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Realno gimnazijo v Trstu je Zavezniška vojaška uprava ustanovila z okrožnico št. 7 z
dne 8. oktobra 1945, na osnovi katere so bile ustanovljene slovenske srednje šole v Trstu
in Gorici. Referent za slovenske šole pri ZVU je bil ameriški poročnik John P. Simoni
(1911-2003),13 ki si je dosledno prizadeval, da bi bila slovenska gimnazija v Trstu
ustanovljena kljub nasprotovanju italijanskih nacionalističnih krogov. Ti so bili namreč
mnenja, da Slovenci ne potrebujemo gimnazije, saj smo večinoma kmetje, obrtniki in
delavci, in da je torej zahteva po gimnaziji le politično obarvana. Za strokovnega
svetovalca za slovenske šole v Trstu je bil pri ZVU imenovan Srečko Baraga, ki je postal
tudi prvi ravnatelj novoustanovljene gimnazije.

Prva slovenska gimnazija je imela svoj sedež v 2. nadstropju na Ul. Lazzaretto Vecchio,
št. 9. V isti stavbi sta imeli svoj sedež tudi Trgovska akademija in srednja šola. V šolskem
letu 1945/46, ki se je začelo 12. novembra, se je na gimnazijo vpisalo nad sto dijakov.
Zaradi stiske s prostorom se je pouk odvijal tako v jutranjih kot v popoldanskih urah,
zjutraj od 8.30 do 12. 45, popoldne od 13.45 do 18. ure. Učne ure so trajale 45 minut.
Po prvi in drugi uri je bilo po pet minut odmora, po tretji in četrti pa po deset minut.
Posebna pravila so veljala pri nagovarjanju: kolegi so se lahko med sabo nagovarjali z
izrazom „tovariš“, dijaki pa se s tem nazivom nikoli niso smeli obračati na profesorje.

Dijaki gimnazije so prihajali predvsem iz mesta ali iz okoliških vasi, zaradi nove
razmejitve po drugi svetovni vojni pa so se v Trst vpisovali tudi dijaki iz bolj oddaljenih
kraških vasi, celo iz Ilirske Bistrice, Postojne in drugih slovenskih mest, kamor so se

Lidia Rupel, Neva Zaghet

Nastanek realne gimnazije leta 1945

13 John P. Simoni (1911-2003): po poklicu je bil profesor, umetnostni kritik in slikar, s tem se je ukvarjal tudi po vrnitvi v
ZDA, leta 1947.



38

družine zatekle med vojno; nekaj dijakov je prihajalo tudi iz begunskih naselij po Italiji,
npr. iz Moniga pri Trevisu, nekaj jih je bilo hrvaške in srbske narodnosti. Potek
dotedanjega šolanja je vplival na znanje dijakov, zato so v prvem šolskem letu organizirali
podporne tečaje, da bi dijaki lahko nadoknadili vrzeli predvsem pri slovenščini in
latinščini. Znanje slovenščine in tudi italijaščine je bilo namreč zelo različno, saj so
nekateri dijaki prihajali iz slovenskih šol in so torej dobro obvladali slovenščino, njihovo

Stavba na Ul. Starega lazareta (foto Grgič)



znanje italijanščine pa je bilo pomanjkljivo, drugi pa so prej obiskovali italijansko srednjo
šolo in so torej obvladali italijanski jezik, ne pa slovenskega. Da so se mnogi dijaki kljub
temu med seboj preveč pogovarjali v italijanščini, je razvidno iz besed ravnatelja Vovka
na 3. seji profesorskega zbora z dne 16. januarja 1946.

Tudi profesorji so prihajali iz različnih krajev, večina jih je imela jugoslovansko
državljanstvo, le štirje italijanskega. Večinoma so to bili šolniki, ki so se umaknili v tujino
zaradi protikomunistične usmerjenosti in niso mogli biti stalno nameščeni, ker niso imeli
italijanskega državljanstva. Kot piše v Izvestju za šolsko leto 1955/56, je veliko
profesorjev v teh začetnih letih zapustilo šolo: mnogi so se izselili v tujino (Kanada,
Argentina, Avstralija, ZDA itd.). Avtor besedila navaja, da je samo nižjo srednjo šolo do
leta 1955 zapustilo 106 profesorjev.

Predmetnik realne gimnazije je od vsega začetka vključeval slovenščino, latinščino,
italijanščino, angleščino, zgodovino, filozofijo, matematiko, fiziko, prirodopis, kemijo in
zemljepis, risanje in telovadbo. Pomanjkanje slovenskih učbenikov je ustvarjalo resne
težave predvsem pri nekaterih predmetih, npr. pri zgodovini in zemljepisu, angleščini,
risanju.

Prva seja profesorskega zbora je bila 10. novembra 1945, od 14. do 17. ure: vodil jo je
ravnatelj Srečko Baraga, prisotni so bili še: Alojzij Geržinič, Ivan Vrečar, Ruža Šturm,
Marija Blažina, Laura Abram, Lina D’Atena, Franc Cucek in France Gorše, odsotni pa
Zmago Bufon, Josip Porenta in Janko Pertot.

Na dnevnem redu so bile naslednje točke: 1. predmetnik; 2. zasedba predmetov; 3.
razgovor in navodila o poučevanju posameznih predmetov; 4. določitev urnika; 5.
porazdelitev razredniških poslov; 6. druga navodila in slučajnosti.

V zvezi s predmetnikom velja omeniti, da je bilo takrat vprašljivo, ali naj ima
italijanščina na slovenski realki status tujega jezika kot angleščina in naj dijaki sami
izbirajo med obema, kot je svetoval polkovnik ZVU Washburn. Profesorski zbor je takrat
sklenil, da uvede oba jezika, in sicer z utemelitvijo, da „ prid naših dijakov in ugled naše
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Izsek iz zapisnika 1. seje profesorskega
zbora 10. 11. 1945 (DAT)



šole nam narekujeta obvezno uvedbo obeh jezikov“. Ravnatelj je bil pristojen tudi za
didaktiko, saj je na prvi seji svetoval profesorjem, kako naj porazdelijo snov in kaj naj
poučujejo: npr. pri italijanščini je svetoval branje novejših avtorjev, pri slovenščini vsaj
eno uro slovničnih vaj na teden, pri latinščini je določil izgovorjavo. Prepovedal je
narekovanje snovi, svetoval pa, naj „predavatelj pripoveduje tako zložno, da si učenci
lahko sproti beležijo glavne misli. Osrednje ugotovitve naj učitelj potem napiše na tablo“.
Edini namig na zapleteno politično situacijo najdemo v ravnateljevem opozorilu, da v
šolskih prostorih ne smejo viseti slike političnih osebnosti, ne sme biti nobenih napisov,
politične ali propagandne literature. Težke razmere, v katerih so živeli dijaki v tem času,
pa lahko razberemo iz zaključnega ravnateljevega navodila, naj profesorji ne
obremenjujejo dijakov „z obilnim delom“ in naj se zavedajo, da jih večina živi v bednih
razmerah, zato naj se snov dobro obravnava v razredu in ponavlja predvsem med
šolskimi urami. Vsi navedeni podatki so iz zapisnika 1. seje 10. novembra 1945, ki ga
hrani Državni arhiv v Trstu (dalje DAT).

Tudi na 2. seji profesorskega zbora (30.11.1945) je napetost tega časa razvidna samo
v opozorilu, naj se pri zgodovini poučuje bolj kulturni in socialni razvoj, manj pa
političnega.

Profesorski zbor se je pozneje spremenil: službo so nastopili še profesorji Vinko Vovk,
Vinko Beličič (je nasledil Geržiniča), Ivan Sosič in Jože Prešeren. Zaradi zasedenosti
ravnatelja Barage je prišlo do spremembe tudi pri vodstvu: na 2. seji profesorskega zbora
z dne 30. novembra 1945 je bil za ravnateljevega namestnika izvoljen profesor Vinko
Vovk, ki je potem vodil šolo do leta 1950/51, ko se je izselil v ZDA.

Prvo šolsko leto je bilo izredno nemirno: sledile so si stavke, odpusti komunistično
opredeljenih profesorjev, zaprtje šole za nedoločen čas. Kljub burnemu dogajanju pa se
je šolsko leto le zaključilo in 8. julija je bila na vrsti prva redna matura, ki ji je
predsedoval dr. Anton Kacin. Nanjo so se prijavili številni privatisti, med temi je bilo
mnogo beguncev iz italijanskih taborišč, vendar mnogi niso bili prepuščeni k izpitom
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zaradi pomanjkljive dokumentacije. Prva (izredna) matura pa je bila sicer že decembra

1945: zanimivo je, da so nekateri med temi prvimi kandidati že imeli višješolsko diplomo

oz. celo univerzitetni naslov, npr. arhitekt Vilko Čekuta.

Položaj se je počasi urejal, tako da so v š. l. 1948/49 že uvedli dijaško knjižico, ki naj

Profesorski zbor leta 1948 (šolski arhiv)
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bi «služila dijaku kot nekak priročnik, ki bo vseboval koledar, šolska pravila, seznam
profesorjev, urnik i. t. d. V knjižico bo vpisoval tudi ravnatelj oz. razrednik kazni in
opombe o učenčevem vedenju.« (zapisnik 1. seje 15. okt. 1948, b. 1, DAT). V naslednjem
šolskem letu so še naknadno določili, da »opravičila podpisuje oče. Materin podpis je
veljaven le, če je učenec že predčasno prinesel očetovo izjavo, da to dovoljuje.« (zapisnik
1. seje 18. 10. 1949, b.1, DAT). Iz istega šolskega leta je ohranjen tudi pravilnik o vedenju

Pravila o vedenju
(1949) (DAT)
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učencev: nekatera pravila so odraz tedanje dobe, kot npr. prepoved, da bi učenke
prihajale v šolo »z namazanimi nohti ali ustnicami«, in navodilo, da učenec mora prihajati
v šolo »čist, umit in počesan«. Duh časa je razviden tudi iz drugih podatkov v teh prvih
zapisnikih; v profesorskem zboru se je, na primer, vnela razgreta debata, ali je umestno
podpreti šolski ples. Ker ga je ravnatelj predhodno že dovolil, je postal tarča kritik dela
profesorskega zbora (š.l. 1946/47).

