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I. poglavje

Splošne določbe

1. člen 
(Namen)

1. Ob upoštevanju 6. člena Ustave in 3. člena ustavnega zakona št. 1 z dne 31. 
januarja 1963 (Posebni statut dežele Furlanije Julijske krajine) dežela varuje, razvija in spodbuja 
rabo furlanskega jezika v vseh njegovih pojavnih oblikah kot jezika, govorjenega v Furlaniji, ki je 
sestavni  del  zgodovinskega,  kulturnega  in  človeškega  bogastva  deželne  skupnosti.  Dežela 
spodbuja zgodovinske raziskave in izvaja aktivno politiko ohranjanja ter razvoja kulture in tradicij, 
ki so bistvena sestavina identitete furlanske skupnosti. 

2. Dežela  s  tem  zakonom  spodbuja  in  podpira  javne  pobude,  namenjene 
ohranjanju in pospeševanju rabe furlanskega jezika na zadevnem ozemlju. 

3. Ta zakon je namenjen širjenju rabe furlanskega jezika na zadevnem ozemlju ob 
upoštevanju pravice do svobodne izbire vsakega državljana. Poslovanje v furlanskem jeziku je 
možnost, ki jo zagotavljajo javni organi in koncesionarji, izvajalci javnih služb, za katero se lahko 
državljani svobodno odločijo. 

4. Dežela  v  okviru  svojih  statutarnih  pristojnosti  spodbuja  in  podpira  tudi 
poznavanje in rabo furlanskega jezika med pripadniki dežele in njihovimi skupnostmi drugod v 
Italiji in v tujini. 

5. S tem zakonom, skupaj z določbami o varstvu slovenske in nemško govoreče 
jezikovne manjšine, se uresničujejo politike dežele v korist jezikovne in kulturne raznolikosti. 

2. člen 
(Načela)

1. Dežela s tem zakonom in v okviru svojih pristojnosti prispeva k uresničevanju 
načel, določenih:

a) v Splošni deklaraciji človekovih pravic, ki jo je sprejela Generalna skupščina 
Združenih narodov 10. decembra 1948;

b) v Konvenciji  o  varstvu človekovih pravic  in temeljnih svoboščin,  ratificirani  z 
zakonom št. 848 z dne 4. avgusta 1955 (Ratifikacija in izvajanje Konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, podpisane v Rimu 4. novembra 1950, in Protokola k tej konvenciji, 
podpisanega v Parizu 20. marca 1952);

c) v Instrumentu Srednjeevropske pobude za zaščito pravic manjšin, podpisanem v 
Budimpešti 15. novembra 1994;



d) v listinah Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) s področja 
varstva jezikov, ki jih je podpisala Italija;

e) v Evropski listini o regionalnih ali manjšinskih jezikih, sprejeti v Strasbourgu 5. 
novembra 1992;

f) v členu 3 Pogodbe o Ustavi za Evropo, podpisane v Rimu 29. oktobra 2004 in 
ratificirane v skladu z zakonom št. 57 z dne 7. aprila 2005.

2. Določbe tega zakona so sprejete za izvajanje načel državne zakonodaje s tega 
področja,  zlasti  zakona  št.  482  z  dne  15.  decembra  1999  (Predpisi  o  varstvu  zgodovinskih 
jezikovnih  manjšin)  in  zakonodajnega  odloka  št.  223  z  dne  12.  septembra  2002  (Izvedbeni 
predpisi  Posebnega statuta  dežele Furlanije  Julijske krajine glede prenosa funkcij  na področju 
varstva jezika in kulture zgodovinskih jezikovnih manjšin na območju dežele), ob upoštevanju 
načel in določb deželnega zakona št. 15 z dne 22. marca 1996 (Predpisi o varstvu in promociji 
furlanskega jezika ter kulture in o ustanovitvi službe za deželne in manjšinske jezike). 

3. člen 
(Ozemlje uporabe)

1. Določbe tega zakona se uporabljajo na ozemlju, kjer živi  furlanska jezikovna 
skupina, opredeljenem v 5. členu deželnega zakona 15/1996.

2. Skupnosti  furlanske  jezikovne manjšine,  prisotne na drugih  območjih  dežele, 
lahko  ustanovijo  organe  za usklajevanje  in  oblikovanje  predlogov,  ki  jih  zainteresirani  lokalni 
organi lahko priznajo. 

3. Dežela  lahko  podpira  posebne  pobude,  namenjene  poznavanju  in  razvoju 
furlanske jezikovne dediščine, tudi na območjih zunaj ozemlja iz prvega odstavka tega člena. 

4. Dežela  lahko  sklepa  sporazume  z  deželo  Benečijo,  namenjene  podpori 
furlanskega jezika na območjih Benečije, kjer živijo pripadniki furlanske jezikovne skupnosti. 

4. člen
(Odnosi z drugimi jezikovnimi skupnostmi)

1. Dežela spodbuja in podpira pobude za sodelovanje med furlanskimi institucijami 
in  institucijami  ladinskih  skupnosti  v  Benečiji  in  Trentinsko -  Zgornjem  Poadižju/Südtirol  ter 
retoromanskih  jezikovnih  skupnosti  v  kantonu  Graubünden/Grigioni/Grischun  Švicarske 
konfederacije, zlasti na področju jezikoslovja, izobraževanja in medijev.

2. Dežela poleg tega spodbuja sodelovanje med slovensko, furlansko in nemško 
jezikovno manjšino, ki so prisotne na deželnem ozemlju, in med njihovimi institucijami ter podpira 
skupne projekte, namenjene razvoju jezikovne in kulturne raznolikosti. 

5. člen 
(Raba uradnega pravopisa furlanskega jezika)

1. Kot uradni pravopis furlanskega jezika se šteje pravopis, opredeljen v 13. členu 
deželnega zakona 15/1996.

2. Pravopis furlanskega jezika se lahko spremeni z odlokom predsednika dežele, in 
sicer na predlog ARLeF/Agencije za furlanski jezik ter sporazumno z videmsko in tržaško univerzo. 

3. Dežela spodbuja in podpira rabo uradnega pravopisa furlanskega jezika v vseh 
njegovih izraznih oblikah v postopkih za dodelitev prispevkov in finančnih sredstev, predvidenih v 
tem zakonu, četudi to ni izrecno poudarjeno v razpisni  dokumentaciji. Raba lokalnih različic  v 



pisnih vlogah ni  razlog za izključitev vlagatelja  iz postopka za dodelitev finančnih sredstev ali 
javnih prispevkov. 

4. Akti  in  listine  v  furlanščini,  ki  jih  izdajajo  dežela,  lokalni  organi  in  njihove 
podporne službe ter koncesionarji, izvajalci javnih služb, so sestavljeni ob upoštevanju uradnega 
pravopisa. 

II. poglavje
Javna raba furlanskega jezika

6. člen 
(Javna raba furlanskega jezika)

1. Raba  furlanskega  jezika  je  dovoljena  v  stikih  z  uradi  lokalnih  organov  in 
njihovimi podpornimi službami, ki poslujejo na ozemlju, opredeljenem v skladu s 3. členom tega 
zakona. 

2. V razmerjih z deželo in njenimi podpornimi organi je mogoče uveljavljati pravico 
do rabe furlanskega jezika ne glede na območje, kjer ima organ ali služba sedež. 

3. Kadar  je vloga podana v furlanskem jeziku,  morajo tudi  organi  iz  prvega in 
drugega odstavka tega člena odgovoriti v tem jeziku. 

4. Določbe  iz  prvega  in  tretjega  odstavka  tega  člena  se  uporabljajo  tudi  za 
koncesionarje,  ki  po pooblastilu  organov iz  prvega in  drugega odstavka tega člena opravljajo 
javne službe na ozemlju, opredeljenem v skladu s 3. členom tega zakona.

5. Organi iz prvega odstavka tega člena zagotavljajo, tudi povezano med seboj, 
uresničevanje pravic iz prvega in tretjega odstavka tega člena. 

6. Upravni postopki ne smejo biti v nobenem primeru oteženi ali upočasnjeni zaradi 
rabe furlanskega jezika. 

7. Zadevni organi poskrbijo za postopno uveljavljanje določb tega člena v skladu z 
letnimi ciljnimi projekti v okviru načrtov jezikovne politike iz 27. člena tega zakona. 

7. člen 
(Jezikovno spričevalo)

1. Znanje furlanskega jezika se potrjuje z jezikovnim spričevalom, ki ga izdajo za 
to pooblaščeni javni in zasebni subjekti. 

2. Jezikovno spričevalo lahko pridobijo osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 
tretjem odstavku tega člena.

