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Pred enim stoletjem, s plebiscitom 10. 10. 1920, so avstrijski       
koroški Slovenci in Slovenke postali manjšina. Manjšinske pravice 
so bile zapisane v Državni pogodbi oz. Mirovni pogodbi iz Saint 
Germaina (10. 09. 1919). 

Pred plebiscitom so bile dane slovesne obljube, da bosta Republika 
Avstrija in Dežela Koroška enakopravna domovina nemško in slo-
vensko govore im državljankam in državljanom, sodeželankam in
sodeželanom. Provizori na koroška deželna skupš ina je pred ple-
biscitom sprejela slovesno izjavo. 

»Dolo anje novih državnih meja po prvi svetovni vojni in razpadu
habsburške monarhije 1918 je bilo povezano s težavami povsod 
tam, kjer je bilo prebivalstvo ve jezi no, tako tudi na Koroškem. V
zgodovini so se bíli številni boji za mejo, spomin nanje pa obi ajno
oblikujejo zmagovalci ali tisti, ki se za to imajo. 

Predplebiscitna propaganda, ki se je na obeh straneh vodila dvoje-
zi no, je na Koroškem zapustila trajne sledove. Plebiscit je odlo ilo
slovensko prebivalstvo Koroške, saj je s skoraj 60 % glasovalo za 
Avstrijo. Prvi  so smele voliti tudi ženske.

10. oktober 1920 pa za Koroško ni pomenil za etek novega, do-
brega sožitja, kakršnega so si zaradi danih obljub pri akovali ko-
roški Slovenci in Slovenke. 

Nasilje, pod katerim je prebivalstvo trpelo v asu komaj minule
vojne in ki se je nadaljevalo v povojnih bojih in predplebiscitni pro-
pagandi, se je proti slovenskemu prebivalstvu po plebiscitu še 
stopnjevalo. 

eprav je ve ina že tako redko posejanih intelektualcev deželo

zapustila oziroma morala bežati, so tisti, ki so ostali na Koroškem, 
kljub hudim represijam ponovno vzpostavili slovensko društveno 
in kulturno življenje ter leta 1929 ustanovili Slovensko prosvetno 
zvezo (SPZ), predhodnico današnjih krovnih kulturnih organizacij 
koroških Slovencev, Slovenske prosvetne zveze (SPZ) in Krš anske
kulturne zveze (KKZ). 

S Koroško slovensko stranko so v letih 1921 do 1934 dosegli po 
dva mandata v Koroškem deželnem zboru, z ustanavljanjem za-
sebnih šol (denimo v Šentrupertu v Velikovcu ali Šentpetru pri Šent-
jakobu v Rožu) poskušali omogo iti koroškim Slovencem in
Slovenkam boljšo izobrazbo, želeli izboljšati njihov socialni in go-
spodarski položaj z ustanovitvijo Zveze koroških zadrug leta 1921, 
se trudili za reformo utrakvisti nega šolskega sistema ali za usta-
vitev protislovenske propagande na koroških kmetijskih šolah. 

Brez teh prizadevanj, ki sta jim botrovala neomajno prepri anje in
mo na vztrajnost, koroškim Slovencem in Slovenkam kot etni no-
jezikovni narodni skupnosti ne bi uspelo prestopiti praga v drugo 
avstrijsko republiko. 

Rezultati popisov prebivalstva iz let 1923, 1934 in 1939 potrjujejo 
uspeh manjšini sovražne deželne politike, saj se je število Slovenk 
in Slovencev na Koroškem v primerjavi s popisom iz leta 1910 
zmanjšalo skoraj za polovico (1923) oz. tretjino (1934, 1939). 

Dramati ni upad slovensko govore ega prebivalstva na Koroškem
pa ni bil le posledica na ina spraševanja oz. jezikovnih/narodnos-
tnih kategorij, po katerih se je spraševalo (npr. 1923 po jeziku, v 
katerem kdo misli, 1934 kateremu kulturnemu krogu se kdo po uti
pripadajo ega ali 1939 po maternem jeziku) ali dela uradnika, ki je
izpolnjeval popisno polo, ampak predvsem posledica socio-eko-
nomskih razmer, osebnega in poklicnega okolja, dejavnosti      

nemškonacionalnih društev (Koroškega Heimatdiensta/Kärntner 
Heimatdienst, Nemškega šolskega društva/Kärntner Schulverein 
Südmark, Koroške službe za posredovanje zemljiš /Kärntner
Bodenvermittlungsstelle), represivne deželne politike in cerkvenih 
oblasti, ki so pogosto hitele izpolnjevati namere dežele, o emer
pri ajo spremembe imen v mati nih knjigah, in odlo bah deželne
vlade. 

Razlog za hitro izginotje Slovencev pa je bila tudi hegemonialna 
kreacija nove narodnosti, vindišarjev, ki kljub znanstveno ovrženi 
vindišarski teoriji vse do danes obstajajo kot neka vmesna katego-
rija, kar dokazuje neprekinjeno politiko divide et impera dežele  
Koroške od 1920-ih let do novejše dobe.« 

Marija Wakounig: Kärntner Sloweninnen und Slowenen 1920–2020 / Koroški Slovenci in Slovenke 1920–2020. 
V: Hafner, Gerhard idr. (izd.). Problemi in perspek ve narodnih skupnos  100 let po koroškem plebiscitu. 

Celovec: Mohorjeva 2020. Prevod dt>sl: Sonja Kert Wakounig. 
.

 
Zanimivo 

Štetje leta 1939 je bilo že pod nacisti no oblastjo. Z Vindišarji vred
(Vindišarje je druga avstrijska republika prevzela od nacistov, ki so 
jih iznašli) so našteli 43.179 »slovanskih« Korošcev, toliko, kot od 
1910 dalje ne ve , ker so za napa ne podatke zagrozili z visokimi
kaznimi. Leta 1951 so jih našteli 42.095, torej skoraj nespreme-
njeno. To pomeni, da se je manjšina kljub vsem represijam s pri-
bližno dvotretjinskim deležem ohranila do državne pogodbe, velika 
asimilacija se je za ela šele potem.

Druga avstrijska republika bi asimilacijo lahko zadržala, e bi
hotela, potencial je bil še tu, vendar se je odlo ila za drugo pot.
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Koroški deželni zbor 28. septembra 1920 pod deželnim upraviteljem Arthurjem Lemischem 
v slovesni proklamaciji obljubi varstvo slovenske narodne in jezikovne posebnosti. 

  Straža, Maribor, 11. 10. 1920 
  Jutro, Ljubljana, 15. 10. 1920

Jutro, Ljubljana, 14. 10. 1920   
Jutro, Ljubljana, 14. 10. 1920   

PRVI PREGON 
Slede  tem parolam so še kruteje za eli odstranjevati vse slovenske 
sledi na Koroškem, pobirali so dvojezi ne napise, Slovence odpuš-
ali iz služb, jih poniževali, napadali iz zasede, požigali in uni evali 

njihove domove, cerkve in kradli slovensko lastnino. Ve  tiso  Slo-
vencev je moralo bežati v Jugoslavijo. 
Tisti, ki so ostali, so se morali deklarirati in so bili pod stalnim, 
dvojnim nadzorom: deželnih oblasti in nemškonacionalnih zdru-
ženj, duhovniki še dodatno pod drobnogledom ordinariata krške 
škofije.  
Duh, v katerem je potekal koroški obrambni boj, so nacional-
socialisti opisali tako: 
»Zarotniška skupnost koroških bojevnikov, ki po ve ini tudi danes 
zavzemajo vodilna mesta v gibanju (namre  nacisti nem, op. pis.), 
je kratko za tem ponesla misli Adolfa Hitlerja v gore in oddaljene 
doline Koroške. Saj je bil koroški obrambni boj prvo vzplapola-
nje nacionalsocialisti nega gibanja na skrajnem jugu nemškega 
prostora. Tu je bila mala neznana dežela, ki se je z orožjem v roki 
priznavala k Nem iji, leže i tedaj brez mo i na tleh!« 

Ostmark Jahrbuch za leto 1941, str. 361. V: France Škerl, ibid.

1930: 10 let po plebiscitu 
»Volja ve ine se ne bo uklanjala neutemeljenim zahtevam neznatne 
manjšine. Cerkev, šola in javnost morajo pomagati, da se manjšina 
na Koroškem izravna v eno kulturno enoto z ve ino, to je, da manj-
šina izgine in utone v nemštvu, da bo na Koroškem en sam narod.« 

Arthur Lemisch v slavnostnem govoru ob desetletnici plebiscita. V: France Škerl, ibid.

Odlomek iz Lemischevega govora 25. 11. 1920. 
V: Kärntner Landsmannschaft, št. 85, 15. 12. 1920. Arhiv Teodor Domej.

Sporo ilo in program. V: Kärntner Landsmannschaft, 
št. 80, 20. 10. 1920. Arhiv Teodor Domej.

»Z atejem sem veliko govoril o neposredni plebiscitni dobi. Menil je, da so 
mnogi nasedli koroški propagandi. Odlo itev za Avstrijo jim je prinesla veliko 
sramotenja in roganja, tudi sosedov in ljudi iz sosednjih vasi. Po plebiscitu so 
bili ›zmagovalci‹ na vasi in v okolici pijani  zmage in so se dolgo izogibali sta
rega ateja in sploh Kova eve hiše. Izkušnje v sedemdese h le h – trganje 
tabel, nasilje, pri katerem so sodelovali podivjani sosedi – so ateju vzele vsako 
zaupanje v pravi nost avstrijske države.« 

dr. Vladimir Wakounig, roj. 1947, iz pogovorov z o etom Jožefom Wakounigom (1909–1998), 
p. d. Kova em iz Mlin  v Žitari vasi.

Po plebiscitu sledi psovanje, pljuvanje, pretepanje Slovencev vse do 
umorov iz golega nacionalisti nega sovraštva.  
 
 

Imperializem koroške nemške politike ima neko posebno 
noto, ki ga uvrš a med najhujše, kar ima svet na tem po-
dro ju pokazati. Zelo je radodaren z obljubami, kadar ho e 
s takimi obljubami odvrniti nevarnost, ki v neki zgodovinski 
situaciji grozi njegovi oblasti nad koroškimi Slovenci: pohodi 
pa te obljube takoj, ko ta nevarnost mine. 

