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IZVLEČEK

Slovenski jezik v vzgojno-izobraževalnem procesu nastopa v veliko vlogah. Je  prvi ali 

drugi jezik ter  učni jezik in osrednji  učni predmet.  Zaradi njegove pomembne vloge v 

osnovni šoli in opažanja, da je njegova pravilna raba vse bolj skopa, sem se odločila, da s 

pomočjo  anketnega  vprašalnika  med  profesoricami  in  profesorji  razrednega  pouka 

raziščem  vzroke  zanjo.  Vprašalnike  sem razdelila  dvesto  univerzitetnim  diplomiranim 

profesoricam in  profesorjem razrednega  pouka,  dobljene  podatke  pa  sem predstavila  s 

stolpičnimi diagrami in jih pri analizi pretvorila v odstotke. Prišla sem do ugotovitev, da 

tudi  profesorice  in  profesorji  opažajo  vse  pogostejšo  nepravilno  rabo  slovenskega 

knjižnega jezika, vzrok zanjo pa vidijo predvsem v lastni nedoslednosti. Ugotovila sem, da 

precej  vprašanih  ne  razlikuje  zbornega  in  pogovornega  knjižnega  jezika  in  da  uro 

slovenščine  poučuje  v  knjižnopogovornem  jeziku.  Večina  profesoric  in  profesorjev  se 

zaveda, da je pravilna in dosledna raba slovenskega knjižnega jezika v šoli pomembna. 

Pomembno se jim zdi tudi zgodnje poučevanje slovenščine in strinjajo se, da s pravilno in 

dosledno  rabo  slovenskega  knjižnega  jezika  v  vzgojno-izobraževalnem  procesu 

omogočamo učenkam in učencem razvijanje jezikovnih zmožnosti. Večina anketiranih med 

poukom ne izvaja  t.  i.  minute za jezik,  vseeno pa pri  nepravilni  rabi  knjižnega jezika 

pogosto popravlja svoje učence in jim popravke tudi obrazloži. Večina vprašanih bi se tudi 

udeležila  dodatnega izobraževanja oziroma izpopolnjevanja svojega znanja slovenskega 

jezika, čeprav jih večina ne priznava, da ga potrebuje, a le z ustreznim jezikovnim znanjem 

lahko svojim učenkam in učencem posredujemo pravilne govorne vzorce. 

Ključne besede: slovenščina, slovenski knjižni jezik, univerzitetni diplomirani profesorji 

razrednega  pouka,  univerzitetne  diplomirane  profesorice  razrednega  pouka,  učenci, 

jezikovne zmožnosti.



ABSTRACT

Slovenian  language  in  the  educational  process  appears  in  many  roles:  first  or  second 

language,  language  of  instructions  and  taught  subject.  Due  to  its  important  role  in 

elementary  school  and  observations  that  its  correct  use  is  increasingly  scarce,  I have 

decided  to  explore  the  causes  using  the  questionnaire  among  the  elementary  school 

teachers. I distributed questionnaires to two hundred  university graduate primary school 

teachers, presented the data in a bar chart and converted them into percentages. I came to 

the  conclusion  that  the  teachers  observed  the  increasing  use  of  incorrect  Slovenian 

language, with their own inconsistencies as the cause. I found out that the respondents do 

not  differ  formal  and  colloquial  language  and  that  they  teach  hour  of  Slovene  in 

colloquialism. They think that the early teaching of Slovene is important and they agree 

that the correct and consistent use of Slovenian language in the educational process enables 

pupils to develop linguistic abilities. The majority of respondents do not implement the, so-

called, minute for language during class, but they often correct the improper use of formal 

language and they also explain their corrections to their pupils. Most of the respondents 

would also attend additional training and advance their knowledge of Slovenian language, 

although most of them do not recognize that they need to, but correct speech patterns to 

our pupils can be passed on only with appropriate language skills.

 

Keywords:  Slovenian,  Slovenian  formal  language,  university  graduate  primary  school 

teacher, pupils, linguistic abilities.
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I.   TEORETIČNI DEL

0   UVOD

V  diplomskem  delu  obravnavam  stališča  univerzitetnih  diplomiranih  profesoric  in 

profesorjev razrednega pouka do rabe slovenščine kot učnega jezika. Največ pozornosti 

posvečam trenutnemu stanju v osnovnih šolah, razlogom zanj in strategijam za njegovo 

izboljšanje.

K odločitvi  za  temo diplomskega  dela  sta  me  vodila  lasten  interes  in  opažanja,  saj  v 

zadnjem času zaznavam precejšnjo nepravilno rabo slovenskega jezika. Pozornost nanjo so 

mi usmerili številni televizijski in radijski oglasi, članki v časopisih in revijah, televizijske 

in radijske oddaje ter vsakdanji pogovori z ljudmi različne starosti in izobrazbe. Ljudje 

smo nagnjeni, da prevzemamo govor okolja in če je ta nepravilen in reven, je tudi naš 

govor takšen. 

V sodobnem svetu imajo mediji velik vpliv na ljudi. So povsod in zaskrbljujoče je, da je 

njihov vpliv  pogosto  negativen ali  vsaj  neprimeren.  Poleg  pogoste  šibke  pravilne  rabe 

slovenščine  so  tu  prisotne  še  številne  tuje  besede  ali,  še  slabše,  popačenke,  ki  jih 

nemalokrat sploh ni mogoče razumeti. Začela sem se spraševati, kdo piše ta besedila, kdo 

sestavlja te oglase in zakaj je njegovo izrazje tako skromno. Odgovore sem poiskala v 

slovenskih osnovnih šolah.

Zagotovo  je  vsak  človek  končal  osnovnošolsko  izobraževanje,  saj  je  to  v  Republiki 

Sloveniji zakonsko obvezno. Menim, da je program osnovne šole s posodobljenim učnim 

načrtom za slovenščino kakovostno sestavljen in da bi vsak, ki konča osnovno šolo, moral 

imeti  dovolj  znanja za pravilno in dosledno rabo slovenščine.  Dejstvo pa je,  da ni vse 

odvisno  od  učnih  načrtov,  učbenikov,  priročnikov  ipd.,  temveč  tudi  in  predvsem  od 

vsakega profesorja posebej, ki ima pri poučevanju slovenskega jezika izjemno pomembno 

vlogo. 

1
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V osnovno šolo vstopajo otroci iz različnih socialnih okolij. Nekateri so bili v primarni 

socializaciji deležni bogatih besednih vzorcev in spodbud staršev ter so si lahko pridobili 

široko  besedišče,  drugi  pa  prihajajo  iz  besedno  skromnejših  okoliščin  z  jezikovnimi 

primanjkljaji.  Prav  tako  ni  za  vse  otroke  slovenščina  prvi/materni  jezik.  Naloga  in 

odgovornost  šole  je  poskrbeti  za  učenčevo  jezikovno  kulturo  in  razvijanje  jezikovnih 

zmožnosti posameznika, toda ta cilj lahko uresniči le z ustrezno izobraženimi, jezikovno 

ozaveščenimi in samokritičnimi profesoricami in profesorji.

Pomembno je,  da se profesorice in profesorji  zavedajo,  da otroci usvajajo govor preko 

poslušanja in lahko bi rekli, da je poslušanje prva govorna vaja. Iz tega razloga je sleherni 

izmed njih pomemben za ustrezen jezikovni razvoj učenca in za to niso odgovorni zgolj 

profesorji  slovenščine.  Otrok,  ki  posluša  vse  predmete  v  slovenskem knjižnem jeziku, 

skozi  celoten  vzgojno-izobraževalni  proces  doživi  povezavo  med poukom o jeziku  pri 

predmetu slovenski jezik in dejansko rabo jezika pri različnih predmetih v šoli in zunaj nje. 

Razvita sporazumevalna zmožnost v učnem jeziku pa je temeljni pogoj ne le za učenje pri 

vseh učnih predmetih, temveč tudi za kasnejše samostojno vključevanje v vse družbene 

skupine in življenjska okolja.

2
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1 RAZVOJ SLOVENSKEGA JEZIKA SKOZI ZGODOVINO

Slovenski  jezik  uvrščamo  med  južnoslovanske  jezike  in  je  državni  jezik  Republike 

Slovenije ter eden od uradnih jezikov Evropske unije. Za Slovence je imela slovenščina že 

v zgodovini velik pomen, zato jo štejemo za prvo in temeljno narodnoidentifikacijsko in 

kulturno prvino.

Zgodovino slovenskega jezika lahko razdelimo na dve obdobji:

– predknjižno obdobje in

– obdobje slovenskega knjižnega jezika.

1.1 PREDKNJIŽNO OBDOBJE

Začetek predknjižnega obdobja sega v 7. stoletje našega štetja. V tem času najdemo zapise 

zemljepisnih in osebnih lastnih imen. Ta imena so bila vključena v besedila, ki so bila 

največkrat zapisana v latinščini, zapisovala pa so se zaradi upravnih in sodnih zadev, ki so 

urejale  meje  posesti,  lastništvo  ipd.  Zemljepisna  imena  dokazujejo,  da  je  slovensko 

prebivalstvo po svoje poimenovalo zemljepisne danosti v novi domovini ali pa prevzelo 

imena staroselcev in jih prilagodilo svojemu jeziku (Kalin Golob, Komac in Logar, 2007).

Najstarejša  celovita  besedila  so  začela  nastajati  s  prevzemom  krščanstva.  To  so  bili 

molitveni obrazci, pridige ipd. V poznejših prepisih teh besedil pa so se že začele pojavljati 

poteze tipično slovenskega jezikovnega razvoja.  Najstarejši  ohranjeni zapis o slovenski 

besedi  in  najstarejši  latinični  zapis  v  kateremkoli  slovanskem  jeziku  so  Brižinski  

spomeniki, ki so nastali med letoma 972 in 1039. Sestavljeni so iz treh delov: vsebina II. 

Brižinskega  spomenika,  ki  je  mojstrovina  srednjeveške  retorike,  je  poziv  vernikov  k 

spovedi  in  pokori;  vsebina I.  (najstarejšega)  in  III.  spomenika  pa vsebuje  dva različna 

obrazca spovedi. Predvidevajo, da sta bila prvi in tretji spomenik prevedena in prirejena po 

latinski predlogi, drugi pa naj bi bil napisan po nareku (Kalin Golob idr., 2007; Pogorelec, 

2011).

3
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Ozemlje, na katerem živimo Slovenci, je bilo do konca 7. stoletja pa vse do leta 1991, ko 

smo ustanovili samostojno državo, del večjih večnarodnih državnih ureditev. V srednjem 

veku je poleg latinščine dobila pomembno vlogo tudi nemščina. Postala je uradovalni in 

uradni jezik, tudi na ozemlju, poseljenem s Slovenci (na delu tega ozemlja pa sta imeli 

enako vlogo tudi italijanščina in madžarščina). Kljub težkemu položaju se je slovenščina 

skozi celotni srednji vek priložnostno zapisovala in se vsaj v fragmentih govorila celo v 

formalnih govornih položajih. To dejstvo dokazuje več poročil in ohranjenih rokopisov npr. 

ustoličevanje  koroških  vojvod  do  15.  stoletja,  pozdravni  nagovor  viteškemu  pesniku 

Ulrichu Lichtensteinskemu leta 1227, Stiški rokopis iz let 1428 in 1440 itn. Iz teh virov je 

razvidno,  da  je  že  tedaj  bilo  mogoče  v  slovenščini  izraziti  različne  posvetne  pa  tudi 

cerkvene vsebine (Kalin Golob idr., 2007). 

Za nadaljnji razvoj slovenščine in formiranje slovenskega knjižnega jezika je bilo ključno 

dogajanje v prvi polovici 16. stoletja – čas reformacije. Z zahtevami, da mora vsak vernik 

imeti  možnost  branja  svetega  pisma  v  maternem  jeziku  in  da  naj  bo  liturgični  jezik 

razumljiv vsakemu, se je gibanje razširilo iz nemških dežel tudi na slovensko ozemlje. V 

tem času sta leta 1550 izšli prvi slovenski knjigi Abecednik in Katekizem, protestantskega 

duhovnika  in  prevajalca  Primoža  Trubarja  (1508–1586).  Ravno  z  izidom  teh  dveh 

pomembnih knjig, se je začelo obdobje slovenskega knjižnega jezika (Kalin Golob idr., 

2007; Orožen, 2010; Rigler, 1986).

Knjigi Abecednik in Katekizem sta za slovenski jezik in za to, kar danes slovenščina je, 

velikega pomena, zato jima bom v nadaljevanju posvetila nekaj besed.

1.1.1 KATEKIZEM

Katekizem je priročnik oziroma knjiga z osnovami krščanskega nauka. Ponavadi vsebuje 

vprašanja in odgovore ter sestoji iz verskih resnic, ki se uporabljajo pri verskem pouku v 

krščanskih cerkvah. V prvotnem pomenu je katekizem pomenil zbirko vprašanj, na katera 

so morali znati odgovoriti vsi, ki so želeli prejeti sveti krst, kasneje pa se je ime začelo 

uporabljati splošneje – za splošno zbirko vprašanj in odgovorov v zvezi s krščansko vero.

4
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1.1.2 ABECEDNIK

Abecednik je knjiga za začetni pouk branja in pisanja. Danes se beseda  abecednik  le še 

redko uporablja,  »nadomestila« jo je beseda berilo oziroma besedna zveza  prvo berilo. 

Trubar je Abecednik (Abecedarium) dodal h Katekizmu z namenom, da bi se Slovenci, ki 

so bili nižje na družbeni lestvici, kar najhitreje naučili brati in pisati. Pri pisanju je uporabil 

gotico.

Omenila  sem,  da  zgodovino  slovenščine  lahko  razdelimo na  dve  obdobji:  predknjižno 

obdobje  in  obdobje  slovenskega  knjižnega  jezika.  V  nadaljevanju  se  bom  posvetila 

slednjemu,  ki  se  je,  kot  sem že  omenila,  začelo  leta  1550  z  izdajo  prvih  dveh  knjig, 

napisanih v slovenskem jeziku, avtorja Primoža Trubarja. 

1.2 OBDOBJE SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA

Trubar in drugi protestantski pisci so izdali številna dela. Leta 1584 je izšel tudi slovenski 

prevod Biblije, avtorja Jurija Dalmatina. S tako zgodnjim izidom se je slovenščina uvrstila 

na 12. mesto med jeziki, v katere je ta pomembna knjiga bila prevedena. Istega leta kot 

Biblija je izšla tudi prva slovenska slovnica, napisana v latinščini, avtorja Adama Bohoriča 

(Kalin Golob idr., 2007).

V 17. stoletju so na rabo slovenskega jezika močno vplivale spremembe družbenega in 

političnega življenja na slovenskem ozemlju – predvsem – zatrtje protestantizma. Tiskanje 

slovenskih knjig je za nekaj časa zastalo, kljub temu pa obstajajo rokopisi, ki dokazujejo, 

da se je razmeroma enotna knjižna slovenščina vse do sredine 18. stoletja uporabljala v 

vseh plasteh družbenega delovanja in v različnih položajih. Taki ohranjeni rokopisi so npr. 

zasebno dopisovanje plemiške hčere in njene matere, vzorci pridig, evangeliji, ter posvetna 

pesem kot uvod v nemško pisano  Slavo vojvodine Kranjske/Die Ehre dess herzogthums  

Crain Janeza Vajkarda Valvasorja iz leta 1689 (Kalin Golob idr., 2007; Dular, 2002).

Do 18. stoletja jih ni bilo zaslediti, od sredine 18. in vse do sredine 19. stoletja pa so se 

razmahnile  pokrajinske  različice  knjižnega  jezika,  oprte  na  upravno  razdeljenost 

slovenskih dežel v okviru habsburške monarhije, na tri večja območja (Koroška, Štajerska 

5



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                     Gombač, Leona; diplomsko delo

in Kranjska) in na močno narečno razčlenjenost. Hkrati se je povsem samosvoje razvijal 

prekmurski knjižni jezik, saj je bilo Prekmurje v tistem času del druge države, tj. ogrskega 

kraljestva, in je bilo tudi najbolj oddaljeno od osrednjeslovenskega prostora (Kalin Golob 

idr., 2007).

Konec 18. stoletja so razsvetljensko orientirani slovenski izobraženci uvideli potrebo po 

oblikovanju  enega  samega  slovenskega  knjižnega  jezika.  Zbirali  so  se  predvsem  v 

Pohlinovem, Zoisovem in Japljevem krožku in v okviru prizadevanj za vsestranski razvoj 

začeli  idejo  o  enotnem jeziku  tudi  uresničevati.  Vpeljava  slovenščine  v  šole  in  urade 

namreč ni  bila  mogoča,  dokler so na Slovenskem obstajale  štiri  različice istega jezika. 

Razsvetljenci  so  bili  mnenja,  da  lahko  samo  enoten  knjižni  jezik  omogoči  jezikovno, 

kulturno, umetniško in znanstveno napredovanje naroda. V tem času se je pogled usmeril v 

vsakdanje  življenje  človeka  z  namenom,  da  bi  usvojil  osnovno  strokovno  izobrazbo. 

Oblikovati  se  je  začel  razsvetljenski  izobraževalni  program  (Kalin  Golob  idr.,  2007; 

Orožen, 2010). 

»Širila  se  je  tudi  zvrstna  raba  slovenščine:  načrtni  poskusi  slovenskega  posvetnega 

pesništva  so  nastajali  v  pesniškem  zborniku  Pisanice  (1779–1781);  rojstvo  slovenske 

dramatike predstavlja veseloigra Ta veseli dan ali Matiček se ženi (1774) Antona Tomaža 

Linharta, ki je priredba Beaumarchaisove Figarove svatbe; Valentin Vodnik je urejal Veliko 

in Malo pratiko (1795–1806) ter prvi slovenski časopis Lublanske novice (1797–1800), 

leta  1799  je  izdal  Kuharske  bukve,  leta  1818  pa  priročnik  Babištvo  za  porodničarke. 

Nastajala je slovenska terminologija različnih strok, rokopisni slovarji in slovnice – med 

temi  je  zlasti  pomembna  slovnica  Jerneja  Kopitarja  (1808/09).  V umetnostni  zvrsti  je 

slovenščino v času romantike ob bok drugim razvitim jezikom s svojimi Poezijami (1847) 

postavil  France  Prešeren  in  s  tem  presegel  vse  pomisleke  o  zmožnostih  celovitega 

delovanja slovenščine. Pomembno vlogo pri rasti zvrstne členjenosti slovenščine je imel 

tudi prvi slovenski trajni časopis Kmetijske in rokodelske novice, ki je izhajal med letoma 

1843  in  1902.  Prinašal  je  informacije  o  napredku  tehnike  in  znanosti  ter  snov 

najrazličnejših strok, za mnoge pa je bil edini stik z zapisano slovenščino in tako šola tega 

jezika.« (Kalin Golob idr., 2007, str. 13, 14)
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Največji zgodovinski prelom je za Slovence pomenil razpad Avstro-Ogrske ob koncu prve 

svetovne  vojne  in  ustanovitev  države  Jugoslavije.  Ob  tem so  se  po  več  kot  tisočletju 

izognili vladavini Nemčije in s tem tudi propagandi in širjenju nemščine. Slovenski jezik 

se je začel uporabljati na vseh ravneh javnega sporazumevanja. Težave pa so se začele 

pojavljati zaradi mej Jugoslavije, ki so bile začrtane tako, da je približno tretjina slovensko 

govorečih ljudi ostala izven matične države. Največ, 400.000, jih je ostalo v Italiji, precej 

manj, 100.000, v Avstriji in 10.000 na Madžarskem. Na teh ozemljih se je kmalu začela 

asimilacija slovenskega jezika. Najhuje je bilo v Italiji. Slovenščini pa ni uspelo ohraniti 

enakopravnega položaja niti znotraj Jugoslavije. V ideji zedinjenega naroda jo je začela 

izpodrivati  srbohrvaščina.  Zaradi  vztrajnega  nasprotovanja  pomembnih  kulturnih 

ustvarjalcev,  pa  ta  unitaristična  doktrina  ni  mogla  prevladati.  Potrjevali  so  polno 

funkcionalnost  slovenščine  s  temeljnimi  jezikoslovnimi  opisi  v  slovarjih,  slovnicah, 

pravopisih,  pravorečjih in ostalih priročnikih.  Prva polovica 20. stoletja je prinesla tudi 

evropsko aktualne  razprave  slovenskih  jezikoslovcev  o  slovenskem jeziku.  Znanstveno 

raziskovanje in uveljavljanje slovenščine sta okrepili tudi ustanovitev Univerze v Ljubljani 

leta 1919 in Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) leta 1938. Ob prelomu 19. 

v 20. stoletje je bilo zelo pomembno tudi literarno obdobje moderne (1899–1918), saj so se 

polno in evropsko aktualno razvile vse umetniške zvrsti: lirika, epika in dramatika (Kalin 

Golob idr., 2007; Dular, 2002; Verhovnik, 2008).

»Poslej  zmožnost  slovenščine,  da  celovito  osvaja  vse  svetove,  ni  bila  več  vprašljiva. 

