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SLOVENCI PO SVETU
Slovenci ne živijo samo v državi Sloveniji, ampak tudi drugje v svetu.
Razlogi za to so različni.
IZSELJENEC – kdor se izseli v tujino, tam ostane ali se čez leta vrne.
ZDOMEC – kdor se začasno izseli v tujino zaradi dela ali zaposlitve.
IZGNANSTVO – čas, ko je kdo prisiljen živeti zunaj svoje države.
MANJŠINA – tisti, ki živijo na ozemlju sosednjih držav ( Avstrija, Hrvatska,
Italija, Madžarska ).
Slovenci v svetu se združujejo v društvih. Na različne kulturne in gospodarske
načine ohranjajo vezi s Slovenijo. Nekateri se vrnejo v domovino. Za stike s
Slovenci v svetu skrbijo društva ( Slovenska izseljenska matica, Slovenija v svetu,
Rafaelova družba ). Izhajajo posebna izseljenska glasila. Vsako leto v Sloveniji
pripravimo strokovna in družabna srečanja Slovencev.
Pri nas pa živijo pripadniki drugih narodnosti.

SLOVENCI SKOZI ČAS
Na ozemlju, kjer živimo Slovenci danes, so nekoč živela druga ljudstva. O tem
pričajo številne arheološke najdbe. Veliko materialnih ostankov so zapustili
Rimljani. Iz teh časov so se ohranili ostanki utrdb, mest, cest, pokopališč,… Z
odkrivanjem le – teh se ukvarjajo arheologi.
Slovenci nismo od nekdaj živeli v svoji državi. Dolgo časa smo živeli v državi
Avstro - Ogrska.
Po končani prvi svetovni vojni ( leta 1918 ) smo bili vključeni v novo ustanovljeno
državo Kraljevino Jugoslavijo. Žal pa je takrat mnogo Slovencev ( primorski,
koroški, porabski ) ostalo zunaj nje.
Leta 1941 nas je prizadela druga
svetovna vojna. Naše ozemlje je bilo
razdeljeno med tri okupatorje: Nemce,
Italijane in Madžare.

Po končani drugi svetovni vojni leta 1945 je nastala država Socialistična
federativna republika Jugoslavija ( SFRJ ). Živeli smo v skupni državi z
različnimi narodi: Hrvati, Srbi, Makedonci, Črnogorci in Muslimani.

Ker se Slovenci v jugoslovanski državi zaradi različnih vzrokov nismo dobro
počutili, je želja po samostojni državi postajala vedno močnejša. Tako smo se
najprej decembra 1990 na plebiscitu ( dan samostojnosti ) izrekli za samostojno
in neodvisno državo Slovenijo in jo 25. junija 1991 ( dan državnosti ) tudi
razglasili. Takoj nato je Slovenijo napadla jugoslovanska vojska in skušala tako
preprečiti našo odločitev. Vendar smo se Slovenci enotno postavili v bran
samostojne slovenske države in jo tudi ubranili.
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GOSPODARSTVO NEKOČ

GOSPODARSTVO DANES

Viri :





Več avtorjev: Z družbo v družbo 4; Rokus, 2000
Več avtorjev: Z družbo v družbo 5; Rokus, 2001
Maja Umek, Olga Janša Zorn: Družba in jaz 4; Modrijan, 2002
Valerija Lebar, Mateja Miklavčič: Vodi me, sonce! Studio DTS 1995

2020