France Škerl: Koroška v boju za svobodo. V: B. Grafenauer, L. Ude, M. Veselko: Koroški zbornik. 
Ljubljana: Državna založba Slovenije 1946. 

Nasilje po vaseh je bil tudi odziv na signale oblasti 
 
V lanku Sporo ilo in program, objavljenem 10 dni po plebiscitu 
v propagandnem glasilu Kärntner Landsmannschaft je zapisano: 
»Ho emo se znebiti vseh tistih, ki so škodovali svetemu miru naše 
domovine, nobene sprave z njimi, le gnus, gladek, isti obra un, 
potem pa strgajmo namizni prt med nami in njimi.«

25. november 1920, poldrugi mesec po plebiscitu 
Lemisch na prvi seji provizori nega koroškega deželnega zbora po 
plebiscitu glede na 15.278 Slovencev, ki so glasovali pri plebiscitu 
za Jugoslavijo, izjavi, da imajo koroški Nemci le eno loveško dobo 
asa, da »zapeljance« privedejo nazaj h koroštvu (sic: k nemštvu). 

»Po koroških navadah mora biti to koroško delo dovršeno.« Dom, 
šola, cerkev morajo pri tem sodelovati.

In tako je bilo. Slovensko asopisje je poro alo o poplebiscitnem 
nasilju na Koroškem:
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ÖSTERREICHISCHER STAATSVERTRAG 
ARTIKEL 7 

 
 

1. Österreichische Staatsangehörige der slowenischen und kroati-
schen Minderheiten in Kärnten, Burgenland und Steiermark      
genießen dieselben Rechte auf Grund gleicher Bedingungen wie 
alle anderen österreichischen Staatsangehörigen, einschließlich 
des Rechtes auf ihre eigenen Organisationen, Versammlungen 
und Presse in ihrer eigenen Sprache. 

 
2. Sie haben Anspruch auf Elementarunterricht in slowenischer oder 

kroatischer Sprache und auf eine verhältnismäßige Anzahl          
eigener Mittelschulen; in diesem Zusammenhang werden Schul-
lehrpläne überprüft und eine Abteilung der Schulaufsichtsbehörde 
wird für slowenische und kroatische Schulen errichtet werden. 

 
3. In den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens, des Burgen-

landes und der Steiermark mit slowenischer, kroatischer oder       
gemischter Bevölkerung wird die slowenische oder kroatische 
Sprache zusätzlich zum Deutschen als Amtssprache zugelassen. 
In solchen Bezirken werden die Bezeichnungen und Aufschriften 
topographischer Natur in slowenischer oder kroatischer Sprache 
wie in Deutsch verfaßt. 

 
4. Österreichische Staatsangehörige der slowenischen und kroati-

schen Minderheiten in Kärnten, Burgenland und Steiermark       
nehmen an den kulturellen, Verwaltungs- und Gerichtseinrich-
tungen in diesen Gebieten auf Grund gleicher Bedingungen wie 
andere österreichische Staatsangehörige teil. 

 
5. Die Tätigkeit von Organisationen, die darauf abzielen, der kroa-

tischen oder slowenischen Bevölkerung ihre Eigenschaft und ihre 
Rechte als Minderheit zu nehmen, ist zu verbieten.

AVSTRIJSKA DRŽAVNA POGODBA 
LEN 7 

 
 

1    Avstrijski državljani slovenske in hrvaške manjšine na Koro-
škem, Gradiš anskem in Štajerskem uživajo iste pravice pod 
enakimi pogoji kot vsi drugi avstrijski državljani, vklju no s 
pravico do lastnih organizacij, zborovanj in tiska v svojem last-
nem jeziku. 

 
 
2.   Avstrijski državljani slovenske in hrvaške manjšine na Koro-

škem, Gradiš anskem in Štajerskem imajo pravico do osnov-
nega pouka v slovenskem ali hrvaškem jeziku in do 
sorazmernega števila lastnih srednjih šol; v tej zadevi bodo 
šolski u ni na rti pregledani in bo ustanovljen oddelek šolske 
nadzorne oblasti za slovenske in hrvaške šole. 

 
3.   V upravnih in sodnih okrajih Koroške, Gradiš anske in Šta-

jerske s slovenskim, hrvaškim ali mešanim prebivalstvom je 
slovenski ali hrvaški jezik dovoljen kot uradni jezik dodatno 
k nemškemu. V takih okrajih bodo ozna be in napisi topograf-
skega zna aja prav tako v slovenš ini ali hrvaš ini kot v nem-
š ini. 

 
4    Avstrijski državljani slovenske in hrvaške manjšine na Koro-

škem, Gradiš anskem in Štajerskem so udeleženi v kulturnih, 
upravnih in sodnih ustanovah v teh pokrajinah pod enakimi 
pogoji kot drugi avstrijski državljani. 

 
 

5.   Dejavnost organizacij, ki merijo na to, da odvzamejo hrva-
škemu ali slovenskemu prebivalstvu njegov zna aj ali pravice 
kot manjšine, se mora prepovedati. 

 

len 7 ADP je tudi 65 let po sprejetju samo deloma uresni en: 
 
 
Lastne organizacije. Samo v obliki društva, brez samoupravnih pristojnosti in brez javnopravnega 
statusa. 
Tisk v lastnem jeziku. Slovenski mediji ne dobivajo sorazmerno enakih podpor kot nemški mediji, 
stalno so v finan nih stiskah, zato je kakovost pomanjkljiva. Medijska oskrba v lastnem jeziku je 
nezadostna. 
Osnovni pouk. Samo za k dvojezi nemu pouku prijavljene otroke v ljudski šoli. Dvojezi na vzgoja v 
otroških vrtcih ni zakonsko urejena, na sekundarni stopnji (od 5. razreda naprej) ni ve  normalnega 
dvojezi nega pouka. 
Uradni jezik. Na papirju velja v manj kot polovici dvojezi nih ob in, v praksi se želja po uporabi 
slovenš ine v ve ini primerov ignorira tudi v teh ob inah. Ni dovolj uradnikov, ki bi obvladali         
slovenski jezik, slovenš ina se uporablja le s pomo jo tolma ev. Na prevode v pisni obliki se aka       
nesorazmerno dolgo. 
Slovenš ina pred sodiš i. Dopuš ena samo pred tremi majhnimi okrajnimi sodiš i, ne pa pred     
sodiš i v Velikovcu, Celovcu in Beljaku, ki so pristojna za ve ino dvojezi nega ozemlja. 
Dvojezi na topografija. Samo 20 % tega, kar bi morali uresni iti 1955, niti polovica tega, kar bi bilo 
treba uresni iti po pravosodju ustavnega sodiš a iz leta 2001. 
Enakopravna udeležba na kulturnem podro ju. Pospeševanje za narodno skupnost že od 1995 dalje 
ni bilo povišano, dejansko se je znižalo za ve  kot polovico. 
Enakopravna udeležba v upravnih in sodnih ustanovah. Pomanjkanje dvojezi nih sodnikov, ve  kot 
25 let ni bil prevzet v sodno službo niti eden. Nikjer ni razvidno, kje delujejo dvojezi ni uradniki.   
Ni zagotovljeno, da bi v javni službi imeli dvojezi ni kandidati prednost. 
Prepoved manjšini sovražnih organizacij. Mrtvo pravo, nikoli ni bilo niti poskusa prepovedi          
protimanjšinske dejavnosti. 
Štajerska. Za štajerske Slovence ni uresni ena niti ena sama to ka dolo il lena 7. 

Obljuba: 
»… da bode skrbel za njih duševno in gospodarsko povzdigo 
ravno tako, kakor za ono nemških prebivalcev. Podrobni na rt, 
kako je izvesti ta na ela, se bo po zopetni združitvi izdelal spo-
razumno z zastopniki koroških Slovencev.« 

Koroški deželni zbor, 1920 
 
 
Kaj se je v resnici zgodilo? 
 
Še pred plebiscitom, novembra 1918, je postala nemš ina edini 
uradni jezik na Koroškem. Vse dvojezi ne napise so odstranili, 
zvezne in deželne zakonske liste in druge uradne publikacije so  
izdajali le še v nemš ini. Tako je še danes. 
 
 
DRUGI PREGON 
1942, 1944: 22 let po plebiscitu 
Nasilje in nemškonacionalna miselnost sta dosegla višek 
ne love nosti v drugi svetovni vojni. 
Nacisti so predvidevali ponovno etni no iš enje Koroške. Leta 
1942 so se že pri ele deportacije koroških Slovenk in Slovencev. 
Izvedbo na rtov je prepre il edinole nadaljnji potek vojne. 

 
 
 

 
1955: 35 let po plebiscitu 

len 7 ADP 
 
S Pogodbo o obnovi neodvisne in demokrati ne Avstrije (Avstrijsko 
državno pogodbo), ki jo je Avstrija dosegla samo, ker se je lahko 
sklicevala na upor koroških Slovencev proti nacizmu, je koroško 
slovensko srenjo prežel val upanja, da bodo kon no svobodno 
zadihali in zaživeli tudi koroški Slovenci in Slovenke. 
Pozno, a vendarle, bo prišel napovedani razcvet! len 7 ADP je za 
koroške Slovenke in Slovence postal MAGNA CHARTA manjšinskih 
pravic. 

Kaj je prinesla Avstrijska državna          
pogodba? 
 
1945–1955: ⬆ Dvojezi no šolstvo za vse na dvojezi nem        
ozemlju Koroške. 
 
1957: ⬆ Ustanovitev Slovenske gimnazije. 
 
Po dveh viških je sledil usodni udarec:  
1958: ⬇⬇⬇ Ukinitev obveznega dvojezi nega šolstva za vse. 

 
 
Kaj pa danes – ali Avstrija izpolnjuje       
obveznosti iz 7. lena ADP? 
 
Lastne organizacije?  Do danes le na ravni društvenega prava, 
brez možnosti zastopanja kolektivnih pravic. Politi na pluralnost 
zahteva posodobitev in ureditev trdnejšega statusa zastopstva. 
 
