki so zagotavljali tudi nego na domu. V ob~ini Kred je med vojno
delovala tudi babi~ka sluiba.
Zelo dejavne so bile italijanske oblasti na podro~ju
socialnega skrbstva.
10. junija 1915 je italijanska vlada sprejela odredbo, po kateri je sklenila nadaljevati pla~ila podpor druiinam vpoklieanih v avstro-ogrsko vojsko,
ki so iivele na zasedenih ozemljih, pa tudi druiinam interniranih s strani avstro-ogrskih oblasti, kar je veljalo tudi za begunske druiine. Tak~nih podpor je bilo deleznih
15.000 druiin, skupna vsota vseh podpor od okupaeije
do 21. deeembra 1916 pa naj bi presegla 13 milijonov lir.
Pristojne italijanske oblasti so posku~ale pomagati vsem,
ki so bili potrebni denarne pomoCi. Dodeljevali so npr.
pod pore zaradi nezmoinosti dela, pod pore sirotam in
obolelim in tudi t. i. materinsko podporo za otroke ita Iijanskih vojakov. Obenem so izpla~evali tudi nadomestila
za pokojnine, kjer pa italijanske oblasti niso mogle pomagati z denarnimi podporami ali te niso zadostovale, so
poskrbeli za pomo~ v naravi predvsem z iivili, ki so jih
upravi~enei dobili na iivilske kartiee.
Gospodarsko iivljenje je na zasedenih slovenskih
ozemljih ob izbruhu vojne med Italijo in Avstro-Ogrsko
malodane zamrlo. Obdelovalne povr~ine so bile zapu~~e
ne, primanjkovalo je delovne sile, izguba pridelka in potreba po vodenju kmetijskih zadev, pa sta zahtevali ukrepanje zasedbenih oblasti tudi na tern podro~ju jayne
uprave. Za to je bil pooblas~en Kmetijski odbor pri Generalnem sekretariatu za eivilne zadeve, ki je s pomo~jo
eivilnih komisarjev organiziral pogodbene delavee, organiziral je rekvizicije prostorov, strojev, orodij, vpreine iivine in vsega potrebnega za kmetijsko dejavnost. Med prvenstvene naloge je sodilo oiivljanje zapu~~enih
obdelovalnih povrsin, kar je postalo obvezno z letom
1916. V Zgornjem Poso~ju so skupine delaveev zbirale
razpu~~eno iivino ter pobirale in skladiWle poljske pridelke. Gospodarskemu iivljenju na zasedenih ozemljih
so veliko preglavie povzro~ale negotove in spremenljive
denarne razmere zaradi menjave denarja in nihanja menjalniskega te~aja, pri ~emer je pri~lo tudi do ob~asnih
razhajanj med italijansko vlado ter generalnim sekretarjem. Vlada je varovala izklju~no driavne interese, medtem
ko je generalni sekretar vendarle kazal nekoliko ve~ posluha tudi za oiivljanje eivilnega iivljenja na zasedenih
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ozemljih in za interese tamkaj~njega civilnega prebivalstva
ter se je zavzernal za postopno ter po~asno izklju~itev avstrijskega denarja in zamenjavo z novo driavno valuto.
Vojno stanje je namre~ odvzelo eivilnemu prebivalstvu
moinosti gibanja in stem trgovanja ter poslovanja. Yes
~as zasedbe so oblasti omejevale porabo elektri~ne energije, ker so bile zmogljivosti elektri~nih naprav manjse od
potreb oziroma porabe. K oiivitvi gospodarskega iivljenja
na zasedenih ozemljih je sodila tudi ureditev javnih finane ter njihova prilagoditev italijanskemu gospodarskemu in finan~nemu sistemu. Tako so na podro~ju gospodarstva italijanske oblasti, ~e posebno v drugi poloviei
leta 1916, ko je italijanska vojska v 6. so~ki ofenzivi zasedla Gorieo, za~ele uvajati gospodarske, predvsem var~evalne ukrepe in dav~ni sistem, ki so veljali v kraljevini.
Raz~irjanje izrednih gospodarskih ukrepov z driavnega
prostora na zasedena ozemlja so utemeljevali s premikom
driavne meje na frontno ~rto, s ~imer so poenotili italijanski gospodarski in posredno tudi driavni prostor. Veliko pozornosti pa so italijanske oblasti posve~ale nemoteni preskrbi eivilnega prebivalstva z iivljenjskimi
potreb~tinami, da so eelo slovenski ~asniki 0 tern pisali:
.Ljudstvo, ki je ostalo veCinoma doma, je voja~ka uprava
dobro preskrbovala. Vse je bilo po ceni razven sladkorja
in - drvi; le-te so ~/e na tehtnico! Siromaki so dobivali livet zaston;' NajveC so dobivali rita, 1 .1, dalje makaronov
(testenin), manj pa kru~ne moke, zlasti zadnje Case. la zabelo jim je slutilo izvrstno oljCno 0Ije.«'2
Na ve~ini podrocij upravljanja javnega iivljenja na zasedenem ozemlju je italijanska driava ~e v ~asu vojne in
za~asne (!) zasedbe upravljala kot suveren. Ceprav je bilo
ozadje mnogovrstnih ukrepov predvsem pretanjena priprava zasedenih ozemelj za bodo~o vklju~itev v italijansko driavo, pa je treba poudariti, da je bila vendarle dejavnost usmerjena tudi v laj~anje iivljenjskih razmer
civilnega prebivalstva ob bojni ~rti. Italijanska zasedba
slovenskih ozemelj v obdobju prve svetovne vojne zato
predstavlja »uvajalno. obdobje za dokon~no prikljutitev
ozemelj t. i. Julijske krajine k Italiji, kot je dolotal tajni
londonski pakt iz leta 1915. V tern ~asu so italijanske zased bene oblasti mogle izbrusiti upravni aparat, ki so ga
po sklenitvi premirja dopolnile in prilagodile novim povojnim razmeram.

Izvlecek
Prispevek osvetljuje vlogo in mesto slovenskega etni~
nega prostora v italijanskih strate~kih na~rtih od nastanka Kraljevine Italije do izbruha vojne med Italijo in Avstro-Ogrsko leta 1915, ki so predstavljali temelj italijanske
zasedbe v obdobju prve svetovne vojne. Temeljni eilj italijanske zasedbene politike je bila postopna priprava zasedenih ozemelj na dokon~no prikljuWev k .mati~ni. do-
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movini. Zato so bile italijanske zasedbene oblasti dejavne
na vseh podrocjih javnega iivljenja, posebno temeljito pa
so posegle predvsem v solski sistem, v katerem so uvedIe italijanski ucni jezik in predvsem italijanske ucne vsebine. Italijanski jezik je bil na vseh podrocjih javnega iivIjenja uradni jezik; zato so spreminjali tudi slovenska
krajevna in osebna imena ter priimke v italijanski jezik ali
jih prilagodili italijanski pisavi in izgovarjavi

Abstract
Article discusses the role and place of Sloven ian ethnic territories in Italian strategic plans in the period from
nascency of Kingdom of Italy to outburst of the war

between Italy and Austro-Hungary in 1915, which represents the basis for the Italian occupation during the First
World War. The main purpose of Italian occupational
politic was gradual preparation of occupied territories for
the union with .mother country«. For this reason, Italian
occupational authority was active on all fields of public
life. Especially thorough was their intelVention in the
school system where they began to introduce mainly
Italian learning contents and to establish Italian language
as teaching language. Moreover, Italian language became
the official language in all fields of public life. Beside that,
authorities began to adjust Siovenian first names, surnames and place names into Italian manner of writing
and pronunciation and translate them into Italian.
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Mag. Marko ~tepec, Muzej novejse zgodovine Slovenije

Drobci 0 prehrani in zivljenju med
prvo svetovno vojno 1914-1918
Siabo leta po sarajevskem atentatu na habsburskega
prestolonaslednika se je maja 1915 z italijanskim napadom na Avstro-Ogrsko vojna zacela tudi na zahodnem
robu slovenskih deze!. V prispevku bom skusali orisati,
kako je vojna, ki je spremenila svet nasih ocetov, dedov
in pradedov, vplivala na iivljenje v neposrednem zaledju
fronte in na Siovenskem nasploh. Predvsem bom poudaril negativne posledice vojne na podrocju prehranjevanja
kot enega kljucnih kazalnikov razmer in sprememb v vsakdanjem zivljenju prebivalstva. Kot izhodisce sem uporabil
drobce iz zdaj ie kar obsezne spominske literature, casopisne in arhivske vire, med njimi predvsem muzejsko zbirko razglasov iz obravnavanega obdobja. Gradivo, ki ga
bom navajal, je casovno vezano na obdobje od julija
1914 do novembra 1918. Vecinoma gre za razglase IjubIjanskega magistrata, ki so vsebinsko vezani na urejanje
vecplastne problematike, ki jo je pred prebivalce slovenskih deiel postavila vojna. V povezavi z ostalim gradivom
so odlicen vir za rekonstrukcijo zivljenja v vojnem casu.
Ze beien pregled razli cnega gradiva in zapisov iz tega
obdobja prica 0 veliki prehrambni krizi, ki je precej glo1
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boko posegla v ustaljene prehranjevalne navade in obcasno celo presla v lakoto. V kroniki Ijubljanske trnovske
zupnije, ki jo je zacel pisati Fran Saleski Fintgar in jo je
leta 1933 izdal Ivan Vrhovnik, te v plVem zapisu ob zacetku vojne julija 1914 poleg zapisov 0 mobilizaciji beremo 0 porastu cene iivilom in predvsem moki.' To seveda velja za celotno Kranjsko. Razmere se od zacetka
vojne dalje zacnejo zelo hitro slabsati. Splosno obcutje
ogrotenosti se poveca po maju 1915, ko se po enem letu vojne na balkanski in vzhodni fronti, kamor odide 3.
korpus avstro-ogrske vojske, v katerem so vecinoma tudi
vpoklicani slovenski vojaki, na zahodnem robu slovenskega ozemlja, oblikuje soska fronta. Splosno zmanjsevanje in pomanjkanje zalog hrane se zacne posebej mocno
zaostrovati pozimi 1915. Takrat zacno razglasi in solske
okrotnice intenzivno pozivati k povecevanju varcevanja z
tivili, kurjavo, soljo in predvsem oljem, moko in kruhom,z
Racionalizirano prehrano, torej nacrtno varcevanje in
zmanjsevanje kolicine tivil, spremljajo razni popisi in rekvizicije - trinice in mesnice so vse bolj prazne in drage.
Zacne se govoriti 0 tako imenovani vojni moki, ki do-

. 1914 jul. 27. Nezapisnl prizer! 0 slovesu odhajajoeih mladenitev in mot Malo je rod bin, ki bl ne bile priladete. Cena livilom ie poskocila; moka, prej po 15. 16, 17 kra jcarjev, je
stala 80 vinarjev za kg. llud]e nakupuiejo najpotrebnejSe In vlatijo domay. V Ljubljanl ni nobene zaloge, ker ie vojna taka nenadoma prisla .•
(Ivan Vrhovnik, Trnovska tupnlla v llubljani. Faksimile izdaie iz leta 1933, Ljubl jana 1993, SIr. 150.)
_PQvodom delne mobilizaciJe doloca delelna vlada ZJ detelno 510lno mesto Ljubljana do prekUca za prodajo blaga _ najvi$je cene.• Na prvem mestu dolgega seznama livi! z makslmiranimi cenami ie p~enfc:na moka.
Razglas $1. 227/Mob~ 29. I 1914.
Razglas $1. 313/Mob~ 1. 8. 1914.
Razglas $1. 5250. 11.3. 1915, Poziv! VarC:ujle z tivili, posebno z moko in kruhom!
Razglas, 24. 2. 1915,0 zagolovirvi preskrbljevan ja 1 t;[om in moko.
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koncno nadomesti obicajno, rteno in psenicno bela moko. Zaradi mnogih neutitnih primesi zaene kruh postajati vse tete prebavljiv »jako nizek in razpadljiv« tako imenovani .Kriegsbrot«. Celotna prodaja pomembnih tivil in
kruha je kmalu presla na karte. 3 Kronist trnovske tupnije
si je zabeletil, da so 6. februarja 1915 zadnjikrat prisle na
milO bele temlje, sicer te pomanjsane, Z februarja pa te
poroca 0 .drobckanih crnih temljah po 4 vinarje«, ki so
po njegovem napovedovale blitajoco se lakoto. Ie julija
istega leta lahko beremo 0 velikem boju na Ijubljanskem
trgu za vsako tivilo, ki ga prinesejo branjevke na trg, med
prestevilnimi kupci in vojaki, ki na trtnico prihajajo z vozovi. Posebna zaostritev pride s slabo letino. Tako na primer posamezne dni avgusta 1915 ni bilo motno dobiti
niti moke niti kruha in redarji so morali odganjati Ijudi, ki
za svoje karte niso mogli dobiti tivil, izpred vojnih prodajaln.4 Nekoga, ki je zapel pesem »lepa nasa domovina, nirna kruha nima vina«, so redarji priprli. Fran Milcinski si je
v svojih dnevnikih 1914-1920 zabeletil za december
1915, da .stara Mici«, go spa, ki jim je obicajno prinasala
kruh, ne bo vee hodila ponj, .ker je gneca prenevarna,
enG tensko in enega otroka so te zmeckalk s Zasledimo
lahko tudi mnoge druge drobne novice 0 pretepih pred
prodajalnami v tern obdobju. Tudi Fran Mileinski v navedenem Dnevniku poroca februarja 1916 0 pretepu dveh
tensk zaradi litra mleka b leta 1916 je bil verjetno doseten eden od vrhuncev krize. lakota je seveda posebej pritiskala nitje sloje v mestih in vojake, mnogi obubotani so
po cestah prosjaeili za kruh. V prodajalnah se je vse manj
dobivalo za denar in vse vee z blagovno zamenjavo. Trgovci so jemali od kmetic moko, maslo, filol, mleko in
dajali v zameno sladkor, petrolej, kayo. Kot nadomestek
za krompir se je ob obcasnem pomanjkanju slednjega
uporabljala vrsta kolerabe, ki je obieajno slutila tudi za
krmo domaeih zivali. Kokosja jajca so kmalu izginila iz
prodajaln. Velika stiska je bila s petrolejem in tobakom.
Posledicno so vse vee izdelovali in prodajali razne nadomestke. V prodajalnah je bilo vse vee nadomestnih jedi
in pijac? V bistvu je to eas zaeetkov intenzivne industrijske proizvodnje hrane, ki povzroci duhovito pripombo, ki
naj bi prisla iz Nemeije, da se prebivalce ne bo izstrada10, ampak s hrano zastrupilo. Nadomestki so obstajali tudi za tobak in pivo - slednje naj bi imelo vse manj slada
in bilo velikokrat predvojnemu pivu podobno Ie po rumeni barvi, z grenkobo, domnevno dobljeno iz ogljika
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oziroma dodatkov kisline. Kot nadomestek za tobak se
svetuje razno listje, najpogosteje lapuhovo, orehovo, kostanjevo in visnjevo listje, ki naj bi ga namakali v lutni raztopini, raztopini solne kisline in nato v prevretku tobaka
- kot je ob neki priloznosti svetoval casopis Siovenec v
sicer se malo daljsem opisanem postopku. Dosledno
upostevanje celotnega postopka naj bi pripomoglo k visoki kakovosti tovrstno narejenega nadomestka tobaka.
Ni eudno, da si je castnik Janko Hacin v dnevniku na nekern mestu zabelezil, da je neki njegov podrejeni vojak
Bosnjak komentiral, da jim delijo tako slab tobak, da ga
se na cesti ne bi bilo vredno pobrati. 8 V zvezi z nadomestno prehrano bi veljalo dodati, da je marsikatera
»inovativna pridobitev« in prehrambna blitnjica, ki je izvirala iz vojne stiske in pomanjkanja, postala osnova kasnejsi mnoticni proizvodnji hrane in izdelkom, kot so razliene konzerve in jusne kocke. Kriza je posebej prizadela
tiste, ki so bili odvisni od nakupovanja hrane v trgovinah
- torej mestna naselja. Za posamezne dneve v juliju 1916
je bilo na primer povsem obicajno, da je bila Ijubljanska
trtnica prazna, in ee gre verjeti sodobnikom, ponudba nekatere dni v mesecu ni presegla lipovega cvetja. Pomanjkanje pa se seveda takrat ni zmanjsevalo - centralne sile
so v pravo krizo sele prihajale. 9
Doloeitev najvisjih dovoljenih cen se je v AvstroOgrski pojavilo te sredi leta 1914, ko so doloeili cene za
tito, moko in druga zivila. Kljub temu so se cene do konca vojne desetkrat do petnajstkrat in ponekod, kot na primer na Koroskem, se celo bolj poveeale. Podratitve so bile vsekakor vecje in hitrejse, kot so se povecevale place
zaposlenih. Kljub slabim razmeram in splosnemu nezadovoljstvu javno izratanje stiske v vojnem casu ni bilo zatelena in dovoljeno. V casopisu Siovenec lahko preberemo
pritozbo delavcev iz Podbrda, da zaslutijo 4 do 5 kron na
dan, da pa I kg masla stane 16 kron, I kg speha 18 kron,
in da od tega ne morejo tiveti.'O Ie od zacetka vojne so
si sledili obsirni pozivi kmetovalcem k obdelovanju zemIje in sajenju telenih in priporocanih poljsCin." Morda bi
tu veljalo omeniti gospodarsko raziskavo loteta Sorna, da
je Avstro-Ogrska te od zacetka vojne militarizirala za vojsko pomembne gospodarske zmogljivosti. Tovarne in zaposleni, ki so proizvajali material potreben armadi, so biIi po zakonu 0 vojnih dobavah iz leta 1912 podvrteni
strogem vojaskem nadzoru in z ustrezno drtavno zakonodajo so bili usklajeni tudi delavniki. Za zaposlene so bila

Razglas St. 5755, Kru~ne izkaznice za severna polovico dvorskega okraja (IV. komisija) se bodo odslei oddaiiJle v poslopju filharrnonskega druStva na Kongresnem ngu SI. 9, 31. 5.
1915.
Razglas 0 preureditvi prodaje kruha in moke, 4.11.1916.
Razglas 0 delni izpremembi prdaje kruha in moke. $eznam prodajalcev, 3. L 191Z
Ivan Vrhovnik, Trnovska 2upnija v ljubljani. Faksimile izdaje iz letel 1933, Ljubl jana, 199, stf. [51 - 154.
Razg!as Sf. 6961, 1. S. 1915, Prihodnji torek dne 4. maja 1915 otvori mestni magimat Ijubljanski mestno vajno pekariio.
Glej: Vilma 8rodnik. Preskrba ljubl jane med I. svelovno vojno, PNZ, letnik 29, St. 2, 1989, sIr. 281-323.
Fran MiI~inski, Dnevnik 1914- 1920, Siovenska mollica, Uubljana, 2000, SCT. 14Z
Pray cam sIr. 165
~Oklic za nabiranje robidn ih in jagodnih liscov vojakom v nadometilo za ~a j .• Na Dunaju, mese<a oktobra 1916.
Janko Hacin, Vsi ti mladi famje, Siovenska macica, ljubljana, 2002, su. 54.
Poziv c. in kr. vojnega ministrstva 1i1 nabiriln je sIebel in liscja kopriv.
Razglas k 29.479,0 nabiranju divjega kostanja, teloda in iira na Kranjskem, 29. 9. 1916.
navedeno po Jole ~orn, Siovenci in gospodarski po!o2a j v prvi svetovni vojni, Zgodovinski ~asopis, letnik 1981. ~t. 1- 2, str. 57- 81.
Razglas ~t. 38.852, Kmerovalcem AvSlrije, C. kr. poljedelski minister, Dunaj, 19. 8. 1914.
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v primeru upornosti pristojna vojaSka sodiSca. Drtavna
uprava je vse bolj posegala v gospodarstvo, nastajale so
posebne uprave, kot je bila npr. uprava za surovine, katerih cilj je bila uvedba ucinkovitega centralno vodenega
vojnega gospodarstva. Cesar je pooblastil vlado, da ima
glede oskrbe prebivalstva in gospodarstva na voljo vsa
sredstva. Po nemSkem zgledu so v Avstro-Ogrski ustanoviii vrsto central za pridobivanje in razdeljevanje potroSniSkih dobrin: Centralo za prehrano, krmo in bombat,
Centralo za volno in kovine, Vojni titoprometni zavod in
druge. Ob koncu vojne je tako delovalo te vec kot 90
raznih central in z njimi povezana siroko razvejana vojaSka birokracija. 12 Kot zanimivost velja dodati, da so se nekoc skupne centrale za obe drtavni polovici zacele deliti
na avstrijske in ogrske. Ogri, ki so bili s svojim titom in
drugimi poljedelskimi pridelki precej pomembni, so vse
bolj uveljavljali svoj separatizem z namenom, da bi ustvarili polotaj, ki jim bo v prihodnosti jamcil vecjo lastno drtavnost - vse to je v povezavi s slabimi letinami seveda
Se slabSalo prehranjevalne probleme. Na drugi strani pa
so bile vse mocnejSe ideje 0 enotnem skupnem srednjeevropskem prostoru, kar je vsekakor imelo tudi politicne
posledice. Pri tern se je, kar ni zanemarljivo, vse boli
zboljSevala tudi skupna centralno vodena koordinacija
vojaSkih operacij na bojiScih.
Seveda je tudi v zaveznici Nemciji, na katero je bil avstro-ogrski gospodarski prostor vse bolj navezan, takrat
zavladala prava lakota. 13 Pomemben vzrok vedno vecje
krize in gospodarskega neuspeha je bilo dejstvo, da se je
zelo omejila mednarodna trgovina, saj je bil celoten prostor pod gospodarsko blokado nasprotnih antantnih sil.
Po nekaterih virih se je NemCija in stem seveda centralne sile, prehrambnemu in gospodarskemu zlomu izognila z zasedbo Romunije in izkoriscanjem njenih energetskih in gospodarskih virov.14 Najhuje je bilo v velikih
mestih, od Berlina prek Dunaja do Trsta. Casopis Edinost
je pogosto porocal 0 trtaSkih razmerah v nekoc cvetocem
pristaniScu, iz katerega se je zaradi pomanjkanja in blitine vojne veliko prebivalcev izselilo. Novice 0 pomanjkanju kruha, vedno manjSih obrokih maScobe na osebo, crno borzijancih, unicenih vagonih krompirja zaradi zdravju
Skodljive kakovosti in 0 blagovni menjavi, ki se je odvijala tudi prek malih oglasov, so posta Ie sta lnica vojne. Na
Obali je bil vpeljan nadzor ulova in prodaje rib. NajhujSa kriza je nastopila pozimi 1916-191Z
Prebivalci mest so vse bolj hodili z nahrbtniki po hrano na podetelje k sorodnikom in prijateljem, s katerimi
so menjavali blago za blago, kljub temu da so pristojne
oblasti skuSale zaradi preprodaje in zlorab tudi to menja-

vo omejevati. Franc Rueh, castnik IZ peSpolka, je v casu
svojega dopusta v ljubljani odsel k sestri poroceni v
Zumberak na HrvaSkem in k sorodnikom v Metliko in
Kostanjevico, da je dobil moko, litol, suhe slive, Struco
kruha za po poti in malo svinjskega mesa. IS Tobak, petrolej, sladkor so posta Ie dragocenosti z veliko menjalno
vrednostjo. Zaradi sploSno slabih razmer pa se je pojavIjalo tudi pravo tihotapstvo l6 z mnogimi prvinami nasilja.
Tako imenovano ,veritniStvo« kot znacilni ,otrok vojne in
pomanjkanja« naj bi v povezavi s .sploSnim padcem moralnih vrednot. prineslo Skodljivo in na talost precej razSirjeno ponarejanje tivil. Predvsem v moko so se dodajaIe razne snovi od plevela in tagovine do mavca. 17 Ko je
septembra 1918, tik ob koncu vojne zaradi vsega tega pristojni minister izdal prepoved prekupcevanja in nakupa
tivil na podetelju, so mnoge mestne uprave, med njimi
tudi Ijubljanska, ki so se zavedale, kaj to pomeni za mestne prebivalce, zahtevale nemoten promet za trgovino z tiviii. In res se je zaradi nevarnosti se vecje lakote kmalu
popustilo, zato so bila .romanja z nahrbtniki« ponovno
dovoljena, toda sarno ce so ti tehtali do 20 kg in sicer za
socivje, krompir, jajca in maslo. PrenaSanje moke in drugega blaga je ostalo prepovedano.
Pomanjkanje hrane tudi v vojaskih enotah ni bilo nic
manjSe. Ko je slovenski castnik lanko Hacin odSel k svoji boSnjaSki enoti in nato naprej na vzhodno fronto, se v
svojih zapiskih na odhod v vojno spominja neprevidnega
Dunajcana, ki s seboj ni vzel nobene hrane. Zato mu je
bil zelo hvaleten .za klobaso, salama in sir, ki jo je z njim
bratsko delik Malo kasneje se jima je pridrutil neki dunajski zdravnik, .ki je prostovoljno hitel na bojiSce pomagat trpecim«, kot si je zabeletil pisec, in ta je .imel s seboj celo peceno gosko«, ki so si jo seveda razdelili. IB V
zacetku decem bra 1914 je obedoval v Brnu in njegov
.castniski« jedilnik je Se vedno vkljuceval .juho, naravni
zrezek, kompot, torto«, zato je bil naslednji dan zelo nezadovoljen, ko v najboljSem hotelu niso imeli nic razen
.mrzlega narezka in kave«.19 0 pomanjkanju zacne porocati Sele kasneje s prve bojne erte, ko je zaradi slabe in
dolge poti postalo oskrbovanje vse slabSe in tetje. Tu je
zacel deliti usodo z mnogimi veckrat lacnimi kot sitimi
vojaki, v razmerah soSkega bojiSea tudi tejnimi, saj je bi10 na kraSkem terenu precejSne pomanjkanje vode in je
Sele vojska za zagotavljanje svoje preskrbe zgradila mnoge nove vodnjake. 0 lakoti si je Franc Rueh, ki je s kranjskim IZ pespolkom prepotoval mnoga bojiSca, v dnevniku zapisal, da so castniki za polotaji v dolini Asse na
Tirolskem, kjer se je polk nahajal proti koncu vojne, igraIi tarok, ko je prisel .star raztrgan vojak in prosil kruha, in

Jate ~orn, Siovenei in gospodarski polata! v prvi svetovn l vOjni, Zgodovinski casopis, letnik 1981, St. 1-2, str. 57-81.
James Taylor, The drama of the larder: Germany's food crisis 1914- 1918, Im perial War Museum Review No 7, su. 101 - 109.
M late ~orn. Siovenei in gospodarskl poJo!aj v plYi svetovni vojni, Zgodovinski casopis, letnik 1981, $(. 1-2, stt. 57-81.
IS Franc Rueh. Moj dnevnik 1915·1918, Siovenska malica, ljubljana 1999, str. 223.
16 Svoje sre(anje s tihmapstvom II voJnem obdobJu opise Henrlk Tuma v kratki ertid Tihotapci. Henrik Tuma. [ua velike 'laine, Nova Gorica, 1994.
17 ljubllanska kronika, KronJka slovenskih mesr, lelnik 1934, Sir. 62.
18 Janko Hadn, Vsi Ii mladi fa ncje, Siovenska malica, ljubljana, 2002, str. 25.
1'1 Prav tam sIr. 28-29.
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ker ga ni dobit ie zaeel bridko jokati.«20 Tudi Ivan Matieie
iz znanega slovenskega 2Z domobranskega pespolka,
kasnejsega 2. gorskega strelskega polka, se zadnjega obdobja vojne spominja po tern, da je »pritisnil glad, kakrsnega nismo se obeutili. Iskali smo koruznih strokov po
opustosenih njivah, pobirali koruzno zrnje, tolkli si ga v
granatnih lupinah in si na ta naein pripravljali debelo moko za polento. Yes polk je pel to talostno pesem, ker sicer bi bili tiste dni poginili od gladu, kajti zaloge so posIe. Zjutraj smo dobili malo pretganke, opoldne prazno
juho z zeljem, a zveeer zopet pretganko. Kruha ni bilo po
tri dni, a nato je dobilo deset mot podolgovat hlebeek,
iz katerega je gledala slama ...« Polk, katerega vojaki so izkusili mnoga bojisea, je bil takrat na rezervnih polotajih
ob Piavi in ,namesto kruha in mesa« so dobivali okupacijski denar, za katerega pisec pristavlja, da ga .nismo
mogli pretveeiti«. Vojakom je bila po besedah pisca »edina tolatba vin~, ki ga je bilo polne kleti v tako velikanskih sodih, da nismo se videli takih«, in ki ga je »ves polk
pil na prazen telodec«ZI
Iz easa priprav na preboj fronte pri Kobaridu in Tolminu, ki so ga uspesno izpeljale skupne avstro-ogrske in
nemske enote, obstaja mnogo drobnih notic 0 sporih
med nacionalno mesanimi zavezniskimi enotami. Mnoge
med njimi je posredno povzrocila tudi problematika prehrane, pijaee in z njo povezani dogodki. Tako obstaja vee
podatkov 0 nezadovoljstvu civilistov in avstro-ogrskih vojakov glede vedenja nemskih vojakov in 0 konfliktih med
nemskimi in domaeimi narodno mesanimi avstro-ogrskimi
polki. Eden takih zapisov iz Kranja poroea, »da so nemske
eete zelo oblastne«, da »slovensko govorico oznaeujejo za
lajanje«. V Kamniku naj bi si nemski vojaki sami doloeali
cene za kosila, in sicer 1,60 K, kot stane v Nemeiji, in naj
bi zavrnili plaeevanje pijaee in podobno,22 Kot si je zabeletil Fran Mileinski, je prihajalo tudi do veejih zaostritev
med vojaki. Tako naj bi se »V Kranju stepli Nemci in Cehi
zaradi domnevno boljse hrane, ki naj bi jo dobivali Nemci, in ialitev v smislu: .pomije so za avstrijske vojake«. V
pretepu, ki je sledil, naj bi bilo vee poskodovanih in celo
mrtvih. Do podobnih pretepov naj bi prihajalo tudi drugje in posledieno se Nemci pogosto pritoiujejo nad neprijaznim sprejemom s strani civilistov in seveda obratno. 23
Trnovski kronist je svoje misli 0 pomanjkanju za zadnji dYe leti vojne oziroma zakljucno obdobje strnil z besedami: .1917-1918 je bed a naraseala. Vse je zdihovalo in
hrepenelo po miru.«24 Razmere v letu 1918, v zadnjem letu vojne, so bile kljub nekaterim uspehom na bojiseu za
avstro-ogrsko monarhijo precej obupne. Na vzhodni
fronti z Rusijo, ki je oktobra 1917 doiivela revolucijo, so
topovi utihnili. Na zaeetku leta 1918 so se zaeela mirov-

na pogajanja v Brest Litovsku na podlagi premirja, ki je bi10 sklenjeno leta 191Z Uspesni predor fronte v skupni avstro-ogrsko-nemski ofenzivi oktobra 1917 je premaknil
frontno erto iz Posoeja na reko Pi avo. Kljub obeasnim
ostrim spopadom se italijansko-avstrijska frontna erta
praktieno doseiena ie novembra in decembra 1917, ni
vee bistveno spreminjala. Stanje na zahodni fronti z vkljueitvijo Zdruienih driav Amerike v vojno je bilo za sile osi
vse bolj neugodno. Vojna je seveda pray tako intenzivno
divjala na balkanskem bojiseu. Kritieno stanje monarhije
in splosno razsirjeno nezadovoljstvo so med drugim nakazovali upori vojaskih polkov z veeino slovenskega
mostva: v Judenburgu, (IZ pespolk, 12. 5. 1918), Radgoni (91 pespolk 23. 5. 1918), Murauu na Zgornjem Stajerskem (Z lovski bataljon, 14. 5. 1918) in kasneje tik za
frontno erto v Codroipu (2. gorski strelski polk, 24. 10.
1918) in drugi upori, kot sta dobro znana upora mornarjev v Boki Kotorski in Pulju. Ne da bi poenostavljali veeplastne vzroke bi lahko rekli, da je nezadovoljstvo raslo
soeasno z zmanjsevanjem koliCine kruha ter porastom
stevila mrtvih in ranjenih. Zvestoba tradicionalni monarhiji in njenim vrednotam je vse bolj upadala. V zadnjem
letu vojne, v letu 1918, je bil eden glavnih problemov tako posameznikov kot tudi drtavnih gospodarstev vsesplosno pomanjkanje in izerpanost. Kaksne so bile razmere po preboju fronte, se za obmoeje Gorice lepo zrcali
v pisanju zdravnika Bogdan Kazaka, ki je v reviji Mladika
leta 1935 objavil svoje, kratke »zdravniske spomine«, v
katerih je zapustil zgovorno poroeilo in razliena prieevanja 0 razmerah v neposrednem zaledju fronte in po ruseni Gorici v obdobju vojne. Tam je med drugim zapisal:
»Prijatelj je opisoval, kako strahotno je iivljenje nasih Ijudi: i.e ob prihodu je vojastvo unieilo vse poljske pridelke
in pobralo kmetijam vso iivino. V kmetskih hisah se sopirijo eastniki in podeastniki ... Najhuje trpi ienstvo mlajsih in srednjih let. Na dnevnem redu so posilstva, ki jih
nikdo ne kaznuje. Zgodilo se je tudi, da je dekle zabod10 nasilneia z njegovim bajonetom. Toda iivljenjska stiska je v nekaterih drutinah ie tolika, da se tene prodajajo za denar, kruh, moko, sladkor in druga iivila, da z njimi
otimajo sebe in svoje otroke pred lakoto.« Bogdan Kazak
je bil eden tistih redkih, ki je poleg znanega patra Franeiska Ambrota, varuha cerkve in samostana na Sveti Gori in Kostanjevici, ostal yes cas vojne v Gorici. Gorico po
umiku Italijanov torej po avstrijsko-nemskem proboju je
opisal z besedami: ,Vse hise za Gradom so bile po rusene, na cesti je leialo polno razne sare, eelad pusk, zabojev z naboji in zavoji, velike mnotine izpraznjenih in polnih ploeevinastih posodic s hranivi. Med te saro so se
mimo sprehajale zavaljene podgane v gostih rojih, ki se

20 Franc Rueh, Moj dnevnik 1915-1918, Siovenska macica, l jubl jana, 1999, ser. 19B.
21 Ivan MatiCiC, Na krvavih poljanah, UCiteljska tiskarna, Ljubl jana, 1922.
22 Fran MilCinski, Dnevnik 1914-1920, Siovenska malica, lj ubljana, 2000, sIr. 285- 286.
2J Fran MilCinski, Dnevnik 1914- 1920, Siovenska matica, ljubljana, 2000, m . 288.
H
Ivan Vrhovnik, Trnovska 1upnija v Ljubl jani, Faksimile izda je iz leta 1933, Ljubl jana, 1993, su. 166.
Koledar za nabiranje 1918: . Nabiranje in izrabljanje vseh divjih plodov in odpadkov ie nujna ponebno in nam olaj~a, da vzrrajamo! Glavna nabiralnica pri c. kr. uradu za prehran jevanje Ijudi, Dunaj, 1. okraj Traunerhof.
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zame niso niti zmenile, jaz pa sem se jih iz studa ogibal,
da nisem stopa I po njih.• V nadaljevanju njegovega opisa
beremo: »Zunaj je bila tema, tu in tam nekoliko razsvetljena s cudnimi baklami. Posamic ali v majhnih grucah so si
netili ogenj plen iScoci vojaki z zvitki cunj ali papirja. Bi10 je tiho, Ie cvililo je nemarno zoprno od dalec in blizu,
tudi meni pod nogami. Vsak drugi ali tretji korak sem stopil na podgano, ki je zacvilila in neusmiljeno cvilila toliko casa, dokler je niso pOirle tovariSice. VCasih se mi je
katera te golazni zaletela v bedro in me skuSala ogristi,
toda hvala Bogu, nosil sem takrat mocne usnjate golenice, da mi ni moglo do tivega. Ni se mi hotelo boja z
ostudno iivadjo, saj se mi je od samega gnusa obracal
telodec. Nisem vec vzdigoval nog pri hoji, da ne bi katere pohodil, marvec sarno drsal sem po tleh .• Ob tern razmiSlja, 0 vlogi gnusnih podgan, ki so na neki nacin pocistile ostanke nesnage in odpadkov, ki jih ni nihce
pospravil. .Kdo naj vzdrtuje snago v vojaSkih rovih in zakopih, kdo naj pobira mrlice, ki jih nihce ne pokopuje,
kdo naj pospravlja ostanke pokopanih, ki jih mecejo granate iz grobov? Na vsej dolgi bojni crti se belijo oglodane kosti in lobanje, a nikjer ni sledu 0 razkrajajoci se mrtvacini.« Pi sec tudi poroca, da je na okrajnem glavarstvu z
ogorcenjem porocal 0 »brezmiselnem divjanju vojaWne«
in prosil strainike, naj zavarujejo njegovo stanovanje pred
pustoSenjem. »5mejali so se mi dobri motje, ces da so
brez moci nasproti vojastvu, ki ima po nekem starem in
nepisanem pravu svobodo plenjenja v osvojenem mestu
in ozemlju.« Na njegovo pripombo, da v Gorici .niso v
sovratnikovem mestu in ozemlju ti divjaki!., je dobil odgovor: .Kdo naj dopove to razliko tolpam, ki so se navadile ropati ie po Galiciji!. V zvezi z dogajanji v Gorici in
.glede podganjega redarstva, so se njegovemu pripovedovanju cudili sorodniki in znanci v Ajdovscini, ki pa so
se lahko prav kmalu prepricali 0 resnicnosti njegovih besed, ko so se .trume podgan«, razselile po Vipavski dolini. Oziroma kot je Bogdan Kazak duhovito pripisal, so
podgane, »opravivSi vojno zdravstveno slutbo, iskale place po nasih praznih shrambah,.2S
V zvezi z nasiljem avstrijskega vojastva v casu prodora
najdemo nekaj zabeletk tudi pri Franu Milcinskem, ki si
je zabeleiil razli cne vojne vtise, govorice in vesti: .Nasi
streljali v polne sode in lovili vino v celade. Pri Asiagu bil
ves bataljon pijan. Nasi divjali, grdo poceli z ienstvom.
Sef zdravnik dr. Pepek zdihoval: Ti barbari kaj bodo naredili, ce pridejo v Benetke.• 26 Hitri umik italijanske vojske
prek reke Tilment je raztegn il prodirajoce enote prek celotne ravnine med reko 50co in mocvirnatimi podrocji ob
reki Piavi, kjer se je oblikovala nova frontna crta. Kot je na
podlagi arhiva poveljstva armadne sku pine marsala 5veto-

zarja BoroeviCa ugotovil Josip lontar, so .te prve dni januarja 1918 zacela usihati prehrambena sredstva Benecije •. Prehrambna kriza, ki je nastopila pri obeh v mocvirna
obmocja vkopanih armadah te sredi januarja, se je februarja izrazito zaostrila in marca 1918 dosegla svoj prvi viSek, ki se je najlepse zrcalil v dejstvu, da je .povprecna telesna teia vojakov padla na 50 kg,P Josip lontar je
objavil ohranjeno brzojavko poslano Boroevicevemu poveljstvu z dne 21 maja 1918, v kateri se opozarja na lakoto: .Pri danasnjem obisku fronte je nastopilo mostvo
nekega odlicnega pespolka v deputaciji ter prosilo za izboljsanje menaie, ker morajo umreti od lakote. Preprical
sem se, da odpade 50 g mesa na mota za dobo 24 ur.
Pri takSni dotaciji mora v kratkem popolnoma odpovedati delovna sposobnost cete. Tudi poloiaj glede moke je
bed en, izboljsanja ne gre vec odgoditi.. Boroevicev odgovor in narocilo piscu porocila nadvojvodu Jotefu je bilo,
'naj energicno nastopi proti taksnim pojavom, ki pricajo
o nevarno omajani vojaski disciplini, in da .deputacij
mostva ne pozna vojaski pravilnik in da je to obtalovanja
vreden pregresek zoper disciplino,.2S V taksnem stanju je
bila vojska v casu zadnje neuspeSne ofenzive junija 1918.
Tu je morda treba dodati, da je pri avstro-ogrski armadi
ob Piavi terjala veliko irtev malarija, ki se ji je avgusta
1918 pridruiila in se mocno razsirila se grita. Sirjenje bolezni je bila seveda posledica izcrpanosti, pomanjkanja in
slabe prehrane. Po podatkih, Boroevicevega arhiva, ki jih
navaja Josip lontar je dnevno zbolelo okoli 70 mot. Ie
ob neuspesni ofenzivi na Piavi junija 1918 se je moralo
vrhovno poveljstvo prvic v casu vojne javno »opravicevati. zaradi nezadovoljstva ob velikem stevilu trtev.
To je ozadje tetkih razmer v katerih je bil v Ljubljani
avgusta 1918 ustanovljen Narodni svet in v katerih je monarhija prisla do svojega konca.29 5eptembra 1918 se je
se vedno zniieval dnevni obrok kruha in moke, kar je seveda stopnjevalo javno nezadovoljstvo in sumnicenja glede neenakopravnosti Ljubljane z drugimi mesti monarhije. Tako imenovana Mestna aprovizacija za Ljubljano je na
podlagi podatkov za Kranjsko ugotavljala, da ima zalog
krusne moke Ie se za nekaj dni, zato je v telji, da bi preprecili preprodajo, dodatno poostrila nadzor in sprejela
dodatne ukrepe v zvezi s trgovino in cenami kruha. Vse
to kate na zaostritev te tako nevzdrtnih prehrambnih in
z njimi povezanih socialnih razmer v mestu in podetelju.
V obdobju pred prevratom naj bi mladina v Ljubljani
in drugih krajih ob skrajno okrnjenem Solskem pouku
. pohajkovala sestradana in slabo oblecena, po cesti. .vsa
peza tivljenja leii na tenah, na materah. Kakor sence lazijo po mestu iscoc hrane. Ali za to so karte, sarno karte
opravicujejo iivljenje.,JO Glede obleke niso bili slabo ob-

25 Bogdan Kazak, V vojaSki sluzbi, Mladika, drutinski list s podobami, letnik 1935.
H Fran Mil~inski, Dnevn ik 1914- 1920, Siovenska maricJ, lju bljana, 2000, sn.302.
27 Josip lomar, Arhiv poveljsevJ armadne skupine mar~la Svetozarja Boroevi(a, Kron ika, lemik 1956, Sf. I, sIr. 39-4Z
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29 Marko ~tepec. ~AV5tro-Ogrska ie prisra vedno Zil enD ideja prepozno .. _ 0 livljenju v prevratnem obdobju, V: Siovenija od prve svelovne vojne do koroSkega plebiscita in Rapalla,
Muzej navejse zgodovine, ljubljana, 2000, su. 41-50.
JO ljubljanska kronika, KlOnika slovenskih mesl, letnik 1934, SIr. 63.
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leceni Ie otroci. Ce gre verjeti tovrstnim zapisom, je bilo
tudi veeinsko prebivalstvo precej slabo obleceno. Mestna
vi ada je v zvezi 5 civilno obleko zaprosila vojno ministrstvo, da nameni za vojastvo nerabno obleko civilistom, a
ni bila posebej uspesna, saj tudi vojska ni vee pokrivala
vseh svojih potreb. S posebnimi dobrodelnimi akcijami so
se zbirale obleke za begunce. V zvezi z obleko si je MiIcinski ie oktobra 1916 zabeleiil zanimivo opombo 0 vojni kot dobrem krojaeu: Nceraj sem narocil ieni, naj mi
pri stari salonski suknji, ki jo bom zdaj pozimi spet zacel
nositi, presije gum be, ker je lani nisem mogel zapeti. Danes jo je sprico snega dala iz omare, pomeril sem jo in
mi je pray, deloma se ohlapna. Vojna nima Ie izobilja
eticnih in vzgojnih sil, ampak je tudi dober krojac.,31
Vsaj ie od poletja 1918 naj bi se ozracje razpada v zaledju vse bolj odratalo na pomanjkljivi javni varnosti, kot
to imenujejo takratni casopisi. Po cestah in ulicah je bilo
namree vse vee nezadovoljnih vojakov in dezerterjev, ki
naj bi ogroiali varnost in iivljenja. Posebej pa so varnostne razmere za civilno prebivalstvo posta Ie pereee, ko so
se novembra bolj ali manj neorganizirano zaceli domov
vraeati vojaki. Glavnina avstro-ogrske vojske, navelicane
vojne, se je iz notranjosti Italije vraeala domov v prvih
dveh tednih novembra. Ob cestah in ielezniskih postajah
so za njimi ostajali kupi odvrtene in zapuscene vojaske
opreme, ostankov oroija, vozov, avtomobilov in konj.
Ceste so bile polne vojakov, ki so se vraeali domov, in
prizori razsula so naznanjali novo obdobje.
29. oktobra 1918, na dan prve manifestacije v novoustanovljeni drtavi so bili po prieevanju sodobnikov mesta, trgi in vasi zaviti v slovenske narodne zastave. Trgovine in uradi so bili zaprti, prebivalci so slavili konec vojne
na ulicah in v razlienih lokalih. Iz his so vihrale narodne
zastave in mesta na Siovenskem so hitro dobila slovensko
podobo. Ozracje je bilo podobno, kot ga je za Prago opisal dr. Ivan Lah, ki je kot ranjenec docakal konec vojne in
monarhije v bolnisnici: .Bil je ponedeljek, zato jutranji listi se niso izsli. Nihce se ni vedel, da smo dOiiveli veliki
dan. Ob desetih plane v naso sobo znanec: Avstrija je kapitulirala ... In na vseh obrazih ena sama radost, ena sama misel, en smeh. Kapitulirala je. Z nekaterih his so ie
vihrale zastave. Srecujemo vojake, mahajo nam ie od dalee v pozdrav. Ravnokar so bili odvrgli gumbe z napisom
K s svojih eepic. Proti nam je pripeljala iena otroka: Glej,
mama, ta ima se gumb na eepici, pravi decko in kaie na
nas. Zdaj smo sele vedeli, kaj se godi. Avstrije je konec.
Sneli smo cepice in odtrgali gumbe.«32 Kaksen pomen so
imeli simboli, ki so jih vojaki razlienih narodnosti ob prevratu odvrgli, lepo opiSe Franc Zupancic, castnik 2 Z do-

mobranskega pehotnega polka, ki je zakljucni del vojne
preiivel v Rusiji kot ujetnik. Ne brez povezave s kasnejsimi dogodki v Pragi pise 0 Cehih, da .imajo s seboj velikega psa, ki ga klicejo Franc lotef in ima po celem iivotu vse polno kapnih rozet«.33 Tudi Ivan Lah je poiskal
trobojni trak, ki mu je ostal od .nekega boiicnega daru.,
si pripel na eepico .nas deklaracijski znak« in odsel na
Vaclavski trg. Ob tem se spominja: .Glej, ie se vali po sredi trga crna masa Ijudi. V ospredju neso velikega cesarskega orla z zlomljenimi perutmi. Neki decek je snel z
njega avstrijsko krono in jo je posadil sebi na glavo, nekdo je nataknil plocevinasti Viribus unitis na dolg drog in
dva bijeta s palicami po njem. Tak se vali sprevod naprej
navzgor proti spomeniku sv. Vaclava. Smeh, krik, pesem,
ploskanje, vse se izpreminja v eno samo bucno pesem.
Invalid je odpel svojo medaljo in jo obesil raztrganemu
orlu v kljun. Kdor ima se tako medaljo, stori pray tako.
Kmalu je yes orel v medaljah. Ta strasna zver, pred katero
smo trepetali cela stoletja, je danes Ijudstvu v zasmeh.
Dovtip sledi dovtipu. V slovesni procesiji smo prinesli orla do spomenika. Tam smo ga vrgli na tla in razbili.«34 Tudi v Ljubljani so poleg dvojezicnih napisov na uradih in
trgovinah simboli in spomeniki minule driave posta Ii prve irtve narodnega navdusenja. Fran Milcinski si je zapisal, da je bil na silvestrovo leta 1918 odstranjen kip cesarja Franca lotefa: .Zjutraj so bile planke okoli
cesarjevega kipa na Siovenskem trgu razmetane, doprsni
kip pa odstranjen.« Enako se je zgodilo kipu Radetzkega. 3S Dva dni kasneje so .mladi Ijudje po kavarnah pobrali nemske liste in jih setigali pred kazino«.36 To so Ie
drobci sirsega zgodovinskega procesa, ki presega namen
pricujocega zapisa.
Naj sklenem z izkusnjo vrnitve domov, ki jo je opisal
Ciril Prestor, ki se je prek Budimpeste vracal domov z balkanskega bojisea in si za 20. oktober zapisal v dnevnik:
.Na vlak, da cim preje uidemo solunski armadi, posebno
Francozom, ki so mocno pritiskali za nami. Vendar tako
hitro niso mogli, kakor smo mi beiali.« V Budimpesto je
prisel 6. novembra ponoci oziroma zgodaj zjutraj in opisal takratno ozraeje: .Hodil po mestu brez cilja in iskal
smeri proti domu. Ogerski iandarji in narodna strata nam
vse pobrala. Kot beraci smo hodili po mestu. Sel preko
mosta eez Donavo iskati kolodvor, da se odpeljem proti
domu. Se znasel na kolodvoru in se odpeljal proti Pragerskem .• 0 Pragerskem si je Z novembra, ki ga je stel kot
svoj 1566. dan vojne, zabeleiil: N postaji strasno streljanje. Pokanje pusk huje kakor v fronti in se ponoCi. Se vozil iz Pragerskega proti Zidanem mostu laeen in tejen. Se
tema. Strasno streljanje na postaji. Ob 5. uri zjutraj 8. no-

Fran Mil<:inski, Dnevnik 1914-1920, Siovenska matiea, Ljubl jana 2000, ser. 20I
G!ei: Vilma Brodnik, Preskrba beguncev in vojnih ujemikov II ljubljani med pNO svelOvno 'Ioino, Kronika, letnik 37, ~t. 3, 1989, SIr. 226- 230 in Vilma Brodnik. Dobrodelnost v LjubIjani med prva svetovno vojno, Kronika, lelnik 38, ~ c. 1-2, 1990, str. 56- 64.
12 Ivan wh. Druga knjiga spominov, l jubljana, [940, str. In
n Franc ZupanCit:, Dnevnik 1914-1918. Siovenska matiea, Ljubljana, 1998, SIr. 275.
H Ivan Lah, Druga kniiga spominov, Liubliana 1940, str. 178.
15 Fran Mil(inski, Dnevnik 1914-1920, Siovenska matica, ljubljana, 2000, Sfr. 411. Avtor kipa Franca lolefa je bil kipar Svetoslav Peruzzi. Oml je Ie podsravek z 2ensko figuro - alegorijo mesta liubljane.
36 Pray tam Sfr. 415.
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vembra prisel pred domaco hiso. Nisem mogel nobenega priklicati. se vlegel pred prag in zaspal. Zjutraj me je
zbudil hisni gospodar. Zopet doma, konec trpljenja.,37

Povzetek
Avtor v prispevku pise, kako je soska fronta vplivala na
iivljenje v neposrednem zaledju in tudi sicer na slovenskem ozemlju. Poudari posledice vojne na podrocju prehranjevanja kot enega kljucnih kazalnikov razmer in sprememb v vsakdanjem iivljenju prebivalstva. Za ta cas je
znacilno veliko pomanjkanje prehrambnih in drugih iivIjenjskih dobrin, uvedene so bile iivilske nakaznice, precej razsirjena pa je bila tudi lakota. Prispevek je pisan na
temelju spominske literature, casopisnih in arhivskih viroy. Zakladnica podatkov je zlasti muzejska zbirka razglasoy iz obravnavanega obdobja. Avtor je uporabil predvsem razglase Ijubljanskega magi strata, ki so bogat vir
podatkov za rekonstrukcijo iivljenja na siovenskem med
prvo svetovno vojno.

