Spošt. ŽUPAN
občine
_____
_____
Predmet: Prošnja za uveljavitev / spremembo imena / priimka v izvorno obliko
po zakonu št. 482 z dne 15. decembra 1999 in zakonu št. 38 z dne 23. februarja
2001 .
Podpisani/a

, pripadnik slovenske manjšine v

Deželi Furlaniji- Julijski krajini, rojen/a v

,

dne

,

, s stalnim bivališčem

tel. št.

,

upoštevajoč 11. člen zakona št. 482 z dne 15. decembra 1999 “Predpisi za zaščito
zgodovinskih jezikovnih manjšin” in njegove izvršilne norme O.P.R. 345 iz leta
2001.
upoštevajoč 7. člen zakona št. 38 z dne 23. februarja 2001“Predpisi za varstvo
slovenske jezikovne manjšine Dežele Furlanije- Julijske krajine”
PROSI
da gospod Prefekt izda ustrezen odlok, ki odreja
A) UVELJAVITEV PRIIMKA V IZVORNI OBLIKI
B) UVELJAVITEV IMENA V IZVORNI OBLIKI
C) SPREMEMBO IMENA V SLOVENSKO VZPOREDNO INAČICO IN/ALI V
SLOVENSKO IME, KI GA UPORABLJAM V VSEH DRUŽBENIH STIKIH

kraj in datum

podpis
______________

A)UVELJAVITEV PRIIMKA V IZVORNI OBLIKI
Da na podlagi 1. odstavka 11. člena zakona št. 482 z dne 15. decembra 1999,
mojemu sedanjemu PRIIMKU

VRNETE izvorno obliko
.

V ta namen prilagam:
•

kopijo rojstnega oz. krstnega lista

, zadnjega

prednika s pravim priimkom, iz katere izhaja izvorna oblika priimka
•

kopijo zgodovinskega družinskega lista iz katerega izhaja družinsko stanje

•

Da na podlagi 1. odstavka 11. člena zakona št. 482 z dne 15. decembra 1999,
uveljavitev mojega priimka v izvorni obliki VELJA / NE VELJA tudi za moje
POLNOLETNE POTOMCE, katerih pisni pristanek in kopijo osebnega dokumenta
prilagam.

B)UVELJAVITEV IMENA V IZVORNI OBLIKI
Da na podlagi 1. odstavka 11. člena zakona št. 482 z dne 15. decembra 1999,
“ Prebivalci (...) katerim je bil spremenjen priimek ali ime pred začetkom veljave tega
zakona, ali jim je bilo v preteklosti onemogočena dodelitev lastnega imena v jeziku
manjšine, imajo pravico, da se jim na podlagi ustrezne dokumentacije povrne njihova
prvotna oblika”, mojemu sedanjemu IMENU
VRNETE izvorno obliko

.

V ta namen prilagam:
•

kopijo krstnega lista, iz katere izhaja oblika imena
ki so mi jo izbrali moji starši.

•
•

,

C)SPREMEMBO IMENA V SLOVENSKO VZPOREDNO INAČICO IN/ALI V
SLOVENSKO IME, KI GA UPORABLJAM V VSEH DRUŽBENIH STIKIH
Da na podlagi 3. odstavka 7. člena zakona št. 38 z dne 23. februarja 2001,
“Državljani, pripadniki slovenske manjšine, imajo pravico, da svoje ime, za katerega
jim je bila pred začetkom veljave zakona št. 935, z dne 31. oktobra 1966, vsiljena
italijanska inačica, spremenijo v ustrezno obliko v slovenskem jeziku ali v obliko,
prav tako v slovenskem jeziku, ki jo običajno uporabljajo pri svojih družbenih
stikih”, moje sedanje IME
v ime v slovenski obliki
V ta namen prilagam:
•
•
•

SPREMENITE
.