3. Načini, merila in pogoji za pridobitev jezikovnega spričevala se opredelijo – ob 
upoštevanju predlogov agencije ARLeF – s pravilnikom, izdanim v šestih mesecih od uveljavitve 
tega zakona. 

4. Agencija ARLeF spodbuja organizacijo jezikovnih in izpopolnjevalnih tečajev za 
pridobitev jezikovnega spričevala o znanju furlanskega jezika. 

5. Seznam javnih  in  zasebnih  subjektov,  pooblaščenih  za  izdajanje  jezikovnega 
spričevala, sestavi in letno posodablja dežela na predlog agencije ARLeF. 

6. Agencija  ARLeF – z namenom spodbujanja pridobitve jezikovnega spričevala s 
strani  osebja  enotnega  deželnega  oddelka  –  sporazumno  s  posameznimi  organi  podpira 
organizacijo  jezikovnih  in  izpopolnjevalnih  tečajev  ter  udeležbo  osebja  na  teh  tečajih  tudi  s 
posebnimi stimulacijami. 

8. člen 
(Akti in informacije splošnega značaja)

1. Akti, ki jih javno objavljajo organi iz 6. člena tega zakona in ki so namenjeni 
vsem prebivalcem, so sestavljeni v italijanskem in furlanskem jeziku. 



2. Sporočila v okviru institucionalne komunikacije organov iz 6. člena tega zakona 
in akti, ki zadevajo prebivalce ozemlja, opredeljenega v skladu s 3. členom tega zakona, se javno 
objavljajo v italijanskem in furlanskem jeziku. 

3. Raba  furlanskega  jezika  pa  je  zagotovljena  tudi  v  okviru  institucionalne 
komunikacije in javnega objavljanja aktov, namenjenih celotni deželi. 

4. Besedila in sporočila v furlanskem jeziku so enaka, tudi glede grafične podobe, 
besedilom in sporočilom, sestavljenim v italijanskem jeziku. 

5. Zadevni organi poskrbijo za postopno uveljavljanje določb tega člena v skladu z 
letnimi ciljnimi projekti v okviru načrtov jezikovne politike iz 27. člena tega zakona.

9. člen 
(Voljeni in kolegijski organi)

1. V  občinah,  ki  spadajo  v  ozemeljsko  območje,  opredeljeno  v  3.  členu  tega 
zakona, imajo člani občinskih svetov in drugih kolegijskih organov javne uprave v skladu s 7. 
členom zakona 482/1999 pravico, da v okviru dejavnosti teh organov uporabljajo furlanski jezik. 

2. Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi za deželne svetnike in za člane svetov 
medobčinskih  združenj  ter  zvez  občin,  hribovsko-gorskih  skupnosti  in  pokrajin,  ki  vključujejo 
občine, v katerih je furlanski jezik uradno priznan. 

3. Načine, na katere se osebam, ki furlanščine ne razumejo, zagotovi prevajanje, 
določijo  organi  iz  prvega  in  drugega  odstavka  tega  člena  z  določbami,  vključenimi  v  načrte 
jezikovne  politike  iz  27.  člena  tega  zakona,  ki  lahko  predvidevajo  ponovitev  prispevka, 
predstavljenega v furlanščini,  v italijanskem jeziku ali predložitev – ob besedilu v furlanščini – 
pisnega prevoda v italijanskem jeziku. 

10. člen 
(Napisne table v furlanskem jeziku)

1. Na ozemeljskem območju, opredeljenem v skladu s 3. členom tega zakona, so 
napisne table in oznake, namenjene javnosti ter pritrjene ali izobešene v nepremičninah, v katerih 
imajo  sedež  uradi  in  operativne  enote  organov  iz  6.  člena,  opremljene  tudi  s  prevodom  v 
furlanskem jeziku, pri čemer se  grafična podoba besedila v furlanščini  ne razlikuje od podobe 
besedila v italijanskem jeziku.

2. Organi iz 6. člena opremijo s prevodom v furlanščino tudi napise zunaj zgradb, 
izobešene na zgradbah, panojih ali v sredstvih javnega prevoza, pri čemer se  grafična podoba 
besedila  v  furlanščini  ne  razlikuje  od  podobe  besedila  v  italijanskem jeziku.  Če  so  v  okviru 
opravljanja storitev javnega prevoza predvidena samodejna glasovna sporočila, so ta predvajana 
tudi v furlanskem jeziku. 

3. Na ozemlju, opredeljenem v skladu s 3. členom tega zakona, so zemljepisna 
imena na krajevnih tablah zapisana tudi v furlanskem jeziku, in sicer na način, določen v 11. členu 
tega zakona. 

4. Organi  iz  6.  člena  tega zakona poskrbijo  za prilagoditve,  potrebne  glede  na 
zahteve tega člena, v skladu z letnimi ciljnimi projekti v okviru načrtov jezikovne politike iz 27. 
člena tega zakona.

11. člen 
(Zemljepisna imena v furlanskem jeziku)

1. Uradno  poimenovanje  občin,  zaselkov  in  krajev  v  furlanskem  jeziku  določi 
dežela  na  predlog  agencije  ARLeF  in  ob  upoštevanju  lokalnih  različic  ter  sporazumno  z 
zainteresiranimi občinami v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

2. Sklepi deželnega sveta v zvezi z uradnimi poimenovanji v furlanskem jeziku in 
vsemi vprašanji, ki se nanašajo na naselbinska zemljepisna imena in imena voda v furlanskem 
jeziku, se sprejmejo z odlokom predsednika dežele, ki se objavi v Uradnih objavah dežele. 



3. Brez poseganja v točko (3) prvega odstavka 7. člena Posebnega statuta organi 
iz 6. člena tega zakona na območju, opredeljenem v skladu s 3. členom tega zakona, uporabljajo 
v svojih besedilih glede imen občin, zaselkov in krajev poleg poimenovanja v italijanskem jeziku 
tudi poimenovanje v furlanskem jeziku, določeno v skladu s prvim odstavkom tega člena. 

4. Dežela je pooblaščena za sklepanje sporazumov, namenjenih spodbujanju rabe 
uradnih poimenovanj v furlanskem jeziku, z drugimi upravnimi organi in zasebnimi subjekti. 

5. Lokalni organi lahko na podlagi sklepa svojih voljenih svetov odločijo, ali bodo 
zemljepisna imena uporabljali dvojezično ali zgolj v furlanskem jeziku. Izbrano poimenovanje se 
šteje kot uradno z vsemi pravnimi učinki. 

III. poglavje
Ukrepi na področju izobraževanja

12. člen 
(Furlanski jezik in večjezična vzgoja in izobraževanje)

1. Učenje  in  poučevanje  furlanskega  jezika  je  vključeno  v  večjezične  vzgojno-
izobraževalne  programe,  ki  poleg  italijanskega  jezika  predvidevajo  uporabo  zgodovinskih 
manjšinskih  in  tujih  jezikov.  Večjezični  vzgojno-izobraževalni  programi  so  sestavni  del 
izobraževanja,  usmerjenega  k  oblikovanju  aktivnega  evropskega  državljanstva  in  razvoju 
posebnosti dežele. 

2. V  skladu  s  prvim,  drugim,  tretjim  in  četrtim  odstavkom  4.  člena  zakona 
482/1999 je furlanski jezik vključen v predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje ter v programe 
nižjih srednjih šol na ozemlju občin, ki spadajo v območje, opredeljeno v skladu s 3. členom tega 
zakona,  in  sicer  na  način,  ki  ustreza  vrsti  in  stopnji  vzgojno-izobraževalnega  procesa  ter  ob 
upoštevanju drugega odstavka 1. člena zakonodajnega odloka 223/2002.

3. Brez  poseganja  v  avtonomnost  šolskih  ustanov  starši  ali  zakoniti  zastopniki 
otroka, ki ne želijo izkoristiti  možnosti pouka furlanskega jezika, to odločitev sporočijo šoli  ob 
otrokovem vpisu  na  podlagi  ustrezne  seznanitve  in  na  pisno  zahtevo  šolske  ustanove.  Tako 
izražena  izbira  velja  za  ves  čas  predšolskega  ali  osnovnošolskega  izobraževanja  oziroma 
izobraževanja na nižji srednji šoli, pri čemer jo lahko starši ali zakoniti zastopniki prekličejo ob 
začetku vsakega šolskega leta. 

13. člen 
(Medinstitucionalno usklajevanje) 

1. Dežela sodeluje z Deželnim šolskim uradom za Furlanijo Julijsko krajino, da bi 
zagotovila usklajeno vključevanje furlanskega jezika v šolski sitem in skladnost pobud jezikovne 
politike na področju vzgoje ter izobraževanja. 

