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Spoštovani! 
 
Zahvaljujem se Vam za Vaš dopis z dne 16.1.2019, v katerem  predstavljate ideje, ki naj bi jih ob priliki 
obletnice podpisa senžermenske pogodbe in 100. obletnice plebisicita naslovili kot operacijski 
koledar avstrijski in deželni  vladi. 
 
Sporočam Vam, da so zahteve, ki jih iznašate, permanentno na agendi sej sosveta pri uradu zveznega 
kanclerja (sistemska rešitev za Novice, zvišanje finančnih podpor). Na deželnem nivoju imamo z 
Dialogforumom nov instrumentarij (v ustavnem rangu), na katerem uspešno razrešujemo odprta 
vprašanja. Tako smo na Dialogforumu izpostavili manjkajoče kažipote, ki jih je deželni glavar dal takoj 
postaviti. Prišlo je tudi do postavitve dodatnih dvojezičnih tabel v Pliberku, kar kaže, da se bo 
sčasoma le začela uveljaviti takoimenovana odprtnostna klavzula. Tam smo že diskutirali tudi 
vprašanje popoldanske oskrbe dijakov na dvojezičnem ozemlju. Deželna uprava se zaveda, da bo 
morala to vprašanje urediti (pribl. 100 dodatnih delovnih mest). V okviru zakona o finansiranju 
privatnih dvo- in večjezičnih vrtcev (kuratoriju predseduje deželni glavar Kaiser0029 smo že nekajkrat 
izpostavili vprašanje sistemske ureditve dvojezičnih vrtcev tudi na občinskem nivoju. S strani 
deželnega glavarja je dana pripravljenost za razreševanje vseh teh odprtih vprašanj. 
Ustanovitev Dialogforuma se mi zdi izredno pomembna, ker omogoča permanentni dialog manjšine z 
deželnimi oblastmi. Poleg tega ta forum lahko skliče tudi manjšina sama. Naj navedem, da smo npr. 
iniciirali sejo, na kateri smo zavzeli stališče do potrebne dvojezične kvalifikacije ravnateljev na 
območju dvojezičnega šolstva. Deželni glavar se je z našimi iznašanji strinjal. 
 
Dialogforum se mi zdi sploh izredno pomemben, ker nam omogoča, da tudi koristimo vse usluge 
deželne uprave (ustavna služba, strokovne pomoči raznih oddelkov itd), tako da se mi iz tega vidika 
zdi zahteva po ureditvi Ombudsmana nepotrebna. Seveda lahko to zahtevo postavimo. 
 



Kar se tiče obletnice plebiscita 2020, smo na zadnji seji sosveta (prejšnji teden) pri uradu zveznega 
kancerja diskutirali to obletnico in zahtevali sistemsko rešitev za finansiranje številnih zadev: Novice, 
kulturni domovi, povišanje podpor, sprejeli smo apel na občino Škocijan, da naj v zadevi uradnega 
jezika sledi primeru občine Dobrla vas, ki brez zakonskih osnov omogoča prebivalcem občine uporabo 
slovenščine kot uradni jezik. 
 
Dogovorili smo se, da bomo pripravili za sejo Dialogforuma in za sejo sosveta v tem letu vse naše 
zahteve, ki jih imamo do dežele in zveze, poleg tega bomo tudi predlagali nek manifest, ki naj bi 
obdelal sožitje v deželi v zadnjih 100 letih in iz tega potegnil ustrezne zasključke za bodočnost. To 
bomo potem tudi predstavili na skupni tiskovni konferenci. 
 
Kot vidite, se določene stvari le dogajajo, morda včasih preveč za kulisami, a dejansko smo z našimi 
zahtevami permanentno v stiku z deželno in zvezno ravnjo. 
 
Zahvaljujem se Vam za Vaše pobude, ki jih bomo prav gotovo ustrezno upoštevali. 
 
Z lepimi pozdravi! 
 
Manuel Jug 
Predsednik sosveta za slovesko narodno skupnost pri uradu zvenega kanclerja. 


