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CILJI RAZISKAVE

• Koliko Jaršanov se je izselilo v Ameriko 
od leta 1900 do 1927? 

• Koliko so bili stari ob izselitvi?

• Ali še živijo njihovi sorodniki v Jaršah ?
• Kako je potekalo izseljevanje?

• Kako so živeli v Ameriki?
• Ali so obdržali stike z domovino?



OSNOVNI VIRI
PISNI VIRI

• Status animarum 1900–1950: Župnišče Mengeš. 

• Jože Zavertnik: Ameriški Slovenci, Chicago, Slovenska narodna podporna 
jednota, 1925 – zbirka poročil S. N. P. J. 

• PRISPEVKI IZ SLOVENSKIH ČASOPISOV: Slovenec, Jutro, Kamničan priloga 

Našega lista, Občinski poročevalec.

• PRISPEVKI IZ AMERIŠKIH ČASOPISOV: Amerikanski Slovenec, Nova 

domovina.

SLIKOVNI VIRI

• Spletni naslov: http://isi.zrc-sazu.si

• Slike iz arhiva Lovrenca Giovanellija, Srednje Jarše.

• Slike iz pisnih virov.

USTNI VIRI

• Lovrenc Giovanelli, Srednje Jarše

• Ana Arnež, Spodnje Jarše

• Agata Pirnat, Spodnje Jarše



Delež izseljenih prebivalcev iz Jarš glede na število prebivalcev 
v letu 1900 in 1930

IZSELJEVANJE JARŠANOV



POTEK IZSELJEVANJA JARŠANOV 
Potek izseljevanja Jaršanov v ZDA v času od 1890 

do 1927
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SPOLNA IN POKLICNA SESTAVA

Poklicna sestava izseljencev iz Jarš v 
ZDA v obdobju 1890-1927
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Kofutnikovi izseljenci
Stike z domovino so obdržali do 90. let,ker vnuki izseljencev 

niso več znali slovensko. 

1. Lovrenc in Franc Giovanelli ter teta Frančiška Giovanelli, por. Pirnat
2. V Ameriki so se sorodniki družili tudi za silvestrovo
3. Njegovi starši so Slovenci (Arhiv Lovrenc Giovanelli)



STAROST IZSELJENCEV OB IZSELITVI
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IZSELJEVANJE JE BILO MNOŽIČNO

V Ameriko se je leta 1900 skozi Ljubljano odpeljalo 1563 oseb 
(Slovenec, 18. 1. 1901). Leta 1923 se je iz Domžal in okolice v 
Ameriko (ZDA) odselilo 348 ljudi (Američanke, dok. film TVS, 2005)



HIPOTEZA 1: Jaršani so se izseljevali zaradi nezaposlenosti 
in pripovedovanja o Ameriki.

• Selilo se je večinoma kmečko prebivalstvo, 
odvečna delovna sila na kmetih, ki ni našla 
zaposlitve izven kmetijstva. 

• V slovenskih družinah je bilo veliko otrok, zato 
vsi niso mogli ostati na kmetiji.

• Veliko je bilo primerov, ko so se mladi pari 
poročili, nato pa odpotovali v Ameriko, kjer so 
začeli novo življenje.



HIPOTEZA 2: Potovali so z vlakom preko
Ljubljane v Trst in z ladjo v Ameriko.

Potovali so iz pristanišč: Hamburg, Bremen, Antwerpen, 
Le Havre (3 x na teden) in Trst (na 14 dni). 



POTOVANJE V AMERIKO

• Potovanje je trajalo približno tri tedne.
• Plovba iz zahodnih pristanišč je trajala 5 do 7 dni.
• Prekooceanski parniki so prepeljali več kot 1600 potnikov 
naenkrat. 

Jutro 1921, št. 41, str. 4.



POTOVALNE AGENCIJE

Država je koncesionarjem dajala dovoljenja za organiziranje 
potovanj v Ameriko. V Ljubljani je bilo najmanj osem takšnih 

potovalnih agentov. 

Slovenec 1906, 30.3.1906, št. 74, 
str. 11.

Slovenec 1906 , 10.3.1906, št. 
57, str. 11 



V newyorškem pristanišču je izseljence pozdravil Kip svobode.
V pismu brat naroča sestri: “Če te bodo na ladji prosili za napitnino, ti ni 

treba nič dati. ... Denar menjaj v New Yorku ... Za 25 kron moraš dobiti 25 

dolarjev. ... V New Yorku vzameš škatlo za en dolar, v kateri je hrana za 

jest ...” (povzeto po http://isi.zrc-sazu/)  

PRIHOD V AMERIKO



ŽIVLJENJE V AMERIKI



USTANAVLJANJE PODPORNIH DRUŠTEV

Kjer so se Slovenci naselili bolj množično, so kmalu začeli razvijati 
družabno življenje. Ustanavljali so slovenska podporna društva, da 
so članom pomagala v bolezni in nesreči. 