Tisk?  Brez podpore Republike Slovenije edini asopis koroških 
Slovencev poleg cerkvenega lista ne bi mogel izhajati. 
 
Pouk?  Še vedno je dvojezi ni pouk omejen na prve štiri letnike 
osnove šole, v sodobnem šolstvu bi moral biti dvojezi ni pouk tudi 
na sekundarni stopnji, torej do konca šolske obveznosti; ni zakon-
ske ureditve za dvojezi ne otroške vrtce; slovenš ina je edini pred-
met, katerega pou evanje omogo a šele privolitev staršev. 
 
Uradni jezik?   Pravica do uporabe je nepregledna pravna džungla 
s številnimi omejitvami, nekatere kršijo celo evropsko pravo; komaj 
katera dvojezi na ob ina ima zaposlene, ki obvladajo slovenš ino, 
razpisi delovnih mest ne upoštevajo znanje slovenš ine kot po -
trebno/zaželeno kvalifikacijo, obrazcev v slovenš ini pogosto ni na 
voljo itd. 
 
Topografija?  Od okoli 830 dvojezi nih krajevnih napisov, pred-
videnih po 7. lenu ADP, jih stoji komaj 164; zaradi ureditve v 
ustavnem rangu, sklenjene 2011 od avstrijskega parlamenta, je 
onemogo ena pritožba na nacionalni ravni. »Dvojezi na topogra-
fija« (5. odst. 7. lena), ki zaobsega poleg dvojezi nih krajevnih      
napisov tudi cestna imena in kažipote, se le redko upošteva.  
 
Delovanje protislovenskih organizacij? ⬇ Kljub temu, da 7. len 
ADP v 5. odstavku prepoveduje obstoj in delovanje protimanjšin-
skih organizacij, je bila komaj 4 dni po podpisu ADP obnovljena 
ena najstarejših protislovenskih organizacij: Kärntner Schulverein 
Südmark (Koroško šolsko društvo Südmark). Nekaj mesecev kas-
neje sta bili ustanovljeni še društvi Kärntner Abwehrkämpferbund 
(Zveza koroških brambovcev) in Arbeitsgemeinschaft für Südkärn-
ten, poznejši Kärntner Heimatdienst (KHD). Glavni cilji delovanja 
Heimatdiensta so bili usmerjeni v odpravo o prisilnem »slovenskem 
pouku«, zahtevo po delitvi slovenskega prebivalstva v vindišarje in 
(nacionalne) Slovence z namenom zmanjševanja pravkar priznanih 
manjšinskih pravic in druge protislovenske zahteve. 
 
Leta ⬇⬇ 2011 so ta protislovenska društva brez demokrati ne    
legitimacije merodajno sooblikovala »kompromis o dvojezi nih      
napisih«. 

24 kategorij koroških Slovenk                   
in Slovencev 
 
Iz enostavne ureditve lena 7 ADP, ki predvideva enotni standard 
zaš ite na celotnem dvojezi nem ozemlju, je avstrijski zakono -
dajalec skozi leta ustvaril na mo  zapleten konstrukt: 
Eni smejo uporabljati slovenš ino na sodiš u, ne pa na ob ini, drugi 
imajo dvojezi ni vrtec, ne pa napisov in uradnega jezika, tretji spet 
imajo napise in šolo, ne smejo pa uporabljati slovenš ine na         
sodiš u ... – takih kategorij za Slovenke in Slovence na Koroškem      
je 24. 
Še strokovnjaki jih ne spregledajo, kako naj se spozna preprosti 
lovek? 

 
RAZCVET? 
Ko je šlo za pregon, so našli vse kraje, kjer so živeli Slovenci. Pri 
drugih priložnostih (urejanju dvojezi nih šol, uradnega jezika na 
ob inskih uradih, pogajanjih za dvojezi ne krajevne napise), 
zanje niso ve  vedeli. 

 Kraji, iz katerih so izseljevali koroške Slovenke in Slovence v drugi svetovni vojni. Vir: Nedelja.

Stališ e Republike 
Avstrije v letu 2020 

2004: Demonstracija mladih ob 3. obletnici neuresni itve 
razsodbe Ustavnega sodiš a za kraj Škocjan 

Schaschl, Johannes W. (izd.): 
Als Kärnten seine eigenen 
Kinder deportierte 
(Ko je Koroška deportirala 
lastne otroke). 
Celovec: Mohorjeva 2012. 
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»Na prevratu«, film still, 2020 »Na prevratu«, film still, 2020 »Na prevratu«, film still, 2020 

»Na prevratu«, film still, 2020 

NA PREVRATU 
Jugovzhodna Koroška 1918–1920 
 
Dokumentarno-izobraževalni film govori o burnem dogajanju v 
asu od razpada avstro-ogrske monarhije leta 1918 do koroškega 

plebiscita 10. oktobra 1920 v etverokotu med Velikovcem, rno 
na Koroškem, Slovenj Gradcem in Radljami ob Dravi, s težiš em na 
Mežiški dolini z obmo jem Dravograda. Naslov filma se zgleduje 
po podnaslovu Prežihovega romana Požganica – roman iz prevra-
tnih dni. Tudi vsebinsko se deloma naslanja nanj, deloma sledimo 
tudi Malgajevi zgodbi.  Dogajanje na tem ozemlju je seveda posta-
vljeno v širši geografski in asovni okvir. Zanj sta se na vojaškem 
in diplomatskem podro ju potegovali obe novonastali državi. 
 
V uvodu je na kratko prikazano življenje naših prednikov v avstro-
ogrski monarhiji, opisane so razmere med prvo svetovno vojno, na-
kazani so vzroki za razpad te države in kako se je ta odražal na 
obravnavanem obmo ju. Skušali smo se vživeti v izjemno zaplete-

nost razmer na ozemlju, ki je hitro prehajalo iz rok v roke, in so 
prebivalci, ki so pripadali slovenskemu in nemškemu narodu, vsaki  
ravnali pa  tako, kot jim je najbolje kazala situacija, a takšno rav-
nanje se je obojim pogosto maš evalo. Strnjeno, kajti problematika 
je izjemno obsežna in kompleksna, smo predstavili plebiscit. Ob 
tem obravnavamo tudi libeliški primer in ga na koncu zabelimo z 
ugotovitvijo, da jugoslovanska država prebivalcev Libeli  za domo-
ljubno dejanje ni nagradila, a tudi Republika Avstrija ne koroških 
Slovencev, saj so se morali še naprej boriti za osnovne narodnostne 
pravice, njihovo število se je vse bolj manjšalo, a vendar so se kot 
manjšina obdržali in do akali boljše razmere v skupni Evropi. 
 
Nam, ki smo ostali pod jugoslovansko državo, na mo no okrnje-
nem, a vendarle strnjenem slovenskem ozemlju, je bilo v narod-
nostnem smislu veliko bolje, a morali smo bojevati druga ne boje. 
Nazadnje smo si izborili samostojno slovensko državo in se tudi mi 
vklju ili v skupno Evropo, tako da smo s svojimi rojaki onstran meja 
po nenavadnih poteh zgodovine na neki na in spet združeni. A boji, 
taki ali druga ni, nas še vedno akajo. 

NA PREVRATU 
Jugovzhodna Koroška 1918–1920 
 
 

dokumentarno–izobraževalni film 
Dolžina: 32 minut  
 

Producent: 
Koroški pokrajinski muzej, zanj: mag. Tadej Pungartnik 
 
Avtor: 
dr. Marjan Linasi 
 
Scenarij: 
dr. Marjan Linasi 
 
Režija: 
Tomo Novosel 
 
Pripovedovalec: 
Aljaž Gol er 
 
Interpretacija citatov: 
Miha Švalj, Maša Flogie 
 
Slovenj Gradec, september 2020 
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Koroški deželni arhiv. V: Klemen i , 
Matjaž/Klemen i , Vladimir: Prizadevanja  
koroških Slovencev za narodnostni obstoj    
po drugi svetovni vojni. Celovec-Ljubljana-
Dunaj: Mohorjeva 2006/2007: 177.

Celovec 2017: Koroški Slovenci in Slovenke pred koroško deželno vlado zahtevajo omembo slovenš ine kot drugega deželnega jezika v novi deželni ustavi (foto: Sonja Kert-Wakounig).

Dvojezi en kažipot iz monarhije. 
Tabla je fizi no ohranjena in v lasti Franca 

Polzerja ml. iz Vesel v ob ini Škocjan 
(foto: Niko Polzer).

»Anleitung zur Verwaltung des Gemeinde-
Eigenthums« (Navod, kako gre s srenjsko 
lastnino gospodariti). Tiskala založba    
Ferdinand Kleinmayr v Celovcu, okoli leta 
1850; dokument iz arhiva Karla Hrena.

Deželni zbor na Južnem Tirolskem je leta 2018 sklenil trijezi ne osebne 
izkaznice: italijansko-angleško-nemško oz. ladinsko. 
Vir: https://www.stol.it/artikel/politik/landtag-sagt-ja-zu-dreisprachi-
ger-identitaetskarte-fuer-suedtiroler [1. 10. 2020].

Slovenci v Italiji imajo dvojezi ne osebne izkaznice. 
Vir: https://www.primorski.eu/novice/195214- 
v-edadu-prva-dvojezina-osebna-izkaznica- 
BAPR201347 [1. 10. 2020]. 

Dvojezi ne osebne izkaznice v Avstriji niso na voljo. Kdor želi 
uporabljati slovenske obrazce, mora že vnaprej vedeti zanje in 
jih izrecno zahtevati.