Slika 1: Propagandni plakat
5 pozivom k zbironju in oddaji

Abstract
In the article author investigates the impact of Isonzo
Front on life in Sloven ian territory in general and in its
immediate hinterland. He stresses the impact of war on
the field of alimentation as one of the key indicators of
circumstances and changes which population has to face
in everyday life. The main characteristics of that period
were great shortage of provisions and other goods,
famine and the introduction of ration cards. The article is
based on memorial literature, journalistic and archival
sources. The true treasure house of information represents museal collection of public proclamation from that
time. For this reason, the author brings into use Public
proclamations of Ljubljana City hall that represent rich
source of information, which enables the reconstruction
of life in Slovenia during the period of First World War.

Slika 2: Otroci pred »Mlekarno dojencev« v begunskem tabori',:u Steinklamm

kopriv iz caso prve svetovne voine

Slika 3: Vrnitev domov
iz begunstva, rozglednico

Slika 4: Kuhinja v zaledju !ronte pri Kostanjevici no Krosu

37 Ciril Prestar Ko sem nosil vojaSko sukn jo. Pot po svelU ad leta 1913-1918; V: Oto luthar, 0 1alosti nit; besede, str. 196- 198.
Eva Holl, D~evnik Cirila Prestorja iz I. svetovne vojne, Kronika, letnik 1986, $t.1-2, srf. 87.
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Slika 5 : Natavarjanje snega za potrebe oskrbovanja z
vodo avstro-ogrskih vojakov no visokogorskih polozajih
v Krnskem pogorju; pot iz Prehodcev no Peske

Slika 6: Cesta proti srediscu Vidma z odvrzeno opremo
in ostanki umikajoce italijanske vojske po preboju fronte
oktobra 1917 pri Kobaridu in Tolminu

• Slikovno gradivo je last
Muzeja novejsa zgodovine
Siovenije.
Slika 7: V vrsti za hrano. Iz albuma delavnic 5 . armade,
ki so v okolici Ljubljane delale za potrebe bojev v Posocju

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dr. Milica Kacin Wohinz, Institut za novejso zgodovino

JUGOSLOVANSKO-ITALIJANSKE POGODBE
MED DVEMA SVETOVNIMA VOJNAMA
Do Osima, ki je zaprl ,jadransko vprasanje., po drugi
vojni spremenjeno v »trtasko vprasanje«, imamo 10k meddrtavnih pogodb med Italijo in Jugoslavijo. Na zemljevidu Primorske in Istre je bilo v letih od 1914 do 1956 vrisanih nit manj kot 15 mejnih crt, od katerih je bilo
sed em, vkljutno s sosko Ironto udejanjenih.
Pogodba med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Siovencev
in Kraljevino Italijo sklenjena v Rapallu 12. novembra
1920, je odtrgala od slovenskega naradnega telesa
32Z230 prebivalcev, to je dobra tetrtino vseh Siovencev,
strnjeno naseljenih na ozemlju, ki je predstavljalo skoraj
tretjino slovenskega etnitnega ozemlja. Le mesta Gorica,
Trst in v Istri so bila narodnostno mesana ali veeinsko italijanska. Skupaj s 35.000 Siovenci Benecije, prikljueenimi

Italiji ie leta 1866, je bilo po prvi svetovni vojni v Italiji
okrog 360.000 Siovencev in 152.500 istrskih Hrvatov.

Zedinjenje Italije
Z Rapalsko pogodbo je Italija zakljueila svoje zedinjenje - Risorgimento.
Tetnja po pridruiitvi zadnjih stotisoeev Italijanov, ki so
po zedinjenju drtavic na polotoku 1860-1866 se ostali
v habsburski monarhiji - v Julijski krajini jih je bilo po
stetju 1910, 421.444, nekaj deset tisoe rudi v Dalmaciji,
vee sto tisoe na Tridentinskem in Gornjem Poaditju -, je
spodbudila iredentistieno gibanje, to je gibanje za odre-
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Sitev sonarodnjakov izpod habsburSkega iezla. Italijansko
iredentisticno gibanje je v slovenskem kolektivnem spominu demonizirano, ker je stremelo po ohranitvi nadoblasti Italijanov v narodnostno meSanih mestih in predvidelo naravno asimilacijo drugorodnih Ijudstev v zaledju
teh mest. Za italijansko driavo pa je ta .0dreSitev. pomenila tudi odskomce za prodor v Podonavje in na Balkan.
Ta cilj je postal dosegljiv po izbruhu prve svetovne vojne poleti 1914. Italija je kot Clanica Trizveze z Nemcijo in
Avstro-Ogrsko razglasila nevtralnost, toda prevladalo je gibanje za intervencijo v vojni. Nacionalisticna struja, z zunanjim ministrom Giorgiom Sydnijem Sonninom in predsednikom vlade Antoniom Salandro (njegova je parola
-sacro egoismo nazionale.)' je videlo v vojni moinost ne
samo za dokontanje zedinjenja italijanskega naroda, temvet tudi moznost za uvrstitev Italije med velesile. Tako je
italijanska vlada zaeela tajno trgovati z Dunajem in z antantnimi silami, dokler niso le-te s tajno Londonsko pogodbo 26. aprila 1915 italijansko intervencijo v vojni proti centralnim silam vnaprej poplatale z ozemljem, ki je
pripadalo habsburSki monarhiji, na katerem so poleg Italijanov iiveli tudi Nemci, Siovenci in Hrvati. Na vzhodu je
mejna trta Londonskega pakta potekala po razvodju med
ladranskim in Crnim morjem, na ladranu je bila Italiji obIjubljena osrednja Dalmacija z otoki. Londonski pakt je
Italiji dodelil tudi tridentinsko ozemlje z luino Tirolsko,
imenovano Gornje Poadiije - Alto Adige, naseljeno z
okrog 200.000 prebivalci nemSke narodnosti. Obljubljeno deielo na severovzhodu so imenovali Venezia Tridentina, dezelo na vzhodu pa Venezia Giulia.

Pariska mirovna konferenca
V letih 1919-1920
Italija je kot sobojevnica antantnih sil priSla iz prve svetovne vojne kot zmagovalka in je bila uvrSeena med velesile. Mirovna konferenca v Parizu (1919-januar 1920) razmejitve z novonastalo Kraljevino SHS ni reSiia. Italija, ki je
soodlocala v svetu cetverice, to je skupaj s Francijo, Anglijo in Zdruzenimi driavami Amerike, je zahtevala mejo po
Londonskem paktu, pa Se Reko, ki je ta pakt ni prisojal Italiji. Londonski pakt je bil glede vzhodne meje prakticno ze
realiziran (in preseien), saj je Italija po sklenitvi premirja v
imenu antante 3. novembra 1918 takoj zasedla ozemlje
GoriSke, Trsta, Istre, dela Notranjske in Dalmacije. Zasedbena vojaska uprava v lulijski krajini je storila vse, da bi to
ozemlje dobilo italijansko lice, s timer bi bila mirovna
konferenca postavljena pred izvrseno dejanje. Sem spada
tudi pozig slovenskega Narodnega doma v Trstu 13. julija
1920. Toda italijanske ozemeljske interese na vzhodu, zaradi katerih je stopila v vojno, je ogroial nastanek nove
driave ob ladranu - Kraljevine Srbov, Hrvatov in Siovencev, kar bi ie samo po sebi zahtevalo revizijo Londonskega pakta, saj je bil sklenjen zoper habsbursko monarhijo.

Zato je italijanski general Pietro Badoglio ie konec leta
1918 pripravil tri projekte za razbijanje te nove driave.
Mirovna konferenca ni reSila .jadranskega vpraSanja •.
Tudi neposredna pogajanja od februarja do junija 1920
med italijanskim predsednikom Nittijem in jugoslovanskim zunanjim ministrom Trumbicem so se izjalovila. Brez
odgovora je ostal zanimiv malo znan predlog voditelja
Vseslovenske Ijudske stranke in bivsega deielnega glavarja, protisrbsko usmerjenega Ivana SuSterSita. Med mirovno konferenco marca 1919 je italijanski vladi v tajnosti
predlagal ustanovitev hrvaSko-slovenske republike pod
italijanskim protektoratom, v zameno za protektorat pa bi
odstopila od Londonskega pakta. Toda Kraljevina SHS,
ustanovljena decem bra 1918, je bila mednarodno priznana sele poleti 1919, ob podpisu Versajske pogodbe.
Kraljevina SHS je na mirovni konferenci najprej zahtevala etnitno mejo to je ob vzhodnem robu furlanske
niiine, brez slovenske Beneeije. Zatem je predlagala arbitraio predsednika ZDA Wilsona, ki je med svojimi 14
toekami predvidel razmejitev med Italijo in Kraljevino
SHS po .Iahko dolotljivih narodnostnih trtah •. Zdruiene
driave Amerike niso bile podpisnice Londonskega pakta,
njihov predsednik mu je nasprotoval tudi zato, ker je bil
tajen, s eimer je prisel v konflikt z italijansko delegacijo.
Njegov mejni predlog, t. i. Wilsonova erta pa tudi ni tekla po .Iahko dolotljivih etnienih linijah., saj je to linijo
krepko prekoracila proti vzhodu. Na severu je prepuseala
lugoslaviji, to je Sioveniji, Ie cerkljanski, idrijski, postojnski in ilirskobistriSki okraj, Hrvatom pa tretjino Istre
vzhodno od Ucke in reke Rase ter vso Dalmacijo. Wilsonov predlog sta odbili tako italijanska kot jugoslovanska
delegacija. lugoslavija se ga je oklenila kot zadnjo
moinost v bilateralnih pogajanjih, a je bilo prepozno.
Wilsona namrec ni bilo vee na mirovnem prizoriseu.

Pogajanja

V

Rapallu leta 1920

Bilateralni pogovori v Rapallu so se zaeeli 8. novembra 1920. V jugoslovanski delegaciji so bili predsednik
vlade Milenko Vesnic, zunanji minister Ante Trumbic ter
minister za finance Kosta Stojanovic; v italijanski pa premier nove vlade (od julija 1920) Giovanni Giolitti, zunanji minister grof Carlo Sforza in vojni minister Ivenoe Bonomi. Italijanska stran je predloiila kompromisno mejno
erto. Vztrajala je na strateski meji Londonskega pakta do
Sneinika, lugoslaviji pa je prepuseala Dalmacijo razen
mesta Zadar in nekaj otokov, za Reko je predlagala neodvisnost. Vesnic je predlagallinijo blizu Wilsonovi erti s korekturami v korist Italije. 10. novembra je Sforza obvestil
Trumbica, da italijanska stran ne bo odstopila od svojega
predloga, razen glede Visa.
lugoslavija je priSla v Rapallo skrajno oslabljena. Obkroieno s sedmimi sosedi, od katerih Ie eden ni imel z
njo mejnih sporov, so njeno integriteto tudi navznoter
ogroiale sredobeine sile, zlasti HrvaSka; na Koroskem je
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izgubila plebiscit; nanjo sta pritiskali podpisnici londonskega pakta Anglija in Francija. Italijanska delegacija jo je
postavila pred ultima!: ali italijanski kompromisni predlog
ali Londonski pakt. Tako je jugoslovanska delegacija v stirih dneh pristala na vse, kar je zahteval italijanski kompromis, na .tisto, kar ni mogla spremeniti«, kot je porocal v
Beograd Milenko Vesnic.

Rapalska pogodba leta 1920
Rapalska pogodba je bila podpisana 12. novembra

1920. V prvem clenu je dolocala mejo po vrhovih: Peclalovec-Triglav-Moiic-Porezen-Blegos-Crni vrh nad Cerkn im-Bevki-Hoted rsica-Plan i na-lavornik-Biska goraGrii-Sneinik-Kastav-vzhodno od Matulj v morje. Na
severu je torej Italija dobila avstro-ogrske deiele Gorisko
- Gradiscansko, Istro, Trst z okolico, od vojvodine Kranjske politicni okraj Postojno, sodni okraj Idrijo, brez obcin
Ziri, a z deli obcin Grcarevec, Planina in Logatec, od Koroske sodni okraj Trbii in obcino Bela pec. To ozemlje je
poimenovala Venezia Giulia - lulijska Benecija, primorski
Siovenci pa so jo poimenovali lulijska hajina, v protest
proti italijanski ,Venezii«. Italija je dobila na ladranu Zadar z okolico in otoke Lastovo, Palagrui, Cres in Losinj z
manjsim okoliskimi otoki.
Rapalska meja je na severu prekoracila londonsko creo
v skodo Siovencev, na ladranu pa je bila umaknjena v korist Hrvatov. Od razvodja na lavorniku je namrec meja zavila vzhodno od Postojne do vznoija v Planini od tu na
Sneinik in do morja. Sneinik je postal v italijanski mentaliteti simbol italijanske zmage. Dalmacija je pripadla KraIjevini SHS, glavni kompromisni doseiek pa je bila ustanovitev svobodne driave Reke. Septembra 1919 jo je zasedel
pesnik Gabriele DJ\nnunzio s prostovoljci - legionarji, ki
jih je zbral v Ronkih (Ronchi dei legionari). Po sklenitvi Rapalske pogodbe ga je italijanska vojska pregnala s silo in
obstreljevanje Reke z morja je v italijanski zgodovini znano kot .krvavi boiic« - .Natale di sangue«. V sedmem
clenu pogodbe sta se kraljevini obvezali priznati pripadnikom in drustvom italijanske manjsine v Dalmaciji ekonomske, kulturne, jezikovne, verske in druge pravice ter pravico do opcije za italijansko driavo, brez obveze do izselitve.
Poseben dokument je bila »AntihabsburSka konvencija«, s
katero sta se driavi obvezali prepreciti povratek Habsburianov na prestol Avstrije in Madiarske. Italijanska poslanska zbornica je Rapalsko pogodbo ratificirala 5. januarja
1920, jugoslovanska vi ada pa pogodbe ni predloiila narodni skupscini zaradi javnega ogorcenja. Objavila jo je v
uradnem listu 8. decembra 1920, udejanjena pa je bila s
kraljevim ukazom 26. junija 1922.

'11····,Ij.t,...,.",..22J

Jugoslovanska manj!Una
v ltaliji
Rapalska meja je bila izrazito strateska meja, utemeljevali so jo tudi kot historicno, mislec na rimski imperij in
oglejski patriarhat, pri cemer nekaj sto tisoc ,drugorodcev«, pripadajocih neznatni in neznani »slovanski« etniji,
ni nikomur nic pomenilo. Nobena pogodba jih ni omenjala, kaj sele da bi jim priznala status narodne manjsine;
prepusceni so bili Italiji brez jamstva za ohranitev narodne individualnosti, Ie v parlamentu so italijanski driavniki in sam kralj Vinorio Emanuele III. zagotavljali spostovanje njihove kulture in tradicij in zbornica je sprejela
tudi resolucijo glede te zascite. Tvorec Rapalske pogodbe,
grof Carlo Sforza, je tri leta po podpisu, 1923, takole pisal Giovanniju Giolittiju: »lugoslovani so bili v Rapallu ie
na robu obupa ... S soglasjem sosedov smo spremenili v
Italijane pol milijona lugoslovanov in dosegli posebne
privilegije za nekaj tisoc Italijanov, ki so ostali v Dalmaciji. Vesnic (predsednik jugoslovanske via de) in njegovi sodelavci so od mene ostro zahtevali, naj dam dolocena
kulturna porostva za Siovane v Italiji. Odlocno sem odklonil. Dejal sem, da nove driave morejo in morajo dajati porostva, tako velika sila kot je Italija, pa jamci ie s svojo civilizacijo in strpnostjo. (Kako zelo sem se moti!!
Vendar je bila to srecna zmota.)« (Apih, str. 61)
Rapalska pogodba naj bi bila v nacrtih njenih oblikovalcev uvod v dobre sosedske odnose med driavama,
vendar je to preprecila fasisticna vlada, ki je prevzela
oblast oktobra 1922. V jadranskem prostoru je vodila
hegemonisticno in revizionisticno politiko, posebno sovraino do lugoslavije. Italijanski nacionalizem in fasizem
sta namrec zaradi izgube Dalmacije in Reke lansirala slogan 0 .pohabljeni zmagi« - .vittoria mutilata«, kar je ie
generiralo revizijo komaj podpisane pogodbe, ceprav je
Mussolini ob prevzemu vlade pristal na njene dolocbe.
Medtem ko je beograjska vlada hotela cim prej uresniciti
pogodbo in doseci evakuacijo italijanske vojske iz Dalmacije in otokov, je fasisticna vlada stremela k prikljucitvi samostojne driave Reke k Italiji, s cimer je pogojevala dobre odnose s sosedo. Srbiji in posebej kralju Aleksandru
Karadjordjevicu Reka ni dosti pomenila, predstavljala je
predvsem simbol nezadovoljnih Hrvatov in Siovencev.

Rimska pogodba leta 1924
Septembra 1923 so se na pobudo Mussolinja zaceli
tajni pogovori med Italijo in lugoslavijo glede trgovine in
politicnega zbliievanja. Pripeljali so do dveh pogodb »Sporazuma med Italijo in Kraljevino SHS 0 Reki« in
,Pakta 0 prijateljstvu in prisrcnem sodelovanju«. PodpisaIi so ju v Rimu 21 januarja 1924, za jugoslovansko stran
predsednik vlade Nikola Pasic in zunanji minister
Momcilo Nincic, za italijansko pa predsednik vlade Benito Mussolini.
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Sporazum 0 Reki je doloeal ukinitev svobodne drtave
in njeno prikljueitev k Italiji. Jugoslovanski manjSini na
Reki je zagotavljal enake pravice, kot jih je imela italijanska manjSina v Dalmaciji. Jugoslavija je prepustila Reko v
zameno za politieno pogodbo, ki naj bi zagotavljala dobre odnose z nevarno sosedo. Pakt, katerega vsebino je
predlagala jugoslovanska stran, je doloeal medsebojno
pomoe pri zaSeiti stanja, kakrSnega so vzpostavile mirovne pogodbe, nevtralnost v primeru neizzvanega napada
ene ali druge strani in medsebojne posvete v primeru tistih mednarodnih zapletov, ki bi zadevali interese podpisnic. Veljal je pet let. Predstavniki slovenske in hrvaSke narodne skupnosti v Italiji so si zaman prizadevali, da bi
pogajalci sprejeli tudi mini maine nacionalne pravice za
drugorodno manjSino v Julijski krajini.
Pogodbi 0 prijateljstvu in Reki naj bi koneno reSili tako imenovano . jadransko vpraSanje' , zato ju veasih imenujemo tudi .jadranski pakt•.

Nettunske konvencije leta
1925
Sledilo je Se 32 konvencij, sprejetih v Nettunu 20. julija 1925, ki so urejale tista vpraSanja, ki so med drtavama
ostala odprta (telezniSki promet, promet turistov, skladiSea,
medsebojne finanene obveznosti, ribarjenje na Jadranu).
Doloeile so pravice pravoslavne jugoslovanske skupnosti
na Reki in pravice italijanskih driavljanov v Dalmaciji.
Ker so konvencije dajale velike gospodarske privilegije Italiji na Skodo Hrvatov v Jugoslaviji, pa Se obsetne
pravice italijanski manjsini v Jugoslaviji in nikakrsnih pravic jugoslovanski manjsini v Italiji, jih narodna skupseina
v Beogradu ni hotela ratificirati. V Ljubljani, Beogradu,
Splitu in v Sibeniku s bile januarja 1928 protiitalijanske
protestne demonstracije. Sele po odhodu hrvaSkih poslancev iz skupseine, zaradi uboja poslanca Stjepana Radica, je okrnjena narodna skupScina 13. avgusta 1928
ratificirala konvencije. Mussolini je pogojeval podaljSanje
pakta 0 prijateljstvu z ratifikacijo konvencij. Ko je ta zapadel januarja 1928, ga je na jugoslovansko proSnjo sicer podaljsal za eno leto, toda januarja 1929 ga ni hotel vee podaljsati.

ltalijansko ))obkrozanjecc
Jugoslavije
Dejansko je .prijateljstvo, med drzavama trajalo manj
kot sest let, saj se je te z zaeetkom fasistienega totalitarizma po novembru 1926 stopnjevala italijanska protijugoslovanska kampanja. Italija je ogrotala Jugoslavijo s
sklepanjem zavezniStva z njenimi sosedami, eemur recemo .obkrolanje, ali .obkoljevanje. Jugoslavije. Po paktu
z Albanijo je stopila na Balkan. Sprejela je ustaSko emig-

racijo, podpirala separatizem in spodbujala incidente na
jugoslovanskih tleh (velebitska vstaja 1932). Po atentatu
na kralja Aleksandra Karadjordjevita 9. oktobra 1934 v
Marseillu so se odnosi med drtavama znaSIi na najnizji
stopnji; da bi prepreeila Se veeji konflikt, je Jugoslavija pri
svetu Drustva narodov obtotila Madtarsko za atentat.
Proti italijanski drtavi in faSizmu pa se je z jugoslovansko
pomoejo in podporo italijanske antifaSisticne emigracije
razvilo mocno podtalno .orjunaSko-tigrovsko, gibanje, ki
je z nasilnimi akcijami poskuSalo ustvariti pogoje za gverilo v primeru italijanskega napada na Jugoslavijo. Zatrto
je bilo s prvim trtaSkim sodnim procesom pred Posebnim
sodiSeem za zaseito drtave septembra 1930.

Ciano-Stojadinovicev
sporazum leta 1937
Leta 1935 sta se drtavi zaceli priblitevati, tudi zato ker
Jugoslavija ni uvedla sankcij zaradi italijanskega napada na
Etiopijo. Sklenili sta trgovsko pogodbo (26. 9. 1936) in
uvoz-izvoz casopisov. Mussolini je v Milanu I. septembra
1936 izrazil pripravljenost Rima, da v odnosih z Jugoslavijo .odpre novo stran., cemur je sledila tretja politiena
pogodba imenovana Ciano-Stojadinovicev sporazum. V
pogajanjih med drtavama leta 1936 je Jugoslavija telela
reSiti prioritema vprasanja italijanskega prodiranja na Balkan, italijanske pod pore ustaStvu in, prvie, koncesije za
svojo manjsino v Italiji. V sporazumu, podpisanem v Beogradu 25. marca 1937, sta se obe strani obvezali spoStovati skupne meje, in ee bi bila ena trtev neizzvanega napada tretje sile, bi se druga vzdriala vsakrSne akcije, ki bi
koristila napadalcu. Potrdili sta Se, da se v medsebojnih
odnosih ne bosta poslutevali vojne in da bosta vse spore
reSevali z miroljubnimi sredstvi. Dolocila 0 prijateljstvu in
sodelovanju so bila naperjena proti poseganju Nemeije
na obmoeje italijanskih interesov na Balkanu. V cetrtem
elenu sta se drtavi obvezali, da na svojem ozemlju ne bosta pomagali kakrSni koli dejavnosti, ki bi bila usmerjena
proti teritorialni integriteti ali obstojeeemu redu druge
podpisnice. To je pomenilo, da Italija odreka podporo ustaSkemu gibanju, Jugoslavija pa podporo iredentistienemu
gibanju primorsko-istrske emigracije v Jugoslaviji.
Zahtevo po koncesijah jugoslovanski manjSini je italijanska stran sicer sprejela, a Ie usmo. Zunanji minister Galeazzo Ciano je javno obljubil: enega ali vee easopisov v
>srbo-hrvasko-slovenskem, jeziku, pouk teh jezikov v nekaterih razredih osnovnih Sol ter njihovo nemoteno uporabo
v cerkvi, obnovo nekaterih kulturnih in gospodarskih
druStev in amnestijo obsojencev. V besedilo sporazuma pa
teh koncesij italijanska stran ni hotela vnesti, da ne bi dezauvirala svoje dotedanje politike in prakse do .drugorodne, skupnosti. Obljube so bile Ie deloma izpolnjene. Amnestirani so bili konfiniranci in zaporniki, obsojeni zaradi
narodne dejavnosti (ne pa tudi komunisti), namesto casopisov je oblast dovolila verski meseenik Svetogorska kralji-
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ca (april 1938-november 1939), glede druStev je potrdila
Ie statute srbskih pravoslavnih skupnosti v Zadru, na Reki
in v Peroju. Na tihem je dopuScala zdruzevanje in pollegalne kulturne priredirve primorskih Siovencev. Stojadinovic je
v spominih zmotno zapisal, da je z energicno akcijo dosegel, da je .naSim sonarodnjakom, posebno se Siovencem
v Julijski dezeli olajSano in zagotovljeno mirno kulturno in
nacionalno zivljenje _ da Beograd zna poskrbeti in je sposoben zaScititi naS zivelj zunaj meja Jugoslavije«. Siovenci
namrec niso dobili obljubljenih koncesij, Se manj pa istrski Hrvati. Predsednik Kongresa evropskih narodnosti Josip
Wilfan je ugotavljal, da je sio Ie za dYe gesti, ki pomenita
sarno to, da je faSisticna Italija prvic priznala, da ima v svojih mejah narodno skupnost z lastno individualnostjo in
ne sarno neozavescene skupine drugorodcev.

Zakljucek
Jugoslavija je s pogodbami in sporazumi odbijala in poskusala ustaviti pritisk mocne in nevarne sosede. Ker je bila notranje sibka, je bila nadvse zainteresirana za mirno
sOiitje, zato je nenehoma popuscala. V ta namen je celo
svojo polmilijonsko manjSino v Italiji zavestno zrlVovala, Ie
na tihem ji je materialno in moralno pomagala. Italija je
pristajala na pogodbe 0 prijateljsrvu, da bi takticno prekrivala svoje agresivne namene. To je tudi ocena nekaterih italijanskih zgodovinarjev. Koncno je Italija ne sarno prekrsila
Rapalsko pogodbo, ko je aprila 1941 prekoracila rapalsko
mejo, pac pa je to mejo celo driavnopravno iznicila. Z okupacijo Jugoslavije in prikljucirvijo Ljubljanske pokrajine je
mejo premaknila z razvodja med Crnim in Jadranskim morjem na Savo. Italija je po drugi vojni naceloma vztrajala na
ohranirvi rapalske meje s stalisca, da je ni dolocil fasizem,
pac pa antifasisticni driavnik Carlo Sforza, ki je bil po vojni spet zunanji minister v kar stirih vladah.

der should be preserved since, according to them, that
border was not determined by fascist authorities but by
antifascist statesman Carlo Sforza who was a minister of
foreign affairs in four Italian governments after the war.
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Abstract
;

AVSTAIJA

Yugoslavia used contracts and agreements as means of
defence and annulment of the pressure of a powerful and
dangerous neighbour. Because of its inward weakness it
was highly interested in a peaceful cohabitation and that
is why it always opted for appeasement policy. For that
reason half a million minority in Italy was deliberately sacrificed and only secretly financially and morally supported. Italy gave consent to all friendship contracts just to
cover the aggressive intentions. This is also the judgement
of some Italian historians. Finally Italy broke the Rapal
contract on April 1941, when its troops crossed the Rapal
border, and with that act actually legally rescinded the
contract. When Italy occupied Yugoslavia and incorporated Ljubljana province the border was shifted from the
watershed between Black and Adriatic Sea to river Sava.
After the Second World War Italy insisted that Rapal bor-
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Slika 1: Ozemlie naselieno s S\ovenci, ki so po prvi voini
oslali zunai Sioveniie (Vir: Ervin Dolenc, Ales Gabri'::
Zgodovina 4. DZS 2002, sIr. 106.)
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Slika 2: Predlogi a razmejitvi med Ilalija in Jugaslavija po prvi svelavni vajni liz arhiva dr, Milice Kacin Wahinz,
risal Zmago Orale,)

2S ,Jflll .•.,IIII,. ., ••I.

Zahodna meja od Londonskega pakta do Osimskih sporazumov

h.:ta 1925
Sliko 3: Jugoslovonski gronicor in itolijonski obmejni
stroznik ob ropolski meji no mejnem prehodu liri Osojnico leta 1925 (Hroni Muzej novejse zgodovine
Siovenije.)

Sliko 4: Itolijonsko propogondno rozglednico
(Fotogrofijo hroni Goriski muzej.)

Sliko 5: Nostop srednjesolske mlodine z uCiteljisco
v Tolminu v tridesetih letih 20. stoletjo. Pred dijokinjomi
je profesorico Cesiro Ferro (Fotogrofijo hroni Goriski
muzej.)

Sliko 6: Benito Mussolini v Koboridu septembro 1938
(Fotogrofijo hroni Koboriski muzej.)

Sliko 7: UCiteljico in ucenci osnovne sole v Suzidu med
obemo vojnomo. Mlojsi deCki nosijo uniforme fosisticne
orgonizocije »Figli della lupo«, s crko M (Mussolini),
storejsi decki po nosijo uniforme orgonizocije Bolillo,
deklice po uniforme »Piccole Itolione« (Fotogrofijo hroni
Goriski muzej.)

Sliko 8: Dijoki pred dijoskim domom v Tolminu
v tridesetih letih 20. stoletjo v uniformoh Gll - Itolijonsko
liktorsko mlodino. (Fotogrofijo hroni Goriski muzej.)
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Dr. Milica Kacin Wohinz, Institut za novejso zgodovino

Primorsko odpornistvo med
dvema svetovnima vojnama
Odpor primorskih Siovencev med dvema svetovnima
vojnama se je odrazal v odklanjanju italijanske drzave, ki
je zasedla in prikljucila ozemlje, naseljeno z neitalijanskim
prebivalstvom, zoper voljo tega prebivalstva, in v odporu
proti fa~izmu, ki se je enacil z italijanstvom in z driavo.
Okrog pol milijona juznih Siovanov, ok. 360 000 Siovencev (vkljucno z Bene~kimi) in ok. 152 000 Hrvatov v Istri
in Kvarneru je bilo prepusceno italijanizaciji, saj jim meddriavne pogodbe niso jamcile za~cite narodnosti. Za Italijane so bili ,slavi«, uradno pa .allogeni - drugorodci«. Ze
v letih voja~ke zasedbe (1918-1921), je drzavna oblast s
preganjanjem izrazanja slovanskih custev in favoriziranjem
italijanskih storila vse, da bi prikazala dezelo Julijsko krajino kot italijansko. V teh letih so se Siovenci pridruzevali
revolucionarnemu delavskemu gibanju, ki je preplavljalo
Italijo, zaupajoc njegovirn nacelom 0 socialni pravicnosti
in narodni enakopravnosti. Tudi zato je »obmejni fa~izem«
skoval pojem .slavocomunisti«, ko se je razglasil za zastavonoSo italijanskih interesov ob vzhodni meji. Ob usmeritvi v protislovanstvo, povezano s protiboljsevizmom, je
strnil dobrSen del italijanskih sil in razvnel skrajni nacionalizem za boj proti dvema sovraznikoma hkrati. Prvi odraz
te ofenzive je bil pozig slovenskega Narodnega doma v
Trstu 13. julija 1920. Odpor Siovencev in Hrvatov se je
odrazal v skupnih delavskih manifestacijah in stavkah ter v
spopadih s faSisti in okupacijskimi silami. NajvidnejSi primeri upornosti so bili razglasitev in obramba t. i. .Labinske republike« aprila 1921, upor istrskih kmetov na ProStini in lincanje faSisticne cete, ki je 15. maja 1921, priSla iz
Kopra v Marezige, da bi kalila parlamentarne volitve. Stirje
faSisti so bili ubiti.

Polititni drustvi EDINOST
V letih 1918-1928
Po prikljucitvi dezele k Italiji so slovenski predstavniki
in poslanci v rimskem parlamentu izrazili driavi lojalnost,
tudi legitimni faSisticni vladi, da bi po legalni poti zaScitiIi narodne pravice manjSine. Cilj narodnjaSkih politicnih
druStev Edinost, liberalnega s sedezem v Trstu in krScanskosocialnega s sedezem v Gorici, je bil prepreciti italijanizacijo slovensko-hrvaSke narodne skupnosti, da se bo
nekoc neokrnjena po mirni poti, s sporazumom s sosedi
in posebno z italijansko driavo pridruzila svojima maticni,

rna narodoma v Jugoslaviji. lojalnost do drzave in oblasti
se je zdela edina realna in mozna politika za reSevanje posameznih delov narodne stavbe, ki so jo nacrtno spodkopavali zakoni, zacenSi z .gentilijevo« Solsko reformo, ki je
odpravila pouk v maternem jeziku (1923). Bitka za narodne pravice je bila najbolj intenzivna v intervencijah slovensko-hrvaSkih poslancev v rimskem parlamentu in neposredno pri predsedniku vlade Benitu Mussoliniju.
V letih 1921-1924 so bili poslanci Josip Wilfan, duhovnik Virgil Seek, Karol Podgornik, Josip lovrencic in Hrvat Ulikse Stanger. V naslednji mandatni dobi, do leta
1928 Ie Se Wilfan in Engelbert Besednjak, ki sta bila obenem voditelja, prvi narodnoliberalne, drugi krScanskosocialne struje. Nastopali so s proSnjami in groznjami, da se
bodo Ijudje uprli, da bo vsak dom postal Sola in vsi starSi ucitelji, da bodo Ijudje, ki so zdrzali vecstoletni germanski pritisk, zdrzali tudi italijanskega. NaSa politika do
nas je najboljSi ucitelj,« je zagrozil Besednjak, .VsakrSen
poskus raznaroditve bo naletel na najbolj odlocen in nezlomljiv odpor.« 1 Nastopali so pogostoma skupaj s poslancema nemske manj~ine z Juzne Tirolske, ne pa tudi s
komunisticnimi poslanci iz Julijske krajine, med njimi je
bil Joze Srebrnic iz Sol kana. Komunisti so se disciplinirano omejevali na razredni boj. Doma, med Ijudmi, pa se je
odpor razvijal na polju kulture in tradicije, z gojenjem narodne zavesti, z izdajanjem periodicnega tiska, leposlovne in strokovne literature, s pevskimi zbori in gledaliSkimi
prireditvami, ki so jih organizirala prosvetna, mladinska,
socialna, sportna, gospodarska in druga druStva. Okrog
400 druStev, nosilcev .iredentisticnega gibanja«, kot so
jih obtozevale oblasti, je bilo zaradi tega do srede leta
1927 razpuScenih. Knjiznice so Ijudje poskrili na podstreSja. Zadnji sta bili ukinjeni politicni druStvi Edinost v
Trstu in Gorici, hkrati ko so s potekom zadnje demokraticno izvoljene zbornice konec leta 1928 zapadli poslanski mandati. Tedaj je slovensko-hrvaSka narodna skupnost
izgubila zadnje predstavnike v italijanski drzavi in kot subjekt prenehala obstajati. Z lojalnostjo do oblasti, pa tudi
zaradi politicne pogodbe z Jugoslavijo, ki je veljala do
konca leta 1929, so narodni voditelji dosegli podaljsanje
zivljenja manjSinskih politicnih instituciji za dYe leti, s
cemer so ustvarili pogoje za podtalni odpor, medtem ko
so bile vse italijanske nefaSisticne stranke z zakonom za
zaScito drzave ukinjene ze konec leta 1926.

Vsi nutopi primorsko-lstrskih poslancev v ltaliji, 0 katerih osredn ja Siovenija Ie malo ve, so obiavlieni v izvirniku v ~Iiri h zvezkih dtuStva Virgil

Seek v Trslu.
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Kongres evropskih narodnosti
Poslanca sta nadaljevala legalno bitko za zascito
manjsinskih pravic v emigraciji, v Kongresu evropskih narodnosti pri Drustvu narodov, ki mu je od ustanovitve
1924. leta do razpusta 1938. leta predsedoval Josip Wilfan. Stem sta sooblikovala splosna evropska politicna izhodisca pri resevanju manjsinske problematike. Leta 1931
je Kongres izdal obsetno trijezicno poroCilo 0 zatiranju
narodnosti v Italiji, gradivo zanj je bilo zbrano v manjsinskem institutu v Ljubljani pod vodstvom Lava Cermelja.
Sicer pa je Kongres predstavljal, tudi po zaslugi Wilfana in
Besednjaka, pravi embrio danasnje zdrutene Evrope.
Gibanje za ohranitev narodne individualnosti se je
konec dvajsetih let umaknilo v ilegalo. Ukinjene institucije so nadomestile tajne organizacije. Medtem, ko so vodstvo trtaske liberalne Edinosti razgnali v emigracijo, v
konfinacijo ali v zapore, je krscanskosocialni tabor ohranil vecji del vodilnih Ijudi v Gorici in po deteli. Jedro so
tvorili duhovniki, organizirani v Zboru svecenikov sv. Pavia. Tajno delovanje je vodil Vrhovni svet krscanskih organizacij, ki je prek tupnij vzdrteval kompleksno drutbeno, predvsem pa kulturno tivljenje manjsine. Delovanje je
bilo na meji prepovedanega, v okrilju Cerkve in legalnih
verskih drustev, zlasti Marijine drutbe. Siovenski duhovniki so bili zadnji izobratenci, ki so ostali med Ijudmi in so
vlogo verskega pastirstva zdrutevali s civilnim narodnoobrambnim gibanjem, tudi zato, da so obdrtali vpliv na
vernike. Nadomestili so pregnano laicno inteligenco, pri
cemer jih je scitil goriski nadskof Francisek Borgia Sedej
do smrti leta 1931. Jezik vernikov je scitil tudi trtaski skof
Luigi Fogar. Po Sedejevih navodilih so verouk prenesli iz
italijanske sole v zakristije, nastale so t. i. ,farne« ali Sedejeve sole, kjer so v maternem jeziku gojili tudi kulturo in
tradicije. Cerkveni pevski zbori so gojili posvetno pesem,
drustva odrsko besedo. Ko je Sedejev naslednik Giovanni Sirotti prepovedal slovensko besedo pri verskih obredih zunaj cerkva, so iz protesta nastale znamenite ,neme
procesije«. Sv. sedet so zasipali z obseinimi spomenicami
in grotnjami, da bodo sprico brutalnega zatiranja izgubiIi vernike, kajti denacionalizacija je pomenila dekristianizacijo, kot je zapisal pisatelj Alojz Rebula. Duhovniki so
torej imeli dvojni motiv za protifasisticni odpor. Za oblasti so predstavljali zadnji okop pred italijanizacijo Ijudi zato so jih preganjali. Sedemnajst so jih obsodili na konfinacijo, mnoge kaznovali z opomini in policijskim
nadzorom. Za botic leta 1936 so fasisti prisilili pevce cerkvenega zbora v Podgori, da pijejo ricinusovo olje (pogosta nezakonita kazen za antifasizem), dirigent in skladatelj Lojze Bratut pa je zastrupljen umrl.