Dokazujejo  jo  Slovar  slovenskega  knjižnega  jezika  (1970–1991),  Slovenska  slovnica 

Jožeta  Toporišiča  (1976),  slovenski  pravopisi,  številni  terminološki  slovarji,  referenčni 

Korpus slovenskega jezika FidaPLUS1 z več kot 620 milijoni besed, zbirka dvojezičnih 

prevodov pravnih besedil Evrokorpus z več kot 28 milijoni besed in še bi lahko naštevali.« 

(Kalin Golob idr., 2007, str. 17)

Z vstopom v Evropsko unijo se je povečala predvsem simbolna vloga slovenščine (prvič v 

zgodovini  je  postala  eden  izmed  uradnih  jezikov  pomembne  politične  organizacije, 

slovenski predstavniki lahko pri zasedanju evropskega parlamenta govorijo slovensko, v 

1 Referenčna zbirka vsakdanje javne rabe slovenščine v pisnih besedil v obdobju med 1990 do 2006, ki je 
po številu besed, ki jih vsebuje, primerljiva z velikostjo referenčnih korpusov ostalih držav. Uporabljajo 
jo lahko ne le raziskovalci, lektorji, učitelji slovenščine ipd., temveč vsa zainteresirana javnost.
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slovenščini  so izdane tudi  različne brošure in  Uradni  list  Evropske unije  ter  objavljeni 

članki na spletnem portalu Evropske unije), manj pa njena sporazumevalna vloga. Hkrati 

pa je pravni status slovenščine v sami državi postal manj trden – zaradi bruseljskih smernic 

je bilo potrebno črtati številne zakonske določbe o prednostni rabi slovenščine v nekaterih 

uradnih/javnih  govornih  položajih.  Ravno  zato  je  izjemno  pomembno,  da  je  Slovenija 

pravočasno začela izvajati ustrezne jezikovnopolitične strategije, saj bi se lahko posledice 

oslabelega  statusa  slovenščine  v  procesih  evropske  regionalizacije  in  meddržavnega 

sodelovanja začele stopnjevati (Uradni list Republike Slovenije, 2007).

V prvem poglavju sem predstavila razvoj slovenskega jezika skozi zgodovino, v drugem 

poglavju pa se bom osredinila na slovenščino v javni rabi in na njen položaj danes.

2 SLOVENŠČINA V JAVNI RABI

Razumevanje  rabe  slovenskega  jezika  izhaja  iz  statusa,  ki  ga  slovenščina  v  Republiki 

Sloveniji ima. Najprej bom opredelila zakonsko ureditev.

2.1 ZAKONI O JAVNI RABI SLOVENŠČINE (ZJRS)

Slovenščina je 25. junija 1991 postala državni jezik Republike Slovenije, njen položaj pa je 

formalno opredeljen v 11. členu Ustave Republike Slovenije:

»Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, v katerih živita italijanska ali 

madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina.« (Uradni 

list Republike Slovenije, 1992)

Temeljna pravila o javni rabi slovenščine kot uradnega jezika v Republiki Sloveniji določa 

Zakon o javni rabi slovenščine, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji 

15. julija 2004, razglasil pa ga je dr. Janez Drnovšek, takratni predsednik države, 23. julija 

2004.
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Naj  navedem  člene  zakona,  ki  so  še  posebej  pomembni  za  razumevanje  pričujočega 

diplomskega dela. V 1. členu je zapisano: 

»Slovenski jezik (v nadaljnjem besedilu: slovenščina) je uradni jezik Republike Slovenije. 

V njem poteka govorno in pisno sporazumevanje na vseh področjih javnega življenja v 

Republiki  Sloveniji,  razen  kadar  je  v  skladu  z  Ustavo  Republike  Slovenije  poleg 

slovenščine uradni jezik tudi italijanščina in madžarščina in kadar določbe mednarodnih 

pogodb, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, posebej dopuščajo tudi rabo drugih jezikov.« 

(Uradni list Republike Slovenije, 2004)

»S slovenščino,  ki  je  eden od uradnih  jezikov Evropske unije,  se  Republika Slovenija 

predstavlja v mednarodnih stikih.«  (prav tam)

Na rabo slovenščine v vzgoji in izobraževanju se navezuje 12. člen, ki pravi: 

»Na območju Republike Slovenije vzgoja in izobraževanje v javno veljavnih programih, 

od  predšolske  stopnje  do  univerze,  potekata  v  slovenščin.« (Uradni  list  Republike 

Slovenije, 2004)

»Raba tujih jezikov v vzgoji in izobraževanju je dovoljena v skladu s področnimi predpisi, 

ki urejajo dejavnost vzgoje in izobraževanja.« (prav tam)

Dodajam še 13. člen (Uradni list Republike Slovenije, 2004), ki govori o promociji učenja 

slovenščine: 

»Republika Slovenija spodbuja učenje slovenščine v Sloveniji. V ta namen sprejme Vlada 

Republike  Slovenije  program,  ki  je  poleg  rednega  izobraževanja  namenjen  tudi  za 

jezikovno  izpopolnjevanje  mladine  in  odraslih  državljanov  ter  programe,  namenjene 

tujcem v Sloveniji. 
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Republika Slovenija še posebej skrbi za učenje in ohranjanje slovenščine med Slovenci, 

živečimi zunaj meja Republike Slovenije in njihovimi potomci. 

Republika  Slovenija  skrbi  za  promocijo  slovenščine  po  svetu  tako,  da  spodbuja  njeno 

poučevanje na tujih  izobraževalnih ustanovah ter  podpira  izvajanje tistih  programov in 

projektov  v  Republiki  Sloveniji,  ki  so  namenjeni  uveljavljanju,  promociji  in  razvoju 

slovenščine.«

Javno  rabo  slovenščine  na  posameznih  področjih  sporočanja,  podrobneje  določajo  še 

posamezni  področni  zakoni.  Za  spremljanje  izvajanja  zakonskih  odločb  je  pristojno 

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Po 26. členu Zakona o javni rabi slovenščine 

pa so pri opravljanju njegovih nalog dolžna sodelovati tudi ostala ministrstva. V skladu s 

tem  zakonom  je  Državni  zbor  Republike  Slovenije  7.  5.  2007  sprejel  Resolucijo  o 

nacionalnem programu za jezikovno politiko 2007–2011. 

Na področju zakonodaje lahko izpostavimo dve spremembi: 

– »Leta 2008 je bila sprejeta Uredba o potrebnem znanju slovenščine za posamezne  

poklice [poudarek dodan] oziroma delovna mesta v državnih organih in organih 

samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih 

pooblastil.« (Nacionalni program za jezikovno politiko 2012–2016, Osnutek, 2013, 

str. 4)

– V letu 2010 je pristojna Služba za slovenski jezik pripravila strokovne osnutke za 

spremembo Zakona o javni rabi slovenščine.  Spremembe so potrebne predvsem 

zaradi prakse sodišč v Evropski uniji in zaradi načela prostega pretoka ljudi, blaga 

in  storitev  in  sicer  v  točkah,  ki  sta  zahtevali  izrecno  uporabo  slovenščine  pri 

označevanju in oglaševanju izdelkov in storitev (Nacionalni program za jezikovno 

politiko 2012–2016, Osnutek, 2013).

Na  podlagi  Zakona  o  javni  rabi  slovenščine  (Uradni  list  RS,  št.  86/04  in  8/10)  in 
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Poslovnika državnega zbora (Uradni list  RS, št.  92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 

105/10) je državni zbor na seji  dne 15. 7. 2013 sprejel tudi Resolucijo o Nacionalnem 

programu za jezikovno politiko 2014–2018. »V ta dokument je vključenih več ukrepov, ki 

bodo omogočili izdelavo ustreznih študij, Služba za slovenski jezik pa bo poskrbela tudi za 

izdelavo novega celovitega pregleda slovenske jezikovne situacije.«  (Resolucija  o 

Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018, 2013)

2.2 POLOŽAJ SLOVENŠČINE

Na svetu  je  znanih  okoli  100.000,  živih  pa  je  približno 4.000 jezikov.  Poleg  naravnih 

jezikov2 poznamo tudi umetne. Slednji se uporabljajo za posebne priložnosti in namene 

(računalniški jezik, skrivne vojaške šifre ipd.) (Dular, 2002).

Slovenščina je naravni jezik, ki izvira iz indoevropskega prajezika; jezika, ki so ga govorili 

sredi  tretjega  tisočletja  pred  našim štetjem.  Indoevropski  prajezik  je  prednik  številnim 

indoevropskim jezikom, ki se delijo na vzhodno ali satemsko in zahodno ali kentumsko 

skupino  (gl.  sliko  3.  1).  Slovanski  jeziki  spadajo  v  satemsko  skupino  in  izhajajo  iz 

praslovanščine.  Slovenščino  skupaj  s  hrvaškim,  srbskim,  makedonskim  in  bolgarskim 

jezikom uvrščamo v južno vejo slovanskih jezikov, vendar pa ima precej vzporednic tudi z 

zahodnoslovansko  vejo.  Slovensko  ozemlje  je  zaradi  prepletanja  slovanskega, 

germanskega, ugrofinskega in romanskega sveta najbolj kompleksno jezikovno stičišče v 

Evropi. V primerjavi z večino ostalih slovanskih jezikov ima slovenščina vrsto posebnosti 

v glasoslovju, leksiki, oblikoslovju in ima zelo razvito fleksijo3 (ohranjena dvojina). Za 29 

fonemov/glasnikov slovenskega jezika se pri pisanju uporablja 25 latiničnih črk, med njimi 

3 s posebnimi znamenji (č, ž, š) (Bešter idr., 2000; Dular, 2002; Toporišič, 1994).

Slovenščina je materni jezik približno 3,4 milijona ljudi. Okoli 1,85 milijona jih živi v 

Republiki Sloveniji, okoli 140.000 v obmejnih območjih sosednjih držav, okoli 250.000 pa 

v diaspori; največ v Nemčiji,  Franciji,  Švedski, Kanadi, ZDA, Argentini, Avstraliji in v 

državah nastalih na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Kot svoj drugi jezik jo govori približno 

11.000  pripadnikov  madžarske  in  italijanske  manjšine  ter  okoli  140.000  govorcev 

2 Jezik, ki se uporablja med ljudmi v vsakodnevni komunikaciji.
3 Menjanje končnic pri samostalniku, pridevniku, zaimku, števniku in glagolu.
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hrvaškega ali srbskega maternega jezika, ki so se preselili v Slovenijo. Kljub majhnosti 

slovenskega  ozemlja  in  majhnemu  številu  slovensko  govorečih  ljudi  so  dialektologi 

ugotovili 46 jasno izoblikovanih narečij, razdeljenih v sedem pokrajinskih skupin: koroško, 

gorenjsko, dolenjsko, primorsko, rovtarsko, štajersko in panonsko (gl. sliko 3. 3) (Dular, 

2002; Kalin Golob idr., 2007; Urbančič, 1987). 
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  Slika 2. 1: Indoevropski jeziki   Vir: Zajc Berzelak in Velikonja, 2007, str. 26.
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Slovenski jezik se je skozi leta svojega oblikovanja močno spreminjal. Preživel je vrsto 

političnih  ureditev  in  njihovih  groženj  asimilacije.  O  položaju  slovenščine  danes  bom 

spregovorila v nadaljevanju. 

2.3 DANAŠNJE STANJE SLOVENŠČINE

Po  osamosvojitvi  Republike  Slovenije  se  je  slovenščina  popolnoma  uveljavila  tudi  v 

vojski, carini, državnem protokolu …, njena raba pa se je sproti širila na vsa področja. 

Zanimiv je podatek, da je vse več zanimanja za slovenščino kot tuji jezik. Poučuje se na 

več kot tridesetih univerzah po vsem svetu (Dular, 2002).

Kljub pozitivnim premikom pa se spodrivanje slovenščine še ni končalo in pojavile so se 

razprave  o  ogroženosti  slovenskega  jezika.  Pritisk  srbohrvaščine  je  zamenjal  pritisk 

angleščine. Vedno več podjetij in gospodarskih združb se registrira pod angleškimi imeni 

in nagovarja svoje porabnike z reklamnimi oglasi  in promocijskimi napisi  zgolj  v tujih 

jezikih. Vedno več organizatorjev svoje prireditve poimenuje angleško. Tudi pri kariernem 

napredovanju imajo vedno večjo vrednost objave razprav v tujih revijah, zato slovenski 

znanstveniki  vedno  manj  pišejo  in  objavljajo  v  slovenščini.  Angleščina  nedvoumno 

prevladuje v poslovnem jeziku.  Zdi se, da slovenska beseda ni več dovolj  dobra in da 

angleška zveni bolj pomembno. Angleški jezik je množično prisoten tudi v tisku, na radiu 

in televiziji. V šolah pouk angleščine kot prvega tujega jezika popolnoma prevladuje in je 

velikokrat  precej  bolje  didaktično  organiziran,  kot  pouk  materinščine  (Dular,  2002; 

Gradišnik, 1974; Kalin Golob, 1995).

Stabej (2010) pravi, da je s slovenskim jezikom vse v najlepšem redu, sprašuje pa se, kako 

je z govorci slovenskega jezika. Pravi, da je z njimi narobe le to, da nekateri niso preveč 

pripravljeni uporabljati slovenskega jezika tam, kjer bi ga lahko in kjer bi ga celo morali. 

Prav  tako  niso  pripravljeni  prevzeti  odgovornosti  za  jezik  svojega  lastnega  izražanja, 

prelagajo jo na druge in se utapljajo v domnevni odgovornosti za jezik v celoti. 

Dodaja, da je »za slovenski jezik najbrž res treba nekaj storiti. Zakaj in kaj, kdo in kako? 

Predvsem ga je treba nenehno spoznavati. Najbrž so za to odgovorni slovenski in drugi 
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slovenistični jezikoslovci, pa ne samo oni. Na podlagi spoznanja, kaj in kakšen slovenski 

jezik vse je, nato stečejo jezikovna dela, ki so v svojih uporabnih odvodih – slovnicah, 

slovarjih in drugih priročnikih – nujna za delovanje knjižnega, standardnega jezika na vseh 

področjih javnega življenja in ponujajo priložnost uporabnikom jezika, da za svoja besedila 

prevzemajo polno odgovornost« (prav tam, str. 263).

Dejstvo je, da je potrebno položaj slovenščine v družbi  utrjevati in ne zmanjševati. Puristi 

so  mnenja,  da  je  za  to  potrebno  iz  slovenskega  jezika  odstraniti  vse  tuje  prvine.  V 

nadaljevanju bom spregovorila o purizmu in njegovih značilnostih.

2.3.1 PURIZEM

Purizem pomeni  »pretirano  prizadevanje  za  čist  jezik,  zlasti  za  izločanje  tujih  prvin« 

(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000).

Kalin  Golob  (2008)  purizem  na  slovenskem  opredeljuje  na  zmernega  (pozitivni, 

konstruktivni) in skrajnega (negativni, ksenofobični).

Na Slovenskem (Kalin Golob, 2008) se je najprej pojavil zmerni purizem, in sicer hkrati z 

razvojem knjižnega jezika. Trubarjev (1508–1586) sodobnik Sebastjan Krelj (1538–1567) 

je že opozarjal  na številne germanizme v Trubarjevem Katekizmu (1550) in to je prvo 

področje  purističnega  delovanja:  ločevanje  med  domačim  in  tujim  ter  odstranjevanje  

slednjega. Ko je Trubar s prvo slovensko knjigo slovenščino povzdignil v knjižni jezik, 

smo poleg sporazumevalne vloge,  ki  jo  ima slovenščina,  dobili  še dve simbolni  vlogi: 

narodnozdruževalno in narodnopredstavniško. »Z njima je slovenski jezik postal kulturna 

vrednota, ki jo je treba kot vsako vrednoto negovati, da bi ohranila svojo identiteto in bila 

nosilec narodne zavesti, ter gojiti, da bi z jezikom lahko izražali vse, kar prinaša razvoj.« 

(prav tam, str. 19)

Nasprotovanje slavizmom, besedam prevzetim iz srbohrvaščine, se je začelo kasneje kot 

nasprotovanje germanizmom. Razlog za to je v tem, da so vse do 20. stoletja slovenski 

intelektualci  zaradi  poimenovalnih  potreb  in  potreb  po  boju  proti  germanizmom 
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prevzemali besede iz slovanskih jezikov. 

V stari  Jugoslaviji  (1918–1945) pa  se je  pojavil  zunanji  pritisk,  načrten vdor  v imenu 

jugoslovanskega centralizma pod geslom »ena država – en narod – en jezik«. Temu se je v 

30. letih 20. stoletja uprl vpliven jezikoslovec, avtor pravopisa in slovnice Anton Breznik.4 

Trdil  je,  da lahko pretirano prevzemanje slavizmov ogrozi samostojnost  in neodvisnost 

slovenščine  enako  kot  pred  tem  vdor  germanizmov.  Zavračal  je  tudi  besede  ki  jih 

slovenščina že v tistem času ni mogla več pogrešati (npr. zanimiv, razlika, slika, pojav …). 

Njegovo delovanje  štejemo za  skrajni  purizem,  saj  nasprotuje  besedam le  na podlagi 

neslovenskega izvora, čeprav jih je knjižna slovenščina takrat že potrebovala, ker so bile 

nosilke pomenov (Kalin Golob, 2008).

Vpliv na slovenski jezik so imeli tudi romanizmi, vendar v precej skromnejšem obsegu. V 

začetku 20. stoletja pa so v slovenščino začeli vdirati  anglizmi, ki so se razširili in se še 

vedno zelo hitro širijo na vseh področjih človekovega delovanja.

»Najpogosteje  kotičkarji5 obravnavajo  besede,  in  sicer  vprašanje  prevzetih  besed. 

Osnovno načelo je domače pred tujim. Seveda je obravnava odvisna  predvsem od pogleda 

posameznega  avtorja:  jezikoslovci  (po  l.  1945)  upoštevajo  ne  le  izvor  besede,  ampak 

predvsem funkcijo,  ki  jo  opravlja  v  jeziku.  Drugi  spet  pretirano izganjajo  prvine,  tudi 

takrat, ko zanje nimamo nadomestila.« (Kalin Golob, 1996, str. 149)

Če povzamem,  je  zmerni  purizem  zdrava skrb za  prihodnost  slovenščine.  Prizadeva si 

predvsem za avtonomnost in čistost jezika, pri tem pa ne omejuje njegovega razvoja. Prav 

je, da negujemo svoj prvi jezik in ga ohranjamo pristnega tudi za nadaljnje generacije in 

namesto tuje raje uporabljamo slovensko besedo, če je le ta pravilna. Ne strinjam pa se, da 

za ceno čistega jezika odklanjamo vse tujke, eno za drugo. Včasih, ko se ne spomnimo 

ustreznega izraza v slovenščini, je bolje uporabiti tujko, kot ostati tiho. V moderni dobi in 

4 Slovenski jezikoslovec, duhovnik in ravnatelj (* 1881, † 1944). Prizadeval si je utreti pot pravorečju v 
šolah. Zadnja leta je bil predsednik Slavističnega društva in izredni član Slovenske akademije znanosti in  
umetnosti.

5 Avtorji,  ki  v  jezikovnih  kotičkih  obravnavajo  vprašanja  sočasne  jezikovne  prakse,  opozarjajo  na 
nepravilnosti in pomagajo uporabnikom pri različnih jezikovnih zadregah.
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bliskovitemu odkrivanju vedno novih tehnologij pa se včasih zgodi, da za določen predmet 

ali pojav še nimamo slovenske besede (npr. DVD, blog, USB ipd.).

V nadaljevanju se bom posvetila besedam glede na njihov izvor. Spregovorila bom tako o 

neprevzetih kot o prevzetih besedah in opredelila njihovo delitev v posamezne skupine.

2.3.2 BESEDE PO IZVORU

Izvor  besed  proučuje  etimologija.  »Etimologi  skušajo  s  pomočjo  primerjanja  sorodnih 

jezikov ali  jezikov,  s  katerimi je  (bila)  slovenščina v stiku,  rekonstruirati  starejšo (čim 

prvotnejšo) podobo kake današnje besede, vendar po navadi ne vedo zagotovo, ali je taka 

res bila.« (Križaj Ortar, Bešter, Končina, Poznanovič in Bavdek, 2002, str. 86)

Neprevzete besede so domače, avtohtone besede, za katere menimo, da so praslovanskega 

izvora (npr. mati, oče …). To so lahko tudi tiste besede, ki so bile sprejete v slovenščino ob 

stiku  z  novimi  kulturami  ali  pa  so  nastale  iz  domačih  podstav  v  več  kot  tisočih  letih 

zgodovine slovenskega jezika (Ceklin, 1997).

Prevzete besede imenujemo tiste besede (in njihove dele) in besedne zveze, ki so v naš 

jezik vstopile, in še vedno vstopajo iz drugih jezikov (npr. alibi, avto, hiša, vazelin, misal, 

adagio, renault …; London, Azija, Shakespeare, Moskva, New York …). Prevzete besede 

so lahko tako lastna kot tudi občna imena (Toporišič, 1996).

Glede  na  to,  koliko  so  prevzete  besede  prilagojene  slovenskemu  knjižnemu  jeziku,  J. 

Toporišič (2004) razlikuje:

– izposojenke,  ki  pomenijo  tiste  prevzete  besede,  ki  so  se  docela  prilagodile 

slovenskemu jeziku v izgovoru, pisavi, pregibanju, skladnji, tvorjenju novih besed 

ipd. Takih prevzetih besed je ogromna večina;

– tujke imenujemo  tiste  prevzete  besede,  ki  se  slovenščini  niso  prilagodile 
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popolnoma, temveč le v večji ali manjši meri. Večinoma so nepopolno prilagojene 

zlasti v pisavi, redko v izgovoru in pregibanju (prim. npr. pisne tujke jazz, piano, 

sociologija …);

– citatne  besede  in  besedne  zveze  iz  drugih  jezikov, iz  ruščine,  nemščine, 

francoščine, latinščine itn., se v slovenskem besedilu pojavljajo priložnostno (npr. 

first lady, Bilo pa prošlo …) in niso sestavni del slovenskega jezika oz. slovenskega 

knjižnega jezika;

– kalk,  prevedenka ali  izposojeni/sposojeni  prevod je  beseda,  fraza  ali  besedna 

zveza ki je oblikovno dobesedno izposojena iz drugega jezika. Tudi sama beseda 

kalk je prevzeta beseda iz francoskega samostalnika  »calque«, kar pomeni  preris, 

posnetek, kopija; 

– popačenke so tiste tuje besede, ki so prevzete v neknjižnih jezikovnih zvrsteh (npr. 

