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… lahko pričnemo s pomembno dopolnitvijo medijskega poročanja o uspehu pritožbe 
slovenskega podjetnika zaradi restriktivnega in diskriminatornega postopanja 
avstrijskih inšpekcijskih služb. Sodišče Evropske unije v Luksemburgu je namreč 
13.11. na svoji spletni strani v vseh uradnih jezikih EU objavilo sodbo v zadevi 
Čepelnik, št. C-33/17. Sodba je odgovor na predhodno vprašanje, ki ga je v 
slovenščini postavilo Okrajno sodišče v Pliberku, torej dvojezično sodišče. Tudi jezik 
postopka na Sodišču EU (v njem deluje Slovenec dr. Marko Ilešič) je bil slovenski in 
so odvetniki na glavni obravnavi govorili slovensko, kot npr. Čepelnikova odvetnica 
Marija Škof iż celovške pisarne Grilc-Vouk-Škof. Vsebina sodbe je pomembna za 
nadaljnje čezmejno gospodarsko sodelovanje, postopek v slovenščini pa pomembna 
potrditev avtohtonosti in pravne zavarovanosti slovenskega jezika na avstrijskem 
Koroškem. 

S praktičnim položajem slovenščine v Avstriji je povezano tudi interventno reševanje 
celovškega tednika »Novice«. S koroškim deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem 
je o tem v petek ob svojem obisku na Koroškem govoril predsednik državnega 
zbora RS mag. Dejan Židan. Vprašanje avstrijskega deleža pri financiranju »Novic«, 
kakor tudi nekaterih drugih manjšinskih dejavnosti, ki se jim avstrijska podpora ne 
povečuje že dve desetletji (!), je bilo tudi v ospredju včerajšnjega prvega uradnega 
obiska novega slovenskega ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra 
Jožefa Česnika pri slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Koroškem. 

Od torkovega odprtja 34. Slovenskega knjižnega sejma v ljubljanskem Cankarjevem 
domu v množici 300 sejemskih prireditev ter 3.000 novih slovenskih knjig ni bilo 
mogoče spregledati uspešne dejavnosti slovenskih zamejskih založb ter 
čezmejnega literarnega pretakanja. Na spletni povezavi 34. Slovenski knjižni sejem 
si še vedno lahko ogledate celoten program in si izberete ter iztisnete svoj izbor. 

Za danes, četrtek, 22.11. sem si sam (prej zaseden z drugimi obveznostmi) izbral 
popoldanski pogovor o slavistiki in slovenščini na tujih univerzah in inštitutih (od 
14:00 do 15:00 v dvorani M1); sočasno bo na pisateljskem odru in v neposrednem 
prenosu na programu Ars Radia Slovenija potekal pogovor o slovenskih literatih 
mlajše generacije v Italiji in Avstriji. - Od 15:00 do 16:00 bodo v debatni kavarni 
slovenski prevod zgodovinskega romana »Toledski plameni« italijanskega avtorja 
G. Angionija predstavili prevajalec Vasja Bratina, tržaški gost dr. Miran Košuta ter 
urednica Slovenske matice (kot izdajateljice knjige) dr. Ignacija Fridl Jarc. - Od 
16:00 do 17:00 bo v drugem preddverju CD veselo srečanje pri stojnici B24 koroške 
Založbe Fran; svoje knjige bo podpisoval mag. Franc Merkač, sociolog, pesnik in 
umetniški strugar lesenih objektov. - Ob 18:30 se bo na pisateljskem odru z 
avstrijskim literatom Vladimirjem Vertliebom prevajalec in teatrolog dr. Štefan Vevar 
pogovarjal »o Lucii, Rozi in vseh vmesnih postajah«. - Ob 19:00 bo v debatni 
kavarni pogovor o begunstvu potekal ob izidu romana »Kruh, prah« tržaškega 
pisatelja in režiserja Marka Sosiča. 