Tajna organizacija TIGR
Se pred razpustom zakonitih institucij, strank in drustev so isti voditelji, ki so se dosledno drtali zakonitosti

in legitimnosti, pripravljali polje za 'tajno organizacijo za
neronske case, v katerih smo te«, kot beremo v pismu duhovnika Virgila Sceka Wilfanu. Tedaj, decem bra 1924, je
otja skupina Ijudi na sedetu urednistva dnevnika Edinost
v Trstu v navzocnosti jugoslovanskega generalnega konzula osnovala prvi zarodek ilegalne organizacije. Poi menovala ga je TIGER - kar pomeni: Trst-Istra-Gorica-EdiniReka, torej kraje, ki jih je treba osvoboditi. Tiger je nastal
na pobudo Organizacije jugoslovanskih nacionalistov Orjune, ki je imela v programu ,odresitev zasutnjenih
bratov« in je te pred tern posegla v primorski odpor z obmejnimi incidenti in ustanavljanjem akcijskih sku pin na
Pivskem. V Orjuno so vstopali primorski emigranti in Dalmatinci, v Sioveniji jo je vodil Marko Kranjc iz lIirske Bistrice, ki je 5 soske fronte dezertiral na italijansko protiavstrijsko stran, po italijanski zmagi pa je zbetal pred
aretacijo v Jugoslavijo. Tiger in Orjuna sta se prakticno
spojila, v Italiji v ,Orjunavik V zacetku sta se posvetila
predvsem ustvarjanju obvescevalne mrete za potrebe jugoslovanske drtave, ki ji je ie v dvajsetih letih grozila italijanska agresija. Tudi konec tridesetih let, v zacetku druge svetovne vojne je tajna organizacija imela med
prioritetnimi nalogami obvescevalno delo v korist vojskujocih se zahodnih demokraticnih driav.
Po begu voditeljev prvega ,Tigra« v Jugoslavijo (1926)
in po razpustu drustev so mladi iz narodnoliberalne struje osnovali celovitejso tajno organizacijo za vso Primorsko. Rekli so ji ,Tajna organizacija«, tudi ,Nasa organizacija«, na Trtaskem si je nadela ime ,Borba«. Ime TIGR se
je pojavilo v casopisu Svoboda, ki je izhajala od 1929 do
1940 kot .Glasilo revolucionarne organizacije TIGR« in v
prepoznavnem geslu: stiri - svobodni! Organizacija je bila ustanovljena na Nanosu, kjer so se v zacetku septembra 1927 sestali voditelji razpuscenih prosvetnih in mladinskih drustev Zorko Jelincic in Albert Rejec z Goriske,
Dorce Sardoc, Jote Dekleva in Andrej Savli iz Trsta ter Jote Vadnal, ki je zastopal pivske skupine. Po aretacijah Trtacanov so tamkajsnjo organizacijo prevzeli mlajsi, poznejsi obsojenci prvega trtaskega procesa [Bidovec
Spanger, Marusic) in jo poimenovali ,Borba«, tako kot s~
je imenoval prvi tajni casopis. Cilj organizacije je bil prepreciti fasizacijo in italijanizacijo prebivalstva. V ta namen
je bilo predvideno preprecevanje kolaborantstva in
ovadustva, ozavescanje Ijudi pred nevarnostjo mehke asimilacije, organiziranje bojkota fasisticnih ustanov, sirjenje
prepovedane slovenske knjige, organiziranje pouka maternega jezika na domovih, antifasisticna propaganda. Boj
proti fasisticnemu retimu je predvidel vsa sredstva, tudi
nasi Ina, s stalisca: ce drtava ne sciti svojega Ijudstva, ima
to Ijudstvo pravico in doltnost, da se upre zakonom, ki
so uperjeni zoper njegov obstoj. Na nasilje je treba odgovoriti tudi z nasiljem. ,Spravo in mir smo ieleli, odbili
so ga ... Fasisticna vlada je pod ria vse brvi, ona nas je poslala v iredentizem ... Drtali se bomo skrajno revolucionarnih nacinov ... Mi nocemo umreti, naj umrejo oni ...
Svoboda ali smrt. Smrt fasizmu« beremo v letakih in ca-
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sopisih (Borba, Svoboda, Liudska fronta, Kniitnica svobode, Strata ob SOCi)' In dalje: . Boj soli, ki ni Sola, ampak
kasarna ... niti ene otroSke duse v mlade faSiste ... ne obupaj ._ ne prodaj svoje duse ._ nobenih darov faSizmu _ niC
ponitanj ... vzdrtuj se fasistiCnih zabav in praznikov ... Ce
ie moraS, korakaj ravnodusno ... ne brbljaj vpriCo drugih .... « Z demonstrativnimi potigi potujCevalnic, ki so indoktrinirale in poitalijanCevale otroke - zgorelo je 18 sol
in vrtcev po Krasu, v trtaskih predmestjih in na Tolminskem - je opozarjala svet na genocidno ravnanje drtave
s sarno sebi prepusCeno manjsino in obenem podpirala
dejavnost primorskih predstavnikov v Kongresu evropskih
narodnosti. Prek tajnih kanalov Cez mejo je vzdrt evala
zveze z Jugoslavijo, resevala beteCe, tudi italijanske antifasiste, v Italijo pa je prinasala literaturo, pa tudi orotje in
razstrelivo. Z oborotevanjem, z atentati na ovaduhe, s spionate in sabotatami se je pripravljala na gverilo, Ce bi
Italija napadla Jugoslavijo.•Mi smo predstrata slovanske
ideje; sarno prek nasih trupel bo Italija prod ria na Balkan,
zato nas ubijajo.•
Aprila 1929 je organizirala bOjkot fasistiCnih volitev plebiscita. Pri Pazinu je skupina .borbasev. ustavila kolono
volivcev s streljanjem in smrtno zadela domaCina. Sledil je
proces pred Posebnim sodiSCem za zasCito drtave v Pulju
in usmrtitev Vladimirja Gortana 170ktobra 1929. Januarja 1930 je eksplodirala bomba v svetilniku zmage v Trstu,
10. februarja pa v urednistvu fasistiCnega dnevnika II Popo10 di Trieste, ker je siril rasno sovrastvo. V Casu od 1926
do 1930 je policija zabeletila 99 teroristiCnih akcij, med
njimi 31 oborotenih napadov na miliCnike in karabinjerje,
13 slovenskih ovaduhov in italijanskih nasilnetev je bilo
umorjenih. Atentate so izvrSevali tisti, ki so te bili na varnem v Jugoslaviji, orjunasi in tigrovci. Represalije so prizadele veCinoma nedoltne domaCine. Najbolj vpijoC primer
so bile visoke zaporne kazni za 13 nedoltnih fantov s KoprivisCa (1932), obtotenih uboja italijanskega finanCnega
stratnika. Spomladi 1930 je policija z aretacijami ,poCistila, detelo. 87 mladih (Ie ena tenskal, med njimi 27 ubetnih, je izroCiia Posebnemu sodiscu za zaSCito drtave, da jih
je na dveh 10Cenih procesih, septembra 1930 na prvem trtaSkem procesu in decembra 1931 v Rimu, obsodilo na visoke kazni. Na zatotno klop sta bili postavljeni Jugoslavija
in italijanska AntifasistiCna koncentracija v emigraciji. SimboliCno, na rojstni dan jugoslovanskega prestolonaslednika 6. septembra so bili na gmajni pri Bazovici ustreljeni TrtaCani Ferdo Bidovec, Fran MaruSiC in Zvonimir Milos ter
Alojz ValenCiC iz BaCa pri Knetaku.
Tako je bila organizacija po treh letih militantnega delovanja obglavljena, triaSka Borba popolnoma zatrta,
mnogi so zbetali Cez rapalsko mejo. Albert Rejec, Danilo
Zelen, Just GodniC, Lojze CernaC, Ferdo Kravanja so v naslednjih letih vodili organizacijo iz emigracije v Jugoslaviji. Atentati so prenehali, nove sku pine ob meji so se posveCale predvsem propagandi, obvesCevalni dejavnosti in
zbiranju orotja. Leta 1938 so pripravili atentat na Mussolinija, ki je septembra obiskal Trst in Kobarid. Toda stu-

dent Franc Kavs iz Bovca, ki bi moral pozdraviti Mussolinija ob mimohodu 5 strelivom ob pasu, si je premislil. V
spominskih virih je reCeno, da ni telel povzroCiti irtev
med solskimi otroki, sodna preiskava je ugotovila, da mu
je odhod od doma prepreCiia maCeha, iz nekaterih dokumentov je razvidno, da je atentat prepreCila britanska vlada, ker naj bi ogroial njeno obvesCevalno mreto v Julijski krajini. Kavs je bil na drugem trtaskem procesu
obsojen na smrt, a pomilosCen na dosmrtno jeCo. NaCrtovanje atentata, ki bi - Ce bi bil uspesen - morda prepreCii vojno, je pomembno dejstvo v zgodovini evropskega antifaSizma; te sredi dvajsetih let so Stirje italijanski
atentatorji poskusili odstraniti ,Duceja" med vojno pa
nemski oficirji Hitierja.

Siovenski komunisti
V italijanski partiji
KomunistiCna stranka Italije, v kateri so bili tudi Slovenci in Hrvati, je po razpustitvi leta 1926 delovala v ilegali. Na Primorskem je Se naprej izdajala ilegalno Delo.
Vendar je v strankinem vodstvu Ie poCasi dozorevalo spoznanje, da ima v slovenskem narodnem gibanju zaveznika, saj ga je dolgo uvrsCala v nasprotni mesCanski tabor.
Pravico narodne manjsine do samoodloCbe je sicer razglasila te leta 1926, toda Sele pod vplivom KomunistiCne internacionale je spoznala, da je v boju proti nacizmu
in fasizmu treba pritegniti narodno-revolucionarne sile in
z njimi oblikovati Ijudsko fronto. Potem, ko je 5 komunistiCnima strankama Jugoslavije in Avstrije aprila 1934
sprejela deklaracijo 0 resitvi slovenskega narodnega vprasanja (ne pa tudi hrvaSkega!), je decem bra 1935 sklenila
akcijski pakt tudi 5 Tigrom. Predstavil se ji je kot Narodnorevolucionarno gibanje Siovencev in Hrvatov v Julijski
krajini. Pakt za boj proti faSizmu, vojni in za narodne pravice manjsine so podpisali Albert Rejec, Danilo Zelen in
Just GodniC. Na Primorskem se je zatem povezovala zlasti m1adina na kulturnih prireditvah, z ilegalnim tiskom.
Siovenska komunistiCna organizacija 5 Pinkom TomatiCern in Alojzom Budinom je sprejela program boja za
.zdruieno in neodvisno sovjetsko republiko Siovenijo,.
Pomembno je tudi povezovanje primorske emigracije
in Tigra z italijanskimi demokratiCnimi antifaSistiCnimi silami v Parizu, zlasti z gibanjem Giustizia e liberta, ki je
imelo podobno metoda odpora kot Tigr in je obetalo
Siovencem in Hrvatom v Italiji avtonomijo in morebitno
revizijo meje. Vendar je zaveznistvo trajalo Ie do leta
1934, ko je Zveza jugoslovanskih emigrantov iz Julijske
krajine na mariborskem kongresu sprejela iredentisticni
program 5 ciljem: odcepitev Primorske 5 Trstom in Istro
od Italije. Kajti Siovenci so se po petnajstih letih izkusenj
zavedali, je reCeno v resoluciji, da tudi v demokratiCni Italiji ne bode doCakali pravice.
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V zatetku druge svetovne
vojne
Primorski Siovenci so se z vojno soo~ili te leta 1935,
ko je Italija napadla Etiopijo (abesinska vojna). Vpoklicani so demonstrirali po goriskih ulicah s pesmijo in vzkliki in se spopadali s fasisti. Kakih 1000 mot je pred mobilizacijo zbetalo v Jugoslavijo. Prebivalstvo so prizadele
sankcije zahodnih drzav, racionalizacija tivil, ,avtarkija«.
Po zmagi in ustanovitvi italijanskega .Imperija« je sledila
italijanska vojaska intervencija v spanski drzavljanski vojni 1937-1938, kamor so poslali tudi Siovence.
Ob izbruhu druge svetovne vojne je vodstvo Tigr v
Sioveniji ustanovilo center na Jesenicah za sirjenje propagande in sabotate proti silam osi. Delovali so v sestavu
SOE - Special Operation Executive, ki jo je ustanovil
Winston Churchill za subverzije na zasedenih ozemljih. V
Sioveniji so obvescevalno mreto organizirali liberalci, na
Primorskem in na Koroskem je prislo pomladi 1940 do
sabotat na telezniskih progah, da bi ovirali prevoz vojaskega materiala med Nem~ijo in Italijo. Trzaska in goriska
mladina se je pollegalno zdrutevala na kulturnih priredityah, tajno je izdajala slovensko literaturo.
Ko je Italija poleti 1940 stopila v vojno, je ,po~istila«
detelo ob vzhodni meji z mnotienimi aretacijami in z
mobilizacijo mot v 'posebne bataljone«. Tristo Ijudi je bi10 prijetih, ve~ina obsojenih na konfinacijo, sestdeset pa
izro~enih Posebnemu sodiscu za zas~ito drtave, ki se je v
tretje preselilo iz Rima v Julijsko krajino. Obtotence so
razdelili na ,izobratence«, ,komuniste« in ,teroriste« in jih
obtotili organiziranja .politi~nega gibanja, latentnega in
konstantnega upora, ki je nameravalo resiti izpod italijanskega jarma jugoslovansko manjsino«. Na drugem trzaskern procesu od 2. do 14. decembra 1941 je sodiS~e izreklo drasti~ne kazni tudi v opomin razvijajo~emu se
narodnoosvobodilnemu boju, ki se je iz Siovenije siril na
Primorsko. Devet obtotenih je bilo obsojenih na smrt, triindvajset na 30 let jeee, drugi na nitje kazni. Stirje na
smrt obsojeni - Lavo Cermelj, Dor~e Sardoc, Franc Kavs
in Venceslav Tuta - so bili pomilosceni na dosmrtno je~o, medtem ko so komunista Pinka Tomatica in tigrovce
Viktorja Bobka, Ivana Ivan~i~a, Simona Kosa in Ivana Vadnala 15. decem bra 1941 ustrelili na Op~inah. Pred tern
so se trije vodilni tigrovci v Sioveniji 13. maja 1941 spopad Ii z italijanskim okupatorjem na Mali gori pri Ribnici;
padel je Danilo Zelen.
Jugoslovanska komunisti~na politika je primorsko narodno gibanje stigmatizirala, ees da je bilo zgolj nacionalistieno in v slutbi jugoslovanske vlade ter zahodnih
driav. le Tomati~ je bil odlikovan z redom narodnega heroja, medtem ko je trtve prvega in drugega trtaskega procesa ter Zbor sve~enikov sv. Pavia od Ii kova I predsednik
Republike Siovenije sele leta 199Z
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Zakljutek
Odpor primorskih Siovencev je bil posledica fasisti~
nega nasilja. Medtem ko je fasizem v Italiji dobil siroko
soglasje, antifasizem pa je bil omejen Ie na vodstva ukinjenih politiCnih strank, je bil v Julijski krajini odpor vseIjudski, pasiven in aktiven, spontan in organiziran in celo
oboroten, kot edini primer v tedanji miroljubni Evropi.
Koliksen je bil njegov domet, pricajo represalije. Sodbe
posebnega fasisti~nega sodis~a namre~ v odstotkih mo~
no presegajo stevilo obsodb v drtavi. Fasizacija slovenskega podetelja je sieer zajela visok odstotek prebivalstva,
vso u~eeo se mladino, vendar je bila navidezna, z redkimi izjemami poslediea pritiskov in nuje za pretivetje. Najbolj trajen u~inek je fasisti~na politika dosegla stem, da
je Sioveneem vcepila v zavest ena~enje Italije s fasizmom
in jih z redkimi izjemami prignala do zavra~anja vsega, kar
je izgledalo italijansko. Primarno za Siovence je bilo nacionalno vprasanje in iredentistiCna komponenta narodnega gibanja je bila najmo~nejsa komponenta celokupnega antifasistienega odpora v deteli. Temu se je morala
prilagajati tudi komunisti~na politika. Drugi trtaski proces
je predstavljal poskus drtave, da dokon~no stre kompleksni slovenski antifasizem v Julijski krajini. Osvobodilna fronta je med drugo vojno kljub obglavljenemu na-
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rodnemu in razrednemu gibanju in kljub komunistitni
usmeritvi dobila skoraj popolno soglasje IUdi kr~tansko
usmerjenih primorskih Siovencev.

Abstract
Resistance of inhabitants of the Primorje was result of
fascist pressure. While fascism in Italy was enjoying broad
acceptance and antifascism was limited only to leaderships of abolished political parties, the resistance in Julian
March was in contrast all people's, passive and active,
spontaneous and organized and even armed and the only
one in the peaceful Europe of that time. Witnesses of its
range were the reprisals. Sentences of Special fascist court
in percentage namely fairly exceeded the usual number of
sentences in the state. Spreading of fascism in Siovenian

Slika 1: Pevski zbar »Zveze slovonskih uCiteljskih drustev
v Julijski krajini«, ki ga je vodil zborovodja Srecko Kumar
11888-1954} leta 1925. Na njegovi desni je Pavia
Lovsetova, na levi pa sedita koncertni pevec - tenorist
Josip Rijavec 11890-1959} ter skladatelj Emil Adamic
IFotografijo hrani Goriski muzej.}

Slika 3: Svoboda, glasilo revolucionarne organizacije
Julijske krajine TIGR iz leta 1934 liz arhiva dr. Milice
Kacin Wohinz.}

countlyside comprised high percentage of population,
namely all leaming youth, but it was with few exceptions
fictive, caused by pressure, and need for survival. The most
lasting achievement of fascistic politics was that
Siovenians began to equate Italy with fascism, which, with
few exceptions, caused common rejection of all that
looked Italian. National question was the most important
for Siovenians that is why irredentist component was the
strongest component of antifascist resistance in the country. That was the fact to which communist policy had to
pay constant regard. The second Trieste trial was an ultimate attempt of the state to crush the complex Sloven ian
antifascism in Julian March. During the Second World war
the liberation Front, despite the beheaded national and
class movement and communistic orientation, managed
to accomplish almost a complete consensus of catholic
orientated inhabitants of Primorska.

Slika 2: Marezani pred italijanskim sodiscem v Trstu leta
1923 obsojeni zaradi upora ob volitvah 15. 5. 1921
IFotografijo hrani Muzej novejse zgodovine Siovenije.}

Slika 4: Vpoklicani v italijansko vojsko iz Vipavske doline
leta 1939 so si v znak protesta, ker niso smeli peti
slovenskih pesmi, zavezali usta IFotografijo hrani
Muzej novejse zgodovine Siovenije.}
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Simon Kos
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Sliko 5: France Bevk no kulturni priredilvi
v Steverjonu 24. 7. 1921 (Fotogrofijo hrani
Goriski muzej.)
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Sliko 6: No smrt obsojeni

Sliko 7: No smrt obsojeni
no drugem trzoskem procesu
in ustreljeni no gmojni pri Brezovici in ustreljeni no OpCinoh
6. septembra 1930 (Dokumente
15. decembra 1941
(Dokumente hroni Arhiv Siovenije.)
hrani Norodno in studijsko
knjiznica v Trstu.)
no prvem trzaskem procesu
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Dr. Nevenka Troha, Institut za novejso zgodovino

Siovenske zahodne meje med
2. svetovno vojno
Siovensko etnieno ozemlje je bilo v skladu 5 sklepi mirovnih pogodb po koncu 1. svetovne vojne razdeljeno
med Stiri drtave, in sicer Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev oz. Jugoslavijo, Kraljevino Italijo, Republiko Avstrijo in Kraljevino Madlarsko. V Dravski banovini, ki je obsegala skoraj vse slovensko ozemlje v okviru jugoslovanske
driave, je leta 1931 iivelo 1.100.000 Slovencev, zunaj jugoslovanskih meja pa jih je po grobih ocenah iivelo vee
kot 400.000.' V Italiji je leta 1921 iivelo med 324 in
361.000 Slovencev, in to na tretjini slovenskega etnienega ozemlja. Tajno Stetje leta 1936, ki ni zajelo Beneske
Slovenije, jih se vedno naSteje 252.919, stetje, ki so ga leta 1934 izvedli slovenski duhovniki, pa 343.684 2 V Avstriji je sredi tridesetih let livelo okrog 75.000 Slovencev,3
na Madiarskem pa med pet in sedem tisoc. 4
Po razpadu Avstro-Ogrske so najveejo spremembo
doiiveli Siovenci v Italiji, ki so bili po letu 1918 oziroma
1920 vkljueeni v zanje povsem tujo driavo, ki je enacila
driavno in narodnostno pripadnost. Siovenci v Avstriji in
na Madiarskem so ostali znotraj spremenjenih meja pravno sicer novih drlav, ki pa sta bili za razliko od stare
habsburske monarhije tudi zasnovani enonacionalno. ZaI

2
3
~

radi takega koncepta driave so bile v vseh treh driavah, v
katerih so liveli Siovenci kot manjSina, narodne manjSine
motec element, ki so ga poskusali cim prej asimilirati. Poloiaj se je za narodne manjSine se poslabsal, potem ko
so na oblast prisli avtoritarni reiimi.
Ce razumemo Avstrijo po anslusu kot del tretjega rajha, so obenem pray te tri drlave, v katerih je iivela 510venska manjSina, aprila 1941 napadle Jugoslavijo in si
med seboj razdelile jugoslovansko Siovenijo. Siovenskemu narodu je v skladu z nacrti vseh treh okupatorjev grozilo, da bo kot narod izginil. Hkrati pa sta pray napad na
suvereno driavo in 5 tem krSitev mednarodno dogovorjenih mej omogocila, da so zahteve po t. i. Zedinjeni Sloveniji, programu, ki je bil prvic postavljen v casu narodne
prebuje leta 1848 in po katerem naj bi se vsi Siovenci
zdrulili v eni drtavi, postale realnejSe.
ReSitev slovenskega narodnega vpraSanja in 5 tem
spremembo zlasti severne in zahodne meje so vkljucile v
programe vse slovenske politiene stranke, tako tiste, ki so
se vkljucile v Osvobodilno fronto (OF). kot tiste, ki so ji
nasprotovale. Siovenska politicna emigracija je ie 1. maja
1941 izdala spomenico 0 slovenskih ozemeljskih zahte-

Statisritki godiSnjak 1934-1935, knjiga 6. Beograd 1936, SIr. 31 -3 3.
Milica Kadn Wohinz, Je1e Pirjevec. ZgodoviniJ 510vencev v Ital;;i. ljubljana, 2000, SIr. 27-2 8.
Enciklopedija S/ovenije, knj. 5, SIr. 293. Knj. 11, SIr. 259.
Enciklopedija Sfoveniie, knj. 10, su. 146, 147.
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yah v casu vzpostavitve novih meja jugoslovanske driave.
Jugoslovanska begunska vi ada, ki se je skusala nasloniti
predvsem na Veliko Britanijo, pa je leta 1944 in februarja 1945 izdala spomenico, v kateri je pravicno mejo z Italijo postavila na spodnji tok Soce. Trst in Reka naj bi imela v Jugoslaviji neke vrste avtonomijoS
Za dejansko uveljavitev mejnih zahtev pa so najbolj pomembni programi, ki jih je postavljala tista stran, ki je v vojni zmagala in potem vodila pogajanja 0 novih mejah, to pa
je bilo slovensko in jugoslovansko osvobodilno gibanje.
Lahko ugotovimo, da so imele vse ustanovne skupine OF
do slovenskega narodnega vprasanja enako stalisce, to je
uveljavitev Zedinjene Siovenije. Njen Izvrsni odbor (10) je
za eno od gesel osvobodilnega boja sprejel .osvoboditev
in zdruzitev razkosanega slovenskega naroda, vstevsi koroske in primorske Slovence«6 Razglas Vrhovnega plenuma
OF .Slovenskemu narodu!« iz avgusta 1941 se je zakljucil
s pozivom .livela osvoboditev in zdruzitev slovenskega naroda!«7 Druga temeljna tocka programa OF govori 0 tern,
da ta .akcija predstavlja izhodisce za osvoboditev in zdruzitev vseh Slovencev«.8 Tudi 16. septembra 1941 ustanovIjeni Siovenski narodnoosvobodilni odbor (SNOO), ptvi
organ revolucionarne oblasti, je v ustanovnem razglasu
ugotovil, da je osvobodilno gibanje politicno, organizacijsko in vojasko zajelo vse slovensko ozemlje. 9
Tudi Komunisticna partija Siovenije (KPS), vodilna
idejna in politicna sila v OF, je narodno osvoboditev, ki
je vkljucevala tudi zdruzitev, poudarjala yes cas osvobodilnega boja. V svojih opredelitvah glede slovenskega narodnega vprasanja je ponovila predvojna stalisca, podana
v izjavi Komunisticne partije Jugoslavije (KPJ), Komunisticne partije Italije (KPI) in Komunisticne partije Avstrije
(KPA) iz aprila 1934, in nato v manifestu ustanovnega
kongresa aprila 1937 0 pravici slovenskega naroda do
samoodlocbe. Njen centralni komite je konec aprila
1941 pozval na boj, ki ga je povelOval z .bojem za osvoboditev in zdruzitev slovenskega naroda«.lo Na posvetovanju KPJ maja 1941 v Zagrebu so med drugim sklenili,
da mora KPS zdruziti slovenski narod na vseh okupiranih
obmocjih, tudi na tistih, ki so bila v prejsnji imperialisticni vojni ugrabljena Sioveniji, v boju proti okupatorju in
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okupatorskim zverstvom. 1I Opredelitev, da v slovensko
narodno ozemlje sodi vse, kar je bilo ugrabljeno v prejsnji imperialisticni vojni (tj. I. svetovni vojni), se je kasneje pomensko razsirila, pomenila je ne Ie ozemlja, na katerih so iiveli Siovenci v okviru druge drzave, ampak tudi
tista, ki so zaradi raznarodovalnega pritiska v zadnjem
stoletju spremenila svojo narodnostno podobo. 12
Na temelju teh programskih izhodisc sta vodstvi OF in
KPS skusali organizirati odpor na vsem obmocju, ki sta ga
razumeli kot slovenskega, tudi v vsej Primorski,13 in tam
vzpostavili svoje organizacije, tudi slovenske partije, medtern ko so bili dotJej slovenski komunisti v skladu z navodili Kominterne vkljuceni v KPI.I4 To ravnanje je 3. avgusta
1942 odobrila tudi Kominterna. ls OF in KPS sta tako, kot
je zapisal Edvard Kardelj marca 1942, razbili meje in v boju dejansko zdruiili vsa s Siovenci poseljena obmocja. 16
Januarja 1942 je predstavnik vodstva Komunisticne
partije Italije Umberto Massola Quinto izdal razglas KPI,
v katerem se je le-ta ptvic zavzela .za pravico samoodlocbe in zedinjenje narodov, ki so zasedeni in tlaceni od
Mussolinija in Hitlerja«Y Kot edina od italijanskih strank
je tudi v nekaterih kasnejsih dokumentih KPI priznavala
slovenskemu narodu, da lahko prikljuci povsem slovenska
obmocja. Vendar pa se je njeno razumevanje, katera so
to, razlikovalo od razumevanja slovenske strani, saj je KPI
kot mesano obmocj e razumela skoraj vso Primorsko,
medtem ko je slovenska stran kot povsem slovensko stela celotno slovensko etnicno ozemlje, mesana naj bi bila
Ie nekatera mesta kot npr. Trst. 18
Dne I. maja 1942 je KPS sprejela .Proglas CK KPS« in
.Izjavo Centralnega odbora KPS 0 slovenskih mejah«.19
Trst, ki mu je vodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja
priznavalo italijansko vecino, naj bi v bodoci Sioveniji dobil avtonomen polozaj, le-tega pa naj ne bi dobila istrska mesta z italijansko vecino (Milje, Koper, lzoia in Piran,
op. avt.), ker naj bi bili tamkajsnji Italijani vecinoma priseljenci. 20 Stalisca Izvrsilnega odbora OF glede slovenskih meja so bila jasno postavljena v porocilu Antifasisticnemu svetu narodne osvoboditve Jugoslavije (Avnoj), v
katerem je zapisano: .Prikljucitev teh pokrajin skupno s
Prekmurjem, ki je danes pod Madzari, v zdruzeno in sa-

DUQn Biber. Brltdnska In ameriili pofilib 0 italljansko-;ugosfoYdnski meN v drug; svelovni va;ni, V: Trst -Trieste f 945, cildus preddvilni Trst 1985, Sir. 7-2Z D u~a n Neeak. }Uglr
s/ov,mska begunsb vlada in problem mejd nil Slovenskem V' Slovenski upa, .- Osvobodilna {rontd s/ovenskega naroda pred pol slolet;d. lbomik referatov na znanstvenem posvetu
v dneh 23. in 24. ffldia 199 f. Ljubljana 1991. Sfr. 201-215. 0 progtamih slovenskih Sirank Izven Of glej Boris Mlakar. a polit/{nih programlh slovenske kOn(mevofucije 19411945. v; Prispevki Iii zgodovino defavskega gibanja, I. 22. 1982, St. 1, Sir. 211-223.
Dokumenfil/udske revolucije II Sloven;;; (dalje DLR). Ljubljana 1962- 1989, kn j. I, dok. 10.
.Slovenski porotevalec., 2. 8. 1941.
DLR, knj. I, dok. 111.
DLR, knj. I, dok. 39.
DLR, knj. 1, dok. 6. Proillas CK KPS kone<: apri[a 1941: Siovenskemu naradu! Vojaki, padoneirji in ofidr;i nemSke, italijanske in madtarske okupaeHske armade.
Dokumenti eentralnih organa KPI, NOR i revolueija. Beograd 1985- 1990. Knj. 1. dok. 6. Savletovanje Komunisrieke partije Jugoslaviie, objavllen v .Proleferu« juliia 1941 (dalje DCO).
•Slovenski porocevalec-, 1. 5. 1941.
.Dela-, mal [942. Delaveem, kmetom, vsemu delovnemu Ijudstvu Sioveni)e! Siovenskemu naradu!
Prlmorska se Ie med volno uveljavila kot pojem, ki ie za;emal vse ozemlje, naseljeno s Siovend zahadno ad rapalske meje, poleg GoriSke, Trsta In Istre tud! Notranjsko, nadiSke, reziiske in terske doline In Kanalsko dolino~ DLR, knj. 5, dol<. 66, str. 222, op. 3a.
DLR, knj. I, dok. lZ Pismo l Kardelja 1. BrolU, 2. 8. 1941.
DCO, knj. 6, dok. 72. DepeSa KI, 3. 8. 194.
Arhiv Jugoslavi je (dalJe All. CK KPJ 1941 / 833. Pismo l Ka rdel ja U. Massoli, maree 1942. Kopiia v AS I.
.Slovenski parotevalec-, 9. 6. 1942.
Arhiv RepubJike Sioveni je (dalje AS) 1487, CKKPS, ae 648. Pismo A Vratu~e 1. Vilfanu, 30. 5. 1944.
DLR. knj. 2, dok. 18 in 21.
AI, CK KPJ, 194 2/833. Pismo l Kardelja U. Massoli. marec 19 42. Kopija v AS. I.
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moslojno Siovenijo, je prvenstvena leinja in smOler naSe
osvobodilne borbe«.21 V okvir bodoee slovenske driave
naj bi bil vkljueen tudi trikotnik zunaj etniene meje med
Soeo, morjem in soSkim prekopom vzhodno od Soee,
prikljueitev katerega naj bi bila upravieena zaradi gospodarske povezave med Trstom in Triieem in zato, ker je Soea boljSa meja kot prekopP
Vodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja je pozimi
1942/1 943 oeenjevalo, da bo spomladi leta 1943 konee vojne, zato je skuSalo doreei vpraSanje prikljueitve
Primorske 5 konkretizacijo ozemeljskih zahtev in 5 sprejemom neposrednega operativnega naerta. Tega so sprejeli
na pokrajinski konferenei KPS, ki je bila 4. in S. deeembra 1942. V resolueiji so izpostavili dele med italijansko
narodno manjSino, kar je bilo v skladu z opredelitvijo, da
je bila Primorska ie del slovenske driave. Obenem so doloeili, da v osvobojeno in zdruzeno Siovenijo sodijo tudi
vsa mesta na tem obmoeju ne glede na to, kako dalee je
v njih ie bila izvedena italijanizacija. Poseben poloiaj naj
bi imel samo TrstP Na temelju sporazuma med sekretarjem triaSke federaeije KPI Vineenzom Mareonom - Davil10 in vodstvom KPS so v zacetku leta 1943 v Trstu zaeeIi ustanavljati odbore Delavske enotnosti, v kateri so bili
tako italijanski kot slovenski delavci. 24
Maja 1943 je Gregoreieeva brigada odSla v BeneSko
Siovenijo z nalogo .zanesti narodnoosvobodilno borbo
med slovensko prebivalstvo do skrajnih zapadnih meja
Siovenije in stem ustvariti pogoje za Sirjenje antifaSistienega razpoloienja med ilalijanskim Ijudstvom v Italiji •. 2S
Po kapitulaeiji Italije 8. septembra 1943, ki ji je na Primorskem sledila vseljudska vstaja, ki je manifestatitvo dokazala podporo slovenskega primorskega eloveka slovenskemu osvobodilnemu gibanju in njegovim eiljem, je
Ie-to sprejelo sklepe 0 prikljueitvi Primorske k Jugoslaviji,
vendar brez konkretnih ozemeljskih opredelitev. Mednje
sodi sklep Vrhovnega plenuma OF iz 16. septembra
1943, 5 katerim je Primorsko prikljueil k svobodni in
zdruieni Sioveniji v svobodni in demokratieni Jugoslaviji,
italijanski narodni manjSini pa je zagotovil avtonomijo.
Odlok 0 prikljueitvi je nato konee novembra 1943 potrdil Avnoj na svojem drugem zasedanju.26
Ze novembra 1943, po hudih udareih, ki jih je slovensko osvobodilno gibanje utrpelo v nemSki ofenzivi, je
vodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja na Primorskem v skladu z navodili osrednjega vodstva sprejelo sta-

liSee, da se vpraSanje meja ne izpostavlja, ampak naj se
na prvo mesto postavi boj proti nemSkemu okupatorju.
Na sestanku med vodstvom slovenskega osvobodilnega
gibanja in italijanskih garibaldineev v Furlaniji so sprejeli
dogovor 0 medsebojnem sodelovanju vojaSkih enot in
tudi sklep, da se problem meja preloii na eas po vojni. 27
Konee novembra 1943 je Anton VratuSa dobil nalogo,
da se kot predstavnik IzvrSilnega odbora OF poveie z
vodstvom italijanskega osvobodilnega gibanja (Comitato
di liberazione nazionale Alta Italia, CLN AI), ki je bilo v
Milanu, in se z njim dogovori za sodelovanje obeh osvobodilnih gibanj.2 8 Zahtevali so cudi, naj slovenski primorski partizani nudijo vso podporo italijanskim.29
V teh usmeritvah je ie jasno zaertana politika t. i. slovensko-italijanskega bratstva, ki sea jo na Primorskem nato
vodili OF in KPS. Z njo naj bi si OF okrepila polozaj med
Siovenci, da ti ne bi preSli pod vpliv njenih nasprotnikov,
ki so igrali na narodnostno karto tudi z nezmernimi in
utopienimi mejnimi zahtevami, in na drugi strani pridobila eim Sirse sloje med Italijani. Ziasti tamkajSnje delavstvo
naj bi na osnovi soeialnega programa in Ijudske oblasti
pristalo na prikljueitev k Jugoslaviji. Politika slovensko-italijanskega bratstva je ostala temeljna usmeritev nasledniee
OF Siovansko-italijanske antifaSistiene fronte (SIAUj tudi
prva povojna leta, se je pa v skladu 5 trenutnim polozajem
javno bolj ali manj jasno postavljala.
Dne 2Z februarja 1944 je 0 teh vpraSanjih razpravljal
tudi Centralni komite KPS. Kardelj je na seji izpostavil pomen obmejnih obmoeij v primeru, ee bo Italija ostala
pod vplivom Velike Britanije in ZDA in bila tako stalna
groinja tudi za Jugoslavijo. Na seji so tudi ugotovili, da
se bo v primeru dobrega politienega dela .triaSki proletariat oklenil nas,. Nad takSno politiko pa marsikateri
tamkajSnji Siovenee ni bil navduSen in so se ponovno
pojavile zahteve po jasno postavljenih konkretnih mejnih
zahtevah 30
Kljub temu da se javno ozemeljske zahteve niso postavljale, pa se je vodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja na mejna vpraSanja yes eas vojne intenzivno pripravljalo. NajpomembnejSo vlogo je imel Znanstveni
inStitut, ki je nadaljeval dele Komisije za mejna vprasanja
pri 10 0F.31 Ustanovljen je bil 5 sklepom 10 OF 6. januarja 1944, po I. zasedanju Siovenskega narodnoosvobodilnega sveta pa je postal organ njegovega Predsedstva.
Vodil ga je zgodovinar dr. Fran Zwitter32

DLR., kni. 4, dole. 218. Porocilo 10 OF Avnoju v Bihacu, nedacirano.
DLR. kni. 5, dok. 65. Poro(ilo PK KPS za Primorsko CK KPS, 17. l. 1943.
2l OLR., knl. 4, dole. 144. Resolucija pokraiinske konference KPS 1.1 Primorsko, 4. in 5. 12. 1942.
24 AS 1487. CKKPS, ae 3074. Sporazum med 111aSko organizacijo KPI in PK KPS za Primorsk.o, 26. I. 1943.
25 Jaka AV$iL NilS pM pohod If BeneSko Sloveni;O. Ljubl jana 1946, str. 12. ObSirno je 0 tern pisal Tone Ferenc. Primorska pred vseljudsko 'lStaio 194J. ljubljana, Trsl 1983, str. 37421
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na Slovenskem 1941 - 194S. ljubliana 1985, 1990. Knj. 2, Sir. 34, 37, 286.
27 AS 1487, CKKPS, ae 3110. PoroCiio PK KPS CK KPS, 17. 12. 1943.
2B Branko Babl~. Primorska nl kfonlla : Spominf na vojna {era (dalie Babi~, primorska ni klonila). Koper 1982, sir. 170.
29 AS 1487, CKKPS, ae 3186. Pismo 8. Kidri~a PK KPS, 26. 12. 1943.
10 AS 1487, CKKPS, ae I. Zapls seie CK KPS, 27. 2. 1944.
31
AS 1643, P SNOS, fasc. 499/3. V njenem ohiru ie delovala Komisila za slovenske zapadne meje, prva nalosa katere je bila zbrati gradivo 0 politi~nem in sploh javnem t ivl jeniu v
Siovenskem Primoriu ad latetka voine dalie.
n fnclklopedijJ Sloveniie, lV. 14, sir. 210.
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Vprasanje mej je Znanstveni institut prvic sirse obravnaval na sestanku 20. marca 1944, in to na osnovi vec
studij. Fran Zwitter je v studiji .Problem bodoCih slovenskih meja« v uvodnem delu poudaril, da ima slovenski
narod tudi po zaslugi slovenskega osvobodilnega boja
prvic mOinost, da uresnici ideal zdrutitve vseh Siovencev
v lastno driavno tvorbo, saj se je takratni poloiaj tako Italije kot Siovencev povsem razlikovaI od poloiaja po prvi
svetovni vojni. Pomembno je bilo, da smo Siovenci na
tetka in usodna vprasanja mej pripravljeni, saj bo .nasa
generacija za njegovo resevanje odgovarjala pred bodocnostjo, pred zgodovino«.
V splosnih nacelih je Zwitter poudarjal jugoslovanski
okvir. Posebej je izpostavil Trst, ki naj bi postal glavna sredozemska luka za nenemske podonavske drtave in morda tudi za Sovjetsko zvezo, zato je bilo mogoce njegovo
vprasanje resiti Ie z upostevanjem njegovega otjega in sirsega zaledja. Kot osnovo za razmejitev z Italijani in Nemci (Avstrijci) je vzel izhodiSce, da .ne popustimo v nicemer, kar je nase, da pa se odrecemo vsemu, na kar
nimamo pravice«. Temelj je bil lahko Ie etnografski kriterij, Ie tam, kjer je to nujno zaradi ozemeljske povezanosti ali drugih vzrokov, bi bil ta kriterij lahko del no popravIjen, .da se tako ustvarijo za bodocnost ustrezajoce
meje«.
Glede meje z Italijo je Zwitter izhajal iz dejstva, da se
je jezikovna meja za razliko od tiste z Nemci v preteklih
stoletjih Ie malo spremenila in da se v glavnih potezah
ujema z mejo med vznotjem Julijskih Alp in Dinarskim
sistemom na eni strani in Severno italijansko niiino na
drugi strani. Glede meje na kopnem je posebej izpostavil
vprasanje Rezije in ozemlje terskih Siovencev ter njihove
povezave s Slovenijo.33 V nadaljevanju je ugotavljal, da je
mesto Gorica edina naselbina, ki bi jo mogli vsaj delno
upraviceno oznaciti kot narodnostno mesa no, medtem
ko je vse ostalo vprasanje razmejitve na Goriskem mogoce reducirati na problem, v kaksnem odnosu je v tej deteli narodnostna meja z gravitacijskim in prometnim obmocjem Gorice in Trsta. Mesto Gorica je obdano s
povsem slovensko okolico razen v tocki na zahodu, kjer
se mestne meje dotika sklenjeno furlansko ozemlje, zato
je 'njegova dodelitev Sioveniji edina naravna resitev tega
vprasanja«. Glede meje zahodno od Gorice ni imel dokoncnega stalisca, kot eno od moinosti je postavil mejo
Goriske pokrajine iz casa fasizma. 34
Glede Triaskega zaliva je ugotavljal, da narascanje
prebivalstva Trsta ni bilo posledica notranje sile tega mesta in okoliskega prebivalstva, saj so priseljenci (priseljevanje se je zacelo sredi 18. stoletja) bili iz Goriske, Istre,
Kranjske, notranjosti Italije in raznih drugih deiel. Do le-

ta 1910 so Italijani prevladovali v srediscu, v predmestjih
pa ne, okolica pa je bila povsem slovenska. Obenem se
je slovenski element v Trstu krepil. Kljub raznarodovanju
so bili leta 1944 Siovenci v Trstu se vedno znatna manjsina, okolica pa je bila se vedno povsem slovenska. Zwitter je zakljucil, da imajo Siovenci pravico zahtevati Trst zase, saj zaradi mesanega mesta ne bode trtvovali sto
tisocev rojakov na cisto slovenskem ozemlju, ki mu je potrebno kot zaledje. Triaski Italijani naj bi dobili avtonomijo, hkrati pa naj bi oblasti ustvarile pogoje, da bi ,postal
Trst zaradi doseljevanja Siovencev po naravnem razvoju
brez nasilja v doglednem casu slovenski«.
Ob Trstu se je postavljalo tudi vprasanje treh pretetno italijanskih istrskih mest Kopra, lzole in Pirana (Slovencev je bilo tam med 10 in 30 %), ki so imela znacaj sredozemskih mest, prebivalci katerih so se ukvarjali z
vinogradnistvom, oljarstvom, ribistvom. Zwitter zakljuci:
.Vsa ta obala do Dragonje sodi nujno k Sioveniji, a polotaj italijanskega prebivalstva bi mogel biti isti kot v Trstu .• Drug problem je bilo severozahodno gravitacijsko obmocje Trsta, ki je segalo tudi zunaj slovenske etniCne
meje. Taksen je bil Triic, ki je vezan na Trst in na svoje
slovensko krasko zaledje. Italijansko prebivalstvo tega
ozemlja naj bi pray tako imelo isto avtonomijo kot Italijani v vseh drugih krajih v Triaskem zalivu JS
Drugo studijo je pripravil pravnik Lojze Ude. Strinjal se
je, da je za izhodisce nujno vzeti kar najbolj dosledno etnicni princip, tako zaradi tega, ker zahteva po kaznovanju
vojnih zlocincev ni identicna z zahtevo po kaznovanju
obmejnih prebivalcev, pa tudi zato, ker naj bi narodni
princip v prihodnosti Evrope se vedno ostal temelj. Tudi
on se je zavedal odgovornosti pred prihodnostjo v primeru, ce bi kje od tega nacela odstopili, zato je bilo nujno ostati zmeren pri vseh zahtevah, ki gredo prek etnografskih mej. Glede 'tujerodnega elementa v okviru
bodoce Siovenije, pa je bilo moino Ie dvoje, ali se jih izseli ali pa .storiti z vso resnostjo in iskrenostjo, da se pocuti dobro in da se mu omogoci sodelovanje«.
Glede razmejitve z Italijo je najvecje probleme videl
pri Beneski Sioveniji, ki je bila Italiji prikljucena ie leta
1866, hkrati pa je bila tam narodnostna zavest slabo razvita. Drugo je bilo vprasanje Trsta, saj naj Sovjetska zveza
zaradi njega ne bi tvegala spora z Veliko Britanijo. Glede
zahtev po ozemlju, ki je bilo nasilno potujceno v zadnjem
stoletju, pa ugotavlja: »Nasim sovrainikom ne sme ostati
plen nasilja.«36
Znanstveni institut je na seji 20. marca 1944 v Semicu glede Trsta sprejel stalisce, da mora imeti kar najvecje
zaledje in pogoje za nov gospodarski vzpon, tamkajsnjim
Italijanom pa je z izjemo kompromitiranih treba zagoto-