Stanje  2020

NE MILOST, AMPAK PRAVICA 
je uporaba slovenš ine na uradih, meni tudi avstrijski ustavni 
pravnik Bernd-Christian Funk 
 
 
 

2004 
 
»Ustavi me policist. Vozila sem prehitro. ›Grüß Go ! Sie waren etwas schnell 
unterwegs.‹ (Dober dan, bili ste nekoliko prehitri.) Res sem bila za malenkost 
preko dovoljene hitros . ›Wirklich, kann aber nur wenig drüber gewesen 
sein.‹ (Kaj res? Pa ni moglo bi  dos  ez.)  
›Na ja, ich verwarne Sie einmal nur.‹ (No ja, zaenkrat vas samo opomnim.) 
In mi izstavi kazenski mandat v višini 25 €. ›Lahko to dobim tudi v slovenš ini? 
– Kann ich das auch in Slowenisch haben?‹ ›Was, Slowenisch? Dann wird es 
aber teurer, dann muss ich Sie anzeigen.‹ (Kaj, slovensko? Potem bo pa dražje, 
v tem primeru vas moram prijavi .) 
Torej ni  kulance za slovenš ino. Pla ala sem znesek in ostala brez sloven
skega izvoda. Verjetno sem še razka ila policista s tem, da sem ›sitnarila‹ za 
slovenš ino. Ostal je grenek priokus, da si le siten in povzro aš težave zaradi 
slovenš ine.« 

Sonja Kert-Wakounig, roj. 1968 
 

»RAZCVET« na podro ju uradnega jezika 
 
n  1867: ⬆ Država priznava enakopravnost vseh v deželi obi ajnih 

jezikov v šoli, na uradu in v javnem življenju (19. len Državnega 
temeljnega zakona – Staatsgrundgesetz 1867). 

 
n  1890: ⬆ Cesarsko sodiš e dovoli uporabo slovenš ine pred ma-

gistratom v Celovcu (po zadnjem ljudskem štetju 3,5 % celov-
škega prebivalstva uporablja slovenski jezik, zato slovenš ina 
velja za v deželi obi ajni jezik). 

 
n  1918: ⬇ Nemš ina postane edini uradni jezik na Koroškem. Vse 

dvojezi ne napise odstranijo, zvezne in deželne zakonske liste 
izdajajo le še v nemš ini. 

 
n  1955:     Slovenski in hrvaški jezik sta dopuš ena kot uradni 

jezik dodatno k nemškemu v upravnih in sodnih okrajih Koroške, 
Gradiš anske in Štajerske s slovenskim, hrvaškim in mešanim 
prebivalstvom (Državna pogodba z Dunaja za vzpostavitev 
neodvisne in demokrati ne Avstrije – ADP). »Enakopravnost« iz 
Državnega temeljnega zakona je razvrednotena s formulacijo, 
da je »slovenš ina dopuš ena kot uradni jezik dodatno k nem-
škemu«. 

 
n  1977: ⬇ Samo še 1/3 dvojezi nega ozemlja ima pravico do upo-

rabe slovenš ine kot uradnega jezika. Samo še 67 % koroških 
Slovenk in Slovencev ima pravico do uporabe slovenš ine na ob-
inskem uradu, na sodiš u samo 55 % (Zakon o narodnih skup-

nostih). Pravica se je vzela 45 % koroških Slovenk in Slovencev. 
 
n  2000:     Ustavno sodiš e dolo i, da je slovenš ina dopuš ena 

kot uradni jezik v ob inah, kjer je skozi daljše obdobje živelo 
najmanj 10 % slovenskega prebivalstva. 

 
n  2001:     Ustavno sodiš e dolo i, da je treba postaviti dvojezi ne 

topografske napise v tistih krajih, kjer je skozi daljše obdobje 
živelo najmanj 10 % slovenskega prebivalstva. 

 
n  2006: ⬇ Ustavno sodiš e spremeni svoj lastni kriterij in odredi, 

da se 10-odstotni delež slovenskega prebivalstva ne nanaša ve  
na daljše obdobje, temve  samo še na zadnje ljudsko štetje iz 
leta 2001. 

 
n  2011: ⬇⬇ Vrnitev v stanje iz leta 1977 z dodatnim poslabša-

njem: v ob inah Škocjan in Dobrla vas smejo uporabljati sloven-
š ino odslej le ob ani iz dolo enih krajev, drugi pa ne. To je 
prinesel t. i. »Koroški memorandum« oz. »Kompromis o dvoje-
zi nih krajevnih napisih«. Dolo ilo krši evropsko pravo – skle-
njeno pa je v ustavnem rangu, kar onemogo a pritožbo na 
nacionalni ravni. 

 
n  2017: ⬇⬇ Koroška zapiše v deželno ustavo, da je deželni jezik 

samo nemški. Protest mladine in drugih koroških Slovenk in Slo-
vencev ni pomagal. 

 
n  2020: ⬇ Na Koroškem je 36 dvojezi nih ob in. Samo na 14-ih 

je mogo e uporabljati slovenš ino kot uradni jezik, na dveh do-
datnih pa le delno (Dobrla vas, Škocjan). Dvojezi no spletno 
stran imajo samo 4 ob ine. 

 

 
KAJ PA VI RAZUMETE POD »RAZCVET«? 

PRIMERI DOBRE STARE PRAKSE

PRIMERI DOBRE NOVE PRAKSE

++
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KRONOLOGIJA U ENJA 
 
n  1869: ⬇ Ustanovitev utrakvisti ne šole. Slovenski jezik se upo-

rablja samo, dokler u itelji nimajo vtisa, da otrok zna dovolj
nemško in lahko sledi nemškemu pouku. Namen je imprejšnje
ponem enje otrok s slovenskim maternim jezikom. Mnogi u i-
telji znajo slovensko le rudimentarno.  

n  1938: ⬇† Nacisti ni režim slovenš ino v javnosti prepove, po -
zneje tudi slovenskega pouka ni ve .

n  1946: ⬆ V Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu se ustanovita za-
sebna slovenska kmetijsko-gospodinjska šola in prvi slovenski 
vrtec na Koroškem. 

n  1955: ⬆ V asu, ko je Avstriji po številnih vojnih zlo inih šlo za
podpis Avstrijske državne pogodbe, naj bi se v znak sprave in 
sožitja na Koroškem vsi u ili nemško in slovensko, zato se uvede
obvezen pouk slovenš ine za vse. ⬇ Že 4 dni po podpisu ADP
pa ustanovijo šolsko društvo Kärntner Schulverein Südmark, ki 
nemudoma za ne z intenzivno agitacijo proti dvojezi nemu
pouku. 

n  1957: ⬆⬆⬆ Ustanovitev Slovenske gimnazije v Celovcu. Za-
etno zamisel dvojezi ne gimnazije torpedira Kärntner Heimat-

dienst, ki izhaja iz tega, da samo slovenska šola ne bo obstala 
dolgo. 

n  1958: ⬇⬇⬇ Po ve letni agitaciji društev Kärntner Schulverein
Südmark in Kärntner Heimatdienst obvezno dvojezi no šolstvo
ukinejo in starši svoje otroke lahko odjavijo od dvojezi nega
pouka. Zaradi številnih pritiskov, groženj z odpovedjo službe in 
drugih groze ih nevše nosti se od dvojezi nega pouka odjavi
10.588 otrok. Od okoli 13.000 u encev ostane prijavljenih k
dvojezi nemu pouku samo še 2.286. Ta udarec je za koroške
Slovence usoden. 

n  1959: ⬇ Sprejme se Zakon o manjšinskem šolstvu, z njim pa
na elo prijave k dvojezi nemu pouku. Kdor želi, da se njegov
otrok šola v slovenskem jeziku, ga mora prijaviti. Otrok lahko 
obiskuje pouk slovenš ine samo, e mu to dovolijo starši. Slo-
venš ina je edini jezik, ki se sme pou evati samo z dovoljenjem
staršev. 

n  1989: ⬆⬆ Ker v Celovcu žive i Slovenci ne najdejo ustrezne iz-
obraževalne ponudbe in je dežela Koroška no e ustvariti z ar-
gumentom, da Celovec ni v veljavnostnem obmo ju manj -
šins košolskega zakona, Mohorjeva družba (ob za etnem uporu
deželnih organov) ustanovi privatno dvojezi no ljudsko šolo z
varstvom. Iz gospodinjske šole v Šentpetru nastane Višja šola za 
gospodarske poklice.  

n  1990: ⬆⬆ Starši na Ustavnem sodiš u iztožijo pravico do jav-
nega dvojezi nega pouka v Celovcu. Uvede se zakonsko dolo-
ilo, ki omogo i dvojezi en pouk tudi zunaj veljavnostnega

obmo ja manjšinskošolskega zakona, e se pojavi potreba. V
Celovcu se ustanovita javna dvojezi na ljudska šola in dvojezi na
zvezna trgovska akademija. 

n  1999: ⬇ Deželni glavar Haider odpravi pogoj dvojezi ne kvali-
fikacije za ravnatelje dvojezi nih šol.

n  2000: ⬆ Starši na Ustavnem sodiš u iztožijo pravico, da se dvo-
jezi ni pouk, ki je bil dotlej omejen na prve tri šolske stopnje,
nadaljuje tudi na etrti šolski stopnji. Dotlej se je na tej stopnji
pou evala slovenš ina le kot predmet.

n  2016: ⬆ Deželni šolski svet uvede dolo ilo, da imajo dvojezi no
kvalificirani ravnatelji prednost. 

n  2018:  Od skupaj 55 ravnateljic/ravnateljev na ljudskih šolah
jih ima dvojezi no kvalifikacijo samo 32.

n  2020: ⬇ Ob inski svet v Grabštanju soglasno sklene zahtevo,
da grabštanjsko ljudsko šolo vzamejo iz veljavnostnega obmo ja
dvojezi nega šolstva, eprav zadeva ni v ob inski pristojnosti.

