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Dovolj je! Slednjič je dovolj!

Spoštovani profesor dr. Boris A. Novak,
spoštovani profesor dr. Dean Komel,
ponovno se vama zahvaljujemo za poslana stališča k osnutku novele Zakona o visokem šolstvu
(ZVIS), ki smo jih podrobno preučili.
Minister za znanost, izobraževanje in šport je 24. 4. 2019 imenoval Delovno skupino za pripravo
novele ZVIS, ki jo sestavljajo deležniki visokošolske in akademske sfere. Delovna skupina se je
od pomladi sestala petkrat, na svojih sejah skrbno predeluje posamične člene novele ZVIS in bo
septembra nadaljevala s svojim delom, dokler ne bo izoblikovan končen predlog novele. Člane
delovne skupine bomo seznanili z vajinim prvotnim predlogom glede 8. člena, prav tako tudi z
vajinim ponovnim pozivom po črtanju le-tega. Kljub nasprotnim stališčem trdno verjamemo, da
bomo našli skupni jezik, če ne prej, pa v javni razpravi, ki bo sledila objavi predloga novele
ZVIS.
Naša strokovna stališča smo vama podrobno predstavili že v odgovoru 15. 7. kot tudi 16. 7.
2019 z javno objavo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Namen
predlaganih sprememb je jasnejša določitev načina izvajanja poučevanja v tujih jezikih, ob skrbi
za razvoj in učenje slovenščine v visokem šolstvu. Predlog novele ZVIS po našem mnenju v
ničemer ne ogroža obstoja slovenskega jezika, poudarja pa izvajanje ustavno zagotovljene
svobode znanstvenega in umetniškega ustvarjanja ter omogoča visokošolskim zavodom, da
svojim študentom ponudijo tudi medkulturne in globalne izkušnje.
Jasno razumemo, spoštujemo in delimo vajino skrb za slovenski jezik, kot tudi skrb drugih
strokovnjakov, ki se oglašajo v slovenskih medijih, zato želimo ponovno poudariti, da s
predlaganim 8. členom učni jezik je in ostaja slovenski. To nam zagotavljajo slovenska ustava,
zakonodaja in tudi akti posameznih visokošolskih zavodov.
S spoštovanjem,
dr. Jernej Štromajer
Državni sekretar