Izsek iz zapisnika 1. seje profesorskega zbora 15.10.1948: ustanovitev klasične gimnazije (DAT)
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Šolsko knjižnico so uradno ustanovili v šolskem letu 1947/48, obsegala je »učiteljsko«
in dijaško knjižnico: že v prvem zapisniku za šolsko leto 1946/47 piše, da bo šolska
knjižnica (s 50 knjigami) v stenski omari v II. razredu. Do konca š.l. 1948/49 je bilo v
učiteljski knjižnici 97 knjig, v dijaški pa 285. Ob tem sta obstajali tudi fizikalna in
risarska zbirka: v prvi je bilo 205 aparatov, v drugi pa 33 knjig. »Varuhi« teh zbirk so bili
profesorji Vinko Beličič, Viktor Schart in France Gorše.

Službeni oceni profesorja Franceta Goršeta (š. l. 1948/49) (šolski arhiv)
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Pomembna pridobitev na šolskem
področju je bila ustanovitev klasične
vzporednice. Dne 11. oktobra 1948 je
Prosvetni urad pri ZVU ustanovil prvi
razred klasične gimnazije, v katerega se je
vpisalo 17 dijakov. Na 1. seji profesor-
skega zbora dne 15. 10. 1948 (zapisnik na
strani 44) je ravnatelj sporočil, da »ZVU ne
ustanavlja posebej klasične gimnazije,
ampak zahteva, da se jemlje v 1.b razredu
gimnazije snov po programu kla.(sic)
gimnazije.« Dne 17. oktobra 1952 je bila
ustanovitev klasičnega liceja dokončno
potrjena. Klasična smer je bila za sloven-
sko šolstvo velik dosežek, ker se na

določene fakultete (pravo, medicina, filozofija, moderni in klasični jeziki) ni bilo mogoče
vpisati brez klasične mature. Prvi maturanti na klasični so diplomirali v šolskem letu
1952/53: bilo jih je 10.

Prvo obdobje slovenske gimnazije je bilo torej izredno razgibano: spomnimo se politične
napetosti, številnih sprememb v učnem kadru, raznolike socialne slike dijaške populacije
(težke ekonomske razmere, begunstvo, status apolidov, ob tem tudi dejstvo, da so bili v
istih razredih dijaki različnih starosti). V drugi polovici petdesetih let so se razmere
nekoliko uredile in je do drugih pomembnejših sprememb prišlo šele v šestdesetih letih.

Vhodna veža v nekdanje šolsko poslopje
v Ul. Starega lazareta (foto Ivašič)
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Del leta 1945 in 1946 sem živel v Rimu kot begunec. Sredi leta ‘46 me je prijatelj Jože
Peterlin začel vabiti na slovensko radijsko postajo v Trstu, kjer bi me potrebovali, »pa tudi
ti sam bi bil bliže domovini.« Vrnil sem se, na postaji Trst II sodeloval pri raznih oddajah.
Stalnega bivališča italijanske oblasti niso dajale, vsakih toliko mesecev je bilo treba
prositi za soggiorno, bil si apolide, človek brez državljanstva. Prihodnost je bila negotova.

Leta 1943 sem v Ljubljani diplomiral na učiteljišču, a ta dokument ni zadoščal za vpis
na kakšno italijansko fakulteto. Mislim, da je bil Vinko Vovk, profesor matematike in
ravnatelj slovenske gimnazije na Via Lazzaretto Vecchio, ki je dal zamisel, da po
ljubljanski maturi naredim maturo na slovenski gimnaziji. Prijatelji, nekateri med njimi
profesorji na gimnaziji – Peterlin, Beličič, Jevnikar, ki sem jih še kot dijak poznal iz
Ljubljane - so mi prigovarjali. Težava je bila v tem, da sta v Sloveniji nižja klasična
gimnazija, potem pa še petletno učiteljišče imela humanističen značaj, »visoke
matematike« pa se nista dotaknila. In sem torej vedel, da ji pri maturi ne bom kos. Toda
pomislek je izginil, ko so mi povedali, da je v Italiji veljaven zakon: maturantu, ki v vseh
predmetih prejme odlično ali prav dobro oceno, se v negativnem redu v enem od predmetov
da minimalno pozitivno število točk. In tako se je tudi zgodilo pri moji matematiki.

Vsekakor sem se vrgel v študij in se prijavil kot privatist. Ne spominjam se, koliko
dni je matura trajala, imam pa občutek, da je bilo na maturi enajst predmetov.

Spomini na tista leta so žal zbledeli. Tisto leto je bilo po mojem kakšnih dvajset
maturantov. Od njih se spomnim samo Marte Filli, danes knjižničarke v Tolminu, s
katero sva si še leta kasneje izmenjala več pisem.

Vpisal sem se na fakulteto Scienze economiche — index imam še danes nekje sredi
svojih papirjev —, a sem poslušal predavanje samo enkrat. Prav v tistih dneh so se

Zorko Simčič

Spomini na maturo



namreč začeli resni pogovori o odhodu beguncev v ZDA, Kanado, Argentino … V Trstu
sem ostal do marca 1948. Ob mojem odhodu iz Trsta proti taborišču Bagnoli so se prišli
poslovit prav vsi prijatelji, bilo je hudo. Lojzka Peterlinova mi je poklonila Prešernove
poezije. S posvetilom prijatelju in pripombo: Ne gre, da bi odhajal v tujino brez Prešerna!

Podrobnosti o maturi sem pozabil, so mi pa ostali v spominu trije prizori.
Ne vem več, pri kom smo opravljali izpite iz italijanščine. Pri pismenem delu ni bilo

težav, kakor tudi ne pri prvih vprašanjih ustnega dela. Zadnje vprašanje pa je bil
Boccacciov Il Decamerone! Na mariborskem učiteljišču je Literarni krožek vodil literarni
zgodovinar Viktor Smolej. Na sestankih smo mladi literati prebirali svoje umetnine, jih
komentirali med seboj, profesor pa je dodajal svoje pripombe (Satirica Literarni sestanek
iz moje Tragedije stoletja govori o enem takih sestankov…) Nekoč nas je profesor opomnil
tudi na kvarne vplive knjig, dodal, naj nikar ne beremo Boccaccia, ki je nemoralen in
katerega novele mlademu človeku ‘lahko umažejo dušo’. Vsekakor sem dobil občutek, da
gre za razuzdane zgodbe, ki so pa poleg tega gotovo tudi na Indexu prepovedanih knjig,
in tako sem ob tem vprašanju ostal brez besed. Kdo vse nastopa v zgodbah, me je vprašal
profesor. Od nekod mi je udarilo, da gotovo tudi vojaki. Profesor mi je hotel pomagati:
»In kdo še?« Pa se je utrnil otroški spomin na vojaka, ki je hotel »striti silo« neki bolniški
sestri [usmiljenki], in sem na ves glas odgovoril: »Nune!« Še zdaj vidim Antona Kacina,
predsednika izpraševalne komisije: toliko da se ni zadušil od smeha!

Drugi spomin je na Franceta Goršeta, pri katerem smo polagali izpit iz risanja. Vsak
naj bi narisal mislim, da tri stvari: človeka, drevo in pa kakšno žival. Med našim risanjem
se je Gorše večkrat pri kom za hip ustavil, nekajkrat tudi ob meni. Ko sem mu po končani
uri oddal liste — narisal sem delavca, skupino dreves in pa veverico — mi je navdušeno
dejal: »Simčič, pustite literaturo! Toplo, toplo vam svetujem: vpišite se na risarsko
akademijo.« (Ta véliki umetnik, čista duša, »anima candida«, ni vedel, da smo na
učiteljišču imeli pet let intenzivnega risanja, in da kot bodoči učitelj, čeprav absoluten
antitalent za risanje, kakršen sem bil tudi sam …, si moral poznati osnovne zakone
perspektive, anatomije, senčenje, moral si znati risati živali, ipd.)
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Tretji spomin pa je na pisno nalogo. Za kaj je šlo, se ne spominjam. Sem pa med
pisanjem opazil, da je profesor med sprehajanjem po razredu večkrat za hip skoraj obstal
ob meni in potem nadaljeval kroženje. V nekem trenutku pa se je nagnil k meni.
»Oprostite, gospod pisatelj,« je dejal šepetaje, »moje ime je Drago Bednaržik,« se priklonil
in šel naprej.

Vem, da so tržaški slovenisti vedeli, da sem tri leta prej prejel literarno nagrado mesta
Ljubljana za roman Prebujenje, toda anekdota se mi zdi zanimiva kot prikaz, kakšen je
bil še pred nekaj desetletji odnos starejših do mladih literatov.

Diploma o zrelostnem izpitu (last Zorka Simčiča)
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Kot vsako leto je tudi leta 60 licej vabil na zaključno prireditev – zaključno akademijo,
kot so ji rekli. Odvijala se je 1. junija 1960 v Avditoriju v Trstu. »Dijaki znanstvenega
liceja so naštudirali s prof. Jožetom Peterlinom predstavo drame Antigona. Napisal: Jean
Anouilh - Prevedel: Bogomil Fatur – Glasba: prof. Pavle Merkù – Načrt za sceno: Edvard
Žerjal. Sceno so izdelali dijaki znanstvenega liceja pod vodstvom svojega profesorja
Avgusta Černigoja«, beremo v gledališkem listu. Iz zgodovinskega zbornika o slovenskem

Marta Ivašič

MED TRADICIJO IN NOVIM ČASOM
- šola od leta 1960 do 1970

Predaja ključev
31.5.1954

(šolski arhiv)



52

šolstvu pa še izvemo, da je »izredno lep prevod tega čudovitega dela« izvajalcem poklonil
sam prevajalec, kot je o tem zapisal prof. Ivan Artač14.

Obdobje prvih začetkov je bilo že daleč. Novo desetletje se je napovedovalo v znamenju
vse trdnejšega in že dobro ustaljenega šolskega življenja. Lep odraz tega so bile na primer
Prešernove proslave, kot se jim je v šoli vedno reklo: dolga leta so to bile skupne proslave
tržaških slovenskih višjih srednjih šol ob dnevu slovenske kulture, 8. februarju. Začetek
vsakega šolskega leta je uvajala šolska maša, ki je vselej izzvenela tudi kot slovensko
javno srečanje. Licej je takrat, spomladi 1960, obiskovalo 176 dijakov in dijakinj, 118 na
znanstvenem oddelku, 58 na klasičnem.

