
   
 

 

Kaj delajo priseljenci? 

 

1. Na programe naseljevanja v BiH, ki so potekali na prelomu 19. in 20. stoletja, so se odzvali tudi 

številni Slovenci. Gozdarskim delavcem, ki so na sezonsko delo v BiH odhajali že prej, so se 

pridružili tudi delavci drugih poklicev:  rudarji, fužinarji, kovači, rudarski strokovnjaki in osebe 

drugih kvalificiranih poklicev. Leta 1910 so v BiH našteli 3.108 slovenskih priseljencev, od tega 

1.000 samo s Kobariškega. Največ jih je živelo na področju Sarajeva, Banja Luke, Zenice in 

Tuzle.  

V katerih dejavnostih in poklicih so zaposleni priseljeni delavci iz BiH v vašem okolju? 

 

Iz katerih krajev prihajajo? 

 

V katerih dejavnostih in poklicih so bili zaposleni pred osamosvojitvijo Slovenije? 

 

Poznaš kakega zanimivega priseljenca v Sloveniji in lahko poveš kaj o njem? 

 

Na spletu poišči podatke o Petru Bossmanu in povej, od kod prihaja, in kaj dela. 

 

2. Slovenske izseljenke v vseh obdobjih do druge svetovne vojne so bile zaposlene predvsem v 

skrbstvenih poklicih (sobarice, kuharice in gospodinjske pomočnice, varuške, vzgojiteljice in 

spremljevalke, dojilje). Več deset tisoč žensk iz generacije vaših prababic in praprababic je v 

mladosti našlo delo služkinje, kuharice ali gospodinjske pomočnice v Zagrebu, Beogradu, 

avstrijskih in italijanskih mestih, samo z Goriške pa se je v drugi polovici 19. stoletja 5000 varušk 

in spremljevalk izselilo v Egipt. 

Je vaši družini in okolju še živ spomin na njihove zgodbe? Poskusite pri svojih babicah kaj 

izvedeti o njih – kam so odšle, zakaj, kako so živele v novem okolju …  

Katere dejavnosti in poklice opravljajo priseljenke v vašem okolju? 

Poznaš kako zanimivo priseljenko v Sloveniji in lahko poveš kaj o njej? 

Preberi pogovor z direktorico gledališča Glej Ingo Remeta ali pa si oglej posnetek ob koncu 

besedila (začne se na 4:20). Na kratko opiši, kakšna je njena priseljenska izkušnja, na kakšne 

predsodke je naletela in kako se je z njimi spopadla. 

https://www.rtvslo.si/kultura/oder/inga-remeta-ni-zadostovalo-da-sem-slovenka/542199

