
Zamejski, obmejni, čeZmejni 
slovenci v Furlaniji - julijski krajini 
deset let po vstopu slovenije 
v šengensko območje 

Projekt financira: Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina. 
67. odst., črka e) 7. člena D.Z. št.25/2016.  

Vodilni partner:

Partnerji projekta:

CoMune di MuGGiA

Vabilo na zaključni posvet projekta

Gorica, 18. in 19. oktober 2018

V sodelovanju:



11.45-13.15 drugi panel 
Meje, prostor, narodi in identitete – izzivi povezovanja (predstavitev raziskav)

Uvodno predavanje:
Greta Klotz, sodelavka raziskovalnega centra EURAC v Bocnu:
Narodne manjšine kot spodbuda k čezmejnemu sodelovanju

Sledi predstavitev raziskav, ki so jih v okviru projekta opravili študenti sociologije 
mednarodnih odnosov študijskega programa diplomacije in mednarodnega 
sodelovanja Univerze v Trstu:

Šengensko območje: zaznavanje varnosti in upravljanje meje

Živeti in doživljati mejo: identitete, sobivanja in sodelovanja v Gorici za časa Šengena

Povezuje: 
Moreno Zago, Univerza v Trstu

13.15-15.00 odmor za kosilo

15.00-17.00 tretji panel
Meje na terenu, meje v mišljenju – izzivi sodobnosti  (okrogla miza)

Sodelujejo:
Milan Bufon, geograf, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

alessandro cattunar, zgodovinar, Združenje Quarantasettezeroquattro Gorica

Guglielmo Cevolin, pravnik, Univerza v Vidmu

Moreno Zago, sociolog, Univerza v Trstu

danila Zuljan Kumar, jezikoslovka, Raziskovalna postaja Znanstvenoraziskovalnega 
centra SAZU Nova Gorica

Povezuje:
igor jelen, Univerza v Trstu

pRoGRAM

PRVI DAN
šengen in italijansko-slovensko obmejno območje

18. oktober 2018, Velika dvorana goriškega odseka tržaške univerze, 
Ulica Alviano 18, Gorica

Delovna jezika bosta slovenščina in italijanščina s simultanim tolmačenjem.

8.30-9.00 prijava

9.00-10.00 uvod in pozdravni nagovori

10.00-11.15 prvi panel 
Šengen med mitom in iluzijo – izzivi politike (voden pogovor)

Sodelujeta:
piero Fassino, predsednik študijskega centra CESPI, bivši minister za zunanjo 
trgovino in pravosodje Republike Italije 

dimitrij Rupel, rektor Nove univerze v Novi Gorici, bivši minister za zunanje zadeve 
Republike Slovenije

Povezuje:
štefan čok, Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) in študijski center Dialoghi Europei

11.15-11.45 odmor za kavo

Šengen, Nizozemska



DRUGI DAN
šengen in slovenska narodna skupnost v deželi Furlaniji - julijski krajini
19. oktober 2018, Dvorana Fundacije goriške hranilnice, Ulica Carducci 2, Gorica

Delovni jezik bo slovenščina.

10.00-13.00 prvi panel
Skupni čezmejni gospodarski prostor: slika stanja in razvojne perspektive (sklop 
predavanj)

10.00-11.15
Predavanja:
sara Brezigar, Inštitut za narodnostna vprašanja (INV) in Slovenski raziskovalni 
inštitut (SLORI):
Manjšinske skupnosti in gospodarstvo

igor Guardiancich, Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) ter Sklad Libero in Zora 
Polojaz:
Stanje slovenskega gospodarstva v Italiji: raziskovalni projekt in prva dognanja

Andrej Šik, Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ):
Šengen in vloga gospodarskih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji

11.15-11.45 odmor za kavo

11.45-13.00
Predavanji:
mara černic, Kmečka zveza:
Collio – Brda, evropska regija? Status quo IN/ALI nove razvojne perspektive za 
italijanske in slovenske vinogradnike

Fabrizio polojaz, podjetnik, pražarna Primo Aroma:
Šengen in vsakodnevna izkušnja podjetnika

Povezuje:
sara Brezigar, Inštitut za narodnostna vprašanja (INV) in Slovenski raziskovalni 
inštitut (SLORI)

13.00-14.00 odmor za kosilo

14.00-16.00 drugi panel
Skupni slovenski medijski prostor: pospeševalec povezovanja? (okrogla miza)

Sodelujejo:
ezio Gosgnach, Dom

Aleksander Koren, Primorski dnevnik 

antiša korljan, Primorske novice

Miha obit, Novi Matajur

jurij paljk, Novi glas

marco Tavčar, Deželni sedež RAI za Furlanijo - Julijsko krajino – Slovenski program

Povezuje:
mirjam muzenič, RTV Slovenija

16.00-16.30 Zaključek – Predstavitev videoposnetka »mladi in šengen«
Videoposnetek so pripravili gojenci goriškega Dijaškega doma S. Gregorčič v 
sodelovanju s Kinoateljejem

Gorica, Nova Gorica