Takrat je končno nastopil čas za novo šolsko poslopje, namenjeno slovenskemu liceju
in slovenskemu trgovskemu zavodu. Po večletnih prizadevanjih sta deželno skrbništvo
za javne gradnje in tržaški pokrajinski svet med februarjem in marcem 1960 odobrila
načrte za novogradnjo pri Sv. Ivanu. Na straneh krajevnega časopisja, predvsem
Primorskega dnevnika in dnevnika Il Piccolo, beremo reportaže, skozi ves čas, od
odobritve gradnje in slovesnega polaganja temeljnega kamna, 7. oktobra 1961, do prve
vselitve liceja v aprilu 1965. Iz poročanj časopisja razberemo vso paleto stališč.

Il Piccolo že v svojih prvih poročilih opozarja na dobro voljo italijanske uprave, na vsoto
180 milijonov lir, ki je bila gradnji dodeljena, na vprašanje recipročnosti z jugoslovansko
Cono B, na nezadovoljivo stanje tržaških italijanskih šol. Dnevnik Il Gazzettino 8. maja
1961 poudarja, da bo s tem dobro zadoščeno vsem potrebam slovenskih šol, da se tako
kaže širokogrudnost in preudarnost italijanskih oblasti, ki absolutno evidentno enako
mislijo na dobrobit tako italijanske kot slovenske šolske populacije. Pri tem ni izostajalo
navajanje števila učencev, ki bralcu narekuje misel, da je v slovenskih šolah otrok malo,

14 V zborniku Slovensko šolstvo na Goriškem in Tržaškem 1945 – 1985, 40. obletnica obnovitve
slovenskih šol v Italiji, Trst 1986. V tem zborniku najdemo marsikateri prikaz in obilo skrbno zbranih
podatkov.
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dodeljenega denarja zanje pa veliko. Novi gradnji pa je nasprotovala samo italijanska
desnica iz kroga takratne stranke MSI: mladi iz združenja »Giovane Italia« so z letakom
napovedovali ostrejši nastop. A ob slavnostnem polaganju temeljnega kamna, v soboto,
7. oktobra 1961, se je vse mirno izteklo, silam javnega reda, ki so se takrat razporedile
ob prizorišču, ni bilo treba nastopiti. Fotograf Mario Magajna je lahko posnel vrsto
pomenljivih prizorov15.

Polagoma, zelo počasi, se je urejalo tudi službeno razmerje učiteljev in osebja na
slovenskih šolah. Januarja 1960 je bil uradno objavljen odlok, ki ga je izdal vladni

Slovesno polaganje temeljnega kamna za novo
šolsko poslopje na Vrdelski cesti, 7. oktobra
1961. Ravnateljica Znanstvenega liceja prof.

Laura Abrami podpisuje listino, ki so jo nato
položili v temeljni kamen. Za njo stoji ravnatelj

Trgovske akademije prof. Vladimir Turina.
(Odsek za zgodovino in etnografijo pri Narodni

in študijski knjižnici – NŠK OZE, Fond
Primorski dnevnik, avtor Mario Magajna, inv.

št. 3892/20)

15 Zbirko člankov o šoli, vabil na šolske prireditve, digitalizirano zbirko Magajnovega fotografskega fonda
in zbirke drugih virov hrani Odsek za zgodovino pri Narodni in študijski knjižnici (OZE – NŠK).
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komisar Giovanni Palamara, z imeni iz prednostnih lestvic prosilcev, da so tako tudi
nekateri profesorji naše šole končno lahko dosegli vsaj t.i. »posebne prehodne staleže«.
Vendar je bila pot iz dolgoletnih negotovih let službovanja še dolga. Sindikat slovenske
šole, v katerega so se leta 1956 združile tri slovenske šolske sindikalne organizacije, je
polno in vztrajno razvijal svojo dejavnost: z utrujajočimi srečanji, javnimi resolucijami,
pa tudi s stavkami. V njegovem odboru so bili ves čas zelo dejavni tudi profesorji liceja,
kot skrbno navaja Ksenija Dobrila Nadlišek v svoji diplomski nalogi in kot lahko za
naslednja leta beremo v Sindikalnem vestniku16. A še istega leta je javnost razburila
objava internega pisma, ki ga je dr. Palamara poslal predsedniku italijanske vlade in
dvema ministroma. Ko se je 6. decembra 1960 besedilo pisma pojavilo na straneh
rimskega levičarskega dnevnika Paese Sera, je postalo marsikaj jasno. Vladni komisar
je nadrejene opozarjal na naslednje: dvostranski meddržavni dogovor, ki so ga snovali
takrat, naj ne prizna jugoslovanskih univerzitetnih diplom. Študentje naj bi se namreč
po njegovem mnenju iz Jugoslavije vračali temeljito vzgojeni v nacionalističnem duhu in
podkovani v marksistični ideologiji, kar bi bilo posebno nevarno za šole. Mladi šolniki naj
bi po dr. Palamari spremenili značaj srednjih šol, ki ne bi bile več italijanske šole, ki se
od drugih razlikujejo le po učnem jeziku.

V letih 1961 in 1962 se je urejal temeljni pravni status »šol s slovenskim učnim
jezikom«, kot je bila njihova uradna opredelitev, čeprav so ukrepi oblasti vselej prinašali
razočaranje in ob tem tudi deljena mnenja. Mreža slovenskih šol v Italiji je dobila svojo
uzakonitev 19. julija 1961 z zakonom št. 1012. Na njegovi osnovi so bile posebej
uzakonjene tudi posamezne višje srednje šole. Dekret predsednika republike o
ustanovitvi »Državnega znanstvenega liceja s slovenskim učnim jezikom v tržaški občini«,
kot piše v njem, nosi datum 30. september 1962. Londonski memorandum, ki je ta ukrep

16 Ksenija Dobrila Nadlišek, 1984. Številne diplomske naloge in zbirke revij so nam na voljo v tržaški
NŠK in drugih knjižnicah. Podatki o njih so dosegljivi tudi na spletnem portalu slovenskih knjižnic Cobiss
- Virtualna knjižnica Slovenije, za italijanske knjižnice pa na portalu Biblioest in na straneh SBN.
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narekoval, je bil sklenjen že leta 1954. V naslednjih letih pa so stekla tudi nova pogajanja
med Republiko Italijo in Ljudsko oziroma Socialistično federativno republiko Jugoslavijo.
Ob vprašanju o maloobmejnem prometu in drugem je bila tema pogajanj tudi
manjšinsko šolstvo. Predstavniki italijansko-jugoslovanskega mešanega odbora so 21.
julija 1964 v Trstu podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju na področju
manjšinskega šolstva: o izmenjavi pedagoških svetovalcev, o letnih seminarjih in
podeljevanju letnih štipendij za šolnike “z drugega območja”, o ekskurzijah za učence in
maturante v sosednjo državo, o izmenjavi knjig za šolske knjižnice in “ko bo mogoče”,
tudi učbenikov. Pouku zgodovine je bila namenjena posebna pozornost. Vprašanje
kulturnega in pedagoškega profila slovenske šole v Italiji je spet in spet vsakega
postavljalo pred odgovornost. Kmalu se je razvila tudi razprava o tem, ali naj se za
slovenske šole v Italiji sprejemajo, prevajajo in prirejajo tudi italijanski učbenik17.

Pobude, ki jih je prinesel novi meddržavni sporazum, so kmalu postale tudi vsakdan
naše šole. Tržaški maturanti višjih srednjih šol, ki so jih izbrali na podlagi šolskega
uspeha, so vsako leto na večdnevnih poletnih ekskurzijah obiskovali Ljubljano, Zagreb,
Beograd, Sarajevo in Dalmacijo, včasih tudi Makedonijo. Na naši šoli pa je kmalu postala
že tradicionalna tudi ekskurzija petošolcev v Ljubljano z obiskom Narodne in
univerzitetne knjižnice, Planetarija in Narodne galerije. A za vsako šolsko prehajanje
meje je bilo v Italiji še vedno potrebno posebno dovoljenje ministrstva za šolstvo. To je
veljalo tudi za slovenske šole, če so hotele v Slovenijo.

17 Sledi razprav in dilem o značaju slovenske šole v Italiji odkrijemo včasih tudi v zapisnikih sej
profesorskega zbora, ki jih za ta čas hrani šola. Dobimo jih tudi v drugih listinah iz šolskega arhiva:
skupina dijakov je, na primer, v pismu ravnateljstvu spregovorila o prevladi italijanščine kot predmeta in
italijanskih šolskih programih v slovenski šoli. Tu bi lahko spregovorili tudi o tem, kateri spominski datumi
so se v šoli proslavljali. Predstavniki dijakov so v naslednjih letih dali včasih pobudo za proslavljanje
obletnice partizanske osvoboditve. Podrobnejši časovni prikaz zgodovinskih okoliščin in zlasti sprejemanja
pravnih besedil najdemo, med drugim, v zborniku Slovenci v Italiji po drugi svetovni vojni, Ljubljana-
Koper-Trst, 1975, posebej v prispevku Ančke Jager.



V istem obdobju je bila v Italiji ustanovljena Enotna srednja šola, ki je ukinjala nižje
gimnazije ter triletne in dvoletne strokovne šole, tudi t.i. avviamento al lavoro, šolske
tečaje, ki so uvajali v poklic oziroma v delo. Učenci so v skupno nižjo srednjo šolo prvič
stopili v šolskem letu 1963-64. Mnenja šolnikov in javnosti so bila deljena: na višjih
srednjih šolah so to novost seveda občutili kasneje. Sorazmerno in postopoma se je ob
spremenjenih družbenih razmerah vse več dijakov odločalo za liceje, latinščino pa so v
Enotnih srednjih šolah kot izbirni predmet imeli učenci samo nekaj let. V istem času,
med januarjem 1963 in majem 1964, je s svojim posebnim statutom in prvimi volitvami
zaživela tudi Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Uresničevala so se, vsaj delno,
načela in določila ustave Republike Italije.

Vsakdanje šolsko življenje je teklo dalje, še vedno predvsem v znamenju tradicije. Še
so, po starem, znanstvenemu liceju rekli »realna« (kot ji še do danes). V dijaških knjižicah
za opravičila in sporočila je bil prostor samo za očetov podpis, pravila o vedenju učencev
pa so mnogim zvenela zastarelo že takrat. V njih je na primer pisalo o tem, da »učenci
pozdravljajo ravnatelja, učitelje in druge znane starejše ljudi s poklonom, če so razoglavi,
in z odkrivanjem, če so pokriti, a učenke s priklonom.« Na prvem mestu je stal stavek:
»Šola je vzgajališče ...«.