2. Dežela v sodelovanju s šolskimi organi in ob spoštovanju njihove avtonomnosti 
spodbuja usklajevanje med šolskimi ustanovami, podpira oblikovanje šolskih mrež in določitev 
osrednjih šol na ozemlju. 

3. Dežela  sodeluje  in  sklepa  pogodbe  za  izvajanje  programov  stalnega 
usposabljanja  in  izpopolnjevanja  za  strokovne  delavce  na  področju  vzgoje  in  izobraževanja, 
vključno  z  ukrepi  za  pridobivanje  osnovnega  znanja  in  nadaljnjega  usposabljanja  ob  delu,  s 
programi za pridobitev specialistične izobrazbe, magisterija, doktorata, namenjenih poučevanju ali 
rabi furlanskega jezika v skladu s 6. členom zakona 482/1999.

4. Pri  pristojni  glavni  direkciji  se  ustanovi  stalna  komisija  za  poučevanje 
furlanskega  jezika,  ki  zagotavlja  usklajeno  izvajanje  dejavnosti  različnih  institucij  pri 
uresničevanju tega zakona. 

5. Komisija je imenovana z odlokom predsednika dežele. 



14. člen
(Področje uporabe v šolah)

1. Ob spoštovanju načela avtonomnosti šol in določb odloka predsednika republike 
št. 275 z dne 8. marca 1999 (Pravilnik, ki ureja področje avtonomnosti šolskih ustanov v skladu z 
21.  členom  zakona  št.  59  z  dne  15.  marca  1997)  šole  v  občinah,  ki  spadajo  v  območje, 
opredeljeno v skladu s 3. členom tega zakona, v programih poučevanja furlanskega jezika določijo 
– tudi glede na posebnosti družbeno-kulturnih okoliščin – vzgojno-izobraževalni model, ki ga bodo 
uporabljale. 

2. Z izvedbenim pravilnikom, ki se po posvetu z deželnim šolskim uradom sprejme 
v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona, dežela – v skladu z drugim odstavkom 1. člena 
zakonodajnega odloka 223/2002 in odloka ministra za javno šolstvo št. 47 z dne 13. junija 2006 
(Urni delež odprtega kurikula, o katerem samostojno odločajo šolske ustanove) – določi sistemski 
izvedbeni  načrt  z  razčlenitvami  in  opredeli  posebnosti  glede  na  različne  vrste  in  stopnje  šol, 
navedenih v drugem odstavku 1. člena. Za poučevanje furlanskega jezika se zagotovi vsaj ena ura 
na  teden  skozi  celotno  šolsko  leto  v  okviru  fleksibilnega  deleža  odprtega  kurikula,  ki  je  v 
avtonomni pristojnosti šol. 

3. Šolske  ustanove,  ki  oblikujejo  program  poučevanja  furlanskega  jezika, 
upoštevajo  didaktične  metode,  ki  temeljijo  na  pristopu  integriranega  učenja  jezika  in  vsebin 
nejezikovnih predmetov v tem jeziku.

4. V višjih srednjih šolah se spodbuja uvajanje programov poučevanja furlanskega 
jezika v okviru projektov, ki bogatijo izobraževalno ponudbo šolskih ustanov. 

15. člen 
(Finančna podpora šolam in preverjanje)

1. Za namene iz drugega odstavka 13. člena namenja dežela šolskim ustanovam 
finančna sredstva, katerih višina se določi na podlagi števila ur poučevanja in obsega furlanskega 
jezika v kurikulu, podatke o tem pa pridobi in deželi  sporoči deželni  šolski  urad. S finančnimi 
sredstvi, s katerimi upravljajo posamezne šolske ustanove, se pokrivajo izdatki za delo učiteljev, 
namenjeno uresničevanju tega zakona, in organizacijski stroški šol. Ta sredstva se uporabijo v 
skladu z veljavnimi predpisi in delovnimi pogodbami. 

2. Dežela finančno podpira tudi pobude iz tretjega in četrtega odstavka 14. člena 
tega zakona. 

3. Agencija ARLeF na podlagi letno določenih potreb in v sodelovanju z deželnim 
šolskim uradom oblikuje predlog o načinih izvajanja ukrepov finančne podpore, predvidenih za 
šolske  ustanove, pri  čemer daje prednost tistim, ki  uporabljajo – glede na evropska merila – 
naprednejše modele poučevanja furlanskega jezika znotraj večjezičnega okvira. 

4. Agencija  ARLeF  v  sodelovanju  z  deželnim  šolskim  uradom  vsako  leto  na 
dogovorjen način preveri in ovrednoti napredek glede uresničevanja določb o poučevanju in rabi 
furlanskega jezika v šolah, glede znanja in sposobnosti učencev ter odziva pri njihovih družinah. 

5. Posamezne  šole  sodelujejo  pri  letnem  preverjanju  in  vrednotenju  učinkov 
poučevanja furlanskega jezika s splošnimi dejavnostmi preverjanja in ocenjevanja, ki jih izvajajo 
same šole. 

16. člen 
(Didaktično gradivo)

1. Dežela  podpira  izdelavo  didaktičnega  gradiva  vseh  vrst  za  poučevanje 
furlanskega jezika in učnega gradiva v tem jeziku, ki se pripravi v skladu s smernicami agencije 
ARLeF.



17. člen 
(Učitelji)

1. Dežela v skladu z drugim odstavkom 1. člena zakonodajnega odloka 223/2002 
za določitev potreb oziroma sistematizacije delovnih mest v šolah na območju, opredeljenem v 
skladu  s  3.  členom  tega  zakona,  v  sodelovanju  z  deželnim  šolskim  uradom  preveri,  koliko 
učiteljskega osebja z znanjem furlanskega jezika zaposlujejo navedene šole in od posameznih 
učiteljev pridobi morebitno izjavo o tem, da so pripravljeni  sodelovati  v programu poučevanja 
furlanskega jezika oziroma v furlanskem jeziku. 

2. Dežela  zagotavlja  in  podpira  izvajanje  programov  usposabljanja  in 
izpopolnjevanja za učitelje, ki poučujejo furlanski jezik ali druge vsebine v tem jeziku, in sicer 
tako, da v ta namen sklene ustrezne dogovore z univerzama na deželnem ozemlju. 

3. Dežela sprejme finančne ukrepe za spodbujanje uvajanja pristopa Content and 
Language  Integrated  Learning  (CLIL)  za  furlanski  jezik  in  v  ta  namen  skupaj  s  pristojnimi 
univerzami,  deželnim  šolskim  uradom in  šolskimi  ustanovami  opredeli  ustrezne  izobraževalne 
programe za učitelje. 

4. Brez poseganja v zakonske določbe s področja pravnega položaja učiteljskega 
osebja in v določbe delovnih pogodb osebja dežela sporazumno s šolskimi organi in po posvetu s 
sindikalnimi  organizacijami oblikuje  seznam učiteljev s potrjenim znanjem in sposobnostmi za 
poučevanje furlanskega jezika. 

5. Z deželnim pravilnikom, ki se izda sporazumno z deželnim šolskim uradom, se 
opredelijo načini in pogoji za vpis v seznam iz četrtega odstavka tega člena ter za vključevanje 
učiteljskega osebja, vpisanega na seznam, v izvajanje programov. 

18. člen 
(Promocijski ukrepi)

1. Dežela izvaja akcije informiranja in osveščanja, namenjene seznanjanju družin s 
cilji in lastnostmi načrta uvedbe furlanskega jezika v šolski sistem. 

2. Dežela v skladu z določbami zakona 482/1999 prispeva k podpiranju poučevanja 
furlanskega jezika za odrasle, ki ga izvajajo Univerza v Vidmu, šole in drugi pooblaščeni subjekti. 

3. Dežela  spodbuja  tečaje  in  druge  posebne  pobude,  namenjene  poučevanju 
furlanskega jezika, za priseljence, prisotne na opredeljenih območjih.

4. Dežela lahko podpira tudi poučevanje furlanskega jezika v šolskih  ustanovah s 
sedežem na območjih izven ozemlja iz prvega odstavka 3. člena tega zakona. 

5. Posebne oblike spodbujanja,  seznanjanja in poučevanja furlanskega jezika se 
izvajajo tudi za furlanske izseljence v tujini. 

6. Z deželnim pravilnikom se določijo pogoji, načini in merila za finančno podporo 
ukrepom, predvidenim v tem členu. Pravilnik se na podlagi mnenja pristojne svetniške komisije 
izda v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. Komisija poda svoje pripombe v 30 dneh od 
prejema zahteve za mnenje, sicer se šteje, da s predlogom soglaša. 