33 Fran Zwitter je v posebni ~tudiii . 0 BeneSkih Siovencih« zapi~l. da so bili vedna vezani na Bene~ko republiko in nato haljia. Tam se je narodnostna zaves! kama j prebujala. In nada!iuje: . A danes se slovenski partizan bori na BeneSkem za slovenstvo Z oroljem v roki in prelivJ svojo kri. Zatenja se velitasten proces, ko se Ijudsrvo budi iz narodnega spanja,
politi<:ne neaktivnosti in lope vdanosti v svoj socialni polata j. kar ga ie oznaCevalo tekom slole!ij«. AS 1643, P SNOS, fase. 45712.
Ji Furlanom kat potencialnim zaveznikom je hila namenjena posebna pozornost. Njihovo problematiko je v posebni ~Iudiji obdelal Lavo Lermelj. Ocenjeval je, da bi jih bilo na obmo~ju dela Gori~ke pokrajine, delu Trla~ke in tistem delu Videmske, .ki naj se prikljuCi na~i drtavi., okrog 60.000. AS 1643, P SNOS, lase. 457/ 1.
3S AS 1643, P SNOS, lase. 45711. Fran Zwiuer. Problem bodo~ih slovenskih meja
36 AS [643, P SNOS, lase. 45712. Lojze Ude. Nekaj na~elnih pripomb k vpra~anju 0 mejah. Refera! na deba!nem seslanku 0 mejah 20. 3. 1944 v Semi~u.
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viti kulturno avronomijo in nato prepustiti razvoju samemu, da prek priseljevanja Siovencev v cvetoce mesto postane v doglednem casu pretezno slovenski. Hkrati se je
treba ravnati v skladu z nacelom: Svojega ne dam~, tujega nocemo! Glede narodnostnih meja se ne more govoriti 0 minimalnem programu, ker je narodnostna meja sarno ena. Ob tern je Zwitter tudi opozoril, da se bo v
odlocilni fazi morda zasedlo .vec ozemlja vsa j kot zastavo in postavilo vecje zahteve vsaj kot osnovo, od katere
Se smemo popustitk 37
Primorski pokrajinski odbor OF je 3. maja 1944 razpisal
volitve v krajevne narodnoosvobodilne odbore in v okrajne
skupScine, ki naj bi bile med 15. majem in 15. junijem 1944,
a so bile prelozene na jesen. V razglasu k volitvam so
poudarili, da bode Primorci z volitvami gradili .slovensko in
jugoslovansko narodno oblast na naSih tleh«.38
Po podpisu sporazuma Tito-SubaSic 16. junija 1944 39
in po srecanju Tita z Winstonom Churchillom 12. in 13.
avgusta v Caserti istega leta se je mednarodni polozaj
nove Jugoslavije okrepil. Tudi v pricakovanju skorajsnjega
konca vojne, ki je terjal hitro in ucinkovito akcijo, so se
javno opredelili za prikljuCitev konkretnih ozemelj. Kot
prvi je zunanji minister NKOJ Josip Smodlaka v clanku
.0 razmejitvi med Jugoslavijo in Italijo« poudaril, da je
prvi pogoj za trajen mir, da se med obema drzavama potegne pravicna meja. Clanek je zakljucil z besedami: .PrekoraCite Soco in spet bomo postali bratje.«40 Sledil mu je
Tito, ki je v govoru na Visu 12. septembra 1944 poudaril, da se bliza ura, .ko bomo morali govoriti 0 mejah nasa dezele. /.../ Tujega nocemo, a svojega ne damo«.41
Vodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja je nove
usmeritve glede vpraSanja mej sprejelo na seji CK KPS 10.
julija 1944. Pri tern so ugotovili, da bode za svoje zahteve zlasti glede Trsta morali poiskali podporo tudi med Italijani, zlasti med delavstvom, ki se je odlocalo na temelju
razredne in ne narodnostne pripadnosti. Spremenili so
tudi izhodiSca za pogajanja s CLN AI, tako da naj ne bi
vee poudarjali preloiitve mejnih vpraSanj na povojni cas,
ampak nacelo samoodlocbe, ki je izvedena v bojU.42
Nacrt politicnega in organizacijskega delovanja, ki je
imel za cilj prevzem oblasti na Primorskem in tudi v Trstu,
so nato izdelali na sejah Centralnega komiteja KPS 28. av-

gusta, I., IS. in 20. septembra 1944, ter na sejah Predsedstva SNOS 2Z in 29. avgusta ter I. septembra 1944. Osnovna cilja sta bila prikljucitev Primorske in vzpostavitev
komunizma. Kardelj je na seji CK 28. avgusta poudaril, da
je nujno, da jugoslovanske enote prve zasedejo obmocje
in da imajo pripravljen yes oblastni aparat, v katerem naj
bode v Trstu tudi Italijani. Glede Italije je ugotovil, da bo
ostala v zahodni sferi in bo zato tamkajSnje osvobodilno
gibanje unieeno. Zahteval je, da se Ijudi pripravi na mozno britansko zasedbo in da se zlasti v Trstu in Gorici okrepi Narodno zaScito in Ozno, hkrati pa naj se na Primorskem ustvari .tako vzduSje, da bode mase takoj in povsod
manifestirale za nujnost prikljucitve Primorske in Trsta Jugoslaviji«43 Predsedstvo SNOS je sklenilo postaviti Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Siovensko Primorje
(PNOO) kot vrhovni oblastni organ za to obmocje, ki je
bil nato izvoljen IS. septembra 1944.
V okvir priprav na konec vojne in mirovna pogajanja
sodi tudi razprava clanoy CK KPS, Avnoja in Znanstvenega inStituta 0 bodocih slovenskih mejah, ki je bila 9. septern bra 1944. Edvard Kardelj je kot mejo, od katere naj
ne bi odstopali, postavil .etnografsko mejo z vkljucitvijo
ozemlja, potujcenega v imperialisticni dobi (v zadnjih sto
letih, op. avt.), in z upostevanjem manjSih korektur zaradi
nujnih prometnih in sploh gospodarskih ter strateSkih
momentov«. V nadaljevanju je poudaril: .Ce gremo preko
tega, si nakopljemo soyraStvo sosedov in nastala bode
tezka manjSinska vpraSanja. /.../ Ne glede na naSe mejne
zahteve moramo pa stremeti za tern, da okupiramo cim
vee, tudi zaradi vojne odSkodnine«.
Fran Zwitter je bil tak program pripravljen zagovarjati
v spomenici, izdelavo katere je zahteyal Kardelj, a ob tern
opozoril, da ne more preyzeti odgovornosti pred zgodovino za primer, da bi taka politika odprtih kart glede slovenskih zahtev pri pogajanjih, kjer bi morali mi popuScati, privedla do tega, da niti tega ne bi dosegli. Predsedn ik
IzvrSilnega odbora OF Josip Vidmar je na koncu poyzel,
da so se . zedinili za pravicen program, ki je realen in ki
nas ne obremenjuje s prevelikimi manjSinamk44
V spomenici .Meje Jugoslavije«, napisani na temelju
sklepa seje 9. septembra 1944, je Zwitter izpostavil, da je
slovensko-italijanska narodnostna meja, ki se priblizno

37 AS 1643, P SNOS, lase. 45711. Su ma ri~n i zapisni k debatnega seslanka 0 referalih dr. Zwitterja in Dularja 0 mejah v Semilu, 20. 3. 1944. Fasc. 49 9/ 1. Zapisnik seje Znanstvenega
i n~(i (U(a,

20. 3. 19 44.

Ferenc, Ljudska oblas(, 2, sIr. 202. 203.
39 Handatar jugoslovanske kraljeve ."Iade Ivan Su~Sic ie 16. 6. 1944 s predsednikom Naclon.llnega komiteja osvoboditve Jugoslavije TIrom na omku Visu podpisal I. i. vlski sporazum
o sestavi jugoslovanske vlade (sestav!iena je morala bili iz oseb, ki se niso kompromitirale v boju prot; narodnoosvobodilnemu gibanju) in da bo vlada izdala deklaracijo. v kateri bo
priznala dosetke dotedanjega boja In temel je federacivne uredilVe jugoslovanske dr1:ave, sklenjene na zasedanju AVNOJ. Po osvobodilVi Beograda sta Tito in ~u ba~ic I. II. 1944
podpisala nov, 1. i. Beograjski sporawm, v kalerem sta doloC:ila, da be kralj $Vo ja pooblastila prenesel na kral jevo namestnl~lVo ler da be uscanovl jena enoma jugoslovanska vlada Iz
predstavnikov NKOlln kraljeve vlade. Na pricisk Churchilla ie kralj to storil v zacetku marca 194 5. Tric:lansko kralievo namestni~tvo ie. patem ko je NKOJ podal ostavko in se ra1pustil, imenovalo na predlog AVNOI Z 3. 194 5 skupno vlado, kalere predsednik je postal Tito, ~uba~ic pa minister za wnanje zadeve. To vJado so konec marca 1945 primate zavezn i~ke drtave.
Tudl jugoslovanska kraljeva vlada je poslavljala podobne mejne zahleve kot NKOJ. Te so med drugim navedene v nOli, ki jo je 26. Z 194 3 poslala zavezni~ki m vladam, v kateri je
med drugim zahtevala mejo na etnlcni crti 1 neka terim i mani~ imi popra vki. AS 1643, P SNOS, fase. 45712. V zatetku lela 1945 pa je Izdala spomenico, kl jo je preda la politicnim
krogom v londonu, v kateri je kot pravicno mejo z hallio poslavila Sosko dolino, prl C:emer naj bi bila dofina italijanska, planinski rob pa ]ugoslovanski Trst in Reka nal bi imela v
Jugoslavi ji avtonomijo, kar pa ne bl veljalo za Gorico. DuSan Biber. Britansb in amefi~kJ politika 0 ita/ii;lnsko - iugos/ovanski me;; v droglsverovni vojnL V: Trs! 1945 : zbornik predavanj - Trieste 194 5 : atti delle conferenze. Trsl 1985, SIr. 9.
40 AS 1643. P SNOS, fase. 45 711. Joslp Smodlaka. 0 razmejilVi med Jugoslavijo in Ilaliio. Prevedeno il -Nove Jugoslavije-, ~t. 7-10, juniHulij 1944.
4!
AS 1643, P SNOS, fase. 45 711. NaSi bralje v Jstr!. Siovenskem Primorju in na KoroSkem bodo osvobojeni in zdru2enl v novi domovini. Govor Tita, 12.9. 1944.
42 AS 1487, CKKPS, ae I. Zabeletka seje CK KPS, 10. 6. 1944.
43 AS 1487, CKKPS, ae I. Zapis seje CK KPS, 28. 8. 1944.
44 AS 1643, P SNOS, fase. 4571 1. Sumaricni zapisnik seje 0 slovenskih mejnih zahtevah dne 9. 9. 1944 na bazi 80 a.
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ujema z mejo med Julijskimi Alpami in Dinarskim sistemom na eni strani in severno italijansko nizino na drugi
strani, ena geografsko najbolj znaeilnih in najbolj jasnih,
pa tudi najstarejsih v Evropi. V glavnem se tudi ujema z
avstrijsko-italijansko drtavno mejo pred letom 1914 razen
na obmoeju Beneskih Siovencev, ki je italijansko od leta
1866. Na celotnem obmoeju, ki je na jugu omejeno z
Dragonjo, so Italijani v Trstu, Miljah, IlOli, Kopru in Piranu ob morju ter v notranjosti v Gorici. Ker pa narodnostna meja vecinoma teee po erti, ki loci niiino od goratega sveta, ni uporabna kot drzavna mejna erca brez
nekaterih manjsih korektur.
V poglavju 0 slovenskih (jugoslovanskih) mejnih zahtevah je posebej poudaril, da ima .slovenski narod, ki je
toliko trpel in se boril, pravico zahtevati, da bo v celoti
zdruzen v svoji Sioveniji in v okviru federativne Jugoslavije. I ...! Od nas zahtevana kontinentalna meja hoce vkljuciti Ie Siovence, neslovenskega prebivalstva pa vkljucuje Ie
toliko, kolikor je nujno potrebno za zaokrozenost Siovenije v gospodarskem in posebno v prometnem oziru. Vsaka imperialisticna tendenca za sirjenjem nasega narodnega ali politienega ozemlja na skodo drugih narodov pa
nasprotuje duhu nasega narodnoosvobodilnega boja in
jo zato odklanjamo •. 4S
Zwitter je izdelal tudi posebno studijo 0 manjsinskem
vprasanju po osvoboditvi. V Sioveniji je predvidel tri 10eena obmoeja in sicer ozemlje bivse Jugoslavije (stajerski
Nemci in Koeevarji), Korosko (Nemci) in Primorska (ltalijani), medtem ko vprasanja madzarske manjsine v Prekmurju ni obravnaval. Za italijansko manjsino je ugotovil,
da je ze prikljucitveni odlok iz septembra 1943 zanjo
predvidel avtonomijo. Politike pa je opozarjal na trtasko
delavstvo ter kapital, ki sta iz razlienih razlogov pristajala
na Jugoslavijo, prvi iz razrednih razlogov, drugi je v njej
videl edino moznost gospodarskega razvoja, in pa na to,
da je na tem obmoeju veliko priseljenih iz notranjosti Italije, ki bi se morali vrniti v domaee kraje. Italijanska manjsina naj bi dobila ne Ie kulturno avtonomijo, ampak tudi
sodelovanje v lokalni upravi in predstavnike v slovenskih
centralnih zakonodajnih in izvrsilnih organih. Imela naj bi
popolno enakopravnost. ki bi obenem bila primer, .kako
si predstavljamo resitev manjsinskega vprasanja •. 46
Vodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja je od jeseni 1944 na Primorskem utrjevalo mrezo organov Ijudske oblasti. V ta okvir sodi ze omenjena izvolitev PNOO
za Siovensko primorje, v katerem sta bili dye mesti zagotovljeni za predstavnika italijanske manjsine. Ena od najpomembnejsih nalog je bila okrepiti stike z italijanskim
prebivalstvom, vsaj s tistim delom, ki je simpatiziral z Jugoslovani in ki naj bi zagovarjal prikljucitev. Vprasanje
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prikljucitve Primorske je tako postalo, kot so ugotovili na
posvetu primorskih pravnikov marca 1945, .tudi teritorialno vprasanje bolj napredne perspektive,47
Vodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja je svojo
politiko do vprasanja Julijske krajine spremenilo pozimi
1944/45, ko se je zaradi podaljsevanja vojne, velike
nemske ofenzive, ne tako izrazite podpore Sovjetske zveze, na kakrsno so racunali, ter mednarodnih pritiskov na
novo Jugoslavijo poslabsal poloiaj jugoslovanskega
osvobodilnega gibanja. V Trseu so prekinili z organiziranjem Gibanja pristasev nove Jugoslavije, ki so ga sprva
organizirali po vlOru predvojnega Drustva prijateljev Sovjetske zveze, in na prvo mesto ponovno postavili boj proti okupatorju. Hkrati pa so nadaljevali s pripravami na
prevzem oblasti. Ob tem 50 ugotavljali: .Izguba Primorske
in Trsta bi bila sprico sedanjih mednarodnih razmer smrtna obsodba slovenskega naroda«.4B
Od zacetka marca 1945 so se priprave na osvoboditev
se okrepile in so potekale v skladu z usmeritvami, sprejetimi avgusta in septembra 1944. Vse delovanje je bilo
usmerjeno na to, da se ob osvoboditvi zasede cim veeji del
ozemlja in da se na slovenskem etnicnem ozemlju vzpostavijo organi Ijudske oblasti, ki naj bi delovala ob osvoboditvi in moznem prihodu zahodnih zaveznikov. Tekle so
tudi priprave za organizacijo sodstva, ki je postalo zaradi
nameravanega »ciscenja' fasistov se posebno pomembn049 Italijanske enote, ki so delovale v okviru slovenske
osvobodilne vojske, naj ne bi (in tudi dejansko niso) sodelovale pri zasedbi Trsta, ampak so jih umaknili v notranjost Siovenije, s eimer so poskusali zmanjsati italijanski
delez pri osvoboditvi mesta.50 Splosna politiena kampanja
za prikljucitev Primorske Jugoslaviji, ki je bila marca 1945,
je uspela med Siovenci in tudi med italijanskim delavstvom
zlasti v Trstu in Trzicu, kjer je odlocilno vlogo odigrala Delavska enotnost, v kateri je bilo organiziranih med deset in
dvajset tisoc delavcev obeh narodnosti. 51
Boj za prevlado v Trstu in Julijski krajini je tako tudi
med protifasisti, a zagovorniki prikljueitve k eni ali drugi
drzavi, postajal vse bolj odkrit in neizprosen. Tako sta biIi v Trstu tik pred koncem vojne organizirani dYe vstaji, prvo je organiziral triaski italijanski narodnoosvobodilni
odbor, drugo Komanda mesta Trst. Organizatorji prve
vstaje so hkrati upali, da bode Trst osvobodili in zasedli
zahodni zavezniki, drugi pa so prieakovali slovenske partizane in Jugoslovansko armado.
Cete IX korpusa in IV. armade so I. maja 1945 vkorakale v sredisce mesta, isti dan 50 enote 31. divizije zavzele Triie in Gorico ter prodrle v siroki fronti na Soeo,
kjer so enote Gradnikove brigade v Ronkah priSle v stik z
enotami 2. novozelandske divizije. Naslednji dan so v Trst

AS 1643, P SNOS, fase. 499/8. Fran Zwitter. Mere Jugoslavije.

4<'> AS [643, P SNOS, fase. 45712. Fran Zwitter. ManjSinska vprasanja v Casu popolnega osvobojenja.
47 AS 1487, CKKPS, ae 53. Belelke V. TomSiC. Zapisi s posvetovanja primorskih pravnikov 7., 8. 3. 1945.
48 AS 1643, P SNOS, fase. 45712.lavo Lermelj, Josip Ferfolja: Nekai pobud ob sedanji fazi primorskega vpraSanja.
49 AS 1487, CKKPS, ae 53. Belelke V. TomSiC s konference primorskih pravnikov, 7~ 8. 3. 1945.
50 AS 1487, CKKPS, ae 1. Zapisi set CK KPS, 7. 3. 1945. Ae 76. DepeS<l E. Kardelja CK KPS, II. 3. 1945.
51

AS 1487, CKKPS, ae 91, depcla CK KPS 8. Kraigherju, 3. 3. 1945. AS 1931, 301 / 55, Ozna za okrotje Trst. Porociia Ozne Trsl 1945.
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vkorakale tudi enote 2. novozelandske divizije 8. britanske armade. Po ukazu vlade Vel ike Britanije je vrhovni zavezniski poveljnik za Sredozemlje feldmarsal Harald Alexander poslal brzojavko vrhovnemu komandantu Titu z
zahtevo, da enote Jugoslovanske armade Trst zapustijo,
kar je Tito odklonil in obenem 3. maja poslal protestno
nota zaradi prihoda zavezniSkih sil. S2 Zacelo se je obdobje dvojne vojaske zasedbe, ki se je po zapletih koncalo z
delitvijo Julijske krajine in vzpostavitvijo dveh zasedbenih
con ter z jugoslovanskim umikom iz Trsta in ostalega
ozemlja na obmocju cone A 12. junija 1945. Epilog je
vprasanje meje med Jugoslavijo (Slovenijo) in Italijo dobilo na mirovni konferenci februarja 1947, v Spomenici 0
soglasju oktobra 1954 in Osimskih sporazumih novembra 1975.

Izvlecek
V clanku avtorica opise prizadevanja za slovenske zahodne meje v casu druge svetovne vojne. Resitev slovenskega narodnega vprasanja in stem tudi spremembe severne in zahodne meje so vkljucile v svoje programe vse
politicne stranke pred vojno, v casu vojne pa tako partizanski in protipartizanski tabor. Z vprasanjem zahodne
meje se je veliko ukvarjala Komisija za mejna vprasanja
pri 10 OF. Njeno deja pa je nadaljeval Znanstveni institut pri Predsedstvu SNOS, ki ga je vodil zgodovinar dr.
Fran Zwitter. Dr. Zwitter je v svojih studijah 0 zahodni meji zapisal, da ima slovenski narod priloinost, da uresniCi
ideal zdrutitve vseh Siovencev v lastno drtavno tvorbo, ki
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bi vkljucevala tudi Gorico in Trs!. Italijansko prebivalstvo
na tem obmocju pa bi dobilo obseino avtonomijo. Vprasanje meje se je po koncani vojni resevalo z mirovno pogodbo z Italijo februarja 1947, Spomenico 0 soglasju oktobra 1954 in z Osimskimi sporazumi novembra 1975.

Abstract
Authoress describes the struggle for Sloven ian western borders during the time of the Second World War.
Solution of Sloven ian national question and in consequence alteration of northern and western borders was
included in programmes of all political parties before the
war. During the war, it could be found equally in partisan
and antipartisan sides. Commission for Border Issues at
the Executive Committee of the Liberation Front devoted
a great deal of attention to the question of western borders. This work was carried on by Scientific Institute at
the Presidency of Sloven ian National Liberation Council,
headed by historian dr. Fran Zwitter. In his studies about
western border dr. Zwitter pointed out that Sloven ian
nation has a great opportunity to realize its ideal to unite
all Slovenes in one state, which would include also
Gorizia and Tries!. For that reason Italian population,
which also inhabits those areas, should be granted extensive autonomy. After the war, border demarcation issues
were being settled on the bases of Peace Treaty with Italy,
which was signed on February 1947, Memorandum of
Understanding, signed on October 1954 and Treaty of
Osimo, signed on November 1975.
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Or. Viljenka Skorjanec, Gimnazija Betigrad, Ljubljana

OSIMSKI SPORAZUMI
Dostopnost virov
Na italijanski strani je razvidno pomanjkanje studij 0
genezi Osimskih sporazumov (OS), ki bi temeljile na diplomatskih fondih. 1 Na jugoslovanski strani so se ohranili izvirni diplomatski dokumenti, ki pa so zaradi posebnosti pogajalskega procesa in v izogib vednosti
italijanskega zunanjega ministrstva dolgo ostali nepoznani. V zvezi z dokumenti za genezo Osima je Milos Mini':'
tedanji zunanji minister, 26. julija 2001 v Beogradu, izjavii, da v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve (ZSZZ)
I

2

bivse Jugoslavije lahko najdemo Ie tiste dokumente, ki so
bili sporazumno sprejeti na tajnih pogajanjih, ko so bili
dokumenti ie pod pisani in obe ambasadi 0 tem obvesceni. Miniceva izjava se dopolnjuje tudi z izjavo Giuseppeja Walterja Maccotte,2 takratnega italijanskega ambasadorja v Beogradu ki je I. marca 2001 v Rimu izjavil, da
so dobili z italijanske strani navodilo, naj ne posiljajo v
Rim nobenih zabeleik tudi tisti redki posamezniki, ki so
sploh vedeli za obstoj pogajanj. Vpliv italijanskega javnega mnenja je bil toliksen, da je bila zagotovitev tajnosti
nujni pogoj za uspesen zakljucek pogajanj.

R. Pupo, Ked zgodovino in geografijo. RazmiSljanja 0 italijanski vzhodni meji, V: Z. (epiC, (ur.), D. Gu~tin (ur.), N. Troha (Uf.). Zbornik Milice Kacin Wahinz, Prispevki za novejSo zgodavino, Ljubljana 2000. L 15. ~t. I. InStitut Z3 novejSo zgodovino. str. 29Z
G. W. Maccotta, Osimo vista dOl Belgrado, V; Rivista di Studi politici Internationali, Firence 1993, I. 60, St. 237, sIr. 55-67
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Natantno dokumentiran potek pogajanj na jugoslovanski strani je pripisati tudi dejstvu, da je jugoslovanska
stran zaradi previdnosti in nezaupanja vsa sret anja in pogovore podrobno belezila.

Geneza do Osima3
V zgodovini jugoslovanskih (do I. 1991) ter slovenskih
(po I. 1991) meddrtavnih odnosov z Italijo predstavlja

I
\

j

I

kompleks pogajanj za dolotitev meddrtavne meje med
Italijo in Jugoslavijo (1974-1975), povezan s podpisom
OS, peti in zaenkrat zadnji kronoloski mejnik.
Na italijanski strani so ze vse od Mirovne pogodbe
(MP) 1947 naprej pospesevali izseljevanje in spodbujali
eksodus Italijanov, tes da slednji ne morejo t iveti pod komunistitnim terorjem in etnicnim preganjanjem pod jugoslovansko oblastjo. Tako so hoteli mednarodn i javnosti
pokazati krivitno odvzeta ozemlja in stem ustvarjati primerno ozratje za zahtevo po vrnitvi cone B Italiji. Mot ni
pritiski optantov in tria skih reakcionarnih krogov (kasneje
Usta za Trst) so v italijanski javnosti skupaj z neofasistitno
propagando ustvarili negativno klimo za dogovarjanje z
Jugoslavijo. Po Londonskem memorandumu 0 soglasju
(LMOS) 1954 so zagotavljali, da njihova vlada de facto sicer priznava mejo po LMOS, da pa je potrebno de iure
najti drug pravni naziv. Trdili so, da je st.1nje s cono B Svobodnega trtaskega ozemlja (STO) Ie zatasno, ter zavla t evali z dokont no resitvijo mejnega vprasanja. Hkrati so sirili mit 0 ohranitvi lastne suverenosti v coni B STO in
uspeli, da je it.1lijansko javno mnenje late sprejelo LMOS.
Na tako ravnanje so vplivali predvsem obmejna polititna
struktura, pa tudi vplivi in ravnanje italijanskih drtavnih organov, zlasti zunanjega ministrstva. Hkrati se je rimska vlada zavarovala s polititnimi in diplomatskimi sredstvi in ni
predlotila LMOS v ratifikacijo parlamentu. Sporazum so Ie
parafirali, ne pa tudi podpisali ali ratificirali.
Italijanska administracija, zlasti Ministrstvo za zunanje
zadeve (Mll), je prirejala predloge polititnim strankam
in vladi z namenom zavlatevanja in neresevanja odprtega mejnega vprasanja. Dejstvo je, da je bilo za Italijane 10
let po izgubljeni vojni tezko odpirati rane in se po teoriji suverenosti glede STO odrekati . pravicam •. V vmesnem
tasu je prihajalo do nekaterih tajnih sretanj diplomatov
na nivoju posebnih ambasadorjev, vendar Ie z namenom
prikazovanja dogovarjanj z Jugoslavijo. Tovrstno ravnanje
je sprotalo na jugoslovanski strani stalni dvom v resnost
italijanskih namer vse do ratifikacije OS, ob nastanku drtave Siovenije pa tudi na njeni strani.
Intervencije Sovjetske zveze na Ceskoslovaskem 1968
in strah pred Breznjevovo doktrino so pokazale, da lahko
odnosi z Jugoslavijo postanejo krizno tariSte v Evropi.
]
4

5

Hladna vojna, posebno pa starost predsedn ika Josipa
Broza Tita, je pripomogla k odlotitvi italijanske vlade, da
je treba resiti odprta vpra sanja z Jugoslavijo. lato je zunanji minister Italije Giuseppe Medici leta 1968 predlagal paket osemnajstih tot k, ki je po vsebini predvidel
spremembo demarkacijske mejne t rte po LMOS v drtavno mejo z ozemeljskimi dolotbami in je bil sprejet kot
pogajalska platforma za nadaljnja pogajanja na srecanju
ministrov Medicija in Minica marca 1973 v Dubrovniku.
Sio je za bistven kakovostni premik v meddrtavnih odnosih, saj je italijanska stran ponudila, da se v Dubrovniku
namesto prejsnjih izvedencev imenuje dva diplomatska
poobla st enca, ki bi pripravila predlog kon t nega sporazurna, hkrati so bili postavljeni konkretni roki za izpolnitev
obvez. Ob uradnem diplomatskem kanalu sta ministra na
stiri oti dolotila se en poseben, vzporedni kanal za tajna
pogajanja polititnih pooblastencev kot moinost kontinuitete pogajanj, v kolikor bi pray tako tajna diplomatska
pogajanja ne napredovala 4 Polititno vodstvo Italije, zlasti stranka Krstanske demokracije (KD), je telelo prek drugega kanala vzpostavi ti neposredni dialog vzporedno z
drt avnimi odnosi, ki jih je usmerjala diplomacija.
Cetudi je Mini': ze v Dubrovniku ocenil italijansko pobudD za dele polititnih tajnih pogajalcev kot edino realno motnost za dosego sporazuma, so se nadaljevala neuspesna pogajanja diplomatskih pred stavnikov do konca
leta 1973. Pogajanja kljub strokovnosti kadrov niso obrodila sadov, saj sta imela diplomatska pooblastenca od
svojih vlad preozek manevrski prostor, nj uno dele je bilo
te vnaprej obsojeno na neuspehs
laradi skrbi, da bi na jugoslovanski strani problem internacionalizirali, je januarja 1974 zunanji minister Aldo
Moro prvit po vetmesetnem takanju povabil na obisk
jugoslovanskega ambasadorja Miso Pavicevica. Pod vpliYom stranke KD je Moro sele leta 1974 podpisal pooblastilo Eugeniju Carboneju za konkretno specialno misijo, ki jo je vseeno zelel postaviti pod otje vodstvo svojega
ministrstva. Tovrstna Morova drta odpira vprasanje, zakaj
ni do pogajalske funkcije drugega kanala prislo te prej,
torej v letu 1973.
Italijanski pogajalec Carbone in jugoslovanski Boris
Snuderl sta vzdrtevala obtasne stike, vendar pa drugi kanal v tern tasu se ni zativel, saj je po njegovi vzpostavitvi prislo do enoletnega zastoja. Po zaostritvi dvostranskih
odnosov, ostrih diplomatskih notah in govoru predsednika Tita aprila 1974 v Sarajevu se je Giulio Andreotti z govorom v Vidmu maja 1974 javno opredelil 0 nameri Italije, da sklene z Jugoslavijo ustrezni sporazum. Vrh stranke
KD je v znamenju bliiajotega se zasedanja Konference 0
evropski varnosti in sodelovanju (KEVS) v Helsinkih in temeljnega nacela 0 dokontnosti drtavnih meja ocenil, da
nereseno mejno vprasanje skoduje globalni italijanski

Terne!;i na obravnavi al'hlvskih dokumentov, navedenih v V. ~korianec, lugoslovansko-italijanska pogajanja v letih 1974- 1975 0 doJOC:itvi meddrtavne meie (OslmoL Doktorska disertacija, Ul, Rlolofska fakultata, OddeJek za zgodovino, Ljubljana 2005, SIr. 1-515.
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politiki. Po popravku italijanskega pooblastila je julija
1974 jugoslovanska stran naknadno ie po prihodu italijanske delegacije na Strmol dokontno sprejela njihovo
pobudo za pogajanja posebnih polititnih pooblaStencev,
ki so v prvi fazi v popolni tajnosti s presledki trajala do
novembra 1974. Pokazalo se je, da v italijanski vladi tudi
tedaj Se ni bilo pravega soglasja, saj je Moro na zasedanju Generalne skupstine zdruzenih narodov v New Yorku septembra 1974 ugovarjal Minicu z izgovori 0 tern, da
ni bil seznanjen 0 pobudi dela na drugem kanalu, in izrazil nesoglasje za tako reSevanje spornega vpraSanja brez
udeleibe kadrov iz Farnesine. Vendar so pogajanja na Strmolu potekala naprej v sotasnem iskanju polititnega soglasja v Rimu. Italijanska stran je zelela odstop cone B
STO in stem dokoncno potrditev meje med driavama
prikazati v luti najsirSih novih gospodarskih ugodnosti,
predvsem industrijske cone, ki bi segala iz polititne optike na ozemlje cone B STO, in sicer je bila najprej predvidena lokacija ob morski obali, nato pri Ospu, Socerbu. Ta
zahteva je bila za Italijo condicio sine qua non za kontni sporazum. Poleg tega so bili predvideni se nekateri veliki gospodarski projekti (plovni kanal Sota-Sava), energetski
objekti, vodno gospodarstvo in razne oblike gospodarskega sodelovanja v interesu lokalnega prebivalstva cestne povezave, novi mejni prehodi itd.
Pogajanja so obsegala tudi nekatere korekture na drzavni meji po MP v smislu funkcionalnih povezav in provizoritnih situacij npr. Kolovrat, Sabotin, vasi v Brdih, Gorica. lugoslovanska stran je vztrajala na zahtevi, da se meja
ne bo nikjer korigirala, kjer iive jugoslovanski drtavljani.
Ob odlotujoti vlogi predsednika driave Tita in zunanjega ministra Minica je v procesu pogajanj na jugoslovanski strani vetinsko teio prevzela slovenska strano Pooblasteni pogajalec je bil Siovenec, ki se je 0 kljutnih
vpraSanjih posvetoval tudi s slovenskim vodstvom, predvsem z Edvardom Kardeljem in Sergejem Kraigherjem. V
pogajalski skupini je bil ob pooblaScenem pogajalcu
Snuderlu za mejno vpraSanje doloten pray tako Siovenec,
diplomat ZSZZ Radko Motivnik. Tudi izvedenci, ki so obcasno sodelovali v zvezi s posamicnimi vpraSanji, so bili
po navadi Siovenci. lugoslovanska pogajalska skupina je
bila stalna, na italijanski strani je bil ob pooblaStenem
pogajalcu Carboneju stalni clan Ie Ottone Mattei, diplomat Farnesine, sin beguncev iz Reke, druge izvedence so
ad hoc vkljutevali v deja po potrebi.
Bistvo pogajanj je predstavljala pogajalska triada. Italijansko pogojevanje dokoncnosti mejnega vpraSanja z ustanovitvijo industrijske cone je jugoslovanska stran povezala z zahtevo po razSiritvi dolocil Posebnega statuta iz leta
1954 tudi na ozemlje zunaj bivSe cone A STO, kjer zivi
slovenska manjSina v Italiji. Nepopustljivost jugoslovanske
strani je podaljSala pot do sporazuma za nekaj mesecev,
saj brez dolocila 0 posebnem manjSinskem clenu ni horela koncati poga janj. Italija ni ielela take dolocbe v pogodbi, saj bi zanjo pomenila mednarodno obvezo, vpraSanje
manjSinske zaStite bi raje reSevali z unilateralnimi obvezfjtl."I'tll~I,"j.I'I~

nostmi (preambula, mednarodne univerzalne deklaracije,
parlamentarna svetana izjava). lugoslovanska zahteva po
manjsinskem clenu je pomenila prekinitev pogajanj, vendar
so po kratki krizi italijanske vodilne politicne stranke vendarle nacelno pristale na manjSinski tlen, katerega vsebina
bi veljala za slovensko manjSino v Italiji.
Glede morske meje je italijanska stran na Strmolu zahtevala spremembo izhodiScnih tock za razdelitev teritorialnih voda zaradi ugreza teikih tankerjev pri plovbi v pristaniSci Trst in Triit. (Pokazalo pa se je, da so si predvsem
zeleli zagotoviti sirsa ribolovna podrotja na naSi strani,
kjer je vecji ribji fond.) lugoslovanska stran je odklonila
ta argument in odobrila koridorje skozi svoje morje (od
rta Savudrije mimo Debelega rtica). To koncesijo je kasneje potrdila tudi Republika Siovenija.
Na Strmolu so pripravili skupna besedila sporazuma 0
vseh odprtih vprasanjih med driavama in pogajanja bi bila lahko kontana. Italijanska stran bi morala Ie se potrditi dogovorjeno, vendar so zahtevali se drugo fazo ponovnih pogajanj marca 1975 v Dubrovniku, kljub temu da so
sprva prosili Ie za formalni sestanek proceduralne narave
med pooblastencema. V nadaljevanju je jugoslovanska
stran morala pristati na okleSceno vsebino manjSinskega
tlena, del vsebine so prenesli v preambulo. Dubrovnik je
bil izbran simbolitno, da se tudi Hrvaska pojavi v delu
pooblaScencev. Kljub zagotovilu italijanskega pooblastenca, da so stem iztrpane vse njihove zahteve, so v Farnesini aprila ob urejanju besedil skuSali poseti v ie dogovorjene vsebine slednjih.
Kljub temu pa v tretji fazi pogajanj med pooblastencerna v Strunjanu italijanska stran ni vet skusala spreminjati
dogovorjenih vsebin besedil. lugoslovanska stran je v korist Italije Ie sprejela ozemeljski popravek na Sabotinu in s
tern omogocila parafiranje besedil sporazuma. V Strunjanu torej ie sledimo uradnim diplomatskim pogajanjem, ko
sta oba politicna pooblastenca postala vodji drtavnih delegacij (pooblastilna dokumenta obema pogajalcema s
strani politicnih vrhov sta bila napisana kasneje). Narava
pogajanj se je spremenila v diplomatska in se kontala s
parafiranjem meddrtavnega sporazuma v francoskem diplomatskem jeziku. Pogajanja so potekala v protokolarni
stavbi Izvrsnega sveta Siovenije Se vedno v najvetji tajnosti. Strunjan so izbrali mo, ker je sodil v cono B STO. V
Strunjanu so bili parafirani dokumenti na uradnem papirju obeh zunanjih ministrstev. Yes cas dela pooblastencev
je bila na jugoslovanski strani previdnost, ali gre na italijanski strani Ie za taktiko pridobivanja na casu in za to, da
bi v danem trenutku za neuspeh pogajanj okrivili lugoslavijo. Taka razmiSljanja so obremenjevala tudi deja v Strunjanu, ko je zaradi nezaupanja prislo do krize v jugoslovanski delovni skupini. Metoda dela kaie na temeljite
priprave za pogajanja in pravilne analize prepoznavanja
taktike zavlacevanja in premikanja korak naprej in dva nazaj med posamitnimi sretanji pooblastencev.
V nadaljevanju so na italijanski predlog izpustili poprej
predvideno fazo diplomatskih pogajanj in jo nadomestili
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avgusta 1975 v Beogradu z uradnim parafiranjem pogodbenih dokumentov meddrtavnega sporazuma v ZSZZ v
prisotnosti jugoslovanskega zunanjega ministra Minica in
italijanskega ambasadorja Maccotte. lugoslovanska stran
sprva ni razumela, zakaj mora priti do se enega parafiranja
besedil sporazuma, namesto da bi prislo kar do podpisa
sporazuma. Po razpravi v jugoslovanski skupseini in v italijanski poslanski zbornici, kjer so pooblastili zunanja ministra za pod pis sporazuma, je italijanska stran ponovno
skusala pogojevati pod pis sporazuma s popravki ie dogovorjene mejne erte in razsiritvijo industrijske cone.
Preobrat je predstavljal Carbonejev prihod v Beograd
konec oktobra 1975, ko je poudaril italijansko pripravljenost za eimprejsnji pod pis sporazuma. Predvidena pokojninska reforma bi lahko sproiila v Italiji novo vladno krizo,
zato sta Moro in Mariano Rumor ielela eimprej podpisati
sporazum z Jugoslavijo. Carbone je ponudil koncno moinost podpisa sporazuma za 10., 13. ali 14. november, jugoslovanska stran je vztrajala pri prvem datumu. V primeru
podpisa sporazuma v Rimu bi po italijanskem mnenju lahko prislo do neprijetnih zapletov. Tik pred podpisom sporazuma so na italijanski strani prosili Ie se za spremembi v
izrazoslovju, kar je jugoslovanska stran sprejela.
V Castel del Monte San Pietro v Osimu pri Anconi, v
gradieu, ki ga je dal na razpolago grof leopardi, sta nato v
dvorani oroiij ministra podpisala sporazum ob prisotnosti
italijanskega in jugoslovanskega tiska. Pri tem je bilo se posebej poudarjeno, da bosta obe vladi ob priloinosti ratifikacije sporazuma v svojih parlamentih vsaka posebej prebrali deklaracijo 0 politiki do manjsin. Okoliseine ob
podpisu sporazuma niso prinesle bistvenih preseneeenj razen casovnih tehnicnih zapletov z jugoslovanskim letalom
pri odhodu domov, ki pa so jih uspesno razresili. 6 Drtavi
sta tokrat dosegli dvostranski sporazum, kar predstavlja
bistveno razliko glede na pogajanja, ki so leta 1954 pripeIjala do lMOS. Na italijanski strani so se vse do ratifikacije sporazuma 1977 vraeali k ie dogovorjenim, usklajenim
staliseem z novimi zahtevami ali z umikom.

Osimski sporazumi
pO ratifikaciji
Po ratifikaciji OS so v obeh drtavah ustanovili komisije
za spremljanje in izvajanje sporazumov, za kar so imenovaIi koordinatorje tako v ZSZZ kot v italijanskem zunanjem
ministrstvu, pa tudi na republiski ravni Siovenije in Hrvaske. OS in njihovo kasnejse uresnicevanje so bili, kar se jugoslovanske strani tice, plod vescin slovenskih pogajalcev.
Mejno vprasanje, ki je pogojevalo vsa ostala vprasanja, je

z OS dokoncno reseno. V praksi je bila v nadaljevanju v
celoti obeleiena drtavna meja, razreseno vprasanje driavIjanstva za osebe, katerih status je bil po koncu druge svetovne vojne zaradi nedefinirane meje med drtavama na
obmocju STO sporen, razreseno vprasanje odskodnine za
italijansko nacionalizirano imetje, vracanje nepremicnin,
podpisan je bil sporazum 0 priznavanju visokosolskih dip10m in sporazum 0 skupni obrambi pred toco. Zgrajeni sta
bili cesti na Kolovratu in pod Sabotinom, noveliran je bil
tudi Videmski sporazum.l Plovni kanal Soca-Sava je bil
ogromen projekt, ki ni bil ekonomsko upravicen. Ostala
pogajalska vprasanja so pray tako do potankosti obdelana
in v pogodbi za obe strani obvezujoca B
Tudi po koncani ratifikaciji leta 1977 so na italijanski
strani skusali se kaj pridobiti, kar pa jim zaradi doslednosti na jugoslovanski strani ni uspelo. V casu pogajanj
se je pojavljal terorizem (Palestina) tudi v Evropi (Rdece
brigade v Nemciji in Italiji - umor A Mora), masovni poboji v Bologni. Italijani so npr. prosili jugoslovanski politicni vrh in voditelje t. i. tretjega sveta za pomoc po ugrabitvi A Mora v prepricanju, da bi z Rdeeimi brigadami
lahko imela stike vodstva arabskih deie!. Nedolgo zatem
je prislo do senzacionalnega odkritja italijanske tajne 10ie Propaganda due, katere clan je bil tudi italijanski pooblascenec Carbone.
Industrijska cona, ki je predstavljala z italijanske strani pogoj koncnemu sporazumu, v nadaljevanju zaradi negativnih vplivov italijanskega javnega mnenja ni nikoli zaiivela.

Osimski sporazumi
pO osamosvojitvi Siovenije
Italijanska stran je priznala kontinuiteto veljavnosti OS
tudi z driavama Siovenijo in Hrvasko. V Uradnem listu
Italije so bili objavljeni 8. septembra 1992 in so posta Ii
polnopraven veljaven mednarodni akt med Italijo in Slovenijo. Ze od oktobra 1992 naprej se je ponovno zacela
stopnjevati dejavnost skrajno desnicarskih sil v Triaski
pokrajini. Menili so, da je Rim zapravil priloinost, ko bi iz
novih razmer, stem ko je uradno priznal Siovenijo kot naslednico OS, lahko iztrtil vee. Italija je izkoristila diplomatsko se ne razgledano slovensko vlado s postavitvijo
zahtev za posodobitev oz. nadgradnjo OS in koncesijami.
Na njihovi strani pa niso izvrsili obveznosti za pripadnike
slovenske manjsine v Italiji.
Obnovili so trditve 0 neveljavnosti sporazumov in postavili zahteve po pogajanjih 0 odskodnini za zapusceno in
nacionalizirano lastnino ter vraeanje nepremicnin optan-
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VeC 0 tern S. Premru, Pot. kl so jo nakazali pred 30 leti, ~e nj do konca prehojena. Spornin na ·Iov- Zel krajem podpisa zgodovinskega sporclwrna, V: Primorski dnevnik, Trs! 2005, I.
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Vet 0 uresniCevanju OsimsJdh sporazumov danes T. PoljS<lk, Trideset let kasneje. Organlziranost Jugoslavije in Sioveni je Zel ilVajanje Osimskih sporazumov, V: Svobodna mise!. Ljub-
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Osimski sporazuml. SeriJa XN, 4. lV. Knjitnic(I Skup~Cjne SFRJ, Beograd 19n Sekretariat Zel informadje skupUine SFRI; Osimski sporazumi. Crtomir Kolenc !ur.). Zalo1ba Upa, Koper
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ljana 2005, I. 43, St 21, stT. 9-10.