Dijake so še dolga leta spremljale Literarne vaje, ki jih je takrat in dolgo let urejal prof.
Martin Jevnikar. Izhajale so med letoma 1949 in 1979 in v njih so se preizkušali v svojih
prvih korakih mnogi mladi, med njimi tudi številni naši današnji priznani ustvarjalci.
Tudi šaljivih zapisov ni manjkalo in tu je bila še stalna rubrika Strta srca.

Vsa leta, od srede petdesetih, je dijake privabljal Slovenski kulturni klub. »Slovenska
prosveta – iz nje je zrasel Slovenski kulturni klub, kot priljubljena pripravnica mladih za
vstopanje v družbeno življenje v duhu krščanskih vrednot (...) in v duhu zavezanosti
demokraciji ter zvestobe slovenstvu«, je 5. oktobra 2012 v Primorskih novicah zapisal
Milan Gregorič, sicer dijak iz prve generacije naše šole. Nato je nastopil tudi nov glas:
oktobra 1963, morda pa že prej, je začela izhajati Mladinska tribuna. V prvi številki, kot
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beremo na naslovnici, se je oktobra 1963 predstavila tudi novoustanovljena levo
usmerjena Zveza demokratičnih srednješolcev. »Na naših šolah je nastala potreba po
široki, odprti in agilni organizaciji, ki bi znala aktivirati slovensko mladino, ki obiskuje
srednje šole, v kulturnem smislu in v borbi za preosnovo zastarele šole«, je takrat zapisal
eden izmed njenih mladih voditeljev Stojan Spetič. Priredili so tudi srečanje z vrstniki iz
italijanskega združenja Associazione studentesca democratica, prišli so posamezniki iz
šol Dante, Petrarca, Volta, Carli.

Obe slovenski mladinski društvi sta dijake vabili na sobotna srečanja, na predavanja,
plese, včasih na izlete in druge pobude – pobude mladih in za mlade. Iskali sta tudi
skupnih poti in prišlo je do nekaterih skupnih prireditev. Posamezni dijaki so objavljali
v obeh glasilih, med njimi je bil Sergej Verč, kot lahko beremo ponekod na spletu.
Nekateri dijaki so zahajali ali pa so skušali sprva zahajati v vse kraje druženja, a prišlo
je tudi do zaostritev in prepovedi.

Sredi desetletja so bila tudi slovenska športna društva že dobro zasidrana v
izvenšolskem življenju mladih. Leta 1965 je potekal »STEDO« – Spominski tek ob
dvajsetletnici osvoboditve. Mnogi dijaki so pristopali k skavtom in k tabornikom. Za
mlade so skrbeli v slovenskem Dijaškem domu, pa tudi v openskem Marijanišču in pri
Šolskih sestrah pri Sv. Ivanu. Kmalu so se oglasile izzivalne note električnih kitar
skupine »5 FANS«. Leta 1970 pa so zazvenele note mladinskega glasbenega ansambla
TAIMS. Tudi vsakdanje življenje mladih se je spreminjalo, krajša dekliška krila in
dekliške dolge hlače pa daljši fantovski lasje so že na zunaj odražali nove čase18.

Učenci in učitelji so dobivali nove zamejske učbenike, lepo tiskane. Najprej so jih dobili
osnovnošolci in za njimi dijaki nižjih srednjih šol. Leta 1963 je za liceje in takratno

18 Na spletnih straneh dobimo marsikaj, takratne časopise in kasnejše spominske pripovedi,
digitalizirane verzije knjig in najrazličnejše spletne zapise. A marsičesa na splet še nihče ni postavil. To
lahko razberemo tudi iz Digitalne knjižnice Slovenije – dlib.si in na slovenskem portalu Zgodovina Slovenije
- sistory.si.
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učiteljišče izšla knjiga Filozofija, Od Renesanse do Kanta, ki jo je sestavil prof. Egidij
Košuta. A bili so v rabi tudi še učbeniki iz dobe anglo-ameriške Zavezniške vojaške
uprave, na primer knjiga Algebra iz leta 1950, ki jo je sestavil prof. Vinko Vovk, in knjiga
Geometrija iz leta 1948, delo prof. Rudolfa Perhavca. Ob teh so bili tudi učbeniki iz
Slovenije, predvsem za pouk slovenščine, in včasih, vsaj kasneje, tudi drugi, z mnogimi

zadržki. Več pa je bilo ves čas tudi
starega in novega, a še vedno ciklosti-
liranega gradiva, skripta, ki so jih
oskrbeli posamezni profesorji; veliko pa
je bilo še narekovanja pri pouku. V
trieniju klasičnega liceja so dijaki
vztrajno, s karbon papirjem, v več izvo-
dih še pretipkovali filozofsko gradivo, ki
jim ga je pripravila prof. Elza Antonaz.

Pročelje naše šole danes (foto Grgič)
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V tistih letih je bila ravnateljica naše šole, dolgoletna ravnateljica, prof. Laura Abrami,
vse od š.l. 1955-56 do svoje upokojitve ob koncu šolskega leta 1988-89, z izjemo š.l.
1966-67, ko je šoli ravnateljeval prof. Anton Kacin. Ravnateljico Abramijevo vidimo na
mnogih šolskih fotografijah. Posebej so se z ravnateljico, s svojim razrednikom in še
katerim od profesorjev takrat vsako leto pred fotografa postavili razredi maturantov. Slike
pa so redno objavljala šolska Izvestja19.

Junija 1964 je šola s posebej bogato pripravljenim gledališkim listom spet vabila na
»zaključno šolsko prireditev«, še vedno v tržaški Avditorij, dvorano pri Borznem trgu, v
tistem delu zgradbe današnje Kvesture, ki gleda proti Korzu. Tokrat so zaigrali
Cankarjevo dramo »Jakob Ruda«. V prostorih pred dvorano so napovedali »otvoritev
slikarske razstave učencev višjih srednjih šol«. Ob strani sta jim stala, kot vsa dolga leta,
prof. Jože Peterlin in prof. Avgust Černigoj. Tržaški Avditorij je v tistem času gostil mnoge
slovenske prireditve, tu so se vrstili koncerti Glasbene matice in predstave (takrat še)
tržaškega Slovenskega narodnega gledališča.

Naslednjega oktobra 1964 so dijaki liceja demonstrirali pred gradbiščem na Vrdelski
cesti pri Sv. Ivanu in mimoidočim delili letake v slovenskem in italijanskem jeziku.
Zapadle najemninske pogodbe za Ul. Lazzaretto Vecchio pokrajinska uprava namreč ni
obnovila, novo šolsko leto se je za licej začelo v popoldanskih izmenah v Ul. Caravaggio,
za svetoivansko cerkvijo, kjer je takrat imela dopoldanski pouk trgovska akademija, kot
so ji še rekli. Aprila 1965 sta se liceja preselila v novo zgradbo, trgovski zavod pa kasneje,

19 Izvestja srednjih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem ozemlju, kot so se še dolgo imenovali
ti pomembni zveščki, so izhajala vse od leta 1947. To je bila res moč tradicije, zelo starega običaja, ki je
koreninil še v avstrijskih časih. V Izvestjih najdemo sezname profesorjev, osebja in učencev, a tudi
marsikaj iz šolske kronike. Pa tudi, na primer, naslove maturitetnih nalog iz slovenščine. Tudi ti so se v
tistih letih, če jih primerjamo skozi desetletje, zelo spremenili. Tako kot šolski izleti: v tistih letih so
prevladovali enodnevni izleti, razen za maturante. Dijake in profesorje je včasih pot peljala tudi v Beneško
Slovenijo.
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decembra 1966. Ulica Lazzaretto Vecchio s svojimi legendarnimi, a res pretesnimi in
neustreznimi stanovanjskimi prostori, je postajala le spomin. Dijaki in šolniki so odslej
ubirali pot do Vrdelske ceste.

Še nekoliko pred tem je 5. decembra 1964 praznično in slavnostno odprl svoja vrata
tržaški Kulturni dom. V Gorici sta Franco in Franca Basaglia začenjala svojo pot prenove
psihiatrije. V Trstu so delavci in ob njih mnogi mladi na barikadah skušali preprečiti
zaprtje ladjedelnice Sv. Marka. V Evropi je bil to čas popuščanja napetosti med svetovni-
ma blokoma, a tudi mnogih zaostritev. Bil je to čas dekolonizacije Afrike, krutih poskusov
zatiranja protikolonialnih gibanj in trde novokolonialne dobe. Svoj razcvet je doživljalo
gibanje neuvrščenih, Titova Jugoslavija je uživala vse večji ugled. V Trstu se je sredi
mnogih nasprotovanj uveljavljalo v političnih krogih t.i. leve sredine in predvsem stranke
Krščanske demokracije stremljenje po mirnejšem in enakopravnejšem času. Partizanski

Prizor iz šolske veže ob prvi dijaški protestni
zasedbi, februar 1969. Lepaki so naznanjali:
Šola je zasedena, Zahtevamo primerne
učbenike, Sullova reforma pesek v oči,
Zahtevamo ustrezno reformo, Slovenskega
višjega tehničnega zavoda v Trstu še ni! (NŠK
OZE, Fond Primorski dnevnik, avtor Mario
Magajna, inv. št. 4683/23)
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borec in urednik Primorskega dnevnika, socialist Dušan Hreščak, je postal prvi slovenski
občinski odbornik.

Uradni list Republike Italije je 12. februarja 1966 objavil odlok o učnih načrtih,
urnikih in izpitih na slovenskih klasičnih in znanstvenih licejih ter učiteljiščih. V njih
najdemo to, po čemer naj bi se slovenske šole v Italiji tudi uradno razlikovale od
vsedržavnih italijanskih, pa tudi, če to primerjamo, od šol v Dolini Aosta in na Južnem
Tirolskem.

Marca 1968 so dekleta naše šole slavila zmago na prvem medšolskem odbojkarskem
prvenstvu, na katerem so nastopile tudi ekipe šol Petrarca, Da Vinci in Dante. Uveljavljal
se je tudi v Italiji šolski šport in odpiral se je slovenskim šolam. A zataknilo se je. Takrat
so prireditelji odpovedali slavnostno nagrajevanje. Dva koraka naprej, en korak nazaj, bi
lahko rekli. Jeseni 1968 je bila tudi naša, kot vse druge tržaške šole, vabljena na proslavo

Ravnateljica
prof. Laura Abrami

ob poimenovanju šole
po Francetu Prešernu

(šolski arhiv)
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ob 50. obletnici priključitve Trsta Italiji. Morda je nastala zadrega, proslave se je v imenu
šole udeležil prof. Jože Seražin.

