
1. Ëlen
(Priznanje slovenske manjπine)

1. Republika priznava in πËiti pravice italijanskih dræavljanov, ki pripa-
dajo slovenski jezikovni manjπini, ki je prisotna v træaπki, goriπki in
videmski pokrajini, v skladu z 2., 3. in 6. Ëlenom ustave, v skladu s 3.
Ëlenom ustavnega zakona πtev. 1, z dne 31. januarja 1963, ki vsebuje
odobritev Posebnega statuta deæele Furlanije-Julijske krajine, in v skla-
du s sploπnimi naËeli ureditve ter naËeli sploπne Deklaracije o Ëlove-
kovih pravicah, z mednarodnimi konvencijami in s pogodbami, ki jih
je podpisala italijanska vlada.

2. V korist italijanskih dræavljanov, ki pripadajo slovenski jezikovni
manjπini, se izvajajo doloËila zakona πtev. 482, z dne 15. decembra
1999, razen v primerih, ki jih izrecno doloËa ta zakon.

2. Ëlen
(Sprejemanje naËel Evropske listine o deæelnih

ali manjπinskih jezikih)

1. Ukrepi za zaπËito slovenske manjπine, predvideni s tem zakonom, se
zgledujejo po Okvirni konvenciji o varstvu narodnih manjπin, ki so jo
sprejeli v Strasbourgu 1. februarja 1995 in jo je italijanski parlament ra-
tificiral z zakonom πt. 302, 28. avgusta 1997, in po sledeËih naËelih, ute-
meljenih v Evropski listini o deæelnih ali manjπinskih jezikih, sprejeti
v Strasbourgu 11. novembra 1992:
a) priznanje deæelnih ali manjπinskih jezikov je izraz kulturnega bo-

gastva;
b) spoπtovanje ozemeljskega obsega vsakega jezika;
c) potreba po odloËni akciji za uveljavitev deæelnih ali manjπinskih

jezikov, ki naj se zaπËitijo;
d) spodbujanje Ëezmejnega in meddeæelnega sodelovanja, tudi v okvi-

ru programov Evropske unije.

3. Ëlen
(Institucionalni paritetni odbor

za vpraπanja slovenske manjπine)

1. ©est mesecev po zaËetku veljave tega zakona se z odlokom predsed-
nika republike in po predhodnem sklepu ministrskega sveta ustanovi

Zakon πtev. 38, z dne 23. februarja 2001
“Zakonska doloËila za zaπËito slovenske jezikovne

manjπine v deæeli Furlaniji - Julijski krajini”
(objavljen v Uradnem listu πt. 56, z dne 8. marca 2001)



institucionalni paritetni odbor za vpraπanja slovenske manjπine (v na-
daljevanju besedila Odbor). Sestavlja ga 20 Ëlanov, med temi je 10 ita-
lijanskih dræavljanov slovenskega jezika.

2. Odbor sestavljajo:
a) 4 Ëlani, ki jih imenuje ministrski svet; od njih je eden pripadnik

slovenske manjπine.
b) 6 Ëlanov, ki jih imenuje deæelni odbor Furlanije-Julijske krajine; od

njih so πtirje pripadniki slovenske manjπine, ki jih doloËijo najbolj
reprezentativne organizacije manjπine.

c) 3 Ëlani, ki jih imenuje skupπËina izvoljenih predstavnikov sloven-
skega jezika v krajevnih upravah na ozemlju, o katerem govori 1.
Ëlen. SkupπËino skliËe predsednik deæelnega sveta Furlanije-Julijske
krajine najkasneje 3 mesece od zaËetka veljave tega zakona.

d) 7 Ëlanov, med katerimi sta tudi 2 pripadnika slovenske jezikovne
manjπine, imenuje deæelni svet Furlanije-Julijske krajine, s tem da
lahko vsak svetovalec imenuje samo enega Ëlana.

3. Z ustanovnim odlokom, o katerem govori 1. odstavek, se doloËi pra-
vilnik delovanja Odbora. Njegov sedeæ je v Trstu.

4. Za sodelovanje pri delu Odbora se Ëlanom povrnejo samo potni stroπki.

5. Za namene tega Ëlena je predvidenih najveË 98,5 milijona lir letno,
zaËenπi z letom 2001.

4. Ëlen
(Ozemeljski obseg izvajanja zakona)

1. Ukrepi za zaπËito slovenske manjπine, predvideni s tem zakonom, se,
pod pogoji in s postopki, ki jih doloËa ta zakon, izvajajo na ozemlju,
kjer je manjπina zgodovinsko prisotna. V to obmoËje so vkljuËene
obËine ali njihovi zaselki, navedeni v posebnem seznamu, ki ga v roku
18 mesecev po ustanovitvi, sestavi Odbor na zahtevo najmanj 15 od-
stotkov dræavljanov, vpisanih v volilne sezname oziroma tretjine obËin-
skih svetovalcev zainteresiranih obËin. Seznam z odlokom odobri pred-
sednik republike.