Zahodna meja od Londonskega pakta do Osimskih sporazumov

tom nekdanje cone B. Kljub temu da prosta cona nikoli ni
zativela, so celo zahtevali, naj se izbrise iz vsebine sporazumov. Zahtevali so zascito italijanske manjsine kot celote,
ki tivi v dveh novonastalih drtavah v Sioveniji in Hrvaski.
Oglasil se je tudi Rim z izjavo, da je treba sporazume revidirati, ces da so nekateri deli zastareli. Bistvo teh novih zahtev je bilo, da bi z odprtjem enega vprasanja zaceli revizijo OS v celoti in po posameznih vprasanjih. Nato je
Italija pogojevala ratifikacijo za vstop Siovenije kot pridrutene C1anice EU in dosegla s Spanskim kompromisom
spremembe v slovenski zakonodaji. Italijanski parlament je
po stevilnih predhodnih oviranjih marca 1998 koncno ratificiral pridruzitveni sporazum med EU in Siovenijo.
Septembra 1997 se je po vseh zapletih zacel tudi formalni postopek za odobritev zakonskega osnutka v korist
slovenske manjsine v Italiji. Njegova odobritev je trajala
vse od 15. julija 1971 in se koncala 12. julija 2000. V senatu italijanskega parlamenta je bil Zascitni zakon dokoncno odobren 14. februarja 2001. Stem je Italija slovensko manjsino po dolgih desetletjih tivljenja pod Italijo
formalnopravno priznala. Veljavnost mednarodnopravnih
dokumentov odpira vprasanje njihove implementacije v
praksi in spostovanja nacela pacta sunt servanda, kar se je
na italijanskem primeru pokazalo vse do danes kot vprasIjivo. Tako se danes kljub sprejetju Zascitnega zakona njegovo izvajanje onemogoca. Odstranjujejo se dvojezicni
napisi v okolici Trsta, pa tudi javna raba slovenscine je vse
bolj omejena ne Ie v mestu, ampak tudi v nekaterih do sedaj povsem slovenskih obcinah na podezelju. Italija vse
do danes ne crpa sredstev iz depozitnega racuna po Rimskem sporazumu, na katerega je Siovenija izplacala svoje
obveznosti za povracilo nacionaliziranega imetja v bivsi
coni B STO. OS predstavljajo uresnicitev moznega, zaradi
tivih dolocil pa bodo tudi v prihodnje na simbolni ravni
predstavljali ustavo odnosov med Siovenijo in Italijo.

Povzetek
Po LMOS 1954 se je italijanska stran izgovarjala na
pravni vidik pogodbe in trdila da je stanje s cono B STO Ie
zacasno, ter zavlacevala z dokoncno resitvijo mejnega vprasanja. Zahtevali so se manjse popravke ob te doloceni meji po Pariski mirovni pogodbi. Zunanji minister ltalije Medici je ob ceskih dogodkih in upostevanju starosti
predsednika Tita 1968 predlagal paket osemnajstih tock, ki
je po vsebini predvidel spremembo demarkacijske mejne
crte po LMOS v drtavno mejo z ozemeljskimi dolocbami
in je bil sprejet kot pogajalska podlaga za nadaljnja pogajanja na srecanju ministrov Medicija in Minica marca 1973
v Dubrovniku. Ob uradnem diplomatskem kanalu sta ministra na stiri oci predvidela se vzporedni kanal za tajna pogajanja politicnih pooblascencev kot moznost kontinuitete
pogajanj, ce diplomatska pogajanja ne bi napredovala. ItaIijanska pobuda za pogajanja zunaj institucionalnih okviroY, ko sta drzavi izkljucili iz pogajanj svoji zunanji ministr-
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stvi, se je v nadaljevanju pokazala kot edina realna motnost
za dosego sporazuma. Diplomatska pogajanja so se konec
leta 1973 neuspesno koncala, pa tudi drugi kanal v tern casu se ni zazivel. Po ostrih diplomatskih notah in Titovem
govoru v Sarajevu se je Andreotti z govorom v Vidmu maja 1974 javno opredelil 0 nameri Italije, da sklene z Jugoslavijo ustrezni sporazum. Vrh stranke KD je v znamenju blitajocega se zasedanja KEVS v Helsinkih in temeljnega
nacela 0 dokoncnosti drtavnih meja ocenil, da nereseno
mejno vprasanje skoduje globalni italijanski politiki. Po popravku italijanskega pooblastila je julija 1974 jugoslovanska stran naknadno ze po prihodu italijanske delegacije na
Strmol dokoncno sprejela njihovo pobudo za pogajanja
posebnih politicnih pooblascencev. Slediia so pogajanja na
Strmolu, v letu 1975 se v Dubrovniku in Strunjanu. Po parafiranju pogodbenih besedil v Beogradu so podpisali sporazum v Osimu. Na italijanski strani so tudi po koncani ratifikaciji leta 1977 skusali se kaj pridobiti, kar pa jim zaradi
doslednosti na jugoslovanski strani ni uspelo. Industrijska
cona, ki je predstavljala z italijanske strani pogoj koncnemu sporazumu, v nadaljevanju zaradi negativnih vplivov itaIijanskega javnega mnenja ni nikoli zazivela. Italijanska
stran je priznala kontinuiteto veljavnosti OS tudi z drtavarna Siovenijo in Hrvasko. Kmalu za tern pa je postavila zahtevo po reviziji OS predvsem zaradi odskodnine optantov,
kar je slovenska vlada zavrnila. Nato je Italija pogojevala ratifikacijo za vstop Siovenije kot pridrutene clanice EU in
dosegla s Spanskim kompromisom spremembe v slovenski
zakonodaji. Italija vse do danes ne crpa sredstev iz depozitnega racuna po Rimskem sporazumu, na katerega je Slovenija izplacala svoje obveznosti za povracilo nacionaliziranega imetja v bivsi coni B STO.
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Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in praksi

Dr. Danijela Trskan, Oddelek za zgodovino na Filozofski fakulteti V Ljubljani

Avtenticna seminarska naloga
pri predmetu didaktika
zgodovine - didakticni clanek
Uvod
.Avtenti tno preverjanje in ocenjevanje predstavljajo
postopki, ki preverjajo in ocenjujejo utenteve sposobnosti za reSevanje pomembnih problemov iz resnitnega
zivljenja, ustvarjalno miSljenje in odgovorno ravnanje. Ti
pristopi predpostavljajo, da morata preverjanje in ocenjevanje razkriti potencial za utenje v prihodnosti in pomagati dolotiti aktivnosti za realiziranje tega potenciala .• '
Da bi bila seminarska naloga tim bolj povezana z bodotim pedagoSkim delom Studentov 4. letnika pedagoSke
smeri zgodovine na Filozofski fakulteti, je bila izbrana za
seminarsko nalogo avtentitna oblika - didaktitni tlanek.
Glavni namen izbrane avtentitne seminarske naloge je, da
se Studenti navajajo na zivljenjske okoliWne postopka pri
pisanju in objavi tlankov v pedagoSkih revijah. Zato so v
nadaljevanju predstavljeni: izbor naslova, oblikovanje in
pisanje, javna predstavitev in ocenjevanje didaktitnega
tlanka ter slovartek didaktitnih izrazov, ki se najpogosteje uporabljajo pri didaktiki zgodovine, kot primer poenostavljenega pisan ja tlankov iz didaktike zgodovine. 2

Npr. za Studijsko leto 2003/04 je bila izbrana tema:
Aktivni pouk: aktivne utne oblike in metode dela, v studijskem letu 2004/05 pa zgoraj omenjene teme, ki so
tudi glavne teme iz predavanj didaktika zgodovineJ Studenti izberejo podrobne naslove tlankov sami, pri tem pa
si lahko pomagajo z razlitnim studi jskim gradivom. Ideje
za naslov lahko dobijo v publikaciji Izbrana literatura I, ki
vsebuje izbor slovenskih tlankov; v publikaciji Izbrana Iiteratura 2, ki vsebuje izbor prispevkov v angleskem jeziku, ali v publikaciji Utiteljeva priprava na pouk zgodovine, ki vsebuje seznam didaktitne Iiterature 4
Po izboru naslova pa studenti natrtno istejo didakticno
literaturo. Priporoca se uporaba iskanja literature prek:
http://cobiss.izumsi. Najvet literature je na voljo v Ijubljanskih knjiznicah: npr. na Pedagoski fakulteti, Zavodu Republike Siovenije za solstvo, Pedagoskem institutu, na Filozofski fakulteti pa na oddelku za pedagogiko in andragogiko,
oddelku za psihologijo in na oddelku za zgodovino. Seznarn didaktitnega gradiva na oddelku za zgodovino je objavljen v informativnem prirotniku: Didaktitno gradivo na
oddelku za zgodovino.s

Izbor naslova za didakticni
clanek

Oblikovanje in pisanje
didakticnega clanka

Tematiko seminarskih nalog vsako Studijsko leto doloti visokoSolska utiteljica. Teme pokrivajo naslednja podrotja: utni natrti, utbeniki, prirotniki in izpitni prirotniki;
utne oblike, metode in motivacijske tehnike ter ucna
sredstva; uporaba slikovnih in pisnih virov; uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije; alternativni pouk; zunajSolske dejavnosti; preverjanje in ocenjevanje ter alternativno ocenjevanje; diferenciacija in
individualizacija ter utenci s posebnimi potrebami; permanentno izobrazevanje utiteljev zgodovine; odnosi med
utiteljem in utenci; zunanji izpiti; evropska dimenzija in
pouk zgodovine v preteklosti.

Studenti se morajo zavedati, da dolotene pedagoske
revije postavijo omejitve in tudi oblikovne zahteve pri pisanju tlankov. Tako se studenti navajajo na upostevanje
osnovnih pravil pisanja, ki je za njih doloten vsako studijsko leto posebej. Za studijsko leto 2004/05 je bilo
doloteno, da krajsi didaktitni tlanek vsebuje 1300 do
1500 besed, povzetek pa 130 do 150 besed.
Ravno tako se seznanijo z osnovnimi pravili pisanja, ki
so predstavljena v nadaljevanju.
Clanek na zacetku vkljutuje ime in priimek avtorja in
popoln naslov C1anka.
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Woolfolk, A 2002: Pedagoska psiholoBija. Ljubljana: £ducy, SIr. 501.
~tudentje sllahko pomagaja s prirocnikom: TrSkan, D. 2004: DidaktiCnl Clanek. Prirocnik z.1 Studente zgodovine pedago~ke smeri. Didaktlka 19odovine. Filozofska fakulteta: Oddelek
z.1 zgodovino. Prirocnik se vsako leto dopolnjuje.
Tr~kan, D. 2004: Didaktika zgodovine. Gradivo za predavanja in vale. FilOl0fska fakulteta: Oddelek Z<I zgodovino.
T~kan, D. 2002: Izbrana literatura 1. PriroCnik 1.1 swdeme zgodovine pedagoske smeri in uCitelje - zaCetnike. Didaktika zgodovine. Filozofsk<l r<lkultet<l: Oddelek za ll!odovino.
TrSkan, D. 2002: Izbr<ln<l literatura 2. PriroCnik za ~tudeme ll!odovine pedal!o$ke smeri in uCitelje - zaCetnike. Didaktika ll!odovine. Filozofska fakulteta: Oddelek za zl!odovino.
TrSkan, D. 2002: UClteljeva priptava na pouk zl!odovine. MetodiCni priroCnik za SlUdente zgodovine pedagoske smeri in uCitelje - zacetnike. Didaktika zgodovine. Filozofska fakultefa: Oddelek za zgodovino.
TrSkan, D. 2004: DldaktiCno gradivo na oddelku L1 zgodovino. Prirocnik za ~tudeme zgodovjne pedagoSke smeri. Didaktika zgodovine. Filozofska rakuiteta: Oddelek za zgodovino.
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Uvod v ~Ianek vkljucuje uvodni stavek 0 temi, predstavitev glavne ideje oz. problema ter namen naloge oz.
clanka s kratkim uvajanjem v glavni del. Ne uporablja se
prva oseba ednine.
Glavni del ~Ianka je po navadi razdeljen na ve~ delov
in vklju~uje podnaslove. Vsebuje lahko en del (ce gre za
krajsi ~Ianek, razdeljen na vsaj tri odstavke) ali ve~ delov.
Klasi~ni elanek vklju~uje vsaj tri podnaslove. V glavnem
delu se predstavi teoreticni del (splosna didaktika) in
konkretni prakticni primeri (didaktika zgodovine, pouk
zgodovine), ki predstavljajo vsaj polovico glavnega dela.
Zakljueek oz. sklep vsebuje odgovor na postavljeno
problemsko vprasanje ali idejo v uvodu ter zakljucek
~Ianka.

V seznamu literature je po abecednem vrstnem redu
navedena se enkrat literatura, ki je bila uporabljena v
opombah ali referencah ter je idejno vplivala na zasnovo
clanka oz. so jo studenti prebrali.
Povzetek povzame uvod, glavni in zakljucni del <"lanka.
Ne gre za kopiranje delov besedila iz clanka, ampak je
krajsi povzetek celotnega clanka v vezani obliki brez odstavkov.
Studenti se navajajo tudi na oblikovanje didaktienega
elanka, tako da se seznanijo oz. ponovijo osnove oblikovanja besedil v casu prostovoljnih dodatnih dejavnosti, ki
so po navadi v mesecu oktobru in jih vodi visokosolska
uciteljica. 6 Najpogostejse napake so, da studenti ne delajo presledkov med besedami, ne poravnajo tudi desnega roba, ne delajo razmikov med podnaslovi ali ne vkljueujejo avtomatienih opomb pod erto ipd.
Najvee tetav pa imajo studenti pri navajanju uporabIjene literature na koncu elanka po en em vzorcu ali v
opombah po crtah ravno tako po enem vzorcu. Se vee teiav pa imajo pri uporabi sprotnih opomb pod erto in
sprotnih referenc v oklepaju, saj jih ne navedejo tudi za
prepisane stavke, spremenjene stavke ali povzete ideje.
Tako se studenti navajajo tudi na odpravljanje najpogostejsih napak, kot so npr. prepisovanje stavkov brez
ustrezne oznacbe z narekovaji (•... ,) in brez navedbe literature v opombah ali kot reference; povzemanje vsebine
besedila brez navedbe literature oz. uporabe referenc; povzemanje povzetkov avtorja nekega drugega avtorja in
navedba Ie enega avtorja;l prilas~anje citiranega besedila
oz. izbranega besedila nekega avtorja z navedbo literatu-
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re, ki jo uporabil avtor; prepisovanje seznama uporabljene literature drugega avtorja; prepisovanje referenc ali
opomb drugega avtorja ipd 8
Za oblikovanje in navajanje literature lahko studenti
uporabijo razlicno literaturo kot npr.
- Cencic, Ma. (1994). Priporocila za oblikovanje seminarskih in diplomskih nalog ter diplomskih del. Ljubljana: Pedagoska fakulteta.
- Cencic, Ma. (2002). Pisanje in predstavljanje rezultatOY raziskovalnega dela. Kako se napise in predstavi
diplomsko dele (nalogo) in druge vrste raziskovalnih
poroeil. Ljubljana: Pedagoska fakulteta.
- Kobeja, B. (2002). Napotki za pisanje seminarske in
diplomske naloge. Skripta. Koper: Visoka sola za management.
- Kobeja, B. (2001 ). Priroenik za pisce strokovnih besedil. Koper: Visoka sola za management.
Didaktieni clanki, ki jih studenti v dolocenem roku
popravijo, so objavljeni v posebni interni publikaciji Prispevki k didaktiki zgodovine. 9 Publikacija se predstavi tudi urednici revije Zgodovina v soli, ki doloeene clanke
objavi v tej reviji. Vse publikacije pa so objavljene tudi na:
http://www.ff.uni-lj.si/Zgodovin/DANIJEWDIDAKTIKAZGODOVINE/Prispevki.htm (lSSN: 1582-8721)

Javna predstavitev
Javna predstavitev clanka je tudi predpriprava na izpitne ucne nastope in na javno pedagosko delo. Ustna
predstavitev poteka v casu predavanj (v obliki didakticnega maratona), na katero so povabljeni tudi zunanji ueiteIji in drugi studenti.
Pri javni predstavitvi se studenti navajajo na kratko
predstavitev, saj morajo v petih minutah (najvee 10) predstaviti glavno vprasanje oz. namen naloge, teoreticno
ozadje in prakti~ne primere ter sklep. Pri predstavitvi lahko uporabljajo razlieno demonstracijsko gradivo z uporabo sodobne racunalniske tehnologije. Studenti se navajajo na ustno predstavitev brez branja ali pomoei listkov.
Njihova predstavitev se tudi posname na analogno ali digitalno kamero, tako da imajo studenti motnost tudi bolj
natancno analizirati svoj nastop.

Najpogostejse napake pri pisanju so naslednie:
- napatno: ( beseda ); pravilno: Ibesedal;
- napatno: 14.7 1789; prJvilno: 14. Z 1789;

- napatno: beseda.•; pravilno: beseda _;
- napatno: 1939-1945; pravilno: 1939-1945;

- napatno: SIr. 5-7; pravilno; SfT. 5-7;
- napatno: slr.5; pravilno sIr. 5;
- kanec vpra~anja ?; pr,wilno kanec vpraSanja?
7
a
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V opombah na dnu strani se lahko uporabljajo bibtiografske reference oz. navedba literature, iz kalerih so Vleti prepisani stavki ali povzete ideie ali deistva; eksplikativne opombe, ki
so namenjene dopolnitvam idej in podarkov v nalogi, ter opombe, ki usmerjajo na dodatno literaruro, ki obravnava iSlo ali podobno problemaliko.
Npr. ~e telimo uporabiti slikovno gradivo iz knjige Triaud, C 1998: Composition, etude et commentaire de documents. Histoire et geographie. Baccalaureat l · ES· S. Paris: Vauibert,
str. 62. Ker ta knjiga ni na voljo oz. je ne moremo dobiti, lelimo pa objaviti iSlo fotografijo, ki jo je uporabila IUdi avtorica v tlanku: TrSkan, D. 2002: Uporaba fotografi j za obrav·
navo nove utne snovi pri pouku zgodovine. Zgodovina v Soli, letnik 10, St. 4, str. 4. Potem je ponebno navesti literaruro: Triaud, C [998: Composition, etude el commentaire de
documents. Histoire el geographie. Baccalaureat l·ES·S. Paris: Vauibert, str. 62. V: TrSkan, D. 2002: Uporaba fOlografij za obravnavo nove utne snovi pri pouku zgodovine. 19odovina v ~oli, letnik 10, SI. 4, sIr. 4.
Do sedaj so izSli ~Ianki v pub!ikaciji: Prispevki k dida ktiki zgodovine. 2003. Letnik I, SI. 1. Filozofska fakulteta: Odde!ek za zgodovino; Prispevki k didaktiki zgodovine. 2004. Letnik
2, St. I. Filozofska fakulteta: Oddelek za zgodovino; Prispevki k dida ktiki zgodovine. 2005. Letnik 3, ~t. 1. Filozofska fakulteta: Oddelek za zgodovino. Urednica: Oanijela Trskan.
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Ocenjevanje

Samoocenjevanje in ovrednotenje predstavitve
clanka:

Ocenjevanje poteka na tri naCine. Pri prvem nacinu
ocenjujejo svoj clanek in javni nastop z namenom, da bi spoznali svoje prednosti in tudi pomanjkljivosti ter da bi znali odpraviti svoje pomanjkljivosti tudi
pri bodocem pedagoskem delu.

Pri predstavitvi sem bil(a) najbolj uspesen(na) pri:

~tudenti

Samoocenjevanje in ovrednotenje <:lanka:
lasnost in preglednost vsebine ocenjujem z oceno:
5 6 7 8 9 10
Poglobljenost in sirino vsebine ocenjujem z oceno:
56789 10
Ustreznost primerov in interpretacij ocenjujem z oceno: 5 6 7 8 9 to
Uporabo in navajanje razlicne literature ocenjujem z
oceno: 5 6 7 8 9 10
Povzetek za kolege ocenjujem z oceno: 5 6 7 8 9

to

Obliko clanka ocenjujem z oceno: 5 6 7 8 9 10

Pri predstavitvi nisem bil(a) najbolj uspesen(na) pri:
Moj govor in nacin podajanja sta bila:
lasnost in razumljivost predstavitve ocenjujem z oceno: 5 6 7 8 9 10
Interpretacijo in prim ere ocenjujem z oceno: 5 6 7 8
9 10
Uporabo pripomockov in demonstrativnih ucil ocenjujem z oceno: 5 6 7 8 9 10
Povzetek za kolege ocenjujem z oceno: 5 6 7 8 9 10
V prihodnosti se moram izpopolniti se v:
Predvidena ocena:
Studenti pa ocenjujejo tudi jayne nastope vrstnikov
(drugi nacin). S kolegialnim oz. vzajemnim ocenjevanjem
se navajajo na opazovanje dela vrstnikov in na kolegialne povratne informacije.

V prihodnosti moram pri pisanju clankov izboljsati:
Najvec sem se naucil(a):

Kolegialno vrednotenje jayne predstavitve clanka:

V praksi bom uporabil(a) naslednje ideje:

Pri predstavitvi je bil(a) najbolj uspesen(na) pri:

Predvidena ocena:

Pri predstavitvi ni bil(a) najbolj uspesen(na) pri:
Pri predstavitvi kolega(ice) mi je bilo najbolj vsec:
Pri svoji naslednji predstavitvi born uporabil(a):

Tretji nacin pa je alternativno ocenjevanje pisnega in ustnega dela clanka, ki je sestavljeno iz razlicnih ocenjevalnih kriterijev, za katere studentje prejmejo doloceno stevilo tock. Skupno stevilo tock je tudi univerzitetna ocena. (Ianek predstavlja 10 % koncne ocene pri predmetu didaktika zgodovine.
Visokosolska uciteljica oceni pisni in ustni del clanka po naslednjih kriterijih:
Kriteriji za pisni del:

°

0,5

Napoved vsebine v uvodu

Uvod v clanek Ie predstavlja
temo, ne vsebuje pa tudi
namena Clanka.

Uvod v clanek vsebuje
predstavitev teme in namen
(OL problem) naloge oz. clanka.

lasnost in preglednost
vsebine

(Ianek je nepregledno napisan,
ne vkljucuje odstavkov.
Prehodi med uvodnim, glavnim
in zakljucnim delom so nejasni.

(Ianek je zelo pregledno
napisan, vkljucuje odstavke za
uvodni, glavni in zakljueni del.
Glavni del je zelo pregledno
napisan s podnaslovi.

Poglobljenost vsebine
Vsebina clanka ni poglobljena,
z uporabo razliene literature uporabljena je Ie ena enota
literature. (Ianek vsebuje
manj kot sao besed.

Vsebina Clanka je manj
poglobljena, uporabljena je Ie
ena vrsta literature ali manj
kot pet enol. (Ianek vsebuje
manj kot 1300 in vee
kot 1500 besed.

I

Vsebina elanka je poglobljena.
Uporabljene so vsaj tri
razlicne vrste literature oz.
vsaj pet enol. (Ianek vsebuje
1300-1500 besed.

Stevilo
totk za
oeeno
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Kriteriji za pisni del:

0

0,5

I

Ustreznost primerov
in interpretacij

Konkretni primeri ne ustrezajo
naslovu elanka oz. se ne
nanasajo na predmet
zgodovina. (Ianek ne vsebuje
razlienih interpretacij podatkov.

Konkretni primeri ne ustrezajo
vsi naslovu elan~a, prevladujejo
splosni primeri. Clanek vsebuje
Ie povzete interpretacije. Ne
vsebuje lastne interpretacije
podatkov.

Konkretni primeri zelo ustrezajo
naslovu elanka. (Ianek vsebuje
vee povzetih interpretacij
podatkov in tudi samostojno lastno interpretacijo.

Stevilo
tock za
oceno

Uporaba referenc ali opomb Reference in opombe niso
Vse reference in opombe niso Reference ali opombe
pravilno uporabljene ali jih ni. poenotene oz. pravilno
so pravilno in poenoteno
uporabljene.
uporabljene.
Oblika

(Ianek ni napisan na papirju
A4 in ni pregledno urejen.
Ne vsebuje uvodne strani in
nima seznama uporabljene
literature. (Ianek ima veliko
pravopisnih napak.

Zakljueek

Zakljueka ni ali pa ne vkljueuje Zakljucek vkljucuje kratek
povzetka odgovora na
odgovor na zastavljeni
zastavljen namen oz. problem problem ter zakljueni stavek.
v uvodu.

Povzetek za !tudente

Povzetek vsebuje manj kot 130
in vee kot ISO besed. Je delno
napisan v vezani obliki in ni
povzetek celotnega clanka.

Povzetek vsebuje od 130-150
besed in je napisan v vezani
obliki. Je povzetek celotnega
clanka.

Kriteriji za ustni del:

0

0,5

Povzetek za !tudente

Student(ka) ne pripravi
povzetka v obliki fotokopij
za vse studente. Na povzetku
ni naslova ali imena
studenta(ke).
Povzetek ima manj kot
130 ali vee kot ISO besed.

Student(ka) pripravi povzetek
(130-150 besed) v obliki
fotokopij za vse studente z
vsemi uvodnimi informacijami.

Napoved vsebine v uvodu

Ustna predstavitev ne vsebuje Ustna predstavitev vsebuje
namena (oz. problema) clanka. jasen namen oz. zastavljeni
problem elanka.

Ustreznost primerov
in interpretacij

Ustna predstavitev vsebuje
neustrezno izbrane in
predstavljene primere in tako
ne dokazuje namena naloge.

j,'I*Lhl
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( Ianek je napisan na papirju
A4 in je pregledno urejen.
Ne vsebuje vseh osnovnih
podatkov na uvodni strani.
Seznam literature ni v celoti
po abecednem vrstnem redu
(manjse napake pri navajanju).
(Ianek ima manjse pravopisne
napake.

Ustna predstavitev vsebuje Ie
en primer in eno interpretacijc
podatkov in nepolno dokazuje
namen naloge.

(Ianek je napisan na papirju
A4 in zelo pregledno urejen.
Vsebuje vse osnovne podatke
na uvodni strani, seznam
literature po abecednem
redu (enotno navajanje)
ter nima pravopisnih napak.

1

Ustna predstavitev vsebuje
zelo ustrezne izbrane primere
in razliene interpretacije
podatkov za dokalOvanje
namena naloge.

Stevilo
tock za
oceno
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Kriteriji za ustni del:

0

0,5

I

Stevilo
to~k

za

oceno
Zakljutek

Ustna predstJvitev ne vkljucuje Ustna predstavitev vkljutuje
kratkega povzetka in
kratek povzetek vsebine in
zakljutnega stavka.
ustrezen zakljutni stavek.

Ueinkovita uporaba
demonstracijskih ueil
in atraktivna predstavitev

Student(ka) ne uporablja
demonstracijskega utila.
Ustna predstavitev vkljutuje
Ie branje besedila.
Pripravljenost je slabsa
s premori.
Glasnost ni ustrezna.

Student(ka) ne uporablja
demonstracijskega ucila.
Pomaga si z branjem
dolocenega besedila in ne
kaie viivetosti. Glasnost se
spreminja.

Casovna omejitev

Ustna predstavitev je krajsa
(manj kot 5 minut) oz. daljsa
(vet kot 5 minut).

Ustna predstJvitev je
petminutna.

Iz opisov pri posameznih kriterijih se lahko ugotovijo
zahteve za pisanje in oblikovanje didakticnega Clanka in
ravno tako tudi osnovne zahteve pri javni predstavitvi. Ker
so kriteriji doloceni ie vnaprej, se lahko studenti dobro
pripravijo in tako bolje opravijo nalogo. IO

Student{tka) ustrezno uporablja
vsaj enD demonstracijsko utilo.
Ie odlitno pripravljen(a)
in kaie viivetost.
Glasnost je ustrezna.

Siovar didakticnih izrazov
pri didaktiki zgodovine
V nadaljevanju so nasteti osnovni didakticni izrazi, ki
se uporabljajo pri didaktiki zgodovine oz. zlasti pri pisanju ucnih priprav. Za sirso razlago pa je treba uporabiti
ustrezno drugo didakticno Iiteraturo. 1I

UCNI CIUI

-

glavni (kompleksni) in delni (konkretni, precizni)
vsebinski, procesni (proceduralni), vseiivljenjski
vzgojni, izobraievalni, operativni
urni, kontni ...

UCNE OBLIKE

-

tradicionalna IrontJlna
netradicionalna IrontJlna
tradicionalna skupinska
netradicionalna skupinska (sestavljanka, piramida ._)
parna (delo v dvojicah)
individualna (domata, solska)
kombinirana (kombinacija utnih oblik)

UCNE METODE

-

metoda razlage
metoda razgovora ali pogovora
metoda demonstracije (slikovna demonstracija in besedna demonstracija)
metoda graficnih izdelkov
metoda resevanja problemov
metoda izkustvenega utenja (igra vlog, simulacija)
metoda dela z zgodovinskimi besedili
metoda del a s slikovnim gradivom
metoda del a z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (internet, CD-ROM-i, racunalniski programi,
video, lYotni posnetki)
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Do roka oddaie didaktiCnega Clanka pa la hko

~tudenti izkoristijo konzultaci je 0 pisaniu in oblikovanju tlanka pri visokoSolski utiteljici, taka lahko pisni del popravijo ali izboJjSajo

do roka oddaie oz. zakljuCnega ocenjevanja Clanka.
II

Didaktitni izrazi so objavljeni {udi v:

TrSkan, D. 2004: Izpitni utni nastopi. Prirocnik za Studente zgodovine pedagoSke smeri. Didaktika zgodovine. Filozofska fakuitera: Oddelek za zgodovino.
TrSkan, D. 2003: PrirQC."nik za uCitelje zgodovine. Pedago~ka praksa Studemov 4. letnika pedaiioSke smeri zgodovine. Didaktika zgodovine. Filozofska fakulteta: Oddelek za zgodovi"0.

T~kan,

D. 2002: Ui:':iteljeva priprava na pouk zgodovine. Metodii:':ni priroi:':nik za ~tudeme zgooovine pedagoSke smeri in u~ilelje - za~etnike. Didaktika Ziiodovine. Filozofska fakultela: Oddelek la zgodovino.

Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in praksi

MOTIVACIJSKE TEHNIKE -

uganke
rebusi
izpolnjevanke
didaktiene igre
mreze
krizanke
asociacije
kvizi
nevihta mozganov oz. viharjenje idej ali brainstorming
zapisovanje zamisli ali brainwriting
miselni vzorci
glasba
sprostitvene vaje
risanje _

UCNA NACELA

-

nazornost
postopnost
sistematienost
aktualizacija
vzgojnost
ustreznost
socializacija
ekonomicnost
aktivnost
individualizacija
diferenciacija ...

UCNA SREDSlVA

UCila:
- ucbeniki, delovni zvezki, atlasi, zgodovinski viri, ueni listi, knjige, slikovne ali besedne prosojnice, diapozitivi, zemljevidi, filmi ._
Ueni pripomoeki:
- tabla, kreda, projekcijsko platno, diaprojektor, grafoskop, videorekorder, racunalnik _

DIDAKTICNE ETAPE
OZ. KOMPONENTE
UCNEGA PROCESA

-

pripravljanje ali uvajanje
obravnavanje nove ucne snovi ali usvajanje
urjenje ali vadenje
ponavljanje
preverjanje in ocenjevanje

TIP UCNE URE

-

ura obravnavanja nove ucne snovi
ura vadenja
ura ponavljanja
ura preverjanja
ura ocenjevanja
kombinirana ura ._

KORELACIJA MEDPREDMETNA
POVEZANOST

- geografija, slovenseina, likovna umetnost, sociologija, glasba, informatika, drtavljanska vzgoja in etika _

PRMRJANJE IN
OCENJEVANJE

- ustno
- pisno
- alternativno

Sklep
Seminarska naloga v obliki didakticnega elanka spodbuja studente k branju didaktiene literature in seslavljanju krajsih didaklicnih clankov ler predstavlja osnovo
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tudi za pisanje diplomske naloge in pedagoskih poroeil.
Krajsa javna predstavitev pa omogoca razvijanje govornih
spretnosti in navaja studente na jayne nastope.
Ocenjevanje seminarske naloge oz. elanka je sestavIjeno tako, da studenti pomajo kriterije ocenjevanja oz.
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osnovne zahteve za pisanje clankov in javni nastop pred
koncnim ocenjevanjem. Tako jih razlicni ocenjevalni
obrazci tudi navajajo, da razmisljajo in vrednotijo svoje
deja in deja vrstnikov ter tako spremljajo in izboljsujejo
svoje delo.
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Povzetek
V prispevku je predstavljen primer avtenticne seminarske naloge (didakticni clanekl. ki je ena od ocenjenih obveznosti studentov 4. letnika pedagoske smeri zgodovine
na Filozofski fakulteti. Studenti se navajajo na iskanje didakticne literature, na oblikovanje in na osnovna pravila
pisanja clankov ter na javno predstavitev svojega pisnega
izdelka. Alternativno ocenjevanje, ki vkljucuje samoocenjevanje, ocenjevanje vrstnikov ter ocenjevanje visokosolske uciteljice, pa omogoca vecjo odgovornost studentov
ter lazje doseganje boljsih rezultatov. Primer seminarske
naloge v obliki clanka predstavlja eno od moinih avtenticnih obveznosti tudi v dodiplomskem studiju v Republiki Sioveniji.

Abstract
The paper introduces example of authentic seminar
paper (didactical article) which represents one of the
assessed obligations for students of history who in fourth
year attend teacher-training programme on Faculty of Arts.
Students are acquainted with searching of didactical literature, basic instructions how to structure and write articles
and how to make public presentation of their work.
Alternative assessment, which includes self-evaluation,
peer evaluation and assessment of HE teacher, enables
greater responsibility of students and better results.
Example of seminar paper in the form of an article can
also represents one of possible authentic obligations in
the field of undergraduate study in Republic of Slovenia.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mojca Kukanja

Alternativne oblike dela z nadarjenimi ucenci
pri pouku zgodovine V osnovni soli 1
Uvod
Skrb za nadarjene otroke ni domena danasnjega casa, temvec podrocje, s katerirn so se ukvarjali ze v 1.
stol. pr. n. st., ko je Horac oznacil nadarjenost za bozji dar. Nadarjeni niso homogena skupina, nadarjenost
I

kot taka pa se kaze v razlicnih oblikah in obsegih.
Driave po svetu se bolj ali manj
ukvarjajo z nadarjenimi ucenci, in
sicer na podrocju odkrivanja, skrbi,
prilagajanja programov in drugega.
Tudi v Sioveniji so se aktivno spoprijeli z omenjeno problematiko in

sprejeli koncept dela z nadarjenimi,
ki nosi naslov Odkrivanje in delo z
nadarjenimi ucenci (1 999). Pray
tako je nova solska zakonodaja zakonsko usmerjena k nadarjenim
ucencem, ki so bili v preteklosti zapostavljeni. Priprave na uvajanje koncepta, odkrivanje nadarjenih ucen-

Clanek je povzet po diplomski nalogi: Moica Kukania. (2005 ). Alternativne oblike dela z nadarjenimi pri pouku zgodovine v osnovni soli, Ljubljana: FilolOfska fakulteta.
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cev, soglasje starsev in deja z nadarjenimi ucenci so stopnje, ki jim morajo vse do analize opravljenega dela
slediti vsi akterji v vzgojno-izobrazevalnih institucijah v tesnem sodelovanju z druzino in sirsim druzbenim
okoljem. Izkusnje kazejo, da so ueitelji pri delu z nadarjenimi ze
uporabljali razlicne pristope, tako uene diferenciacije kot tudi individualiziranega pouka. Vendar je to zgolj
kapljica v ocean, saj obstaja veliko
alternativnih pristopov in oblik dela,
ki so uporabne na razlienih stopnjah
in pri razlienih vrstah otrokove nadarjenosti.

Nadarjenost
V svetovni literaturi je veliko razlieic pri opredelitvi pojma nadarjenosti. Po svetu krozi dandanes pribliino dvesto razlicnih definicij
nadarjenosti, med katerimi zasledimo tudi izraze kot sposoben, izjemen, talentiran itd. Tudi pri nasih avtorjih se vedno ni popolne enotnosti
pri terminoloskem vprasanju opredelitve nadarjenosti.
Pri opredeljevanju izvora nadarjenosti si tako nasprotujejo teoretiki
kot so empiristi in behavioristi, enostranskost obeh nasprotujocih si teorij pa presega tako imenovana dinamicna teorija, ki razlaga nadarjenost
kot rezultat medsebojnega ucinkovanja dednosti, vzgoje in okolja, pri cemer ima odlocilno vlogo subjektova
lastna aktivnost (Strmcnik, 1994).
Strmcnikova definicija nadarjenosti je torej rezultat danih in pridobljenih dejavnikov, z njo pa se
medsebojno prepletajo in povezujejo se ustvarjalnost, nadpovprecna inteligentnost in specificne osebnostne kvalitete.
Najbolj uporabljena definicija je
danes »Marland definicija" ki pravi,
da so nadarjeni in talentirani otroci
tisti, ki jih je identificiralo usposobIjeno strokovno osebje, imajo resnicno visoke sposobnosti in zmoinosti
visokih dosezkov (Koncept Odkrivanja in dela z nadarjenimi ucenci,
1999). To so otroci, ki terjajo dife-

rencirane pedagoske programe in
usluge, ki so zunaj normalno oskrbIjenih solskih programov, ce naj
uresniCijo svoj prispevek k uresniCitvi
in k razvoju druzbe kot celote (Ferbezer, 2002, str. 32).
,Marland definicija' poudarja, da
med nadarjene stejemo otroke z visokimi dosezki kot tudi tiste s potencialnimi zmoinostmi za take doseike
na naslednjih podrocjih:
- splosne intelektualne sposobnosti,
- specificne solske zmoinosti,
- kreativno ali produktivno misljenje,
- voditeljske sposobnosti,
- umetniske sposobnosti,
- sposobnost za vizualne in izvajalske umetnosti,
- psihomotoricne
sposobnosti
(Koncept Odkrivanja in dela z
nadarjenimi ucenci, 1999).
Nastete sposobnosti se pri nadarjenih otrocih lahko pojavljajo posamezno ali v kombinaciji.

Ustvarjalnost
Ustvarjalnost kot bistvena sestavina nadarjenosti je ena od izrazitejsih
znacilnosti, ki jih pri nadarjenih otrocih ucitelji bolj ali manj opazijo. Veliko laie je odkriti nadarjenega ucenca
na podlagi visokih rezultatov kot pa
tistega, ki kaie znake nadarjenosti na
dolocenem podrocju. Ucitelji takim
ucencem ne posvecajo veliko pozornosti, in ce imajo taki otroci sreco, da
so odkriti, morajo potemtakem iskati
spodbude za razvoj svoje ustvarjalnosti zunaj sole oz. v casu dodatnega
pouka ali interesnih dejavnosti.
Ker so ustvarjalni ueenci za uciteIja velik izziv, saj imajo veliko raznovrstnih idej, bujno domisljijo, fleksibilno razmisljanje, s katerim bogatijo
ucni proces, drugacne zamisli in pristope, smo se odlocili, da bomo tudi
sami prikazali, kako lahko taksne
ucence pri pouku zgodovine in v casu zunaj pouka spodbujamo in kateri
so tisti pristopi, naloge, strategije, metode in oblike dela, s katerimi lahko
nadarjenega ucenca izzovemo, da razvija in uporablja svojo ustvarjalnost.

Nadarjenost
za zgodovino:
Ali je nadarjenost
za zgodovino
prirojena?
Vprasanje, ki smo si ga izzivalno
postavili, nas spomni na pozna no
dejstvo, ki pravi, da je nadarjenost
vsekakor prirojena, vendar so v njenem razvoju in rasti odlocilnega pomena zunanje okoliscine, ki omogocajo in pripomorejo, da se ta
posebna naravna dispozicija lahko
realizira. K temu pripomorejo tako
druiinske, institucionalne in tudi
druibene okoliscine.
Menimo, da se nadarjenost za
zgodovino lahko prikaie v nekaj tipicnih lastnostih nadarjenih otrok, ki
ravno pri pouku zgodovine zasijejo v
svoji razseznosti in visoki storilnosti.
Ucenci izstopajo ne Ie pri visokih
sposobnostih razumevanja, primerjanja, analiziranja in interpretiranja
zgodovinskih dejstev, temvec tudi po
veliki ustvarjalnosti, ki jo pri interpretaciji le-teh pokaiejo.
Izvirnost ucencev se kaie stem,
ko izzovemo njihovo radovednost,
vedoieljnost, Ijubezen do zgodovinskih dejstev in do svojevrstnih zgodovinskih zgodb, ki so plod lastnega
razmisljanja in ustvarjanja. Stem poseiemo tudi dalje od domisljijske igre, saj pri ucencih razvijamo procese
kompleksnega misljenja (primerjanje,
razvrscanje, utemeljevanje, odlocanje
.. .l. predstavljanje idej na razlicne nacine, imaginativne spretnosti, ustvarjalne spretnosti, procesne spretnosti
itd. (Rutar lie, 2003).
Ucitelj je torej kljuena komponenta za spodbujanje in razvoj inovativnosti, saj mora ustvariti pogoje, v
katerih lahko skupaj z ueenci ustvarja lastni ucni program in s sistemskimi pristopi omogoca, da sami
odkrivajo, soustvarjajo in s svojo ustvarjalnostjo bogatijo zgodovinska
dejstva. Ce elovestvo ieli preiiveti, je
treba razviti zmoznost inteligentnega
predvidevanja prihodnjih problemov,
dogodkov, oblikovanja vizije in vee
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alternativnih predlogov za njihovo
oblikovanje.
Po Marentie Poiarnik je nujno
potrebno spodbujati razrnisljanje in
aktivirati fantazijo za spodbujanje zavzetosti in odgovornosti. Gre torej za
inovativno ueenje, ki temelji na predvidevanju prihodnosti in na demokratienem sodelovanju vseh, ki se jih
odloeitve 0 prihodnosti tieejo.
Zgodovino v soli lahko sarno na
taksen naein pribliiamo mnoiiei
ueeneev, dijakov in mladostnikov, ki
nanjo gledajo z odporom, kot nekaj
preteklega in nezanimivega.

Nadarjeni ucenci
za zgodovino
V osnovni soli

-

-

-

-

Ker so kreativnost, domisljija in
resevanje problemov posebnosti nadarjenih in eden od ciljev izobrazevanja nadarjenih, morajo ucitelji
poznati vsaj stiri najpogosteje omenjene kreativne vescine (George,
1997, str. 82).
fluentnost. sposobnost najti
mnogo resitev in alternativ,
- fleksibinost misljenje v razlicnih
kategorijah z razlienimi pristopi,
- izvirnost. sposobnost priti do
novih, neobieajnih, nenavadnih
sklepov,
- elaboracijska sposobnost. sposobnost za obdelovanje, dodajanje podrobnosti in razvijanje idej
(George 1997, str. 82).

-

-

-

Znacilnosti nadarjenih uceneev
za zgodovino, na katere mora biti
ucitelj pozoren:
siroko terminolosko zgodovinsko
besedisee in smotrna uporaba letega;
poglobljeno in zahtevnejse zgodovinsko besedisce po pomenu;
sposobnost zgodnjega branja tetjih in za doloeeno starostno obdobje zahtevn ih zgodovinskih Iiterarnih virov;
branje politiene, vojaske in zahtevnejse literature, ki je namenjena odras[im;

-

-

ostro in kritieno presojanje zgodovinskih virov, dejstev, dogodkov;
sposobnost mise[ne analize, sinteze, abstrakeije, generalizaeije;
hitro in uspesno odkrivanje
vzroeno-pos[edienih odnosov ter
primerjava z drugimi zgodovinskimi spoznanji;
odkrivanje zvez med zgodovinskimi pojmi in pojavi;
izviren in kreativen pristop pri resevanju zgodovinskih vprasanj in
prob[emov;
divergentno razmis[janje;
hitro usvajanje zgodovinskega
znanja, pomnjenje datumov, [etnie, krajev in dogodkov;
hitro dojemanje razlik g[ede na
zgodovinski eas in prostor;
mise[na e[astienost in povezovanje konkretnega z abstraktnim;
sposobnost preoblikovanja funkeiona[nega zgodovinskega znanja
v inte[ektua[ne sposobnosti;
spontana ie[ja po novem odkrivanju, radovednost in vedoteljnost;
neprestano sprasevanje z teljo po
neprestani mise[no vzajemni komunikaeiji;
visoko razvito [ogieno mis[jenje;
izrazita uspesnost vodenja, igranja, interpretiranja zgodovinskih
oseb in dogodkov;
moinost empatije in vzivljanja v
zgodovinske osebe;
pogaja[ske spretnosti in prepric[jiyost pri igri v[og ali simu[aeijah;
spretnosti deja v skupini, poudarjen pomen sode[ovanja in odgovornosti;
obsetna sp[osna poueenost;
dinamienost in iznajdljivost, prilagod[jivost;
samoinieiativnost, domise[nost,
izvirnost, drugaenost, sarnokritienost;
dopo[njevanje ueite[ja, sosolcev;
obeutljivost za dogodke po svetu
in ku[turnozgodovinsko dediseino;
sposobnost razumevanja sebe in
drugih, strpnost, zaupanje, so[idarnost.

vse znaei[nosti nadarjenih otrok (Kukanja, 2005, str. 41)

Delo z nadarjenimi
Zakon 0 osnovni soli (1996) naraga, da moramo sistematieno in naertno ter organizirano spodbujati
razvoj nadarjenih ueeneev. Zakonska
do[oeila, ki navajajo pomembnost
dela z nadarjenimi v osnovni soli, so
oprede[jena s eilji vzgoje in izobrazevanja, s e[eni, ki se nanasajo na otroke s posebnimi potrebami, in z navedbami, kako mora sola izvajati
programe za de[o z nadarjenimi (Zakon 0 organizaciji in finaneiranju
vzgoje in izobratevanja 1996).
De[o z nadarjenimi je faza, ki navadno s[edi odkrivanju nadarjenih:
stopnji evidentiranja, identifikacije
ter seznanitve in mnenja starsev.
Delo z nadarjenimi po Konceptu
Odkrivanja in dela z nadarjenimi
ucenci (1999), izhaja iz naslednjih
temeljnih nacel:
- siritev in poglab[janje teme[jnega
znanja,
hitrejse napredovanje v proeesu
ueenja,
- razvijanje ustvarja[nosti,
- uporaba visjih ob[ik ueenja,
- uporaba sode[ovalnih oblik ueenja,
- upostevanje posebnih sposobnosti in moenih interesov,
- upostevanje individua[nosti,
spodbujanje samostojnosti in
odgovornosti,
- skrb za ee[ostni osebnostni razvoj,
- raznovrstnost ponudbe ter omogoeanje svobodne izbire ueeneem,
- uve[javljanje mentorskih odnosov
med ueenci in ueitelji oziroma
drugimi izvajalci programa,
- skrb za to, da so nadarjeni ucenei v svojem razrednem in solskem
okolju ustrezno sprejeti,
- ustvarjanje moinosti za obcasno
drutenje glede na njihove posebne potrebe in interese.