Kmalu je tudi v šoli zavel drug, nov veter, nekateri so ga pričakovali, za marsikoga pa
je v šolo udaril iznenada. Tudi dijaki slovenskega liceja so februarja 1969 prvič razglasili,
da protestno zasedajo šolo, in v njej so preživeli več dni. Veliko skrb so namenjali čistoči
poslopja – za to so bili zadolženi prvošolci oziroma prvošolke. Ponoči so na šoli ostajali
samo fantje, da bi v javnosti ne vzbujali obsojanja. Tudi prehod na sosednjo trgovsko
akademijo, ki so jo dijaki prav tako zasedli, je bil strogo zaklenjen: nekaj se je zatikalo v
odnosih. Napočil je 8. februar in dijaki višjih letnikov so pripravili proslavo, prav po
tradiciji: svoj slavnostni govor je dijakom, ki so se med protestno zasedbo zbrali v šolski
veži, podal sošolec Marjan Kravos – Panči. Ko se je na nastop pripravil priložnostni pevski

Goršetov kip Franceta Prešerna v šolski veži
(foto Grgič)



zbor, pa so ob prvih notah Zdravljice vsi poprijeli in jo skupno zapeli. Njeno prvo, drugo
in sedmo kitico, kot je bilo v tradiciji. Dijaki so ravnateljstvu naslovili seznam dvajsetih
zahtev in jih predstavili na srečanju, na katerega so bili vabljeni tudi profesorji. Odzvali
so se tudi starši – različno. Kmalu je nastalo na šoli tudi združenje staršev. Tudi med
starši so se kresala mnenja in sodbe. Dijaška zasedba šole pa se je končala s posegom
sil javnega reda, ki ji je sledila velika dijaška povorka, tkale so se vezi med italijanskimi
in slovenskimi mladimi.

Ob koncu šolskega leta 1968-69 je dijake čakala nova matura z dvema pisnima
preizkušnjama, zunanjo komisijo profesorjev z enim notranjim članom in drugimi
novostmi. Maturantom vseh petletnih višjih srednjih šol so se v Italiji prvič odprla vrata
do vseh fakultet.

V naslednjem šolskem letu je naša šola dobila svoje ime po Francetu Prešernu. V tistem
času in v naslednjih letih so mnoge slovenske šole na Tržaškem in Goriškem dobile svoja
imena, nekatere vasi pa tudi svoje partizanske spomenike. V šolskem letu 1969-70 so se
šole pripravljale tudi na skupno proslavljanje 25-letnice obnovitve slovenskih šol na
Tržaškem in Goriškem. Časopisi so s poudarkom poročali o proslavah: Primorski dnevnik,
list Gospodarstvo, Novi list, Katoliški glas, tržaški list Delo, revija Mladika.

Slavnostno poimenovanje naše šole je bilo uvod v praznovanja. Prešernov kip je bil
delo in dar kiparja Franceta Goršeta, nekdanjega profesorja na liceju, ki je takrat živel
v New Yorku. Že poleti, 11. julija 1969, je list Gospodarstvo objavil intervju z umetnikom.
Na odkritju kipa v šolski veži, 11. decembra 1969, je spregovorila tudi ravnateljica Laura
Abrami in povedala, zakaj šola nosi Prešernovo ime. Njen govor je tudi kronistu
Primorskega dnevnika izzvenel neretorično: navedel je njene besede, da “nam je Prešeren
tudi danes, ko so razmere tako čudno podobne njegovim, lahko vodnik in zgled na naši
življenjski poti. (...) v njem vidimo človeka, ki je prerasel svoj čas (...)”.

Danes se zdrznemo, ko se zavemo, da je naslednjega dne, 12. decembra 1969, počila
bomba v banki v Milanu. V Italiji se je napovedovala strategija napetosti. A tistega dne
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o tem ničesar nismo še vedeli, kot tudi nič o neeksplodiranem zaboju z razstrelivom na
oknu bližnje slovenske osnovne šole v oktobru istega leta. V petek, 12. decembra, je na
prvi strani Primorski dnevnik objavil sliko in naslov: Slovesnost na znanstvenem liceju.
Na isti strani pa je bil glavni naslov posvečen proslavi 50. obletnice slovenske univerze
v Ljubljani, na kateri je govoril Josip Broz Tito, ob njem pa so stali Edvard Kardelj, Sergej
Kraigher, Mitja Ribičič in Stane Kavčič, ki je takrat vodil slovensko vlado, preden je bil
nekaj let kasneje prisiljen k odstopu. V naslednjih dneh je Sindikat slovenske šole
ponovno oklical stavko. Junija 1970 je skupina slovenskih šolnikov v Rimu naposled
javno manifestirala in sprejel jih je predsednik poslanske zbornice Sandro Pertini.

V šolo in njen razvoj so mnogi vlagali velik trud, še posebej v slovensko manjšinsko
šolo, tako kot danes, in v zahtevo po slovenski šoli v Beneški Sloveniji, ko tam še ni bilo
slovenskega pouka. Mnogo je bilo ovir in tudi poskusov oblasti, da bi šolo ošibili in
preprečevali njen razmah. Eni so želeli očuvati tradicijo, drugi so se zavzemali za
inovacije predvsem v didaktiki in šolskih vsebinah. Javnih polemik je bilo kar nekaj, o
zadržanju oblasti in o odnosu slovenskih šol do višjih oblasti. Pa tudi o preteklosti in
vsakič tudi o programu proslav in o govorih na proslavah. Polemike so nastajale, čeprav
je bil “boj za šolo” iz prvih let po vojni že daleč, ali pa prav zaradi tega, ker je kulturna
in politična levica večinoma izgubila vpliv na šolo že v času tistega boja. Čas je bil tudi
za nova soočanja. Številni tržaški in goriški slovenski izobraženci, med njimi tudi
nekateri profesorji liceja in nekateri dijaki, so decembra 1969 javnosti naslovili protestno
resolucijo, v kateri so izražali solidarnost pisatelju Borisu Pahorju in obsojali ravnanje
oblasti v Sloveniji, ki so takrat zasegle njegovo novo delo Odisej ob jamboru.

A tiste decembrske dni, ko je slovenski tržaški licej dobil svoje Prešernovo ime, je bilo
slovesno in veselo. Iste dni, 13. decembra 1969, je tudi Glasbena matica z “jubilejno
akademijo” v Kulturnem domu slavnostno praznovala svojo 60. obletnico ustanovitve in
25. obletnico obnovitve svojega delovanja. Licej pa se je predstavil tudi z večerno
proslavo, sicer nekaj dni po odkritju Prešernovega kipa, saj je tiste dni mnoge v mestu
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doma priklenila gripa. Dijaki so se v Kulturnem domu predstavili z novo gledališko
predstavo. Uprizorili so Cankarjevo dramo Kralj na Betajnovi. Na proslavah sta
spregovorila tudi dijaka Boris Pangerc in Alenka Rebula. Pod taktirko prof. Humberta
Mamola je zapel dijaški pevski zbor. Zapel je, seveda, tudi Zdravljico. Šola je prejela v
tistih dneh številne čestitke. V š.l. 1969-70 je licej obiskovalo 190 dijakov in dijakinj: 79
na klasičnem oddelku in 111 na znanstvenem, ki je kmalu za tem, z naraščanjem števila
učencev, dobil svojo drugo vzporednico.

Tudi za nas, ki smo v šolskih klopeh sedeli v tistih letih, sedaj prihaja čas spomina.
Vse pogosteje nam misel uhaja k lepim trenutkom in k trdim preizkušnjam iz mladih let,
h kasnejšim veselim srečanjem in k sošolcem, ki smo jih že izgubili. In seveda k
spominom na profesorje, pa na gospoda Nandota, gospo Marijo, gospoda Guliča ... ...
Nekateri so bili še v šoli, ko sem nekaj let kasneje že začela svojo učiteljsko pot.
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Splošni pregled

Ko so se jeseni 1945 na Tržaškem in Goriškem znova odprle slovenske šole, se je po
sklepu Zavezniške vojaške uprave njihov ustroj – kakor seveda tudi ustroj italijanskih šol
- v celoti naslonil na predvojno šolsko zakonodajo, ki je veljala v Kraljevini Italiji, se pravi
na Gentilejevo reformo iz leta 1923. Jasno je, da se tisti njeni vidiki, ki so se preočitno
navezovali na fašizem ali pa bili v kričečem nasprotju z novimi geostrateškimi ravnovesji,
niso upoštevali. To je bil tudi primer zloglasnega 17. člena kraljevega odloka z dne 1.
oktobra 1923, št. 2185, s katerim je bila v naših krajih v nekaj vrsticah odpravljena
pravica do pouka v lastnem maternem jeziku. Toda z izjemo teh, z novimi časi
neuskladljivih posameznosti, je Gentilejeva zakonodaja na splošno ostala v veljavi ne le
po vsem ozemlju italijanske države, ampak tudi na območjih, ki so jih pod svojo upravo
prevzeli Zavezniki, in to ne le leta 1945, ampak deloma tudi v naslednjih desetletjih vse
do današnjih dni.

Leta 1945, pred sprejetjem nove italijanske ustave, je šolski ciklus predvideval petletno
osnovno šolo, kateri je že sledila izbira med nižjo gimnazijo in dvoletno, kasneje troletno
strokovno (industrijsko ali trgovsko) šolo. Na višjo gimnazijo ali na znanstveni licej ter na
učiteljišče so se nato smeli vpisati le dijaki z opravljeno nižjo gimnazijo, ostali so se morali
odločati med tehniškimi in strokovnimi šolami. Tudi vpis na univerzo ni bil prost, ampak
je bil glede na izbiro fakultete vezan na vrsto opravljene mature.

Prvi in najpomembnejši korak na poti usklajevanja italijanskega šolstva z načeli
svobode in demokracije je bilo kajpak sprejetje nove ustave leta 1948. Področje
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izobraževanja obravnavata člena 33 in 34. Člen 33 proglaša načelo svobode poučevanja
(ki je bilo in je še vedno predmet različnih interpretacij) ter državi nalaga dolžnost
ustanavljanja šol vseh vrst in stopenj. Zasebne šole so dovoljene, vendar »brez
obremenitev za državo«. Naslednji, 34. člen, pa uvaja osemletno brezplačno šolsko
obveznost, ob tem pa naglaša načelo, naj država vsem »sposobnim in pridnim dijakom«,
tudi manj premožnim, omogoči, da dosežejo »najvišjo stopnjo izobrazbe«.