2. »e Odbor v predvidenem roku ne bi mogel sestaviti seznama, o katerem
govori 1. odstavek, bo seznam v naslednjih πestih mesecih sestavilo
predsedstvo vlade na osnovi mnenja zainteresiranih uprav in upoπte-
vajoË delo, ki ga je opravil Odbor. Pri tem veljajo doloËila 25. Ëlena
tega zakona.



5. Ëlen
(ZaπËita nemπko govoreËega prebivalstva v Kanalski dolini)

1. V okviru doloËil zakona πtev. 482, z dne 15. decembra 1999, in naËel
tega zakona ter upoπtevajoË πtirijeziËnost tega obmoËja so posebne
oblike zaπËite zajamËene za nemπko govoreËe prebivalstvo iz
Kanalske doline. Za to ni predvideno nobeno novo ali viπje finanËno
breme za dræavni proraËun.

6. Ëlen
(Enotno besedilo)

1. Vlada je pooblaπËena, da na osnovi predhodnega mnenja Odbora v ro-
ku 120 dni od zaËetka veljave tega zakona izda zakonski odlok, ki bo
vseboval enotno besedilo veljavnih zakonskih doloËil, ki zadevajo slo-
vensko manjπino v deæeli Furlaniji - Julijski krajini. V odloku ta do-
loËila zdruæi in poveæe med seboj ter jih uskladi z doloËili tega zakona.

7. Ëlen
(Slovenska imena, priimki in poimenovanja)

1. Pripadniki slovenske manjπine imajo pravico svojim otrokom dajati
slovenska imena. Obenem imajo pravico, da sta njihovo ime in prii-
mek v vseh javnih aktih pravilno natisnjena ali napisana s slovenski-
mi pravopisnimi znaki.

2. Pravico do poimenovanja, do znakov in napisov v slovenskem jeziku
imajo tako slovenska podjetja kot druge pravne osebe in slovenske
inπtitucije, ustanove, zdruæenja in fundacije.

3. Dræavljani, pripadniki slovenske manjπine, imajo pravico, da svoje
ime, za katerega jim je bila pred zaËetkom veljave zakona πtev. 935, z
dne 31. oktobra 1966, vsiljena italijanska inaËica, spremenijo v ustrez-
no obliko v slovenskem jeziku ali v obliko, prav tako v slovenskem je-
ziku, ki jo obiËajno uporabljajo pri svojih druæbenih stikih.

4. Dræavljan, ki so mu priimek spremenili ali drugaËe potvorili, in se ne
more zateËi k pravnim sredstvom, ki jih predvideva zakon πtev. 114, z
dne 28. marca 1991, ima pravico do spremembe svojega sedanjega
priimka v slovensko obliko v slovenskem pravopisu na osnovi doloËil
11. Ëlena zakona πtev. 482, z dne 15. decembra 1999.

5. Kraljevi zakonski odlok πtev. 16, z dne 10 januarja 1926, spremenjen v
zakon πtev. 898, z dne 24. maja 1926, je preklican.

6. Postopek za spremembo imena in priimka na osnovi tega Ëlena je prost
vsakrπnih davπËin, taks ali pristojbin, tudi v aktih in postopkih, ki sle-



dijo spremembi. Uveljavljanje pravice iz 2. odstavka nima za posledi-
co nobene dodatne davËne obveznosti.

8. Ëlen
(Raba slovenskega jezika v javni upravi)

1. Na obmoËju, ki ga omenja 1. Ëlen, je ob uradnem znaËaju italijanskega
jezika, slovenski manjπini priznana pravica do rabe slovenπËine v od-
nosih s krajevnimi upravnimi in sodnimi oblastmi, kakor tudi s pod-
jetji, ki na osnovi koncesij opravljajo storitve javne koristi in imajo
svoj sedeæ na obmoËju, ki ga doloËa 1. Ëlen in so pristojna za obmoËja
obËin, ki jih doloËa 4. Ëlen tega zakona. Pravico do odgovora v slo-
venskem jeziku imajo tudi:
a) v ustnih sporoËilih, praviloma neposredno ali s tolmaËem;
b) pri dopisovanju pa vsaj s prevodom, ki je priloæen italijanskemu

besedilu.

2. DoloËila prvega odstavka ne veljajo za oboroæene in varnostne sile pri
opravljanju institucionalnih dolænosti, z izjemo upravnih postopkov -
za oboroæene sile samo za urade vojaπkih okrajev -, ki jih sproæijo slo-
vensko govoreËi dræavljani ter ob potrjeni veljavnosti 109. Ëlena kazen-
skega postopka. Vsekakor se prvi odstavek Ëlena ne izvaja pri upravnih
postopkih, ki jih sproæi osebje oboroæenih sil in policije v notranjih
odnosih z upravo, kateri pripadajo.