»Leta 1957, novembra, sem po zaklju eni izobrazbi na celovškem u ite
ljiš u dobila zaposlitev kot u iteljica na ljudski šoli v Libu ah. Bila sem 
u iteljica z dušo in telesom ter se skupaj s številnimi drugimi Slovenci po 
bridkih le h vojne in sklenitvi Avstrijske državne pogodbe veselila nove 
dobe, ki naj bi napo ila. Naša družina je bila na ›seznamu‹. Sezname so 
pred in med vojno spisovali lani ali simpa zerji Kärntner Heimatdien
sta (KHD) in tako sporo ali imena zavednih Slovencev nacistom, ki so jih 
vzeli za podlago za poznejše deportacije ali druge represije. Moj stric 
Stanko je bil nekaj asa v koncentracijskem taboriš u v Dachauu. Živo se 
spominjam, kako je mama leta 1942, ko so mimo naše hiše vozili rde i 
avtobusi s slovenskimi depor ranci, v bridkem joku spravljala skupaj 
stvari, saj je pri akovala, da bodo prišli tudi po nas. 
Na za etku šolskega leta 1958/59 sem bila po 14 dnevih nenadno pre
meš ena iz Libu  na drugo šolo, v nemški kraj v nedostopnem gorskem 
okolju. V nekaj dneh sem si morala poiska  sobo za bivanje, tja je vozil 
avtobus, od postaje pa je bilo še uro hoda. Kot razlog za to skrajno neo
bi ajno ravnanje je šolska oblast navedla ›službene razloge‹. Po nasil
nem za ranju slovenš ine v vojnem asu so potrebovali slovenske 
u iteljice in u itelje in morali šele ustvari  kadre, zato je bil dogodek še 
posebno nenavaden. V Preimsu na Svinški planini sem bila približno 3 
tedne, nakar so me spet poslali nazaj. 
Medtem so na dvojezi nem ozemlju, tudi na libuški šoli, izvedli t. i. ›šol
sko stavko‹. KHD je že ves as hujskal pro  slovenš ini na šolah in trdil, 
da so nezadovoljni starši. Ti so menda stavkali in otrok niso pošiljali v 
šolo. Od drugih sem izvedela, da so v Libu ah v s h dneh poslali šolsko 
is lko tako reko  na razpotja, da je otroke ulovila že na po  in jih odvr

nila od prihoda v šolo, eš da pouk odpade. 
Vsem je bilo jasno, da niso stavkali starši, temve  da so tukaj bili v 
ozadju drugi akterji. Moj primer pa kaže na to, da so pri tem nasilnem 
aktu sodelovale celo šolske oblas . Mene kot zavedno slovensko u ite
ljico v tem asu o itno niso želeli ime  na prizoriš u.« 

Nežka Kert (roj. Srienc), roj. 1937

»V šoli. Razredni arka nas sprašuje po osebnih podatkih. Najprej vpraša 
po državljanstvu, nato po materinš ini. Odgovorila sem, da sem rojena 
v Celovcu in da je moj materni jezik slovenš ina. Razredni arka pa sploh 
ni razumela, kako je to sploh mogo e. Še dvakrat je vprašala, ali je pra
vilno razumela. Nato je argumen rala, da Avstrijka ne more ime  slo
venš ine za materni jezik. Res sem bila šokirana in užaljena.« 

Pia Blažej, roj. 1997 
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Agitacijski letak v kampanji za 
odjavo otrok od dvojezi nega
pouka leta 1958, ki na diskrimi-
nacijski na in zavaja javno
mnenje s trditvijo, da je Uredba  
o dvojezi nih šolah protiustavna.
Iz zbornika Janko Pleterski:      
»Avstrija in njeni Slovenci,  
1945–1976«. Ljubljana: Inštitut 
za narodnostna vprašanja, 2000, 
str. 174.

Seznam Kärntner Heimat-
bunda o »sumljivih« koroških 
Slovencih, na podlagi takih ali 
podobnih seznamov so nacisti 
izseljevali Slovence. 
V: Schaschl, Johannes W. 
(izd.): Als Kärnten seine eige-
nen Kinder deportierte (Ko je 
Koroška deportirala lastne 
otroke). Celovec: Mohorjeva 
2012.

19. maj 1982. Mazaška akcija proti Slovenski gimnaziji v Celovcu, ki so jo ozna ili
»koncentracijsko taboriš e« (foto: arhiv Naš tednik).

(Prevod agitacijskega letaka)

Korošci! Matere, o etje!
V asu najve je zmede in pod pritiskom okupacijskih sil je bila
v letu 1945 sprejeta 
Koroška uredba o prisilni šoli 
Uredba je v nasprotju z Avstrijsko ustavo, naravno pravico star-
šev, da dolo ijo u ni jezik za njihove otroke, ter s Konvencijo
združenih narodov. 
Zdaj imate kon no pravico, da svoje otroke osvobodite pouka
slovenš ine.
Do najpozneje ponedeljka, 6. oktobra tega leta vložite to zah-
tevo pri vodstvu šole. 
Zahtevo je treba opremiti s kolkom za 6 šilingov, oddajo pa jo 
lahko starši sami ali pa otrok. 

Združenje staršev za obvezne šole na Koroškem za vsebino odgovoren Josef Mair, Velikovec.

⬆ Prijave k dvojezi nemu pouku

⬇ Prijave k dvojezi nemu pouku 
so v prvem šolskem letu visoke (45,21 %), z nadaljevanjem šolanja 
padajo, v 5. šolski stopnji je prijavljenih samo še 12,08 % otrok  
(podatki za šolsko leto 2019/20: 6046).

++
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DVOJEZI NE TOPOGRAFSKE OZNAKE

KPM – Koroški pokrajinski muzej 
KSŠŠK – Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem 
SKUP – Iniciativa Slovenski konsenz za ustavne pravice/Initiative Konsens für Verfassungsrechte

Pogosto govorimo le o dvojezi nih krajevnih napisih. Pa je topo-
grafija veliko ve . Topografske oznake zajemajo kažipote, cestna 
imena, hišna in ledinska imena, napise na javnih stavbah in še kaj. 
Koroškim Slovencem vsiljeni kompromis o dvojezi nih krajevnih 
napisih iz leta 2011 je širši pomen pojma topografija zožil zgolj na 
majhni del krajevnih napisov. Tej spremembi botruje tudi na osnovi 
tega kompromisa sprejeto zakonsko dolo ilo, ki ta ozki pomen to-
pografije postavlja v ustavni rang. 
 
⬇ Od pravice do širše topografije v celotnem pomenu je koro-
škim Slovenkam in Slovencem ostala le pravica do krajevnih 
napisov. 

⬆ Okoli 830 dvojezi nih krajevnih napisov predvideva Avstrij-
ska državna pogodba. 
 
  1972, julija: Deželni glavar Sima odredi postavitev 205 dvo-       
je zi nih krajevnih napisov. 
 
⬇⬇⬇ 1972, oktobra: 62 let po plebiscitu 
Rušenje dvojezi nih krajevnih napisov po intenzivni kampanji 
Kärntner Heimatdiensta. 

 
    1977: 67 let po plebiscitu 
Samo kraji s 25-odstotnim deležem slovenskega prebivalstva do-
bijo pravico do dvojezi nega krajevnega napisa (Uredba o topogra-
fiji kot priloga k Zakonu o narodnih skupnostih iz leta 1976). To je 
91 napisov. Postavijo jih 70. 
 
⬆ 2000: 80 let po plebiscitu 
43 postopkov pred Ustavnim sodiš em 
Ustavno sodiš e Republike Avstrije je v obdobju od 13. 12. 2001 
do 25. 2. 2011 v triinštiridesetih postopkih odlo ilo, da se morajo 
postaviti dvojezi ne krajevne table v krajih, kjer je 10-odstotni 
delež Slovencev. Potemtakem bi moralo stati na Koroškem 394 
dvojezi nih krajevnih tabel. Republika Avstrija in Dežela Koroška 
sta odlo be ignorirali skozi 10 let. 
 
⬇⬇ 2006: 86 let po plebiscitu 
 

 

»V asu kratko po tem, ko je avstrijsko ustavno sodiš e leta 2001 razso
dilo, da mora Škocjan ime  dvojezi en krajevni napis, sem na po  v 
službo v avtu poslušala glavna jutranja poro ila na avstrijskem radiu. 
Poro ali so o razsodbi in novinarka je vprašala nekaj škocjanskih ob a
nov po mnenju. Neki ob an, ki ga osebno poznam, je izjavil, da bo dvo
jezi en napis v Škocjanu, e ga bodo postavili, lastnoro no spet izruval. 
Cela avstrijska in širša javnost je torej slišala, kako nekdo napoveduje 
pro pravno, nasilno in rasis no dejanje, pa to zanj ni imelo nobenih 
posledic.« 

Sonja Kert-Wakounig, roj. 1968

»Pravo je treba spoštova . To ne gre brez izpolnjevanja lenov, v katerih 
je zapisano. Strup za demokracijo je, e visoki predstavniki države velja
vno pravo postavljajo pod vprašaj.« 

Irmgard Griss, bivša predsednica avstrijskega vrhovnega sodiš a. Kleine Zeitung, 28. 09. 2020 

!

!

Zemljevid z dvojezi nimi krajevnimi imeni na podlagi ljudskega štetja dne 31. 12. 1910. 
Izd. Statistische Zentralkommission. Wien: Verlag der Staatsdruckerei 1918. V: Klemen i , Vladimir: Koroška – 

karta in imenik slovenskih in nemških krajevnih imen. Maribor: Založba Obzorja 1972. 

»Ustavno sodiš e nam je hotelo vsiliti dodatne dvojezi ne krajevne 
napise. Odgovorili smo z namestitvijo majhnih dodatnih tablic in 
s tem vzpostavili pravno pravilno stanje. […] Kot v Pliberku in Dobrli 
vasi bomo zatorej vse dvojezi ne krajevne table nadomestili z 
enojezi nimi in jim dodali slovenske tablice. Tako bo manjšini dan 
status, ki ji pripada, ve insko prebivalstvo ne bo preobremenjeno 
in bomo izpolnili, kar smo obljubili. Koroška bo enojezi na!« 

Deželni glavar Haider v pismu približno 44.000 volilnim upravi encem na Koroškem, ki so se udeležili 
poprejšnjega (spornega) glasovanja o krajevnih tablah in se izrekli proti dvojezi nim tablam. 

 
⬇ Negativna ocena Avstriji v predmetu »demokracija«: 
»Pravna država, ki še po petih letih ni v stanju uresni iti razsodb 
ustavnega sodiš a, ima hude demokrati ne deficite. Kdor pozna  
avstrijsko dušo, sme domnevati, da je nespoštovanje razsodb        
najvišjih sodiš  brez kakršnihkoli pravnih ali politi nih posledic 
mogo e le zato, ker je bila pravica prisojena etni ni manjšini, s        
katero se že odsihmal ravna ma ehovsko. e bi šlo za druge insti-
tucije ali (mo ne) družbene skupine, bi bila taka razsodba že zdav-
naj uresni ena.« 

Univ. Prof. DDr. Günther Pallaver, Inštitut za politi ne vede Univerze v Innsbrucku (2007) 
 
⬇ 2011: 91 let po plebiscitu 
Od »kompromisa« s koroškimi Slovenci o dvojezi nih krajevnih na-
pisih je delež, merodajen za pravico do dvojezi nega krajevnega 
napisa, 17,5 % slovenskega prebivalstva.