Glede na pravkar omenjena ustavna izhodišča smemo reči, da je bila prva
pomembnejša povojna reforma italijanskega šolstva, pa čeprav sprejeta kar 14 let po
odobritvi ustave, uvedba enotne nižje srednje šole leta 1962. Od tedaj dalje se nižje
srednje šole namreč niso več delile na gimnazije in strokovne tečaje. Sprva je bilo za
nadaljevanje študija na nekaterih smereh višje srednje šole sicer potrebno, da je dijak na
nižji stopnji obiskoval latinščino kot izbirni predmet, kasneje pa je bila latinščina z nižje
srednje šole dokončno odpravljena. Oblikoval se je tako enoten, za vse otroke enak
osemletni šolski ciklus, razdeljen na pet razredov osnovne in tri razrede nižje srednje
šole. To je bila izjemno pomembna, v nekem smislu epohalna, v tedanjem trenutku res
nujno potrebna reforma. S tem, da je izbiro med splošno-izobraževalno in strokovno-
poklicno izobrazbo prestavila v čas po 14. ali celo po 18. letu starosti, je bila namreč prvi
korak v smeri demokratizacije italijanskega šolskega sistema, to pa je prispevalo k
omilitvi socialne neprepustnosti med družbenimi sloji.

Pospešen družbeni razvoj šestdesetih let in modernizacija v kulturi in miselnosti
širokih slojev prebivalstva s posledičnimi spremembami v družinskem življenju ter
povečanjem potrebe po varstvu otrok sta leta 1968 botrovali zakonu, po katerem je
pristojnost za odpiranje otroških vrtcev ob zasebnikih in občinah prevzela tudi država.
Nadaljnji pomemben premik je tudi pod vplivom študentskega gibanja nastopil leta 1969
z liberalizacijo vpisa na univerzo. Do takrat je namreč le opravljena klasična matura
dovoljevala vpis na vse fakultete. Naslovi vseh ostalih višjih srednjih šol, vključno z
znanstvenim licejem, so imeli take ali drugačne omejitve, ki jih je pa omenjena
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liberalizacija odpravila. Istočasno je zakon tudi reformiral strukturo mature ter jo
poenostavil in olajšal s tem, da je uvedel preizkus samo iz štirih predmetov zadnjega
letnika, in sicer dve pisni skušnji, prvo iz italijanščine oz. iz učnega jezika (na slovenskih
šolah je bila to kajpak slovenščina), drugo pa iz enega od predmetov, značilnih za
določeno študijsko smer, ter kolokvij iz dveh predmetov, prvega na izbiro dijaka, drugega
pa komisije. Tudi ta reforma je imela nezanemarljive družbene implikacije, saj je odprla
vrata univerze tudi slojem, ki si do tedaj akademske izobrazbe niso mogli privoščiti.
Takšna struktura mature je zdržala do leta 1997, ko je bila sprejeta nova ureditev (tri
pisne naloge, kolokvij iz vseh predmetov zadnjega letnika, upoštevanje šolskega učnega
uspeha pri določitvi končne ocene, paritetna sestava ocenjevalne komisije), ki je z
manjšimi dopolnili v veljavi še danes.

Nadaljnja družbeno relevantna sprememba je na področju šolstva nastopila v
sedemdesetih letih s postopnim vključevanjem učencev s posebnimi potrebami v redni
pouk. Načelo vključevanja je bilo sicer sprejeto že leta 1971 (zakon 118/1971),
uresničevati pa se je začelo kasneje, zlasti pa po letu 1982, ko je bil tudi formalno določen
poklicni profil “podpornega učitelja”.

Reformistični zagon, ki so ga po vsej Evropi v šestdesetih in delno sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja navdihovali ideali svobode in enakosti ter zavzemanje za soudeležbo
in soodločanje v javnem življenju in ki je pod pritiskom boja proti t.i. avtoritarizmu oz.
oporekanja tradicionalnim vrednotam obrodil vrsto daljnosežnih družbenih sprememb,
je na šolskem področju svoj vrh dosegel leta 1973, ko je parlament sprejel zakon št. 477.
Ta zakon je vseboval smernice, ki naj bi upravljanje šole postavile na povsem nove, bolj
demokratične in bolj občestvene temelje. Zakon sam je bil precej splošen, pooblaščal pa
je vlado, da izda pravilnike o novem juridičnem statusu šolskega osebja, o novih šolskih
upravnih organih in o načinu posodabljanja učnih vsebin. Na tej podlagi so naslednje
leto izšli pooblaščeni odloki, ki so globoko posegli v tedanji šolski ustroj. K soudeležbi pri
vodenju šol so bili namreč prvič poklicani tudi njihovi “uporabniki”, namreč starši in –
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na višjih srednjih šolah – dijaki, ob njih pa tudi predstavniki neučnega osebja, ki so bili
do tedaj pravzaprav brez glasu. Ustanovljeni so bili zborni organi, v katerih so ob
ravnateljih, učiteljih in profesorjih končno prišli do besede tudi starši in dijaki. Staršem
in – na višji srednji šoli – dijakom je bila priznana pravica do mesečnih zborovanj. Zborni
organi, pa čeprav so imeli v glavnem posvetovalni značaj, so bili ustanovljeni tudi na
okrajni, pokrajinski in državni ravni. Skratka, omenjeni odloki so ustvarili vtis, da je
italijansko šolstvo odločno krenilo na pot demokratizacije, pluralizacije, soudeležbe in
samouprave. V družbi, zlasti v nekaterih njenih socialno občutljivejših segmentih, je
vladalo s tem v zvezi veliko pričakovanje, zato je prvo izpeljavo volitev v zavodske in druge
svete spremljalo tudi veliko zanimanje javnosti. Za mandate v zbornih organih se je
marsikje po državi potegovalo po več različnih, večinoma ideološko in politično
profiliranih kandidatnih list. Toda v naslednjih letih je navdušenje splahnelo in celo tam,
kjer bi bil glas “uporabnikov” lahko odločilen (na primer v zavodskih svetih), so se v
praksi – če odmislimo razpravljanje po dolgem in počez – stvari še naprej večinoma
odvijale po ustaljenih tirnicah.

T.i. pooblaščeni odloki iz leta 1974 so se šolskih vsebin dotaknili le v eni točki, ki pa
je bila zelo pomembna, in sicer v tisti, ki je uvedla možnost t.i. eksperimentiranja. Šole,
zlasti višje srednje, so namreč smele – same ali v povezavi z drugimi šolami – ministrstvu
predlagati vsebinske spremembe, vključno s posegi v učne vsebine in predmetnike. Te
možnosti so se v naslednjih desetletjih italijanske šole krepko posluževale. Tu in tam so
novosti povzeli tudi na državni ravni in šolam predlagali t.i. vodena eksperimentiranja (en
tak, morda najbolj znan primer, so bili na primer t.i. programi Brocca konec osemdesetih
in na začetku devetdesetih letih, tako imenovani po podtajniku na šolskem ministrstvu
Beniaminu Brocci ali pa tudi projekt ’92, ki je zajel strokovne šole). Po mnenju mnogih
so bila ta eksperimentiranja edina resnična povojna šolska reforma, tista, ki je v
nekaterih primerih res globoko spremenila italijansko višjo srednjo šolo. Imela pa je eno
šibko točko, in sicer da se je država zaradi velikega in nepreglednega števila
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eksperimentiranj na pragu novega tisočletja znašla s šolskim sistemom, ki zaradi svoje
prevelike razdrobljenosti ni bil več obvladljiv. Dovolj je, če pomislimo na Sizifovo delo, ki
so ga vsako leto imeli na Šolskem ministrstvu, ko so morali za maturo oz. za državni
izpit ob koncu višje srednje šole pripraviti drugo (eksterno) pisno nalogo. Glede na res
veliko število različnih eksperimentalnih smeri je bilo namreč – če malce pretiravam –
različnih drugih nalog skoraj toliko kolikor šol.

Tudi obvezno šolstvo se je po letu 1971 razvijalo in spreminjalo. Med izvedenci vlada
prepričanje, da so v vsebinskem pogledu med vsemi šolskimi stopnjami najgloblje
spremembe doživele osnovne šole, najmanj pa se je prenovitveni val dotaknil nižje
srednje šole. Novi osnovnošolski programi in smernice iz leta 1985 in 1990 so na primer
ob prenovi didaktike figuro “edinega razrednega učitelja” nadomestili z več učitelji na
razred in uvedli t.i. soprisotnosti. Razen tega se je v letih ugodnih gospodarskih trendov
z uvajanjem t.i. podaljšanega bivanja in celodnevnega pouka tako na osnovni (od leta
1971 dalje) kot na nižji srednji šoli začelo spreminjati samo pojmovanje šolske institucije,
katere naloga ni bila več zgolj ta, da posreduje znanja in veščine mlajšim rodovom,
ampak tudi da prevzema vlogo socializacijskega in socialnega dejavnika, ki bi stal ob
strani družini ali jo – v nekaterih primerih - celo nadomeščal.