3. Akti in katerikoli ukrepi namenjeni javni uporabi in natisnjeni na pri-
pravljenih obrazcih, vkljuËno z dokumenti osebnega znaËaja, kot so
osebne izkaznice in anagrafska potrdila, se v obËinah, o katerih govo-
ri 4. Ëlen, izdajajo na zahtevo zainteresiranih dræavljanov bodisi v ita-
lijanπËini in slovenπËini ali tudi samo v italijanπËini. Raba slovenske-
ga jezika je predvidena tudi v zvezi z javnimi sporoËili in uradnimi
objavami.

4. Da bi pravice, predvidene v prvem, drugem in tretjem odstavku, de-
jansko uveljavili, zainteresirane uprave, vkljuËno z dræavno upravo,
sprejmejo na obmoËjih, ki so vkljuËena v seznam, o katerem je govor v
4. Ëlenu, potrebne ukrepe in prilagodijo svoje urade, notranjo organiza-
cijo in osebje. Pri tem morajo pri naËrtovanju zaposlitev spoπtovati
veljavne postopke, ki jih doloËa 39. Ëlen zakona πtev. 449, z dne 27. de-
cembra 1997, in kasnejπe spremembe ter razpoloæljiva finanËna sred-
stva, ki jih doloËa ta Ëlen. V srediπËih Trsta in Gorice ter v »edadu pa
posamezne uprave ustanovijo, tudi v konzorcialni obliki, urad, na-



menjen dræavljanom, ki se æelijo posluæevati pravic iz 1., 2. in 3. od-
stavka, tudi Ëe ne æivijo na ozemlju, ki ga doloËa 4. Ëlen.

5. NaËin izvajanja doloËil 1. odstavka za podjetja, ki imajo v koncesiji
javne storitve, bo v dogovoru z Odborom in v okviru razpoloæljivih
sredstev tega Ëlena urejen s specifiËnimi konvencijami z zainteresira-
nimi javnimi upravami.

6. ObËine in pokrajine v okviru svoje statutarne avtonomije poskrbijo za
morebitne spremembe in dopolnila svojih statutov v skladu z doloËili
tega zakona.

7. Do sprejetja ukrepov, ki jih doloËata 4. in 6. odstavek, ostanejo v velja-
vi æe sprejeti ukrepi za zaπËito pravic, ki jih doloËa ta Ëlen.

8. Za postopno dosego ciljev tega Ëlena je predvidenih najveË 5.805 mi-
lijonov lir letno, zaËenπi z letom 2001.

9. Deæela Furlanija - Julijska krajina, krajevne ustanove, o katerih je govor
v 4. Ëlenu, in druga javnopravna telesa lahko na podlagi mnenja Odbora
z dodatnimi sredstvi prispevajo k uresniËitvi posegov za izvajanje do-
loËil tega Ëlena.

10. Zakladni minister vsako leto najkasneje do 31. januarja na osnovi
mnenja Odbora izda odlok, s katerim se doloËijo roki in naËin za raz-
delitev sredstev, ki jih predvideva 8. odstavek, zainteresiranim po-
rabnikom.

9. Ëlen
(Raba slovenskega jezika v izvoljenih telesih)

1. V zbornih organih in v izvoljenih skupπËinah na obmoËju, o katerem
govori 4. Ëlen, se uveljavlja pravica do rabe slovenskega jezika tako v
ustni kot v pisni obliki ter pri predloæitvi predlogov, resolucij, pisnih
vpraπanj in interpelacij kakor tudi pri morebitnem sestavljanju zapi-
snikov. Postopek za izvajanje tega doloËila urejajo statuti in izvrπilni
pravilniki izvoljenih organov.

2. Pristojna uprava poskrbi za takojπen prevod govornih posegov in pisnih
prispevkov v italijanski jezik.

3. »lani organov in izvoljenih skupπËin lahko na zahtevo zainteresiranih
opravljajo javne funkcije, za katere so eventualno pooblaπËeni, tudi v
slovenskem jeziku.



4. V stikih med javnimi uradi na obmoËju iz 4. Ëlena je dovoljena skup-
na raba slovenskega in italijanskega jezika.

10. Ëlen
(Javni napisi in toponimi)

1. Z odlokom predsednika deæelnega odbora in na osnovi predloga Od-
bora ter po mnenju pristojnih ustanov se na osnovi seznama, ki ga
predvideva 4. Ëlen, doloËijo obËine in deli obËin ter kraji in ustano-
ve, v katerih je ob italijanskem predvidena raba slovenskega jezika na
napisih javnih uradov, na uradnih papirjih in na sploπno na vseh jav-
nih napisih kot tudi na praporih. Ta doloËila se uveljavljajo tudi pri to-
ponomastiËnih napisih in pri cestnih oznakah.