šrauf, šporget, rikverc …). Prisotne so predvsem v slengu, argoju in žargonu.

Besede prevzemamo predvsem zaradi odnosov, ki jih imamo z drugojezičnimi narodi na 

kulturnem, gospodarskem, ekonomskem, tehničnem in političnem področju.  Menim, da 

smo  Slovenci  zelo  dojemljivi  za  sprejemanje  tujih  besed.  Zdi  se,  da  se  počutimo 

pomembneje  in  bolj  razgledano,  kadar  jih  uporabljamo.  Morali  bi  pokazati  večje 

spoštovanje in zanimanje do prvega jezika in ne uporabljati prevzetih besed, kadar imamo 

za določen pojem, predmet slovensko besedo (npr. relevantno – pomembno, mistično – 

skrivnostno,  moment  –  trenutek  ipd.).  S  takšnim,  spoštljivim  odnosom bomo  ohranili 

slovenski jezik in mu s tem vrnili oziroma povečali veljavo.

V nadaljevanju bom navedla socialne zvrsti  slovenščine in razložila,  skladno s katerim 

govornim položajem se posamezna socialna zvrst uporablja.
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2.4 SOCIALNE ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA

Jezik na zanimiv način kaže družbena (socialna) razmerja, ta pa so pri raznih narodih in v 

raznih  zgodovinskih  obdobjih  različna.  Pri  socialnih  zvrsteh  (gl.  sliko  3.  2)  delimo 

jezikovna  sredstva  glede  na  to  kdo  jih  uporablja,  kakšen  je  njegov  trenutni  družbeni 

položaj in ugled, poklic, pokrajinska pripadnost (Bibič idr., 1977). 

2.4.1 KNJIŽNA OZ. VSENARODNA ZVRST

Socialne zvrsti slovenskega jezika delimo na dva dela: »Na vrhu je nadzvrst knjižni jezik, 

namenjen  sporazumevanju  in  sploh  sporočanju  na  vsem  slovenskem  ozemlju  in  z 

vsenarodno  ter  narodnoreprezentativno  vlogo;  spodaj  je  nadzvrst  neknjižni  jezik.« 

(Toporišič, 2004, str. 14)

Zborni jezik obvladajo jezikovno šolani ljudje in se večinoma piše in bere, govori pa se 

takrat, kadar govoreči uradno ali javno nastopa pred širšim krogom poslušalcev. Učitelji 

morajo obvezno obvladati zborni jezik.

»Govorijo ga posebno v šolah učitelji in učenci vseh stopenj pred formalnim zborom, tj. 

pred razredom ali drugačnim poslušalstvom.« (Toporišič, 2004, str. 15)

»Ker je zborni jezik edina zvrst, ki vsaj v pisni obliki pokriva ves slovenski zemljepisni in 
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kulturni prostor in ki jo vsaj pasivno obvladajo vsi Slovenci, soustvarja in utrjuje zavest o 

naši medsebojni jezikovni in narodnostni povezanosti.« (Bibič idr, 1977, str. 24)

»Slovenskega zbornega jezika se človek skoraj nikoli (oz. redko) ne nauči kot maternega 

jezika;  v  veliki  meri  si  ga  pridobi  šele  z  zavestnim  prisvajanjem  (pouk  slovenskega  

knjižnega  jezika  v  šolah  raznih  vrst  in  stopenj  [poudarek  dodan],  tudi  v  vrtcih).« 

(Toporišič, 2004, str. 15)

Vsa  pravila  zbornega  knjižnega  jezika  so  natančno  določena  v  slovnicah,  slovarjih  in 

drugih jezikovnih priročnikih.

Knjižnopogovorni  ali  splošnopogovorni jezik je  precej  blizu  zbornemu,  vendar  se  v 

nasprotju z njim večinoma govori. Pokrival naj bi vse slovensko ozemlje, vendar pa to v 

praksi ni povsem uveljavljeno, saj se med največjimi mesti čuti nekaj razločkov vsaj v 

stopnji samoglasniške redukcije, naravi besednega naglasa in stavčni melodiji (Bibič idr., 

1977).

Knjižni pogovorni jezik dandanes še ni v rabi po vsej Sloveniji, čeprav je ravno ta zvrst 

najpripravnejša za pogovor med ljudmi različnih narečnih področij. To, kar naj bi postalo 

tudi v resnici splošno (kakor je splošen slovenski zborni jezik, in v precejšnji meri tudi 

brani),  pa  v  resnici  obstaja  dokaj  izoblikovano  na  osrednjem  gorenjsko-dolenjskem 

območju s  središčem v Ljubljani  in  okoliških,  deloma pa tudi  bolj  oddaljenih  mestnih 

naseljih. Na tem področju se določeni sloji (izobraženski, predvsem mestni) prebivalstva 

že kar »rodijo« s knjižnopogovornim jezikom (Toporišič, 2004). Knjižni pogovorni jezik je 

manj natančno določen in manj opisan kot zborni jezik. Zanj je značilna predvsem raba 

nedoločnika brez končnega -i, t. i. kratkega nedoločnika (npr. delat, brat, it ipd.).

Poleg knjižnih zvrsti slovenski jezik tvori tudi neknjižne socialne zvrsti. Naštela in opisala 

jih bom v nadaljevanju.
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2.4.2 NEKNJIŽNA OZ. NEVSENARODNA ZVRST

Neknjižni jezik se deli na prostorske govorice: pokrajinski pogovorni jezik in narečja ter na 

interesne govorice: sleng, žargon in argo.

Pokrajinski pogovorni jeziki nastajajo v večjih mestnih središčih (Ljubljana,  Maribor, 

Koper, Celje …) in so, za razliko od knjižnopogovornega jezika, bližje narečjem. Ti jeziki 

niso primerni za javno nastopanje, uporabljajo se v pogovorih.

Narečje je posebna oblika jezika,  ki se govori samo na zemljepisno zelo omejenem in 

nekoč  skoraj  samo  s  kmečkim  prebivalstvom  naseljenem  ozemlju  znotraj  narodnega 

ozemlja kot celote (Bibič, 1977). Slovenščina je, kot sem že omenila, med slovanskimi 

jeziki najbolj razčlenjena na narečja. Narečja, ki jih je skupaj več kot štirideset, uvrščamo v 

sedem narečnih skupin (gl. sliko 3. 3). 
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Pokrajinski pogovorni jezik in narečje se navezujeta na določen prostor, zato ju uvrščamo 

med  prostorske  govorice.  Jezike,  ki  se  nanašajo  na  določeno  interesno  skupino,  pa 

uvrščamo med interesne govorice. Slednje bom opredelila v nadaljevanju.

Sleng je govorica ljudi približno enake starosti.  Najpogostejši je med mladimi. Zanj so 

značilne prevzete besede oziroma besedne zveze. Sleng se nenehno obnavlja in dopolnjuje. 

Današnji  sleng  mladih  vsebuje  veliko  angleških  besed  in  besed,  ki  so  iz  angleščine 

izpeljane  (npr.  doga  vokat,  event,  okej  ipd).  Sleng  srednje  generacije  pa  vsebuje  več 

srbohrvaških, pa tudi nemških besed (npr. špon, ajde, cajtng, fuzbal, dva ipd.).

Žargon je  zvrst  govorice,  ki  jo  uporabljajo  ljudje  iste  stroke  in  pripadniki  podobnih 

interesnih  skupin  (npr.  mehaniki  –  šraufncigr,  francoz,  vaservaga  ipd.).  V  žargonu 

pripadniki posamezne skupine dostikrat ustvarjajo tudi nove besede (učenci npr. besedo 

bajlar, ki označuje profesorja za biologijo), lahko pa že znano besedo uporabijo v novem 

pomenu (košarkarji npr. besedo banana uporabljajo za določen športni prekršek).

Argo ali latovščina je interesna govorica, ki jo skrivna skupina uporablja, da drugi ne bi 

razumeli njenih pogovorov. Primer iz mojega otroštva je t. i. papajščina, kjer se za vsak 

zlog  postavi  dodatni  p in  isti  samoglasnik  (npr.  »Sije  sonce.« bi  bilo  »Sipijepe 

soponcepe.«).

Za učitelje je najpomembnejše dobro poznavanje slovenskega knjižnega jezika, ki naj bi ga 

uporabljali  skozi  celoten  vzgojno-izobraževalni  proces.  V  naslednjem  poglavju  bom 

obravnavala problematiko rabe slovenščine v vzgojno-izobraževalnem procesu.
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3 SLOVENŠČINA V PEDAGOŠKEM SPORAZUMEVANJU

»Vprašanje slovenskega jezika v šoli moramo razumeti kot temeljno družbeno vprašanje, 

ki zadeva vsa področja družbenega delovanja in mora postati prvenstven družbeni cilj.« 

(Kunst Gnamuš, 1984, str. 15)

»Celovita  jezikovna  vzgoja  zahteva  razvoj  vseh  jezikovnih  zmožnosti,  slovnične, 

semantične, pragmatične, metaforične in normativne.« (Kunst Gnamuš, 1992, str. 52)

3.1 IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV

»Pot  do  kvalitetnega  sporazumevanja  v  razredu  vodi  samo  prek  ozaveščanja  in 

izobraževanja učiteljev v preddiplomskem študiju, v programih za pripravnike in pozneje v 

stalnem izpopolnjevanju.« (Kozinc, 1999, str. 119)

Avtorica (Kozinc, 1999) pravi, da lahko iz nekaterih analiz ugotovimo, da v pedagoškem 

sporazumevanju doslej nismo bili najbolj uspešni. Problem vidi v tem, da se naši kulturni 

politiki ne zdi pomembno, da bi se v učiteljske kadrovske šole uvedli predmet slovenski 

knjižni  jezik  ali  slovenščina  ali  komunikacija  v  razredu ali  kultura  ustnega  in  pisnega 

sporočanja  in  podobno.  Meni,  da  je  še  precej  daleč  do  tega,  ko  se  bo  naša  politika 

zgledovala po drugih evropskih državah, kjer imajo številne napredne predmete moderne 

pedagoške komunikologije.

Nova šolska zakonodaja je pri nas za vrtce in vse vrste osnovnih in srednjih šol opredelila 

položaj  materinščine  kot  učnega  jezika.  Od pomladi  1997 potekajo  strokovni  izpiti  za 

učitelje po novem Pravilniku o pripravništvu in strokovnem izpitu strokovnih delavcev na 

področju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 30/96), ki je uvedel slovenski knjižni jezik 

tudi k ustnemu delu izpita. Izredno odgovorno vlogo pri pripravi in oceni dela pripravnika 

imata njegov mentor in ravnatelj. Izpitni predmet SKJ je opredeljen v Katalogu znanja iz 

slovenskega knjižnega jezika za strokovni izpit (prav tam).
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Avtorica (prav tam) pravi, da izpraševalci za slovenski knjižni jezik ocenjujejo, da se je 

jezikovna  uzaveščenost  in  delno  tudi  kultiviranost  v  zadnjih  letih  pri  naših  učiteljih 

začetnikih precej popravila.

Delo za uveljavljanje novih vsebin pedagoške komunikacije bi se moralo nadaljevati na 

treh ravneh: na teoretično-raziskovalni, razvojno-aplikativni in organizacijski.

1. Osnovno izobraževanje učiteljev

V splošnih (nacionalnih) sestavinah programov bo moralo biti dovolj mesta tudi za 

učni jezik v pedagoški komunikaciji.

Za to je odgovorna šolska politika pri oblikovanju nacionalnega dela programa v 

terciarnem izobraževanju in senat univerze, ki bi z ustrezno rešitvijo dokazal ne le 

svojo avtonomnost, ampak tudi kulturno in nacionalno uzaveščenost.

2. Izobraževanje pripravnikov in mentorjev

Dopolniti  bo  potrebno  izobraževanje,  pripraviti  gradiva  in  priročnike,  uvesti 

obvezno izobraževanje mentorjev in ravnateljev.

3. Dograditev sistema inštitucije strokovnih izpitov

Izdelati bo potrebno obvezujoča navodila za mentorjevo poročilo, uvesti kontrolo 

odgovornosti ravnatelja in mentorja, pripraviti analizo strokovnih izpitov in znanja 

kandidatov,  uskladiti  delo  izpraševalcev  za  slovenski  jezik,  razmisliti  o  uvedbi 

predmeta socialna didaktika k ustnemu delu izpita in v izobraževanju pripravnikov.

4. Stalno strokovno spopolnjevanje

Pripraviti  in  izvajati  bo  potrebno  program  Slovenščina  v  pedagoškem 

sporazumevanju tudi v stalnem in obveznem strokovnem izobraževanju učiteljev, 

za pedagoško kvalifikacijo  v pedagoško-adragoških programih ter  pri  izpitih  ob 

prvi nastanitvi v šoli (za učitelje z drugojezičnih področij itn.) (Kozinc, 1999).
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Avtorica meni,  da bi  te in  tudi druge rešitve izboljšale položaj slovenščine kot učnega 

jezika v naših šolah in s tem prispevale k uspešnejšemu vzgojno-izobraževalnemu procesu 

nasploh (prav tam).

Gomivnik  Thuma (1999) pravi,  da  je  izobraževanje  pokazalo,  da  so med posamezniki 

opazne precejšnje razlike v ravneh jezikovne zmožnosti,  pogojene s preduniverzitetnim 

izobraževanjem, z individualnim jezikovnim darom in predvsem z odnosom do jezika v 

pedagoškem sporazumevanju.

Učni  načrti  kažejo,  da  bodoča  diplomirana  profesorica  razrednega  pouka  oz.  bodoči 

diplomirani profesor razrednega pouka aktivno obišče in posluša 1631,5 ure slovenskega 

jezika v devetih letih osnovne šole, in sicer 700 ur v prvem triletju, 525 ur v drugem triletju 

in 406,5 ure v tretjem triletju.

Vpis študija razrednega pouka zahteva nadaljnje izobraževanje na gimnaziji, kjer so dijaki 

deležni 560-ih ur slovenščine (in možnost dodatne ure v 3. in 4. letniku).

Na fakulteti imajo študentje v poletnem semestru prvega letnika 60 ur predavanj in 30 ur 

vaj iz predmeta – slovenski jezik I ter 30 ur predavanj in 15 ur vaj iz predmeta – uvod v  

književnost.

V zimskem semestru  drugega  letnika  nadaljujejo  s  predmetom – slovenski  jezik  II,  ki 

obsega 45 ur predavanj, 45 ur vaj in 15 ur seminarjev (študentje lahko izberejo, namesto 

seminarjev pri slovenskem jeziku II, tudi 15 ur seminarjev pri mladinski književnosti) in s 

predmetom  –  mladinska  književnost,  ki  vsebuje  45  ur  predavanj,  30  ur  vaj  in  15  ur 

seminarjev (študentje lahko izberejo tudi 15 ur seminarjev pri predmetu slovenski jezik II, 

namesto pri mladinski književnosti). 

V poletnem semestru drugega letnika študentje dobijo nova predmeta. Prvi je – didaktika 

slovenskega  jezika, ki  obsega  30  ur  predavanj  in  30  ur  vaj,  in  drugi  –  didaktika 

književnosti, ki obsega 30 ur predavanj in 30 ur vaj. 
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V zimskem  semestru  tretjega  letnika  imajo  zadnjič,  v  sklopu  obveznih  predmetov  (v 

zimskem semestru tretjega letnika in v četrtem letniku študent lahko izbere slovenski jezik 

kot izbirni predmet), slovenski jezik, in sicer predmet – didaktika slovenščine, ki obsega 24 

ur vaj v skupinah – nastopi v šolah. 

Splošne in specifične kompetence, ki jih študentje pridobijo s poslušanjem teh predmetov 

so: ustno in pisno sporazumevanje v slovenskem knjižnem jeziku; zmožnost fleksibilne 

uporabe  znanja  v  praksi;  poznavanje  in  razumevanje  vsebinskih  značilnosti  pouka  na 

področju  slovenščine;  razumevanje  in  uporaba  strokovnega  znanja  za  doseganje 

kurikularnih ciljev; medpredmetno povezovanje; informacijska pismenost; ozaveščenost za 

identiteto, narodno kulturo, dediščino, in večkulturnost; splošna razgledanost; občutljivost 

in odprtost za ljudi in socialne situacije; nebesedno sporazumevanje; sodelovanje z učenci, 

s  starši,  s  sodelavci;  učinkovito  sporazumevanje  s  starši  in  sodelavci  v  strokovnem 

kolektivu in s strokovnjaki zunaj šole (Petek, 2013).

Skupno  torej  univerzitetni  diplomirani  profesorji  razrednega  pouka  poslušajo  2637  ur 

slovenskega jezika. K tem uram bi lahko prišteli še ure, ki so namenjene pripravam za 

nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega jezika ob koncu drugega in tretjega triletja 

osnovne šole, in ure, ki so namenjene pripravam na gimnazijsko maturo. Prav tako bi lahko 

prišteli še vse ure samostojnega dela posameznika (pisanje seminarjev, učenje za izpite …). 

Bodoči učitelji torej poslušajo precejšnje število ur slovenskega jezika. Temelj izboljšav 

položaja  slovenščine  pa  je  tudi  njihova  ozaveščenost  jezikovnih  težav,  o  kateri  bom 

spregovorila v nadaljevanju.

3.1.1 OZAVEŠČENOST UČITELJEV IN JEZIKOVNI PRIMANJKLJAJI

Kozinc (1990) pravi, da se učitelji premalo zavedajo, da so jezikovne težave, ki jih imajo 

učenci  pri  razumevanju  snovi  in  pri  sporočanju  v  učnem  procesu,  pogosto  vzrok  za 

počasnejše  napredovanje  in  slabši  učenčev  uspeh.  Zaradi  tega  primanjkljaja  učenec 

pogosto ne najde povezave med slovenščino kot učnim predmetom in slovenščino, ki jo 

uporablja za učenje in sporazumevanje z učiteljem, učbenikom in drugimi viri informacij v 
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vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Avtorica v svojem prispevku (prav tam) pojasnjuje, da mora jezikovni pouk pri slovenščini 

preseči  okvire  predmeta  samega  in  da  je  potrebno  razvijati  jezikovne  zmožnosti  ob 

vsebinah pri vseh predmetih.

»Jezikovno  kulturo  učencev  lahko  razvija  samo jezikovno  kultiviran  učitelj.« (Kozinc, 

1990, str. 323)

Zaposleni v osnovni šoli, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo ali pri njem sodelujejo, 

so lahko le tisti, ki obvladajo učni jezik in z njegovo pravilno rabo dajejo zgled učencem. 

Kozinc pravi, da imajo učitelji na razredni in predmetni stopnji, pa tudi drugi delavci, ki v 

osnovni šoli sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem delu, različen odnos do učnega jezika. 

Meni, da niso redki, ki tudi v organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela dosledno 

uporabljajo le pokrajinski pogovorni jezik in da se ne zavedajo pomembnosti učiteljevega 

govornega zgleda. Ugotavlja, da gre večkrat tudi za pomanjkljivo znanje (Kozinc, 1990).

»Povsod po Republiki Sloveniji pedagoški svetovalci opažajo, da je veliko učiteljev pri 

izbiri socialne zvrsti glede na govorni položaj malomarnih ali neozaveščenih. Pedagoška 

dokumentacija  in  spremljava pouka sta pokazali  tudi  na neznanje nekaterih učiteljev – 

precejšnji  primanjkljaji  so  opazni  v  besedišču,  tvorbi  stavkov  in  stavčnih  zvez,  v 

obvladovanju pravorečnih in pravopisnih norm.« (Kozinc, 1990, str. 327, 328)

Kunst Gnamuš (1979) ugotavlja, da v naših šolah ne posvečamo dovolj pozornosti zlasti 

govorjenemu jeziku. Pravi, da »ne samo kritičnost, ampak zadostna jezikovna izobrazba je 

nujen pogoj za učiteljevo uspešno delo. Temeljni pogoj uspešne govorne vzgoje je zavest, 

da so za govorni razvoj odgovorni vsi učitelji ne samo učitelji slovenskega jezika. Skrb za 

otrokov govor mora prevevati ves stil dela na šoli« (prav tam, str. 203).
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Enako ugotavlja tudi A. Kozinc (1990), ki pojasnjuje, da je za razvoj jezika kot temeljnega 

sredstva družbenega sporazumevanja posebej odgovorna osnovna šola in vsak njen učitelj. 

Osnovnim šolam za odpravo opaženih pomanjkljivosti in za izboljšanje prizadevanj na tem 

področju predlaga:

1. Vodstva osnovnih šol, aktivi slavistov, mentorji za učni jezik ter učenci jezikovnih 

krožkov  naj  stalno  skrbijo  za  ustrezno  raven  zbornega  in  splošno pogovornega 

jezika pri pouku in v neformalnih pogovorih v šoli. Preprečujejo naj nedopustno 

zniževanje  ravni  učnega  in  pogovornega  jezika,  odpravljajo  morebitno 

hiperkorektnost6, puhlost in papirnato izražanje, prav tako pa pretirano zahajanje v 

pokrajinski pogovorni jezik, narečje ali žargon.

2. Osnovne  šole  naj  nenehno  skrbijo  za  ozaveščanje  svojih  pedagoških  in  drugih 

delavcev glede pomena kulturnega ustnega in pisnega sporočanja. Imenujejo naj 

mentorja za učni jezik ter uredijo njegov status in dejavnost v samoupravnih aktih 

šole; po letnem delovnem načrtu predvidijo in uvajajo naslednje dejavnosti v zvezi 

z  jezikom:  analizo  jezikovnega  stanja  in  reševanje  problematike,  obravnavo 

jezikovnih vprašanj v strokovnih in samoupravnih organih, izobraževanje učiteljev.