Pri odkrivanju nadarjenih za
zgodovino si ueite[j [ahko pomaga s
stiristopenjsko [estvieo, ki vsebuje
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Alternativne obi ike
dela z nadarjenimi
pri zgodovini
Alternativne oblike dela z nadarjenimi v casu rednega pouka
zgodovine in zunaj njega so:

Primeri alternativnih
oblik del a z
nadarjenimi pri
pouku zgodovine obogatitveni program
Projektno ucno dele

-

-

kreativne zgodovinske delavnice,
dnevi zgodovinske dejavnosti,
obogatitveni programi (npr. sobotne ~ole),
zgodovinsko-raziskovalni tabori,
priprava na tekmovanja iz zgodovine,
programi za razvijanje social nih
spretnosti,
programi za osebni in socialni
razvoj,
zgodovinski kroiki,
izdajanje zgodovinskega casopisa,
priprava zgodovinskih razstav,
dele v knjiinici in arhivu,
zgodovinske ekskurzije,
ogled muzeja, filmske predstave,
obisk arhiva,
med~olsko sodelovanje in mednarodno sodelovanje mladih
zgodovinarjev,
avtenticni pouk zgodovine,
projektni pouk zgodovine,
problemski pouk zgodovine.

Ucitelj naj bi glede na sposobnosti otrok nacrtno, smiselno in 10gicno izbiral razlicne didakticne pristope in alternativne oblike dela v
povezavi s pestrostjo metod, ki nadarjene ucence motivirajo za dele
pri rednem pouku in zunaj njega.
Pomembno je, da ucitelj zgodovine del a z nadarjenimi motraj pouka
v obliki ucne diferenciacije in individualizacije, velik poudarek pa naj
pri individualnem razvoju posameznika nosijo razlicne dodatne dejavnosti - alternativne oblike dela na
soli, zunaj rednega pouka.

Pri projektnem ucnem delu je
glavni nosilec in izvajalec dejavnosti
UCenec. Uciteljeva vloga je stranska,
saj ucenca Ie usmerja in spodbuja.
Projektno ucno dele pri zgodovini je
pomembno ker izhaja iz potreb posameznika, obravnava konkretno
zgodovinsko tematiko po ucencevem
izboru, poudarja samostojnost, samoiniciativnost, interdisciplinarnost,
ter razvija ucenceve sposobnosti in
spretnosti (ustvarjalnost, nacrtovanje,
odlocanje, iskanje re~itev itd.).
Primer projektnega ucnega dela
Projektno ucno dele je najbolje
nacrtovati po korakih, ki smo jih
predstavili.
1. Zamisel projekta: ucencem pokaiemo slikovno gradivo znanih
zgodovinski osebnosti in izberejo
si tisto, katere iivljenje bode podrobneje raziskali. Ce se odlocijo
za Adolfa Hitlerja, si zamislimo
naslov projektnega dela, ki je:
Hirlerjevo tiv/jenje do I. 9. 1939
2. Ucenci si izberejo tista obdobja
njegovega iivljenja, ki se jim zdijo najzanimivej~a.
3. Zivljenje Adolfa Hitlerja si nato
porazdelijo na obdobja kot;
- Otro~tvo
- Mladost
- Pivni~ki puc
- Rojstvo NSDAP
- Nacisti in Reichstag
- Hitler postane kancler
- Hitler diktator
- Hitler in teiave z zdravjem depresija
- Prve ozemeljske teinje
- Zacetek druge svetovne vojne
1. 9. 1939
4. Po razclenitvi danega problema na
manj~e enote si zastavijo nacrt,

kdo oziroma katera skupina bo
opisala dolocen izsek Hitlerjevega
iivljenja. Nato si z uciteljevo pomoejo postavijo nekaj smernic ali
raziskovalnih vpra~anj, ki bode sluiila kot vodilo pri projektni nalogi.
Ta so lahko naslednja; Ali je imel
Adolf Hitler srecno otrostvo? Ali
so travme iz otro~tva pripomogle k
oblikovanju njegove brezcutne
osebnosti? Zakaj se je ielel izpostaviti v demonstracijah in pucu?
Ali je bil nesamozavesten in je na
tak~ne nacine iskal samopotrditev?
Zakaj je Hitler sovraiil Jude' Zakaj
in ali je resnicno Ijubil Evo? Ali
ima njegova osebnost tipicne voditeljske in diktatorske znacilnosti?
5. Ucenci zacnejo analizirati vire, ki
jih imajo na razpolago, in si pri delu pomagajo z najrazlicnej~o literaturo, avdiovizualnimi sredstvi in
drugimi pripomocki. Svoje ugotovitve predstavijo na plakatu, v zgodovinskem casopisu ali zgibanki
(to po navadi dolocimo vnaprej).
6. Za ostale so~olce pa pripravijo
vpra~anja v obliki kviza, ki so provokativno naravnana in na katere
tudi odgovorijo. Sledi samoocenjevanje ali ocenjevanje dela v
skupini s pomocjo pripravljenih
ocenjevalnih obrazcev.
7. Navsezadnje lahko ucenci svoj
projekt razstavijo in prikaiejo s
pomocjo igre vlog.
Problemski po uk zgodovine
Problemsko usmerjeni pouk predstavlja najvi~jo obliko poucevanja in
ucenja. Uvrstimo ga lahko v hevristicno ucno strategijo, katere bistvo je
ucenje z ustvarjalnim in samostojnim
iskanjem, odkrivanjem, raziskovanjem in delom. Pri problemskem pouku ucitelj izhaja iz zanimanja
ucencev in jih postopno uvaja v samostojno ucno delo.
Pri delu z nadarjenimi je lahko
problemski pouk velik izziv tako za
ucitelja kot tudi za soustvarjalca ucnega procesa - ucenca. Problemski
pouk vsebuje problemske situacije, ki
so pri delu z nadarjenimi toliko pomembnejse, saj jih ucenec lahko sa-
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mostojno odkriva. Bistvo problemskosti je po Strmcniku vozlisce, kompleksnost, nerazvidnost in tezavnost,
torej vse, kar otezuje spoznavanje, razumevanje in resevanje nekega problema (1992).
Prednosti
problemske
ucne
situacije pri delu z nadarjenimi so:
- notranja motivacija,
povezovanje ucnih problemov s
prakticnimi izkusnjami,
- svobodna in prilagojena izbira
problemov,
- pestrost ucnih oblik, metod in didakticnih strategij,
- dinamicnost pouka,
- custvena angaiiranost ucencev.
Po Tomicevi so didakticne faze
problemskega pouka:
I. ustvarjanje problemske situacije:
postavljanje problema; nadarjeni
ucenec si lahko problem zastavi
sam na podlagi interesov, vedoieljnosti oz. pomanjkanja znanja
na dolocenem zgodovinskem
podrocju;
2. izbor racionalne hipoteze: ucenec
isce domnevne resitve in postavIja racionalne hipoteze;
3. razclenitev problema na delne
probleme;
4. resevanje problema ali potrditev
uvodnih domnev/hipotez;
5. ugotovitve, najdbe in zakljucki:
skladiscenje v sirsi sistem znanja;
6. preverjanje ugotovitev v novih situacijah: ustvarjanje novih relacij
z uporabo in s prepoznavanjem
dojetega (1997, str. 143- 147).
Nadarjenim ucencem pri zgodovini lahko s pomocjo problemskega
pouka razvijamo samostojno kriticnost, vrednotno zavest in druge
spretnosti, ki jih bodo ob vseh zivIjenjskih ovirah znali uspesno premagovati. Zgodovinsko problemskost
moramo potemtakem razbohotiti tudi na druga podrocja, ki se neposredno povezujejo z zgodovino: eriko, moralo, geografijo, politiko,
sociologijo, umetnost ipd.
V solah je tako treba »pospesevati
prehode z monomedialnega na polimedialne vsebinske izvore, iz enciklo-

pedicnih v eksemplarne, iz informativnih v formativno bogate ucne vsebine. (Strmcnik, 2001, str. 369).
lzobraievalno in vzgojno vsebino
je torej treba, kjer koli je to mogoce,
cim bolj problemsko zasnovati. Vendar pa ima problemsko zasnovan pouk tudi svojo tezavnost, ki se odraza
ze na samem zacetku, in sicer v usposobljenosti uciteljev. Na problemski
pouk mora biti ucitelj pripravljen tako
s teoreticnega kot tudi s prakticnega
vidika. Poznati mora uporabnost razlicnih didakticnih pristopov pri motivaciji ucencev, izbiri ucnih vsebin, literature, sredstev in pripomockov. Poleg
tega mora biti vesc pri spoznanju, da
ucencem problemske zmoinosti niso
dane, temvec jih mora sistematicno in
postopno razvijati. Glede na to, da 10cimo med splosnimi in posebnimi
problemskimi zmoinosti, imajo otroci
v nasem kontekstu zelo dobro razvite
tako divergentno ustvarjalnost kot tudi kriticnost misljenja (Strmcnik,
2001, 369-375).
Poleg nastetih pogojev, ki morajo
biti izpolnjeni pri projektnemu ucnemu delu, velja omeniti se tistega, ki
poudarja nujo razvoja demokraticnih
odnosov v procesu ucenja, v katerem
naj se tudi ucitelj uci od ucencev.
Skladno stem naj ucitelj razvija ekolosko obcutljivost, odgovornost in
spostovanje do iivljenja (Pukl, 1993,
str. 10).
Primer problemsko zasnovanega
dela z nadarjenimi

Problem: Streli v Sarajevu 28. junija 1914 so pripeljali do prve svetovne
vojne. Ali so bili mladi zarotniki edini krivci ali je za celotno situacijo stal
nekdo drug? Kdo je bil resnicni krivec
za smrt Franca Ferdinanda?
I. Problemsko vprasanje smo ucencem zastavili, nadaljevati morajo s
pregledom literature in drugih viroY, ki pricajo 0 tem zgodovinskem dogodku.
2. Ucenci si postavijo hipoteze in
odgovore na vprasanja.
3. S prebiranjem literature, raziskovanjem politicnega, ekonomskega, gospodarskega, druibenega in

socialnega stanja tistega casa, z
analizo in interpretacijo virov ter
samostojnim sklepanjem in vrednotenjem iscejo odgovore na
vprasanja.
4. Raziscejo znacilnosti delovanja
organizacije Crna roka in Mlada
Bosna ter ju primerjajo z delovanjem danasnjih teroristicnih organizacij.
5. Iscejo poglavitne moke napada
in vse alternativne moinosti, ki bi
pripeljale do sprave in ne do
grozljive vojne.
6. Na podlagi interpretacije in analize vseh podatkov, ki so jih s prebiranjem literature zasledili, ucenci poiscejo odgovore na vnaprej
postavljene hipoteze.
Z Z izdelavo graficnega izdelka prikaiejo moinosti, ki bi jih politiki
lahko izrabili, da do vojne ne bi
prislo, in jih navedejo kot opozorilo za prihodnje generacije.
Avtenticni pouk zgodovine avtenticne naloge
Pri avtenticnem pouku se navezujemo predvsem na aVlenticne naloge,
ki jih pri pouku uporabljamo skozi vse
etape vzgojno-izobraievalnega procesa. Za aVlenticne naloge je znacilno,
,da so cim bolj podobne realisticnim
problemskim situacijam: raziskovalnim, poklicnim, iivljenjskim« (Rutar lie,
2003, str. 120). Pri avtenticnih nalogah so ucenci, podobno kot pri problemskem pouku, sooceni s problemsko situacijo, ki zahteva uporabo vseh
znanj in vescin, ki jih ucenec lahko
uporabi v novi problemski situaciji.
Bistvo avtenticnih nalog je njihova uporabnost v iivljenju nasploh,
zato so za otroke toliko bolj smiselne od drugih problemskih nalog, ki
jim zmeraj ne zagotavljajo iivljenjsko
uporabne resitve. Avtenticne naloge
zahtevajo od ucencev uporabo znanja, predmetnih sposobnosti in
spretnosti resevanja problemsko zasnovanih nalog (Sentocnik, 2000,
str. 82-86). Pomembnost teh nalog
je njihova izzivalna naravnanost, ki
kaie realno stanje sposobnosti zivIjenjskega soocanja s problemi.
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Ravno rukaj se skriva njihova posebna motivacijska moe, saj dajejo
obcutek smiselnosti njihovega resevanja, ker otrok nanje gleda, kot nekaj uresnicljivega, bodisi te v preteklosti ali pa v blitnji prihodnosti. Tudi
avtenticne naloge so odprti problemi, ki zahtevajo sistematieno in postopno obravnavo po vseh etapah,
kot jih zahteva problemski pouk.
Z avtentienimi nalogami lahko
uCitelj rudi preverja zgodovinsko ali
drugo znanje, in sicer na podrocju
poznavanja in razumevanja, utemeIjevanja in uporabe znanja v novih
primerih in pri delu z viri.
Med tipiene avtentiene naloge pa
spadajo: razliene vrste simulacij Ogre
vlog ipd.), nastopi pred razlieno publiko, projekcije, izratanje z umetnostnimi in neumetnostnimi besedili,
preiskovanje in raziskovanje, razprave, debate, svetovanje, poucevanje
drugih, izdelovanje izdelkov in naertOY (Rutar lie, 2003, Sir. 127).
Na podroeju zgodovine jih lahko
uporabimo za igre vlog, razprave in
debate, izdelovanje izdelkov, pisanje
zgodovinskega elanka itd., odvisno
od ustvarjalnosti in domisljije uciteIja. Trskanova pristopa k avtenticnim
nalogam in njihovi uporabnosti pri
pouku zgodovine tudi z vidika preverjanja in ocenjevanja znanja. Avtenticne naloge pojmuje kot sestavni
del sodobnega, alternativnega preverjanja in ocenjevanja znanja, ki se
v nasem solskem prostoru vedno
bolj uveljavljata. Pri preverjanju in
ocenjevanju znanja z avtentienimi
nalogami je v ospredju metakognitivno znanje, ki vkljueuje deklarativno,
proceduralno in pogojno znanje in
ne Ie kognitivno znanje. Uporabnost
avtenticnih nalog v omenjeni didaktieni eta pi, pa je pomembna tudi zaradi vnaprej doloeenih opisnih kriterijev, ki jih morajo poznati tudi
ueenci (2003 b, str. 31-37).
Pri delu z nadarjenimi so avtentiene naloge zelo uporabne, saj izredno motivirajo ueenca, povecujejo
kakovost pridobljenega znanja in
spodbujajo k inovativnosti, ustvarjalnosti, fleksibilnosti in veejemu veseIju do dela.
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Za ueitelja pa so pomembne zaradi razlienih miselnih procesov, ki jih
pri otroku lahko razvija. Ker pri nadarjenih tetimo k razvijanju visjih miselnih procesov, lahko avtentiene naloge
uporabimo za vse dimenzije ueenja, ki
jih po Marzanu navajamo, vkljueno z
najvisjo (Trskan, 2003 b, Sir. 31-37).

5.

Primer avtenticne naloge

8.

6.
Z

Narisejo zemljevid kraja 5 pomembnejsimi toekami in znamenitostmi, vrednimi ogleda.
Pri vsaki znamenitosti predstavijo njene kljucne znacilnosti.
Pripravijo celoten naert organizacije ogleda, vkljueno 5 kosilom
in zabavo, easovnim, prostorskim razporedom.
Ko je zemljevid 5 temeljnimi podatki 0 znamenitostih in demografskih znaeilnostih kraja pripravljen, ga oblikujejo v obliki
zgibanke.
Sledi porazdelitev vlog: direktor
turistiene agencije, predstavnik
krajevne skupnosti, krajani, svetovni zgodovinarji in etnologi,
minister za kulruro.
Igra vlog: problematika skrbi za
zgodovinsko dediseino in premajhna prepoznavnost kraja v
Evropi in svetu. Z ucenci iSeemo
vzroke za problematicno stanje
in cilje za izboljsavo le-tega. Po
razpravi oblikujemo vizijo nasega kraja v prihodnosti in nekaj
smernic njene uresniCitve. Slednje tudi predstavimo na plakatu
z naslovom »Nas kraj leta 2105«.
Sosolce, ueence ali zunanje 50delavce ter ueitelje povabimo na
predstavitev ogleda nasega kraja.
Konena evalvacija nasega dela.

Kot primer avtenticne naloge smo
si zadali nalogo, pri kateri se morajo
ucenci viiveti v razliene vloge in v sklopu zgodovinsko-turistienega drustva
organizirati ogled, ki bo svetovno znane zgodovinarje popeljal po poteh domaeega kraja. Pri tem pa se morajo seznaniti, da so krajani nezadovoljni z
delom krajevne skupnosti, ki premalo
vlaga v razvoj kraja, skrb za zgodovinsko zapuseino in predstavitev kraja zunaj Siovenije. Pri nalogi moramo ucencern povedati, da bodo izdelali izdelek,
se vtiveli v razlicne vloge, zagovarjali
svoja staliSea na okrogli mizi in navsezadnje izpeljali celotno organizacijo
zgodovinsko-turisticnega ogleda kraja.
Po korakih si ueenci skupaj z ueiteljem zastavijo naslednja vprasanja:
- Kaj bomo delali?
- Kako bomo delali?
- Kaj telimo doseci?
- Katere pripomoeke, vire in drugo
bomo pri tem uporabili?
- Kako bomo nase deja predstavili?

Kreativne zgodovinske delavnice

Vprasanj je se veliko vee, nanje pa
morajo odgovoriti skupaj. Ce je otrok malo, lahko delajo v skupini,
drugaee je bolje, da jih razdelimo v
manjse skupinice.
Koraki oziroma potek dela:
1. Naslov projekta: Nase mesto pod
benesko oblastjo.
2. Porazdelitev v sku pine, z metodo
viharjenja motganov iscemo najzanimivejse zamisli 0 resitvi nasega problema. Nekaj jih izberemo
in sestavimo naert dela.
3. Ueenci si porazdelijo naloge in
odgovornost za doloeeno podroeje dela.
4. Pregledajo literaturo, vire, turistiene kataloge, pricanja, stare fotografije kraja ipd.

Program kreativnih zgodovinskih
delavnic je na soli lahko zasnovan
kot obogatitveni program, ki nadarjenim ueencem omogoea zadovoljitev
njihovih specificnih potreb na socialnem in intelektualnem podroeju.
Ustvarjalne zgodovinske delavnice so pomembne, saj predstavljajo
bogato in stimulativno ueno okolje,
kjer vlada sproseeno ozracje s pozitivnimi medsebojnimi odnosi med
udeletenci delavnice. Ucne oblike
dela in didaktieni pristopi so popolnoma prilagojeni ucencu in njegovemu interesu, nOlranji motivaciji ter
ustvarjalnemu duhu.
Pomembno je, da so ustvarjalne
delavnice na soli dostopne vsem
ueencem in ne Ie zgodovinsko na-
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darjenim. Pri ustvarjalnih zgodovinskih delavnicah lahko ucitelj razvija
ucencevo kreativno misljenje skozi
razlicne naloge, izdelke in igro.
Njihov glavni namen je spodbujanje ustvarjalnosti nadarjenih ucencev z uporabo razlicnih metod in
tehnik ustvarjalnega misljenja (Kralj
in Nagy, 1994, str. 228). Kreativne
delavnice naj bi potekale vse solsko
leto. lahko so ciljno zasnovane, s
tocno dolocenim namenom in vsebinami, ali pa so fleksibilno naravnane in se prilagajajo ieljam in interesu otrok. V zgodovinskih ustvarjalnih
delavnicah je smotrno povezovanje
razlicnih aktivnosti, ki so v neposredni povezavi z zgodovinsko vedo: Iikovno ustvarjanje, glasbeno ustvarjanje, plesna dejavnost, dramatizacija,
pisanje zgodbic in pesmic, sestavljanje ugank, zgodovinski spektakel ipd.
Pomembni komponenti ustvarjalnih
zgodovinskih delavnic sta: motivacija
in problemskost.
V razredu je teiko izvajati ustvarjalni pouk, saj ucitelj na postavljena
vprasanja pricakuje vnaprej dolocen
odgovor. Poleg tega se ustvarjalni
ucenci pri svobodnem izraianju raje
skrijejo nekam v ozadje, da se ne bi
osmesili.
V ustvarjalnih delavnicah se sprejema in spodbuja izraianje se tako
neumnih, neuresnicljivih idej, ki v
otroku sprostijo vse zavore zadrzanosti. V izumljanju, izraianju idej, igranju in resevanju nalog mora sodelovati tudi uCitelj kot enakopraven
clan ustvarjalne skupine (Marentic
Pozarnik, 2000, str. 92-96).
Metode in tehnike, ki jih ucitelj
zgodovine lahko uporabi v ustvarjalnih delavnicah, so: viharjenje idej, igra vlog, razprave, simulacije ipd.
Ucne strategije, ki stimulirajo
ustvarjalno misljenje, so pomembne
pri delu z nadarjenimi, ki so na spoznavnem podrocju in drugih stopnjah
misljenja zelo dobro podkovani
(Smutny, 2001).
V ustvarjalnih zgodovinskih delavnicah moramo krepiti domisljijski
svet ucencev. Na podlagi znanih in
usvojenih zgodovinski dejstev lahko
interpretiramo zgodovino z drugac-

nih vidikov. Pri tem izberemo kljucni
dogodek ali osebo, ki bi lahko spremenila zgodovinsko pot. Na podlagi
tega ucenci debatirajo, pisejo in
predstavljajo svojo vizijo zgodovine,
ce bi do sprememb v preteklosti pri510. Navajamo jih tudi na pogled v
prihodnost, s svojimi vizijami in pricakovanji.
Pri delu v ustvarjalnih delavnicah
mora uCitelj zgodovine uporabiti pestro ponudbo ucil in ucnih pripomockov; zgodovinske vire, slike, atlase,
diapozitive, racunalniske programe,
filme, itd. Ucence mora spodbujati k
uporabi tehnicnih pripomockov pri
prikazovanju svojevrstnih zgodovinskih dogodkov ali oblikovanju novih.
Ustvarjalne zgodovinske delavnice so lahko kakovostno izpeljane Ie
pod pogojem dobre usposobljenosti
ucitelja. Vesc mora biti tako na podrocju razvijanja in spodbujanja
ustvarjalnosti, uporabe razlicnih metod, oblik, tehnik, ucil in didakticnih
strategij dela kot tudi na podrocju
razvijanja medosebnih odnosov.

Zgodovinskoraziskovalne naloge
Zgodovinskoraziskovalne naloge
lahko izhajajo iz razlicnih razpisov in
natecajev ali pa so plod dogovora
med mladimi zgodovinarji in uciteIjem zgodovine. Po navadi imajo raziskovalne naloge zasnovo v raziskovanju domacega kraja in njegovih
znacilnosti. Pomembne so tudi zaradi svojega interdisciplinarnega znacaja, saj so obalVane z razlicnimi primesmi, kot so turizem, geografija,
etnologija itd.
Raziskovalno ucenje ima tako pri
delu z nadarjenimi kot tudi z drugimi ucenci velik pomen, saj razvija tiste lastnosti, ki so pri drugih oblikah
dela manj zastopane:
- razvijanje intelektualnih sposobnosti,
- razvijanje notranje motivacije,
- ucinkovito uporabljanje znanega
v iivljenjskih situacijah,
- razvijanje boljse ohranitve doseienega znanja,
- razvijanje kreativnosti in resevanja
problemov,

-

obvladovanje razlicnih tehnik samostojnega doseganja znanja,
strukturiranje znanja in razvijanje
kognitivne strukture,
postavljanje in testiranje hipotez,
razvijanje samostojnosti, nekonformizma (Virk Rode, 1997, str.
463).

Raziskovalno deja ponuja drugacne in nove poti misljenja, gojitev dvoma v obstojece zgodovinsko znanje
in dejstva, samopotrjevanje in razvija
znanstveno pismenost, ki je v nasih
solah zelo slabo zastopana. Bistvo
raziskovalnega ucenja pa je v tem, da
je taksno ucenje v stiku z realnostjo.
Tezavnost raziskovalnih nalog ni
primerna za deja z vsemi ucenci, se
najmanj pa s tistimi, ki so za zgodovino nezainteresirani. Vkljucimo lahko velik del motiviranih ucencev in
jim naloge porazdelimo glede na
stopnjo zahtevnosti, vendar najboljse
doseike lahko pricakujemo, ce bomo
k raziskovalni nalogi pristopili skupaj
s sposobnejsimi mladimi zgodovinarji. Delo bo v takem ozracju potekalo
veliko bolj organizirano in tekoce, z
nenehnimi inovacijami in spoznanji.
Poleg zbiranja informacij bodo
ucenci aktivirali stevilne miselne operacije kot analiziranje informacij, primerjanje, izlocanje na podlagi kriticnega vrednotenja, spajanje ugotovitev
in oblikovanje zakljuckov (Kreacic,
1997, str. 54). Ravno zadnja etapa,
oblikovanje koncnega porocila raziskovalne naloge, bo zaradi boljsega
znanstvenega opismenjevanja sposobnejsih otrok veliko manj zapletena,
kot bi bila sicer.
Uporabnost raziskovalnih nalog pri
delu z nadarjenimi ni Ie v razvoju njihovih znacilnosti, temvec tudi v samostojnem iskanju in prebiranju zgodovinske literature. Po Trojarju se ,ucenci
usposabljajo hkrati za raznovrstne postopke druzboslovnega razmisljanja in
porocanja. Torej za: smiselno in sistematicno branje teksta, za povezavo in
primerjavo pisnih, statisticnih in slikovnih porocil, za oblikovanje sinteticnih mnenj 0 predelanem sporocilu in
za urejeno sistematicno zapisovanje
spoznanega. (1995, str. 52).
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Ker so vrste raziskav kabinetne, laboratorijske in terenske, se moramo
pri izbiri prilagoditi naravi raziskovalne naloge, ceprav so terenske raziskave za nadarjene otroke najbolj primerne. Njihova abstraktna vsebina in
neposredno delovanje v okolju omogocata celovitejse dojemanje in aktiviranje intelektualnih sposobnosti.
Poleg navedenega jih navajamo
na samostojno in organizirano iskanje virov na terenu, uporabo vizualnih, avditivnih ucnih sredstev in multimedije.
Zadnje, ne pa tudi najmanj pomembno, je dejstvo, da s timskim
delom ucence navajamo na medsebojno sporazumevanje, prilagajanje,
soodlocanje in skupno delovanje,
kar jim lahko v nadaljnjem livljenju
se zelo koristi.
Izdelovanje ucil in drugih
pripomockov za zgodovino
Nadarjenim ucencem zagotovo
predstavlja trd oreh in hkrati velik izziv oblikovanje zgodovinskega ucbenika, delovnega zvezka, atlasa, ucnih
listov, zemljevidov, slik, grafikonov in
slikanic ter drugih izdelkov, ki jih bodo pri pouku zgodovine s pridom
uporabljali njihovi sovrstniki.
Za ucitelja zgodovine ali memorja
te zahtevne naloge mora biti takSno
deja zasnovano dolgorocno, z vrsto
pripomockov in drugih oblik pomoci,
ki mu jih pri realizaciji dela nudi soIa. Ko poskrbi za objektivne pogoje,
sledi ustrezna predpriprava z nadarjenimi ucenci, ki obsega cilje dela, porazdelitev nalog, zbiranje grad iva itd.
Pri taksni zahtevni nalogi smo zagotovo poskrbeli za kakovostno deja
z nadarjenimi, saj bomo stem poskrbeli za razvoj naslednjih spretnosti in
sposobnosti:
- komunikacijo (pisno in USlnO izratanje, uporaba avdiovizualnih
sredstev);
- informacijske sposobnosti (uporaba racunalniske tehnologije);
- skupinsko sodelovanje in dogovarjanje, svetovanje in pomoc;
- studij (protna in ucinkovita uporaba raznih virov znanja);
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samostojno delovanje, samouravnavanje lastne dejavnosti, vodenje projekta;
ustvarjalnost;
resevanje problemov in raziskovanje;
podjetniske sposobnosti;
oblikovne sposobnosti in sposobnosti znanstvenega pisanja;
luscenje bistva, analiziranje in sintetiziranje;
vrednotenje.

Nastete spretnosti, ki jih razvijamo
pri nadarjenem, so tiste kljucne spretnosti, ki so bistvenega pomena za njihoy kakovosten razvoj in jih nemalokrat potisnemo ob rob vzgojnoizobratevalnega procesa. Pomembnejsa od nastetega pa je notranja
motivacija ucenca, ki ga s kanckom
ponosa in lastnega izdelovanja vodi k
realizaciji tako pomembnega projektao Ravno v tern svojem izdelku vidi
ucenec smisel celotnega truda, zato
se bo v deja poglobil brez kakrsnega
koli zunanjega motiviranja.
Primer zgodovinske mape
Z ucenci se na zacetku solskega
leta dogovorimo, katero zgodovinsko obdobje bomo po kljucnih podatkih in dejstvih ubesedili in tako
izdelali zgodovinsko mapo, ki bo slulila kot pripomocek pri ucenju tudi
naslednjim generacijam. Zgodovinsko mapa bi lahko poimenovali tudi
.plonk listek" saj bo vsebovala vse
pomembnejse datume, podatke 0
osebah in dogodkih, ki so zaznamovali clovesko zgodovino.
Pomembno je, da ucenci obdobja,
ki jih bomo obdelovali, te poznajo.
Ce se odlocimo, da bomo predstavili kratek pregled celotne zgodovine od kamene dobe, vse do sodobne zgodovine, moramo pripraviti
podroben nacrt dela.
I. korak: Z ucenci se dogovorimo, katero obdobje bomo najprej
obdelali, katere vire morajo predelati
in zapisati tiste podatke, ki se jim
zdijo najpomembnejsi.
2. korak: Ucenci samostojno predelujejo gradivo in luscijo bistvene
podatke: starejsa kamena doba, mlaj-
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sa kamena doba, bakrena doba, bronasta doba itd. Podatke zapisujejo
po alineah ali v zelo kratkih stavkih.
J. korak: Ko sleherni ucenec zakljuci s pregledovanjem literature in
posameznih znacilnosti obdobja,
skupno pregledamo tocke, ki so se
mu zdele pomembnejse pri sestavi
zgodovinske mape. Ucenci si jih zapisejo in samostojno izdelujejo mapo, ki je v obliki zlozenke.
4. korak: Mapa pridobiva na svoji razseznosti na vsakem ponovnem
srecanju, saj z ucenci nadaljujemo z
analizo pomembnejsih dogodkov:
zgodnje visoke kulture - Egipt, Mezopotamija, Izrael, Fenicija ipd.
5. korak: Sledi ponovno pregledovanje zapisanega, ki naj bo kratko,
jedrnato in predvsem smiselno. Pri
oblikovanju zgodovinske mape morajo ucenci vanjo vkljuciti tudi razlicne slike, zemljevide, karikature ipd.
6. korak: Navsezadnje nas izdelek
oblikujemo na debelejsi papir in razstavimo. Ce financna sredstva omogocajo, se lahko zgodovinska mapa
razmnozi za ostale sosolce, saj jim
lahko pomaga pri ucenju zgodovine.
Primer izdelave zgodovinskega
koledarja: .Zgodilo se je na
danaSnji dan«
Ucenci si na zacetku solskega leta
z uciteljico lahko zadajo zahtevno
nalogo dnevnega spremljanja zgodovinskih dogodkov, ki so zabeleleni v
enciklopedijah, kronikah, dnevnem
casopisju in drugih medijih. Na tedenskih srecanjih ucenci vrednotijo
in analizi rajo pomembnejse zgodovinske dogodke preteklega tedna in
pretehtajo tudi svetovne ter slovenske
dogodke, ki bi jih bilo treba zabeleziti za naslednje generacije. Pomembnejse tudi izberejo in s pomocjo slikovnega grad iva izdelajo pia kat, ki ga
razstavijo vsak teden v zgodovinski
ucilnici ali na solskem hodniku.
Vse dogodke sproti zapisujejo v
zvezek, na koncu solskega leta pa izdajo zgodovinski koledar, ki ga razstavijo ali razdelijo svojim sosolcem.
Primer zgodovinskega koledarja,
kot smo si ga zamislili:
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3. ma;a 2005:
1469: rodil se je italijanski pesnik
in drtavnik Niccol6 Machiavelli,
ki je zaslovel s svojo knjigo Vladar in moralnimi merili, imenovanimi makiavelizem.
1915: Italija je uradno izstopila iz
trojnega pakta, ki ga je sklenila z
Nemeijo in Avstrijo leta 1882.
Razlog: ladranska obala, Istra in
luina Tirolska.
1941: so v nasprotju z mednarodnim vojnim pravom, ki ne dovoljuje aneksije v vojni zasedenih
ozemeli, celotno ozemlje LjubIjanske pokrajine prikljueili KraIjevini Italiji.
2005: ...

Lahko pa se ueenci poigrajo s svojo domisljijo in s pogledom v prihodnost zapisejo tiste dogodke, ki se bodo zgodili v letu 2006. Na podlagi
kritiene analize stanja (gospodarskega,
socialnega, politienega, kulturnega
itd.) lahko pridejo do svojih zakljuekov 0 spremembah, ki bodo sledile.

Tehnike
ustvarjalnega
mi!iljenja pri
zgodovini
Tehnike ustvarjalnega misljenja,
ki so jih razvili stevilni strokovnjaki po svetu, so:
Analiza v devetih korakih
Pri problemu, ki ga ielimo ustvarjalno resiti, si pomagamo z vrsto
vprasanj. Z odgovori na ta vprasanja
pa lahko pridemo do novih in izvirnih predlogov. Koraki so naslednji:
I. Iskanje analogije: Kaj je se podobno nasemu problemu? Poueni primeri iz preteklosti.
2. Najti druge nacine uporabe: Kako
se uporabiti analizirani pojav,
predmet?
3. Predrugaeiti: Katere spremembe
so mogoee?
4. Poveeati: Kaj bi lahko dodali?
5. Zmanjsati: Kaj vse je mogoee odvzeti, odstraniti?

6. Zamenjati: Ali bi delo lahko opravii kdo drug ali kaj drugega?
Z Preurediti: Ali bi lahko dele, pojave med seboj zamenjali?
8. Povezati: Ali je moino doseei vee
ciljev hkrati? Ali lahko vee delov
poveiemo v celoto?
9. Obrniti: Ali je mogoee zamenjati
vloge, funkcije, vrstni red? (Sriia,
1999, str. 91)
V nasem primeru in pri pouku
zgodovine je metoda najbolj uporabna pri odkrivanju starih zgodovinskih predmetov in njihove uporabnosti.
Personifikacija - igranje vlog
Igro vlog uVrSeamo med metode
izkustvenega ueenja, katerih glavno
vodilo je, da se neeesa najbolje naueimo, ee to samostojno preizkusimo.
Z malo domisljije si lahko zamislimo stevilne oblike uporabe metode
igranja vlog kot sredstva za iskanje
ustvarjalnih idej. Posameznik ali skupina se mora v zgodovinsko preteklost, osebe in problem popolnoma
vziveti in razviti nove metode, ustvariti drugaeno gledanje pri iskanju
ustvarjalnih resitev.
Igre vlog in simulacije so lahko
delno domisljijske, improvizirane in
dramske - po scenariju.
Z njimi razvijamo pri ueencih: komunikacijo, analiziranje dogajanja,
predstavljivost, vzivljanje, argumentiranje, pogajalske spretnosti in spretnosti uporabe znanja v novih okoliseinah. Poleg nastetega je bistvenega
pomena razvoj ustvarjalnosti, domisIjije, kritienosti, vedozeljnosti ipd.
(Brodnik, 2001, str. 7-10).
Primer: Pri igri vlog, ki jo lahko
uporabimo v razlienih didaktienih
etapah vzgojno-izobrazevalnega procesa, je pomembno, da si okolje, kjer
bo deja potekalo, ueenci preuredijo
glede znaeilnost obravnavane tematike (npr. stari Grki, Rimljani, priskrbijo obleke, glasbo).
Lahko pa igramo zivljenjsko vlogo
sodobnega easa in oseb, ki so z zgodovino povezane ter prikazemo, kako
bi se v taksni situaciji odrezali (arheolog, zgodovinar, turistieni vodie ipd.).

Nedokontane zgodbe - razvoj
scenarijev
Vaje oblikovanja in razvijanja nedokoneanih zgodb so zelo uporabne
pri spodbujanju divergentne in lateralne produkcije idej. Ta metoda je
uporabna tudi pri ustvarjalnem pisanju (Sriza, 1999, str. 99).
Primer: Ueencem predstavimo zaeetni del zapisa zgodovinskega odlomka, ki ga poznajo, sami pa ga morajo
nadaljevati s svojim izvirnim pogledom v mot zgodovinskih trenutkov,
ki lahko spremenijo tok zgodovine.
Svobodne asociacije - motgani
na dopustu
Za izhodisee te tehnike, ki temelji
na svobodnem asociiranju idej, lahko vzamemo besedo, skico, fotografijo, glasbo ali kar koli drugega, kar je
v povezavi z zgodovinsko osebo,
predmetom ali dogodkom.
Primer: Ste predsednik ZDA v casu hladne vojne. Kaj bi lahko storit
da se odnosi poboljsajo. Razmisljate,
da bi Stalina povabili na piknik.
Zatnemo torej z besedo piknik ueenci pa nastevajo vse, kar jih na to
besedo spominja:
piknik - igran;e - sonce - meso veselje - poletavan;e - toga - komar;i ...
Asociacije utencev lahko uporabimo za sestavne dele mozaika, ki
nas pripeljejo do resitev problema.
Primer: Na resitev je treba gledati
pozitivno in s polno energije (sonce).
Lahko bi ponovno odprli svetovni
pretok proste trgovine in tako navezali tesnejse stike (meso). Organizirati bi morali igre narodov - kot nekaksne olimpijske igre (toga) ipd.
Metafore - nenavadne povezave
Metaforienost je z ustvarjalnostjo
tesno povezana, saj je lepa metafora
povezovanje dveh stvari, ki sicer ne
spadata skupaj. Zato analiza s pomoejo meta for kot metoda razvijanja
ustvarjalnosti pomaga pri iskanju
neskontnih motnosti idej (Sriia,
1999, str. 103)
Primer: .Pisanje zgodovinskega
eseja 0 francoski revoluciji je, kot kupovanje obleke •.
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Iskanje resitev:

Pocakajmo na popuste - morda
bi bilo treba razmisliti in se sistematicno lotiti pisanja.
Kupovanje je prijemejse v drutbi
- za pomoc pri pisanju lahko prosimo sosolca, starse ipd.

Raje kupujem hlace kot pa krila pisanja se lahko lotimo iz razlicnih
pogledov na francosko revolucijo in
ne po ustaljenih pravilih itd.
S taksno metaforo lahko zacnemo pri iskanju inovativnih resitev in
idej.
Prisilne povezave
Ker smo navajeni, da na svet in
iivljenje gledamo skozi ista ocala in
se pri tern ne sprasujemo, zakaj stvari sprejemamo taksne, kot so, je smiselno uporabiti tehniko prisilnih povezav, saj nas prisili, da poiscemo
nove in sveie ideje 0 tivljenjskih
problemih, ki nas mucijo (Sriia,
1999, str. 105).
Spominska pomagala
Pri procesu sprotanja asociacij si
lahko pomagamo tudi z enciklopedijami, slovarji, koledarji.
Primer: IScemo ime nase maskote,
zgodovinskega projekta ipd. Pomagamo si s slovarjem lUjk, telefonskim
imenikom, zgodovinskimi enciklopedijami ipd. Pri iskanju resitev s pomagali in razlicnimi viri pa je bistveno
to, da najdemo spodbudo, ki nas bo
pri iskanju resitve vodila in usmerila
v generiranje idej.
Pomembna vprasanja
Vprasanja, ki jih postavljajo ucenci sami sebi ali drugim, so ena od
spodbud inventivnega misljenja. Pri
ustvarjalni metodi resevanja je treba
zastavljati cim vec vprasanj, ki nas
bode popeljala do koncne resitve
(Sriia, 1999, str. III).
Primer: Vprasanja na zgodovinsko
temo 0 uporabnosti zgodovinske dediscine:
I. Kje je mogoce dobiti zgodovinske ostanke?
2. Zakaj ravno tam?
3. Ali jih je teiko najti?
4. Kaj vse sodi k njim?

S. Ali je treba placati vstopnino?
6. Zakaj?
Z Ali bode cez 1000 let placevali
vstopnino za ogled nase hise?
8. Zakaj je zgodovinska dediscina
tako pomembna J
Izle! domisljije
S tehniko izleta domisljije lahko
nadarjenega in druge ucence pri
zgodovini notranje motiviramo, saj je
posebej primerna za zgodovinarje,
politike, znanstvenike ipd.
Gre za poskus iskanja odgovora
na izzivalno vprasanje . Kaj bi bilo, ce
bi bilo? .
Ucence spodbujamo z glagoli,
kot so: predstavljajmo si, denimo da,
kaj bi se zgodilo itd.
Primer. Kaj bi se zgodilo, ce bi pri510 do tretje svetovne vojne? PredstavIjajmo si, da bi prepovedali vstop v
druge drtave in jih obkolili z visokim
zidom. Kaj bi bilo, ce bi gospodarstvo
v ZDA propadlo, v Afriki pa bi se
mocno dvignilo? Kako bi izgledalo
tvoje iivljenje v suinjelastniski drutbi?
Magicna trgovina
Pri skupinski metodi ustvarjalnega
rnisljenja sledijo dolocenim korakom:
I. Ucenci na anonimni listek zapisejo tri zgodovinske osebe, ki so zaznamovale nase clovestvo in sodobne probleme, ki so posledica
njihovega delovanja.
2. Listke si zamenjajo in odgovorijo,
na katere nacine bi se spopadli z
napisanimi problemi.
3. Sledita ponovna zamenjava listkov, ocenjevanje in izbiranje najboljsih zamisli.
4. Sledi predstavitev ostalim v razredu in razprava z zakljucki, ki jih
zapisejo na pia kat ali tabla (Srita,
1999, str. 122).
Bistvo metode je, da lahko ucenci z zgodovinskimi, sodobnimi in
svojimi problemi trgujejo anonimno.
Uporabna je tudi pri raznih socialnih
delavnicah, na katerih razglabljajo 0
perecih najstniskih vprasanjih in teiavah. Vsak ucenec dobi komentar
na svoje teiave ali celo resitev. Pri
tern je pomembno lUdi spoznanje,
da sleherni ucenec iSce svoje poti pri

resevanju problemov, ki se od drugih
razlikujejo.
Tehnika najbolj nore ideje
Najbolj nenavadne, izvirne in nore
ideje, do katerih so ucenci prisli v casu nevihte moiganov, nam predstavIjajo novo iztocnico za nadaljnjo obravnavo problema. Nenavadne ideje
izlocimo in jih skusamo spremeniti v
uporabne ali celo koristne. Na podlagi tega ucenci izdelajo pia kat, miselni
vzorec ali avtenticni izdelek, s katerim
predstavijo resitev in idejo.
Nevihta moiganov
Tudi nevihta moiganov je ena od
skupinskih metod ustvarjalnega misIjenja. Uporabna je pri resevanju
problemov na vseh stopnjah zahtevnosti, kompleksnosti in razseinosti.
Nevihto moiganov se po navadi
nacrtuje z vnaprej dolocenim ciljem.
Poleg tega je potrebno ucence spodbuditi k sodelovanju, jim pripraviti
vzpodbudno in prijazno okolje in jim
pri proizvajanju idej dopuscati popolno svobodo. Ideje, ki se porajajo
med seanso, mora vodja zapisovati
in preprecevati kriticne pripombe, ki
lahko zmotijo celo potek dela (Sriia,
1999, str. 123).
Primer: Vrnimo se v preteklost in
navedimo, za kaj vse bi praclovek
lahko uporabil cevelj.
Ucenci nastevajo: za kroinik, raztrgal bi ga in iz njega bi sestavil kos
spodnjega perila, za kapo, za vazo ipd.
Zapisovanje idej
Zapisovanje idej je tehnika, ki
predstavlja izvedenko dosedanjih nacinov moiganske nevihte in je uporabna v vseh clovekovih dejavnostih.
Uporabna je predvsem za tiste, ki se
ne marajo izpostavljati in glasno nastevati svojih izvirnih idej. Faze dela
so taksne kot pri moiganski nevihti,
Ie da so ideje zapisane.
Primer. Za kaj vse lahko uporabimo ucbenik zgodovine?
Ucenci nastevajo: za ucenje, branje, pladenj, blazino za stol, pticjo
krmilnico, daljnogled ipd.
(Tehnike ustvarjalnega misljenja
smo povzeli po Sriii (1999) in jih
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obogatili z lastnimi primeri 0 tern,
kako jih lahko ucitelj zgodovine
uporabi pri delu z nadarjenimi ali v
heterogenem oddelku.)

ustvarjalne naloge
pri pouku
zgodovine
Ker je na ustvarjalen nacin mogoce poucevati katerikoli solski predmet, je od slehernega ucitelja in njegove pripravljenosti odvisno v
koliksni meri jih bo uporabil pri svojem delu.
Pomembno pri ustvarjalnih nalogah je to, da so plod ucenceve in
uciteljeve domisljije, ki jih lahko svobodno prirejajo in si izmisljajo nove
(Pecjak, 2002, str. 17-26).