2. Za izvajanje tega Ëlena je predvidenih najveË 128 milijonov lir letno za
obdobje od 2001 do 2005.

11. Ëlen
(Javne πole s slovenskim uËnim jezikom)

1. »e ta zakon drugaËe ne doloËa, πe naprej veljajo doloËila, o katerih je
govor v zakonih πt. 1012, z dne 19. julija 1961, in πt. 932, z dne 22.
decembra 1973. V prvem in drugem odstavku 2. Ëlena zakona πtev.
932, z dne 22. decembra 1973, je treba za besedami flslovenskega ma-
ternega jezika« dodati flali s popolnim znanjem slovenskega jezika.«

2. Ob upoπtevanju 3. odstavka 1. Ëlena zakona πtev. 1012, z dne 19. juli-
ja 1961, veljajo za reorganizacijo πol s slovenskim uËnim jezikom do-
loËila 2., 3., 4., 5. in 6. Ëlena odloka predsednika republike πtev. 233,
z dne 18. junija 1998; pri tem je treba spoπtovati pristojnosti, ki jih do-
loËajo Ëleni 137, 138 in 139 zakonskega odloka πtev. 112, z dne 31.
marca 1998, in mnenje Deæelne πolske komisije za pouk v slovenskem
jeziku, ki jo doloËa 3. odstavek 13. Ëlena tega zakona.

3. K 4. Ëlenu zakona πtev. 1012, z dne 19. julija 1961, se na koncu doda
besedilo: flna osnovi staliπËa Deæelne πolske komisije za pouk v slo-
venskem jeziku«.

4. V πolah s slovenskim uËnim jezikom je v stikih s πolskimi upravnimi
organi dovoljena uporaba slovenskega jezika v dokumentih in dopi-
sih, na uradnem papirju in javnih napisih.

5. S 1. januarjem 2001 se razpoloæljiva sredstva, ki so doloËena v 8. Ële-
nu zakona πtev. 932, z dne 22. decembra 1973, poviπajo na 250 mili-



jonov lir letno. Vsota se lahko uporablja tudi za pripravo in tiskanje
πolskih knjig in drugega uËnega gradiva, kakor tudi za avtorje uËnih
knjig in gradiva, ki niso italijanski dræavljani in pripadajo slovenske-
mu kulturnemu prostoru. Upravljanje s sredstvi, doloËitev kriterijev
za njihovo uporabo, tudi na osnovi veËletnih finanËnih programov,
ter predlog za njihovo obËasno revalorizacijo so v pristojnosti komi-
sije, o kateri govori 3. odstavek 13. Ëlena. Za namene, o katerih je go-
vor v tem odstavku, je od leta 2001 dalje na razpolago najveË
155.500.000 lir letno.

12. Ëlen
(DoloËila za videmsko pokrajino)

1. V predπolskih ustanovah v obËinah videmske pokrajine, ki so navede-
ne v seznamu, o katerem je govor v 4. Ëlenu, bo vzgojno-izobraæevalni
program vseboval tudi snov, ki je povezana s krajevno tradicijo, jezikom
in kulturo in ki se bo pouËevala tudi v slovenskem jeziku. Za to niso
predvideni novi ali veËji izdatki, ki bi bremenili dræavni proraËun.

2. V obveznih πolskih ustanovah v obËinah, navedenih v 1. odstavku, je
pouk slovenskega jezika, krajevne zgodovine ter krajevnih kulturnih in
jezikovnih tradicij vkljuËen v obvezni kurikularni urnik, ki ga doloËajo
same ustanove v okviru organizacijske in didaktiËne avtonomije po
doloËilih 8. in 9. odstavka 21. Ëlena zakona πtev. 59, z dne 15. marca
1997. Te ustanove doloËijo naËin izvajanja teh kurikularnih dejavno-
sti, njihovo trajanje in metodologijo kot tudi kriterije za ocenjevanje
uËencev in oblike zaposlitve kvalificiranega uËnega osebja. Ob predv-
pisu starπi sporoËijo zainteresirani πolski ustanovi, ali nameravajo za
svoje otroke izkoristiti moænost pouka jezika manjπine.

3. V srednjih πolah træaπke, goriπke in videmske pokrajine, ki jih obisku-
jejo dijaki, ki prihajajo iz obËin, ki jih doloËa 1. odstavek, lahko uvedejo
izbirne teËaje slovenskega jezika, tudi Ëe gre za manjπe πtevilo uËencev,
kot ga predvideva πolski sistem.

4. Za kurikularne dejavnosti, o katerih govori 2. odstavek, minister za
πolstvo na osnovi mnenja komisije, o kateri govori 3. odstavek 13. Ële-
na, z odlokom doloËi sploπne in specifiËne cilje pri njihovem uËenju,
standarde kvalitete storitev ter pogoje za imenovanje uËiteljev.

5. DvojeziËni privatni otroπki vrtec in dvojeziËna parificirana osnovna
πola s slovenskim in italijanskim uËnim jezikom, ki ju upravlja Inπtitut
za slovensko izobraæevanje iz ©petra Slovenov v videmski pokrajini, sta



priznana kot dræavni πoli. Za omenjeni πoli se uveljavljajo doloËila in
pravila, ki veljajo za ustrezne dræavne πole. Za namene, o katerih govori
ta odstavek, je od leta 2001 dalje na razpolago najveË 1.436 milijonov
lir letno.