19. člen 
(Prostovoljno poučevanje furlanskega jezika)

1. Dežela omogoča učenje in rabo furlanskega jezika med svojimi prebivalci tudi 
tako, da spodbuja prostovoljno dejavnost poučevanja furlanskega jezika. 

2. Za namene iz prvega odstavka tega člena se pri agenciji ARLeF oblikuje register 
prostovoljcev za poučevanje furlanskega jezika. 

3. Prostovoljci so lahko polnoletne osebe, katerih materni jezik je furlanščina in ki 
izjavijo, da so pripravljene brezplačno ter v skladu z organizacijskimi modeli in na operativne 
načine, ki jih opredeli agencija ARLeF, opravljati dejavnosti, namenjene širjenju poznavanja in 
rabe furlanskega jezika. 



IV. poglavje
Ukrepi na področju komunikacijskih sredstev

20. člen 
(Radio in televizija)

1. Dežela spodbuja produkcijo avdiovizualnih del v furlanskem jeziku, namenjenih 
razširjanju prek medijev. 

2. Dežela  podpira  pripravo  in  oddajanje  televizijskih  programov  v  furlanskem 
jeziku,  in  sicer  v  njegovih  različnih  izraznih  oblikah.  Podpora  je  sorazmerna  z  velikostjo 
geografskega območja pokrivanja programa in načinom vključevanja vsebin v programsko shemo. 
Vsaj  75  odstotkov  sredstev  se  nameni  produkciji,  katere  vsaj  60-odstotni  delež  pripravijo 
neodvisni producenti. 

3. Dežela  podpira  radijske  postaje,  ki  oddajajo  programe  v  furlanskem jeziku. 
Podpora  je  sorazmerna  z  odstotnim  deležem  programskih  vsebin  v  furlanskem  jeziku, 
pripravljenih v lastni produkciji. 

4. Dežela v okviru svojih pristojnosti v zvezi z izdajo odločb, dovoljenj in koncesij, 
potrebnih za pridobitev pravice do uporabe frekvenc za opravljanje radiodifuzije, predvidenih v 
državnem načrtu,  in  za  namestitev  napeljave  ter  opreme  za  produkcijo  ter  radiotelevizijsko 
oddajanje,  spodbuja  in  podpira  tiste  izdajatelje  televizijskega  in  radijskega  programa,  ki 
pripravljajo vsaj 25 odstotkov svojega programa v furlanskem jeziku. 

5. V  avdiovizualnih  komunikacijskih  sredstvih  dežele  se  zagotovi  ustrezno 
zastopanost furlanskega jezika. 

21. člen 
(Tisk in druga produkcija)

1. Dežela subvencionira in podpira periodične publikacije, ki se izdajajo izključno ali 
predvsem v furlanskem jeziku oziroma v njegovih različnih izraznih oblikah. Dežela lahko sklepa 
pogodbe  z  založniki  časopisov  in  informativnega  periodičnega  tiska,  ki  je  na  območju  dežele 
najbolj  razširjen  in  ki  zagotavlja  redno  ter  kakovostno  obveščanje  v  furlanskem  jeziku  ob 
upoštevanju uradnega črkopisa in pravopisa. 

2. Dežela poleg tega podpira: 
a) izdajanje, distribucijo in širjenje knjig ter tiskanih publikacij in publikacij v 

digitalni ali multimedijski obliki, ki se izdajajo izključno ali pretežno v furlanskem jeziku oziroma v 
njegovih različnih izraznih oblikah; 

b) produkcijo in razširjanje kinematografskih in gledaliških del ter del pete glasbe, 
ki so izvedena izključno ali  pretežno v furlanskem jeziku oziroma v njegovih različnih izraznih 
oblikah.

3. V periodičnih publikacijah dežele se zagotovi ustrezno zastopanost furlanskega 
jezika.

22. člen 
(Internet in nove tehnologije)

1. Dežela  subvencionira  in  podpira  zastopanost  furlanskega  jezika  v  okviru 
produkcije, razširjane s sredstvi informacijske tehnologije, in del, objavljenih zlasti na internetu v 
besedilni ali avdiovizualni obliki. 

2. Za namene iz prvega odstavka tega člena dežela  z ustreznimi ukrepi podpira 
raziskovanje, produkcijo, trženje in rabo sredstev informacijske tehnologije in tehničnih sredstev v 
furlanskem jeziku, namenjenim pravilni rabi jezika. 



3. Dežela poleg tega spodbuja rabo furlanskega jezika na spletnih straneh organov 
javne uprave iz 6. člena tega zakona in zasebnih subjektov, ki opravljajo pomembno družbeno 
funkcijo. 

4. Pogoj  za  pridobitev  deželne  podpore  je  raba  uradnega  pravopisa,  pri  čemer 
morata biti v primeru večjezičnih spletnih strani grafična podoba besedila v furlanskem jeziku in 
kakovost  izdelave enakovredna podobi  in  kakovosti  besedil  v  drugih  jezikih,  o  čemer presoja 
agencija ARLeF, ki v ta namen določi tudi merila.

23. člen 
(Pravilnik za ukrepe na področju komunikacijskih sredstev)

1. S pravilnikom, ki se po posvetu s pristojno svetniško komisijo izda z odlokom 
predsednika dežele, se določijo merila in načini izvajanja ukrepov, ki jih predvidevajo določbe tega 
poglavja. 

V. poglavje
Ukrepi v korist združenj 

24. člen 
(Združenja)

1. Dežela priznava posebno vlogo javnim in zasebnim subjektom, ki na deželnem 
ozemlju na ustaljen način opravljajo strokovno dejavnost, namenjeno spodbujanju in širjenju rabe 
furlanskega jezika, in ki razpolagajo s stalnimi enotami ter primerno organizacijo. 

2. Za namene iz prvega odstavka tega člena dežela podpira dejavnost subjektov, 
opredeljenih s sklepom deželnega odbora na podlagi mnenja agencije ARLeF, in sicer s posebnimi 
financiranji,  katerih višina  je  sorazmerna z  obsegom dejavnosti  navedenih  subjektov  in  ki  se 
vsako leto določijo v deželnem finančnem zakonu. 

3. Dežela priznava Societât Filologjiche Furlane/Furlanskemu filološkemu združenju 
G.I. Ascoli iz Vidma – vlogo primarnega pomena in podpira uresničevanje njegovih ciljev. 

VI. poglavje
Načrtovanje

25. člen 
(Splošni načrt jezikovne politike)

1. Splošni načrt jezikovne politike (SNJP) se praviloma sestavi za petletno obdobje 
in z namenom uresničevanja naslednjih ciljev: 

a) zagotoviti uveljavljanje jezikovnih pravic prebivalstvu furlanske jezikovne skupine;
b) spodbujati  družbeno rabo furlanskega jezika in njegovega razvoja v smislu jezika, 

primernega za vse sporočanjske okoliščine sodobnega življenja; 
c) zasledovati enotno jezikovno politiko z usklajevanjem akcij, ki jih načrtujejo druge 

ustanove in javne ter zasebne institucije;
d) opredeliti prednostne cilje deželnih ukrepov na področju izobraževanja; 
e) določiti  merila in prednostne naloge posegov na področju komunikacijskih sredstev 

ter za podporo združenjem. 

2. SNJP  je  razčlenjen  glede  na  vrsto  subjektov.  Za  vsako  vrsto  so  predvidena 
posebna področja ukrepanja in alternativni ciljni projekti. 

3. V SNJP so poleg tega določeni načini vrednotenja izvedenih ukrepov in merila za 
preverjanje rezultatov, ki jih je dosegel vsak posamezni subjekt. 

4. Predlog SNJP oblikuje  agencija  ARLeF,  sprejme pa se  po posvetu  s pristojno 
svetniško komisijo z odlokom predsednika dežele, ki je objavljen v Uradnih objavah dežele. 



26. člen 
(Načrt prednostnih nalog ukrepanja)

1. Na podlagi SNJP in glede na razpoložljiva proračunska sredstva deželni odbor na 
predlog agencije ARLeF sprejme letni načrt prednostnih nalog ukrepanja, ki vsebuje cilje, katerih 
uresničitev se načrtuje v zadevnem letu. 

2. V načrtu prednostnih nalog ukrepanja je določeno, kateri ukrepi iz tega zakona 
se štejejo kot prednostni in kolikšen delež sredstev bo namenjen vsakemu področju ali skupini 
ukrepov. 

3. K načrtu prednostnih nalog ukrepanja so priloženi razpisi z opisom postopkov za 
predložitev vlog za odobritev finančnih sredstev oziroma projektov. 