3. Vodstva šole naj redno pregledujejo obvezno šolsko dokumentacijo in zahtevajo 

ustrezno jezikovno normo in bogat jezikovni izraz.

4. Vodstva  šol  naj  opozarjajo  na  redno  in  natančno  jezikovno  pregledovanje  vseh 

predpisanih  domačih  in  šolskih  nalog,  testov  in  drugih  izdelkov  učencev. 

Prepovedo naj slabo čitljive in malomarno pripravljeni naloge objektivnega tipa, 

teste ipd. Če se učitelji  odločijo za te oblike preverjanja in ocenjevanja,  morajo 

naloge tudi jezikovno redno in natančno pregledovati.

5. Osnovne šole je treba opozoriti na zakonske obveznosti glede učnega jezika, ki jih 

morajo upoštevati pri sprejemanju delavcev v delovno razmerje.

6 Neustrezna, pretirana pravilnost, do katere prihaja zaradi želje, da bi vse zapisali  »pravilno«. Avtorjev 
strah, da se bo izrazil premalo knjižno. 
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Med izboljšavami, ki jih avtorica svetuje upravnim in strokovnim organom ter kadrovskim 

šolam, je tudi predlog, da je potrebno pripraviti program permanentnega izobraževanja na 

področju  učnega  jezika  za  pedagoške  svetovalce  ter  učitelje  razrednega  pouka  in 

predmetne stopnje osnovne šole na podlagi analize primanjkljajev (Kozinc, 1990).

»Šola je kot celota [poudarek dodan] odgovorna za otrokovo jezikovno kulturo.«  (Kunst 

Gnamuš, 1979, str. 202)

Spregovorila  sem o  izobraževanju  učiteljev  in  o splošnem stanju  slovenskega jezika  v 

naših  šolah.  Nadaljevala  bom  s  pregledom  jezikovnega  znanja  učiteljev  pripravnikov; 

katere so njihove najpogostejše pravopisne in pravorečne napake, kolikšni so odmiki od 

zborne slovnične norme in katere so slabosti v rabi besedja.

3.2 JEZIKOVNE KOMPETENCE UČITELJEV PRIPRAVNIKOV

Majdič  (2004)  v  svojem  delu  Pogledi  na  slovenski  jezik  ugotavlja,  da  je  »jezikovna 

kultiviranost  in  ozaveščenost  srednje-,  višje-  in  visokošolsko  izobraženega  Slovenca 

pogosto zelo nizka«  (prav tam, str. 140).

Med  najpogostejšimi  jezikovnimi  primanjkljaji  so  pravopisni.  Vzrokov  pa  ne  moremo 

iskati zgolj v zapletenosti in težki obvladljivosti pravopisnih pravil, temveč tudi v slabi 

učinkovitosti šole. Pravopisna in pravorečna problematika bi morala biti v šoli navzoča 

skozi ves vzgojno-izobraževalni proces, saj bi tiste vsebine, ki sodijo k osnovni pismenosti 

slovenskega  izobraženca,  morala  šola  obravnavati  vse  do  stopnje  suverenega 

funkcionalnega  obvladanja,  ne  pa  da  jim posveti  nekaj  dolžne  pozornosti  le  tedaj,  ko 

pridejo na vrsto po učnem programu. Avtor ugotavlja, da srednja šola premalo poglablja in 

nadgrajuje  znanje,  pridobljeno  v  osnovni  šoli,  največji  primanjkljaji  pa  se  kažejo  pri 

pisanju (Majdič, 2004).

Najbolj izrazite pomanjkljivosti usposobljenosti mladih učiteljev so predvsem na področju 

pravopisa, pravorečja in zvrstnosti. V nadaljevanju bom povzela ugotovitve prof. Majdiča, 

saj se mi zdijo izredno zanimive, poučne in menim, da bi se moral sleherni izmed nas nad 
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njimi zamisliti.

3.2.1 NAJPOGOSTEJŠE PRAVOPISNE NAPAKE (Majdič, 2004)

– Pisava skupaj, narazen in z vezajem

– Tvorjenje  iz  prirednih  in  podrednih  podstav: vzgojnoizobraževalen,  obalno 

kraška regija, povratno svojilni zaimek, reja črnobelih in sivo-rjavih krav (prav: 

vzgojno-izobraževalen,obalno-kraška  regija,  povratnosvojilni/povratni  svojilni 

zaimek, reja črno-belih in sivorjavih krav) ipd.;

– ločeno pisanje predponskih obrazil: zunaj šolske dejavnosti (prav: zunajšolske 

dejavnosti) ipd. 

– Ločila

– Vejica 

– Zelo  pogosto  stoji  samo  pred  odvisnikom,  ne  pa  tudi  za  njim,  kjer  se 

nadaljuje  prekinjeni  nadredni  stavek:  Za  vse,  ki  jih  ponudba  zanima  so 

podrobnejši podatki v katalogu … (prav: … zanima, so …) ipd.

– Pogosto se vejica ne piše pred in, pa, ter, ali v primerih, ko je tudi pred temi 

vezniki obvezna: Kdor ponuja kakovostne storitve,  bo stranke obdržal in 

pridobil še nove, kdor blefira pa ne (prav: … kdor blefira, pa ne) ipd.

– Vejica se marsikdaj neupravičeno pojavlja pred primerjalnim veznikom kot, 

kakor, ko: Diši tako, kot vedno (prav: … tako kot …) ipd.

– Vejica je neupravičena pogosto na mestu, kjer je v govoru premor, za vejico 

pa  ni  neupravičenih  skladenjskih  razlogov:  Pustolovska  zgodba  o  treh 

iskalcih zlata, je na zunaj dinamična (… iskalcih zlata je …) ipd.

– Vejica pogosto manjka ob pastavkih,  nepopolnih stavkih,  in enobesednih 

vrinjenih  stavkih:  A je  tako  mami?  (prav:  … tako,  mami?),  Hej  otroci, 

počakajte malo (prav: Hej, otroci …) ipd.

– Od položaja vejice je lahko odvisen tudi pomen sporočila: Smrt, ne živeti! 

oz. Smrt ne, živeti! Ipd. 
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– Pika

– Pogosto se pojavlja za črkami pri naštevanju: a., b., c., (bolje: a), b), c) … ); 

večkrat tudi za glavnimi števniki, kadar so ti  v odvisnih sklonih: Učenci 

rešujejo 1. in 2. nalogi v delovnem zvezku (prav: … nalogi 1 in 2 …) ipd. 

– Nekatere  okrajšave  iz  večbesednih  poimenovanj  se  pišejo  ločeno  po 

sestavinah, namesto skupaj: i.t.d, i.pd, t.j. (prav: itd., ipd., tj.) ipd.

– Pomišljaj

– Večkrat stoji namesto predloga  do ob  od v prvem delu zveze. Ljubljana-

Bežigrad,  manjka  pa pri  števčno-besednem zapisu:  30  letnica  (prav:  30-

letnica ali tridesetletnica) ipd. 

– Narekovaj

– Nepotreben  pri  označevanju  naslovov  publikacij,  literarnih  del,  imen 

podjetij,  lokalov:  v  časopisu  »Delo«,  zaposlen  v  tovarni  »Trimo« ipd. 

Koristen,  kadar  prispeva  k  večji  jasnosti  zapisanega:  Uprizorili  so 

»Skušnjave« Vaclava Havla ipd. Koristna je uporaba narekovanja tudi za 

označevanje  nezbornih  besed,  zvez  ali  oblik  v  zbornem  kontekstu,  za 

označevanje nasprotnega pomena in ironije: Na rojstnem dnevu je »pošizil«, 

trije »pogumni« napadli trinajstletnika ipd. 

– Velika začetnica

– Velika  začetnica  pogosto  manjka  na  začetku  povedi,  kadar  le-te  sledijo 

dvopičju: Učni cilj: učenci se seznanijo z … (prav: Učni smoter: Učenci se …) 

idr.

– Pomanjkljivo  je  obvladanje  pravil  glede  rabe  velike  začetnice  pri  stvarnih 

lastnih/občnih  imenih: Osnovna/osnovna šola,  v  ameriškem Kongresu (prav: 

kongresu), sodelovanje s Slovensko Matico (prav: Slovensko matico) ipd.

– Nedosledna je raba velike začetnice pri zemljepisnih lastnih imenih: Severna 

Afrika (prav: severna Afrika), Bela Krajina (prav: Bela krajina), Ljubljansko 

Barje (prav: Ljubljansko barje ali Barje) ipd.

– Napačna  raba  velike  začetnice  pri  imenih  nagrad,  priznanj,  odlikovanj: 

podelitev  Oskarjev  (prav:  oskarjev).  Velika  začetnica  upravičeno  stoji  v 
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primerih tipa Prešernova, Nobelova nagrada, Borštnikov prstan ipd. Analogno 

pri  poimenovanju praznikov:  od Božiča do Velike  noči  (prav:  od božiča  do 

velike noči). Pravilno se uporablja v primerih: Prešernov dan; dvojnost pri bog 

(splošno) in Bog (v krščanstvu) ipd.

– Napačna raba velike začetnice pri poimenovanjih tovarniških izdelkov: vozi se 

z Oplom Vectro (prav: … oplom vectro), toda pravilno: vozi se z avtom znamke 

Opel Vectra idr.

– Napačna raba velike začetnice pri  zapisovanju imen in rastlinskih vrst,  sort, 

živalskih pasem: jabolka sorte Gloster, na razstavi so bili Pomeranci (prav: … 

gloster, … pomeranci) ipd. Z veliko začetnico se pišejo latinska imena rastlin in 

živali (pri dvo- in večbesednih imenih se z veliko piše le prva beseda): navadna 

marjetica (Bellis perennis) ipd.

– Odvečna  raba  velike  začetnice  pri  občnih  imenih  na  neprvih  mestih 

večbesednih lastnoimenskih poimenovanj: Gorenjska Banka, Zveza Prijateljev 

Mladine, Celjski Zbornik (prav: Gorenjska banka, Zveza prijateljev mladine, 

Celjski zbornik) ipd.

– Napačna  raba  velike  začetnice  pri  zapisovanju  imen  zdravil  in  kemičnih 

sredstev: jemati Lekadol, poškropiti z Dithanom (prav: … lekadol, … dithane) 

ipd. 

– Pisava neslovenskih in v slovenščino prevzetih besed

– Zemljepisna lastna imena z latiničnega področja:

– Evropa, Celovec, Trst, Dunaj ipd.

– New York, Schwarzwald, Bayreuth, München ipd.

– Zemljepisna lastna imena z nelatiničnih področij: 

– Asuan, Džakarta, Šanghaj, Tadž Mahal, Dnester ipd.

– Osebna lastna imena z latiničnega področja:

– Petrarka, Krištof Kolumb, Ludvik XIV., Ivana Orleanska ipd.

– Michelangelo, Boccaccio, Darwin, Marx ipd.

32



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                     Gombač, Leona; diplomsko delo

– Obča imena:

– vikend, biznis, menedžer, tim, čarter, pica ipd.;

– solfeggio, adagio, crescendo; volkswagen, philips, hitachi ipd. 

– Napake pri zapisovanju tujih dvoglasnikov

Eventuelno,  vizuelno  (prav:  eventualno,  vizualno);  sauna,  hauba,  Zeus  (prav:

savna, havba, Zevs); materjal (prav: material); kamijon, varijanta (prav: kamion,

varianta) ipd. 

– Pojavljanje odvečnih črk

Novemberski,  veternica  (prav:  novembrski,  vetrnica);  s  hitrostjo  30  vozljev,

poljedeljski program, v lesenih cokljah, pet škatljic, bila je lažnjivka (prav: … 30

vozlov, poljedelski program, … coklah, pet škatlic, bila je lažnivka) ipd.

– Manjkajoče črke

Tesnenje  oken  in  vrat,  počitniško  taborejne,  zvonenje  (prav:  tesnjenje  oken  in

vrat, počitniško taborjenje, zvonjenje); zameglen pogled, bujna domišlija, šivilski

tečaj, ansambl (prav: zamegljen pogled, bujna domišljija, šiviljski tečaj, ansambel) 

ipd. 

– Pisno podleganje izgovornemu poenostavljanju

Odložena  izvržba,  svadba,  povdarek,  vakum  (prav:  izvršba,  svatba,  poudarek,

vakuum) ipd. 

– Napake pri zapisovanju paronimov (blizuzvočnic)

Pogosto se zamenjujejo pomensko sorodne, a vendar različne besede, ki se med

seboj  razlikujejo  le  po  kakem  glasu  oz.  črki:  delaven  –  deloven,  opravičiti  –

upravičiti, oživeti – oživiti, zmrzniti – zamrzniti ipd. 
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3.2.2 NAJPOGOSTEŠE PRAVOREČNE NAPAKE IN SLABOSTI (Majdič, 

2004)

»Za mnoge nastopajoče značilno neobvladovanje zborne pravorečne norme – deloma ali 

kar  v  celoti  poteka  govorno  komuniciranje  na  splošnopogovorni  ali  celo 

pokrajinskopogovorni ravni.«  (Majdič, 2004, str. 167)

Gre predvsem za naslednje kršitve:

– Neobvladanje samoglasniške kakovosti

– Širina namesto ožine: kôga ali čêsa, ulômek, têga, kmêta idr.;

– ožina namesto širine: otróke, na kóncu, sóba, življénje, kóšek, lónček, čistóča, 

vsééno idr. 

– Enojna premena kratkih naglašenih e-jev in o-jev namesto dvojne: v promêtu, 

na izlêtu, z uspêhom (prav: v prométu, na izlétu, z uspéhom) idr.

– Zamenjava  polglasnika  z  e-jem:  fantek,  števec,  stavek (prav:  fant k,  števə c,ə  

stav k) idr. ə

– Zamenjava  e-ja  s  polglasnikom: so  v  təžkem  položaju  (prav:  so  v  têžkem 

položaju) ipd. 

– Neobvladanje samoglasniške kolikosti: jáz, níč, stár, obráz, rdéč (prav: jàz, nìč, 

stàr, obràz, rdèč) idr. 

– Narečni glasovi namesto zbornih: kulk, lohk(a), peid, ciesta, zadi, deleč idr. 

– Nepravilno  naglasno  mesto:  načinóvni  príslovi,  mnóžina,  právopis,  nógomet, 

čemú,  televízija  (prav:  načínovni  prislôvi,  množína,  pravopís,  nogomèt,  čému, 

televizíja) idr. 
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– Izgovorno  osamosvajanje  predlogov,  zlasti  brezzložnih:  z  plesom,  k  temuə ə  

(prav: [splesom] , [ktemu]) ipd. 

– Nezborni izgovor črke l (gre za elkanje): velelni naklon, bralci, popolnoma, jelša 

(prav: veleu̯ni naklon, brauci, popounoma, jeuša) ipd. Od izgovorne realizacije ̯ ̯ ̯ l-a 

je odvisen tudi pomen:  drsalka [drsauka] 'ženska, ki se drsa' in  ̯ drsalka  [drsalka] 

'priprava za drsanje' ipd. 

– Pogosta je onemitev nekaterih nenaglašenih samoglasnikov: pazte, je bla, smo 

rekl,  ište  po  zemljevidih,  a  boste  vidl  odzadi,  dolg  stavk  ipd.  (gre  za  t.  i. 

samoglasniški upad) ipd.

– Polglasniški izgovor kratkih nenaglašenih, t. i. vogelnih samoglasnikov (i,  u, 

a): m š, zan č, kr h, f nt, č s ipd. ə ə ə ə ə

– Široki  e-ji  in  o-ji  v  prevzetih besedah namesto ozkih: trênd,  džêz,  pêpsikola 

(prav: trénd, džéz, pépsikola) idr. 

3.2.3 ODMIKI  OD  ZBORNE  SLOVNIČNE  NORME  ZARADI 

NEUPOPŠTEVANJA RAZLIK MED ZBORNO IN NEZBORNIMI ZVRSTMI 

ALI  ZARADI  POMANJKLJIVEGA  OBVLADANJA  ZBORNE  NORME 

SPLOH (Majdič, 2004)

– Oblikoslovne napake in slabosti

– Maskulinizacija  nevter: dva  stojala,  ta  dva  vprašanja  (prav:dve  stojali, 

vprašanji).

– Pluralizacija  duala: dve  ure,  Odpeljala  sta  se  s  kolesi  (prav:  dve  uri,  … s 

kolesoma).

– Napake  pri  rabi  množinskih  samostalnikov: Vsak  starš  reagira  drugače, 

uporablja noč in vilice (prav: Vsak od staršev …, … vilice).

– Analogne  ali  hiperkorektne  zamenjave  sklonov  in  spolov: pri  pomožnemu 
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glagolu, držati žogo v višini prs (prav: pri pomožnem glagolu, držati žogo v 

višini prsi).

– Napake pri pregibanju samostalnikov hči, mati, otrok: Zbudili so hči, kako bolje 

zaščititi mati naravo, z otroci (prav: Zbudili so hčer, … mater naravo, z otroki).

– Nezborno podaljševanje samostalniške osnove: Tomota, Markotu (prav: Tomu, 

Marku).

– Narečno pogojeno neopuščanje polglasnika: nastop Janka Čanžeka (prav:  … 

Janka Čanžka).

– Nepregibanje  v slovenskem prostori  neobičajnih  osebnih  imen: vloga  James 

Bonda,  v  romanih Jules Verna (prav:  vloga Jamsa Bonda,  v  romanih Julesa 

Verna).

– Prevladovanje  analitičnega  stopnjevanja  pridevnikov  in  prislovov  nad 

sintetičnim: bolj hiter, bolj podrobno (bolje: hitrejši, podrobneje).

– Nepoznavanje pravil  o  rabi  (ne)določne oblike pridevnika: frontalen pregled 

nam. frontalni pregled.

– Analogna izravnava glagolske osnove: ni najdel nobene gobe (prav: ni našel 

…).

– Analogna izravnava nedoločniške podobe: tega se ne da rečt (prav: … se ne da 

reči).

– Analogne izravnave pridevniške osnove: Mojca je bolana (prav: … je bolna).

– Kategorija živosti pri samostalnikih srednjega spola: odpodi tega ščeneta (prav: 

… to ščene).

– Raba nedoločnika namesto namenilnika: Vabijo jo predavati v mnoge osnovne 

šole (prav: Vabijo jo predavat …)

– Raba  dovršnega  nedramatičnega  sedanjika  namesto  preteklika  pri  izražanju 

preteklega časa: Novinar naredi ključno napako, ko pomeša pojma trženje in 

komercialnost (prav: … je naredil … ko je pomešal).

– Pogovorni velevanje: Dajte se pogovort (prav: Pogovorite se).

– Predlog za ob nedoločniku: Ima še kdo kaj za povedat (prav: … kaj povedati).

– Pogovorno vikanje: Koliko ste plačala (prav: koliko ste plačali).
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– Nepregibanje  prevzetih  poklicnih,  znanstvenih,  položajnih  nazivov: z  doktor 

Vidmarjem (prav: z doktorjem …).

– Napake pri rabi zaimkov: Protestira nad z ničemer dokazano trditvijo (prav z 

ničimer).

– Pregibanje nedoločnih števnikov: družba večih sodelavcev (prav: družba več 

sodelavcev).

– Neustrezna raba trpnega načina:  Kako se napiše prošnjo, Kje se dobi ključe 

(prav: … se napiše prošnja, … se dobijo ključi).

– Neupoštevanje  zakonitosti  t.  i.  nevezovalnega  tožilnika: Poznamo  tri  spole: 

ženski, moški srednji (prav: … ženskega, moškega, srednjega).

– Neupoštevanje  kategorije  živosti: Vedno  je  nosil  metuljček  (prav:  … 

metuljčka).

– Zamenjava povratnih svojilnih in povratnega osebnega zaimka z nepovratnimi: 

Samo zate ti gre, Vaše odgovore zapišite (prav: … zase ti gre, svoje odgovore 

…).

– Slabosti in napake pri rabi predlogov: novosti iz Jesenic, ponudba s Hrvaške 

(prav: … z Jesenic, … iz Hrvaške).

– Napake pri rabi prislovnih zaimkov: … pri nas in verjetno še kod drugod (prav: 

… še kje drugje). 

– Skladenjske napake in slabosti:

Nastopajoči se večinoma zadovoljujejo z nepopolnimi odgovori (v obliki pastavkov 

Da/Ne oz. zgolj jedrom stavka, brez izhodišča (morebitnega prehoda).  Pogosto se

pojavljajo napake pri neujemanju.

– Napake pri ujemanju

– Navezava pomožnega glagola na povedkovo določilo namesto na osebek: 

Osrednje vprašanje je bila delitev proračunskih sredstev (prav … je bilo).

– Navezava povedka na prilastek namesto na jedro osebka: Najstarejši filmski 

festival beneška Mostra je včeraj podelila nagrade (prav: … je podelil).

– Navezava na  eliptično izpuščeno jedro:  Norfolk je  zasidrana  v tržaškem 
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pristanišču (prav: … je zasidran oz. Podmornica Norfolk je zasidrana …).

– Neupoštevanje  slovničnega  števila  pri  navezavi  povedka  na  osebek: 

Ljubezen in posli ne gresta skupaj (prav: … ne gredo skupaj).

– Podobno: Pri slovenskem ugovoru je bilo 202 ugovorov (prav: … sta bila 

202 ugovora).

– Napake pri vezavi: Dvomili so v resnost njihovega položaja (prav: … o resnosti 

njihovega položaja).

– Druge napake pri  navezovanju:  Bivalne prostore so prilagodili  potrebam 

ljudem (prav: … potrebam ljudi).