6. V obËinah videmske pokrajine, ki so vkljuËene v seznam iz 4. Ëlena, je
na osnovi predhodnega mnenja Odbora in v skladu z operativnimi po-
stopki, o katerih je govor v 2. odstavku 11. Ëlena, predvidena ustano-
vitev dvojeziËnih dræavnih πol ali njihovih sekcij s poukom v italijan-
skem in slovenskem jeziku. Za to niso predvideni novi ali viπji stroπki,
ki bi bremenili dræavni proraËun. Ukrepi za delovanje teh πol se pri-
pravijo na osnovi mnenja komisije iz 3. odstavka 13. Ëlena.

7. Avtonomne πolske ustanove uresniËujejo pobude, ki so doloËene v 2.
odstavku, z osebjem, ki ga imajo na razpolago, s finanËnimi sredstvi, ki
so jim dodeljena na osnovi 5. odstavka 21. Ëlena zakona πtev. 59, z
dne 15. marca 1997, ter z dodatnimi sredstvi, ki bi jih dobile s kon-
vencijami, s tem, da med prioritete, ki jih doloËa omenjeni 5. odsta-
vek, vkljuËijo tiste, ki jih doloËa ta zakon.

13. Ëlen
(©olski upravni organi)

1. Za vpraπanja, ki zadevajo izobraæevanje v slovenskem jeziku, se pri
Deæelnem πolskem uradu za Furlanijo-Julijsko krajino ustanovi poseben
urad, ki ga vodi deæelni funkcionar, ki ga imenuje minister za πolst-
vo, izbran pa je med vodstvenim osebjem, ki je nastavljeno v osrednji
in periferni πolski upravi ter vodstvenim osebjem πol s slovenskim
uËnim jezikom. Ta urad je pristojen za razporeditev osebja na πolah
in zavodih s slovenskim uËnim jezikom.

2. Osebje iz 1. odstavka mora povsem obvladati slovenski jezik.

3. Da bi zagotovili avtonomijo izobraæevanja v slovenskem jeziku, se usta-
novi Deæelna πolska komisija za pouk v slovenskem jeziku; predsedu-
je ji deæelni funkcionar iz 1. odstavka tega Ëlena. V roku 18 mesecev od
zaËetka veljave tega zakona predsednik ministrskega sveta na predlog
ministra za πolstvo in na podlagi mnenja Odbora z odlokom doloËi se-
stavo komisije, naËin imenovanja njenih Ëlanov in njeno delovanje.
Za to niso predvideni dodatni ali viπji stroπki, ki bi bremenili dræavni
proraËun.
Komisija iz tega odstavka nadomesti komisijo, predvideno z 9. Ëlenom
zakona πtev. 932, z dne 22. decembra 1973, z izjemo tistega, kar pred-
videva 24. Ëlen tega zakona.



4. Za izvajanje tega Ëlena je predviden izdatek v viπini najveË 895 mili-
jonov lir letno, zaËenπi z letom 2001.

14. Ëlen
(Deæelni inπtitut za raziskovanje na podroËju vzgoje)

1. Na osnovi 288. Ëlena enotnega besedila veljavne zakonodaje na po-
droËju izobraæevanja, ki zadeva πole vseh vrst in stopenj, in ki je osno-
van na zakonskem odloku πtev. 297, z dne 16. aprila 1994, se ustano-
vi posebni oddelek Deæelnega inπtituta za raziskovanje na podroËju
vzgoje v Furlaniji - Julijski krajini s pristojnostjo za πole s slovenskim
uËnim jezikom. Sestava oddelka in njegovo delovanje sta doloËena v
skladu s pravilnikom o preureditvi deæelnih inπtitutov za raziskovanje
na podroËju vzgoje, ki ga predvideva 10. odstavek 21. Ëlena zakona
πtev. 59, z dne 15. marca 1997, 76. Ëlen zakonskega odloka πtev. 300, z
dne 30. julija 1999, in na osnovi mnenja komisije, o kateri je govor v
3. odstavku 13. Ëlena. Za ustanovitev tega oddelka niso predvideni
novi ali viπji stroπki v breme dræavnega proraËuna.

15. Ëlen
(Glasbena vzgoja)

1. Z odlokom ministra za univerzo in znanstveno ter tehnoloπko razi-
skovanje, sporazumno z zakladnim ministrom, se v roku treh mesecev
od zaËetka veljave tega zakona ustanovi avtonomna sekcija glasbene-
ga konservatorija flGiuseppe Tartini« iz Trsta s slovenskim uËnim je-
zikom. Z istim odlokom se doloËi πtevilo uËnega, upravnega, teh-
niËnega in pomoænega osebja ter njihove zadolæitve; za obdobje treh let
niso dovoljene premestitve in napredovanja na teh mestih. Sedanje
πtevilo stalno zaposlenega osebja konservatorija fl Giuseppe Tartini«
se za tri leta ne spremeni, z izjemo ustanavljanja novih teËajev in πol
ter dokonËne uvedbe teËaja italijanskega jezika za tujce.