1972: Nasilno odstranitev 
dvojeti ne krajevne tabel v 
Žamanjah v ob ini Škocjan 
so – kot v mnogih drugih 
krajih na Koroškem – upri-
zorili kot povorko in slavje. 
Policija ni posegala.

2006: Deželni glavar Haider in poznejši deželni glavar Dörfler nameš ata protiustavne in za koroške Slovence 
in slovenski jezik ponižujo e dodatne tablice.

Naselja, ki naj bi dobila dvojezi ne napise v skladu z memorandumom, ki so ga aprila 2011 
podpisali predstavniki koroških Slovencev, koroške deželne vlade in zvezne vlade. 

394 KRAJEV

164 KRAJEV

»Koroška bo enojezi na«, 
oglaša deželni glavar Haider 
v koroškem asopisju,      
prestavlja table in nameš a 
poniževalne, male napise v 
razli nih oblikah ter izvede 
glasovanje o tem, ali naj se 
obstoje i zakoni izpolnijo  
ali ne.

!

⬇ Od okoli 830 dvojezi nih krajevnih napisov, predvidenih po 
7. lenu ADP, smo naposled kon ali pri 164 dvojezi nih tablah.
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V OGLEDALU UMETNOSTI

KPM – Koroški pokrajinski muzej 
KSŠŠK – Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem 
SKUP – Iniciativa Slovenski konsenz za ustavne pravice/Initiative Konsens für Verfassungsrechte

Karl Vouk: F*CK VfGH – 358 vs. 164, c-print, 841 x 1189 mm, 2020

Karl Vouk: Ideal in resni nost, c-print, 841 x 1189 mm, 2020

Ustavno sodiš e Republike Avstrije (VfGH – Verfassungsgerichtshof der Republik Österreich) je v obdobju od                  
13. 12. 20011 do 25. 2. 20112 v 43 postopkih odlo ilo, da se morajo postaviti dvojezi ne krajevne table v krajih, kjer 
je 10-odstotni delež Slovencev. Avstrijski parlament je pod vodstvom SPÖ in BZÖ v kolaboraciji z ÖVP, FPÖ in Zelenimi 
26. 7. 2011 prepre il vsebinsko izvedbo judikature Ustavnega sodiš a in zvišal odstotek na 17,5 % (objava v BGBl. I 
št. 46/2011) – nova ureditev je bila sklenjena v ustavnem rangu z dvotretjinsko ve ino. Tako imenovana »konsenzna 
skupina«, na katere predlog so se sklicevale parlamentarne stranke, je bila 2. 4. 2009 odlikovana z »evropsko držav-
ljansko nagrado« Evropskega parlamenta3.  
 
EU od za etka leta 2016 vodi postopek proti Poljski zaradi razli nih pravnih reform. Vladi v Varšavi o ita, da krati 
neodvisnost sodstva in spodkopava delitev oblasti4. 
 
Dne 12. 9. 2018 je EU sprožila postopek proti Madžarski zaradi suma tehtnih prekrškov proti pravni državni in evrop-
skim vrednotam, mdr. spodkopavanju neodvisnega sodstva5. 
 
1      VfGH G213/01, V62/01 ua, VfSlg. 16404. 
2      VfGH V124/10 ua, VfSlg. 19313. 
3      Amtsblatt der Europäischen Union C108/2, 12. 5. 2009. 
4      https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/eu-kommission-vertragsverletzungsverfahren-polen-einflussnahme-justiz [KV 30. 10. 2019]. 
5      https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/Das-EU-Parlament-stimmte-fuer-Verfahren-gegen-Ungarn;art391,3005311 [KV 30. 10. 2019]. 

KPM – Koroški pokrajinski muzej 
KSŠŠK – Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem 
SKUP – Iniciativa Slovenski konsenz za ustavne pravice/Initiative Konsens für Verfassungsrechte

»Die Tä gkeit von Organisa onen, die darauf abzielen, der kroa schen oder slowenischen Bevölkerung ihre Eigenscha  und ihre Rechte als Minderheit zu nehmen, ist zu verbieten.« 
Österreichischer Staatsvertrag, Ar kel 7 Abs. 5 

»Dejavnost organizacij, ki merijo na to, da odvzamejo hrvaškemu ali slovenskemu prebivalstvu njegov zna aj in pravice kot manjšine, se mora prepoveda .« 
Avstrijska državna pogodba, 5. odst. 7. l.

++



Prirojena napaka 
 
»Leta 1984 so razpisali ravnateljsko mesto na ljudski šoli v Škocjanu. Že 
17 let sem pou evala na šoli, leto dni bila tudi provizori na ravnateljica 
ter usposobljena za pou evanje v slovenš ini in nemš ini. V prostem 
asu sem pela v dvojezi nem cerkvenem zboru ter vodila slovenski otro

ški zbor in gledališko skupino. Prijave k dvojezi nemu pouku so iz leta v 
leto naraš ale. Prej so u itelji odsvetovali staršem, da bi otroke prijavili 
k pouku slovenš ine. U itelj, ki je naposled zasedel ravnateljsko mesto, 
ni znal slovensko. Bil je glavnošolski u itelj in še nikoli ni pou eval na 
ljudski šoli. Vodil pa je nemški pevski zbor v Sin i vasi in z njim nastopal 
pri vsaki proslavi desetega oktobra. Pozneje mi je bivši škocjanski 
župan, ki je bil leta 1972 eden glavnih pri podiranju dvojezi nih krajev
nih napisov, razložil, zakaj nisem dobila ravnateljskega mesta: ker imam 
prirojeno napako (sem Slovenka) in to celo priznam. Poznala sem nje
govo mater, skoraj ni znala nemško.« 

Helka Mlinar, roj. 1947 
Objavljeno v Franc Kukovica (ur.): Pri evanja u iteljstva. Celovec: Drava 2004. 
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DISKRIMINACIJA SLOVENŠ INE DANES

KPM – Koroški pokrajinski muzej 
KSŠŠK – Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem 
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Karl Vouk: Koroški triptih 2, 74 x 222 cm, mixed media, 2005 (zbirka KGLU Slovenj Gradec)

Nedelo, 5. 6. 2005

Koroški triptih 2 
 
Leta 2001 je koroški Slovenec Vladimir Smrtnik postal vodja Urada 
za narodno skupnost pri koroški deželni vladi. Dve leti pozneje, 
2003, je bil Smrtnik izvoljen za predsednika koroškoslovenske 
Enotne liste, ki je kandidirala pri ob inskih volitvah, nakar so se 
zanj pri ele poklicne nevše nosti. Zaradi kriti nih politi nih izjav 
so ga poleti za tri mesece kazensko premestili na naravovarstveni 
oddelek, vendar se je nato vrnil, saj ni bilo pravega razloga za od-
poklic od funkcije. V avstrijski ustavi je namre  zapisano, da je 
»uradnikom zagotovljena svoboda politi nega delovanja«.  
 
Potem ko je Smrtnik junija leta 2003 predstavil zasebno spletno 
stran, kjer so med drugim objavili tudi okoli 1.000 dvojezi nih kra-
jevnih imen in obrazce za uporabo slovenš ine na uradih, in se je 
vrh tega še udeležil akcije samoovadb, s katerimi so koroški Slo-
venci s pomo jo namenske, prehitre vožnje skozi le nemško ozna-
ene kraje dosegli, da je o dvojezi nih napisih moralo odlo ati 

ustavno sodiš e, so ga dokon no odpoklicali z mesta vodje Urada 
za narodno skupnost in ga premestili na naravovarstveni oddelek, 
ki je med drugim pristojen za kanalizacijo. 
 
Na podlagi te zgodbe je nastal »Koroški triptih 2«, predstavljen leta 
2005 v okviru »Kulturnega tedna koroških Slovencev« v Celovcu, 
ob 50-letnici neizpolnjevanja Avstrijske državne pogodbe.  

Oktobra 2015. Nogometaš koroškega kluba ASKÖ Wölfnitz je na tekmi proti slovenskemu nogometnemu klubu 
iz Sel nosil znak posebne vrste: pod rde imi nogavicami je bilo videti številko »88«, prikriti znak neonacistov za 
hitlerjev pozdrav (h je osma rka v nemški abecedi). 

Diskriminacija v javnem prostoru 
 
»Diskriminacija v javnem prostoru, torej nor evanje, zmerjanje, 
grožnje, fizi no nasilje Slovenke in Slovence na Koroškem spremlja 
že od nekdaj. Sicer se je situacija poboljšala, ni pa potrebno dolgo 
iskati, da najdemo koga, ki je diskriminacijo doživel na lastni koži. 
Diskriminacija je postala bolj prikrita, prefinjena, skoraj ›umetno-
stna‹: argumente ji nudijo celo (dolo eni) zastopniki in zastopnice 
slovenske narodne skupnosti sami, ki govorijo o dobrem sožitju, 
medtem ko potrebo po izboljšanju oziroma dejanski uresni itvi 
pravic postavljajo na stranski tir. – In s tem prikimavajo trditvam 
kot so: ›Sami pravite, da vam gre dobro, kakšne pravice sploh še 
potrebujete?‹ 
 
Neresni na bi bila trditev, da ni ljudi, ki bi podprli interese sloven-
ske narodne skupnosti na Koroškem, eprav niso nujno njen del. 
Ljudje znajo tudi razumeti, so ustvovati in se oglasiti v primerih 
javne sovražnosti. Vendar pa se v družbi, ki zagotavljanja manjšin-
skih pravic ne dojema kot dolžnost, ne moremo uditi, da je diskri-
minacija še vedno (pre)pogost pojav.« 

Rok Selan (KSŠŠK): Odklon slovenskega jezika v javnem prostoru. V: Naše vse je upor 
 Izd.: KSŠŠD, KSŠŠG, KSŠŠK. Dunaj-Gradec-Celovec 2020.