V četrtek, 22.11. ob 17:00 se bo na 1. programu Radia Slovenija z oddajo „Studio 
od 17-ih“ o domoljubju pričelo obeleževanje jutrišnjega dneva pesnika in generala 
Rudolfa Maistra. Zvečer bo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor potekala 
državna proslava, saj letos mineva natanko sto let od Maistrove akcije za 
osvoboditev Maribora izpod nemške oblasti in za obrambo severne slovenske 
narodnostne meje. Več Ljubljančanov se bo na proslavo odpeljalo z avtobusom ob 
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12:00 iz Tivolija. - Na dan državnega praznika (ki sicer ni dela prost dan), jutri, v 
petek, 23.11. ob 11:00 pa bo v Ljubljani predsednik RS Borut Pahor vročil 
odlikovanje „red za zaluge“ Zvezi društev general Maister ter njenemu predsedniku 
mag. Milanu Lovrenčiču. Obema odlikovancema bomo v imenu našega kluba lahko 
tudi osebno čestitali in se priporočili za nadaljnje dobro sodelovanje. 

V petek, 23.11. ob 17:00 bo pesniku in generalu Maistru posvečena tudi oddaja 
„Studia od 17-ih“, ki jo bo 1. program Radia Slovenija prenašal neposredno s 
pisateljskega odra na SKS - Slovenskem knjižnem sejmu. - Že prej, od 16:00 do 
17:00 bo v »fotoconi« SKS svoje knjige podpisoval naš štajerski prijatelj Branko 
Lenart, dolgoletni predsednik Društva Člen 7 za pravice štajerskih Slovencev. - Od 
19:30 do 20:30 pa bodo v Štihovi dvorani CD gostili koroškega pisatelja in člana 
SAZU Florjana Lipuša, mojstra slovenske besede in nedavnega dobitnika avstrijske 
državne nagrade za leto 2018. - Tudi v nedeljo bo SKS gostil zamejske slovenske 
ustvarjalce: ob 13:00 tri Tržačane in že ob 10:00 priljubljeno otroško pesnico Lenčko 
Kupper s Koroškega. 

Že kar tu pa naj opozorim še na poseben »dodatek h knjižnemu sejmu«: v 
ponedeljek, 26.11. ob 11:00 bo v dvorani Slovenske matice v Ljubljani (Kongresni 
trg 8, 1. nadstropje) srečanje s slovenskim literarnim bardom ter starosto, in sicer 
ob izidu knjige novinarke in publicistke Darke Zvonar Predan »Boris Pahor – najini 
pogovori«. Predstavitve se bo udeležil tudi Boris Pahor – član Slovenske matice in 
avtor več del v njeni izdaji; pogovor bo vodil Pahorjev tržaški rojak Ivo Jevnikar, 
časnikar in publicist. Vstop je prost, število sedežev pa seveda omejeno. 

Še do sobote, 24.11. (med 8:00 in 18:00) bo v Impuls-Centru v Seebodnu 
(Thomas Morgenstern Platz 1) odprta razstava „Ptujski umetniki v Seebodnu", na 
kateri se predstavljajo Dušan Fišer, Jernej Forbici, Tomaž Plavec in Rok Golob. 

Do ponedeljka, 26.11. lahko obiščete BV-galerijo v Celovcu (Feldkirchnerstr. 31), 
kjer slike, likovne objekte in video klipe razstavljata slovenska gosta Mojca 
Zlokarnik ("Nemo govorjenje“) in Dominik Olmiah Križan („Horizonti - Slikarstvo - 
Novi mediji“). 

Še nekaj izbranih najav povsem na kratko! 

Danes, v četrtek, 22.11. do 12:00 je dan odprtih vrat na Zvezni gimnaziji in realni 
gimnaziji za Slovence v Celovcu (Janežičev trg / Janežič-Platz 1). 

Drevi, v četrtek, 22.11. ob 18:00 bo na Dunaju (Praterstr. 25/I., 20. okraj) dr. Erwin 
Köstler imel predavanje »Ivan Cankar & Michael Guttenbrunner na Dunaju". 