2. Z odlokom ministrstva za univerzo in znanstveno ter tehnoloπko
raziskovanje se doloËijo naËin delovanja in predmeti avtonomne sek-
cije, o kateri je govor v 1. odstavku, kot tudi naËin najemanja uËnega,
upravnega, tehniËnega in pomoænega osebja. Pri najemanju osebja se
delo v slovenskih glasbenih centrih flGlasbena Matica« in flEmil Ko-
mel« upoπteva kot delo na konservatorijih ali parificiranih glasbe-
nih centrih. Pri najemanju uËnega in neuËnega osebja za nedoloËen ali
za doloËen Ëas se upoπtevajo doloËila 425. Ëlena enotnega besedila, ki



je bilo odobreno z zakonskim odlokom πtev. 297, z dne 16. aprila
1994.

3. Profesorji avtonomne sekcije, ki jo doloËa prvi odstavek, so polno-
pravni Ëlani profesorskega zbora konservatorija, ki ga sestavljata dve
sekciji, z italijanskim in s slovenskim uËnim jezikom. Za mnenja in
sklepe, ki zadevajo specifiËna vpraπanja oziroma problematike (kot so
eksperimentalne pobude), ki zadevajo posamezno sekcijo, bo ravna-
telj konservatorija sklical samo sestanek zainteresirane sekcije. V tem
primeru zadevajo sklepi samo to sekcijo. Dejavnost vsake sekcije mo-
ra biti v skladu z letnim naËrtom izobraæevalnih dejavnosti konserva-
torija in v skladu s sploπnim didaktiËno-umetniπkim naËrtovanjem, ki
sodi v pristojnost celotnega profesorskega zbora.

4. Profesorji avtonomne sekcije izvolijo iz svoje srede koordinatorja sek-
cije, ki je za celotno obdobje zadolæitve oproπËen pouËevanja. Sklepe,
ki zadevajo avtonomno sekcijo, ravnatelj konservatorija sprejme na
osnovi predhodnega mnenja koordinatorja.

5. Koordinator, o katerem je govor v Ëetrtem odstavku, je med svojim
mandatom Ëlan upravnega sveta konservatorija flGiuseppe Tartini«.
»lana upravnega sveta sta tudi dva strokovnjaka, od katerih je eden
pripadnik slovenske manjπine, in ki ju imenuje deæelni odbor Furlanije
- Julijske krajine.

6. Za izvajanje tega Ëlena je predviden izdatek v viπini najveË 1.049 mi-
lijonov lir letno, zaËenπi z letom 2001.

16. Ëlen
(Inπtitucije in dejavnosti slovenske manjπine)

1. Deæela Furlanija-Julijska krajina skrbi za podporo kulturnih, umetni-
πkih, πportnih, rekreacijskih, znanstvenih, izobraæevalnih, informativ-
nih in zaloæniπkih aktivnosti in pobud, ki jih izvajajo inπtitucije in
zdruæenja manjπine. V ta namen se Deæela posvetuje z inπtitucijami in
zdruæenji slovenske manjπine. Za namene, o katerih govori ta odsta-
vek, ima prednost delovanje tiska v slovenskem jeziku. Za namene, o
katerih govori ta odstavek, dræava vsako leto nameni posebne pri-
spevke, ki se stekajo v posebni sklad v bilanci deæele Furlanije-Julijske
krajine.

2. Za sklad, o katerem govori 1. odstavek, je za leto 2001 namenjenih
5.000 milijonov lir in za leto 2002 10.000 milijonov lir. Za naslednja le-
ta se viπina sklada doloËi letno s finanËnim zakonom na osnovi 3. od-



stavka, toËka d) zakona πtev. 468, z dne 5. avgusta 1978, in kasnejπih
sprememb.

17. Ëlen
(Odnosi z Republiko Slovenijo)

1. Vlada poskrbi za vse potrebne pobude, da omogoËi in spodbuja raz-
voj odnosov med obmejnim prebivalstvom ter med slovensko manjπino
in kulturnimi ustanovami Republike Slovenije ter zagotovi razvoj med-
regijskega in Ëezmejnega sodelovanja, tudi v okviru pobud in progra-
mov Evropske unije.

18. Ëlen
(Slovensko stalno gledaliπËe)

1. Slovensko stalno gledaliπËe se prizna kot ustanova za gledaliπko pro-
dukcijo pod javno upravo s posebnimi znaËilnostmi, tudi kar zadeva
dotacije v breme dræave; v veljavi ostanejo sploπna doloËila dræavne
zakonodaje.