4. V smislu zagotavljanja preglednosti so k načrtu priložena tudi glavna merila za 
presojo projektov. 

27. člen 
(Načrti jezikovne politike)

1. Dežela, lokalni organi in koncesionarji, izvajalci javnih služb, vsakih pet let 
sprejmejo poseben načrt jezikovne politike (PNJP), s katerim se na podlagi splošnega načrta 
jezikovne politike (SNJP) določijo projekti in cilji, katerih uresničitev se načrtuje v posameznih 
letih v okviru vsakega področja ukrepanja, ter roki, katerih trajanje v nobenem primeru ne sme 
preseči trajanja samega načrta. 

2. Dežela, lokalni organi in koncesionarji, ki opravljajo javne službe v okviru 
posebnih načrtov jezikovne politike predvidijo postopno prilagajanje organizacijskih in tehničnih 
vidikov njihovega delovanja za potrebe uresničevanje določb iz II. poglavja tega zakona. 

3. Za lokalne organe in koncesionarje, ki opravljajo javne službe, je v bodoče 
sprejetje in izvajanje posebnih načrtov jezikovne politike, skladno z njihovimi določbami, pogoj za 
pridobitev finančnih sredstev, predvidenih v tem zakonu. 

VII. poglavje 
Izvajanje in preverjanje

28. člen 
(Agencija ARLeF in komisija za družbeno rabo furlanskega jezika)

1. Dežela določi  Deželno agencijo za furlanski jezik/ARLeF za organ, pristojen za 
opredelitev  smernic  jezikovne  politike  za  furlanski  jezik  in  za  usklajevanje  ter  preverjanje 
ukrepov, predvidenih v tem zakonu. 

2. Naloge agencije ARLeF so: 
a) priprava predloga splošnega načrta jezikovne politike za furlanski jezik; 
b) priprava  predlogov  letnih  prednostnih  nalog,  tudi  ob  upoštevanju  razpoložljivih 

proračunskih sredstev; 
c) svetovanje pri pripravi razpisov in dodeljevanju finančnih prispevkov institucijam, 

ustanovam in združenjem, ki sodelujejo pri uresničevanju ciljev tega zakona; 
d) oblikovanje – tudi v sodelovanju z drugimi subjekti – sistema potrjevanja znanja in 

izdajanja spričeval iz 7. člena tega zakona na podlagi smernic Skupnega evropskega referenčnega 
okvira za jezike, ki je bil sprejet z resolucijo Sveta Evrope novembra 2001;

e) letno preverjanje učinkov podprtih ukrepov na rabo furlanskega jezika.

3. Pri opredelitvi smernic jezikovne politike agenciji  ARLeF pomaga komisija za 
družbeno rabo furlanskega jezika, imenovana z odlokom predsednika dežele. 

4. Komisijo,  ustanovljeno  v  okviru  agencije  ARLeF,  sestavljajo  predstavniki 
gospodarskih in poklicnih skupin ter sindikalnih organizacij, ki delujejo na območju, opredeljenem 
v skladu s 3. členom tega zakona, njene naloge pa so svetovanje in oblikovanje predlogov. 



29. člen 
(Vrednotenje)

1. Deželni odbor vsako leto predloži poročilo o napredku pri uresničevanju tega 
zakona deželnemu svetu, in sicer najkasneje do konca meseca februarja za preteklo leto. 

2. V poročilih, pripravljenih tudi na podlagi preverjanj in informacij, ki jih opravi 
in predloži agencija ARLeF, je pojasnjeno: 

a) katere  možnosti  so  sprejeli  različni  subjekti  v  posebnih  načrtih  jezikovne 
politike glede na cilje, določene v splošnem načrtu, in kateri ukrepi so bili izvedeni, ob čemer so 
navedena morebitna odstopanja od načrtovanih vsebin;

b) katere kritične točke so bile ugotovljene pri načrtovanju in upravljanju različnih 
ukrepov, tudi glede odločitev v zvezi z razdeljevanjem razpoložljivih sredstev; 

c) kakšno je stanje na področju poučevanja furlanskega jezika v šolah in kateri 
študijski  programi na univerzitetni  ravni  so bili  uvedeni  za izobraževanje učiteljev furlanskega 
jezika. 

3. Odbor vsakih pet let in preden je pristojni svetniški komisiji predložen splošni 
načrt  jezikovne  politike  za  prihodnje  petletno  obdobje,  svetu  predstavi  poročilo  o  rezultatih, 
doseženih v smislu širitve rabe furlanskega jezika. V tem poročilu je utemeljeno pojasnjeno: 

a) v kolikšni meri so izvedeni ukrepi prispevali h krepitvi uresničevanja pravice do 
rabe furlanskega jezika na zadevnem območju glede na položaj pred uveljavitvijo tega zakona, 
zlasti kar zadeva stike z deželno in lokalno upravo ter koncesionarji, izvajalci javnih služb;

b) ali  so  se  pojavile  spremembe glede opredelitve  ozemlja,  kjer  živi  furlanska 
jezikovna skupina; 

c) kakšen je odziv družin glede možnosti pouka furlanskega jezika in kakšno je 
njihovo mnenje v zvezi z učinki v smislu pridobljenih znanj in sposobnosti učencev  ter dijakov, 
zlasti kar zadeva poučevanje drugih vsebin oziroma nejezikovnih predmetov v furlanskem jeziku.

4. Poročila so objavljena skupaj z zaključnimi dokumenti o izsledkih vrednotenja, 
ki jih pripravi svet. Izsledki vrednotenja, ki jih sestavi svet, so podlaga za oblikovanje splošnega 
načrta jezikovne politike za naslednje petletno obdobje. 

30. člen 
(Konferenca, namenjena preverjanju in oblikovanju predlogov)

1. Predsednik deželnega sveta vsaj enkrat vsakih pet let in kakor koli  v šestih 
mesecih  pred  iztekom  zakonodajnega  mandata  skliče  konferenco,  namenjeno  preverjanju 
uresničevanja tega zakona in oblikovanju predlogov.

2. K sodelovanju na konferenci  so povabljeni  člani  deželnega sveta in odbora, 
predstavniki  deželnih  uradov  in  služb,  ki  jih  zadeva  uresničevanje  tega  zakona,  člani 
institucionalnih  organov agencije  ARLeF  ter  predstavniki  lokalnih  organov,  Univerze  v  Vidmu, 
šolskih ustanov, združenj, priznanih v skladu s 24. členom, in medijev. 

3. Urad  predsedstva  deželnega  sveta  skupaj  z  vodji  skupin  in  po  posvetu  s 
predsednikom agencije ARLeF določi dnevni red in potek konference. 

VIII. poglavje
Prehodne in končne določbe

31. člen 
(Prehodne določbe)

1. Šolske ustanove do datuma uveljavitve pravilnika iz petega odstavka 17. člena 
tega zakona še naprej izvajajo pouk furlanskega jezika z učiteljskim osebjem, opredeljenim na 
način iz prvega odstavka navedenega člena. 

2. Za potrebe prvega izvajanja tega zakona se šteje, da so subjekti iz 24. člena 
tista  združenja,  ki  so  trenutno  priznana  v  skladu  z  8.  členom  deželnega  zakona  15/1996, 



uporablja  pa  se  odlok  predsednika  dežele  št.  0178/Pred.  z  dne  13. junija  2006  (Pravilnik  o 
postopku za dodeljevanje subvencij in merilih za razdeljevanje sredstev, namenjenih ustanovam, 
priznanim v skladu s točko (b) drugega odstavka in drugega bis odstavka 8. člena deželnega 
zakona št. 15 z dne 22. marca 1996 o varstvu in promociji furlanskega jezika in kulture). 

32. člen 
(Končne določbe)

1. Z odlokom predsednika republike, sprejetim na podlagi sklepa deželnega 
odbora, se lahko določijo spremembe glede obsega ozemlja, opredeljenega v skladu s 5. členom 
deželnega zakona 15/1996, in sicer v dveh letih od uveljavitve tega zakona. 

2. Spremembe se določijo na podlagi sklepov občinskih svetov zainteresiranih 
območij, sprejetih z več kot dvotretjinsko večino vseh članov, ki morajo biti obrazloženi in 
utemeljeni s podatki o ugotovljenem deležu prebivalstva furlanske jezikovne skupine ter o 
pogostosti rabe tega jezika na občinskem ozemeljskem območju. Na podlagi sklepa sveta se 
sprejme odločba o spremembi, razen v primerih, ko v roku iz prvega odstavka tega člena vsaj 15 
odstotkov prebivalcev zadevne občine, vpisanih v volilne sezname, predloži pripombe, ki takšni 
odločitvi nasprotujejo. 