– Zanikalni osebek je v rodilniku, kot da gre za predmet: Zgodilo se ni ničesar 

novega (prav: … nič novega).

– Samostalniško  izražanje  namesto  glagolskega:  Rastline  bodo  pričele  z 

bogatim  cvetenjem  (prav:  …  bodo  pričele  bogato  cveteti),  Športnik  je 

naredil velik napredek (prav: … je zelo napredoval).

– Priimek pred imenom: Podlipnik Marjetka (prav: Marjetka Podlipnik – v 

abecednih seznamih pa Podlipnik, Marjetka).

– Zanikalni direktni predmet je v tožilniku namesto v rodilniku: Občina od 

njega to ni zahtevala (prav: … tega ni zahtevala).

– Slabosti pri besednem redu

– Ne  upoštevajo  se  členitve  po  aktualnosti:  Zaradi  pomanjkanja  snega 

naprave več ne obratujejo (prav: … naprave ne obratujejo več).

– Drugo: Kako ga bi vi opisali? (prav: … bi ga vi opisali?)

3.2.4 SLABOSTI V RABI BESEDJA (Majdič, 2004)

– Med  nevtralnim  zbornim  besedjem se  pojavljajo  nezborni,  nefunkcionalno 

rabljeni  izrazi:  par  primerov,  plav  trak,  razdeliti  se  v  4  grupe  (prav:  nekaj 

primerov, modri trak, … v 4 skupine) ipd. 

– Uporabljajo se prevzete besede v primerih, ko so na voljo pomensko ustrezna 

in  v  vsakdanji  rabi  dovolj  uveljavljena  neprevzeta  poimenovanja: element, 
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tekst, konflikt (bolje: prvina, besedilo, spopad/nasprotje) ipd. 

– Opazen je vpliv srbohrvaškega zbornega, pa tudi nezbornega besedja: spoznati 

se z novimi podatki (prav: seznaniti se …), oprati zobe, lase, posodo (prav: umiti 

oz. pomiti) ipd.

– Pogosta je nenatančna, pomensko ne (povsem) ustrezna raba besed: na steklu 

ostanejo praske (prav: … ostanejo raze) ipd.

– Prepogosta in moteča je raba mašil, ki učence dekoncentrirajjo in preusmerijo 

njihovo pozornost od bistvenega k nebistvenemu: npr. no, a ne, a ne de, torej, 

pravzaprav itn. 

– Definiranje  (strokovnih)  pojmov  pogosto  ni  dovolj  natančno,  kar  dopušča 

možnost napačnega razumevanja: pridevnik in samostalnik se ujemata (dejansko 

se ujema pridevnik s samostalnikom, ne pa tudi obratno), ujemanje med osebkom 

in povedkom (tudi tu je ujemanje le enosmerno, ne vzajemno) ipd.

– Vprašanja  so  velikokrat  presplošna,  premalo  natančna,  tako  da  učitelj  oz. 

študent prav zaradi tega ne dobi pričakovanega odgovora: Kako je šla XIV. 

divizija na Štajersko? (prav: Kod …/Po kateri poti …/V kateri smeri …) ipd.

Vzrokov za takšno situacijo je več. Učni načrti za slovenski jezik so pogosto prenatrpani in 

silijo učitelje izbirati med jezikovno vzgojo in književnostjo, čeprav naj bi bili izenačeni, a 

učitelji pogosto nimajo časa za temeljitejše obravnavanje in utrjevanje (Majdič, 2004).

Zmedo  povzroča  tudi  Ministrstvo  za  izobraževanje,  znanost,  kulturo  in  šport  s 

kontradiktornimi navodili učiteljem glede rabe materinščine v osnovni šoli. Na eni strani 

pravilno ugotavlja, da je izbira socialne zvrsti odvisna od govornega položaja, hkrati pa 

zahteva, da učitelj in učenec, kadar ne govorita istega narečja, dosledno uporabljata samo 
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zborni  knjižni  jezik,  kar  pa  ni  sprejemljivo.  Enako  nesprejemljivo  je  zahtevati,  da  naj 

učitelj pri pouku in pri drugih organiziranih dejavnostih z učenci, uporablja le govorjeno in 

pisno obliko zbornega jezika, ob drugih priložnostih pa naj z njimi govori v  splošnem ali 

celo v narečnem pogovornem jeziku (prav tam).

Učitelj naj pri svojem delu nikakor ne bi  uporabljal pokrajinskega pogovornega jezika, 

narečja ali celo slenga, misleč, da bo tako vzpostavil tesnejši stik s svojimi učenci. Pravilno 

bi bilo, da bi učitelj uporabljal zborni knjižni jezik in splošni pogovorni knjižni jezik v bolj  

sproščeni komunikaciji z učenci (prav tam).

Menim, da je seznanjanje učiteljev o pravilni rabi slovenščine in o pogostih napakah, ki jih 

zasledimo  pri  njihovem  delu  zelo  pomembno,  saj  lahko  le  skozi  lastno  ozaveščenost 

izboljšujejo in izpopolnjujejo svoje znanje, s tem pa tudi znanje učencev, ki jih učijo.

O  pravilni  rabi  slovenskega  jezika  nas  učijo  številni  jezikovni  priročniki.  Kadar 

potrebujemo  določeno  informacijo  moramo vedeti,  kje  jo  lahko  najdemo,  zato  bom v 

nadaljevanju predstavila različne jezikovne priročnike, ki vsebujejo različne informacije  o 

slovenskem jeziku.

3.3 JEZIKOVNI PRIROČNIKI

»Jezikovni priročniki vsebujejo splošne podatke o besedah, npr. kako jih je treba izgovoriti 

oz. zapisati, kako jih pregibamo /če so pregibne/, v katerih besedilih jih lahko uporabljamo 

ipd.« (Križaj Ortar, Bešter, Končina, Poznanovič in Bevdek, 2002, str. 87)

Jezikovni priročniki se delijo na vsebinske in abecedne. Vsebinski so tisti,  v katerih so 

pojavi  opisani  s  pravili  in  zgledi,  abecedni  pa  tisti,  v  katerih  so  besede  navedene  po 

abecednem redu.

3.3.1 VSEBINSKI JEZIKOVNI PRIROČNIKI

Najpomembnejši vsebinski jezikovni priročniki so slovnice in pravopisi.
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– Slovnica ali  gramatika  je  sistem  jezikovnih  sredstev  in  njihovih  medsebojnih 

odnosov.  Obravnava  jezik  po  enotah  (glasoslovje,  besedoslovje,  besedotvorje, 

oblikoslovje,  skladnja,  sporočanje  …)  in  razlaga  pravila.  Najbolj  uveljavljena 

slovnica je Slovenska slovnica avtorja Jožeta Toporišiča.

– Pravopis ali ortografija je množica pravil o pisanju besed nekega jezika. V njem 

najdemo pravila o rabi ločil, velikih in malih črk; o pisanju skupaj, narazen ali z 

vezajem; pravila za pisanje prevzetih besed ipd. Slovenski pravopis je v celoti izšel 

leta 2001, skupaj slovarskim delom, na 1800 straneh.

3.3.2 ABECEDNI JEZIKOVNI PRIROČNIKI

»Besede (in njihove lastnosti) so zbrane in popisane po abecedi v slovarjih.« (Križaj Ortar 

idr., 2002, str. 87)

– Enojezični  slovarji  vsebujejo  besede  enega jezika  in  so  lahko,  ravno tako kot 

večjezični, splošni ali posebni (tematski ali terminološki).

– Splošni:  npr.  Slovar  slovenskega  knjižnega jezika  –  vsebuje  vse  pomembne 

oblikovne in vsebinske podatke o besedah slovenskega besedišča.

– Posebni tematski:

– pravopisni slovarji – vsebujejo podatke o zapisu besed,

– pravorečni slovarji – vsebujejo podatke o izgovorjavi besed,

– slovarji tujk – vsebujejo podatke o tujih besedah,

– etimološki slovarji – vsebujejo podatke o izvoru besed,

– odzadnji slovar – besede so razvrščene od zadaj naprej,

– … 

– Posebni terminološki: vsebujejo samo strokovno izrazje določene stroke.

– Večjezični slovarji vsebujejo besede enega jezika, ki so mu prirejene tujejezične 

ustreznice.
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Slovarji  so  poleg  slovnic  in  pravopisov temeljni  jezikovni  priročniki,  ki  pomagajo  pri 

razumevanju in tvorjenju besedil, njihova raba pa pospešuje razvoj jezikovne zmožnosti 

posameznika.  Danes  je  veliko  slovarjev  dostopnih  v  elektronski  obliki,  nekateri  pa  so 

dostopni tudi na svetovnem spletu (Potočnik in Cestnik, 2012).

Pri sporazumevanju slovenščina nastopa v različnih vlogah, o katerih bom spregovorila v 

nadaljevanju.

4 VLOGA SLOVENSKEGA JEZIKA

Slovenščina je besedni jezik, ki ga govori večina prebivalcev Republike Slovenije in je 

lahko:

– materni  jezik  ali  materinščina  –  tega  se  naučimo  prvega  (od  staršev  oz.  v 

družini), zato mu pravimo tudi prvi jezik. V njem najlažje razmišljamo, čustvujemo, 

razumevamo in se izražamo. Dobro obvladovanje materinščine je pomembno pri 

vključevanju v družbo, pri delovanju na vseh ravneh življenja in tudi pri učenju 

tujih jezikov. Materni jezik je pomemben tudi za razvoj narodne zavesti;

– drugi jezik ali jezik okolja – to je jezik predstavnikov obeh avtohtonih narodnih 

manjšin  (italijanske  in  madžarske),  jezik  Romov  in  priseljencev  v  Republiki 

Sloveniji.  Ti  se  ga  morajo,  poleg  svojega  prvega  jezika,  naučiti  zaradi  stika  s 

slovenskim jezikovnim okoljem in zato, ker je slovenščina v Republiki Sloveniji 

državni in uradni jezik;

– tuji jezik ali tujščina – je jezik, ki se ga npr. na tečajih naučijo tujci.

Omenila sem že, da ima slovenščina v Republiki Sloveniji vlogo državnega in uradnega 

jezika.
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Slovenščina je  državni jezik Republike Slovenije,  kar pomeni,  da predstavlja celotno 

Slovenijo  kot  samostojno  državo.  Je  jezik,  v  katerem  govorijo  predstavniki  države 

(predsednik, vlada, parlament, vojska, sodišča itn.), v njem sta napisani Ustava Republike 

Slovenije in državna himna, nekdaj pa je bil slovenski jezik zapisan tudi na slovenskem 

denarju, tj. tolarju.

Slovenščina je  tudi  uradni jezik  Republike  Slovenije,  kar  pomeni,  da  v njem poteka 

uradovanje v državi (upravne enote, šole, javni zavodi, občine itn.). V slovenščini morajo 

biti  napisani  tudi  javni  napisi  (npr.  krajevne  oznake),  imena  podjetij,  javni  oglasi.  Na 

območjih kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske manjšine, pa je poleg slovenščine 

uradni jezik tudi italijanščina oz. madžarščina. 

Omenila sem, da je slovenščina uradni jezik v Sloveniji in v njem poteka tudi uradovanje v 

šolah. V nadaljevanju se bom podrobneje osredinila na vlogo slovenščine v povezavi med 

šolo, učenci in profesorji.

4.1 VLOGA  SLOVENŠČINE  V  VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM 

PROCESU

»Republika Slovenija  skrbi  za izobraževanje vseh svojih državljanov in prebivalcev.  V 

okviru svojega izobraževalnega sistema skrbi za čim kvalitetnejši  pouk slovenščine kot 

prvega  jezika  na  območju  Republike  Slovenije  in  za  čim  večjo  dostopnost  pouka 

slovenščine za Slovence po svetu. V svojem izobraževalnem sistemu upošteva specifične 

potrebe tistih  otrok in  mladih priseljencev,  ki  jim slovenščina predstavlja  drugi  ali  tuji 

jezik,  skrbi  pa  tudi  za  promocijo  učenja  slovenščine  pri  odraslih,  ki  jim  slovenščina 

predstavlja drugi ali tuji jezik, ter za promocijo učenja slovenščine v tujini. Na ozemlju 

italijanske in madžarske skupnosti skrbi za kvalitetno izobraževanje v italijanščini oziroma 

madžarščini, skrbi za uporabo in razvoj jezika romske skupnosti,  prav tako pa priznava 

vsem drugim jezikom manjšin, priseljenskih skupnosti ipd. pravico do rabe, ohranjanja in 

obnavljanja lastnega jezika in kulture.«  (Nacionalni program za jezikovno politiko  2012–

2016, Osnutek, 2013, str. 11)
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»Osnovni  inštrument  vzgoje  in  izobraževanja  je  pogovor  –  in  sicer  med  učiteljem  in 

učencem, med učitelji samimi in med učenci samimi.« (Brajša, 1993, str. 3)

»Vloge  slovenščine  v  vzgojno-izobraževalnem  procesu  so  obravnavane  po  načelu  od 

splošnejšega k bolj posebnemu – prvi ali drugi jezik, državni in uradovalni jezik, učni jezik 

in učni predmeti.« (Petek, 2013, str. 32)

Slovenščina ima v izobraževanju več vlog (Ivšek, 2010):

– slovenščina kot izhodiščni predmet v šolskem jezikovnem kurikulumu (izhodišče 

za razvijanje plurilingvizma),

– slovenščina v razmerju do dodatnih/tujih jezikov v šolskem sistemu,

– slovenščina pri drugih učnih predmetih (razvijanje jezika posameznih disciplin – 

strokovni jezik),

– slovenščina v razmerju do uradnih manjšinskih jezikov (italijanščina, madžarščina),

– slovenščina  v  razmerju  do  migrantskih  jezikov  (jezikov,  ki  po  navadi  niso  v 

šolskem sistemu; migranti, Romi),

– slovenščina kot učni jezik,

– slovenščina kot osrednji učni predmet.

V nadaljevanju bom podrobneje spregovorila o slovenščini kot drugem jeziku, kot učnem 

jeziku in kot osrednjem učnem predmetu.
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4.2 SLOVENŠČINA  KOT  DRUGI  JEZIK  –  JEZIK  MANJŠIN, 

PRISELJENCEV IN TUJCEV

Z  migracijskimi  procesi  se  v  Republiki  Sloveniji  povečuje  zanimanje  za  učenje 

slovenskega jezika kot drugega jezika.  Za pripadnike manjšin,  priseljence in vse ostale 

tujce,  ki  prihajajo  v  Slovenijo  za  daljše  obdobje,  je  znanje  uradnega  jezika  ključnega 

pomena, saj jim omogoča lažje in učinkovitejše vključevanje v družbo, iskanje zaposlitve 

in hitrejši dostop do različnih informacij ipd. Pri tem pa je pomembno, da imajo ti ljudje 

zagotovljeno pravico do lastne kulture in uporabe svojega maternega jezika (npr. Zakon o 

romski skupnosti  spodbuja ohranjanje in razvoj romskega jezika in kulture).  Republika 

Slovenija zagotavlja pravico do uporabe in razvoja prvega jezika in kulture tudi obema 

avtohtonima slovenskima manjšinama (Nacionalni program za jezikovno politiko  2012–

2016, Osnutek, 2013). 

Zakon o osnovni šoli v 8. členu navaja:

»Za otroke slovenskih izseljencev in zdomcev se v državah, kjer prebivajo,  v skladu z 

mednarodnimi  pogodbami  organizira  pouk  maternega  jezika  in  kulture.« (Uradni  list 

Republike Slovenije, 2006)

»Za otroke slovenskih državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni 

jezik ni slovenski jezik, se v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk njihovega 

maternega jezika in kulture, lahko pa se dodatno organizira tudi pouk slovenskega jezika.« 

(prav tam)

Podobno zakon v 10. členu obravnava tuje državljane:

»Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki 

Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji 

kot državljani Republike Slovenije.« (prav tam)
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»Za otroke iz prejšnjega odstavka se organizira pouk maternega jezika in kulture v skladu z 

mednarodnimi pogodbami.« (prav tam)

Učenci, katerih slovenščina ni materni jezik, se slovenskega jezika kot uradnega jezika 

države, ki je pri nas hkrati tudi učni jezik v šolskem sistemu, naučijo v šoli. 

Učinkovita in uspešna integracija učencev priseljencev je v veliki meri odvisna odvisna od 

znanja slovenščine,  zato  v Beli  knjigi  o  vzgoji  in  izobraževanju  v Republiki  Sloveniji 

(2011)  zanje  predlagajo  tako  obliko  učenja  slovenščine,  ki  jih  bo  motivirala  in  jim 

omogočila učinkovito in hitro jezikovno napredovanje, hkrati pa jih ne bo izključevala ali 

marginalizirala. V primerjavi z današnjim stanjem to pomeni bistveno povečanje števila ur 

slovenščine (do 240) in obvezno strjeno začetno obliko jezikovnega tečaja. Strjeno učenje 

ima  tudi  pozitivno  integracijsko  vlogo,  mogoče  pa  je  strjeno  učenje  zagotoviti  tudi  z 

regijskim medšolskim sodelovanjem.  Nadaljevanje  učenja  slovenščine  poteka v okvirih 

diferenciacije  in  individualizacije  in  je  odvisno  od  potreb  posameznega  učenca. 

Priporočljivo je, da učenje poteka kombinirano z oblikami tutorstva, tj. ob pomoči učencev 

s podobno izkušnjo. 

Ob tem je potrebno zagotoviti izvedbene okvire, ki obsegajo:

– ustrezno oceno oziroma presojo o potrebah in napredovanju posameznega učenca;

– ustrezno oblikovanje skupin, glede na njihovo predznanje in starost;

– posebej  dodatno  usposobljene  učitelje  za  poučevanje  slovenščine  kot  drugega 

jezika,  učne  načrte  in  učna  gradiva  (Bela  knjiga  o  vzgoji  in  izobraževanju  v 

republiki Sloveniji, 2011).

Za  optimalno  vključevanje  je  potrebno  k  učenju  slovenščine  pritegniti  tudi  starše 

priseljence. Seznaniti jih je potrebno s temeljnim pojmovnikom iz šolskega področja.
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»Dobro razvita jezikovna zmožnost v prvem jeziku je eden od temeljnih pogojev za razvoj 

jezikovne zmožnosti  v  vseh drugih jezikih.  Zato  predlagamo,  da bi  imeli  priseljenci  v 

osnovni šoli možnost učenja svojega prvega jezika/materinščine in kulture.« (Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011, str. 139)

V nadaljevanju bom spregovorila o učnem jeziku, ki je v večini slovenskih osnovnih šol 

zgolj slovenski, izjema pa so dvojezične osnovne šole in osnovne šole v jeziku narodne 

skupnosti.

4.3 SLOVENŠČINA KOT UČNI JEZIK

To,  da  je  slovenščina  učni  jezik,  pomeni,  da  je  jezik  pedagoške  komunikacije  in 

pedagoškega govora, torej je pri pouku sredstvo sporazumevanja in predmet spoznavanja.

Slovenščina je kot učni jezik opredeljena v 6. členu Zakona o osnovni šoli:

»Učni jezik v osnovni šoli je slovenski.« (Uradni list Republike Slovenije, 2006)

»Učni  jezik  v  osnovnih  šolah  v  jeziku  narodne  skupnosti  je  italijanski,  v  dvojezičnih 

osnovnih šolah pa slovenski in madžarski.« (prav tam)

»V  osnovnih  šolah  na  območjih,  kjer  prebivajo  pripadniki  slovenskega  naroda  in 

pripadniki italijanske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana območja, se 

učenci v šolah s slovenskim učnim jezikom obvezno učijo italijanski jezik, učenci v šolah z 

italijanskim učnim jezikom pa obvezno slovenski jezik.« (prav tam)

Udejanjanje  ključne  kompetence  sporazumevanje  v  maternem jeziku  (pri  nas  je  ta  za 

večino učencev slovenščina) v šolski praksi poteka pri slovenščini kot učnem predmetu in 

slovenščini kot učnem jeziku (Ivšek, 2007).

Avtorica (prav tam) pravi, da se cilji učnega jezika udejanjajo v pedagoškem govoru – 
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spoznavnem in odnosnem govoru. V spoznavnem govoru učitelj posreduje spoznanja, v 

odnosnem pa gre za povezanost med učiteljem in učencem. Motivacija učenca, njegova 

pripravljenost za delo, sprejemanje spoznavnega govora in njegova samopodoba so odvisni 

predvsem  od  učinkovite  rabe  odnosnega  govora  (motivacija,  pohvala,  prepoznavanje 

učenčevih interesov, spodbude …).

»Učitelj  z  ustrezno  rabo učnega  jezika  oblikuje  koncept  znanstvene  discipline  svojega 

učnega predmeta, torej tudi učitelj slovenščine svoje jezikovne znanstvene discipline, ter 

hkrati koncept poučevanja in učenja te discipline.«  (Ivšek, 2010, str. 274)

»Jezikovna kompetenca  je  ključ  za  poučevanje  in  učenje  vseh  učnih  predmetov.  Vsak 

predmet prispeva k učenčevemu razumevanju in mišljenju z vpeljevanjem konceptov in 

specifik področij znanstvenih disciplin. S tega stališča je vsak učitelj tudi učitelj jezika. Vsi 

učni predmeti pa prevzemajo skupno odgovornost za razvijanje učenčeve sporazumevalne 

kompetence  znotraj  okvirov splošnih in  specifičnih ciljev  predmeta.« (Ivšek,  2007,  str. 