19. Ëlen
(VraËanje nepremiËnin)

1. Kulturni dom flNarodni dom« pri Sv. Ivanu v Trstu, ki ga sestavljajo
zgradba in pritikline, se prenese na Deæelo FJK, da bi jo lahko kultur-
ne in znanstvene inπtitucije slovenskega jezika brezplaËno uporablja-
le za svoje dejavnosti. V poslopju v Ul. Filzi πt. 14 v Trstu, nekdan-
jem flNarodnem domu«, in v poslopju na Korzu Verdi v Gorici, nekda-
njem flTrgovskem domu«, se namestijo kulturne in znanstvene inπtitu-
cije slovenskega jezika (zaËenπi z Narodno in πtudijsko knjiænico) in ita-
lijanskega jezika, v skladu z obstojeËimi dejavnostmi v omenjenih stav-
bah, potem ko bo Deæela sklenila konvencijo s Træaπko univerzo za
poslopje v Ul. Filzi v Trstu in s finanËnim ministrstvom za poslopje na
Korzu Verdi v Gorici.

2. V kolikor ne pride do dogovora v roku 5 let, bo vpraπanje urejeno v
naslednjih πestih mesecih z odlokom predsednika ministrskega sveta.

3. NaËin uporabe in upravljanja doloËi deæelna uprava na podlagi mnenja
Odbora.

20. Ëlen
(ZaπËita zgodovinske in umetniπke dediπËine)

1. Za namene, ki jih doloËa 9. Ëlen ustave, sprejmejo Deæela Furlanija-
Julijska krajina, pokrajine in obËine, ki jih vsebuje seznam, o katerem



govori 4. Ëlen, zaπËitne ukrepe tudi ob spoπtovanju posebnih znaËilnosti
krajev, kjer æivi slovenska manjπina, bodisi, da se nanaπajo na zgodo-
vinske in umetniπke spomenike, bodisi, da zadevajo obiËaje in druge iz-
razne oblike kulture slovenskega prebivalstva, v kar so vkljuËeni pro-
jekti medkulturnega znaËaja.

2. Za uresniËitev namenov, navedenih v 1. odstavku, se zainteresirane
ustanove na ustrezen naËin posvetujejo z organizacijami in drugimi
reprezentativnimi zdruæenji slovenske manjπine.

21. Ëlen
(ZaπËita druæbenih, gospodarskih in okoljevarstvenih interesov)

1. Na obmoËju, ki ga doloËa 4. Ëlen, morajo upravna ureditev, raba teri-
torija, gospodarsko, druæbeno in urbanistiËno naËrtovanje ter njihovo
izvajanje tudi v primeru razlaπËanj, teæiti k zaπËiti zgodovinsko-kul-
turnih znaËilnosti.

2. Za namene, o katerih govori 1. odstavek, in sporazumno z Odborom
mora biti v pristojnih posvetovalnih organih zagotovljeno ustrezno
predstavniπtvo slovenske manjπine.

3. Za izvedbo posegov, ki naj prispevajo k razvoju ozemelj obËin videm-
ske pokrajine, vkljuËenih v gorske skupnosti Kanalske doline, Terske
doline in Nadiπkih dolin, v katerih je zgodovinsko prisotna slovenska
manjπina, dodeli dræava deæeli Furlaniji-Julijski krajini, zaËenπi z letom
2001, poseben prispevek v viπini 1.000 milijonov lir letno.

4. Za izvajanje tega Ëlena je predviden izdatek v viπini najveË 1.000 mi-
lijonov lir letno, zaËenπi z letom 2001.

22. Ëlen
(Sindikalne organizacije in dejavnosti)

1. Kar zadeva izvajanje sindikalnih dejavnosti nasploh in pravice do
predstavniπtva v zbornih organih javne uprave in ustanovah, ki delu-
jejo na interesnih podroËjih, se pravice, ki jih zakon priznava zdruæen-
jem in orgnizacijam, ki so Ëlanice najbolj reprezentativnih sindikal-
nih konfederacij na vsedræavni ravni, skladno z mnenjem Odbora
razπirijo na sindikalne organizacije in stanovska zdruæenja, ki opravl-
jajo svoje dejavnosti preteæno v slovenskem jeziku in ki imajo, zaradi
svoje velikosti in razπirjenosti na obmoËju, o katerem govori 4. Ëlen,
znotraj manjπine predstavniπki znaËaj.



23. Ëlen
(Dopolnilo zakona πt. 482, z dne 15. decembra 1999,

v zvezi s kazensko zaπËito jezikovnih manjπin)

1. Za 18. Ëlenom zakona πt. 482, z dne 15. decembra 1999, je vkljuËen
naslednji Ëlen:
fl18. Ëlen-bis - 1. DoloËila 3. Ëlena zakona πt. 654, z dne 13. oktobra
1975, in kasnejπe spremembe ter doloËila zakonskega odloka πtev.
122, z dne 26. aprila 1993, ki je bil z dopolnili spremenjen v zakon πt.
205, z dne 25. junija 1993, se uporabljajo tudi za prepreËevanje in
represijo pojavov nestrpnosti in nasilja nad pripadniki jezikovnih
manjπin.«.