Ustvarjalne naloge v soli z lastnimi primeri nalog pri pouku zgodovine so vzete iz Pecjak {2002,
str. 17-26}:
Kaj bi bilo, ce bi bilo ... in naloge predvidevanja
Naloge so za ucence primerne
predvsem zaradi motivacijske zasnove, ki jih sili k iskanju in opisovanju
neverjetnih dogodkov. Pri zgodovini
so toliko bolj uporabne, ker sta nam
zgodovinska zgodba in njen tok
dobro znana, sprasujemo pa se, kako
bi bilo, ce bi prislo do drugacnega
razpleta.
Primer: Kaksen bi bil danes svet,
ce bi Nemcija zmagala v drugi svetovni vojni?
Kaksen bi bil svet, ce ne bi bilo
vojn? Ce bi se cas zacel odvijati nazaj - kaj bi storili, da se zgodovinske
napake ne bi ponovile.
Odgovorov ucencev ne moremo
deliti med pravilne in napacne. Dobro je, da pri ustvarjanju idej sodeluje
tudi ucitelj in te ideje predstavi. Podobne naloge so tiste za predvidevanje prihodnosti.

-

Naloge spreminjanja grad iva
Sem pristevamo naslednje naloge:
na/oge preure;an;a Oz besed, ki

-

jih ima ucenec na voljo, sestavi
stavek ali zgodbo),
na/oge spremin;an;a zgodbe (zgodbo mora obnoviti iz dolocenih
zornih kotov ali pa mora zgodovinsko zgodbo postaviti v danasnji cas),

- na/age dapo/n;evan;a in dakancan;a (zgodavinski adlomek je brez
osrednjega ali zakljucnega dela,
ki ga mora ucenec dopolniti) ipd.

-

Jezikovne naloge in igre
Asociativne na/age (ucenec prebere zgodbo ali si ogleda sliko,
zgadovinski odlomek itd., kateremu mora pripisati razlicne naslove ali kratko porocilo),

- semanticne igre in na/age asaciaci;skih besed (na list k posameznim zgodovinskim pajmom ali
besedam ucenci zapisejo cim vec
sinonimnih besed, ki jih na to
spominjajo), poleg teh pa lahko
uporabijo na/age sinanimnih besed ali na/age z naspromim pa-

menam besede.
Ustvarjalno zaznavanje
Nalage zaznavanja grad iva so pomemben spodbujevalec ustvarjalnosti, saj mora ucenec cim balj natancno apazavati slikovno gradivo, nato
pa napisati vse, kar vidi. Spodbujama
ga lahko stem, da slikovna gradivo
poveze z zgadovinskim casom in
prostorom, dogodki, ki so se zgodili
pred slikovno vsebino, fotografijo itd.
in po njej.
Primer. Pri zgodovini lahko ucencern pokatemo tudi risbe, skice, fotografije idr. Nato morajo izlusciti
vsebino naslikanega in pomen, ki ga
slika prikazuje bralcu. Pri fatografijah
pa jim bodo zagotovo velik izziv
predstavljali fotomontata fotografij
in razni popravki.
Klasifikacije
So miselno zahtevnejse naloge,
pri katerih mora ucenec klasificirari
zgodovinske pojme ali dogodke v
dalocene strukture: glede na vsebino, cas, prostor ipd.
Primer: Napoleon, Hitler, Stalin,
Hoover, Matija Gubec, Franc Ferdi-

nand itd., k temu pa ustrezno dolocimo se zgodovinska obdobja, v katera mora ucenec te osebe razvrstiti.

Profil utitelja
zgodovine
kot utitelja
nadarjenega
utenca - strokovna
usposobljenost
Nadarjeni ucenci so ucenci s posebnimi potrebami in kot taksne jih
moramo nujno tudi obravnavati.
Vendar pri delu s taksnimi ucenci nastopijo tezave, saj so ucitelji premalo
strokovno podkovani in usposobljeni
v primerjavi z defektologom ali solskim psihalogom.
Ucitelj zgodovine mora spIVa nuditi nadarjenemu ucencu okolje, v
katerem se ba pacutil varnega, sprejetega, Ijubljenega in razumljenega.
Poznati mora njegove osebnostne
znacilnosti, da bo skladno z njimi
zanj pripravil program dela in razvijal tiste interese in potenciale, ki pri
nadarjenem najbolj izstopaja. Pri
tern pa ne sme pozabiti, da je njegova funkcija zgolj mentorska, usmerjevalna, in mora dopuscati ucencu
popolno svabodo ter graditi na njegovi samostojnosti in pozitivni samopodobi.
Ucitelj zgodovine ne sme zadrtevati ucencevega napredovanja in ga
ovirati ter mu jemati svobodo izrazanja idej, temvec ga mora v heterogenem oddelku dodatno zaposliti in
motivirati za dela. Na kaksne nacine
lahko to stori, smo (vkljucno z danimi primeri nalog), ze opisali.
Za optimalen razvaj ucencevih
sposobnosti in pri zadovoljevanju
njegovih zelja in interesov mora ucitelj zgodovine uporabiti pestrost
strategij in pristopov:
- resevanje problemov z razlicnimi
ustvarjalnimi tehnikami in spodbujanjem domisljije;
- zagotoviti mora dostap do najrazlicnejsih zgodovinskih virov in
spodbuditi, da atrok sam isce in-
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formacije, analizira in vrednoti
uporabnost virov;
spodbujati mora divergentno
miSljenje in postavljanje najrazlicnejSih vpraSanj brez kakrSnihkoli
zadrtkov;
ucencem mora omogociti deja z
avdiovizualnimi sredstvi in informacijsko tehnologijo;
navajati mora ucence na izkustveno ucenje z igrami vlog in simulacijami;
spodbujati mora raziskovalno dejavnost z delom na terenu;
za nadarjene si mora dolociti
Stevilo ur, za katere jim bo v heterogenem oddelku sestavil individualiziran program;
nadarjene mora spodbujati k izratanju idej, razlicnim pristopom
ucenja, h komuniciranju ipd.;
tetiti mora k spodbujanju samozavesti, zaupanju in sodelovanju z
drugimi;
ucence mora razumeti in voditi,
ne pa obsojati in ocenjevati;
ucenca mora obravnavati kot
enakovrednega partnerja v vzgojno-izobratevalnem procesu.

Ucitelj zgodovine mora poleg svoje strokovne usposobljenosti imeti Se
psiholoSko-pedagoSke in organizacijske sposobnosti. V njem pa mora biti
zagotovo tudi delcek inovatorja in
ustvarjaica, ki s svojo vizijo in bogastYom daje nadarjenim ucencem moc,
da bi s svojimi prirojenimi krili lahko
brez zadrtkov tudi poleteli.
Ucitelj zgodovine potemtakem ni
zgolj usposobljen predstavnik zgodovinske stroke, temvec tudi mentor,
posluSalec,
prijatelj,
motivator,
usmerjevalec in vodic.
Smutny v svojih kreativnih strategijah poucevanja nadarjenih omenja
tudi poucevanje zgodovine. Nadarjene je treba spodbujati s provokativnimi zgodovinskimi vprasanji in jim
ob tern omogociti popolno svobodo
izratanja. Poudarja pomen pisnega
izratanja in opisovanja zgodovinskih
oseb, tivali, dogodkov, ki v ucencu
spodbudijo kreativnost in domisljijo.
Pri tern pa poudarja, da lahko v casu
rednega pouka nadarjene ucence

pouka

zgodovine

v leoriji

bogatimo z izdelovanjem avtenticnih
izdelkov, opisovanjem, risanjem, sestavljanjem nove zgodovine skozi
lastno kreativnost ipd., vendar moramo didakticne strategije razvoja kreativnosti uporabiti pri vseh ucencih
in v njih razvijati kriticnost in ustvarjalnost (2001 ).
Vendar pa je, kot pravi Kalinova,
razvoj ucitelja odvisen tudi od Solskega ozracja, Solske klime in vodenja Sole (2003 b, str. 242). Ucitelj
brez pomoci vodstva, Solske svetovalne slutbe in drugih ne bo zmogel
opraviti celotne organizacije in dela
z nadarjenimi, ne glede na to koliko
si bo to sam telel.
Ker sodobni tokovi in Solska prenova prinaSajo spremembe v uciteljevi vlogi, jim moramo omogociti permanentno izobratevanje. Ucitelj, ki bo
tetil k lastnemu razvoju, ucenju, izpopolnjevanju in rasti, bo to prenesel tudi na ucence in deja v razredu. Sole
morajo pri opredeljevanju in zahtevah
dela z nadarjenimi sprva poskrbeti za
razvoj lastnega kadra, ga ustrezno motivirati in spodbuditi, nuditi varno ucno okolje in Sele nato pricakovati, da
bo doseiena telena realizacija ciljev
pri delu z nadarjenimi.

Rezultati
raziskave

5

sklepi

Iz teoreticnih spoznanj in raziskave, ki smo jo izvedli na osnovnih solah Mestne obcine Koper, ugotavljamo, da je deja z nadarjenimi kljub
visoki ozaveScenosti njihovih znacilnosti in kljub z njimi povezano zakonodajo, tal Se vedno slabo prakticno
udejanjeno. Ceprav se vzgojno-izobratevalne institucije trudijo, da bi se
na tern podrocju cim bolj celostno
angatirale, so njihovi kljucni cleni za
takSne nove naloge in zadoltitve premalo strokovno, organizacijsko, didakticno in pedagoSko-psiholosko
pripravljeni. Delo z nadarjenimi ucenci mora potekati v vseh triadah, vendar je po rezultatih sodec takSno de10 veliko bolj osiromaSeno v tretji
triadi kot pa v prvih dveh. V prvi triadi
naj deja poteka v okviru ucne indivi-

in

praksi

dualizacije, diferenciacije in drugih
oblik dela v sklopu rednega pouka in
v maticnem razredu. Zunaj rednega
pouka je nujno potrebna organizacija
dodatnega pouka, interesnih dejavnosti, ter drugega, kar vse deluje kot
obogatitveni program in dopolnilo.
Tudi v drugi triadi naj poteka de10 kot v prvi, vkljucujoc fleksibilno
diferenciacijo in druge aktivne oblike
dela zunaj rednega pouka. V tretji triadi pa mora deja potekati s pestro
ponudbo interesnih dejavnosti, dodatnega pouka, z vzporednimi programi, raziskovalnimi tabori, sobotnimi Solami, ustvarjalnimi delavnicami
in individualiziranimi ucnimi programi v okviru rednega in dodatnega
pouka za nadarjene.
Moinosti za delo z nadarjenimi
utenci je veliko. Ucitelji lahko svobodno izberejo tisto metodo, obliko
dela ali dejavnost, ki bo nadarjenemu ucencu najbolje prilagojena. K
delu lahko pritegnejo tudi zunanje
sodelavce in SirSe okolje, da bo Ie-to
pomagalo ucencu pri dotivljanju
custvene varnosti, potrditve in ga
motiviralo k nadaljnjim izzivom.
Poznavanje $olske zakonodaje
Na vpraSanje, ali so ucitelji seznanjeni z dokumenti v Solski zakonodaji, ki narekujejo deja z nadarjenimi, je vecina anketirancev (f ~ 72, f%
~ 90,0) odgovorila pritrdilno. Vendar pa se v seznanjenosti z zakonodajo ne kate problematika, temvec v
poznavanju aktivnih oblik dela z nadarjenimi, ki bi jih ucitelji morali
spoznati vzporedno s Konceptom
odkrivanja in dela z nadarjenimi, oziroma veliko prej.
Ne/poznavanje aktivnih/ alternativnih oblik dela z nadarjenimi
Na podlagi naStetih alternativnih
oblik dela z nadarjenimi so ucitelji
izbrali tistih pet, ki so se jim zdele
najprimernejSe in najucinkovitejSe
pri delu z nadarjenimi ucenci. Pet
najpogostejSih oblik dela po mnenju
uciteljev: raziskovalno deja (f% ~
67,5), problemski pouk (f% ~ 57,5),
ucna individualizacija (f% ~ 45,0),
dodatni pouk (f% ~ 46,25), interes-

Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in praksi

ne dejavnosti in eksperimentalno
dele (oba 1% - 45,0). Ucitelji so izpostavili pomembnejse alternativne
in aktivne oblike dela z nadarjenimi,
vendar so se ti podatki kaj hitro izkazali za nepomembne, saj se je realno
stanje uporabe teh oblik dela z nadarjenimi izkazalo z naslednjim vprasanjem.
Pogostost uporabe alternativnih
oblik dela I nadarjenimi pri pouku
Ucitelji so na podlagi navedenih
oblik dela z nadarjenimi navajali pogostost uporabe le-teh pri pouku.
Rezultate smo kategorizirali in ugotovili, da ucitelji pri delu z nadarjenimi vedno uporabljajo dodatne naloge (1% = 31,2), sledita jim skupinsko
dele (1% - 27,5) ter dodatni pouk z
interesnimi dejavnostmi (1% = 26,2).
Obcasno pa se ucitelji odlocajo za
raziskovalno dele [1% = 50,0) in
problemski pouk [1% = 35,0). UciteIji so kot najpomembnejsi obliki dela z nadarjenimi ocenili in izbrali raziskovalno dele in problemski pouk,
v praksi pa sta to obliki, ki ju uporabIjajo obcasno, kar je po stiristopenjski lestvici na predzadnjem mestu.
Ne/ usposobljenost Ia dele I
nadarjenimi
Zakonodaja doloca, kako mora
sola izvajati izobratevanje posebej
nadarjenih ucencev. Skladno stem
jim mora torej prilagoditi metode in
oblike dela ter jih vkljuciti v dodatni
pouk in druge oblike interesnih dejavnosti. Zakonsko je za nadarjene
dobro poskrbljeno, vendar se pomanjkljivosti organizacije in sistemske naravnanosti prikatejo pri nosilcih izvajanja dela z nadarjenimi. Kar
60 % [I = 48) uciteljev meni, da so
za dele z nadarjenimi premalo usposobljeni. V razmislek se lahko vprasam~, kako lahko drtava in ministrstvo
izdata zakonska dolocila in dokumente, ki obvezujejo ucitelje delati z
nadarjenimi, ce jih za taksno dele niso vnaprej usposobili. Ucitelj bi moral biti dobro seznanjen in teoreticno
podkovan
na
podrocju
prepoznavanja nadarjenosti, priprave
programov in kar je najpomembnej-

se, izvajanja programov. Pri izvajanju
pa bi moral poznati in prakticno preizkusiti pestro paleto metod in oblik
dela, ki bi nadarjenega ucenca motivirale, mu nudile intelektualne izzive
ter mu omogocale lasten tempo razvoja v spodbudnem in custveno varnem okolju.
Ministrstvo za solstvo in sport,
pedagoske lakultete, Zavod RS za
solstvo in sole bi morali prvotno poskrbeti za dolgotrajnejse usposabljanje uciteljev v obliki delavnic, seminarjev, studija ob delu, stalnega
strokovnega spopolnjevanja in drugega ter jih tako pripraviti na strokovno, pedagosko in psiholosko de10 z nadarjenimi. Ucitelji namrec brez
poprejsnjega izobraievanja na podrocju dela z nadarjenimi ne bode
pripravljeni prevzeti tako velike odgovornosti in dela, poleg tega pa ne
bode zadostili potrebam nadarjenih
in zakonskim dolocilom. V zakljucku
smo torej razkrili bistvo, zakaj ucitelji
dele z nadarjenimi sprejemajo z odporom in zanje Ie-to pomeni obremenitev.
Delo I nadarjenimi - obremenitev in ne veselje
Ker ucitelj i niso usposobljeni za
dele z nadarjenimi in ne poznajo
oblik, metod dela in drugih alternativnih/ aktivnih dejavnosti, ki jih lahko izvajajo z nadarjenimi, je popolnoma normalno, da taksno dele
sprejemajo z odporom in nelagodnostjo. To so nam potrdili tudi rezultati, saj 61 ,25 % [I = 49) uciteljev navaja, da jim dele z nadarjenimi, kot
ga predstavlja koncept, predstavlja
nove obremenitve. Ker iivimo v casu
sprememb, ki se na podrocju vzgoje
in izobratevanja izvajajo intenzivno
in zahtevajo nenehno strokovno
spopolnjevanje uciteljev, so le-ti precej obremenjeni s prilagajanjem novostim. Ce pa nanje niso pripravljeni
in se morajo kot samouki izobraievati in slediti smernicam, ki narekujejo dele z nadarjenimi brez teoreticne
podkovanosti in prakticne izkusnje,
je taksna zadoltitev zanje veliko breme in nap~r. Ucitelji uporabljajo
notranjo dilerenciacijo v okviru ma-

ticnega razreda te dalj casa, poleg
tega pa se z nadarjenimi ukvarjajo v
casu dodatnega pouka. Vendar je
taksna oblika dela z nadarjenimi preskromna. Delo naj bi se namrec razsirilo tudi na nekatere druge oblike, z
uporabo individualiziranih programov, z raziskovalnimi in projektnimi
nalogami, tabori in sobotnimi solami. Dejavnosti za nadarjene in druge
ucence naj bode raznolike in pestre
tako v casu rednega pouka kot tudi
zunaj njega. Ucitelji morajo teiiti k
razvoju ustvarjalnih aktivnosti, posredovanju razlicnih ustvarjalnih nalog
in ucnih tehnik ter k spodbujanju
kreativnosti, samostojnemu delu in
problemskosti.
Ko bomo ucitelje ustrezno usposobili, jim ponudili mot nost izbire
razlicnih oblik, metod, dejavnosti in
nalog z nadarjenimi, se bodo tudi
sami aktivno angatirali za dele z nadarjenimi in jim Ie-to ne bo nikakrsno breme, temvec izziv.
Ucitelji Igodovine, njihov pogled na nadarjene ter dejavnosti,
ki jih izvajajo na soli in Iunaj je
Ucitelji zgodovine se po rezultatih sodec z nadarjenimi ucenci najraje ukvarjajo po pouku [I = 8, 1% =
80,0), saj jim ucni naerti in casovna
obremenjenost onemogocajo dele z
nadarjenimi znotraj maticnega razreda z uporabo ucne dilerenciacije in
individualiziranih programov. Navajajo tudi, da ne poznajo alternativnih
pristopov pri delu z nadarjenimi, saj
jih v casu pouka ne izpostavljajo. V
primerih, ko ucenec kate vecje zanimanje za predmet zgodovine, ga
vkljucijo na vodilno mesto projektnega dela ali pa v zgodovinski krotek, ce na soli deluje. Individualiziranih programov z nadarjenimi ne
uporablja nihce med ucitelji. V casu
pouka ucitelji uporabljajo Ie dod atna vprasanja, ki so taksonomsko visje naravnana in so namenjena vsem
ucencem. Torej, na podlagi navedenega lahko zakljucimo, da ucitelji
zgodovine nadarjenih pri predmetu
ne znajo prepoznati, saj se pri tern
opirajo na ocene in ucencevo zanimanje za predmet. Ker se stem ne
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obremenjujejo, nadarjenih (ee jih
lahko tako poimenujemoj ne obravnavajo individualno, temvee jih
vkljucujejo v vse dejavnosti, ki so namenjene vsem ucencem. Kljueno
vlogo torej nimajo ueni naerti in druge omejitve, temvec uciteljevo slabse
poznavanje dela z nadarjenimi ter
njihovo pomanjkljivo prepoznavanje.
To se kate tudi v skromni uporabi dejavnosti pri pouku in zunaj
njega, 5 katerimi bi lahko nadarjenega ucenca celostno angatirali in pri
tem ne bi izkljueevali ostalih.

Zakljucek
Ucitelji zgodovine so kot ostali
sodelavci pri delu z nadarjenimi
obrernenjeni, saj ne poznajo didaktienih pristopov, oblik in metod dela,
ki jih lahko uporabljajo, poleg tega
pa niso ustrezno usposobljeni za de-
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Povzetek
Zakon 0 osnovni soli opredeljuje
aktivnosti za otroke s posebnimi potrebami, med katere uVrScamo tudi nadarjene ucence. V prispevku je predstavljen program, ki naj bi po
smernicah Odkrivanja in del a z nadarjenimi ucenci v devetletni osnovni soli
potekal pri pouku zgodovine. Poleg
osnovnih iztocnic in ustvarjalnih nalog,
tehnik ter drugih alternativnih oblik
dela, ki jih z nadarjenimi ucenci lahko
uporablja sleherni ucitelj zgodovine,
vsebuje prispevek tudi nekaj rezultatov
raziskave med ucitelji osnovnih sol
Mestne obcine Koper, ki kazejo bivalentnost dela z nadarjenimi, saj je na
eni strani zanje zakonsko dobro poskrbljeno, po drugi strani pa 63,75 %
uciteljev na taksne zadolzitve in novosti ni pripravljenih. Ker so premalo
usposobljeni, so zato tudi precej obremenjeni. Skladno s predpostavkami in

rezultati raziskave, ki kazejo na slabo
seznanjenost uciteljev zgodovine s
pestrostjo uporabe metod in oblik dela z nadarjenimi ter razlicnih ustvarjalnih nalog, smo na temelju teoreticnih
izhodisc in stanja empiricne raziskave
predstavili paleto dejavnosti, ki sluzijo
kot pomagalo uCitelju zgodovine pri
delu z nadarjenimi ucenci.

Abstract
Activities for children with special
needs, which comprise also gifted
pupils, are described in Elemental)'
School Act. Article presents programme, which should be in accordance with guidelines, described in
Detection and work with gifted pupils
in nine-year elemental)' school implemented at the Histol)' classes. Besides
basic themes and creative exercises,
methods and other alternative ways of

work, which evel)' teacher of histol)'
can use at instructions of gifted pupils,
article also offers some results of the
research, carried out among teachers
of Primal)' Schools in Community of
Koper. It reveals bivalence of work
with gifted, on one hand laws are
quite favourable towards them, and on
the other hand 63,75 % of teachers
are not ready for that kind of tasks
and novelties. They are not trained
enough and for that reason also too
heavily burdened. In accordance with
presumptions and results of research,
which reveal that histol)' teachers are
not enough acquainted with different
kinds of creative exercises, variety of
methods and different forms of work
with gifted were introduced. Based on
theoretical grounds and results of
empirical research we introduced variety of activities, which could serve as
assistance to histol)' teacher in his
work with gifted pupils.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dasa SteT, Osnovna sola Naklo

Vkljucevanje osebne zgodovine V pouk Moj stari ata mi je pripovedoval 0 prvi
svetovni vojni
Vsako leto, ko obravnavam prvo
svetovno vojno, ucencem povem tudi zgodbo mojega starega oceta, ki
se je udelezil bojev na soski fronti.
Ucenci osebno izkusnjo mojega starega oceta spremljajo z velikim zanimanjem, zato sem se odlocila, da jo
predstavim tudi v Zgodovini v soli.
Gre za primer vkljucevanja osebne
zgodovine v pouk, ki postane tako
veliko bolj zanimiv in oseben. Ucenci lahko soocijo in primerjajo splosno zgodovinsko dogajanje z osebno
izkusnjo price nekega zgodovinskega
dogodka ali pojava. Pri obravnavi bojev na soski fronti in potem v Italiji
se tako ne ucijo Ie na splosno 0 tem,
kako je bilo tezko zivljenje vojakov v
kavernah in strelskih jarkih, ampak se
lahko soocijo z osebno izkusnjo

konkretnega vojaka in njegovega pricevanja 0 bojih in tudi 0 vsakdanjem
zivljenju navadnih vojakov in 0 odnosu do navadnih vojakov z nasprotne strani. Taksna obravnava zbudi v
ucencih simpatije in spostovanje do
price dogajanj, pa tudi zanimanje za
okoliscine, ki so vplivale na dogajanje. Tako omogocimo ucencem bolj
poglobljeno razumevanje celotnega
zgodovinskega konteksta, ki je vplival
na dogajanje.
V nadaljevanju navajam osebno
zgodbo svojega starega oceta, kot mi
jo je veckrat pripovedoval.
Starega oceta se spomnim kot
rahlo skljucenega, z velikimi raskavimi rokami od dela z zemljo, z obvezno rjavo cepico na glavi in kot dobrega pripovedovalca.

Ko je bil cas za poCitek (stari ata
je imel v Ljubljani na Trnovem velik
vrt, kjer je gojil zelenjavo in cvetje za
Ijubljanske gospodinjel, smo sedli v
senco mogocnega carjevica (vrsta
jablanel. Ob malici sem ga vedno
sprasevala, kako se je boril na Marmoladi, ker me je ze kot otroka to
zelo zanimalo.
Stari ata Matko Maretic se je rodilleta 1896 v vasi Sostarili blizu Pazina v Istri. V Pazinu je hodil v osnovno solo, v Trstu pa se je izobrazil za
vrtnarja in sadjarja.
Ko je bil star slabih 18 let, se je
zacela 1. svetovna vojna. Takoj je bil
vpoklican na vzhodno fronto. Skupaj
z drugimi mladimi fanti je odpotoval
v Galicijo. Menda je bil zelo dober
strelee. Veckrat se je pohvalil, da je iz
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strelskega jarka zadel ptico v letu, ki
so si jo kasneje vojaki spekli na
ognju in si popestrili dolgoCasno in
slabo prehrano. 0 Galiciji nikoli ni
zelel govoriti, Ie da je bilo tam hudo
in da je sio za prezivetje.
Stari ata je bille prvo jesen ranjen.
Nekega dne je zase in za kolege kuhal
kayo v jarku, ko ga je zadela krogla v
hrbet in se mu zarinila v pljuea. PrepeIjali so ga v bolnico v Horodenko. Vee
kot en mesec je bil v komi, potem pa
se je prebudil in se skoraj Cudetno
pozdravil. Izstrelek je bil v njegovih
pljucih celih 17 let, dokler ni zacel
pritiskati na rebrno mreno. Sele takrat
so ga operirali. To je bilo tik pred poroko z mojo stare mamo v Ljubljani.
Ko si je opomogel, so ga iz Galicije poslali domov na dopust. Stari ata
je bil izredno odporen in zato je kmalu okreval. Kar prevec, saj so ga kmalu spomali sposobnega za vojsko in
ga se enkrat vpoklicali. Tokrat k alpincern. Najprej se je vee mesecev spomladi leta 1815 uril v Borovljah. Takrat
je izbruhnilo italijansko bojiSCe, saj je
Italija prestopila k antanti. Mladi fantje so se ucili plezati, rokovati z vrvmi,
klini, kovinskimi lestvicami, uCili so se
osnov plezanja in spuseanja v steni,
spusCanja v kraske jame in podobno.
Stari ata se je spominjal tega obdobja
kot zelo lepega. NiC ni spominjalo na
fronto. Hrane je bilo dovolj, v BorovIjah vojne ni bilo, mlada dekleta so
rada gledala misiCaste in lepe mladce.
Potem pa se je zaCelo zares.
Tokrat so usposobljene vojake
poslali v Dolomite. Moj stari ata je
naslednje dYe leti in pol prelivel na
poboCjih Marmolade. Le redko se je
spustil nile od 2000 metrov. Na
vzhodni strani tega pogorja so se nameSCali na pololaje Avstrijci, na zahodni pa Italijani. VeC mesecev se je
sliSalo ropotanje in brnenje, ko so
kopali kaverne, vrtali v goro in namesCali kline, jeklenice, ticnice ... Postavili so si prava bivalisCa v kamnu,
pozimi v snegu, naredili kapelico za
molitve, stranisCa na strbunk in podobno. Ko je zapadel sneg, so se nauCili smuCati. Moj stari ata je bil Istran, torej Primorec (vedno je trdil,

da je potomec Rimljanov in ne Hrvatl in vendar se je neverjetno hitro
nauCil dobro in hitro smuCati. Najraje je vozil smuk in pri tern tudi veekrat padel (brez poskodb, na srecol.
Zanimiv je bil polozaj na Marmoladi. Ta gora je imela dYe utrjeni
gnezdi vojakov, ki pa so bili sami Ijubitelji narave in gibanja in malo manj
vojaki. V vseh mesecih, ki so sledili,
so se bolj malo bojevali, skoraj niC.
Stari ata se je vedno rad spominjal,
kako so vijugali po belih poboCjih in
utivali. Obvladali so tehniko smucanja telemark in zavoje, imenovane
. kristjanje" Ampak najraje so vozili
-Sus-, kot so sami rekli.
Po stiri ure so se vzpenjali v hrib
in nato smuCali tudi po 10 ali 12 km
po ledeniku, ki je se danes izredno
man in priljubljen med smucarji. Le
da takrat ni bilo teptalcev, ki bi urejali proge, ne tiCnic, niti toplih planinskih koc.
Videli so svoje nasprotnike, pa niso naredili pray niC, da bi jih unicili.
Se huje: nekako so se dogovorili za
dneve, ko so vse strelivo izstrelili v
zrak, da so zadosrili ukazom, in smuCali. Ob nedeljah se nikoli niso boriIi. Povedal mi je tudi, da jim je veckrat zmanjkalo hrane in da so jim
nekoC Iralijani pustili sredi smucisca
zaboj s kruhom, klobasami, sirom in
ostalimi predmeti, da so late pretiveIi. Meni se je kot otroku to vedno
zdelo zelo cudno. Le kaksna je bila ta
vojna? Malo nenavadna. Potem pa
mi je ata lepo poCasi razlolil, da so
bile livljenjske okoliscine na gori
obupne. Po 8 mesecev na leta sneg,
mraz, veter, Ie poleti malo topleje.
vedno so jih ogrolali plazovi in hudi
viharji. Zmanjkovalo je hrane. Nobene higiene. Vode za umivanje niso videli cele tedne. Iz snega so si talili
vodo za pitje. Hrana je bila izjemno
skromna, oni pa moCni in mladi In
pray niC zeljni bitk in smrti.
Poleti so radi lezli za planikami. Izpostavljali so svoja zivljenja, da so
lahko po izpostavljenih skalnih stenah
natrgali velike cudovite roze, ki so jih
posuSili in kasneje prodajali v dolini. 5
tern denarjem so kupili hrano.

Blizal se je konec vojne. Vesti 0
bitkah, tako dobljenih kot izgubljenih, so Ie poCasi prgle do Marmolade. Ampak oktobra 1918 je bil sloviti preboj pri Kobaridu! Avstrijci so
porinili Italijane do reke Piave. In seveda so alpinci z veseljem pred se
eno zimo zapustili svoja gorska bivaIisCa in se pognali za vojsko. Italijani
so bili premagani.
Vendar pa se je kasneje zgodilo
nekaj cudnega. Po dogovoru se je
fronta konCal a, avstrijske vojake pa
so za 4 mesece kot zmagovalce zaprIi v velika taboriSCa. Seveda! Vojno je
Avstrija vendar izgubila!
No, stari ata in njegov prijatelj
nista Cakala na razplet dogodkov. V
Cetrtem mesecu ujetniStva sta pobegnila. Na poti domov pa so jima pomagale pray planike. Prodajala sta jih
preprostim Ijudem in dobila denar za
hrano in obleko. Tako sta nekako prisla do Trsta, tam pa sedla na vlak in
se peljala proti Puli. In tako je bila za
mojega starega ata vojna koncana.
Lahko dodam se to, da ni konec
zanimive zgodbe.
Stari ata se je kmalu zaposlil na
velikem posestvu v Pazinu. Bil je velik
strokovnjak za zelenjavo in sad jarstvo in zelo priljubljen. Upravnik posestva pa je billtalijan, Clan novo ustanovljene fasistiCne stranke. Pa ne
zaradi prepriCanja, ampak zato, ker je
to moral biti. Ponudil je Clanstvo tudi staremu atu, ta pa je seveda odklonil. Zato mu je upravnik predlagal,
naj pobegne. Uredil mu je celo laten
poten list in stari ata je tako prisel v
Ljubljano. Istra je bila namreC po I.
svetovni vojni italijanska tako kot
slovenski primorski svet in Goriska.
Priimek starega ata Maretic so spremenili v Maretti.
5 tern se stari ata, ki je bil zaveden
Istran, nikakor ni mogel sprijamiti.
Pobegnil je v Ljubljano. Tam pa se
zaCenja druga zgodba.
Na taksno osebno zgodbo lahko
navetemo tudi razlicne dejavnosti
uCencev. Navajam nekaj splosnih
metodiCnih vpraSanj, s pomocjo katerih lahko pripravimo delovne liste
za samostojno uCenje.

Zgodovina in driavni preizkusi znanja

Primeri splosnih metodi(nih vprasanj:
- KDO JE AVTOR VlRA?

-

KAKSNO VLOGO JE IGRAL?
-

OD KOD JE?
KJE JE BIL TAKRAT, KO JE POROCAL?

-

-

Zakljutek

ZAKAJ JE NEKATERIM PODATKOM MOGOCE VERJETI IN
DRUG 1M NE?

Z vklju(evanjem osebne zgodovine postane pouk veliko bolj zanimiv
in oseben, u(enci pa lahko soo(ijo
in primerjajo splosno zgodovinsko
dogajanje z osebnimi izkusnjami pri(
zgodovinskega doagajanja.

-

ZAKAJ 50 5E JIM ZDELI NEKATERI PODATKI 5PREJEMUIVI IN
DRUGI NE?

-

KAKSNE MOtNOSTI SO IMELI
IN ZAKAJ 50 5E ODLOCILI ZA
IZBRANO?

KAJ JE VIDEL, 5L1SAL, CUTIL?
KAKSNE 50 BILE NJEGOVE
OMEJITVE GLEDE POROCANJA?

KAKO JE UTEMEUEVAL SVOJE
MNENJE?

ZAKAJ JE TAKO RAZMISUAL?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mag. Pavia Karba, glavna ocenjevalka NPZ pri zgodovini

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA (NPZ)
IZ ZCiODOVINE V 3. TRILETJU
DEVETLETNE OSNOVNE SOLE OD SOLSKECiA
LETA 2002 DO 2005 - PRIMERJAVA
IN INTERPRETACIJA
Clanek je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov, in sicer.
a) V prvem sklopu predstavljam primerjavo statisti(nih
parametrov nacionalnega preizkusa med letoma
2002 do 2005 in jih interpretiram

b) V drugem sklopu podajam taksonomsko analizo ciljev
nacionalnih preizkusov.
c) V tretjem sklopu posredujem tipe nalog z najnitjim in
najvisjim odstotkom uspesnosti in predstavljam primere teh nalog ter jih interpretiram

I. sklop: Primerjava in interpretacija statisticnih
parametrov
a) Stevilo vkljucenih ucencev v NPZ pri obveznih predmetih in pri zgodovini v obdobju od 2002 do 200S
Preglednica stevilka 1
LETO

2002

2003

2004

2005

St. ucencev, ki so

795

1214

1250

1781

93 ali 11,7 %

98 ali 8,1 %

98 ali 7,8 %

241 ali 13,5 %

opravljali NPZ iz
obveznih predmetov

St. ucencev, ki so
opravljali NPZ iz ZGO
in delet v %

Interpretacija: Ciani Predmetne komisije smo na
temelju ankete, izvedene med ucitelji in u(enci v 1. letu
nacionalnih preizkusov, in na osnovi pogovora z u(itelji
na stud ijskih skupinah ugotovili, da je razlog v znitanju
odstotka deleta u(encev v letih 2003 in 2004 v preve-

liki zahtevnosti preizkusa glede na tovrstno pripravljenost
uciteljev in u(encev. Ne smemo pozabiti dejstva, da pri
zgodovini NPZ zajema Ie eksterni - pisni del, kar za preostale izbrane predmete ne velja.

i
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Mnogi so spodbudili svoje u~enee za NPZ iz zgodovine.
Skoraj 6-odstotni dvig zainteresiranosti u~eneev za NPZ
iz zgodovine v letu 2005, je rezultat skupnih naporov za
popularizacijo zgodovine. 5 prikazanim porastom inreresa med u~enei, da izberejo v letu 2005 za izbrani predmet zgodovino, smo zadovoljni.

Ciani komisije smo v naslednjih letih tesno sodelovaIi z u~itelji zgodovine. Pri sestavi preizkusov smo upo~te
vali tudi njihove pobude. Mnogi u~itelji, katerih u~enei so
se udeletili ZPZ pri zgodovini, so posta li zunanji oeenjevalci in so se za oeenjevanje usposabljali. Tovrstne pridobljene izkusnje so prenesli v svoje pedagosko delo.

b) Stevilo uceneev; stevilo nalog; minimalno, povprecno in maksimalno doseiene absolutne tocke; povpre~ni
indeks teiavnosti, diskriminatornosti in zanesljivosti
Opomba: Maksimalno ~tevi lo motnih doseienih to~k je bilo v vseh preizkusih enako, in sieer 29 to~k.
Preglednica stevilka 2
Rok in lero

Redni,2002

Redni,2003

Redni,2004

Redni,2005

St. uceneev
St. nalog

93

98

98

241

16

16

16

16

Povprecno St. tock
(absolutne tocke)

17

20,3

17,8

20,17

Minimalno stevilo tock
(abs. locke)

6

7

4

5

Maksimalno stevilo tock
(abs. tocke)

25

28

29

28

Povprecni indeks
teiavnosti

0,56

0,7

0,61

0,69

Povprecni indeks
diskriminalornosti

Nismo ugolavljali

0,39

0,43

0,44

Indeks zanesljivosti

0,7

0,9

0,82

0,83

Interpretacija: Statisti~ni podatki kaiejo, da je bilo
tock najniije leta 2002. Istega leta so
bili najniiji tudi maksimalno stevilo doseienih tock, povprecni indeks teiavnosti in indeks zanesljivosti preizkusa.
povpre~no ~tevilo

Vse to podkrepi zgoraj navedeno ugotovitev, da je bil leta 2002 preizkus prezahteven, glede na dane pogoje. Izpostavljeni statisti~ni parametri so v naslednjih letih naras~ali, kar pomeni visjo kakovost.

e) Mejne vrednosti ali pragovi za posamezne oeene in struktura dosezenih oeen uceneev
Pregledniea stevilka 3
Leto preizkusa:
Mejne vrednosti za posamezno oeeno v % tockah po letih
St. posameznih oeen v posameznih letih na rednem roku
2002

2003

2004

2005

5

72-100; 23 uc:.

86-100; 14 uC.

83-100: 15 uc.

83-100; 67uc.

4

59-71; 28 uc.

71-85; 36 uc

64-82; 39 uC.

65-82: 69 uC.

3

48-58; 23 uc.

56-70; 34 uc

45-63; 19 uc.

47-64; 71 uc

2

25-47; 16 uc.

41-55; 12 uc.

31-44; 18 uc.

31-46; 25uc.

I

0-24 ; 3 uC.

0-40; 2 uc:.

0-30; 7 uc.

0-30; 9 uc.

93 uC.

98 uC.

98 uC.

241 uC.

Oeena

Skupaj

Zgodovina

in drtavni

Interpretacija: Kot je razvidno, so bile najnizje mejne
vrednosti za posamezno oeeno v I. lew NPZ, najvi~je pa v
2. lew ZPZ. Mejne vrednosti v 3. in 4. letu NPZ so v primerjavi 5 I. letom znarno vi~je in med leti dokaj usklajene.
Pray tako je bilo v 2. lew NPZ najmanj negativno oeenjenih uceneev (2,0 %) in najmanj odlicno oeenjenih
uceneev ( 14, 2 %). Najvec negativno oeenjenih uceneev je
bilo v 3. lew NPZ (7,1 %). Zdalec najuspe~nejsi so bili ucenei v eelotni strukturi oeen v 4. letu NPZ. Saj je kar 28 %
uceneev doseglo odlicno oeeno.
Iz primerjav statisticnih parametrov med leti je razvidno:

preizkusi

znanja

-

da je vse vee uceneev izbralo zgodovino kot izbrani
predmet na NPZ;
- da so ucenci, ki so nas predmet izbrali v lew 2005,
pokazali dobro znanje zgodovine;
- da so se meje med oeenami ustalile, kar vodi k vecji
zanesljivosti in objektivnosti preizkusov;
- da smo akterji NPZ (ciani Predmetne komisije, utitelji,
oeenjevalci, ucenci in RIC) postajali dobri sodelavei pri
realizaeiji skupnega cilja. Ta je bil, doseci pri ucencih kakovosrno znanje zgodovine in sestaviti preizkuse, ki bodo uceneem omogocali, da tovrsrno znanje izkazejo.

2. sklop: Taksonomska analiza ciljev nacionalnih preizkusov pri zgodovini v skladu z Bloomovo taksonomijo
a) Taksonomska analiza eiljev
Preglednica

~tevilka

1

Spoznavno-kognitivno podrocje

(ustveno-motivacijsko-afektivno in psihomotoritno podrocje

Prepoznavanje:
- zgodovinskih obdobij s pomocjo dokumentarnih slikovnih
zgodovinskih virov,
- prostora zgodovinskih drlav; kulturnih, druibenih, politicnih,
gospodarski in vojaSkih gibanj in dogodkov na zgodovinskih
tematskih kartah,
- pomena zgodovinskih simbolov na dokumentarnih virih,
kljucnih zgodovinskih dogodkov in osebnosti s pomocjo
zgodovinskih virov.

Sprejemanje:
- pozorno opalOvanje, razlikovanje, izbiranje in upoStevanje.

Razumevanje:
- zgodovinskega casa: casovno razvrStanje in umeSCanje dogodkov,
- vsebin zgodovinskih virov,
- povodov, razlogov, posledic prizadevanj, dogodkov in gibanj,
- zakonitosti drulbenega razvoja in zgodovinske terminologije.

Reagiranje:
- upoStevanje pravil,
- kriticno interpretiranje,
- vrednotenje odnosov med drulbenimi skupinami in kljucnimi
osebnostmi v dolocenem casu.

Uporaba:
- zgodovinske terminologije,
- zgodovinskih virov pri reSevanju nalog, virov s podrocja kulturne
dediScine: zgodovinskih stavb, tehnicnih izumov, literarnih,
likovnih, glasbenih stvaritev, obicajev, simbolov, praznikov.
Analiza, sinteza in vrednotenje
- s pomocjo dokumentarnih virov: deklaracij, pogodb, gralov,
kart analiziranje, primerjanje in vrednotenje vzrokov in posledic
kljucnih dogodkov, gibanj, doselkov in odnosov,
- medpredmetno povelOvanje civilizacijskih pridobitev
v zgodovinskih obdobjih.

Poznavanje:
- organizacijskih, prastorskih in drulbenih shem, dokumentov,
po men a dejanj osebnosti.

- Branje z razumevanjem viraY,
- razvijanje kriticnosti, odnosov in vrednot.

- Spoznavanje vrednotnega sistema dolocenega zgodovinskega
obdobja in razvijanje in organiziranje lastnega vrednotnega
sistema,
- usvajanje pomena drulbenih in osebnih vrednot za razvoj
drulbe in posameznika.

b) Odstotkovni delet ravni ciljev v nacionalnih preizkusih
Pregledniea

~tevilka

2

I. taksonomska raven: prepoznavanje in poznavanje

35-40 %

II. taksonomska raven: razumevanje in uporaba

40-45 %

III. taksonomska raven: analiza, sinteza in vrednotenje

25-15%
~fR'III,ljlil,"jtl'l
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c) Odstotkovni delez vsebin po razredih v nacionalnih
preizkusih

a) Katero mesto sta v legendi ustanovila zgoraj omenjena brata?