125)

Avtorica  M.  Ivšek  svojem  prispevku  (2010,  str.  276)  pravi,  da  »cilji  učnega  jezika 

omogočajo  razvijanje  ključne  kompetence  sporazumevanja  v  materinščini za  večino 

učencev v slovenščini.« 

»V procesu jezikovne vzgoje v okviru predmeta slovenski jezik določamo dejavnosti, ki so 

usmerjene neposredno k razvoju otrokovih jezikovnih zmožnosti in jezikovnega znanja, v 

procesu  osvajanja  znanja  pri  drugih  predmetih  pa  je  jezik  sredstvo  in  nejezikovna 

dejavnost smoter.« (Kunst Gnamuš, 1979, str. 159)

Naloga vseh učiteljev je, da spremljajo učenčev razvoj, da prepoznavajo njegove potrebe, 

ter  mu omogočajo, da postane mojster pri obvladovanju jezika.  Seveda pa mora učitelj 

hkrati  usmerjati  pozornost  tudi  na  svoj  jezik,  kako  in  katere  nove  možnosti  s  svojim 

izražanjem nudi učencem pri učenju.
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Slovenščina je v osnovni šoli obvezni in ključni splošnoizobraževalni predmet, o katerem 

bom spregovorila v nadaljevanju.

4.4 SLOVENŠČINA KOT UČNI PREDMET

Sredi  devetdesetih  let  se  je  slovenistična  strokovna  pozornost  preusmerila  na  vlogo 

slovenščine  kot  osrednjega  jezikovnega  predmeta.  Z  obširno  prenovo  predmeta  je 

povezana osamosvojitev Slovenije, saj je takrat slovenščina postala edini državni jezik na 

vseh  področjih.  Strokovne pobude,  za  začetek  obsežne  prenove  pouka slovenščine  kot 

maternega jezika v slovenskih šolah, so prihajale iz različnih področij. Najpomembnejša so 

bila  Teoretična izhodišča prenove pouka slovenskega/prvega jezika, ki sta jih predstavili 

Bešter Turk in Križaj Ortar. 

Da je bila prenova potrebna, sta se odločili, ker so raziskave pokazale, da šole različnih 

stopenj  uspešno  končajo  učenci,  ki  niso  funkcionalno  pismeni,  tj.  nimajo  razvite 

sporazumevalne zmožnosti  (v šoli  so se naučili  branja in pisanja,  a tega v vsakdanjem 

življenju niso znali uporabljati).  Slabo jezikovno znanje je izviralo tudi iz neustreznega 

pouka slovenskega jezika. Avtorici sta bili mnenja, da mora slovenščina v našem šolskem 

sistemu dobiti osrednje mesto, saj ni le učni predmet, temveč tudi učni jezik. Učni načrti 

morajo  uzaveščati  povezovalni  element  vseh  področij  slovenskega  jezika  (jezikovna 

vzgoja, sporočanje in književna vzgoja). V naši šoli  se je tudi premalo govorilo o rabi 

jezika, precej več pa o sistemu jezika. Zanemarjena je bila neumetnostna/pragmatična raba 

jezika.  Učenci  so  ob  koncu  osnovne  šole  pridobili  teoretično  znanje  o  celotnem 

jezikovnem sistemu, ki ga niso znali povezati z rabo jezika (Bešter Turk in Križaj Ortar,  

1995/96). 

Prenovo  učnih  ciljev  in  vsebin  so  pripravili  jezikoslovci  v  sodelovanju  z  razvojnimi 

psihologi, pedagogi in praktiki. Pri zasnovi sodobnega jezikovnega pouka so se posvetili 

trem sestavinam:  čemu učiti (katere družbene cilje želimo doseči/uresničiti z jezikovnim 

poukom),  kaj učiti (katere vsebine bomo izbrali za dosego navedenih ciljev),  kako učiti 

(katere metode naj uporabimo, da bodo navedeni cilji najučinkoviteje doseženi). 
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Osnova jezikoslovne prenove je sodobni pouk jezika, ki izhaja iz: 

– pomenskega jezikoslovja – pojmuje jezik kot sredstvo za sporočanje/posredovanje 

sporočevalčevega videnja/dojemanja stvarnosti;

– funkcijskega jezikoslovja – proučuje govorjenje/govorno dejanje proučuje s stališča 

njegovih  funkcij/vlog:  medosebna,  predstavitvena,  vplivanjska,  razodevalna, 

metajezikovna, estetska;

– pragmatičnega  jezikoslovja –  pojmuje  jezik  kot  sredstvo  sporazumevanja  in  v 

središče  obravnave  postavlja  neumetnostno  besedilo.  S  pomočjo  pragmatičnega 

jezikoslovja uspešno pojasnimo potek sporazumevanja,  vpliv okoliščin na izbiro 

jezikovnih sredstev oziroma ugotavljanje pomena (smisla) teh sredstev ter načela in 

strategije, po katerih se pri sporazumevanju ravnamo;

– teorije besedila – proučuje zgradbo besedila, vlogo jezikovnih znamenj v besedilu 

ter bistvene sestavnike besedila: njegovo sporazumevalno vlogo ter s tem vrsto/tip 

besedila,  njegovo  temo  in  slogovni  postopek  (oziroma  ubeseditveni  način), 

vezanost  na  okoliščine  oziroma  sobesedilo  ipd.  (Bešter  Turk  in  Križaj  Ortar, 

1995/96).

Z upoštevanjem teh jezikovnih smeri so želeli jezikovnemu pouku pri predmetu slovenski 

jezik vrniti pomensko, družbeno/pragmatično in delovalno/dinamično podstavo (prav tam).

Danes se pri načrtovanju pouka slovenskega jezika opiramo na posodobljeni učni načrt za 

predmet  slovenščina  v  osnovni  šoli.  »Učenci  se  pri  njem  usposabljajo  za  učinkovito 

govorno  in  pisno  sporazumevanje  v  slovenskem  jeziku,  razvijajo  zavest  o  pomenu 

materinščine  in  slovenščine,  o  slovenščini  kot  uradnem in  državnem jeziku,  o  njenem 

položaju v Evropski uniji in njeni izrazni razvitosti na vseh področjih javnega in zasebnega 

življenja.« (Učni načrt za slovenščino, 2011, str. 4)
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Cilji  predmeta  se  uresničujejo  z  jezikovnim  in  književnim  poukom preko  poslušanja, 

branja, govorjenja in pisanja. Namen jezikovnega pouka je razviti praktično in ustvarjalno 

obvladovanje  vseh  štirih  dejavnosti  v  slovenskem  knjižnem  jeziku  pa  tudi 

jezikovnosistemskih temeljev. Pri književnem pouku se učenci seznanjajo z umetnostnimi 

in  neumetnostnimi  besedili  in  ob  njih  razvijajo  doživljajsko,  domišljijskoustvarjalno, 

vrednotenjsko  in  intelektualno  zmožnost.  Z  zaznavanjem  razsežnosti,  ki  jih  premore 

besedna  umetnost  kot  eden  najuniverzalnejših  civilizacijskih  dosežkov,  se  utrjujejo 

kulturna, domovinska in državljanska vzgoja ter medkulturna in širša socialna zmožnost 

(Učni načrt za slovenščino, 2011).

»Takšen smisel in namen predmeta se ob udejanjanju ciljev pouka slovenščine na vseh 

stopnjah šolanja prilagajata spoznavni zmožnosti oziroma razvojni stopnji učencev. V vseh 

vzgojno-izobraževalnih  obdobjih  se  predmet  s  cilji,  vsebinami  in  dejavnostmi  učencev 

tesno povezuje z drugimi predmeti – to velja tudi za t. i. začetno opismenjevanje … « (prav 

tam, str. 4)

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku je učni cilj, ki se uresničuje na 

vseh  ravneh,  tako  znotraj  predmetov  kot  na  nadpredmetni  (kurikularni)  ravni  s 

sodelovanjem  vseh  učiteljev  ter  z  načrtnim  in  sistematičnim  medpredmetnim 

povezovanjem.  Jezik  je  hkrati  cilj  in  sredstvo,  pri  jezikovnem  pouku  to  dosegamo  z 

učenjem  jezika,  usmerjenim  v  vsebino,  pri  nejezikovnih  predmetih  pa  z  jezikovno 

ozaveščenim učenjem vsebin (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 

2011).

Povzamem  lahko,  da  je  najpomembnejše  zavedanje,  da  slovenščina  ni  zgolj  le  učni 

predmet.  Zavedati  se  moramo  vseh  njenih  vlog  in  jih  uspešno  prepletati  v  vzgojno-

izobraževalnem procesu. Upoštevanje slovenskega knjižnega jezika kot učnega jezika vseh 

predmetov  bo  prineslo  trajne  rezultate  in  optimalno  poznavanje  slovenščine  in  njenih 

prvin. Učenci deležni takšnega pouka bodo imeli kakovostno razvito jezikovno zmožnost 

in bodo uspešnejši na vseh področjih življenja.
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S tem poglavjem sem sklenila teoretični del svojega diplomskega dela. Nadaljevala bom z 

empiričnim  delom,  v  katerem  bom  predstavila  rezultate  raziskave  o  poznavanju 

slovenskega  knjižnega  jezika  med  univerzitetnimi  diplomiranimi  profesoricami  in 

profesorji razrednega pouka.
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II EMPIRIČNI DEL

5 OPREDELITEV PROBLEMA RAZISKOVANJA

V raziskavi  sem preučevala  slovenski jezik kot učni jezik. Osredinila sem se  na rabo 

slovenskega knjižnega jezika v osnovnih šolah na razredni stopnji, torej od prvega do 

petega razreda. Zanimalo me  je  predvsem, v kolikšni meri  profesorice  in  profesorji 

razrednega pouka uporabljajo zborni knjižni jezik izven samega pouka slovenskega jezika, 

tj. pri poučevanju ostalih predmetov in tudi med odmori, malico, v jutranjem ali 

podaljšanem bivanju … Izvedeti sem želela tudi,  ali profesorice in profesorji razrednega 

pouka poznajo razliko med zbornim knjižnim jezikom in knjižnim pogovornim jezikom ter 

katerega pogosteje  uporabljajo v  interakciji z učenci in ali  ob napakah popravijo svoje 

učence  in  jim  jih  tudi  razložijo  oziroma  navedejo  primer  ustrezne  uporabe  knjižnega 

jezika.

Za obravnavo tega problema sem se odločila, ker menim, da je nepravilna raba 

slovenskega knjižnega jezika v šoli vse pogostejša. Rešitev problema vidim v dosledni rabi 

slovenskega knjižnega jezika kot učnega jezika pri vseh predmetih, saj učenci večino 

svojega aktivnega časa preživijo ravno v šoli. Dosledna raba slovenskega knjižnega jezika 

v  vzgojno-izobraževalnem  procesu  omogoča  učenkam  in  učencem  razvijanje 

sporazumevalne zmožnosti.

6 CILJI RAZISKAVE

Skladno s predmetom in problemom sem opredelila naslednje cilje:

– Ugotoviti razširjenost rabe slovenskega knjižnega jezika v vzgojno-izobraževalnem 

procesu.

– Raziskati prizadevanja profesoric  in  profesorjev za dosledno rabo slovenskega 
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knjižnega jezika v vzgojno-izobraževalnem procesu.

– Raziskati strategije za izboljšanje jezikovnih zmožnosti učencev in profesorjev.

– Ugotoviti,  kako  pomembno  je  univerzitetnim  diplomiranim  profesoricam  oz. 

profesorjem zgodnje poučevanje slovenskega jezika.

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZ. HIPOTEZE

Glede  na  postavljene  cilje  sem  opredelila  naslednja  raziskovalna  vprašanja  oziroma 

hipoteze:

– Ali se univerzitetnim diplomiranim profesoricam oz. profesorjem razrednega pouka 

zdi nepravilna raba slovenskega knjižnega jezika pogosta; kje vidijo vzroke zanjo 

in kaj predlagajo za izboljšanje trenutne situacije?

– Ali univerzitetne diplomirane profesorice oz. profesorji razrednega pouka poznajo 

razliko med zbornim knjižnim jezikom in knjižnim pogovornim jezikom?

– Ali univerzitetne diplomirane profesorice oz.  profesorji razrednega pouka dosledno 

uporabljajo slovenski knjižni jezik?

– Ali univerzitetne diplomirane profesorice oz. profesorji razrednega pouka čutijo 

potrebo po dodatnem izobraževanju oziroma izpopolnjevanju svojega znanja 

slovenskega jezika? 

– Ali se univerzitetnim diplomiranim profesoricam oz. profesorjem razrednega pouka 

zdi  pomembno  zgodnje  poučevanje  slovenskega  jezika  oziroma  zgodnja 

izpostavljenost učencev pravilnim jezikovnim vzorcem?
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8 OPIS RAZISKOVALNE METODE

Uporabila  sem  deskriptivno  metodo,  preučevanje  na  ravni  opisovanja  stanja  oziroma 

iskanja  odgovorov  na  vprašanja,  in  kavzalno-neeksperimentalno  metodo  raziskovanja, 

preučevanje na ravni vzročnega razlaganja.

8.1 RAZISKOVALNI VZOREC

Vzorec  sem  vzela  iz  konkretne  populacije  –  neslučajnostni:  200  univerzitetnih 

diplomiranih profesoric oz. profesorjev razrednega pouka, ki so zaposlenih v 61 osnovnih 

šolah: 

- Osnovna šola Antona Globočnika (Postojna),

- Osnovna šola Bistrica (Tržič),

- Osnovna šola Bistrica – podružnica Kovor (Tržič),

- Osnovna šola Boštanj (Boštanj pri Celju),

- Osnovna šola Brezovica (Brezovica pri Ljubljani)

- Osnovna šola Brinje Grosuplje – podružnica Polica (Grosuplje),

- Osnovna šola Danile Kumar (Ljubljana),

- Osnovna šola Davorina Jenka (Cerklje na Gorenjskem),

- Osnovna šola Dolenjske Toplice (Dolenjske Toplice),

- Osnovna šola Domžale – podružnica Ihan (Domžale),

- Osnovna šola Dragomelj (Domžale),

- Osnovna šola Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje (Kozina), 

- Osnovna šola Dragotina Ketteja (Ilirska Bistrica), 

- Osnovna šola Duplek (Spodnji Duplek),

- Osnovna šola dr. Franceta Prešerna (Ribnica), 

- I. osnovna šola Franja Goloba (Prevalje),

- Osnovna šola Hinka Smrekarja (Ljubljana),

- Osnovna šola Horjul (Horjul),

- Osnovna šola Hruševec (Šentjur),

- Osnovna šola Idrija – podružnica Godovič (Idrija),
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- Osnovna šola Ivana Tavčarja (Gorenja vas),

- Osnovna šola Janka Padežnika (Maribor),

- Osnovna šola Josipa Plemlja (Bled),

- Osnovna šola Josipa Plemlja – podružnica Bohinjska Bela (Bohinjska Bela),

- Osnovna šola Jožeta Krajca (Rakek),

- Osnovna šola Kašelj (Ljubljana),

- Osnovna šola Komandanta Staneta (Dragatuš),

- Osnovna šola Korena (Zgornja Korena),

- Osnovna šola Košana (Košana),

- Osnovna šola Križevci (Križevci pri Ljutomeru),

- Osnovna šola Lava (Celje),

- Osnovna šola Leskovec pri Krškem (Leskovec pri krškem),

- Osnovna šola Log – podružnica Dragomer (Brezovica pri Ljubljani),

- Osnovna šola Livade (Izola),

- Osnovna šola Louisa Adamiča (Grosuplje),

- Osnovna šola Maksa Pečarja (Ljubljana),

- Osnovna šola Mirana Jarca (Črnomelj),

- Osnovna šola Miroslava Vilharja (Postojna),

- Osnovna šola Miška Kranjca (Ljubljana),

- I. osnovna šola Murska Sobota (Murska Sobota),

- II. osnovna šola Murska Sobota (Murska Sobota),

- Osnovna šola Ormož (Ormož),

- Osnovna šola Otočec (Otočec),

- Osnovna šola Pirniče (Pirniče),

- Osnovna šola Primoža Trubarja – podružnica Rečica (Laško),

- Osnovna šola Polhov Gradec (Polhov Gradec),

- Osnovna šola Poljane (Ljubljana),

- Osnovna šola Staneta Žagarja (Lipnica),

- Osnovna šola Škofljica (Škofljica),

- Osnovna šola Šmarje (Šmarje pri Kopru),

- Osnovna šola Šmarje pri Jelšah (Šmarje pri Jelšah),

- Osnovna šola Šmarje pri Jelšah – podružnica Kristan Vrh (Podplat),
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- Osnovna šola Tončke Čeč (Trbovlje),

- Osnovna šola Toneta Čufarja (Jesenice),

- Osnovna šola Tržič (Tržič),

- Osnovna šola Tržič – podružnica Podljubelj (Tržič),

- Osnovna šola Vipava – podružnica Goče (Vipava),

- Osnovna šola Vrhovci (Ljubljana),

- Osnovna šola Zreče (Zreče),

- I. osnovna šola Žalec (Žalec),

- Osnovna šola Žiri (Žiri).

V nadaljevanju bom vzorec podrobneje predstavila glede na spol, starost, število delovnih 

let in poučevani razred.

V celotnem vzorcu je  večina anketirancev ženskega spola,  manjšina pa moškega.  Med 

anketiranimi profesorji razrednega pouka je tako 90 % profesoric in 10 % profesorjev.
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Diagram 8. 1: Opis vzorca glede na spol
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Največji delež – 35 % predstavljajo anketiranke in anketiranci stari od 46 do 55 let.  Starih 

od  36  do  45  let  je  32  %  in  od  26  do  35  let  25  %  vprašanih.  Najmanj  je 

profesoric/profesorjev starih do 25 let – 5 % in starejših od 55 let – 3 %. 

Največji delež v vzorcu predstavljajo anketiranke in anketiranci, ki imajo več kot 26 let 
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Diagram 8. 3: Opis vzorca glede na število delovnih let
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Diagram 8. 2: Opis vzorca glede na starost
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delovne dobe – 28 %. 18% delež je tistih, ki imajo 21 do 25 let delovne dobe. 6 do 10 let 

delovne dobe ima 16 % anketirank oz. anketirancev in 11 do 15 let delovne dobe 15 % 

vseh vprašanih. Najmanjša deleža pa sta tistih, ki imajo do 5 let delovne dobe, tj. 13 %, in 

tistih, ki imajo 16 do 25 let delovne dobe, tj. 12 %.

25 % anketiranih profesoric oz. profesorjev poučuje 1. razred, 22 % jih poučuje 2. razred, 

3. in 5. razred poučuje 20 % anketirank oz. anketirancev, najmanj – 14 % pa poučuje 4.  

razred. 

8.2 RAZISKOVALNI PRIPOMOČEK

Uporabila sem anonimni anketni vprašalnik, sestavljen iz dvanajstih vprašanj zaprtega tipa, 

treh vprašanj kombiniranega tipa in enega vprašanja odprtega tipa. 

8.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV

Podatke sem zbirala s pomočjo fizičnih anketnih vprašalnikov in anketnih vprašalnikov 

objavljenih na spletnem naslovu z omejenim dostopom. Prošnjo za sodelovanje s povezavo 

do  anketnega  vprašalnika  sem  po  elektronski  pošti  poslala  148  osnovnim  šolam  v 

Sloveniji.  Fizične  anketne  vprašalnike  sem razdelila  na šestih  osnovnih  šolah.  Naslove 
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Diagram 8. 4: Opis vzorca glede na poučevani razred
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osnovnih šol in kontaktne podatke sem pridobila s pomočjo svetovnega spleta. Od vseh 

poslanih  in  razdeljenih anketnih  vprašalnikov je  izpolnjene  vrnilo  200 vprašanih iz  61 

osnovnih šol.

8.4 POSTOPEK  OBDELAVE PODATKOV

Uporabila  sem  kombinacijo  kvantitativne  in  kvalitativne  tehnike  obdelave  podatkov. 

Podatke sem obdelala s pomočjo programa LibreOffice Calc. Rezultate sem predstavila s 

stolpičnimi diagrami in jih pri analizi pretvorila v odstotke. 

9 REZULTATI Z INTERPRETACIJO

9.1 POGOSTOST  NEPRAVILNE  RABE  SLOVENSKEGA 

KNJIŽNEGA JEZIKA V ŠOLAH

V  okviru  raziskovalnega  vprašanja  me  je  zanimalo,  kako  pogosta  je  nepravilna  raba 

slovenskega knjižnega jezika v šolah. V vprašalniku so anketiranke in anketiranci lahko 

podali svoje mnenje z odgovori:  je pogosta, ni pogosta, ne vem.  Svoje mnenje so morali 

tudi utemeljiti. V nadaljevanju predstavljam rezultate.
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Diagram 9. 1: Pogostost nepravilne rabe slovenskega knjižnega jezika v šolah
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Več kot polovica – 57 % vseh anketirank in  anketirancev meni,  da je  nepravilna raba 

slovenskega knjižnega jezika v šoli pogosta. Svoj odgovor je utemeljijo 52 vprašanih od 

115. 