24. Ëlen
(Prehodna doloËba)

1. Do ustanovitve komisije navedene v 3. odstavku 13. Ëlena ima njene
funkcije pristojna komisija navedena v 9. Ëlenu zakona πt. 932, z dne
22. decembra 1973, ki jo ustrezno dopolnjujejo πolski skrbnik v Vidmu
ali njegov pooblaπËenec in dva dræavljana slovenskega jezika, ki ju
imenuje pokrajinski svet v Vidmu, s tem da vsak svetovalec lahko
predlaga enega samega kandidata.

25. Ëlen
(Spremembe ozemlja, kjer se ta zakon izvaja)

1. Seznam, ki ga doloËa 4. Ëlen, je mogoËe spremeniti z odlokom pred-
sednika republike na predlog Odbora, ne da bi to predstavljalo veËje ali
dodatne stroπke za dræavo.

2. V primerih, ko gre za ohranitev in promocijo kulturne, zgodovinske
in jezikovne identitete, se lahko na pobudo Odbora zaπËitni ukrepi v
korist pripadnikov slovenske manjπine, ki jih predvideva ta zakon, Ëe
so kompatibilni, izvajajo tudi izven obmoËja, ki ga doloËa 4. Ëlen. Za to
niso predvidena nova ali dodatna finanËna bremena za dræavo.

3. Dræavljanom, o katerih je govor v 2. odstavku, je vsekakor zagotovlje-
no koriπËenje pravic, ki jih doloËajo 1., 2. in 3. odstavek 8. Ëlena, samo
kar zadeva odnose z nadobËinskimi ustanovami, ki æe delujejo v skla-
du z doloËili 4. odstavka 8. Ëlena.

4. Seznam, ki ga doloËa 10. Ëlen, je mogoËe na predlog Odbora in v skla-
du z mnenjem zainteresiranih ustanov spremeniti z odlokom pred-
sednika deæelnega odbora.



26. Ëlen
(Volilna zakonodaja)

1. Volilni zakoni za volitve senata in poslanske zbornice vsebujejo do-
loËila, ki olajπajo izvolitev kandidatov, ki pripadajo slovenski manjπini.

27. Ëlen
(FinanËno kritje)

1. Za finanËno kritje obveznosti, ki izhajajo iz odobritve stroπkov, o katerih
je govor v 3., 8., 10., 11., 12., 13., 15., 16. in 21. Ëlenu tega zakona in ki
za leto 2001 znaπajo 15.567.000.000 lir in 20.567.000.000 lir od leta
2002 dalje, se sredstva za ta leta zagotovijo na podlagi projekcij in vpi-
sanih postavk v triletnem predraËunu 2000 - 2002 v tekoËi postavki
flPosebni sklad« v okviru predraËuna zakladnega ministrstva za leto
2000 z delno uporabo sredstev iz ustreznega sklada pri istem mi-
nistrstvu.

2. Zakladni minister je pooblaπËen, da s svojimi odloki poskrbi za po-
trebne spremembe v proraËunu.

28. Ëlen
(KonËne doloËbe)

1. Ob spoπtovanju vsega, kar doloËa ta zakon, ostajajo v veljavi zaπËitni
ukrepi, ki so bili kakorkoli æe sprejeti v okviru izvajanja Posebnega
statuta v prilogi k Londonskemu memorandumu o soglasju, z dne 5. ok-
tobra 1954, ki ga povzema 8. Ëlen pogodbe med Republiko Italijo in
SocialistiËno federativno republiko Jugoslavijo, s prilogami. Pogodba
je bila skupaj s sporazumom med istima strankama, s prilogami, s
sklepnim aktom in z izmenjavo not podpisanimi v Osimu (Ancona)
10. novembra 1975 ratificirana z zakonom πt. 73, z dne 14. marca 1977.

2. Nobenega doloËila tega zakona ni moæno tolmaËiti na naËin, ki bi slo-
venski manjπini zagotavljal niæjo raven zaπËite od tiste, ki jo æe uæiva na
podlagi prejπnjih doloËil.

3. Morebitna ugodnejπa doloËila od teh, ki jih predvideva ta zakon, iz-
hajajoËa iz dræavne zakonodaje za zaπËito jezikovnih manjπin, se na
podlagi mnenja Odbora in brez novih ali viπjih stroπkov za dræavo iz-
vajajo tudi v korist slovenske in nemπko govoreËe manjπine v deæeli
Furlaniji-Julijski krajini.



4. Z izvajanjem tega zakona ne bo mogoËe bremeniti javnih financ z no-
benimi novimi ali viπjimi finanËnimi bremeni razen tistih, ki jih v naj-
viπji meri izrecno doloËajo ta in drugi zakoni, ki zadevajo zaπËito slo-
venske manjπine.

29. Ëlen
(TolmaËenje)

1. Za namene tega zakona se za flzaselke« smatrajo naseljene enote, ki
imajo status zemljepisno samostojnega kraja.




