SLOVENSKI INŠTITUT NA DUNAJU

Narodni svet koroških Slovencev
Skupnost koroških Slovencev
Zveza slovenskih organizacij
V Celovcu
Delovanje in podpora Slovenskega inštituta na Dunaju
Slovenski inštitut na Dunaju že več let zavzeto in uspešno vrši pomembno vlogo povezovanja
in druženja, pri čemer se zaveda kulturnega, jezikovnega in političnega poslanstva, ki je
namenjeno Slovenkam in Slovencem ter pripadnikom druge narodnosti na Dunaju. Ogromno
organizacijsko in operativno delo sloni izključno na ramenah rojakinj in rojakov, ki brezplačno
delajo in prispevajo svoje privatne resurze, ker SI deluje brez lastne tehnične, prostorske in
adminstriacijske infraštrukture. V zadnjih letih smo priredili letno približno 40 prireditev;
celoletnih izdatkov v višini 12.000,-- smo do sedaj pokrijli s subvencijami s strani R Slovenije
in R Avstrije (skupno ok. 8.500,--); dodatne finančne vire so prosti prispevki in članarina.
Slovenski inštitut je tudi za leto 2020 zaprosil za podporo s strani Slovenije in Avstrije, in svoj
delovni program pripravil na podlagi dosedanji praksi financiranja. V nasprotju s podporo s
strani R Slovenije nam je Urad avstrisjkega zveznega kanclerja sporočil, da za letos lahko
računamo le s polovico dosedanjih podpor. Naš protest proti takemu postopanju smo
podkrepili z dejstvom, da smo dosedanji plan v polni meri izpolnili in da bo prireditveni
koledar kljub koronavirusu v polni meri izpolnil.
Ne glede na to, da smo to sporočilo o subvenciji prejeli šele v drugem polletju (denar bo
verjento prišel v jeseni) je redno delo ovirano tudi z dejstvom, da nam obračun za leto 2018
še vedno ni bil odobren – kot za leto 2017 moramo računati s tem, da moramo vrniti del
podpore – je nadaljnjo uresničevanje našega prireditvenega koledarja, ki ga prilagamo, hudo
prizadeto.
Posebno nerazumljio pa se dunajski slovenski skupnosti zdi tak postopek prav v letu
državnega in deželnega obhajanja spomina na stoletnico plebiscita na Koroškem, ki ima
tudi pomembno mesto v številnih prireditvah Slovenskega inštituta. Tako je nadaljno
delovanje Slovenskega inštituta eksistenčo ogroženo.
Odbor Slovenskega inštituta na Dunaju v imenu sodelavcev in članov ter slovenske skupnosti
na Dunaju odločno protestira proti neutemeljenemu krajšanju letne podpore in pričakuje od
osrednjih organizacij koroških Slovencev, da se odločno zavzemajo za izdatno podporo
delovanja slovenskih ustanov in društev – tudi na Dunaju. Hkrati pa zahteva več pozornosti

pri razdelitvi finančnih podpor slovenskim društvom in organizacijam s posebnim
upoštevanjem obsega, kvalitete in uspešnosti delovanja.
Odbor Slovenskega inštituta si pridržuje vse pravice, da ustrezno obvešča člane, obiskovalce
in javnost o resni situaciji, v katero se je znašel zaradi prikrajšanja janvih finančnih dotokov v
letu spominjanja na stoletnico plebiscita na Koroškem.
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