Navajam nekatere utemeljitve:

– »Učenci pogosto govorijo in pišejo v dialektu oz. narečju.«

– »Učitelji se zelo trudimo in tudi uporabljamo knjižni jezik, vendar pa menim, da 

učitelji  premalo spodbujajo učence in  jih  premalokrat  opozarjajo na ne/pravilno 

rabo slovenskega knjižnega jezika.«

– »Predvsem se mi zdi, da se to dogaja na podeželjskih [poudarek dodan] OŠ.«

– »Preveč se uporablja tujk oz. popačenk.«

– »Učitelji bi morali biti dovolj usposobljeni za rabo KJ.7«

– »Prevladuje pogovorni, ki zbližuje, omogoča domačnost.«

34 % anketiranih profesoric  oz.  profesorjev je  mnenja,  da nepravilna raba slovenskega 

knjižnega jezika v šolah ni pogosta. Svoje odgovore je utemeljilo 46 od 69 vprašanih:

– »Učitelji se trudimo za lep jezik.«

– »Med poukom se trudimo govoriti zborno, če že ne popolnoma knjižno.«

– »Vse učiteljice, ki jih poznam govorijo z otroci [poudarek dodan] knjižno.«

– »Učitelji se trudijo govoriti pravilno.«

7 Okrajšava za knjižni jezik.
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– »Lahko govorim za moj razred  [poudarek dodan] – NE.«

– »Mislim, da si večina učiteljev prizadeva uporabljati KJ.«

Najmanj tj.  9,5 % anketirank in anketirancev ne ve, ali  je nepravilna raba slovenskega 

knjižnega jezika v šolah pogosta. Le redki, 4 od 19, so svoj odgovor tudi utemeljili:

– »Odvisno od učitelja.«

– »Moje izkušnje so kar dobre, a dostikrat smo premalo dosledni, natančni.«

– »Občutek imam, da je kar pogosta.«

Pričakovala sem, da bo največ vprašanih profesoric oz. profesorjev odgovorilo pritrdilno, 

in sicer da je nepravilna raba slovenskega knjižnega jezika v šolah pogosta.  Večina jih 

ugotavlja, da se v komunikaciji uporablja veliko tujk in popačenk, da morda niso dovolj 

usposobljeni.

Presenetile pa so me nekatere utemeljitve tistih anketirank in anketirancev, ki so mnenja, 

da nepravilna raba slovenskega knjižnega jezika v šolah ni pogosta. Zaskrbljujoče se mi 

zdi,  da  ravno  te  anketirane  profesorice  in  ti  anketirani  profesorji  nepravilno  sklanjajo 

samostalnik  otroci  (…  govorijo  z  otroci knjižno.);  da  ne  znajo  pravilno  uporabljati 

povratnega svojilnega zaimka (… za moj  razred  …).  Nesmiselna  je  tudi  poved,  da se 

trudijo govoriti zborno, če že ne popolnoma knjižno.

Pomembno bi bilo, da bi se te anketirane profesorice in ti anketirani ti profesorji zavedali 

svojih jezikovnih pomanjkljivosti, saj bi jih le tako znali popraviti, posledično pa svojih 

učenk in učencev ne bi učili nepravilne rabe slovenskega knjižnega jezika, za katero trdijo, 

da v šolah ni pogosta.

Pričakovano  sem  ugotovila,  da  najmanj  –  približno  10  %  anketiranih  profesoric  oz. 

profesorjev ne ve, ali je nepravilna raba slovenskega knjižnega jezika v šolah pogosta ali 
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ne. Iz njihovih utemeljitev je razvidno, da niso prepričani, ali je pogosta. Ugotavljajo, da je 

nepravilna/pravilna raba odvisna od posameznega profesorja oziroma njegovih jezikovnih 

kompetenc in da so profesorice in profesorji velikokrat premalo dosledni.

9.2 POZNAVANJE  RAZLIKE  MED  ZBORNIM  IN  KNJIŽNIM 

POGOVORNIM JEZIKOM

V okviru raziskovalnega vprašanja sem ugotavljala ali profesorice in profesorji poznajo 

razliko  med  zbornim in  knjižnopogovornim jezikom.  V vprašalniku  so  vprašani  lahko 

odgovorili  z  da  ali  ne,  pritrdilne  odgovore  so  morali  tudi  utemeljiti.  V  nadaljevanju 

predstavljam rezultate.

Iz diagrama je razvidno, da velika večina anketiranih profesoric in profesorjev – 82 % 

pozna razliko med zborno in knjižnopogovorno slovenščino. Svoje odgovore je utemeljilo 

le 77 anketirank in anketirancev od 164. Utemeljitve odgovorov so si podobne, navajam 

nekatere:

– »Zborni  jezik  je  strožja  različica  knjižnega  jezika,  uporablja  se  predvsem  pri 

pisanju. Medtem ko se pogovorni uporablja pri pogovoru in je milejša oblika.«

63

Diagram 9. 2: Poznavanje razlike med zbornim in knjižnopogovornim jezikom
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– »Knjižni  pogovorni  jezik  ni  tako  strogo  zapisan,  dopušča  nekatere  pogovorne 

besede  (deležnik  na  -l  in  -t).  Uporablja  se  ga  pri  dvogovoru.  Zborni  jezik  je 

namenjen predvsem za tiskana besedila in v šoli za razlago snovi.«

– »Zborni jezik je predvsem v pisani (in brani) obliki. V živi obliki se uporablja v 

npr. govorih, ki jih berejo politiki. Knjižno pogovorni jezik mu je zelo podoben, a 

je bolj živ. Uporablja se v raznih ustanovah.«

– »Zborni knjižni jezik dosledno upošteva vsa jezikovna pravila, medtem ko knjižni 

pogovorni jezik ne.«

– »Knjižni  pogovorni  jezik  je  manj  stroga  oblika,  ki  se  uporablja  pri  pogovoru. 

Zborni knjižni jezik se uporablja v šolah in dosledno sledi jezikovnim pravilom.«

– »Zborni knjižni ima določena pravila, zapisana v slovnici, slovarju, pravopisu, je 

enoten v celem govornem območju, knjižni pogovorni pa ne sledi strogo pravilom 

in ni enoten po celem govornem območju.«

– »Zborni knjižni jezik upošteva vsa pravila knjižnega jezika in je uporabljen v šolah, 

na javni nacionalni televiziji ter v knjigah, medtem ko je pogovorni jezik rabljen v 

vsakdanjem pogovoru.«

– »ZKJ8 – dosledno se upošteva jezikovna pravila; uporabljali naj bi ga pri javnem 

nastopanju, v šoli, predvsem pa se piše. KPJ9 – je manj formalno strog; sicer je 

podoben ZKJ; največkrat se uporablja pri govoru.«

Pri  utemeljenih  odgovorih  sem  ugotovila,  da  anketirane  profesorice  oz.  anketirani 

profesorji, čeprav mislijo, da poznajo razliko med zbornim in knjižnopogovornim jezikom, 

razlike  dejansko ne  poznajo  ali  pa imajo  o  njej  napačno predstavo.  Navajam nekatere 

primere:

8 Okrajšava za zborni knjižni jezik.
9 Okrajšava za knjižni pogovorni jezik oz. knjižnopogovorni jezik.
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– »Prvi je govor z izgovorjavo knjižnega jezika.«

– »Knjižni pogovorni jezik je po mojem mnenju bolj podoben pravemu knjižnemu 

jeziku kot zborni pogovorni jezik.«

– »Kolikor mi je znano je pogovorni knjižni jezik na kratko rečeno ljubljanščina, ki je 

ostala Slovenija ne uporablja in menim da se o takem knjižnem pogovornem jeziku 

sploh ne bi smeli pogovarjati.«

– »Zborni jezik je različica knjižnega jezika.«

– »Zborni knjižni – v knjigah, stroga pravila, natančno določen; knjižno pogovorni – 

še vedno zborni, vendar ne tako strogo.«

– »ZKJ – sskj10, slovnično korektno, brez pogovornih izrazov; PKJ – tudi slovnično 

OK, skrajšave.«

– »V KPJ se ne uporablja dosledno dvojina, pravilno vikanje, knjižne besede.«

Precej utemeljitev kaže tudi na to, da so anketirane profesorice oz. anketirani profesorji 

mnenja,  da  bi  v  sporazumevanju  z  učenci  morali  uporabljati  knjižni  pogovorni  jezik. 

Navajam nekatere:

– »Zborni  knjižni  jezik  je  pravilna  slovenščina,  ki  jo  uporabljamo,  ko  pišemo. 

Knjižno pogovorni jezik je jezik, ki naj bi ga uporabljali učitelji (in seveda tudi 

drugi poklici …), ko predavamo, učimo …«

– »ZKJ je zelo tog in neživljenjski,  zato je bolj  primerno, da z učenci uporabljaš 

KPJ.«

– »ZKJ – uradni jezik, raba na TV, …; KPJ – npr. uporaba jezika v šolah.«

10 Okrajšava za Slovar slovenskega knjižnega jezika.
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– »ZKJ  –  uporabljajo  jezikovno  šolani  ljudje,  knjige,  napisana  besedila,  uradni 

nastopi KPJ – uporabljamo, ko govorimo npr. pred učenci (ni tako strog).«

– »Zborni – dosledna uporaba pravil, pravopisa … KPJ naj bi govoril učitelj …«

Dobljene rezultate, da večina pozna razliko, sem pričakovala. Nisem pa pričakovala, da bo 

med  tistimi  anketiranimi  profesoricami  in  profesorji,  ki  so  na  vprašanje  odgovorili 

pritrdilno, precej takšnih, ki razlike v resnici ne pozna. Presenetila so me tudi mnenja, da bi 

profesorji morali z učenci govoriti v pogovornem in ne v zbornem knjižnem jeziku.

Upoštevajoč  pojasnila  pritrdilnih  odgovorov,  lahko  sklenem,  da  je  odstotek  tistih,  ki 

dejansko poznajo razliko med obema knjižnima jezikoma, v resnici precej nižji. Natančno 

ne morem vedeti, saj tega niso pojasnili vsi, ki so odgovorili pritrdilno. Zagotovo lahko 

sklenem  le,  da  razlike  med  zbornim  in  knjižnopogovornim  jezikom  ne  pozna  18  % 

vprašanih profesoric in profesorjev, ki jim svojega odgovora ni bilo potrebno utemeljiti 

oziroma pojasniti.

9.3 JEZIK,  KI  GA  PROFESORICE  OZ.  PROFESORJI 

UPORABLJAJO PRI POUČEVANJU SLOVENSKEGA JEZIKA

V okviru raziskovalnega vprašanja sem želela izvedeti kateri jezik uporabljajo profesorice 

in profesorji pri poučevanju slovenščine. V vprašalniku so izbirali med odgovori:  zborni  

knjižni jezik, knjižni pogovorni jezik, ne vem. V nadaljevanju predstavljam rezultate.
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Več  kot  polovica  –  55  %  profesoric  in  profesorjev  razrednega  pouka  pri  predmetu 

slovenščina uporablja knjižnopogovorni jezik. 40 % jih uporablja zborni knjižni jezik, 4 % 

vseh anketirank in anketirancev pa ne ve, v katerem jeziku poučujejo slovenski jezik.

Rezultati  so  me  presenetili,  saj  sem pričakovala,  da  večina  profesoric  oz.  profesorjev 

učence slovenskega jezika uči  v  zbornem knjižnem jeziku.  Rezultati  torej  sovpadajo  z 

rezultati  oziroma  utemeljitvami  odgovorov  predhodnega  vprašanja.  Očitno  je,  da  so 

rezultati posledica nepoznavanja razlike med zbornim in knjižnim pogovornim jezikom. 

Večina vprašanih tudi ne ve, v katerih situacijah je primerno uporabljati enega in v katerih 

drugega.

9.4 DOSLEDNOST RABE SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA

Pri  tem  raziskovalnem  vprašanju  me  je  zanimalo,  ali  so  profesorice  in  profesorji 

razrednega pouka dosledni pri rabi slovenskega knjižnega jezika. Vprašanje se nanaša na 

zborni ali knjižni pogovorni jezik, nanj pa so vprašani lahko odgovorili z da, ne in ne vem. 

Rezultate predstavljam v nadaljevanju.
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Diagram 9. 3: Jezik, ki ga profesorice in profesorji uporabljajo pri poučevanju  
slovenskega jezika
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Več  kot  polovica  –  52  %  profesoric  oz.  profesorjev  je  odgovorilo  pritrdilno,  38  % 

vprašanih je odgovorilo negativno, 10 % vseh pa jih ne ve, ali so dosledni ali ne. 

Rezultati so glede na rezultate predhodnih vprašanj pričakovani in ravno zaradi slednjih 

predvidevam,  da je  odstotek tistih,  ki  res  dosledno uporabljajo slovenski  knjižni  jezik, 

dejansko še nižji.

Petek (2013) ugotavlja, da se profesorji razrednega pouka na splošno zavedajo, da je v 

Republiki Sloveniji učni jezik slovenščina (razen dveh izjem – manjšini) in da se pri vseh 

predmetih  v  vzgojno-izobraževalnem  procesu  ustrezno  sporazumevajo  v  slovenščini. 

Težave s slovenščino kot učnim jezikom, pravi, zaznavajo predvsem na fakultetah. 

9.5 POMEMBNOST  PRAVILNE  IN  DOSLEDNE  RABE 

SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA

V sklopu raziskovalnega vprašanja sem želela izvedeti, v kolikšni meri se profesoricam in 

profesorjem  razrednega  pouka  zdi  pomembna  pravilna  in  dosledna  raba  slovenskega 

knjižnega jezika. Svoje mnenje so lahko podali z odgovori: zelo pomembna, pomembna, se 

ne  morem  odločiti, ni  pomembna, sploh  ni  pomembna.  Ugotovitve  predstavljam  v 

nadaljevanju.

68

Diagram 9. 4: Doslednost profesoric in profesorjev pri rabi slovenskega knjižnega jezika
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Več kot polovici – 54,5 % profesoricam in profesorjem se zdi pravilna in dosledna raba 

slovenskega  knjižnega  jezika  v  šoli  zelo  pomembna.  42,5  %  vprašanih  meni,  da  je 

pomembna, 5 vprašanih oziroma 2,5 % se jih ni moglo odločiti in samo eden anketiranec, 

kar predstavlja 0,5 %, je mnenja, da pravilna in dosledna raba slovenskega jezika v šoli ni 

pomembna. Mnenja, da pravilna in dosledna raba slovenščine sploh ni pomembna, ni nihče 

izmed vprašanih.

Rezultati so spodbudni, saj je skupek tistih, ki so na vprašanje odgovorili z zelo pomembna 

in pomembna, 97%. Anketirane profesorice in anketirani profesorji se torej v veliki meri 

zavedajo,  da  je  »za  nadaljnjo  vitalnost  in  krepitev  položaja  slovenščine  pri  govorcih 

slovenščine potrebno uzavestiti njeno polnofunkcionalnost ter s sistematičnim razvijanjem 

veščin, spretnosti in vednosti o sistemskih izraznih možnostih, ki jih ponuja slovenščina, 

vzgajati  in  spodbujati  suverene,  samozavestne  in  motivirane  uporabnike  slovenskega 

jezika,  hkrati pa ga temeljiteje opremiti  z vsem, kar za svoje delovanje potrebujejo vsi 

sodobni javni jeziki in njihovi govorci« (Nacionalni program za jezikovno politiko  2012–

2016, Osnutek, 2013, str. 7).
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Diagram 9. 5: Kako pomembna je profesoricam in profesorjem pravilna in dosledna raba  
slovenskega knjižnega jezika v šoli
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9.6 POTREBA  PO  DODATNEM  IZOBRAŽEVANJU  IN 

IZPOPOLNJEVANJU

V okviru  raziskovalnega  vprašanja  me  je  zanimalo  ali  profesorice  in  profesorji 

razrednega  pouka  čutijo  potrebo  po  dodatnem  usposabljanju  oziroma 

izpopolnjevanju svojega znanja slovenskega jezika. Odgovorili so lahko z da ali ne. 

Rezultate predstavljam v nadaljevanju.

48,5  %  anketiranih  profesoric  in  profesorjev  je  mnenja,  da  dodatno  izobraževanje 

potrebuje,  51,5  %  pa  jih  meni,  da  dodatnega  usposabljanja  ali  izpopolnjevanja  ne 

potrebuje. 

Dobljene rezultate nisem pričakovala. Predvidevala sem, da bo velika večina odgovorila, 

da dodatnega izobraževanja ne potrebuje, saj ponavadi ljudje neradi priznajo, da za kaj 

niso dovolj dobro usposobljeni. Tako jih skoraj polovica meni, da bi potrebovali dodatno 

izobraževanje iz slovenskega jezika, kar je spodbudno.
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Diagram 9.  6:  Potreba  profesoric  in  profesorjev  po  dodatnem  izobraževanju  oziroma  
izpopolnjevanju
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V osnutku Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2012–2016 piše, da bo jezikovna 

politika na ravni jezikovnega izobraževanja v naslednjem obdobju posebno skrb namenila 

jezikovnemu pouku slovenščine v vzgojno-izobraževalnem sistemu Republike Slovenije, 

raziskavam slovenskega jezika ter evalviranju in raziskovanju jezikovnega izobraževanja v 

slovenščini. Skušala bo tudi uzaveščati pomen jasnega in razumljivega uradovalnega jezika 

ter  zagotavljati  vseživljenjsko  jezikovno  izobraževanje  javnih  uslužbencev,  da  bodo 

odgovorno  sooblikovali  pisno  in  govorno  podobo  slovenskega  jezika  v  javni  rabi  ter 

skrbeli za jasno in razumljivo izražanje in ne preveč zapleten uradovalni jezik (prav tam).

9.7 UDELEŽBA NA DODATNEM IZOBRAŽEVANJU O PRAVILNI 

RABI SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA

Pri  tem raziskovalnem vprašanju  sem se  spraševala  ali  bi  se  profesorice  in  profesorji 

razrednega pouka udeležili dodatnega izobraževanja o pravilni rabi slovenskega knjižnega 

jezika, če bi imeli to možnost. Svoje mnenje so vprašani lahko podali z odgovori da, ne ali 

ne vem. Ugotovitve predstavljam v nadaljevanju.

71

Diagram 9. 7: Udeležba profesoric in profesorjev na dodatnem izobraževanju o pravilni  
rabi slovenskega knjižnega jezika
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Več kot polovica – 53,5 % profesoric oz. profesorjev razrednega pouka bi se dodatnega 

izobraževanja udeležila, če bi imela ponujeno možnost. 33,5 % vprašanih ne ve, ali bi se 

udeležila usposabljanja ali ne, 13 % vprašanih pa se izobraževanja ne bi udeležilo. 

Rezultati so me glede na prejšnje ugotovitve presenetili, saj je iz njih razvidno, da bi se 

dodatnega izobraževanje večina udeležila. Predvidevam, da bi vsaj polovica tistih, ki ne 

vedo, ali bi se izobraževanja udeležili, to prav tako naredila.

9.8 POMEMBNOST ZGODNJEGA POUČEVANJA SLOVENSKEGA 

KNJIŽNEGA JEZIKA

V  raziskovalnem  vprašanju  me  je  zanimalo  ali  se  profesorice  in  profesorji  zavedajo 

pomembnosti  zgodnjega  poučevanja  slovenskega  jezika.  Mnenje  so  lahko  podali  z 

odgovoroma  da ali  ne,  svoje  odgovore  pa  so  morali  tudi  utemeljiti. V  nadaljevanju 

predstavljam pridobljene rezultate.
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Diagram 9.  8: Mnenja profesoric  in  profesorjev o pomembnosti  zgodnjega poučevanja  
slovenskega jezika
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Skoraj vsi vprašani, kar 97,5 %, so mnenja, da je zgodnje poučevanje slovenskega jezika 

pomembno in samo 2,5 % je tistih anketiranih profesoric oz. profesorjev, ki se jim to ne zdi 

pomembno. 

Od vseh  je  svoje  odgovore  pojasnilo  50  vprašanih,  ki  se  jim zdi  zgodnje  poučevanje 

pomembno,  in  1  vprašan,  ki  se  mu  to  ne  zdi  pomembno.  Najprej  navajam  nekatere 

odgovore prve skupine:

– »Ker  je  to  naš  materni  jezik,  v  katerem  najlažje  izražamo  svoje  misli,  ideje, 

počutje ... Zato je pomembno da ga dobro poznamo, ne samo gledano iz slovnične 

plati, ampak tudi iz strani besedišča.«

– »Ker  učenci  vse  preveč  izgubljajo  stik  z  zborno  ali  knjižno  pogovorno  obliko 

slovenskega jezika.«

– »Menim, da je pomembno, ker je zgodnje poučevanje temelj za poglabljanje znanja 

o jeziku v višjih razredih.«

– »Otroški možgani so kot goba, ki vpijajo – naj vpijajo dobro, najboljše.«

– »Morali  bi  začeti  že  v  vrtcu,  pripovedovanje,  postopnost  učenja  slovenskega 

knjižnega jezika.«

– »Seveda,  ker  se  knjižni  jezik premalo  uporablja,  je  premalo cenjen.  Vse bolj  v 

ospredje sili jezik ulice.«

– »Ker je kasneje napake težko odpraviti.«

– »Ker se ga mlajši otroci lažje naučijo, vendar ne podpiram, da starši otroka že pri 

prvih besedah učijo pogovora v knjižnem jeziku, v vrtcu pa se mi zdi že smiselno 
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učenje knjižnega jezika.«

Navajam še obrazložitev vprašanega, ki se mu zgodnje poučevanje slovenskega knjižnega 

jezika ne zdi pomembno:

– »Otrok naj  bo čim manj  obremenjen s pravili,  povdark  [poudarek dodan] je  na 

spontanem sproščenem govornem izražanju.«

Pričakovala sem, da bo večina odgovorov pritrdilnih,  vendar  nisem pričakovala,  da bo 

zgolj  5  vprašanih mnenja,  da zgodnje poučevanje slovenskega jezika ni  pomembno.  V 

utemeljitvah je bilo razvidno, da so anketirane profesorice in anketirani profesorji močno 

naklonjeni  zgodnjemu  poučevanju  ne  samo  pri  slovenščini,  temveč  tudi  pri  ostalih 

predmetih.

9.9 MINUTA ZA JEZIK

V sklopu  tega  raziskovalnega  vprašanja  sem  želela  izvedeti,  ali  imajo  profesorice  in 

profesorji znotraj pouka organizirano t. i. minuto za jezik. Vprašani so svoje mnenje lahko 

podali z odgovoroma da ali ne. Rezultate predstavljam v nadaljevanju.
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Diagram 9. 9: Organiziranost t. i. minute za jezik znotraj pouka
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Minuto  za  jezik  ima  znotraj  pouka  organizirano  le  13  profesoric  profesorjev,  kar 

predstavlja 6,5 %. Večina, 93,5 %, takega krožka oziroma kotička nima organiziranega.

