
               

 

 
 
 
 

Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani  
v soorganizaciji s Kluboma koroških Slovencev iz Ljubljane in Maribora 

 

vas v sklopu obeleževanja svoje 90-letnice vljudno vabi na 
 

 

mednarodni simpozij 

»Slovenska narodna skupnost v Avstriji 60 let po podpisu  

Pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije (ADP)« 
 

kraj in čas: dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana 

ponedeljek, 30. november 2015 
 

 

Program: 

 
 

10.00 – 10.30: Otvoritev in uvodni pozdravi 

 

- izr. prof. dr. Sonja Novak Lukanovič, direktorica, Inštitut za narodnostna vprašanja 

- prof. dr. Ernest Petrič, sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije  

- Dragoljuba Benčina, državna sekretarka, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije 

 

10.30 – 11.30: Prvo omizje - Zgodovinski okvir nastanka Pogodbe o Avstriji in nekateri 

zgodovinski procesi, ki pogojujejo izpolnitev 7. člena 

 

moderator: dr. Marjan Sturm 

- dr. Teodor Domej, Na poti k ADP 

- dr. Samo Kristen, Zgodovinske okoliščine jugoslovanskega pristopa k ADP 

- prof. dr. Matjaž Klemenčič, Odnos avstrijske države do koroških Slovencev od podpisa ADP 

dalje 

 

11.30 – 11.45: Kratek odmor 

11.45 – 13.10: Drugo omizje – Notifikacija nasledstva ADP s strani Republike Slovenije ter 

osvetlitev nekaterih novejših dognanj in pobud 

moderator: dr. Danijel Grafenauer 

- prof. dr. Ivan Kristan, Notifikacija nasledstva ADP je potrebna tudi za slovensko narodno 

skupnost v Avstriji 

- Janez Stergar, prof., Civilne pobude za notifikacijo nasledstva ADP: utrjevanje ali 

spodkopavanje dobrih slovensko-avstrijskih odnosov?  

 



               

 

 

 

 

- mag. Dejan Valentinčič, Kako in kako ne pristopiti k notifikaciji ADP, kaj bi ta prinesla in ali 

obstaja tudi možnost neuspeha 

- mag. Mojca Drčar Murko, Preprosta razlaga slovenske (ne)državotvornosti ali kritika 

»praktičnega uma« 

 

13.10 – 14.00: Odmor  

 

14.00 – 15.00: Tretje omizje – Slovenska narodna skupnost v Avstriji in Pogodba o Avstriji 

 

moderator: Janez Stergar, prof. 

- mag. Rudi Vouk, Stanje uresničevanja 7. člena ADP po šestdesetih letih  

- dr. Marjan Sturm, Člen 7 ADP med realnostjo in željami 

- mag. Susanne Weitlaner, Razvoj dejavnosti Slovencev na avstrijskem Štajerskem 

 

15.00: Zaključki simpozija 

 

 

 

                                                                      *  *  *  *  * 

 

Zaradi organizacijskih razlogov nujno prosimo, da svoj prihod na simpozij najpozneje do petka, 

28. 11. 2015 ob 12.00 najavite tajništvu Inštituta za narodnostna vprašanja na telefon (+386 (1) 

200 18 72 ali na elektronski naslov danijel.grafenauer@inv.si, kjer lahko dobite tudi podrobnejše 

informacije o simpoziju. 

 

 

 

     Za organizacijski odbor                                 direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja                                   

      dr. Danijel Grafenauer                                       izr. prof. dr. Sonja Novak Lukanovič 
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