Društvo štev. 282 S.N.P.J. V Little Fallsu, New York (str. 404)

• Slovenska narodna 
podporna jednota
• Jugoslovanska 
katoliška jednota
• Kranjska slovenska 
katoliška jednota
• Slovenska svobodomis. 
podporna zveza
• samostojna podporna 
društva v industrijskih 
središčih (lokalnega 
pomena)



Slovenska društva so prirejala 
veselice, piknike in povorke v narodnih 

nošah. 

Kofutnikovi izseljenci 
v narodnih nošah
Arhiv L. Giovanellija



Slovenski domovi so bili kulturna središča izseljencev. V njih 
so imeli slovenske čitalnice, sedeže slovenskih društev in 

političnih klubov.

Izseljenci so zidali slovenske domove.



Zgradili so slovenske cerkve 
in slovenske župnijske šole.



Izdajali so slovensko časopisje.

• Amerikanski  Slovenec

• Nova domovina

• Prosveta

• Glas svobode

• Proletarec

• Nada

• Jugoslovanski gospodar

• Naš gospodar

• Čas

slovenske knjige
• brošure
• znanstvena dela
• angleško-slovenski slovar



Pošiljali so pomoč domovini.

• Prispevki za zvonove, oltarje in revne ljudi  v domovini (pred 1914). 
• Prostovoljni darovi za revne in prizadete v prvi svetovni vojni.

• Sorodnikom so pošiljali denar (nepošteni poštar iz Bohinja).

• Sorodniki so dobivali smrtnine po umrlih svojcih v Ameriki.



Bogato društveno življenje

• dramska dejavnost

• pevski zbori

• telovadna društva

• godba

• tamburaški zbori

• pouk slovenščine (za rojene v 
Ameriki)

• pouk angleščine (za slovenske 
izseljence)

• pouk o državljanstvu
Amerikanski Slovenec, 6.4.1900, str. 3.



Enakopravnost žensk

1908 so ženske v Chicagu 
ustanovile socialistični 
klub Proletarka in 
samostojno 
svobodomiselno žensko 
podporno društvo Nada. 

Jeseni 1908 so društva S. N. P. J. začela ustanavljati samostojna žensk 
društva. – Leta 1909 so se članice dale zdravniško pregledati. – Društvo je 
izplačevalo članicam bolniško podporo. – Na zborovanju leta 1909 v 
Clevelandu je S. N. P. J. priznala enakopravnost članic.



Zaposlenost slovenskih izseljencev

Slovence najdemo v vseh poklicih:

• industrijski delavci

• rudarji (Minnesota in Wyoming)

• advokati,  zdravniki, zobozdravniki, 
inženirji, profesorji in učitelji

• profesionalni športniki, umetniki, 
gledališkimi igralci, slikarji, godbeniki, 
pevci, zborovodje (npr. Anton Šubelj 
z Rodice)

• farmarji na obrobju mest

Večina izseljencev je ostala v mestnem okolju in se preživljala z delom v 
bližnjih tovarnah (na sliki France Giovanelli s hčerko Frances v New Yorku, 
arhiv L. Giovanelli).



Sodelovanje v stavkah

Rudniška podjetja so rudarje silila v nečloveške napore – občasno je

prihajalo do stavk. Zaradi težkih delovnih pogojev so bili rudarji 
Slabega zdravja. Občasno so se zgodile rudniške nesreče.



Versko prepričanje izseljencev

• največ je bilo 
svobodomislecev 
(ateistov) 

• in katoličanov

• nekateri so prevzeli 
luteransko ali druge 
veroizpovedi



Cleveland – najbolj slovensko mesto

• 1909 vsak dan pride 
povprečno 10 
Slovencev.

• Do 1950 so Slovenci 
lahko delali, ne, da 
bi znali angleško.

Najbolj slovenska ulica St. Clair je spominjala na 
domovino: slovenski napisi, slovenska beseda, 

slovenske trgovine in gostilne



Zaključek

UGOTOVILI SVA:
• da je bilo izseljevanje v Ameriko 

množično (348 ljudi 1923, do 25 % 
Jaršanov)

• način življenja slovenskih 
izseljencev v Ameriki

PREIZKUSILI SVA SE 
v načinih raziskovanja:

• pregledovanje mikrofilmov, amer.
časopisov, Status animarum, 

• zgodbe domačinov (intervjuji),

• citiranja virov itd.

Frančiška Pirnat z 
nečakinjama 
(arhiv L. Giovanelli)