Preglednica stevilka 3
b) Sredisce katerega imperija je postalo to mesto?
Vsebine

Odstotkovni delez

Z razred

26,5 %

8. razred

31,5 %

9. razred

41,5 %

Kako imenujemo obdobje po drugi svetovni vojni, ko
so se povecala nasprotja med dvema politicnima sistemoma in so se mednarodni odnosi zelo zaostrili. Obkroii crko pred pravilnim odgovorom.
II

J. sklop: Tipi nalog z najvisjim in najnitjim deletem

A Vojna zvezd
B Hladna vojna
C Zelezna zavesa

uspesnosti in primeri le-teh
a) Tipi nalog
V preizkusih so prevladovali kot najuspesnejsi in najmanj uspesni sledeci tipi nalog:
Naloge z najvisjim %uspesnosti Naloge z najnizjim %uspesnosti
- izbirni tip (naloge
obkrozevanja): razumevanje
zgodovinskih pojmov
in dogodkov
- naloge kratkih odgovorov
na osnovi analize grafa;
(na temelju primerjanja in
razumevanja tehnicnih izumov;
poznavanja mednarodnih
organizacij)
- naloge povezovanja in
urejanja (slikovnih viray
po nastanku v zgodovinska
obdobja)

_ lit

- naloge kratkih odgovorov
na osnovi branja karte
- naloge kratkih odgovorov
strukturirane po tezavnosti
(vzrocno-posledicno
razmisljanje in vrednotenje)
- naloge kratkih odgovorov
(poznavanje namembnosti
stavb)
- naloge povezovanja in
urejanja (razumevanje
drutbenih sprememb,
drtavnih praznikov
in datumov)
- naloge kratkih odgovorov.
pridobljenih na temelju
razumevanja in analize
pisnih virov

FUNKCIJE POLITIKOV OSEBNOSTI
_
_
_

Vodilni slovenski politik
v Kraljevini Jugoslaviji
Predsednik Jugoslavije
Borec za severno mejo

A Albin Prepeluh
B Rudolf Maister
CAnton Korosec
D Josip Broz Tito
E Edvard Kardelj

Primeri najmanj uspesno resenih nalog
Naloge:
Na zemljevidu 2 v barvni prilogi so 5 crkami od A do
C oznaeene poti pomorseakov, ki so na prehodu v novi
vek odkrivali nove dezele. Spodaj na crto k ustrezni crki
napisi ime in priimek pomorseaka, ki je plul po oznaeeni
poti.

_12

b) Primeri najuspesneje resenih in najmanj uspesno resenih nalog
Primeri najuspesneje resenih nalog:
Naloge:
Preberi zgodovinski vir in odgovori na vprasanji.
»Brata dvojcka Romula in Rema je dal njun stric, ki se
je bal za prestol, v kosari vreci v naraslo Tibero ... '

_ 12

V desnem stolpcu so nastete pomembne osebnosti, ki
so vplivale na zgodovino Siovencev, v levem stolpcu pa
funkcije politikov. Povezi pare tako, da na erlO pred funkcijo politika v levem stolpcu prepises crko tiste osebe v
desnem stolpcu, ki je to funkcijo opravljala.

t

(ViR: Jansa - Zorn, 0., Mihelie, D., 2000; Koraki v casu. Stari in srednji vek. Ucbenik za zgodovino za Z razred
OS, Sir. 58, DZS, Ljubljana.)

t

(VIR: Zvanut M., Vodopivec P.; 1997: Vzpon meseanSIVa,str. 12. Zalozba Modrijan, Ljubljana)

A ___________________________
B___________________________
C _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _
Razsvetljena absolutna vladarica Marija Terezija (vladala
od 1740-1780) je uvedla vee vrst reform. V levem stolpcu
so navedene vrste reform, v desnem pa njihova vsebina. Na
erlo pred vrsto reform vpisi tisto vsebino reform iz desnega stolpca, ki pojasnjuje izbrano vrsto reform.

_12

t
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VillE REFORM: VSEBINA REFORM:
_ _ _ _ vojaske
_____ davCne
_ _ _ _ solske
_____ upravne

A gubernije
B nacelo verske strpnosti
C omejitev !lake
D splosna vojaska obvemost
E obvemi pouk obeh spolov
F terezijanski kataster

V demokratiCnih sistemih razlikujemo tri vrste oblasti,
ki so med seboj neodvisne. Obkroti Crko pred odgovorom, ki navaja taksne tri vrste oblasti.

28 % uCencev je doseglo odliCno oceno. StatistiCno pomembno sta se dVigniia meja stevila dosezenih toCk, potrebnih za pozitivno oceno, kot tudi indeks zanesljivosti
celotnega preizkusa. V vseh letih preizkusov smo imeli Ie
sest ugovorov na oceno. To potrjuje, da so bili uCitelji, zunanji ocenjevalci NPZ, strokovno dobro pripravljeni (pripravili smo jih na za to razpisanih seminarjih). Tovrstno
preverjanje je bilo prvo na podroCju zgodovine v osnovni soli.
Kljub spodbudnim rezultatom je se mnogo odprtih
vprasanj na poti do visje kakovosti pouCevanja, preverjanja in ocenjevanja manja.

_ l it
A

Zakonodajna, vojaska in sodna oblast

B Izvrsna, kulturna in zakonodajna oblast

C Zakonodajna, izvrsna in sodna oblast
D

Sodna, kulturna in zakonodajna oblast

Sklep
Rezultati in izkusnje stiriletnega nacionalnega preizkusa manja iz zgodovine kazejo vzpodbudne rezultate tako
v odstotkovni rasti stevila ucencev, ki 50 izbrali zgodovino kot izbrani predmet (v letu 2005, je zgodovino izbra10 ze 13,5 % celotne populacijel, kot v dvigu uspesnosti
ucencev pri nacionalnih preizkusih iz zgodovine. V letu
2005 je bilo namreC neuspesnih 3,7 % uCencev in kar
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Vladimir OvniC, glavni ocenjevalec za zgodovino na splosni maturi

POROCILO 0 REZULTATIH MATURE
IN IZPITNEM GRADIVU 2005
V skladu z maturitetnim koledarjem za leto 2005 je
matura iz zgodovine ponovno potekala spomladi Ie v
enem dnevu. Pod enakimi pogoji je potekal izpit tudi v
jesenskem delu mature. Tako imajo dejansko vsi dijaki isti izpit, pa tudi dijaki sami 50 se tako lahko izognili nekaterim spekulacijam, ki 50 bile prisotne pri izpitu v dveh
Casovnih rokih.
V spomladanskem roku so iz obCe zgodovine pisali
temo Rimsko cesarstvo in zaCetki krsCanstva, iz narodne
zgodovine pa temo Siovenci v prvem desetletju po drugi
svetovni vojni. Za jesenski rok pa sta bili izzrebani temi
Mirovna gibanja in organizacije po drugi svetovni vojni iz
I

obCe zgodovine in Turski vpadi, kmeCki upori in reformacija na Siovenskem iz narodne zgodovine.
UCni uspeh kandidatov pri letosnjem maturitetnem izpitu iz zgodovine t je primerljiv z uspehom kandidatov pri
zgodovini v zadnjih letih. PovpreCna ocena, ki so jo dosegli kandidati, je bila tokrat kar 3,26 in je v desetih letih mature tudi najvisja doslej. Pri tern je treba upostevati tudi dejstvo, da je bil tudi prag za pozitivno oceno
postavljen najvisje. Ocena je primerljiva z drugimi sorodnimi predmeti, pri Cemer velja se vedno dejstvo, da je
ocena pri zgodovini stoodstotno eksterna, saj se vedno
ni bilo internega dela izpita.

Upo$levana je Ie junijska matura, jesenski rezultali so vedno spedfitni zaradi drugatne siruklure dijakov.
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leta

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Povprecje

Povprecna
oeena

2,69

2,56

3,18

3,05

2,94

2,96

3.13

2,91

3,07

3,26

2,97

RPKSM za zgodovino pa je pripravila prenovo kataloga
in v njem tudi uvedbo internega dela mature.
Interni del ocene bo prvic uveden pri maturi leta
2007 in bo pomenil 20 % vrednosti ocene. Interni del
bo vseboval pomavanje in razumevanje pisnih zgodovinskih virov, slikovnega, kartografskega in drugega grad iva,
povezanega z 10 razpisanimi tematskimi sklopi. Del interne ocene iz narodne zgodovine si bodo lahko kandidati

pridobili tudi z aktivnostmi na strokovni ekskurziji. Na ta
nacin bodo lahko predpisano snov poglobljeno utrdili,
deloma pa tudi izboljSali koncno oceno, saj bodo interni del opravljali med celim solskim letom.
V junijskem roku 2005 je delalo maturitetni izpit iz
zgodovine 2543 kandidatov (2004: 2568). Maturo je
uspesno opravilo 95,08 % dijakov.2

Odlicno

Pray dobro

Dobro

Zadostno

12,47

30,63

32,52

19,47

2003

1161
7,84

3281
28,59

2137
27,66

2002
2001

11,80
6,60

27.85
24,81
27,13

24,11

25,44

30,40
33,14

26,80

2000

6,39

27,73

30,43

24,85

2005
2004

Prag za posameme ocene je bil tako kot vedno do sedaj tudi letos dolocen po temeljiti vsebinski analizi pol in
glede na odgovore in celostno vsebino. Za pozitivno oceno je bilo treba zbrati 45 procentnih rock, za dobro 57
tock, za pray dobro 72 tock in za odlicno je bilo potrebnih 85 procentnih tock. Tudi na maturi 2005 ni bilo dijaka, ki bi zbral na maturi vse mozne tocke, stirje kandidati so dosegli 97 % tock en kandidat pa 98 % tock.
Zanimiv pa je podatek, da je izpitno polo I z vsemi tockami resil en kandidat, izpitno polo 2 pa 2 kandidata.
Izpitne pole junijskega in jesenskega izpitnega roka so
bile enakovredne po tezavnosti in zahtevnosti in primerIjive s polami v preteklih letih. Analiza in primerjava
statisticnih podatkov kaze, da so bile pole po vseh kazalnikih (indeks objektivnosti, zanesljivosti, tetavnosti, locljivosti ... ) sestavljene zadovoljivo. Pohvalno pa je, da so dijaki dober rezultat dosegli tudi iz narodne zgodovine, kjer
so bili rezultati v preteklih letih praviloma nizji kot pri temah iz narodne zgodovine.
2
3

Med nalogami, ki jim povzrocajo vec tetav, so se vedno naloge, pri katerih je potrebnega vec manja, uporaba
tega manja, analiza in sinteza. Pri prvi po Ii, ki je bila v celoti dobro odgovorjena, se je pokazalo zelo slabo pomavanje Organizacije zdruzenih narodov in Se posebej gibanja neuvrscenih.
Ocenjevalci so korektno opravili svoje delo, saj je bi10 potrebno zaradi tockovnih razlik med ocenjevalcema
tretjic oceniti Ie dYe nalogi. Kljub temu so bile dolocene
pomanjkljivosti, na katere bomo opozorili na seminarju
ocenjevalcev.
Trend narascanja vpogledov se kate tudi letos. V
spomladanskem roku je zahtevalo vpogled kar 210 dijakov. Ugovor je vlotilo Ie 85 dijakov, in to 1 dijak na izracun ocene in 84 dijakov na sarno oceno. Vecinoma so to
dijaki, ki jim je do boljSe ocene zmanjkala 1 procentna
tocka. Izracun tock se je spremenil 48 dijakom,3 po pritoibi pa je bila 19 kandidatom spremenjena tudi ocena.

UpoStevanl so Ie rezultati kandidatov, ki so prviC opravljali maturo (brez mat. (eta ja).
Tockovna oeena se lahko spremeni tudi naVldol, oeena pa se 13 to ne spremeni.
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Porocila, ocene, mnenja

Dusan Necak, Bozo Repe: PRELOM:

1914-1918; Svet in Siovenci
v 1. svetovni vojni.
Zalozba Sophia, Ljubljana, 2005. 304 str., trda vezava, 134 cb. fotografij,
format: 145 x 210 mm.
Dr. Dusan Necak in dr. Boto Repe, oba univerzitetna
profesorja na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete
v Ljubljani in strokovnjaka za sodobno zgodovino, sta pri
zalozbi Sophia izdala strokovno zgodovinsko delo, ki obravnava zivljenje v zacetku 20. stoletja. Avtorja poskusata umestiti najpomembnejse dogodke iz slovenske zgodovine prve polovice 20. stoletja v sirsi okvir politiCnih
dogajanj v tedanjem svetu.
Vsebinsko knjiga ne prinasa velikih odkritij in novosti. Gre za izcrpno sintezo dogajanja v casu pred prvo svetovno vojno in po njej. Avtorja crpata snov iz stevilne literature in nam na koncu knjige tudi podata izcrpno
bibliografijo 0 tematiki. Svoje ugotovitve na pravih mestih podkrepita z odlomki iz casopisja in s karikaturami, ki
poskrbijo za plasticen prikaz Casa in odnosa javnosti oziroma medijev do dolocenega vprasanja. Pray zaradi tega
bo knjiga zagotovo zanimiva in uporabna za uCitelje zgodovine na osnovnih in srednjih solah. Jasen in razumljiv
jezik pa omogoCa, da lahko knjigo v roke prime tudi vsak
gimnazijec, morda celo osnovnosolec. Knjigo lahko ucitelj uporablja kot priroCnik, saj lahko pray s pomocjo odlomkov iz casopisa in s karikaturami dovolj slikovito prikate Cas, ko so evropske drtave pridno polnile .sod
smodnika" vojno dogajanje in posledice vojne.
Knjiga je razdeljena na sedem poglavij. V prvem poglavju avtorja obravnavata vzroke za veliko vojno. Pri tern
sezeta daleC v 19. stoletje. Pogled na tedanji Cas nam prikazeta z orisom velikega napredka v znanosti, razvojem
kolonializma in militantnega nacionalizma ter z njimi povezanimi spremembami v nacinu vojskovanja. Obsirno
predstavita tudi polozaj Siovencev v monarhiji od druge
polovice 19. stoletja dalje.
Drugo poglavje obravnava vojno. Avtorja ji namenita
30 strani in se ne spuscata v podrobnosti. ZgosCeno opiseta taktiko bojevanja in glavne etape vojne na evropskih
bojiscih in na morju.
VeC prostora namenita opisu polozaja Siovencev v vojni. Atentat na prestolonaslednika je bil za Siovence veliko
razocaranje, saj so si od njega obetali, da bo uvedel trializem in resil jugoslovansko vprasanje. Zacetni evforiji ob
vojni napovedi je sledila streznitev ob ukinitvi parlamentarnega zivljenja in ukinitvi svobosCin za driavljane. Te ukrepe
so oblasti izkoristile za obracun s slovensko inteligenco.
Dotakneta se tudi propagande in vloge umetnosti v vojni.
Podrobno opiseta dogajanje na soski fronti in v zaled-

ju, begunstvo, rekvizicije in ravnanje italijanske vojske na
okupiranih ozemljih.
Celotno Cetno poglavje je namenjeno prikazu politicne situacije v novih drtavah po konCani vojni. Obubotano in opeharjeno prebivalstvo ni zelelo pristati na ureditev, ki jo je oblikovala visoka burzoazija zmagovitih drtav.
V stevilnih driavah so izbruhnili nemiri in revolucije. Sovjetski zgled je zajel celotno Srednjo Evropo in minila so
nadaljnja leta negotovosti, nasilja in notranjih bojev, preden se je demokracija v teh drtavaj, za silo konsolidirala.
Peto poglavje obravnava zapleteno in do danes se ne
docela razjasnjeno vprasanje glede koncepta zdruzitve
Siovencev z juznoslovanskimi narodi. Stevilni dokazi 0
navdusenju Siovencev ob nastanku Drzave SHS in kasneje ob zdruzitvi s Kraljevino Srbijo postavljajo pod vprasaj
teznje sodobnega zgodovinopisja, ki zeli zmanjsati pomen in vlogo bivanja Siovencev v . balkanski, skupnosti.
Avtor tudi poudari pomen obstoja kratkotrajne driave
Siovencev, Hrvatov in Srbov. Brez obstoja te driave bi bil
polozaj Siovencev in Hrvatov v Kraljevini formalno-pravno se slabsi. Tako pa sta se l. decembra 1918 zdruzili dYe
popolnoma suvereni politiCni tvorbi.
Zadnje poglavje obravnava resevanje mejnih vprasanj z
Avstrijo, Italijo in Madiarsko ter zivljenje primorskih in koroskih Siovencev, ki so ostali zunaj meja Kraljevine SHS.
Epilog ne prinasa srecnega konca. Prva svetovna vojna
ni resila nobenega od problemov, zaradi katerih se je zacela. Gospodarska kriza in .rdeca nevarnost, sta pripeljaIi na vladarske polozaje osebe, ki so zelele popraviti krivice iz prve vojne. Tudi Siovenci so se znasli v novi
stvarnosti, ki ni izpolnila njihovih priCakovanj. Kljub vsem
tezavam pa je to obdobje za Siovence pomenilo obdobje gospodarskega in kulturnega razvoja.
Knjiga torej prinasa strnjen in celovit vpogled v burne
case na prelomu prejsnjega stoletja. Odpira nam stevilna
nova vprasanja in prinasa zaokrozen pogled na naso bliinjo preteklost. Bralci, ki bodo zeleli poglobiti znanje 0
doloCenem problemu, bodo morda razoCarani nad dejstyom, da knjiga ni opremljena s sprotnimi opombami, ki
bi nas po bliznjici vodile k dodatni literaturi. Slikovno gradivo je pretehtano in skrbno izbrano in uspesno dopolnjuje napisano, zato je kar malo skoda, da se zaloznik ni
odlocil za bolj kakovosten tisk in format fotografij, karikatur, skic in zemljevidov.
Simon Skocir
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Max Weber: Protestantska etika
in duh kapitalizma.
Ljubljana: SKUC, Filozofska fakulteta, zbirka Studia humanitatis, 2. ponatis 2000.
Prevod Pavel Gantar in Stefan Vevar, spremna beseda Frane Adam.
Protestantska etika in duh kapitalizma je verjetno najbolj znano in popularno dele najpomembnejsega klasika
sociologije Maxa Webra in sodi med temeljna besedila
sodobne sociologije. Webrovo dele je izrazito interdisciplinarno usmerjeno, saj je pri svojih raziskavah uporabljal
vire s podrocja zgodovinopisja, teologije, ekonomije, sociologije ... Taksen pristop je sad avtorjeve navezanosti na
tradicijo nemske historicne sole ekonomije in predvsem
na neokantovski historicizem, ki preucuje razvoj gospodarstva v sklopu zgodovinskega razvoja kulture.
Weber ugotavlja, da sta kapitalisticno podjetnistvo in kapitalisticni podjetnik prastara pojava, ki sta bila splosno razsirjena. Toda samo na Zahodu se je razvila vrsta kapitalizma,
ki je ne poznajo nikjer drugje in ki jo Weber imenuje racionalna kapitalisticna organizacija svobodnega dela. Ker je ta
vrsta kapitalizma tesno povezana z zahodnim mescanstvom
in njegovimi znacilnostmi, razsiri Weber svojo definicijo v trditev, da gre na Zahodu za nastanek mescanskega podjetniskega kapitalizma z racionalno organizacijo svobodnega dela.
Vendar je ta duh kapitalizma imel in se vedno ima
mocnega nasprotnika v t. i. tradicionalizmu. Tradicionalizem je v bistvu drta, ki se kale v tern, da clovek noce sluziti denarja in se vee denarja, marvec leli liveti tako, kakor
je vajen, in prisluliti toliko, kot je za taksno iivljenje potrebno. Ta tradicionalizem, ki je za Webra leitmotiv predkapitalisticnega gospodarskega dela, povzroca telave tudi
sodobnemu kapitalizmu. Kot odgovor na tako miselnost
je sodobni kapitalizem uvedel zniievanje mezdnih postavk
in stem poskusal prisiliti delavce, da bi za ohranitev dotedanjega zaslulka morali opraviti vee dela. Dolgo casa je
veljalo, da so nizke place 'produktivne in da povecujejo
delovno storilnost oz. da Ijudstvo dela sarno, ce je reYno
in dokler je revno•. Vendar ima tudi to, na videz preizkuseno sredstvo svoje meje. Weber meni, da manjsa placa in
vecji dobicek (nilje placilo in ugodna molnost za industrijski razvoil preprosto ne sovpadata in da je ta njegova
trditev dejstvo, 0 katerem nihce vee ne dvomi.
Po Webru je vrsta sociologov poskusila dokazati, da
teoloske in eticne vsebine asketskega protestantizma niso bistveno vplivale na kapitalisticni duh. Na pospesen
razvoj protestantskih delel so mnogo bolj vplivale sekte,
ki so v drulbeno dogajanje vnesle novo dinamiko in duh
strpnosti. Sele po zlomu teokratsko totalitarnega sistema
v Zenevi so se kalvinisti in druge sekte znasli v vlogi
manjsine. Zacele so se vel ike migracije, kar je narekovalo
oblikovanje novih orientacij, te pa so spodbudile vecjo
gospodarsko aktivnost pripadnikov teh sekt.

Weber meni, da so zgodovinski nosilci asketskega protestantizma stirje, in sicer: kalvinizem, pietizem, metodizem in asketska gibanja t. i. »puritanizem •.
Za kalvinizem je znacilen nauk 0 milosti izvoljenosti,
o izbranstvu kot boiji milosti. Misel 0 milosti je Kalvin razvii sele pri tretji izdaji svoje Institutio, osrednje mesto pa
si je pridobila sele po njegovi smrti. Kalvin je preprican, da
je za zvelicanje dolocena samo pescica Ijudi. Kajti Bog ni
tu zaradi Ijudi, marvec so Ijudje tu zaradi Boga in vse dogajanje ima svoj namen sarno kot sredstvo povelicevanja
bOljega velicanstva. Samo Bog je svoboden in neodvisen
od zakonov, njegove sklepe pa razumemo sarno toliko, kolikor se njemu zdi primerno, da nam jih razodene.
Iz dobrohotnega nebeskega oceta iz Nove zaveze nastane transcendentno bitje, ki se izmika slehernemu Cloveskemu razumevanju in ki je za vedno odmerilo usodo
slehernemu posamezniku. Njegovi sklepi so nespremenIjivi, zato bolje milosti ne morejo izgubiti tisti, ki jim jo
naklanja. Nasprotno pa je tisti, ki jim on to milost krati,
ne morejo nikoli doseci. Po Webrovem mnenju je ta necloveski nauk imel za vernike predvsem eno posledico, ki
se je kazala v obcutku nezasliSane notranje osamitve.
Cloveka je pahnil na samotno pot proti njegovi od vekomaj zacrtani usodi. Nihce in nic mu na tej poti ni mogel
pomagati: ne cerkev, ne zakramenti, niti Bog, saj bil on
tisti, ki je poslal Kristusa, da bi se lrtvoval - toda samo za
izbrane! In kako je vernik izvedel, da je med izvoljenimi?
Kalvin je imel na to vprasanje en sam odgovor: vernik se
je moral zadovoljiti ie z golo vednostjo 0 boljem sklepu,
da je izbran ali ne: moral je potrpelljivo zaupati v Kristusa. Vsak dvom je bil hudiceva skusnjava. Po Kalvinu izvoIjeni se na zunaj ne razlikujejo od neizvoljenih. Zato izvoljeni so in ostajajo nevidna bolja cerkev.
Na podlagi vsega tega Weber ski epa, da je kalvinisticni nauk 0 predestinaciji skupaj s protestantsko etiko poklica bistveno prispeval k nastajanju in oblikovanju moderne kapitalisticne drulbe in individualizma (clovek je
popolnoma sam pred Bogom).
Drugi pomemben dejavnik za razumevanje protestantske etike je bil, po Webru, kalvinisticni nauk, da je svet dolocen sarno za to, da sluli samopovelicevanju Boga: izvoIjeni kristjan je tukaj samo za to, da siri boljo slavo, tako
da spolnjuje njegove zapovedi. Bog leli socialno delovanje
zato, ker bi se drulba oblikovala v skladu z njegovimi zapovedmi. Enak pomen in znacaj je imelo poklicno delo, ki
je bilo v slulbi tostranskega livljenja skupnosti. Ze Luther
je izpeljal poklicno dele iz Ijubezni do blilnjega. Ta ideja
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pa se je pri kalvinistih razvila v znacilen element eticnega
sistema. Uspeh v poklicnem iivljenju je bil znak, da si bil
med izbranimi za zvelicanje. Bog ni od kalvinisticnega vernika zahtevaI posameznih dobrih del, temvec v sistem povezano posvecenost z dobrimi deli. Tako je imelo iivljenje
vernika izrazito transcendentni cilj: doseci zvelicanje, toda
ravno zato je bilo (Q iivljenje povsem racionalizirano in namenjeno zgolj ~irjenju boije slave na zemlji. Ta racionalizacija je dala reformirani vernosti izrazito asketski pecal.
Asketski slog je pomenil racionalno oblikovanje celotne eksistence, ki je bila prilagojena boiji volji. Ta racionalizacija iivljenjskega sloga, ki se je prilagajala svetu in
hkrati teiila k onstranstvu, je bila po Webrovem mnenju
nasledek koncepcije poklica. Ko je askeza stopila v vsakdanje iivljenje in je s svojo metoda prepojila posvetni
vsakdanjik, je poskuSala iz njega narediti racionalno iivIjenje sredi svera, ki pa naj ne bi bilo od rega svera ali za
ra svel. Benedikrinsko geslo ora er labora (moli in delail
se je pri asketskem proresrantizmu spremenilo v geslo
.moli z delom. (ali: moli v delu).

Weber ugoravlja, da je vsako poklicno delo, ki je ime10 proizvodne ucinke, boguvsecno. Dovoljena sta bila dobickarstvo in pridobitni~tvo, vendar Ie v okviru izvajanja
poklicne vloge, ne pa kor sredstvo za uiivanje ali lenarjenje. Askeza je rako na eni srrani spodbujala zasebno podjetniStvo in bogarenje, na drugi pa je nastopala zoper prizadevanje za bogastvo, ki je bilo samo sebi namen. Tako
se je izoblikovala izjemna in v religiji uremeljena psiholo~ka spodbuda za pospe~en razvoj obrri, indusrrije, rrgovine in bancni~tva. Ko je ra razvoj pripeljal do kopicenja
bogastva, ga je askerski nacin iivljenja usmerjal nazaj v
proizvodnjo.
Askerski proresrantizem je odlocno vplival na razvoj
kapitalizma predvsem na Nizozemskem, v Angliji in pozneje v Ameriki. Ob rem velja poudariri, da je polno ekonomsko delovanje kapiralizma, po Webrovem mnenju,
dobilo poler ~ele rakrar, ko so odmrle religiozne korenine in je nasral prosror za uriJirarisricno rosrranstvo.
Goranka Kreatic
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Richard Harris. Ian Luff: Meeting SEN
in the Curriculum: History.
London, David Fulton Publishers, 2004, 163 strani.
Ucenje zgodovine je lahko za vsakogar ZanlmlVO, saj
spodbuja kriricno razmi~ljanje, moralno obcurljivosr in ucinkoviro komuniciranje. Ucenje zgodovine naj bi bilo na voljo
vsem ucencem oz. mladim rer naj bi bilo prijetno in spodbud no. S remi sravki se zacenja uvod v predsravljeno knjigo,
ki sra jo napisala avtorja Richard Harris in Ian luff in je namenjena ucireljem zgodovine, ki poucujejo rudi ucence s posebnimi porrebami (SEN: Special Educarional Needs). Njuno
mnenje je, da s primerno morivacijo, izzivi in pomocjo rudi
ucenci s posebnimi porrebami doseiejo bolj~e razumevanje
pri zgodovini in uporabljajo vi~je miselne procese. Glavno
sporocilo je, da za ucence s posebnimi potrebami ni porrebno vedno pripravljari druge naloge. Tako na podlagi bogarih
izkusenj avrorja predsravljara nekarere zelo dobre srraregije, ki
omogocajo uspeh pri ucenju zgodovine. Prirocniku je dodana rudi zgoScenka z dodarnimi viri in nalogami.
Prirocnik je razdeljen v osem poglavij. PIVO in drugo poglavje predsravljara dokumente in pravilnike oz. zakonodajo,
ki ureja izobraievanje rer odgovornosr ~ol in ucireljev do
ucencev s posebnimi potrebami. Trerje poglavje predsravlja
ucence s specificnimi ucnimi reiavami, s krarkimi opisi njihovih ucnih reiav rer z nasveri, kako jim lahko ucirelj pomaga.
Naporke lahko uporabijo rudi slovenski ucitelji, ki imajo v
razredu ucence z dolocenimi posebnimi porrebami. Npr. ucirelj lahko uporablja dolocene znake oz. kretnje; uporablja ve-
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liko vizualnih ucil; vedno klice po
imenu; navodila podaja zelo kratko;
vedno da cas za odgovor; se preprica, da ucenec razume, kaj zahteva
naloga; organizira dele v paru; da
motnost uporabe racunalnika; pod a
pisna navodila za domaco nalogo,
ce je npr. v razredu ucenec z govornimi teiavami itd. Cetrto, pete in sesto poglavje obravnavajo pouk zgodovine ter predstavljajo razlicne
strategije dela, kot so npr. skupinsko
delo, domace naloge, inkluzivno de10, diferenciacija, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije,
igra vlog itd. Nasveti in naloge so
podani tudi za izboljsanje pisanja,
govora in branja. Predstavljeni pa so
zanimivi konkretni primeri dela z vi-

zualnimi, avditivnimi in kinesteticnimi ucenci. Npr. ucenci se lahko gibIjejo po razredu glede na cas oz. obdobja, dogodke ali drutbeno
strukturo, namesto branja lahko zaigrajo dogodek ali odigrajo del zgodovinskega besedila itd. Sedmo poglavje je namenjeno ocenjevanju in
predstavlja, kaj se ocenjuje, kako se
ocenjuje in kako se ugotavlja napredek. Npr. za formativno ocenjevanje
se priporoca, da ucenci sodelujejo
pri sestavljanju kriterijev za ocenjevanje. Nato uCitelj razloti, kaj morajo
ucenci narediti. Ucenci naredijo nalogo v skupinah. Potem se v sku pinah pogovorijo, ali so dosegli postavljene kriterije, svoje mnenje pa
tudi povedo vsem v razredu itd. Os-

mo poglavje pa podaja nasvete za
organizacijo pomoci na soli, sodelovanje s pomocniki v razredu ipd.
AVlorja predstavljata razlicne nacine, kako odpraviti ucne tetave z razlicnimi ucnimi metodami, oblikami in
sredstvi, kako spremljati napredek
ucencev in kako jih tudi ocenjevati.
Prirocnik navaja ucitelje na bolj temeIjito razmisljanje, kako uciti ucence in
na kaj morajo biti pozorni. Spodbuja
pa jih tudi k lastnemu raziskovanju in
izboljsanju solskega dela, zato je knjiga primerna tudi za slovenske ucitelje
zgodovine, saj bode v njej nasli stevilne primere in napotke za dele z
ucenci s posebnimi potrebami.

Dr. Danijela Trskan
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Barbara W. Sommer, Mary Kay
Quinlan: The Oral History Manual
Walnut Creek - Lanham New York - Oxford, AltaMira press, 2002,
129 strani.
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Glavni namen prirocnika za ustne zgodovinske vire je podati napotke za uspesen solski projekt, ki vkljucuje ustne vireo Tako predstavlja razliCne ustne zgodovinske vire in tehnike zbiranja ustnih virov. Ameriski avtorici sta Barbara W.
Sommer, zgodovinarka za ustne vire, ki se ukvarja te vee kot
2S let s projekti na osnovi ustnih virov in Mary Kay Quinlan, svobodna novinarka in zgodovinarka za ustne vireo
Ustna zgodovina je po mnenju avtoric potrebna zaradi teIje po zbiranju podatkov, ki so del pisnih virov (pisem, dnevnikov itd.) ali zaradi odlocitve po vkljucitvi razlicnih mnenj, ne
sarno najbolj pomembnih in dominantnih. Ustni viri omogocajo razumevanje, ne sarno kaj se je zgodilo, ampak se posebno kako govoreci razume, kaj se je zgodilo in kaj misli 0 tern.
Najpomembnejsa tehnika je intervju, ki ga avtorici razdelita v
dye vrsti. Prvi je tivljenjski intervju, ki vkljucuje vec intervjujev
z enG osebo z namenom napisati biografijo te osebe. Drugi pa
je projektni intervju, ki se nanasa bolj na dogodke in teme ter
tako vkljucuje intervjuje vec Ijudi. Pogosto so taksni intervjuji
pomembni za lokalno zgodovino. Poznavanje lokalne zgodovine pa pomeni tudi razumevanje narodne itd. Za pridobitev
ustnih virov je potrebno upostevati avtorske pravice, pripraviti
strukturirani intervju, kontrolirati intervju, uporabiti kakovostno opremo za snemanje intervjuja, natancno analizirati intervju ter predvidevati dostop in shranitev intervjuja.
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Prirocnik vsebuje osem poglavij.
Prvo poglavje predstavlja glavni namen uporabe zgodovinskih ustnih viroy. Drugo poglavje predstavlja pomen faz naertovanja pridobivanja
ustnih virov in vkljueuje vee napotkov: kdo vse bo vkljucen, kdo bo hranil ustni vir (knjiinica, sola, muzej ... ),
katera oprema se bo uporabljala,
kdo bo financiral, kako se pripravi intervju, kako se vodi intervju itd. Tretje poglavje podaja napotke, kako
lahko sole pridobijo pravico do uporabe in predstavitve pridobljenih ustnih virov s posebnimi nasveti 0 naertovanju projekta. Cetrto poglavje
podrobno podaja nasvete ueiteljem
za organiziranje projekta in zbiranje
ustnih virov. Ucitelji naj bi najprej izbrali voditelje projekta, organizirali in
nacrtovali stevilo vkljucenih oseb, izbrali ime za projekt, razvili projektno

vprasanje, izbrali arhivski prostor in
opremo, predvidevali stroske, poiskaIi financno podporo, izbrali svetovalce, izdelali casovni razpored, izbrali
tehniko shranjevanja, izdelali propagandni nacrt, usposobili ucence za
izvajanje intervjujev itd. Peto poglavje pomaga uciteljem in ucencem izbrati ustrezne in poceni avdio in
video tehniene pripomoeke (analogne ali digitalne). Sesto poglavje pomaga solam naertovati stroske in tudi pridobiti finaneno pomoe pri
lokalnih organizacijah. Sedmo, osmo,
deveto, deseto in enajsto poglavje se
ukvarjajo z intervjujem kot temeljno
tehniko. Poglavja natancno predstavIjajo pomoe pri pisni pripravi, izvedbi, prepisu in objavi intervjuja.
PriroCnik v prilogi podaja dod atne obrazce za naCrtovanje in izvajanje intervjujev s konkretnimi primeri,

ravno tako pa tudi navodila in evalvacijska vprasanja 0 izvedbi projekta.
PriroCnik predstavlja izredno pomo':
uCiteljem zgodovine, ki izvajajo solske projekte s pomoejo zbiranja ustnih virov oz. intervjujev in pomeni
velik prispevek k didaktiki zgodovine,
zlasti pri izvajanju interdisciplinarnih
projektov in pa seveda tudi sami
zgodovini (zlasti lokalni), saj so ustni
viri tudi dokazno gradivo za preteklost. Ustni viri pomagajo, da se preteklost oiivi in da tudi ostane iiva.
.vsem nam omogoeajo uCenje iz
zgodovine in Ijudi okrog nas, ohranjanje intervjujev za bodoee generacije pa je darilo za vsakogar, ki je
vkljuCen v projekt.« (str. 89)
Dr. Danijela T~kan
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O. Jansa Zorn, D. Mihelic

Koraki V casu
Od pralgodovinc skol! stari in srcdnji vck
Ucbenik za zgodovino v 7. razredu devetletne osnovne sole
Uveljavljeni avtorici sta ponovno obdelali res obsezen cas od prazgodovine
do priprav na velika geegrafska odkritja. Sveze besedilo sta zasnovali v skladu
s konceptom celotne vertikale Koraki v casu. Tudi ta ucbenik ob primernem
obsegu dejstev navaja k ustvarjalno-kriticnemu misljenju 0 zgodovinskih
procesih in degajanju ter omegoca razvijanje lastnega mnenja.
Ucbenik odlikujejo:
pregledni tematski sklopi (6)
strokovna neoporecnost
v eni ucni uri obvladljiva poglavja (55)
jasna metodicno-didakticna zasnova

bogastvo slikovnih in pisnih virov

M. Rode, E. Tawitian

Koraki V casu
Od pralgodovinc skoli stari in srcdnji vck
Delovni zvezek za zgodovino v 7. razredu devetletne osnovne sole
Poseben poudarek je namenjen uporabi pridobljenega lnanja v novih
okoliscinah, pridobivanju in razvijanju procesnih lnanj ter delu I zgodovinskimi viri.
Delovni zvezek odlikujejo:
• bogat nabor pisnih, slikovnih in drugih virov
• v treh nivoJih lasnovana vprasanja
• navajanje ucencev k ustvarjalno-kriticnem misljenju
o 19odovinskem degajanju in 5 tem 0 degajanju v danasnjem svetu
• prepoznavni vzroki in posiedice zgodovinskega (in sodobnega)
dogajanja ter vzorcl, po katerih deluje cloveska druiba
• sistematicno razvijanje zgodovinskih veScin in spretnosti
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Navodila avtorjem in avtoricam clankov in prispevkov
V telji, da bi dosegli enotno obliko clankov in prispevkov ter poenostavili redakcijski postopek, avtorje in avtorice
cla nkov in prispevkov prosimo, da v eim veeji meri upostevajo naslednja navodila za pisanje:

c
(

I. obseg clankov in prispevkov naj bo v obsegu do ene avtorske pole, to je 16 strani oz. 30.000 znakov;
2. prispevki naj bode pisani v raeunalniskem programu Word for Windows z vnesenimi naslovi, podnaslovi in krepko natisnjenimi deli besedila;
3. prispevke opremite tudi s povzetki vsebine v obsegu do 1200 znakov in z avtorskim izvleekom, sinopsisom v
obsegu do 200 znakov;
4. vasi prispevki naj bode tudi ustrezno citirani v skladu s Siovenskim pravopisom (1994, str. 222), npr.:

~

Literatura:
Simoniti, V. 1990: Turki so v deteli teo Mohorjeva drutba. Celje.
Dular, A. 1998: Obrtni dom v Metliki. V: Zgodovinski easopis. Ljubljana. St. 3.
Viri:
Zgodovinski arhiv Ljubljana, UU, Rokopisne knjige 117, Cod. 111/72 in Cod. 111173.
Zgodovinski arhiv Ljubljana, UU, Reg. I, 2211, fascikel 2060,64 Vojna.
Navajanje opomb:
Opombe lahko navajate med besedilom, npr.:
Nevarnost vnovicnega vpada pa v tem letu se ni minila. 8. maja je Ferdinand pisal v Ljubljano, da je vnovie prislo vee
obvestil, ki govorijo 0 motnem velikem turskem vpadu, razdeljenem v vee krakov, v Istro in Kras, na Kranjsko in Stajersko. (Simoniti, str. 119). Na koncu elanka pa navedete vso uporabljeno literaturo po zgornjem zgledu.

)

Ali pod erto:
clanek:
I. E. Dolenc, Siovenska kulturna politika v prvi Jugoslavijji, V: Zgodovina v soli, Ljubljana 1998,st. 1, str. 17-20.
knjiga:
E. Garin, Spisi

0

humanizmu in renesansi, Ljubljana 1993.

vir:
Zapisnik revizijske komisije, pisan 9. oktobra 1904. BMM, Arhiv obrtnikov 1904.

5. elanke in prispevke lahko opremite tudi s shemami, zemljevidi, barvnimi in erno-belimi fotografijami, diapozitivi

(
6.

(

Z
8.

(
9.
10.
11.
12.

13.
14.

..

ipd., slikovno gradivo ustrezno ostevileite, med besedilom prispevka pa oznaeite, kje naj se natisne, dopisite pa
tudi besedilo, ki naj se natisne k slikovnemu gradivu; dodatno gradivo je lahko v obsegu do tri enote na
prispevek;
za lektoriranje prispevkov bo poskrbelo urednistvo;
kratice, ki jih navajate v prispevku, pri prvi omembi ustrezno pojasnite, lahko v oklepaju poleg kratice ali pa v
ustrezni opombi;
pri poroeilih in ocenah razliene literature in didaktienih gradiv s podroeja solstva v naslovu navedite ime in priimek avtorja obravnavane publikacije oz. didakticnega gradiva, toeen naslov publikacije oz. didaktienega grad iva,
zalotbo, kraj in leta izdaje, stevilo vseh strani obravnavane publikacije, stevilo slik (barvnih in erno-belihJ. shem,
zemljevidov ipd., pri didaktienih gradivih pa glavne znaeilnosti, npr. pri CD-ROM-ih stevilo gesel, avtorja, zalotnika in kraj ter leta izdaje;
vse prispele elanke recenzirajo ciani uredniskega odbora, odgovorni urednik pa je zadoten, da avtorje obvesti,
ali so elanki ustrezni za objavo ali zavrnjeni;
C1ankov, prispevkov in nenaroeenega gradiva ne vraeamo;
prispevke posljite na disketi z oznaeenim naslovom datoteke, datumom, imenom in priimkom avtorja ter v izpisu;
besedilo na disketi in izpisu na zaeetku opremite s Prijavnico prispevka za objavo v reviji, ki jo dobite na naslovu
http://www.zrss.si/defa ult.asp?lin k=predmet&tip= 6&pl D= 3 4&rlD=4 20 ali
http://www.zrss.si/defa uILza loz ba.a sp? lin k= predstavi tev&a = 3;
dodatno gradivo in diskete priloiite v posebno kuverto;
za pravilnost navedb v prispevkih odgovarjajo avtorji sami;

J
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KRITICNO MISlJENJE VSOLI
Strategije poucevanja kriticnega misljenja
• Knjiga Kriticno misljenje vsoli je teoreticno podprt prirocnik kriticnega
miSljenja, namenjen uciteljem in mentorjem, ki ielijo spodbujati kriticno
miSljenje pri ucencih, pa tudi vsem, ki jimrazvijanje kriticnega misljenja
pomenllzZIV.
• Zasnovana je tako, da se teoreticni deli prepletajo z dejavnostmi,
v katere je povabljen bralec, ter konkretnimi primeri in predlogi, kako
obravnavane vsebine uporabiti v ucnih situacijah in vsakdanjem iivljenju.
• Razdeljena je na osem poglavij: Pojmovanja kriticnega misljenja,
Subjektivna pojmovanja, Sprasevanje, Natancna in jasna uporaba jezika,
Analiza argumentov, Presojanje argumentov, Resevanje problemov in
odlocanje, Spodbujanje ucenja kriticnega miSljenja pri ucencih " poucevanje
za kriticno misljenje.
• Vsako poglavje se zakljuci s predlogi strategij za spodbujanje ucenja
posamezne vescine kriticnega misljenja ins prakticnimi primeri njihove
uporabe v procesu poucevanja/ucenja.
Knjigo lahko prelistate na spletni strani:
www.zm.si/default_zalozba.asp

II RECENZlJ

Beledilo Ie nanaia na problem kriticnega millienia, ki ga olvediuje vmtranlko inzelo pogloblj.no. Ootika I. tako razlilnih opredelilev, modelov kriticnega millj.nja, I.orij••
razjalnitv. temeljnih pojmov. pomanih I kritilnim milli.njem. in razilka. I tega podro/ja. B.ledilo j. z metodilno·didaktilnega .idika OOlilno mnovano:
Ilrukturirano je tako. da Ie prepl.tajo laltn. aktivnosti bralca. t.oreticni d.li. vai•• primeri milkav. ilultracij•. poglavja pa Ie obilajno zakliuCijoI praktilnimi na.odili in
vajami Za d.lo vrazredu. Tematika j. zeloaktualna. lai Ie nanaia na eno t.meljnih .I.li.lj.njlkih kompetenc· ulenie razmiiljanja. ki bo pOlamezniku. 21.1Ioletju omogocala.
da bo lahko Iledil neprestanim spremembam. I katerimi se bo morallooCiti.
Or. (irila Peklaj
Kniiga Kriticno millieni • • loli ie po Ivoji zalno.i I teoretsko razlago t.meliito podprt prirocnik kritilnega milli.nja. ki je namenjen vsem ulileljem na nivoju mdnjeiollkega
izobra!evanja./.../ ilevilo informacij danel skoko.ito naralla. dOltop do njih pa je vedno bolj enostaven.lmoter poulevanja bo zato vedno boli • pos.dovaniu vellin
za smiselno uredilev in kritilno ovrednotenje informacij. Besedilo. ki uvaja vuni.erzalne tehnike dobrega razmilljanja in spodbuja dijake klastnemu miselnemu delu
in razpravljanju. je zato zelo aktualno. Tehnike in .elcine dobrega razmilljanja in kriticnega poulevanja so n.oo.ilne od predm.tnega podrolja. zato bo d.lo pripomoglo
k profelionalni rasti .sak.ga pedagolkega dela.ca. lpodbudilo ga bo krefleksiji 0 strat.gijah pouce.anja in ozave!lanja pOlencialnihlibkosti in prednosti vnjego.i
poucevalni praksi.

Knjigo lahko naroCite:

Or. Oanilo iUlier
Zllvod
Republlke
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po .Iektronski po!ti: zalozba@ zm.11
na spletni mani: www.zm.si
po faksu: 01 3005 199
po po!ti: lavod RS za !ohtvo. Poljanlka celta 28. 1000 Ljubljana

