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2. Slovenië – Algemene Info
Slovenië is een land in Midden-Europa aan
de zuidrand van de Alpen, en is lid van de
Europese unie. Het wordt begrensd door
Oostenrijk in het noorden, Italië en de
Adriatische Zee in het westen, Kroatië in het
zuiden en oosten en Hongarije in het
noordoosten. Het land is klein, dichtbebost
en bergachtig. In het westen heeft het land
een korte Adriatische kust. De grens met
Oostenrijk wordt grotendeels gevormd door
de bergkam van de Karawanken, met toppen
boven de 2000 meter, die deel uitmaken van
de Alpen

1. Geschiedenis van Slovenië
Het huidige Slovenië behoorde eeuwenlang tot Oostenrijk. De Slovenen leefden in de kroonlanden
Krain, Karinthië, Stiermarken, Primorska met het Vorstelijk Graafschap Gorica en Gradišče en het
achterland van Triëst.
In 1866 gingen enige gebieden, die door Slovenen werden bewoond, deel uitmaken van het nieuwe
Italië. In 1918 werd Slovenië een onderdeel van de kortstondige Staat van Slovenen, Kroaten en
Serviërs (SHS), om vervolgens deel te gaan uitmaken van het Koninkrijk Joegoslavië. Op dat
moment, in de periode 1919-1920, werden de grenzen van Slovenië vastgelegd in het verdrag van
Saint-Germain (noordgrens), het verdrag van Rapallo (westgrens) en het verdrag van Trianon (noordoostgrens).
Na de bezetting in 1941, waarbij Slovenië opgedeeld werd tussen Duitsland, Italië en Hongarije,
volgde een hevige bevrijdingsstrijd onder leiding van het Sloveense Bevrijdingsfront, dat zich
aansloot bij de partizanen van Tito. Op 10 augustus 1945 ging Slovenië als Volksrepubliek Slovenië
deel uitmaken van het Democratisch Federatieve Joegoslavië, dat zich een paar maanden later, na de
onvrije verkiezingen op 11 november, Federatieve Volksrepubliek Joegoslavië ging noemen, en nog
weer later, van 1963 tot 1991, Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië (SFRJ) heette.
Slovenië was de welvarendste republiek in deze federatie. Op 7 maart 1990 werd de naam
"Socialistische Republiek Slovenië" gewijzigd in "Republiek Slovenië". In 1991 werd Slovenië
onafhankelijk. Hieraan ging de Tiendaagse Oorlog vooraf, die werd beëindigd door het Akkoord van
Brioni. Op 1 mei 2004 trad het land toe tot de Europese Unie. Inmiddels is het eveneens lid van de
NAVO en van de OESO.
Op 1 januari 2007 is Slovenië officieel toegetreden tot de eurozone. Dit betekende het einde van de
Sloveense tolar.
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2. Demografie
Bevolking :
Slovenië is etnisch het meest homogene land van de opvolgerstaten van Joegoslavië. Wel wonen er
veel Slovenen van oudsher buiten Slovenië: de meesten in Italië (Friuli) en Oostenrijk (Karinthië en
Stiermarken), en daarnaast in Hongarije. In de Verenigde Staten, Canada, Argentinië en Australië is
een grote Sloveense migrantengemeenschap.
Taal :
De officiële taal van Slovenië is Sloveens. De officiële taal van Slovenië is Sloveens. Het Italiaans
en Hongaars worden naast het Sloveens als ambtstaal gehandhaafd in de regio's waar de Italiaanse
(ca. 3000 personen) en Hongaarse (ca. 8000 personen) minderheden leven. De Duitstalige
minderheid, met name in en rondom de stad Maribor, is na 1945 verdreven (zie ook Verdrijving van
Duitsers na de Tweede Wereldoorlog.
Religie :
De bevolking is van oudsher grotendeels katholiek. Sinds de 20e eeuw is Slovenië echter sterk aan
het seculariseren. Volgens de volkstelling van 2002 sprak 57,8% van de Slovenen zich uit als
behorend tot de Katholieke Kerk, 2,4% als moslim, 2,3% als behorend tot een van de Oostersorthodoxe Kerk en 0,9% als lid van een protestants kerkgenootschap. Een deel van de bevolking
beschouwde zich als atheïst (10,1%), terwijl 3,5% zich als "gelovig, maar niet confessioneel"
definieerde. Een groot deel van de ondervraagden (22,8%) was niet in staat om of weigerde de vraag
naar hun levensbeschouwing te beantwoorden.

3. Geografie
Slovenië is met een oppervlakte van 20.373 km² kleiner dan België (30,000 km²). De omtrek van de
landsgrenzen meet 1213 km (546 km met Kroatië, 330 km met Oostenrijk, 188 km met Italië en 102
km met Hongarije). De kustlijn van Slovenië is 47 km lang
Ondanks het relatief kleine oppervlak kent het land Zicht op de Karawanken
grote verschillen in het landschap. In het noorden
liggen de Karawanken, en in het noordwesten de
Julische Alpen. Het Meer van Bled ligt tussen de
Karawanken en de Julische Alpen.
In de Julische Alpen ligt in het Triglav Nationaal
Park de gelijknamige berg Triglav, die met 2864 m
de hoogste berg van het land is. Hier ontspringt ook
de Sava. De Sava behoort met de Mura en de Drava
tot de belangrijkste Sloveense rivieren. In de
Julische Alpen ligt ook het grootste meer van
Slovenië, het 25 km² omvattende Meer van Bohinj.
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Het oosten is daarentegen vlak, overgaand in de Pannonische laagvlakte van Hongarije. In het
zuidwesten en zuiden overheersen middelgebergtes en heuvellandschappen, die overgaan in de
Dinarische Alpen. Hier is sprake van een karstlandschap met de kenmerkende periodieke meren
(bijvoorbeeld in Cerknica) en vele onderaardse grotten. In het uiterste zuidwesten bij de haven- en
badplaats Portorož (Italiaans: Portoroze) verloopt de 47 km lange kustlijn. De helft van het land is
bebost. Het klimaat is in het noorden continentaal, aan de kust tot aan de lijn Nova Gorica-Postojna
mediterraan.
Slovenië telt slechts weinig grote steden. De hoofdstad Ljubljana (278.000 inwoners) en Maribor
(115.000 inwoners) zijn de enige twee steden met meer dan honderdduizend inwoners.

4. Economie
De economie van Slovenië is van alle economieën van de nieuwe EU-lidstaten (2004) de
welvarendste. Hoewel het land voor 1991 deel uitmaakte van het communistische Joegoslavië was
Slovenië altijd al op West-Europa gericht. Hierdoor was Slovenië binnen het voormalige Joegoslavië
veruit de welvarendste deelstaat. Hoewel Slovenië slechts één dertiende van de Joegoslavische
bevolking bevatte, werd één vijfde van het Joegoslavische bruto binnenlands product in Slovenië
voortgebracht. Door zijn handelsoriëntatie op West-Europa heeft Slovenië weinig te lijden gehad
onder het uiteenvallen van Joegoslavië en de val van het communisme in Oost-Europa. Ook door zijn
afgelegen ligging ten opzichte van de oorlogsgebieden in de Joegoslavische oorlogen ontsprong
Slovenië de dans. In 2004 werd Slovenië de eerste republiek van het voormalige Joegoslavië die lid
werd van de Europese Unie. Op 1 januari 2007 heeft Slovenië als eerste nieuwe EU-lidstaat de euro
ingevoerd.