33. člen 
(Razveljavitve)

1. Razveljavijo se naslednje določbe deželnega zakona 15/1996:
a) 4. člen;

b) 11. člen;

c) drugi odstavek 11.bis člena;

d) 12. člen;

e) tretji odstavek 13. člena;

f) prvi, drugi in tretji odstavek 14. člena;

g) 27. člen;

h) 28. člen. 

2. Razveljavijo se oseminsedemdeseti, devetinsedemdeseti in osemdeseti 
odstavek 6. člena deželnega zakona št. 4 z dne 15. februarja 1999 (Finančni zakon 1999).

3. Razveljavi se točka (c) šestinšestdesetega odstavka 6. člena deželnega zakona 
št. 4 z dne 26. februarja 2001 (Finančni zakon 2001).

4. Razveljavita se drugi in enajsti odstavek 124. člena deželnega zakona št. 13 z 
dne 9. novembra 1998 (ki spreminjata deželni zakon 15/1996).

5. Razveljavi se 3. člen deželnega zakona št. 22 z dne 12. julija 1999 (ki 
spreminja 6. člen deželnega zakona 4/1999).

34. člen 
(Finančne določbe)

1. Sredstva za financiranje ukrepov in posegov, ki jih predvideva ta zakon, se 
zagotovijo v skladu in na podlagi določb deželne zakonodaje s področij, obravnavanih v tem 
zakonu, izdatki pa gredo v breme spodaj navedenih osnovnih proračunskih enot za izdatke v 
okviru večletnega proračuna za obdobje 2007-2009 in proračuna za leto 2007, pri čemer se 
sredstva zagotovijo iz postavk tehničnega dokumenta, priloženega k tema proračunoma, 
navedenih ob ustrezni proračunski enoti: 



OPE 8.4.300.1.310 – postavke 417, 5536 in 5543; 
OPE 8.4.300.1.1901 – postavka 5567 in postavka 5572, ki se nanaša na 
državna sredstva. 

2. Brez poseganja v prvi odstavek tega člena so lahko s določbami finančnega 
zakona opredeljeni ukrepi, posebej namenjeni izvajanju akcij, predvidenih v tem zakonu, in 
odobrena sredstva zanje, ki se krijejo tudi iz letno dodeljenih državnih sredstev, ki se prenesejo v 
korist dežele na podlagi zakona 482/1999 in zakonodajnega odloka 223/2002.



OPOMBE
Opozorilo

Besedilo tu navedenih opomb je bilo sestavljeno na podlagi 2. člena deželnega zakona št. 
18 z dne 13. maja 1991, kakor je bil nazadnje spremenjen s prvim odstavkom 85. člena 
deželnega zakona 30/1992, le z namenom, da bi olajšali branje določb zakona, ki so bile 
spremenjene, ali določb, na katere se zakon sklicuje. 

Opombe ne posegajo v veljavnost in učinkovitost tu navedenih zakonskih aktov. 

Opombe k 1. členu

– Besedilo 6. člena Ustave se glasi: 

6. člen 
Republika zagotavlja varstvo jezikovnih manjšin z ustreznimi predpisi. 

–  Besedilo  3.  člena  Posebnega statuta  Dežele  Furlanije  Julijske  krajine,  sprejetega z 
ustavnim zakonom št. 1 z dne 31. januarja 1963, se glasi:

3. člen 

Dežela priznava  enakost pravic in obravnave vsem državljanom ne glede na jezikovno 
skupino, ki ji pripadajo, in zagotavlja varstvo njihovih narodnih in kulturnih lastnosti. 

Opomba k 2. členu

– Besedilo 3. člena Pogodbe o Ustavi za Evropo, ratificirane z zakonom št. 57 z dne 7. 
aprila 2005 (Ratifikacija in izvajanje Pogodbe o Ustavi za Evropo s Sklepno listino, protokoli in 
izjavami, podpisano 29. oktobra 2004 v Rimu) se glasi: 

I-3. ČLEN
(Cilji Unije)

1. Cilj Unije je krepitev miru, svojih vrednot in blaginje svojih narodov.
2. Unija  nudi  svojim  državljanom  območje  svobode,  varnosti  in  pravice  brez 

notranjih meja in notranji trg s svobodno in neizkrivljeno konkurenco.
3. Unija  si  prizadeva  za  trajnostni  razvoj  Evrope,  ki  temelji  na  uravnoteženi 

gospodarski  rasti  in  stabilnosti  cen,  za  visoko  konkurenčno  socialno  tržno  gospodarstvo, 
usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, ter za visoko raven varstva in izboljšanje 
kakovosti okolja. Spodbuja znanstveni in tehnološki napredek. 

Bori  se proti  socialni  izključenosti  in diskriminaciji  ter spodbuja socialno pravičnost  in 
varstvo, enakost žensk in moških, solidarnost med generacijami in varstvo pravic otrok. 

Spodbuja gospodarsko, socialno in teritorialno povezanost ter solidarnost med državami 
članicami. 

Spoštuje svojo bogato kulturno in jezikovno raznolikost ter skrbi za varovanje in razvoj 
evropske kulturne dediščine.

4. V  odnosih  z  ostalim  svetom  Unija  podpira  in  spodbuja  svoje  vrednote  in 
interese.

Prispeva k miru, varnosti, trajnostnemu razvoju Zemlje, solidarnosti in medsebojnemu 
spoštovanju med narodi, prosti in pravični trgovini, odpravi revščine in varstvu človekovih pravic, 
predvsem pravic otrok, kakor tudi k doslednemu upoštevanju in razvoju mednarodnega prava, 
zlasti k upoštevanju načel Ustanovne listine Združenih narodov.



5. Unija svoje cilje uresničuje z ustreznimi sredstvi na podlagi pristojnosti, ki so ji 
dodeljene z Ustavo.

Opomba k 3. členu

– Besedilo 5. člena deželnega zakona št. 15 z dne 22. marca 1996 se glasi: 

5. člen 
(Ozemeljske omejitve za izvajanje zakona)

1. V skladu z načeli iz točke (c) prvega odstavka 4. člena se določbe tega zakona 
uporabljajo  samo  na  tistem  območju  dežele,  na  katerem  je  furlanski  jezik  zgodovinsko  in 
pomembno zastopan ter govorjen in ki se določi tudi na podlagi potrdil, ki jih predložijo lokalne 
uprave. To  ozemeljsko  območje  je  opredeljeno  z  odlokom predsednika  deželnega  odbora  na 
podlagi sklepa tega odbora. 

2. Dežela  prek  združenj  s  sedežem  na  deželnem  ozemlju  zagotavlja  izvajanje 
določb tega zakona tudi za skupine furlanskih izseljencev. 

Opomba k 5. členu

– Besedilo 13. člena deželnega zakona 15/1996, kakor je bilo nadomeščeno s četrtim 
odstavkom 124. člena deželnega zakona 13/1998 in spremenjeno s 33. členom tega zakona, se 
glasi: 

13. člen 
(Uradni pravopis furlanskega jezika)

1. Za doseganje cilja iz točke (b) prvega odstavka 10. člena tega zakona dežela 
opredeli uradni pravopis furlanskega jezika in spodbuja njegovo poznavanje ter rabo. 

2. Kot uradni pravopis furlanskega jezika se sprejme pravopis, ki je bil v skladu s 
sklepom Videmskega pokrajinskega sveta z dne 15. julija 1986 normiran v delu »La grafie furlane 
normalizade« prfesorja Xavierja Lamuele, izdanem v Vidmu leta 1987, ki se je opiralo na pravopis 
Furlanskega filološkega združenja, s spodaj navedenimi spremembami: 

a) dvočrkje »ts« se znotraj in na začetku besede nadomesti s črko »z«;
b) v krajevnih imenih in zgodovinskih osebnih imenih se dvočrkje  »cu«, ki mu sledi 

samoglasnik, torej v skupini »cu+samoglasnik«, nadomesti s dvočrkjem »qu«.

3. RAZVELJAVLJEN

Opomba k 9. členu

– Besedilo 7. člena zakona št. 482 z dne 15. decembra 1999 se glasi:

7. člen 

1. V občinah iz 3. člena imajo člani  občinskih svetov in drugih kolegijskih organov 
javne uprave pravico, da v okviru dejavnosti teh organov uporabljajo jezik, katerega varstvo se 
zagotavlja s tem zakonom. 