Seveda je bilo uvajanje teh in podobnih novosti in širitve šolske ponudbe odraz
pritiska, ki je prihajal od spodaj in odgovor na dejanske družbene potrebe, toda po drugi
strani je njihovo uresničevanje nedvomno pomenilo tudi precejšnjo obremenitev za javne
blagajne. In ker se je ob prelomu tisočletja ekonomska rast, ki se je prej zdela nezadržna,
začela upočasnjevati in so se na obzorju začele pojavljati sence kasnejše krize, ni čudno,
da so imele malodane vse t.i. reforme od konca tisočletja pa vse do današnjih dni kljub
mnogim visokodonečim in ambicioznim geslom dejansko en sam skupni imenovalec:
varčevanje. Šolska avtonomija, reforma šolskih ciklusov, preureditev predmetnikov: vse
te spremembe so spremljali strogi varčevalni ukrepi, kot so na primer navodilo o
“optimalni razsežnosti avtonomnih šol”, odprava “soprisotnosti” na osnovni šoli, krčenje
seznama učnega in neučnega osebja itd.
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Skupna imenovalca zadnjih desetletij sta bila na področju šolske politike pravzaprav
dva, ob varčevanju tudi t.i. “prilagajanje trgu” oz. z drugimi besedami iskanje načina,
kako šolske vsebine tako preustrojiti, da bi dijaki to, kar so v teku svojega šolanja
pridobili, lahko v svetu, v katerem vlada čedalje večja konkurenčnost, tudi “vnovčili”. In
ker “trgov” ne zamejujejo več ozki državni okviri, ampak govorimo o skupnem evropskem
trgu, ki ga od leta 2002 potrjuje tudi skupna valuta, je jasno, da se odgovori na vprašanje
o “vnovčljivosti znanja” vedno bolj iščejo na evropski ravni, kjer se sprejemajo temeljne
izobraževalne smernice, posameznim državam pa pritiče le določitev načina njihovega
izvajanja. S tega vidika je za države EU osnovni dokument za področje izobraževanja,
tisti, ki pogojuje takorekoč vse vsebinske izbire šolske zakonodaje, Lizbonska strategija
iz leta 2000. Iz tega dokumenta in iz njegovih kasnejših nadgradenj izhaja glavnina
prizadevanj, da bi se izobraževalni sistemi v državah članicah čimbolj poenotili, da bi vsi
zasledovali vsaj približno iste cilje, da bi bili dosežki teh sistemov med seboj primerljivi,
da bi na področju t.i. ključnih kompetenc (te so: komunikacija v maternem jeziku,
komunikacija v tujih jezikih, številska predstavljivost in kompetence v matematiki,
naravoslovju in tehnologiji, informacijske in komunikacijske tehnologije, učenje učenja,
medosebne in družbene kompetence, inovativnost in podjetnost, kulturna zavest in
izražanje) dosegli napredek, ki bi EU dovolil, da bi v doglednem času postalo “najbolj
konkurenčno, dinamično in na znanju temelječe gospodarstvo” na svetu.

2. Slovenska šola

V zgoraj opisanem splošnem okviru se je od leta 1945 do danes razvijala tudi
slovenska šola na ozemlju današnje Furlanije-Julijske krajine. Od leta 1945 dalje so
njeno specifično pravno podobo oblikovali akti Zavezniške vojaške uprave, mednarodni
dogovori in akti Republike Italije. Pri tem je treba opozoriti na različno obravnavo pravic
slovenske manjšine glede na posamezna zemljepisna območja: na Tržaškem in Goriškem
so bile leta 1945 slovenske šole ponovno odprte pod okriljem Zavezniške vojaške uprave,
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v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini, nad čigar ozemlji Italiji ni bila odvzeta suverenost,
pa so Slovenci še naprej ostali brez vsake pravne zaščite in torej tudi brez lastnih šol. Pa
tudi v Trstu in Gorici pravni položaj slovenskega šolstva ni bil enak. Medtem ko so prišle
slovenske šole na Goriškem že leta 1947 pod italijansko upravo in tam nekako “obvisele
v zraku” do leta 1961, pa so šole na Tržaškem ostale pod angloameriško jurisdikcijo do
podpisa londonskega sporazuma. Ta je leta 1954 postal nekakšen “klobuk”, ki jih je v
odsotnosti formalnih ukrepov italijanskih organov obvaroval normativnega “vakuuma”.

Pri obravnavi pravne podobe slovenske šole v Italiji je treba poudariti, da je vse njene
temeljne značilnosti začrtala pravzaprav že Zavezniška vojaška uprava leta 1945 in jih
je delno potem povzel londonski sporazum iz leta 1954. Italijanski zakonski in upravni
akti od zakona 1012/1961 do danes predstavljajo pravzaprav, morda z izjemo
podržavljenja Dvojezične šole v Špetru leta 2001, le nadgradnjo oz. dopolnitev tega, kar
je bilo v osnovi določeno že takoj po osvoboditvi. Te osnove pa so naslednje: 1) pripadniki
slovenske narodne skupnosti imajo pravico do šolanja v lastnem maternem jeziku, to
pravico pa jim jamči država; 2) na slovenskih šolah je učni jezik slovenščina; 3) na
slovenskih šolah poučujejo učitelji in profesorji slovenskega maternega jezika; 4) naslovi,
pridobljeni na slovenskih šolah, imajo polnopravno veljavo na vsem državnem ozemlju;
5) v vsem, kar ni specifično vezano na slovenski učni jezik in programe, velja na
slovenskih šolah upravni red, ki je veljal v Italiji pred 8. septembrom 1943.

Ampak za celovitejše razumevanje vloge, ki se je leta 1945 in kasneje pripisovala
ponovni oživitvi slovenskega šolstva na Tržaškem in Goriškem, je še pomembnejši stavek,
ki ga prav tako vsebuje ena od okrožnic Zavezniške vojaške uprave (št. 8 z dne 8. oktobra
1945), in sicer tam, kjer poudarja, da naj ostane ne le jezik, ampak tudi “značaj” teh šol
popolnoma slovenski (“however, the character of said schools and the language adopted
there shall remain entirely Slovene”). S tem je Zavezniška vojaška uprava nekako osvojila
slovensko zahtevo, naj slovenske šole na Goriškem in Tržaškem delujejo v slovenskem
duhu, skratka, naj bodo v nekem smislu “narodne”.
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Na Goriškem se je obdobje Zavezniške vojaške uprave sklenilo z dnevom, ko je stopil
v veljavo mirovni sporazum (15. september 1947), na Tržaškem pa s podpisom
londonskega memoranduma 5. oktobra 1954, s katerim je bilo ozemlje t.i. cone A
Svobodnega tržaškega ozemlja izročeno italijanski civilni upravi. Londonskemu
memorandumu je bil priložen Posebni statut, ki je v 4. členu, točki c) zagotovil obema
manjšinama, slovenski na italijanski strani in italijanski na jugoslovanski, otroške vrtce
in šole vseh vrst in stopenj, ki naj bi bili povsem enakopravni vzporednim državnim
šolam večinskega naroda. Posebno pomembno je bilo, da sta se v Posebnem statutu Italija
in Jugoslavija obvezali, da manjšinske šolske mreže brez soglasja Mešane komisije ne
bosta samovoljno krnili. V tem smislu je priloga št. 10 k Statutu vsebovala podroben
seznam vseh tedaj obstoječih slovenskih šol na Tržaškem in italijanskih šol na Koprskem
ter v delu hrvaške Istre.

Obdobje Zavezniške vojaške uprave je imelo dolgoročne posledice na kasnejši ustroj
in razvoj slovenskega šolstva v Italiji. Najpomembnejša je bila pač ta, da so bile slovenske
šole materialno ustanovljene in jih je morala nato tudi Italija priznati in jih vključiti v svoj
notranji pravni red. To se je pa zgodilo šele leta 1961 z zakonom št. 1012/1961,
kateremu je sledila vrsta dekretov, s katerimi so bile slovenske šole formalno
ustanovljene (kljub temu da so dejansko delovale že od leta 1945 dalje). Zakon 1012 je
potrdil temelje delovanja slovenskega šolstva, ni pa rešil vseh njegovih odprtih vprašanj,
zlasti ne tistih, povezanih z juridičnim statusom učnega in neučnega osebja.
Pomembnosti zakona 1012/1961 pa kljub temu ne gre zanikati. Slovenske šole so
namreč z njim polnopravno stopile v italijanski pravni red, slovenščina je bila z zakonom
priznana kot uradni učni jezik na državnih šolah, ustanovljen je bil posebni stalež
osnovnošolskih učiteljev, uzakonjeno je bilo načelo, naj bo učno osebje istega maternega
jezika kot učenci, možnost obiskovanja slovenskih šol je bila dana tudi nedržavljanom s
stalnim bivališčem na Goriškem ali Tržaškem.
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Sprejetje zakona 1012/1961 je odprlo pot tudi nadgradnji londonskega
memoranduma. Sestala se je namreč mešana italijansko-jugoslovanska komisija in dne
21. julija 1964 sprejela sveženj ukrepov v korist manjšinskih šol na obeh straneh
državne meje (dogovor Gerin – Kolenc). Ti ukrepi so bili: 1) imenovanje pedagoškega
svotovalca za slovenske šole v Trstu in italijanske na Koprskem in delu hrvaške Istre; 2)
organiziranje poletnega in jesenskega seminarja za usposabljanje učnega osebja obeh
manjšin; 3) podeljevanje štipendij za izpopolnjevanje na slovenski oz. italijanski univerzi;
4) možnost uporabe in brezplačne dostave učbenikov iz matične države; 5) organiziranje
poučnih ekskurzij v Jugoslavijo oz. Italijo za osnovnošolske otroke, nižje in višješolce. Gre
za ukrepe, ki s kasneje sprejetimi spremembami in dopolnili še danes tvorijo srž
italijansko-slovenskega sodelovanja na šolskem področju in ki slovenskim šolnikom v
Italiji ter italijanskim šolnikom v Sloveniji pomenijo nemajhno oporo pri njihovem
vsakdanjem pedagoškem delu. Njihova hiba je bila ta, da so bili – kot sad sporazumov,
sprejetih v okviru londonskega memoranduma - sprva pravno zavezujoči le za slovenske
šole na Tržaškem. Veljavnost dvostranskih dogovorov s področja vzgoje in izobraževanja
je bila namreč uradno raztegnjena na Goriško šele po sporazumu med Italijo in Slovenijo
o sodelovanju na šolskem področju, podpisanem v Ljubljani 25. maja 1995. Po
podržavljenju Dvojezične šole v Špetru leta 2001 pa imajo omenjeni sporazumi veljavo
tudi v Videmski pokrajini.

V sedemdesetih letih so zakon št. 932 z dne 22. decembra 1973, znan tudi po imenih
predlagateljev, poslancev Corrada Belcija in Albina Škerka, ter že prej omenjeni
“pooblaščeni odloki” vsebovali nekaj nadaljnjih in pomembnih nadgradenj slovenskega
manjšinskega šolstva. Dorečen je bil način usposabljanja in zaposlovanja učnega osebja
in postavljen zametek šolske uprave ter – obenem z zajamčenim predstavnikom v
Vsedržavnem šolskem svetu – slovenskega zbornega šolskega organa. Pomembno
dopolnitev zakona 932/1973 predstavlja zakon št. 38/2001, s katerim je bila
slovenskemu šolstvu v Italiji prvič priznana avtonomna upravna struktura, ustanovljena
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pa je bila tudi Deželna komisija za slovensko šolstvo. Največji dosežek zakona 38/2001
pa je bilo brez dvoma podržavljenje Dvojezične šole v Špetru, s čimer je italijanska država
načelo pravice do izobraževanja v lastnem maternem jeziku prvič razširila tudi na
Slovence iz Videmske pokrajine. V Špetru je šola z dvojezičnim, slovensko-italijanskim
poukom sicer nastala že leta 1985 kot zasebna šola in kasneje dosegla priznanje o
enakovrednosti, državna pa je postala s 1. septembrom 2001. Šest let kasneje, 1.
septembra 2007, je bil vrtcu in petim razredom osnove šole dodan oddelek nižje srednje
šole, s čimer je nastala Večstopenjska šola z dvojezičnim – slovensko-italijanskim
poukom v Špetru. Beneškoslovenski otroci med 3. in 15. letom starosti se lahko tako
prvič od leta 1866 izobražujejo v slovenskem jeziku v državni šoli.

