
Spoštovani Rudi, dragi podpisniki »operacijski kalendar 2020«! 
 

1. Hvala za pismo. Mislim, da se stvari dajo razjasniti, Kot si najbrž iz medijev razbral, smo se 
organizacije, zastopane v sosvetu pri uradu zvezenga kanclerja dogovorili, da mesto 
predsednika zasedejo izmenični zastopniki NSKS,   SKS , ZSO in Društvo člen 7 iz Štajerske. To 
predpostavlja, da aktualni predsednik sosveta govori v imenu vseh organizacij in tudi 
usklajuje svojo politiko s organizacijami. 

2. Res je, kar piše predsednik sosveta, da smo v forumu za dialog in v sosvetu razpravljali o vseh 
teh vprašanjih, ki ste nam jih postavili. To  ni bilo tajno, ker po vsaki seji predsednik sosveta 
ali kak drug član daje izjave za medije, za slovenski spored ORF-a in za Novice. Tega niste 
mogli prezreti. Poleg tega obstoja še interna komunikacija znotraj organizacij, tako, da si ne 
morem predstavljati, da v organizaciji, katere član si, namreč NSKS,  nisi bil informiran o 
dogajanju v sosvetu in v  forumu za dialog. 

3. Kar se tiče zahtev glede obletnice plebiscita, seveda razmišljamo  o nekem paketu zahtev in 
tudi o neki izjavi, ki naj bi opozorila na dejstvo, da je dežela Koroška leta 
1920  obljubila,  da  bo skrbela  za enakopraven razvoj koroških Slovencev, kar se pa ni 
zgodilo. Iz tega izhaja tudi določena obveza deželnih in zveznih oblasti.  Ko bomo imeli paket 
pripravljen, Vas bomo pravočasno povabili k diskusiji in razpravi glede tega. Tudi v tem 
vprašanju vodimo dialog z deželnimi oblastmi, ker skušamo  vplivati na politične usmeritve 
plebiscitnih slavij. 

4. Kar se tiče uradnega jezika v Dobrla vasi in Škocijanu smo informirani, da je uporaba 
slovenskega uradnega  jezika v Dobrla vasi omogočeni, v Škocijanu pa  ne. Obstajata dve 
možnosti: a.  zahteva po spremebi ustavnega zakona, kar predpostavlja dvotretjinsko večino 
v parlamentu, kar bo težko doseči v ternutni politični  konstelaciji.  Poleg tega  je treba to 
premisliti tudi iz vidika, da bi s tako zahtevo svobodnjaška stranka spet dobila razlog za 
agitacijo proti manjšini. Druga pot je ta, ki smo jo ubrali na seji sosveta in ki jo je omenil 
predsednik sosveta, da smo a. apelirali na občino Škocijan, da sledi primeru občine Dobrla 
vas in b. sprejeli smo sklep, da naj urad zvezenga kanclerja dobi vse statistične podatke o 
dejanski uporabi slovenščine kot uradnem jeziku in sicer tako v pisni okot tudi govorjeni 
obliki. To se mi zdi zelo pomembno, ker dobivam informacije, da je govorjena oblika uporabe 
slovenščine bolj številčna kot pisna oblika.  Če ta teza drži,  potem so potrebni  bolj obsežni 
koraki, kot pa zgolj formalna pravica po uporabi slovenščine kot uradnem jeziku. V takem 
primeru bo treba zahtevati, da naj bo na vsakem uradu oseba  z znanjem slovenščine. 
Vsekakor bomo v sosvetu to problematiko obširno obravnavali in javnost o tem seveda 
informirali. 
 
Vsekakor zadeve niso tako enostavne in  je treba naše tozadevne zahteve dobro premisliti.  
 
Z lepimi pozdravi! 
 
dr. Marjan Sturm 
predsednik 
 
 
 

 