2. Določba  iz  prvega  odstavka  se  uporablja  tudi  za  svetnike  hribovsko-gorskih 
skupnosti,  pokrajin  in dežel, katerih ozemlje obsega občine, v katerih je uradno priznan jezik 
manjšine in ki skupaj štejejo vsaj 15 odstotkov zainteresiranega prebivalstva. 

3. Če eden ali več članov kolegijskih organov iz prvega in drugega odstavka tega člena 
izjavi, da jezika, katerega varstvo se zagotavlja, ne pozna, mu je treba zagotoviti takojšen prevod 
v italijanski jezik. 

4. Če so akti, namenjeni javni objavi, sestavljeni v dveh jezikih, se šteje, da imajo 
pravne učinke samo akti in sklepi, sestavljeni v italijanskem jeziku.

Opomba k 11. členu

– Besedilo 7. člena Posebnega statuta se glasi:

7. člen 
Dežela z zakonom:
1) sprejema proračun in zaključni račun proračuna; 
2) odloča o sklepanju kreditnih poslov in razpisu posojil, navedenih v 52. členu; 
3) ustanavlja nove občine ali spreminja obseg in poimenovanje občin na njenem ozemlju 

po dogovoru z zainteresiranim prebivalstvom. 

Opombe k 12. členu

– Besedilo 4. člena zakona 482/1999 se glasi:

4. člen 

1. V vrtcih občin iz 3. člena obsega jezikovna vzgoja poleg rabe italijanskega jezika 
tudi  rabo jezika manjšine pri  izvajanju učno-vzgojnih dejavnosti. V osnovnih šolah in v nižjih 
srednjih šolah se kot učni jezik uporablja tudi jezik manjšine.

2. V skladu z določbo iz prvega odstavka 3. člena tega zakona osnovne šole in 
nižje  srednje  šole  z  namenom  zagotavljanja  učenja  jezika  manjšine  v  okviru  izvajanja 
organizacijske in didaktične avtonomije, določene v osmem in devetem odstavku 21. člena zakona 
št. 59 z dne 15. marca 1997, znotraj urnega deleža odprtega kurikula, določenega na državni 
ravni,  in  ob  upoštevanju  skupnih  obveznosti  učiteljev,  predvidenih  v  kolektivnih  pogodbah, 
opredelijo – tudi na podlagi  predlogov staršev učencev in dijakov – načine izvajanja dejavnosti 
poučevanja jezika in kulture lokalnih skupnosti, obseg in razpored ur ter metode tega poučevanja, 
merila za ocenjevanje znanja in načine vključevanja usposobljenih učiteljev v izvajanje programa. 

3. Šolske ustanove iz drugega odstavka tega člena v skladu z desetim odstavkom 
21. člena zakona št.  59 z dne 15. marca 1997 lahko bodisi  posamezno bodisi  v sodelovanju 
razširijo  svojo ponudbo izobraževanja tudi  v korist odraslih.  V okviru izvajanja avtonomije na 
področju raziskovanja, preizkušanja in razvoja, določene v zgoraj navedenem desetem odstavku 
21. člena, lahko šolske ustanove, tudi v sodelovanju, izvajajo ukrepe na področju študija jezika in 
kulture  pripadnikov jezikovne manjšine,  priznane v skladu z 2. in  3. členom tega zakona,  in 
dejavnosti, namenjene usposabljanju ter izpopolnjevanju učiteljev, ki se s temi področji ukvarjajo. 
Šolske ustanove lahko v ta namen sklepajo pogodbe v skladu z dvanajstim odstavkom 21. člena 
zakona št. 59 iz leta 1997.

4. Dejavnosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena izvajajo šolske ustanove z 
uporabo  človeških  virov,  s  katerimi  razpolagajo,  in  sredstev,  dodeljenih  na  podlagi  petega 
odstavka 21. člena zakona št. 59 z dne 15. marca 1997, ter z dodatnimi sredstvi, ki jih pridobijo 
na podlagi sporazumov, pri čemer se med prednostne namene, določene v navedenem petem 
odstavku, prišteva tiste, ki jih določa ta zakon. Pri razdeljevanju sredstev iz navedenega petega 
odstavka 21. člena zakona št. 59 iz leta 1997 se upoštevajo dodatni prednostni nameni iz tega 
odstavka. 



5. Starši ob predhodnem vpisu otroka v šolo tej sporočijo, ali nameravajo izkoristiti 
možnost učenja jezika manjšine. 

– Besedilo 1. člena zakonodajnega odloka št. 223 z dne 12. septembra 2002 se glasi:

1. člen 

1. Določbe tega člena brez poseganja v določbe zakona št.  38 z dne 23. februarja 
2001 – »Predpisi  za varstvo slovenske jezikovne manjšine v deželi  Furlaniji  Julijski  krajini« – 
urejajo izvajanje na ozemlju Furlanije Julijske krajine določb zakona št. 482 z dne 15. decembra 
1999 (v nadaljevanju: zakon) za varstvo jezika in kulture prebivalstva furlanske jezikovne skupine 
in pripadnikov slovenske ter nemško govoreče manjšine. 

2. Dežela s svojimi zakonodajnimi akti poskrbi za izvajanje funkcij usklajevanja nalog, 
dodeljenih samostojnim šolskim ustanovam v okviru izvajanja določb 4. člena zakona, na področju 
rabe jezika manjšine v vrtcih in na področju poučevanja jezika manjšine v osnovnih šolah in v 
nižjih srednjih šolah. 

3. Dežela je poleg tega pristojna za izvajanje vseh administrativno-upravnih funkcij, 
povezanih z izvajanjem določb iz  9. in 15. člena zakona ter  katere koli  druge določbe,  ki  se 
nanaša na ureditev nalog organov lokalne javne uprave. 

4. Za  potrebe izvajanja funkcij, navedenih v tretjem odstavku tega člena, se deželi 
letno  namenijo  posebna  finančna  sredstva,  ki  se  za  zakonske  namene  zagotavljajo  v  okviru 
proračuna.

Opomba k 13. členu

– Besedilo 6. člena zakona 482/1999 se glasi:

6. člen 
1. Univerze zadevnih dežel se v skladu s 6. in 8. členom zakona št. 341 z dne 19. 

novembra 1990 v okviru svoje avtonomije in rednih proračunskih sredstev samostojno odločajo o 
kakršnih koli ukrepih, vključno z organizacijo tečajev za poučevanje jezika in kulture jezikovnih 
skupin iz 2. člena, namenjenih omogočanju znanstveno-raziskovalnega dela in izvajanju kulturnih 
ter izobraževalnih dejavnosti, ki prispevajo k uresničevanju ciljev tega zakona. 

Opomba k 14. členu

– Glede besedila 1. člena zakonodajnega odloka 223/2002 glej opombo k 12. členu.

Opomba k 17. členu

– Glede besedila 1. člena zakonodajnega odloka 223/2002 glej opombo k 12. členu.

Opomba k 18. členu

– Glede zakona 482/1999 glej 2. člen. 

Opomba k 31. členu

– Besedilo 8. člena deželnega zakona 15/1996, kakor je bilo nazadnje spremenjeno z 
osemdesetim odstavkom 6. člena deželnega zakona 1/2003, se glasi:



8. člen 
(Kulturne dejavnosti)

1. O  kulturni  dejavnosti,  tudi  na  področju  furlanske  kulture,  svobodno  odločajo 
posamezne osebe in skupine oseb. Dežela podpira kulturne dejavnosti z ukrepi spodbujanja in 
promocije.

2. Dežela:
a) omogoča ustvarjanje v furlanskem jeziku posameznikov, kulturnih društev, ustanov 

in institucij; 
b) priznava  posebno  vlogo  na  kulturnem  področju  združenjem  in  institucijam,  ki 

razpolagajo z ustrezno organizacijsko strukturo in strokovno izvajajo dejavnosti na deželni ravni, 
namenjene  ohranjanju,  širjenju  in  razvoju  furlanskega  jezika  ter  kulture,  in  podpira  njihovo 
dejavnost  s  posebnimi  subvencijami,  katerih  višina  se  letno  opredeli  z  določbami  deželnega 
finančnega zakona. V tem smislu so priznani naslednji subjekti:

1. Furlansko filološko združenje G.I. Ascoli;
2. Kulturno društvo Colonos, Villacaccia di Lestizza;
3. Furlanska informacijska zadruga, soc. coop a r.l., Videm;
4. Clape di Culture Patrie dal Friűl;
5. Kulturno društvo »La Grame«;
6. Radio Spazio 103;
7. Združenje Glesie Furlane, Villanova di S. Daniele.

