
DRUŠTVO SLOVENSKO-AVSTRIJSKEGA PRIJATELJSTVA NA DUNAJU

Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva iz Ljubljane se je 8. in 9. oktobra mudilo 
na dvodnevnem izletu na Dunaju. V okviru programa so si člani društva ogledali 
nekatere znamenitosti Dunaja s poudarkom na prepoznavanju slovenske 
tradicionalne umetniške prisotnosti v nekdanjem cesarskem mestu. Sprehodili so se 
skozi zunanji Hofburg (nekdanjo uradno vladno rezidenco Habsburžanov, danes pa 
je uradni sedež avstrijskega predsednika in vlade; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hofburg_Palace) z grbom dežele Kranjske, mimo 
nacionalnih muzejev za umetnostno zgodovino in naravoslovje, glasbene kapele, kjer 
je delal ustanovitelj Dunajskih dečkov in prvi dunajski škof Jurij Slatkonja, ogledali so 
si Fabianijevo hišo na Kohlmarktu, Plečnikovo Zacharljevo hišo, katedralo sv. 
Štefana (Perlahovo ploščo, Slatkonjev nagrobnik) in znamenito letno rezidenco 
Habsburžanov Schönbrunn.

Več o dvorcu na http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nbrunn_Palace.

Doživeto obujanje umetniško-zgodovinske podobe mesta je društvu omogočila 
odlična poznavalka avstrijske prestolnice dunajska Slovenka Mojca Gaetz, ki je 
osvetlila zlasti njen bogati del slovenske dediščine, saj so tu delovali in ustvarjali 
številni slovenski umetniki in znanstveniki, na katere so Dunajčani ohranili spomin 
tudi s spominskimi ploščami (npr. pisatelju in dramatiku Ivanu Cankarju, slavistu, 
dekanu in rektorju dunajske univerze dr. Francu (Ksaverju vitezu) Miklošiču, pesniku 
Francu Prešernu), s poimenovanjem ulic (npr. Miklosichgasse) in z ustanovami 
(Knafljeva ustanova). Na Dunaju pa sta delovala tudi Maks Fabiani, slovenski 
arhitekt, ki je projektiral palače Artarije, Uranije in Portois&Fix in Jože Plečnik. Tudi 
danes Dunaj navdihujoče deluje na številne slovenske ustvarjalce, kot so Boris 
Podrecca (Milenium Tower) in pisatelj Lev Detela, ki se je članom društva tudi 
pridružil na izletu.

Informacije o Slovencih na Dunaju je moč prebrati tudi na forumu Slovenci v tujini 
http://slovenci.mojforum.si/slovenci-forum-3.html

Obiska Dunaja pa seveda ni brez vrhunske Mozartove in Straussove glasbe, zato so 
se člani udeležili tudi koncerta Wiener Mozart Orchestra v zlati dvorani Musikvereina. 

V okviru izleta so obiskali tudi Slovenski znanstveni inštitut (SZI)  in Avstrijsko-
slovensko družbo Dunaj. Člane društva sta pozdravila predsednik te družbe dr. 
Caspar Einem in tajnica družbe ter istočasno SZI, Milka Hudobnik. Dr. Einem je v 
nagovoru poudaril sodelovanje družbe in društva prijateljstva med Slovenijo in 
Avstrijo, Milka Hudobnik pa predvsem pomen Družbe in Inštituta za Slovence, ki 
živijo na Dunaju in njihovo povezovanje v okviru ca. 200 raznih mednarodnih društev 
in družb prijateljstva, ki delujejo na Dunaju. Slovenski veleposlanik Aleksander 
Geržina  je izpostavil pomen takih srečanj med raznimi društvi in ponudil pomoč pri 
navezovanju nadaljnjih stikov. Predsednik Društva slovensko-avstrijskega 
prijateljstva prof. Lovro Sodja, ki je bil tudi glavni organizator izleta, je predstavil 
društvo. V lanskem letu je v Ljubljani organiziralo 2. srečanje vseh društev 
prijateljstva z Avstrijo iz Dunaja, Gradca, Celovca, Maribora in Ljubljane, vključno s 
tremi Klubi Koroških Slovencev iz Ljubljane in Maribora. Predstavil je bilten društva z 
bogato vsebino in vse prisotne povabil na 20. obletnico ljubljanskega društva, ki 
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bo v okviru 10. Koroških kulturnih dni 4. aprila 2012 v Slovenski filharmoniji v 
Ljubljani. 

Upravni odbor društva se zahvaljuje svojemu članu Alešu Mižigoju in podjetju 
Medex za  popotnico v obliki sendviča in vode ter Avstrijsko-slovenski družbi in 
Slovenskemu znanstvenemu inštitutu  za sprejem in pogostitev na Dunaju.
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                                                                                Lovro Sodja, prof.