Du ols Jugo 
 
»Po ustni maturi na gimnaziji v Vetrinju sem s sošolci stala na hodniku, 
akali smo na ocene. Pa je nenadoma stopil do mene u itelj, ki je osem 

let pou eval nemš ino v mojem razredu. Vprašal me je: ›Dei Vota oabei
tet jo bei da Posolnica, oda?‹ (Saj tvoj o e dela pri Posolnici, kajne?). 
Ime slovenske ban ne ustanove je izgovoril popa eno. Nikoli prej še ni 
naslovil tako privatnega vpašanja name, zato sem bila za udena. Po 
nemško sem odgovorila in obenem popravila njegov napa ni izgovor: 
›Ja, na Posojilnici.‹ Potem je vprašal: ›Wos haaßt´n des?‹ (Kaj pa to po
meni?). Nisem prav razumela, na kaj meri, in sem odgovorila: ›Ne vem.‹ 
Nato mi je rekel: ›Du ols Jugo miasast des oba schon wissn!‹ (Ti kot 
Jugo bi morala to pa že vede .). Bila sem zelo prizadeta.« 

Julia Spitzer, roj. 1994

Plin v garderobi 
 
»Igrali smo nogometno prvenstveno tekmo pro  Grebinju. Vodili smo s 
tremi goli in na koncu zgubili s 4:3. Ko so doma ini dali etr  gol, je 
skozi zvo nik zazvonelo: ›4 zu 3 für Österreich‹ (4 pro  3 za Avstrijo). Ko 
smo šli z igriš a pro  garderobam, pa so soigralcu rekli: ›Geht´s glei 
eine, dos Gas is schon aufgedraht.‹ (Le pojdite noter, plin je že odprt.). 
To se je zgodilo v sezoni 2007/08 v Koroški ligi.« 

Anonimno, roj. 1975

SAK 
 
»Ko sem igral v mladinski ekipi Slovenskega atletskega kluba, se nam je 
dos krat zgodilo, da so nas zmerjali, ker smo Slovenci. Spomnim se na 
primer neke nogometne tekme leta 2006 v Celovcu, ko so starši otrok 
nasprotnega moštva s stranskih linij igriš a vpili na nas: ›Scheiß Jugos, 
schleichts eich iba die Karawanken!‹ (Usrani Jugo , spravite se preko 
Karavank!). Bili smo otroci v staros  11 ali 12 let.« 

Jonatan Wakounig, roj. 1994

Holt die Goschn, du Tschusch! 
 
»V vlaku na po  v šolo smo se našli vedno is , igrali karte, nekateri tudi 
šah, drugi so hitro prepisovali doma e naloge, ki jih doma niso zmogli 
naredi . Vsekakor smo bili živahni, se smejali in si pripovedovali to in 
ono – seveda v slovenš ini. V zgodnjih 1970 ih le h je bilo ozra je vse 
bolj napeto, 1974 pa so na demonstraciji, ki jo je organiziral Kärntner 
Heimatdienst, nosili tablo z napisom ›Das große Gi ! Slowenisches 
Gymnasium in Klagenfurt‹ (Veliki strup. Slovenska gimnazija v Celovcu). 
Bil sem dijak tega ›strupa‹. Z ve ernim vlakom so se vozili tudi voza i 
(delavci, dnevni migran ), številni med njimi ›vindišarji‹, ki niso znali 
prave nemš ine. Od njih smo pogosto slišali psovke in pozive kot ›Geht´s 
obe iba die Karawanken!‹ (Spravite se preko Karavank!) in ›Holt die 
Goschn, du Tschusch!‹ (Drži gobec,  uš!). e pa je v katerem od njih 
prekipelo, se je spravil nad nas in smo prejeli klofute, kar je fantu 12 let 
vzelo sapo.« 

Karl Vouk, roj. 1958  
Sprehod v Pliberku 
 
»Nekega dne meseca aprila pred približno 13 le  sem bil s prijatelji na 
ve ernem sprehodu po Pliberku. Ko je že bila jutranja ura, sva ostala le 
še dva in tudi midva sva bila na po  domov. Poklicala sva avtobus, ki 
vozi no ne žurerje in žurerke na dom. Sedela sva pred neko stavbo in se, 
kot vedno, po doma e, se pravi v podjunš ini, pogovarjala, ko sva zasli
šala krik: ›Scheiß Jugos, vaschwindets ham!‹ (Usrani Jugo , zginite 
domov!) Ko sva pogledala v smer, iz katere sva zaslišala dretje, sva vi
dela dva fanta približno enake staros  kot midva.  
Z norimi o mi sta hitela pro  nama in naju s pestmi tepla po glavi. Vse 
je trajalo le kako minuto ali dve, nato sta zbežala. Vendar sem bil jaz 
tako krvav v obrazu, da so ljudje, ki so bili pri e dogodka, poklicali re
šilce in z njimi so prišli tudi policaji. Mene so odpeljali v bolnico, storilca 
pa so policaji kmalu nato prijeli. Kljub temu, da sta bila znana kot prete
pa a, se jima tudi tokrat ni kaj zgodilo, policis  so celo predlagali za 
kazen le pla ilo slabih 100 evrov. Nato nisem šel ve  v Pliberk žurat, 
podjunsko pa seveda še vedno govorim v javnos , ob vsaki priložnos .« 

Dorian Krištof, roj. 1990
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Kärntner Landsmannschaft, št. 1, 5. 1. 1919. Arhiv Teodor Domej.

Kleine Zeitung, 22. 9. 2020

len 7 zahteva prepoved organizacij, »ki merijo na to, da se 
slovenskemu prebivalstvu odvzamejo pravice kot manjšina«. 
 
In kako si KHD predstavlja prihodnost? 
n  Manjšina naj simpati no oblikuje razmerje do ve ine. 
n  Manjšina naj bo zmerna pri svojih zahtevah. 
n  Slovenske zastopniške organizacije naj pohvalijo vzorno avstrij-

sko manjšinsko politiko. 
n  Podpirajo naj se zahteve koroškega ve inskega prebivalstva       

nasproti Sloveniji zlasti v vprašanju skupine nemško govore ih 
v Sloveniji. KHD govori o »nemški narodni skupnosti« in zahteva, 
da se kot taka sprejme v ustavo Republike Slovenije. 

 
Kaj pa Republika Avstrija? 
⬇ Ne le v preteklosti, tudi v novejši dobi v avstrijski politiki obi ajno 
obveljajo predlogi Kärntner Heimatdiensta: 
n  Dvojezi nih tabel ni 830, ne 394, niti 273, pa  pa 164 (2011). 
n  V koroško deželno ustavo je kot deželni jezik zapisana samo 

nemš ina (2017). 
n  Avstrija se v zadnjih letih pospešeno posve a vprašanju nemško 

govore ih v Sloveniji.  
 
Druge države, npr. Nem ija, imajo za svoje manjšine velikodušne 
rešitve: dolo ijo dvojezi no ozemlje in ne preštevajo manjšine. 
Manjšinske pravice tako niso odvisne od deleža manjšine v nekem 
obmo ju. 

⬇ Kärntner Heimatdienst se požvižga na razsodbe Ustavnega      
sodiš a in neprikrito pove: »394 dvojezi nih krajevnih tabel je za 
KHD nesprejemljivo.« 

Der Kärntner, 4/2009 
 
⬇ Spravo in sožitje v prihodnosti si Kärntner Heimatdienst pred-
stavlja tako: »Kärntner Heimatdienst se bo tudi v prihodnje zoper-
stavil zahtevam po dvojezi nih krajevnih napisih za kraje, kjer živi 
le malo Slovencev.« 

Der Kärntner, 4/2009 
 
⬇ Za uresni itev razsodb Ustavnega sodiš a so se Slovenci morali 
še pogajati, kar je pravne države že samo po sebi nevredno. Med 
pogajalci so bili tisti, ki so Slovencem skozi desetletja zavestno kra-
tili pravice. Ob zid postavljenim slovenskim pogajalcem pa Kärntner 
Heimatdienst sporo a: 
»S slovenske strani med pogajanji imenovano število 273 krajevnih 
napisov je ve inski narod sprejel zelo slabo in mnogi so številko 
ocenili kot nesramno.« 

Der Kärntner, 5/2011

Kaj pa danes? 
⬇ Kärntner Heimatdienst (KHD) še vedno zanika, da je sloven-
ski jezik tudi deželni jezik in odklanja govoriti o slovenskem 
ali dvojezi nem poselitvenem obmo ju. 
»Tudi KHD se je izrekal in se vedno spet izreka proti – pogosto na-
klepno uporabljanim – napa nim formulacijam, kot so te, da ob-
stajata na Koroškem dve narodni skupnosti, dva deželna jezika in 
dvojezi no obmo je. To KHD vedno spet graja tudi nasproti ORF-u  
in drugim medijem, prav tako kot se zavzema pri ORF-u za to,       
da se na Koroškem oz. v Avstriji uporabljajo nemška imena za     
Ljubljano in Maribor (in druga mesta) …« 

Der Kärntner, 12/2008 
 
⬇ Koroški tisk to ubogljivo sprejema, medtem ko obi ajno »poza-
blja« navajati slovenska krajevna imena v lastni deželi. To kljub 
temu, da koroški Slovenci in Slovenke novinarje in asopisne hiše 
pogosto na to opozarjajo. Tudi v letu 2020 medijem »tehni no ne  
uspe« pisati slovenskih imen pravilno. 

Der Kärntner, 12/2008 
 
⬇ Kärntner Heimatdienst zaenkrat ne vidi potrebe po spremembi 
šolskega sistema, vendar oznanja, da se bo tega vprašanja seveda 
nemudoma spet lotil, » e bi starši to želeli«. 