2. bis Spremembe seznama subjektov iz točke (b) drugega odstavka tega člena se 
sprejmejo s sklepom deželnega odbora, ki po posvetu s strokovnim odborom iz 21. člena odloči o 
tem,  ali  subjekti  še  izpolnjujejo  pogoje,  zahtevane  za  priznanje  in  uvrstitev  na  seznam,  o 
morebitni izključitvi že uvrščenih subjektov, ki navedenih pogojev ne izpolnjujejo več, in o vlogah 
za priznanje novih subjektov. 

3. Subjekti iz točke (b) drugega odstavka tega člena predložijo letne programe dela, o 
katerih poda mnenje strokovni odbor iz 21. člena in ki se financirajo iz ločenih postavk proračuna. 

Opomba k 32. členu

– Glede besedila 5. člena zakonodajnega odloka 15/1996 glej opombo k 3. členu.

Opombe k 33. členu

– Besedilo 11. člena deželnega zakona 15/1996, kakor je bilo v zakon dodano s tretjim 
odstavkom 124. člena deželnega zakona 13/1998 in spremenjeno s tem členom, se glasi:

11.bis člen 
(Statuti lokalnih ustanov)

2. V  skladu  z  drugim  odstavkom 13.  člena  zakonodajnega  odloka  št.  9  z  dne  2. 
januarja 1997 in z omejitvami, predvidenimi v tej določbi, so lahko v statutih občin, pokrajin in 
lokalnih  organov s statutarno avtonomijo predvidene določbe za varstvo in razvoj furlanskega 
jezika, skladne z načeli in določbami tega zakona. 

2. RAZVELJAVLJEN

– Glede besedila 13. člena zakona 15/1996 glej opombo k 5. členu. 



–  Besedilo 14. člena deželnega zakona 15/1996, kakor je bil nazadnje spremenjeno s 
petim odstavkom 17. člena deželnega zakona 17/2004 in dodatno s tem členom, se glasi: 

14. člen 
(Raba uradnega furlanskega pravopisa)

1. RAZVELJAVLJEN
2. RAZVELJAVLJEN
3. RAZVELJAVLJEN

4.  Deželna uprava lahko lokalnim organom in njihovim konzorcijem na način in ob upoštevanju 
omejitev iz 1. člena deželnega zakona št. 20 z dne 14. marca 1973 povrne stroške za nakup, 
namestitev in vzdrževanje napisnih tabel, ki izpolnjujejo zahteve iz tretjega odstavka tega člena. 
4.bis Vlogo za odobritev povrnitve stroškov iz četrtega odstavka tega člena je treba predložiti 
deželnemu uradu, pristojnemu za lokalno avtonomijo, do 31. januarja in ji priložiti potrdilo, ki ga 
izda za ta postopek pristojna uradna oseba, da so bila besedila na napisnih tablah sestavljena ob 
upoštevanju uradnega pravopisa, sprejetega v skladu s 13. členom tega zakona. 

–  Naslov  6.  člena  deželnega  zakona  št.  4  z  dne  15.  februarja  1999 (Določbe  o  oblikovanju 
večletnega  in  letnega  proračuna  dežele  –  Finančni  zakon  1999)  se  glasi:  »Prerazporeditev 
finančnih sredstev za ukrepe na področjih kulture, izobraževanja in poklicnega usposabljanja«.

– Besedilo šestinšestdesetega odstavka 6. člena deželnega zakona št. 4 z dne 26. februarja 2001 
(Določbe o oblikovanju večletnega in letnega proračuna dežele – Finančni zakon 2001), kakor je 
bil  nazadnje  nadomeščen  s  prvim  odstavkom  4.  člena  deželnega  zakona  št.  20/2004  in 
spremenjen s tem členom, se glasi:

6. člen 
(Financiranje ukrepov na področju izobraževanja, kulture in športa) 

– omissis – 
66. V okviru deželnih posegov za varstvo in razvoj furlanskega jezika in kulture ter z namenom 
usklajevanja pobud dežele in drugih organov javne uprave Furlanije Julijske krajine na področju 
jezikovne politike deželna uprava spodbudi oblikovanje posebnega telesa – subjekta javnega 
prava z upravno in finančno avtonomijo – z naslednjimi nalogami: 

a) kontinuirano izvajanje samostojnih dejavnosti, ki obsegajo oblikovanje predlogov, pobud in 
programskih usmeritev, ter strokovno svetovanje, spodbujanje in podpora organom javne uprave 
in šolskim ustanovam pri izvajanju nalog, ki jih imajo v okviru izvajanja državnih in deželnih 
zakonov s področja varstva furlanskega jezika; 
b) izvajanje nalog usmerjanja pri uporabi sredstev, ki jih ne glede na pravno podlago namenjata 
država in dežela za ukrepe, namenjene varstvu furlanskega jezika; 
c) RAZVELJAVLJENA 
d) omogočanje širokega sodelovanja med javnimi in zasebnimi subjekti, ki si prizadevajo za 
poznavanje, širjenje in razvoj furlanskega jezika in kulture, ter spodbujanje oblikovanja razvida 
priznanih subjektov za kulturno in znanstveno-raziskovalno dejavnost na tem področju; 
e) neposredno izvajanje študijskih in raziskovalnih pobud ter organizacija strokovnih srečanj, 
namenjenih obravnavi razvoja znanja na področju varstva jezikovnega bogastva in izmenjavi 
izkušenj z organi, institucijami in subjekti, ki zastopajo ali proučujejo druge jezikovne skupine na 
državni in evropski ravni; 
f) spodbujanje poznavanja in rabe uradnega pravopisa furlanskega jezika. 
– omissis – 

– Naslov 124. člena deželnega zakona št. 13 z dne 9. novembra 1998 (Določbe s področja okolja, 
prostora, gospodarskih in proizvodnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva, izobraževanja 



in kulture, zaposlitev v javni upravi, javnega nepremičninskega premoženja, deželnih finančnih 
družb, ukrepov za podporo Srednjeevropski pobudi, obdelave osebnih podatkov in popotresne 
obnove) se glasi: »Spremembe deželnega zakona 15/1996 s področja varstva in promocije 
furlanskega jezika in kulture«. 
- Deželni zakon št. 22 z dne 12. julija 1999 vsebuje: »Določbe s področja izobraževanja in 
kulture«.

PRIPRAVLJALNA DELA
Zakonski osnutek št. 174
– na pobudo svetnikov Violina, Guerra, Franza in Follegota, predložen deželnemu svetu 25. 
novembra 2005;
– dodeljen III. stalni komisiji dne 5. decembra 2005 in nato – v skladu z novim poslovnikom – VI. 
stalni komisiji dne 14. februarja 2006;
– začetek obravnave na seji VI. stalne komisije z dne 19. septembra 2006 in nadaljevanje 
obravnave na seji z dne 26. junija 2007;
Zakonski osnutek št. 249
– na pobudo svetnikov Baiuttija, Guerre, Violina in Zorzinija, predložen deželnemu svetu 11. maja 
2007;
– dodeljen VI. stalni komisiji dne 7. junija 2007;
– začetek obravnave na seji VI. stalne komisije z dne 26. junija 2007. 
Zakonski osnutek št. 257
– na pobudo deželnega odbora, predložen deželnemu svetu 18. junija 2007;
– dodeljen VI. stalni komisiji dne 18. junija 2007;
– začetek obravnave na seji VI. stalne komisije z dne 26. junija 2007.
Zakonski osnutek št. 260
– na pobudo svetnika Blasonija, predložen deželnemu svetu 28. junija 2007; 
– dodeljen VI. stalni komisiji dne 3. julija 2007;
– začetek obravnave na seji VI. stalne komisije z dne 10. julija 2007;
– 26. junija 2007 je ustanovljen ožji odbor, ki ga sestavljajo svetniki: Blasoni, Ciani, Colussi, 
Franzil, Menis, Menosso, Molinaro, Violino in Zorzini, ki na sejah 3., 10., 13., 23. in 30. julija 2007 
sestavijo enotno besedilo; 
– obravnava enotnega besedila na sejah VI. komisije z dne 4., 5. in 6. septembra 2007, na kateri 
je sprejeto z večino, s spremembami, s poročilom, večine, svetnice Menosso in, manjšine, 
svetnikov Camberja, Cianija, Molinara in Violina;
– obravnavan na popoldanski seji deželnega sveta z dne 23. oktobra 2007, dopoldanski in 
popoldanski seji z dne 24. oktobra 2007, dopoldanskih sejah z dne 25. oktobra 2007 in 21. 
novembra 2007, dopoldanskih in popoldanskih sejah z dne 22. novembra 2007 in z dne 23. 
novembra 2007, na kateri je bil – s spremembami – sprejet z večino. 


