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PREDLAGATELJ: 
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA 
 
DATUM: 18. 1. 2016 
 
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA 
 
ZADEVA:          KODEKS O JAVNI RABI SLOVENŠČINE 
 
 
PREDLAGATELJ:                     Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina 
  
 
GRADIVO PRIPRAVIL:          Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave 
  
 
PRISTOJNO DELOVNO TELO 
OBČINSKEGA SVETA:                 - 
                                                   
 
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 13. redni seji dne 28. 1. 2016 obravnava 
in sprejme: 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015) je Občinski 
svet Občine Ajdovščina na svoji __. redni seji dne ____ sprejel 
 
 

KODEKS O JAVNI RABI SLOVENŠČINE 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

(1) Namen kodeksa je opredeliti načela in določiti standarde rabe slovenščine, ki se pričakujejo od 
organov in Občinske uprave Občine Ajdovščina.  
(2) Kodeks temelji na Zakonu o javni rabi slovenščine, Resoluciji o nacionalnem programu za 
jezikovno politiko in Lokalnem programu kulture v Občini Ajdovščina.  
(3) Težnja po ohranjanju in zaščiti slovenščine izhaja iz pomenov in vloge maternega jezika v naši 
družbi. Slovenščina je sredstvo sporazumevanja, jedro narodne identitete, kulturna vrednota in vir 
kulturnega ustvarjanja. 
 

PRAVILA KODEKSA 
 

2. člen 
 
(1) Organi Občine Ajdovščina in Občinska uprava Občine Ajdovščina se zavezujejo, da bodo: 
1. Ravnali pri javni rabi slovenščine zakonito in družbeno odgovorno; 
2. Slovenščino uporabljali pri sporazumevanju v politiki, pri rednem delu občinske uprave in pri 
izvajanju projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, v kolikor ni s programom oziroma 
razpisom določeno drugače; 
3. Si prizadevali na mednarodnih simpozijih in drugih dogodkih z mednarodno udeležbo za 
uporabo slovenščine kot enakopravnega jezika; 
4. Podpirali javne prireditve v slovenskem jeziku ter pri dodeljevanju sredstev za sofinanciranje 
prireditev upoštevali zakonska določila o javni rabi slovenščine;  
5. Uporabljali slovenščino pri poimenovanju, napovedovanju in predstavljanju kulturnih, strokovnih, 
izobraževalnih, gospodarskih, športnih, zabavnih in drugih javnih prireditev, katerih organizator ali 
pokrovitelj so Občina Ajdovščina in njene krajevne skupnosti. Ob slovenščini je na takšnih 



2 
 

prireditvah dovoljena raba tujega jezika, če gre za mednarodno prireditev ali prireditev, kjer se 
pričakuje večina obiskovalcev iz tujine; 
6. Zagotavljali občankam in občanom, da bodo o javnih lokalnih zadevah informirani v slovenskem 
jeziku. Izjemoma je ob slovenščini dovoljena raba tujega jezika, če gre za mednarodne dogodke in 
prireditve oziroma projekte; 
7. Zastopali in predstavljali lokalno skupnost v organih in delovnih skupinah v domovini in tujini na 
način, da bodo uveljavljali pravico do rabe slovenščine; 
8. Zagotavljali pogoje za uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika, slovensko kulturno identiteto, 
skupen slovenski kulturni prostor, mednarodno prepoznavnost in uveljavitev slovenske kulture in 
umetnosti v mednarodnem prostoru, kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin in kulturno 
raznolikost. 
(2) Organi Občine Ajdovščina in Občinska uprava Občine Ajdovščina pozivajo javne zavode in 
druge organizatorje prireditev, da prav tako upoštevajo pravila tega kodeksa. 
 
 

ODGOVORNOST ZA UPORABO KODEKSA 
 

3. člen 
 

(1) Na kršitve kodeksa lahko opozorijo župan in člani organov Občine Ajdovščina. Nadzor nad 
upoštevanjem kodeksa pri zaposlenih v Občinski upravi izvaja direktor občinske uprave.  
 
 

UVELJAVITEV KODEKSA 
 

4. člen 
 

(1) Ta kodeks začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina. 
 
 
Številka:  614-1/2016-1 
Datum:  
 

 
                                                                                                                      ŽUPAN 
                                                                                                            Tadej BEOČANIN, l. r. 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
1. Pravna podlaga ravnanja: 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
- Statut Občine Ajdovščina ( Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015 ). 
 
2. Obrazložitev Kodeksa o javni rabi slovenščine: 
Leta 2005 je pričel veljati Zakon o javni rabi slovenščine, ki predpisuje, da govorno in pisno 
sporazumevanje na vseh področjih javnega življenja v Republiki Sloveniji poteka v slovenščini 
(razen izjem, ko sta uradni jezik poleg slovenščine italijanščina oz. madžarščina, ali kadar tako 
izhaja iz določb mednarodnih pogodb). Zakon tudi določa, da se s slovenščino, ki je eden od 
uradnih jezikov Evropske unije, Slovenija predstavlja v mednarodnih stikih. Sprejetje zakona je 
spodbudila potreba po zaščiti jezikovne ogroženosti slovenščine zaradi relativno majhnega števila 
govorcev ter globalizacijskih procesov, s katerimi se povečuje raba drugih jezikov, zlasti 
angleščine.  
 
Na ohranjanje in zaščito slovenščine, ki za Slovence predstavlja ne samo sredstvo 
sporazumevanja, temveč tudi jedro narodne identitete, kulturno vrednoto in vir kulturnega 
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ustvarjanja, s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo javni sistemi, kot so knjižnice, kulturne in 
umetniške ustanove ter šole, pa tudi lokalne skupnosti. Organi občine Ajdovščina in občinska 
uprava se s sprejetjem kodeksa zavezujejo, da bodo spoštovali zakonska določila pri javni rabi 
slovenščine (ki vključujejo obvezno uporabo slovenskega jezika na novinarskih konferencah, javnih 
obravnavah in drugih javnih dogodkih) ter da se bo slovenščina uporabljala pri poimenovanju, 
napovedovanju in predstavljanju kulturnih, strokovnih, izobraževalnih, gospodarskih, športnih, 
zabavnih in drugih javnih prireditev, katerih organizator ali pokrovitelj so Občina Ajdovščina in 
njene krajevne skupnosti. K temu pozivajo tudi javne zavode in druge organizatorje prireditev.  
 
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema kodeksa: 
Sprejem kodeksa ne bo imel finančnih posledic za občinski proračun. 
 
 
                                                                                             ŽUPAN                                                                                                   
                                                                                                               Tadej BEOČANIN, l. r. 


