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Spoštovani gospod minister,
Rektorska konferenca RS ter partnerji visokošolskega in raziskovalnega prostora smo
veseli, da ste se odločili sprejeti konstruktivni dialog in v razpravo o izhodiščih prihodnje
ureditve področja visokega šolstva, znanosti in umetnosti vključiti širšo akademsko,
znanstveno, raziskovalno in študentsko skupnost. Prepričani smo, da je to edina prava
pot za oblikovanje soglasja o zakonskih okvirih, ki naj omogočijo nadaljnji razvoj
visokošolskega izobraževanja in raziskovanja v Sloveniji ter hitrejši prehod slovenske
družbe v visokotehnološko družbo.
V tem smislu pozdravljamo vašo odločitev, da oblikujete posebno delovno skupino, ki se
bo pogovarjala o usmeritvah osnutka ZVŠRRD, kot ste zapisali. Razumemo, da bo šlo
pri tem za nov osnutek predloga ZVŠRRD, ki ne bo temeljil na vsebinsko zgrešenih
podlagah in ne bo naperjen proti obstoječim oblikam organiziranja na področjih, ki jih
kani urejati. Zagotavljamo, da smo podpisani partnerji pripravljeni sodelovati v omenjeni
delovni skupini z ustreznimi predstavniki ter vsem strokovnim znanjem in izkušnjami, ki
jih na teh področjih premoremo. Pri tem bomo izhajali iz ustavno določenega položaja
univerz, študentskega organiziranja in raziskovalnih inštitucij, njihove integritete in
pravic, ki izhajajo iz avtonomije izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in
umetniškega visokošolskega prostora.
Zaradi vsega tega smo z velikim začudenjem sprejeli vaše hkratno obvestilo, da ne
nameravate umakniti s strani strokovne javnosti že zavrnjeni osnutek ZVŠRRD. Menimo
namreč, da bi lahko takšno vaše stališče v strokovni javnosti zbudilo vtis - iskreno
upamo, da napačen - da vztrajate pri obravnavi osnutka zakona, ki ste nam ga že
posredovali in ga je celotna akademska, znanstvena, raziskovalna in študentska
skupnost označila kot konceptualno zgrešenega, pravno nedodelanega in z vidika
posameznih rešitev celo neustavnega.
Ponovno opozarjamo, da ta predlog ZVŠRRD ne nudi ustrezne podlage za urejanje
področja znanosti in visokega šolstva, zato ne more biti osnova za smiselno razpravo.
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Zato ne vidimo možnosti, da bi se lahko vršila strokovna ali splošna razprava o
usmeritvah osnutka ZVŠRRD, dokler je na mizi besedilo osnutka ZVŠRRD, ki izraža
nezaupanje do akademske skupnosti in njene sposobnosti uresničevanja ustavno
zagotovljene avtonomije.
Zato vas ponovno pozivamo, da umaknete navedeni osnutek zakona iz nadaljnje
obravnave, saj je tako napačno zasnovan, da ga ni mogoče dopolnjevati.
Prav tako vas pozivamo, da v delovno skupino, ki naj bi se pogovarjala o usmeritvah
novega osnutka ZVŠRRD, ne imenujete pripravljavcev sedanjega osnutka zakona, ker
so ti po našem mnenju pokazali elementarno nepoznavanje in podcenjevanje tako
slovenskega kot mednarodnega visokošolskega in raziskovalnega prostora, kot tudi
nepoznavanje akademske tradicije in razvojnih trendov akademskih in raziskovalnih
institucij.
To dvoje vidimo kot ključna pogoja, ki bi omogočila enakopravno sodelovanje Rektorske
konference RS ter partnerjev visokošolskega in raziskovalnega prostora v fazi določanja
temeljnih usmeritev bodoče zakonske ureditve tega področja.
V upanju, da boste naš ponovljeni in dobronamerni poziv k umiku spornega osnutka
ZVŠRRD ter omogočanju strokovne razprave o izhodiščih za bodoče urejanje področja
znanosti in visokega šolstva vendarle upoštevali, vas lepo pozdravljamo.
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