
Nekrolog: Marjan Sturm, 6. 5. 2022  

Umrl je dr. Sepp Brugger 
 

Pretresla nas je vest, da je odvetnik, naravovarstvenik, izredno aktiven član civilne družbe, 

politik in nadvse prijazen človek, Sepp Brugger, umrl. 

 

Koroški Slovenci smo Seppu Bruggerju še posebej hvaležni za njegov angažma za pravice 

slovenske manjšine na Koroškem. 

 

Bil je pionir boja za manjšinske pravice pred ustavnim sodiščem. Podprl je prizadevanja 

družine Messner za elementarni pouk v slovenščini v glavnem mestu Celovec. Skupaj s 

svojim kolegom Francijem Serajnikom je izbojeval leta 1989 pri ustavnem sodišču odločitev, 

ki je potem omogočila ustanovitev javne dvojezične ljudske šole v Celovcu. Nato je boj 

nadaljeval in na pobudo ravnatelja Francija Kukovice spet pred ustavnim sodiščem dosegel, 

da se je dvojezični pouk razširil od treh na štiri stopnje ljudske šole. 

 

Bil je nekonvencionalen in zato tudi pristen. Predvsem pa je imel emocionalno konfliktno  

inteligenco in npr.  tedaj, ko je tedanji deželni glavar Haider skušal preprečiti odločitev 

ustavnega sodišča v zadevi šolstva, ni šel v polemično konfrontacijo z njim, temveč prepustil 

uresničitev odločitve sodišča pristojnim organom, kar se je potem tudi zgodilo. 

 

Na civilnodružbenem področju je Prugger podpiral številne pobude: od boja za  svobodni 

radijo Agora in številne druge akcije.  Bil je soustanovitelj dvojezične kulturne taberne Pri 

Joklnu in  pobudnik, da naj se forsira mestni promet s kolesi. Organiziral je rabljena kolesa in 

jih podaril mestni upravi Celovca.  Pri demonstrativni krožni vožnji s kolesi po Celovcu se je 

potem priključil (seveda s kolesom) tudi tedanji župan mesta Celovec Guggenberger. 

 

Sepp Bruggerr je bil »večji Slovenec« kot marsikateri »rojeni Slovenec«. Ofenzivno je 

zagovarjal dvojezičnost v javnosti in tudi privatno. Od slovenske manjšine in njegovih 

funkcionarjev je zahteval več samozavesti in prodornosti. 

 

Zveza slovenskih organizacij in Slovenska prosvetna zveza sta mu za ves njegov angažma v 

prid sožitja in odpiranja pogleda preko koroških meja, leta 2008 podelili Rizzijevo nagrado. 

 

Sepp Brugger je svojo pot potem nadaljeval kot klubski pravnik Zelenih v avstrijskem 

parlamentu in še pozneje kot deželnozborski poslanec Zelenih v Innsbrucku. 

 

Že nekaj let je imel zdravstvene težave s srcem. Njegova  težka bolezen  ga ni ovirala oziroma 

jo ni pokazal na zunaj,  ostal je vedno prijazen in optimističen. Nekajkrat je bil z menoj in 

prijatelji na jadranju na hrvaški obali. Načrtovali smo, da bi letos spet odšli na jadranje. Do 

tega zdaj ne bo prišlo.  

 

Vsak človek ostane v spominu preko svojih dejanj. Sepp Brugger bo koroškim Slovencem  

ostal s svoji delom za slovensko manjšino na Koroškem v trajnem spominu. 

 

Poslovili se bom od njega to soboto v svojem rojstnem Matreiu na vzhodnem Tirolskem , ki 

je do leta 1938 nosilo še ime Windisch Matrei.  Kakšna simbolika. Njegovi prijatelji mu bodo 

zapeli ob odprtem grobu tudi slovensko pesem, tako je želel. Ženi, sorodnikom in prijateljem 

izrekam iskreno sožalje. 

 

Marjan Sturm 

 