V četrtek, 22.11. ob 18:00 bodo v generalnem konzulatu Republike Slovenije v 
Celovcu odprli razstavo kiparja, oblikovalca in arhitekta Petra Marolta "Ritem 
(de)konstruktivizma“ in slikarke Agate Pavlovec „Princip ženska“; glasba: folklorna 
skupina iz Bele krajine; na ogled ob ponedeljkih, sredah in petkih dopoldne do marca 
2019. 

V četrtek, 22.11. ob 18:30 bodo v Šentandražu v Labotski dolini v Galeriji II (hišna 
štev. 56) odprli razstavo Dušana Kirbiša „Vor"; uvod: Jernej Kožar; glasba: 
Kernfusion; na ogled do 12.1.2019. 



V petek, 23.11. od 10:00 do 17:30 bo v Pavlovi hiši v Potrni/Laafeld 30 pri Radgoni 
posvet v sodelovanju s celovško KKZ »Slovenščina v družini«. Več na 
office@pavelhaus.at . - Prav tako v Pavlovi hiši bo v soboto, 24.11. ob 15:00 dr. Eva 
Tropper vodila po razstavi "Štajer-Mark". 

V petek, 23.11. ob 18:00 bodo v Domu prosvete v Tinjah o temi »Migracija – šansa 
ali nevarnost za Evropo« razpravljali Lojze Peterle, Tamas Deutsch (Fidesz), Eugen 
Freund, Manfred Sauer in Jochen Bendele. 

V petek, 23.11. ob 18:00 bo v Liznjekovi domačiji na Borovški cesti 63 v Kranjski Gori 
predavanje »Konec prve svetovne vojne«, in sicer v okviru (do 2.12. odprte) razstave 
Gornjesavskega muzeja Jesenice »Karavanke – prostor povezav in razhajanj«. 

V soboto, 24.11. ob 8:00 s parkirišča v ljubljanskem Tivoliju odhajajo na avtobusni 
izlet po poteh Rudolfa Maistra in njegovih borcev (v Ptuj in Haloze) člani Društva 
general Maister Ljubljana. 

V soboto, 24.11. ob 18:00 bo v k&k središču v Šentjanžu v Rožu v okviru otroškega 
abonmaja »Kakajček« gostovalo Miškino gledališče Kukuc s predstavo 
»Mineštralala«. 

V soboto, 24.11. ob 20:30 bo pri Miklavžu (gostilna Ogris) v Bilčovsu na plesu SPD 
Bilka igral znani slovenski ansambel »Modrijani«. 

V nedeljo 25.11. ob 15:00 bo v Velikovcu v kulturni dvorani Lipa (2.-Maistrasse 10) 
koncert ob 20-letnici pevske skupine „Lipov cvet“; poleg jubilantke bosta zapela še 
„Mladi Akzent“ in vokalna supina „Lipa“. Čestitamo! 

V nedeljo 25.11. ob 18:00 bo ob bližnji 170. obletnici smrti Prešernove smrti v 
župnijski dvorani v Cerkljah na Gorenjskem (nedavno za novi mandat potrjeni) 
bilčovški dekan in predsednik Krščanske kulturne zveze - KKZ mag. Janko Krištof 
ponovno izvedel recital „Krst pri Savici“ - ob glasbeni spremljavi pianista Tonča 
Feiniga in v režiji Aleksandra Tolmaierja. Recital je zdaj na voljo tudi na CD-ju. 

Prevaljski »Mohorjani« so v sozaložništvu z Občino Prevalje in Občino Ravne na 
Koroškem ob 120. obletnici rojstva dr. Franca Sušnika pripravili ponatis njegove 
pred pol stoletja izdane knjige »Koroški zapisi«. Novo izdajo so likovno opremili s 
slikarskimi deli domačih slikarjev Benjamina Kumpreja, Andreja Grošlja, Leandra 
Fužirja, Franca Boštjana, dr. Janka Sušnika, Mojce Kovač, Bojana Golje in Janeza 
Šibile. V novembru si knjigo lahko nabavite po prednaročniški ceni 15 EUR. Knjigo 
lahko naročite po e-pošti zalozba@mohorjan.si . 

Toliko in še več čezmejnega se dogaja! Lep pozdrav in vse dobro do prihodnjič! 

Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani 
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