
Slovenija letos praznuje 20 let, a se še vedno ne zna pravilno poimenovati
Po standardnih ISO pomeni kratica RS Republika Srbija
REPUBLIKA SLOVENIJA je
mednarodno izjemno prepo-
znavna država. Po površnosti!
Na dan svoje razglasitve je obe-
sila na jambor zastavo, katere
oblika ni zapisana v nobenem
njenem aktu. Dvaindvajsete-
ga maja bo minilo devetnajst
let, odkar smo pred palačo
OZN v New Yorku izobesili
nemarno zmečkano držav-
no zastavo. Za avtorja hi-
mne razglaša pisca besedi-
la in ne glasbe. Kot po letu
1990 nastala država izstopa
tudi kar s štirimi črkovnimi
oznakami, in sicer: RS, SI, SLO
in SVN. Za prvo nismo našli
prav nobenega zakonskega
akta vse od njenega preime-
novanja v Republiko Slovenijo
pred enaindvajsetimileti. Dru-
go in zadnjo nam je določil leta
1993 Mednarodni inštitut za
standarde v Parizu, ki zaradi
nespornega razločevanja dr-
žav sprejema ISO-standarde.
Priznavajo in prevzemajo ter
uporabljajo jih vse države sve-
ta! Nesmisla, da se naša vozila

za tujino označujejo s SLO, ne
bi pogrevali.
Od kod je oznaka RS in kaj
pomeni? Pojavlja se skoraj
na vseh uradnih dokumen-
tih. Nataša Gerkeš iz Služ-
be za odnose z javnostmi
Ministrstva za visoko šol-

stvo, znanost in tehnologijo
meni, da zato, ker označuje
obliko vladavine v naši državi.
Zato imamo na primer Ura-
dni list Republike Slovenije ali
okrajšano Uradni list RS. Zakaj
pa ne, na primer,mednarodno
prepoznavnoUradni list SVN?
Odgovornaurednica Uradnega
lista Petra Skodlar nam je o
okrajšavi za uradno državno
glasilo sporočila, da tako citi-

ranje določajonomotehnične
smernice, ki jih izdaja Služba
Vlade Republike Slovenije za
zakonodajo. Kratico Ur. 1. RS
smo že večkrat zasledili, ven-
dar je naše mnenje, da ni pred-
pisa, ki bi to kratico uvedel.
Ker smo že neštetokrat v
državnih organih s posre-
dovanjem odpravili take ali
drugačne oznake, ki Sloveniji
dejansko škodijo, naj zdaj za-
pišemo: na ozemlju nekdanje
Jugoslavije se uradno, po ISO
3166, od leta 2006 z RS ozna-
čuje Republika Srbija.
Ko smo o oznakah za Slovenijo
povprašali na Ministrstvo za
javno upravo Republike Slo-
venije, smo iz direktorata za
organizacijo in kadre dobili od-
govor, ki ga je pripravila višja
svetovalka II Helena Kavčič, v
katerem trdi, da ni predpisa, ki
bi določal, kako se okrajša ime
naše države. Napotuje nas k
zakonom o gospodarskih druž-
bah, zavodih in ustanovah ter
sklepom vlade o dovoljeni upo-
rabi imena Slovenija v njihovih
nazivih, pa tudi k spletni strani
neuradne Wikipedije, na kateri
so navedene mednarodnekra-
tice držav po različnih podro-
čjih in povezave s podlagami
zanje. Za pravilnost dopisa,
tako si tolmačimo, odgovarja
višja sekretarka ŠtefkaKorade
Purg. Sklenimo s tri leta staro
trditvijo mag. Marjetke Strle
Vidali: oznaka RS za Republiko
Slovenijo ni uradna medna-
rodna oznaka, zato so jo tudi
pripisali Republiki Srbiji. Za
Republiko Slovenijo postaja
oznaka SI počasi prepoznav-
na, oznaka SVN pa bo sčasoma
verjetno zamenjala nepravilno
oznako SLO.
STANISLAV JESENOVEC

Med novonastalimi državami po letu 1991 sta na primer Srbija in
Črna gora doživeli celo štiri preoblikovanja. A vedno sta jih tudi
označili: iz YU v ZRJ, SCG in RS /SRB ali iz YU v ZRJ, SCG, ME/MNE.
(FOtO: STANISLAV JESENOVEC)

Nedvoumno sporočilo, ki je bilo objavljeno v reviji Obrtnik pa tudi v
drugih časopisih in revijah poleti 1994.


