
POSLANCI BI ZABARANTALI SLOVENŠČINO 

 
Glede na glasovanje v parlamentu o noveli Zakona o visokem šolstvu sredi letošnjega 

julija je videti, da je 46 državnozborskih poslancev pripravljenih opustiti slovenski 
jezik na univerzah - temelj, na katerem in zaradi katerega je nastala Slovenija. Da 

smo Slovenci hlapci, je pisal že Ivan Cankar. Del državne suverenosti smo leta 2004 
prenesli v Bruselj. Tujcem poceni razprodajamo slovensko premoženje. Bomo 

zabarantali še materni jezik za angleščino? 
 

Univerzitetne elite, ki jih poznamo po finančnih aferah, motijo predavanja v 
slovenščini. Pa čeprav že sedanji Zakon o visokem šolstvu omogoča izvajanje več kot 

polovico predavanj v visokošolskih ustanovah v tujih jezikih. Zato, da bi privabili tuje 
študente, od katerih si obetajo finančne koristi zase, bi na univerzah predavali le še v 

tujih jezikih. Elitam ni mar, da bi to zavrlo razvoj slovenskega strokovnega in 
znanstvenega jezika ter zmanjšalo kakovost in dostopnost študija slovenskim 

študentom. 

 
Na glasovanju o noveli Zakona o visokem šolstvu, ki predvideva, da lahko slovenski 

profesorji slovenskim študentom za denar slovenskih davkoplačevalcev  predavajo v 
tujih jezikih, je 46 poslancev glasovalo za zakon, le 15 pa nas je bilo proti. Med 

podporniki sporne novele zakona so žal tudi kulturni minister Tone Peršak, večina 
članov parlamentarnega Odbora za kulturo ter oba poslanca italijanske in madžarske 

narodne skupnosti. Slednja poslanca v zakonu vidita priložnost za madžarski in 
italijanski jezik na slovenski univerzi. Verjamem, da bi bila oba poslanca narodne 

skupnosti odločno proti, če bi kdorkoli preganjal njun materni jezik iz italijanskih ali 
madžarskih univerz.  

 
Nad novelo zakona se zgraža 8.500 podpisnikov spletne peticije, nasprotuje ji 

Slovenska matica, Društvo slovenskih pisateljev, ki zahteva odstop pristojne 
ministrice, Visokošolski sindikat, slavistična stroka, Študentska organizacija Iskra, 

SAZU, eminentni svetovljani, kot sta doktor Evgen Bavčar, pisatelj Boris Pahor in 

drugi. Peticijo podpirajo tudi ugledne tuje univerze. Hudo pa mi je, da je moral izdajo 
slovenskega jezika pri svojih 103 letih doživeti pisatelj Boris Pahor. Pahor bo, če bo 

sporni zakon sprejet, izstopil iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti, saj 
univerza v tem primeru ne bi več uživala njegovega spoštovanja.  

 
Jeseni nas torej čaka druga obravnava sporne novele zakona. Bomo Slovenci zmožni 

premagati koristolovska univerzitetno - politična omrežja in zavrniti sporno novelo 
zakona?      

                                    mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka Državnega zbora RS 


