
Diskusija: POZIV

• Ministrstvu za kulturo
• Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
• Slovenski akademiji znanosti in umetnosti



1. točka: Ministrstvo za kulturo

• Pozivamo Ministrstvo za kulturo, naj čim prej objavi javni razpis 
»Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in 
tehnologije«, ki je bil napovedan za januar 2019.

• Strokovni dialog o razvoju slovenščine v digitalnem okolju (november 2018): “Na 
Ministrstvu za kulturo smo izvedli dialog s strokovnjaki s področja jezikovnih virov in 
tehnologij v zvezi z odprtimi vprašanji javnega razpisa »Razvoj slovenščine v digitalnem 
okolju – jezikovni viri in tehnologije«.”



2. točka: Ministrstvo za kulturo

Pozivamo Ministrstvo za kulturo, naj v potrditev v Državnem zboru 
pošlje Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2019–
2023 z upoštevanjem ukrepov, ki zagotavljajo uspešen razvoj 
slovenščine v digitalnem okolju.

• “Ministrstvo za kulturo je v torek, 28. novembra 2017, pripravilo posvet o novem 
nacionalnem programu za jezikovno politiko.”

• “Javna razprava o tem strateškem dokumentu je v obliki javnega posveta na Ministrstvu 
za kulturo potekala 10. januarja 2019. Na njem so udeleženci predstavili pisni prispevek 
oziroma predlog, ki so ga posredovali na naslov jezikovna-politika.mk@gov.si do 
ponedeljka, 24. decembra 2018. Pisne prispevke v nadaljevanju objavljamo v e-
zborniku.”



3. točka: Ministrstvo za kulturo

Pozivamo Ministrstvo za kulturo, naj obudi delo Sveta za spremljanje 
razvoja jezikovnih virov in tehnologij, ki je deloval od marca do 
septembra 2017, in zagotovi njegov dolgoročni obstoj.

• “Na Ministrstvu za kulturo je 30. januarja 2017 potekala razprava o jezikovnih 
virih in tehnologijah, 

• katere gostitelj je bil minister Anton Peršak, saj je Ministrstvo za kulturo pristojno za 
pripravo in spremljanje Nacionalnega programa za jezikovno politiko. Povod za srečanje 
je bil sklep Sveta za razvoj informatike v državni upravi, da se na tem izjemno 
pomembnem področju povežejo različni akterji – od ministrstev do posameznikov na 
ravni celotne države – in ugotovijo, s katerimi instrumenti bi lahko dosegli večjo 
povezanost, skupno strategijo in poenotenje virov.”



• “Vlada Republike Slovenije je 23. 3. 2017 sprejela Sklep o ustanovitvi, 
nalogah in sestavi Sveta za spremljanje razvoja jezikovnih virov in 
tehnologij. 

• Svet bo usmerjal nadaljnji razvoj na področju jezikovnih virov in tehnologij 
(JVT), podpiral celovite rešitve na področju digitalizacije slovenskega jezika, 
ovrednotil uporabnost dosedanjih dosežkov na področju JVT in možnosti za 
njihovo nadgradnjo, obravnaval in potrjeval strateške usmeritve na področju 
JVT v državni upravi, skrbel za identifikacijo potreb na področju JVT, določil 
smernice glede odprtega dostopa do JVT, določil tehnične standarde izdelkov 
in storitev, ki zagotavljajo povezljivost posameznih elementov, določil spletni 
repozitorij za vire in tehnologije za nadaljnjo uporabo ter dajal predloge in 
pobude Vladi Republike Slovenije v zvezi z nadaljnjim načrtovanjem razvoja 
JVT.”



4. točka: Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport
• Pozivamo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Agencijo 

za raziskovanje RS, naj pri dodeljevanju sredstev napovedanim 
Programom nacionalnih raziskav (PNR) iz 17. in 21. člena predloga 
Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRID) na 
področju jezikoslovja in povezanih področjih podpreta programe, ki 
zagotavljajo uspešen razvoj slovenščine v digitalnem okolju, 
upoštevajoč zahteve po odprtem dostopu in prilagojenosti 
jezikoslovnih podatkov za računalniško obdelavo.  



Programi nacionalnih raziskav (21. člen)

• (1) Sredstva za PNR so vsota letnih sredstev za programe nacionalnih 
raziskav prejemnikov stabilnega financiranja (v nadaljnjem besedilu 
PNR-O).

• (2) Za potrebe raziskovanja tematik značilnih za Slovenijo, na podlagi 
sklepa vlade ministrstvo, pristojno za znanost lahko izvede javni poziv 
za nabor tematik. 

• Nabor tematik nacionalnih raziskav mora biti usklajen s prioritetnimi 
področji, opredeljenimi v strateških dokumentih države.

• (3) Izbor programov nacionalnih raziskav se izvede v okviru poziva 
ARRS prejemnikom stabilnega financiranja na tematikah iz prvega 
odstavka tega člena.



5. točka: Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti
• Pozivamo Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, naj s 

proračunskimi sredstvi, ki jih prejema za financiranje 
infrastrukturnega programa Naravna in kulturna dediščina, 
(so)financira izdelavo virov, ki so odprto dostopni in primerni za 
računalniško obdelavo.

• “SAZU kot ustanoviteljica Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) z njegovimi inštituti izvaja 
dolgoročni program Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, ki ga 
tudi sofinancira. V okviru tega programa se kontinuirano in sistematično 
zbirajo gradiva, ki predstavljajo podporno delo temeljnim in aplikativnim 
raziskavam.”
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