
Slovenski knjižni center, Mohorjeva Celovec in Generalni konzulat Republike Slovenije  

vabijo  

na literarni večer s predstavitvijo knjige 

Klinc, pa še Trst! 
avtorja ter diplomata in veleposlanika Franca Mikše 

    v torek, 14. 3. 2017, ob 17:30  

v Slovenskem knjižnem centru v Mohorjevi knjigarni, Viktringer Ring 26, Celovec. 

  

Z avtorjem se bo pogovarjala novinarka Darka Zvonar Predan, nekaj odlomkov iz romana 

pa bo prebrala Amalija Jelen Mikša. 

Glasbena spremljava: Sajdin Horozović na harmoniki 

 

Nato vabita Mohorjeva knjigarna in Generalni konzulat na prigrizek in pogovor z avtorjem. 

 

O knjigi in avtorju 

 
V romanu je avtor z biografskimi in 

zgodovinskimi elementi strnil dogodke iz življenja 

pokojnega očeta, predvsem tiste, ki se jih je oče 

pogosto spominjal. Že kot najstnik je prisilno služil 

v armadi dveh diktatorjev Hitlerja in Stalina, pa 

tudi JLA, kjer je spoznal sovraštvo, nasilje človeka 

nad človekom in nesmisel vojne. Sovražil je 

totalitarne politične sisteme, aroganco in nasilje 

oblasti, ki zatira drugače misleče. Dogajanje je 

postavljeno v čas tržaške krize jeseni 1953, v noč, 

kos sta višji inšpektor Udbe in kapetan vojaške 

Protiobveščevalne službe na postaji Ljudske milice 

v Ormožu zasliševala ravnatelja Nižje gimnazije, ki 

naj bi, ko je prejel poziv na orožne vaje, zaklel: 

Kurc, pa še Trst! romanu  

Mikša je moral na zaslišanje kot edina priča. Da bi 

z zavlačevanjem rešil prijatelja, si je izmišljeval 

zgodbo za zgodbo.  

Do prve jutranje zarje so se zvrstili številni dialogi 

o Mikševem otroštvu in njegovem očetu Jožefu, 

invalidu iz I. svetovne vojne, o tržaški krizi, o 

reševanju v močvirje pogrezajoče se cerkve ob 

gradu Turnišče pri Ptuju, o sodnem dnevu, o vitezih 

Križnikih, ki naj bi prinesli sveti gral v Slovenske 

gorice, o skrivnostnih obiskih Kristusa in Marije 

Magdalene na Štajerskem, o verouku, o podvigih 

Kralja Matjaža in njegovega bratranca Jakoba 

Szekelya – lastnika ormoškega gradu, o mržnji med 

komunistično oblastjo in cerkvijo, o morebitni 

Vatikanski zaroti, zapisih iz tajnih dokumentov 

Udbe, o aktivnostih sovražne emigracije, o usodi 

avstrijske Koroške, o klimatskem zdravilišču dr. 

Majeriča v Ormožu, o sveti skrivnosti 

frančiškanskega samostana, o ljudski oblasti, ki ima 

zmeraj prav … Ves čas zaslišanja je bila prisotna 

grožnja z Golim otokom. 

 
Franc Mikša, roj. 1953 na Ptuju, diplomat 

veleposlanik, pisatelj  

Z diplomacijo se ukvarja že od leta 1979. Bil je 

konzul na Generalnem konzulatu SFRJ v Celovcu 

(1987–1991), pooblaščeni minister in namestnik 

stalnega predstavnika na Stalni misiji Republike 

Slovenije (RS) pri Uradu OZN in drugih 

mednarodnih organizacijah v Ženevi (1997–2001), 

izredni in pooblaščeni veleposlanik RS na Irskem 

(2005–2009), od septembra 2013 pa je izredni in 

pooblaščeni veleposlanik v Švici in v Kneževini 

Liechtenstein.  

Leta 2014 se je predstavil tudi kot pisatelj z 

literarnim prvencem, romanom Njegova Ekscelenca 

Christian Grasset, leta 2016 pa je pri Založbi 

Obzorja Maribor izšel njegov drugi roman Klinc, pa 

še Trst!. 

Informacije:  

tel. 0463/56 515 17; knjigarna@mohorjeva.at

 

http://www.spodnjepodravci.si/dejavnosti/veleposlanik/1146/
http://www.spodnjepodravci.si/dejavnosti/pisatelj/75/