Tudi med letom 2001 in 2015 je v razna zakonska besedila po prizadevanju slovenskih
izvoljenih predstavnikov tu in tam prodrla slovenska specifika. Navajanje posameznih
določil ne bi bilo v skladu z zasnovo tega članka, ki snov želi podati le v glavnih obrisih.
Omejujem se zato na eno samo od teh sprejetih določil, in sicer na popravek k
zakonskemu odloku 104/2013, s katerim je bilo Deželni komisiji za slovenske šole v
zadevah, povezanih s “šolsko mrežo”, ob že prej predvidenem obveznem priznano tudi
obvezujoče mnenje (člen 12, odstavek 1 bis k Z.O. št. 104/2013, ki ga potrjuje zakon
128/2013). To pomeni, da pripada odslej v vsem, kar zadeva preurejanje, razmeščanje
in morebitno združevanje šol ter ravnateljstev, zadnja beseda Komisiji za slovenske šole,
in ne več krajevnim upravam, kot je bilo doslej. To določilo se mi zdi pomembno, ker se
je prvič zgodilo, da je zakonodajalec slovenski manjšini priznal pravico, da o nečem, kar
jo zadeva, ne le pove svoje mnenje, ampak o njej tudi sama polnopravno odloča.

Kljub že kar razvejani zakonodaji, povezani s slovenskim šolstvom v Italiji, pa vsa
odprta vprašanja vendarle še niso rešena. Nekatera so nekako nedorečena (na primer
način usposabljanja in zaposlovanja slovenskih učiteljev in profesorjev ali tudi
spoštovanje pravic slovenskega jezika v procesu upravne digitalizacije in pri procesih
ocenjevanja šol), druga so rešena le na papirju, a se v praksi ne izvajajo (na primer
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glasbeno šolstvo, priznanje sindikata slovenske šole itd.). Spet druga vprašanja se v
praksi sicer večkrat ugodno rešujejo (na primer sestava razredov, obstoj različnih
izobraževalnih smeri itd.), nimajo pa jasne opore v kakem obvezujočem zakonskem
določilu. Pravica do odstopanja od vsedržavnih, za manjšino večinoma prezahtevnih
parametrov je namreč formalno zajamčena le za t.i. „šolsko avtonomijo“, ne pa za vrsto
drugih, prav tako nujnih primerov.

V celoti pa smemo vendarle reči, da se je v obdobju med letoma 1945 in 2001
slovensko šolstvo na ozemlju Republike Italije v juridičnem pogledu utrdilo. To šolstvo
ima sedaj svojo trdno strukturo, ki zaobjema večino s Slovenci naseljenega ozemlja v
Furlaniji-Julijski krajini (pa čeprav je v videmski pokrajini šele v povojih), prvič pa
razpolaga tudi z (delno) avtonomno upravno strukturo z lastnim osebjem in odgovornim
načelnikom. Z imenovanjem načelnika Urada za slovenske šole je bil na čelo državnega
urada, namenjenega slovenski manjšini, prvič imenovan visok državni funkcionar iz vrst
slovenske manjšine same. Urejen je juridični status slovenskega učnega in vodstvenega
osebja, načelno je rešeno tudi vprašanje avtonomije slovenskih šolskih zavodov.

Žal ne razpolagamo s publikacijo, ki bi imela na enem mestu zbrana vsa zakonska in
pomembnejša upravna besedila, povezana s slovenskim šolstvom v Italiji od leta 1945 do
danes. Če bi tako publikacijo imeli, bi se nemara vsi čudili, koliko teh besedil se je v teh
sedemdesetih letih nabralo, pri čemer bi se morda kdo tudi zamislil nad napori, ki so bili
potrebni, da so bila ta besedila naposled sploh sprejeta.
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V osemdesetih letih so se na šoli zvrstile pomembne novosti. Leta 1982 je pokrajinska
uprava poskrbela za nadzidavo 4. nadstropja. Tam so bili profesorska knjižnica, posebni
učilnici za fiziko ter za prirodopis in kemijo ter dva laboratorija za ista predmeta,
jezikovni laboratorij in velika dvorana.

Že v šolskih letih 1976/77 – 1978/79 je na šoli deloval tečaj za eksperimentalni pouk
risanja in krožek za biologijo in kemijo. Na pobudo profesorskega zbora je ministrstvo
odobrilo obe eksperimentiranji leta 1980 oz. 1982.

V šolskem letu 1987/88 so na šoli uvedli v prve razrede znanstvenega in klasičnega
liceja eksperimentacijo matematike z informatiko v okviru državnega načrta za
informatiko, v znanstvenih paralelkah tudi eksperimentacijo fizike: od šolskega leta
1992/93 se je slednja razširila tudi v trienij znanstvenega liceja.

V šolskem letu 1991/92 so uvedli pouk tujega jezika (angleščine oz. nemščine) tudi v
zadnjih treh razredih klasičnega liceja.

V šolskem letu 1993/94 je nastala na liceju nova smer, in sicer jezikovna, na kateri
se danes vseh pet let poučujejo, ob ostalih predmetih, angleščina, nemščina in ruščina.

Lidia Rupel, Neva Zaghet

Šola v osemdesetih in devetdesetih letih
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V šolskem letu 1993/94 smo na Znanstvenem liceju Franceta Prešerna dobili novo
smer, in sicer jezikovno, tako iz potrebe po razširitvi šolske ponudbe kot iz potrebe po
dodatnih možnostih zaposlitve, saj se naši maturanti takrat niso mogli udeležiti tistih
natečajev, ki so kot pogoj predvidevali opravljeni državni izpit na jezikovni smeri.

Nova smer je ob maksieksperimentiranju z novimi učnimi programi Brocca za višje
srednje šole ohranila osnovne značilnosti znanstvenega liceja ob poglobljeni oz. razširjeni
jezikovni vzgoji.

Po reformi imamo sedaj nov jezikovni licej, ki ga odlikujejo: petletni študij angleščine,
nemščine in ruščine, posebna metodika poučevanja tujih jezikov in latinščine s
komunikacijskim pristopom. Poudarek je na sporazumevalnih in učnih aktivnostih, ob
tem je treba izpostaviti tudi medkulturno ozaveščanje, t.j. vživljanje v različna kulturna
okolja ob ugotavljanju razlik in podobnosti.

Ob petletnem izobraževanju na novem jezikovnem liceju naj bi se dijaki in dijakinje
sporazumevali v angleščini vsaj na višji ravni B2, v nemščini in ruščini vsaj na ravni B1
v skladu s Skupnim evropskim referenčnim okvirom. Ob tem naj bi se dijaki učili dveh
nejezikovnih predmetov v tujem jeziku, spoznavali kulturne značilnosti ciljnih držav ob
analizi literarnih, likovnih, glasbenih in filmskih del. S kulturno tradicijo drugih narodov
naj bi se soočali ob srečanjih, izmenjavah ali študijskem bivanju v tujini.

Do šolskega leta 2014/15 je na jezikovnem liceju opravilo državni izpit 232 dijakinj in
dijakov.

Melita Valič

Jezikovni licej
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Dvajseto obletnico obstoja jezikovne smeri smo v šolskem letu 2013/2014 obeležili z
vrsto pobud, ki so se zvrstile od jeseni do pomladi. Ob praznovanju Evropskega dne
jezikov in mednarodnega dialoga sta še posebno izstopali predavanje Kateri jeziki za
bodoče delo? prof. Lorenze Rega in predavanje Moja zgodba o uspehu gospoda Nedjana
Brataševca o največjem in najdražjem Koranu na svetu.

Gospod Brataševec je omogočil tudi tisk brošure Hot off the Press. Brošura vsebuje
izbor člankov, ki so jih dijaki in dijakinje v šolskem letu 2012/2013 objavili na

Melita Valič

Praznovanja ob 20-letnici Jezikovnega liceja

Prvi letnik
jezikovne smeri

(šolski arhiv)
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evropskem spletnem portalu eTwinning skupaj z dijaki in dijakinjami 1/B razreda
turške večstopenjske šole Çamlaralti Koleji iz Izmirja v okviru istoimenskega spletnega
partnerstva in projekta za medkulturno vzgojo. Brošura, ki so jo dijaki in dijakinje
posvetili vsem, ki so se v zadnjih dvajsetih letih ujeli v mnogoglasje slovanskih,
romanskih, germanskih jezikov in kultur, tako s številnimi članki ohranja spomin na
pestro in bogato šolsko ponudbo.

27. septembra 2013 so dijaki in dijakinje brošuro predstavili tudi na zaključnem
seminarju projekta ANILS Večjezičnost: prenosnik kulture in podjetništva v Vidmu.

Na tradicionalni Božičnici smo obletnico počastili z visoko udeležbo nastopajočih in
večjezičnim programom. Maturantje 5.c jezikovne vzporednice so skupaj s sošolci 5.a
razreda obeležili obletnico z izletom v Sankt Peterburg. Praznovanja smo zaključili s
sodelovanjem v mladinski oddaji iz niza Prvi odcep desno, ki je bila posvečena poklicu
prevajalcev in tolmačev. Voditeljica Mairim Cheber, bivša dijakinja jezikovnega liceja, je
oddajo posvetila prav 20-letnici jezikovne vzporednice in je povabila k sodelovanju dijake
in dijakinje 5.c in 4.c razreda jezikovnega liceja ter prevajalko Alenko Možina in tolmača
Petra Senizzo. Ob prijetnem in sproščenem pogovoru z gostoma, ki ga je televizijska ekipa
posnela v soboto, 5. aprila 2014, na liceju Franceta Prešerna, so se med drugim zvrstile
tudi izjave in voščila nekaterih zlatih maturantov jezikovnega liceja.




