
 

Komisija za slovenski jezik v javnosti pri SAZU 

6. izjava, Ljubljana, 6. marca 2019 

 

Spoštovanemu gospodu prof. dr. Jerneju Pikalu, ministru za izobraževanje, znanost in šport ter kulturo RS  

V vednost: 

Spoštovanemu g. Marjanu Šarcu, predsedniku vlade RS,  

spoštovanemu gospodu prof. dr. Rajku Knezu, predsedniku Ustavnega sodišča RS, 

in spoštovani gospe dr. Simoni Bergoč, Služba za slovenski jezik v javnosti pri Ministrstvu za kulturo RS  

 

 PROTESTNA IZJAVA ZOPER RAZVREDNOTENJE SLOVENSKEGA JEZIKA PRI USPOSABLJANJU 

VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, SODELAVCEV IN STROKOVNIH DELAVCEV SLOVENSKIH 

UNIVERZ  

 

 Spoštovani gospod minister, 

 izražamo ogorčenje spričo usposabljanja visokošolskih učiteljev, sodelavcev in strokovnih delavcev slovenskih 

univerz, ki ga podpira tudi Vaše ministrstvo in ki bo 8. marca 2019 potekalo zgolj v angleščini in hrvaščini.  

Jasno je, da morajo visokošolske ustanove delovati tudi v tujih jezikih in se dejavno vključevati v mednarodni 

prostor, vendar pa odprtost do drugih jezikov, kultur in znanj ne sme pomeniti izključevanja slovenščine, še zlasti ne, 

če izobraževanje poteka na visokošolskih ustanovah na ozemlju Republike Slovenije.  

Ostro protestiramo zoper to protiustavno razvrednotenje slovenskega jezika in Vas pozivamo, gospod minister, da 

ukrepate v skladu z ustreznimi zakoni.  

Lep pozdrav, 

 v imenu Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU: 

izr. član prof. dr. Boris A. Novak, predsednik l.r. 

 

 



Izjavo je Komisija za slovenski jezik v javnosti pri SAZU sprejela na dopisni seji 6. 3. 2019.  

 

Izjavi je nasprotoval akad. Ivan Bratko z naslednjo obrazložitvijo:  

»Mislim, da je odziv na napovedano izobraževanje v angleščini (in hrvaščini?) pretiran, zato ga ne podpiram. Gre 

vendar za razmeroma redke dogodke, za katere bi težko smatrali, da ogrožajo slovenščino.  

Ali so po vašem mnenju v Sloveniji nezakonita vsa predavanja v angleščini tujih profesorjev in strokovnjakov, na 

primer na slovenskih univerzah?  

Ali po analogiji velja tudi, da so po vašem mnenju problematična naša predavanja v angleščini izven Slovenije, na 

primer v Italiji ali na Nizozemskem? In da se to razume kot “brisanje italijanščine na ozemlju Italije.”. 

 

NAKNADNO JE KOMISIJA ZA SLOVENSKI JEZIK V JAVNOSTI PREJELA NASLEDNJE POJASNILO: 

 

»Spoštovani, razgovor z odgovornimi na PeF je pomagal, da je vabilo danes poslano na vse naslove tudi  v 

slovenskem jeziku, torej je naslov preveden v: Zavzeto raziskovati in poučevat, prav tako pa je v slovenščini zapisan 

namen posvetovanja. Organizator se je odločil za ponovljeno (skrajšano 3-urno) različico usposabljanja, ki bo 

potekala v slovenskem jeziku dva tedna po daljši angleško-hrvaški "praizvedbi".   

Kaže, da dobra beseda vendar tudi dobro mesto najde, čeprav bo slovenski del (3 ure)  krajši kot angleško-hrvaški (6 

ur).  

Lepo Vas pozdravljam iz Maribora, 

Marko Jesenšek«. 

 