Der Kärntner, 12/2008 
 
⬇ Kärntner Heimatdienst in Kärntner Abwehrkämpferbund se 
vedno spet pritožujeta nad »neenakim obravnavanjem nemško -
koroških vernikov v primerjavi s slovenskimi«, kar se po njunem 
mnenju dogaja v številnih cerkvah, ter slovenskim oziroma dvoje-
zi nim duhovnikom o itata, da sejejo prepir in konflikte v farnih 
ob estvih. »Tudi tukaj obe organizaciji soglašava.« 

Der Kärntner, 12/2008

V demokrati ni družbi in pravni državi oblikujejo konsenz demo-
krati no izvoljeni zastopniki v najvišjem gremiju demokrati ne 
države, parlamentu, kjer se po presoji in uskladitvi razli nih mnenj 
sprejemajo zakoni. 
Ustava države in njeni zakoni so konsenz na najvišji ravni. 
 
Ozra je zaupanja je odvisno od uresni evanja tega konsenza. 
 
Povojni konsenz se na Koroškem vse od leta 1920 dalje ni uresni-
eval. Nasprotno: zakonodajalec je postopno slabšal pravni položaj 

manjšine vse do danes. Poslabšanje pa je posledica pritiska nem-
škonacionalnih organizacij, katerih zahteve so v veliki meri pre -
vzemali v zakonodajo. 
 
O prizadevanjih koroških Slovenk in Slovencev za dobro sožitje med 
narodoma na Koroškem pri a bogato delo slovenskih kulturnih 
društev na Koroškem, kljub težavnim, pogosto sovražnim okoliš i-
nam. Slovenska društva svoje prireditve pogosto oblikujejo dvoje-
zi no, nemška društva to storijo samo v redkih izjemah. 
 
 
Kako pa ustvarjajo ozra je zaupanja nemška društva, 
 
n  ki so odgovorna za to, da so koroški Slovenci in Slovenke v 

letu 2020 tako zdesetkani? 
n  ki so razlog za to, da se še danes kršijo zakoni in ustava? 
n  katerih prepoved (še vedno) zahteva len 7 ADP in  
n  katerih delovanje je po lastni definiciji v znamenju sprave in 

sožitja? 
 
Prizadevanja za dobro sožitje med Nemci in Slovenci si ta društva 
pripenjajo na prapor že skozi celo preteklo stoletje, vse od za etka 
javne plebiscitne propagande. 
»Naš cilj je utrditi dobre razmere med Slovenci in Nemci. Ne name-
rava ta list, Slovence ponem iti, ampak skrbeli bomo, da ostanejo 
dobre gospodarske razmere med Nemci in Slovenci naše koroške 
domovine.« objavlja nemško propagandno glasilo Kärntner Lands -
mannschaft v svoji prvi številki leta 1919 celo v slovenš ini. 
Resni no vsebino bralcu razkriva nemški izvirnik istega besedila, 
ki ne omenja »Slovencev in Nemcev«, temve  »nemške in Nemcem 
prijazne sodeželane«, za dobre gospodarske razmere pa ne želi 
skrbeti med »Nemci in Slovenci«, temve  med »severno in južno 
Koroško«. 

Der Kärntner, 4/2009

Der Kärntner, 5/2011

++



Kärnten/Koroška (ne)deljena dežela – 100 let po plebiscitu 

OZRA JE NA PREIZKUSNI MIZI

KPM – Koroški pokrajinski muzej 
KSŠŠK – Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem 
SKUP – Iniciativa Slovenski konsenz za ustavne pravice/Initiative Konsens für Verfassungsrechte

14. 7. 2017: Demonstracija pred Koroško deželno vlado za omembo slovenš ine kot drugega deželnega jezika v novo sprejeti deželni ustavi (foto: Sonja Kert-Wakounig).

2020: »Peskovnik spora«, na katerem ni zaželjen dvojezi ni zapis. Ali koroški otroci še danes ne smejo videti niti najmanj slovenš ine v svojem okolju?

3. 8. 2020: Odgovor na spodrsljaj celovške županje »(Celovec ni dvojezi en«), ki se je opravi ila s pojasnilom, da je to mislila le ironi no. (Foto: spletna stran Slovenskega sporeda ORF).

Ozra je. Je pomembno. V zadnjih letih je na Koroškem nedvomno 
boljše. 
Ozra je ni samemu sebi namen. 
V dobrem medsosedskem ozra ju lahko pri akujemo ve je razu-
mevanje za potrebe manjšine, za izpolnitev zakonov, ki že toliko 
let akajo uresni itve. 
Novejši mejniki ozra je kalijo. 
 
⬇ 2011 
Obstoje e pravice so vzeli ob anom v ob inah Škocjan 
in Dobrla vas 
V ob ini Škocjan je dobilo dvojezi no krajevno tablo samo 11 krajev 
od 37. Ob ani iz teh 11 krajev (oz. 3 krajev v Dobrli vasi) smejo 
uporabljati slovenš ino na ob inskem uradu, drugi pa ne. Sicer 
lahko uporabljajo slovenš ino na uradu tudi vsi drugi evropski 
 državljani. Pa bodo imeli težave, ker na škocjanski ob ini ni nobe-
nega zaposlenega, ki bi znal slovensko. Tako je na številnih ob inah 
v dvojezi nem obmo ju. Vsekakor dolo ilo krši evropsko pravo – 
sklenjeno pa je z dolo ilom v ustavnem rangu, kar onemogo a   
pritožbo na nacionalni ravni. 
 
⬇ 2015 
Razpolovitev Slovenske glasbene šole 
V številnih krajih dvojezi nega ozemlja Koroške Dežela Koroška ni 
ponujala glasbenega pouka, saj »ni zaznala potrebe«, kot so rekli. 
Zato so Slovenci v Pliberku leta 1978 ustanovili svojo, zasebno 
glasbeno šolo. Kmalu so prav v tistih krajih, kjer so nastali oddelki 
Slovenske glasbene šole, za eli odpirati konkuren ne oddelke nem-
ške glasbene šole. Slovenska šola je kljub temu cvetela, eprav so 
bile podpore Dežele Koroške za ve  kot polovico manjše od podpor 
nemški glasbeni šoli. 
Leta 2015 se Slovenska glasbena šola vklju i v deželno (nemško) 
glasbeno šolo. Dežela Koroška obljubi ohranitev 400 u nih enot. 
Prej jih je bilo 530. V resnici jih ohrani le 280. Število u enk in 
u encev pade od 724 na 350. V zadnjih petih letih se je število rahlo 
dvignilo. Le kdaj bo spet na ravni iz leta 2014?  
 
⬇ 2017: 97 let po plebiscitu 
Deželni jezik samo nemš ina 
Brez nuje in ob protestu koroških Slovencev so zapisali v koroško 
deželno ustavo, da je deželni jezik nemš ina. Slovenš ina je ome-
njena, a ne kot deželni jezik, temve  samo v obliki, da se dežela 
priznava k manjšinskim pravicam, ki so z zveznimi zakoni že do-
lo ene – kar je pravno tako in tako zapovedano. Dobro ozra je se 
ustvarja druga e. 
 
  Zgled Pliberk in Šentjakob v Rožu 
V Pliberku so prostovoljno postavili 4 dodatne dvojezi ne napise, v 
Šentjakobu v Rožu pa se je ob inski svet pred kratkim izrekel za 
prostovoljno postavitev 22 dvojezi nih krajevnih napisov. Table še 
ne stojijo, nekaj tednov po sklepu so zamenjali župana. Po akajmo. 
 
   2019: 99 let po plebiscitu 
Dialog na sodniji 
Kompromis o krajevnih napisih iz leta 2011 izrecno omogo a ob-
inam, da postavijo še dodatne dvojezi ne krajevne napise, sploh, 
e si to želijo krajani. Ve ina krajanov v Selah v Žitari vasi je to že-

lela, ob ina pa se je ve  let upirala na vse mogo e na ine. Ob inski 
svet je sklepal proti dvojezi nemu napisu in župan se je »omeh al« 
šele po ve  sodnih postopkih in številnih medijskih prispevkih.   
Prejemnik Prešernove nagrade in Avstrijske nagrade za literaturo, 
Florjan Lipuš, ki je tudi doma v Selah, se je zaradi te žaloigre celo 
odpovedal astnemu ob anstvu v svoji ob ini. 
Veselimo se napisa. Pa bomo morali iti to pot za vsak posamezni 
napis? 
 
⬇ 2020: 100 let po plebiscitu 
Gremo v Klagenfurt ali v Celovec? 
V Celovcu so 4 dvojezi ne šole, slovenska študijska knjižnica, ve  
slovenskih društev, slovenska je najstarejša kulturno-izobraževalna 
ustanova – Mohorjeva. 
Spor se je vnel na nedolžnem peskovniku, ki naj bi stal le za asno, 
postavil pa ga je v okviru rekreacijskega projekta mlad koroški Slo-
venec, sicer že ve krat nagrajen za inovativne poslovne ideje, in 
nanj napisal poleg nemškega Klagenfurt še slovensko ime Celovec. 
»Celovec ni dvojezi en,« je ušlo celovški županji Marii-Luisei     
Mathiaschitz. Mar se tako izraža dobro ozra je? 
 
V stoletju od ustanovitve Republike Avstrije in koroškega plebiscita 
so bili koroški Slovenci in Slovenke dobesedno zdesetkani. V doli-
nah, ki so bile neko  izklju no ali vsaj pretežno slovenske, so danes 
le še majhna manjšina. Ve ino oblikujejo koroške Slovenke in         
Slovenci le še v peš ici majhnih vasi, iz mnogih krajev pa so popol-
noma izginili. To je v veliki meri posledica manjšinske politike        
preteklega stoletja. 
 
  

»Za marsikoga je bilo nekdaj nenavadno, da se slovesnosti ob-
hajajo v obeh jezikih. Zdaj pa je to normalnost. Prepri an sem, 
da ni, naj ne bi bilo in ne bo poti nazaj.« 

deželni glavar Peter Kaiser, septembra 2020 
 

 
  
Tako naj bi bilo. Normalnost pa je trenutno še druga na. Opti-
mizem deželnega glavarja bo upravi en, e se bodo dosledno 
spoštovale pravne norme in se razvijale v prid manjšine. V       
demokraciji mora ve ina š ititi manjšino, pravi tudi intendant 
dunajskega Burgtheatra, koroški Slovenec Martin Kušej. 
 
Škarje in platno sta v rokah naših pravnih in moralnih držav 
zaš itnic, Republike Avstrije in Republike Slovenije. 
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