Rezultati so me presenetili,  saj nisem pričakovala, da ima minuto za jezik organizirano 

zgolj 13 vprašanih. Pričakovala sem, da bo ta delež precej višji, čeprav sem predvidevala, 

da bo več tistih, ki te dejavnosti nima organizirane.

9.10 POPRAVLJANJE  UČENČEVE  NAPAKE  IN  OBRAZLOŽITEV 

POPRAVKA OB NEPRAVILNI RABI SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA 

JEZIKA

V okviru raziskovalnega vprašanja me je zanimalo, ali so profesorice in profesorji pozorni 

na pravilno rabo slovenskega knjižnega jezika svojih učencev in v kolikšni meri jih ob 

nepravilni rabi popravijo, ter jim svoj popravek tudi pojasnijo. Na vprašanje so anketiranke 

in anketiranci lahko odgovorili: vedno, pogosto, včasih, redko in nikoli.

Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da velika večina vedno ali pa vsaj pogosto popravi 
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Diagram 9.  10: Popravljanje učenčeve napake in razlaga popravka ob nepravilni  rabi  
slovenskega knjižnega jezika

Vedno Pogosto Včasih Redko Nikoli
0

20

40

60

80

100

120

140

51

131

17 1

Popravljanje učenčeve napake in razlaga popravka

Št
. a

nk
et

ir
an

ih
 p

ro
fe

so
rj

ev



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                     Gombač, Leona; diplomsko delo

učenčevo  nepravilno  rabo  slovenskega  knjižnega  jezika.  Vedno  jih  to  naredi  25,5  % 

pogosto pa 65,5 % vprašanih.  Skupaj je torej 91 % anketiranih profesoric oz. profesorjev, 

ki  dosledno  opozarjajo  svoje  učence  in  jim  svoje  popravke  tudi  pojasnjujejo.  Včasih 

učenčevo nepravilno rabo slovenskega knjižnega jezika popravi 8,5 % vprašanih, redko pa 

samo 0,5 % oziroma le 1 vprašan.

Rezultati  raziskovalnega  vprašanja  so  spodbudni,  saj  kažejo  na  to,  da  si  anketirane 

profesorice in anketirani profesorji v veliki meri prizadevajo k pravilni rabi slovenskega 

knjižnega  jezika  in  kadar  je  pri  učencih  ne  zasledijo,  nanjo  tudi  opozorijo,  hkrati  pa 

učencem pomagajo odpraviti napake, ki jih že delajo. 

9.11 OMOGOČANJE  UČENCEM  IN  UČENKAM  RAZVIJANJE 

JEZIKOVNIH ZMOŽNOSTI   S  PRAVILNO IN  DOSLEDNO RABO 

SLOVENSKEGA  KNJIŽNEGA  JEZIKA  V  VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEM PROCESU

V okviru raziskovalnega vprašanja sem želela preveriti, v kolikšni meri se profesorice in 

profesorji strinjajo s trditvijo, da s pravilno in dosledno rabo slovenskega knjižnega jezika 

v vzgojno-izobraževalnem procesu omogočamo učenkam in učencem razvijanje jezikovnih 

zmožnosti. Svoje mnenje so lahko podali z odgovori se popolnoma strinjam,  se strinjam, 

se ne morem odločiti,  se ne strinjam,  se sploh ne strinjam. V nadaljevanju predstavljam 

rezultate.
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S trditvijo  se  je  popolnoma strinjalo  52,5  % vseh vprašanih,  strinjalo  pa  43  %.  Da s 

pravilno in dosledno rabo slovenskega knjižnega jezika v vzgojno-izobraževalnem procesu 

omogočamo učenkam in učencem razvijanje jezikovnih zmožnosti, se strinja kar 95,5 % 

vseh anketiranih profesoric in profesorjev. Odločiti se ne more 3,5 % vprašanih, s trditvijo 

pa se ne strinja 1 % vseh anketiranih. Odgovora se sploh ne strinjam ni obkrožil nihče.

Rezultati so bili pričakovani, saj se pomembnost kontinuitete pravilnih jezikovnih vzorcev 

vedno bolj poudarja. »Osrednji cilj slovenske jezikovne politike je oblikovanje skupnosti 

samostojnih govorcev z razvito jezikovno zmožnostjo v slovenščini, zadostnim znanjem 

drugih  jezikov,  z  ustrezno  stopnjo  jezikovne  samozavesti  in  ustrezno  stopnjo 

pripravljenosti  za  sprejemanje  jezikovne  in  kulturne  različnosti.  Za  ta  namen  država 

zagotavlja zbiranje, obdelovanje in trajno dostopnost zanesljivih slovničnih, slovarskih in 

stilskih informacij o vseh pojavnih oblikah slovenščine, še posebej o knjižnem jeziku kot 

njeni  standardni  in  povezovalni  različici.« (Nacionalni program za jezikovno politiko 

2012–2016, Osnutek, 2013, str. 8)
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Diagram 9.  11:  Mnenja profesoric  in profesorjev o tem ali  pravilna in  dosledna raba  
slovenskega knjižnega jezika omogoča razvijanje jezikovnih zmožnosti
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9.12 VZROKI  VSE  POGOSTEJŠE  NEPRAVILNE  RABE 

SLOVENSKEGA  KNJIŽNEGA  JEZIKA  IN  PREDLOGI  ZA 

IZBOLJŠANJE TRENUTNE SITUACIJE

V okviru raziskovalnega vprašanja sem želela izvedeti, kateri so po mnenju profesoric in 

profesorjev vzroki oz.  razlogi za vse pogostejšo nepravilno rabo slovenskega knjižnega 

jezika v šolah in kaj bi bilo potrebno storiti, da bi se situacija izboljšala. Vprašanje je bilo 

odprtega  tipa.  Pridobljene  odgovore  sem smiselno  uredila  v  7 skupin  glede  na  vzroke 

stanja in v  6 skupin glede na predloge izboljšav.

Tistih, ki se jim nepravilna raba slovenskega knjižnega jezika zdi pogostejša kot nekoč in 

so dali  predloge za izboljšanje trenutne situacije,  je bilo 196. Rezultate predstavljam v 

nadaljevanju.

Odgovore tistih štirih vprašanih, ki se jim izboljšave ne zdijo potrebne ali ne zaznavajo 

pogostejše nepravilne rabe slovenščine, pa sem navedla na koncu.
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9.12.1  VZROKI VSE POGOSTEJŠE NEPRAVILNE RABE SLOVENSKEGA 

KNJIŽNEGA JEZIKA V ŠOLAH

Diagram 9. 12: Vzroki vse pogostejše nepravilne rabe slovenščine v osnovnih šolah
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Največ – 28,5 % anketiranih profesoric in profesorjev meni, da je vzrok vse pogostejše 

nepravilne rabe slovenskega knjižnega jezika v njihovi nedoslednosti. 23 % vprašanih je 

mnenja,  da  so  za  trenutno  stanje  krivi  mediji  (televizijske  in  radijske  oddaje,  risanke, 

resničnostni  »šovi«  …). 21 % jih meni, da so vzrok starši otrok (premalo ukvarjanja z 

otroki …) oziroma njihovo domače okolje (narečje …). 12,5 % anketirank in anketirancev 

pravi, da so glavni krivci sodobne tehnologije (internet, mobilni telefoni – kratka sporočila, 

elektronska  pošta  …).  10,5  % jih   ugotavlja,  da  so  za  to  krivi  vplivi  drugih  jezikov 

(predvsem angleščine in srbohrvaščine, tudi nemščine). Nekaj, 1,5 %, jih razmišlja o tem, 

da je za to stanje kriva odsotnost predmeta slovenščina na večini slovenskih fakultet. Zgolj 

1 % vseh vprašanih profesorjev pa trdi, da je stanje posledica njihove preobremenjenosti.

V  nadaljevanju  navajam  nekatere  ugotovitve  anketiranih  profesoric  in  profesorjev 

razrednega pouka oziroma njihova mnenja o tem, zakaj je nepravilna raba slovenskega 

knjižnega jezika vse pogostejša:

– »Nepravilna raba se po mojem mnenju pojavlja predvsem zaradi napredka sodobne 

tehnologije (kratka sporočila na telefonu, tviter …) in posledično ponastavitve rabe 

jezika (ljudje pišejo pogovorni jezik).«

– »Prenizka merila. Poleg tega pa so novinarji glavni misijonarji slovenske besede – 

na fakulteti nimajo slovenščine, nimajo več zaposlenih lektorjev ipd. Pozorno en 

dan  poslušajte,  kako  se  novinarji,  športni  komentatorji  idr.  izražajo.  S  svojo 

nepravilno rabo jezika vsiljujejo nekatere izraze, ki niso niti slovenski.«

– »Učitelji so preobremenjeni z vsemi drugimi stvarmi med poukom, zato se jim ne 

zdi prevelika škoda če se kdaj prekršijo pri rabi slovenskega knjižnega jezika.«

– »Otroci nimajo vzorcev, ki bi jih ponavljali. Zelo malo berejo (branje je pomembno 

za razvoj jezika), bolj so prepuščeni ostalim medijem, kjer je jezik bolj "svoboden". 

Recimo vsi  gledajo  Slovenija  ima  talent  in  ko  se  igramo to  v  razredu,  hočejo 

posnemati  voditelja,  hočejo  biti  duhoviti  kot  onadva,  njun  jezik  pa  je  daleč  od 

80



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                     Gombač, Leona; diplomsko delo

knjižnega.  Namesto,  da  bi  obiskovali  lutkovne  predstave,  gledajo  filmčke  na 

internetu  itd.  Jezik  povzemajo  na  ulici,  od  sošolcev  (vsi  govorijo  v  dialektu). 

Zadnja leta  pa me preseneča predvsem to,  da imajo  otroci  slovenskih družin  v 

svojem dialektu naglase in besede iz držav bivše YU, ker jim je to "kul". Tudi vsi 

učitelji  niso  tako  dosledni.  Med  urami  že  mogoče,  med  odmori,  na  dnevnih 

dejavnosti pa ne. Še nečesa se ne zavedajo ljubljanski učitelji – ljubljanščina NI 

knjižna slovenščina.«

– »Mislim, da je vzrok v tem, da se učitelji premalo zavedajo, kolikšen velik vpliv in 

pomen ima pravilna raba slov. knjižnega jezika. Učiteljem je kar malo vseeno, zato 

se niti ne trudijo ga uporabljati oz. nadgrajevati svoje znanje.«

– »V razredu je veliko romskih otrok in otrok, katerih starši prihajajo iz držav bivše 

Jugoslavije. Pogosto se na jezik pozabi, ker je že na razredni stopnji preveč učne 

snovi oz. je potrebno vsak dan spoznavati nove vsebine.«

– »Premajhna občutljivost učiteljev na napake učencev, nedoslednost pri popravljanju 

napak, če pa že popravijo napako, ne utemeljijo in ne razložijo rabe tega izraza ali 

pravila v novi povedi ali situaciji.«

– »Učenci vse manj berejo in vse več časa preživijo na družabnih omrežjih, kjer se 

srečujejo s popačeno ali slengovsko slovenščino. Problem je tudi velik priliv tujcev, 

ki  doma  govorijo  v  maternem  jeziku,  kar  jim  pri  slovenščini  povzroča  velike 

težave. In nemalokrat se zgodi, da jih tudi domači otroci posnemajo oz. prevzamejo 

govorni model.«

– »Vsi  učitelji,  pri  vseh  predmetih,  bi  morali  uporabljati  knjižni  jezik.  Hkrati  bi 

morali odpravljati napake učencev, jih na njih opozarjati.«

– »Neusklajenost učnih načrtov: začeti  v vrtcu,  s pripovedovanjem, krajše povedi, 

smiselna celota, pri opismenjevanju se učenci slišijo, lažje pišejo, najprej kratke 
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povedi, sledijo daljše, tako pri govorjenju, kot pri pisanju. Sedaj je na tem področju 

"kaos".«

– »Menim, da je v veliki meri za to kriva vse večja uporaba računalniške opreme 

učencev v prostem času. Učenci vse manj posegajo po literaturi in knjigah nasploh, 

saj dobijo informacije na hitro preko spleta. Veliko klepetajo preko klepetalnic, kjer 

pa vemo kakšna je uporaba besedišča. Včasih imam občutek, da bodo pozabili na 

osnovna pravopisna pravila. Žal!«

– »Premalo  znanja,  morda  učitelji  menijo,  da  se  otrokom  bolj  "približajo",  če 

govorijo pogovorno, po domače.«

– »Vzrok –  socialna omrežja (facebook, netlog …), sporočila na mobilnih telefonih, 

ki  so  znakovno  omejena,  pogosta  uporaba  mašil  (pač,  mmhhh,  ne  …),  slaba 

sporazumevalna  zmožnost  (slab  besedni  zaklad,  slabo  tvorjenje  povedi  …), 

neknjižni  jezik na televiziji,  radiju  in  internetu (neprofesionalnost voditeljev in  

amaterski posnetki …).«

– »V večini zbornic se je pred cca. 20 leti dokaj dosledno uporabljal knjižni jezik; 

danes to ne drži več.«

– »Hitenje,  zgledi  –  mislim  način  pogovora  v  družini,  v  medijih,  na  spletu.  Po 

telefonih mora biti vse sporočeno v skrajšani obliki, z rabo določenih besed, kratic, 

tujk pripadaš določeni skupini vrstnikov … Tudi v šoli popuščamo in prepogosto 

dopuščamo pogovorno rabo jezika.«

– »Mislim,  da  bi  se  morali  vrniti  nekaj  let  nazaj,  ko  je  bila  raba  slovenskega 

knjižnega jezika praksa v vseh medijih. Ljudje sploh več nimajo možnosti slišati 

knjižnega jezika, saj v vseh medijih, predvsem so za to zaslužne razne razvedrilne 

oddaje, tega ni. Moje mnenje je tako, da bi morali biti mediji vseh vrst prvi, ki bi 

dosledno  uporabljali  zborni  knjižni  jezik,  prav  tako  pa  tudi  učitelji  v  šoli  in 
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vzgojitelji v vrtcu, saj bi se tako otroci z zbornim jezikom srečali čim prej.«

– »Vse več je tujk in izrazov, ki so prevzeti iz drugih jezikov, premalo branja oz. v 

zgodnejši dobi poslušanja pravljic, prevelika uporaba računalnikov, slabi zgledi.«

– »Mislim, da večina Slovencev ne spoštuje slovenskega jezika. Sama se zelo trudim, 

da ne uporabljam prevzetih besed, tujk in pogovornih besed, sploh pa ne slenga, 

kletvin, grdih besed ipd. V zadnjih 10-ih, 15-ih letih sem zgrožena, kako govorijo 

otroci  v  OŠ,  da  ne  govorim  o  mladostnikih.  Žalostno  je,  da  so  bolj  moderne 

angleške besede, pa imamo toliko lepih in primernih slovenskih besed, ki bi jih 

lahko oz. bi jih morale nadomestiti.«

– »Vse  bolj  nam  ponujajo,  oz.  vsiljujejo  neslovenske  besede:  različni  mediji, 

poimenovanje  različnih  novih  izdelkov,  plakati  ob  cestah  …  Jaz  nisem  več 

dovzetna  za  take  stvari,  otroci  pa  to  kar  srkajo,  nevede  se  jih  "prime".  Branje 

njihovega dopisovanja je npr. nemogoče.«

– »Starši so prezaposleni in se ne ukvarjajo dovolj z otroki, premalo berejo.«

– »V zadnjem letu opažam, da imajo učenci tudi v družini "okrnjeno" komunikacijo. 

Starši se premalo pogovarjajo z otroki. Pri govoru se uporablja sleng, enozložnice.

Otroci ne znajo odgovarjati v celih povedih (ne znajo sestaviti pravilno strukturo 

stavka).«

– »Sodobna komunikacijska sredstva in poenostavljanje in "pačenje" jezika po vzorih 

iz angleščine.«

Presenetilo me je, da večina anketiranih profesoric in profesorjev meni, da je vzrok za vse 

pogostejšo nepravilno rabo slovenskega jezika v šoli oziroma njihova nedoslednost. Ostale 

odgovore,  da  so  vzrok  za  trenutno  situacijo  negativen  vpliv  medijev,  vpliv  domačega 
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okolja,  razvoj  sodobnih  tehnologij  in  vpliv  tujih  jezikov  na  slovenski  jezik,  sem 

pričakovala, saj sem se ravno zaradi istih opažanj odločila za obravnavo tega problema. 

Ugotavljam, da sicer majhen odstotek vprašanih, pa vendarle, ugotavlja, razlog trenutnega 

stanja v odsotnosti predmeta slovenščina na večini slovenskih fakultet.

Slovenski šolski sistem je zasnovan tako, da se slovenščina kot učni predmet poučuje le v 

osnovnih in srednjih šolah. Fakultete, na katerih se poučuje slovenščin, so zelo redke. Če 

se osredinimo na Univerzo v Ljubljani (v slovenskem prostoru je glede tega primer dobre 

prakse),  so to:  Oddelek  za  predšolsko vzgojo  in  Oddelek  za  razredni  pouk Pedagoške 

fakultete ter samostojni študij slovenistike na Filozofski fakulteti (Petek, 2013).

Petek (prav tam) pravi, da bi morali predmete iz slovenščine, ki se izvajajo na Pedagoški 

fakulteti  Univerze  v  Ljubljani  v  sklopu  izobraževanja  prihodnjih  profesorjev,  v 

zmanjšanem obsegu vsebovati vsi učni načrti slovenskih fakultet, ki izobražujejo učitelje 

oziroma pedagoške delavce. S tem bi si pridobili splošne in specifične kompetence, kot so: 

ustno  in  pisno  sporazumevanje  v  slovenskem  knjižnem  jeziku;  zmožnost  fleksibilne 

uporabe  znanja  v  praksi;  poznavanje  in  razumevanje  vsebinskih  značilnosti  pouka  na 

področju  slovenščine;  razumevanje  in  uporaba  strokovnega  znanja  za  doseganje 

kurikularnih ciljev; medpredmetno povezovanje; informacijska pismenost; ozaveščenost za 

identiteto, narodno kulturo, dediščino in večkulturnost; splošna razgledanost; občutljivost 

in odprtost za ljudi in socialne situacije; nebesedno sporazumevanje; sodelovanje z učenci, 

s  starši,  sodelavci;  učinkovito  sporazumevanje  s  starši  in  sodelovanje  s  sodelavci  v 

strokovnem kolektivu in s strokovnjaki zunaj šole.
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9.12.2   PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE TRENUTNE SITUACIJE V ŠOLAH

Diagram 9. 13: Predlogi profesoric in profesorjev za izboljšanje situacije
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Največ – 40,5 % anketiranih profesoric in profesorjev razrednega pouka je mnenja, da bi 

trenutno situacijo izboljšala njihova večja doslednost. 23,5 % jih meni, da bi bilo potrebno 

dodatno  izobraževanje  profesorjev  (seminarji,  delavnice  …).  17  %  anketirank  in 

anketirancev pravi, da bi se situacija izboljšala, če bi učenci brali več kakovostne literature. 

8,5  %  anketiranih  profesoric  in  profesorjev  razrednega  pouka  meni,  da  bi  bilo  o 

pomembnosti  knjižne  slovenščine  potrebno  uzaveščati  in  izobraževati  starše.  5,5  % 

vprašanih je mnenja, da je potrebno dajati večji poudarek zgodnjemu učenju slovenščine 

kot  knjižnega  jezika,  3  %  vseh  anketiranih  pa  vidi  rešitev  v  uvedbi  slovenščine  kot 

obveznega predmeta na vseh fakultetah.

V nadaljevanju navajam nekatere predloge vprašanih profesoric in profesorjev razrednega 

pouka za izboljšanje trenutne situacije.

– »Kaj bi bilo potrebno storiti? Pozno je že. Ko ti nek besedni zaklad pride v navado, 

ga je težko nadomestiti  s pravilno,  slovensko besedo. To velja tako za prevzete 

angleške besede, kot za grde besede in kletev. Naloga staršev doma je, da bi morali 

biti najprej oni dober zgled svojim otrokom, naloga učiteljev pa tudi najprej zgled, 

potem pa dosledno opozarjanje.«

– »Potrebno bi bilo periodično izobraževanje, ki te opomni na določene posebnosti in 

ti da primerno orodje za odpravljanje le teh.«

– »Morali bi biti bolj vztrajni, dosledni, zoprni in jih popravljati ob napakah. No, s 

tem pa bi na zavirali otroško ustvarjalnost, domiselnost … «

– »Za boljši položaj jezika bi bila potrebna dosledna raba knjižnega jezika v šolah in 

strožji oz. kritičen odnos do nepravilne rabe, hkrati pa tudi odpravljanje napak …«

– »Naša naloga je,  da kljub vsej tehnologiji  vztrajamo pri  zastavljenih ciljih,  se s 

svojim lastnim vzgledom potrudimo in motiviramo učence. Pri vseh zagotovo ne 

bomo vedno uspešni, dajmo pa možnost vsem tistim, ki so še vodljivi in sledijo 
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našim dobrim namenom in seveda se moramo zavedati, da je to naše poslanstvo.«

– »Potrebno bi bilo še bolj ozavestiti tako starše kot vzgojitelje in učitelje (posebno 

tiste, ki ne poučujejo slovenščine) o pomenu pravilne rabe jezika, spodbujati starše 

v  predšolskem obdobju  k  branju  zgodb,  v  času  šolanja  pa  za  branje  navdušiti 

otroke, več pozornosti nameniti pravilni rabi slovenščine v javni rabi, …«

– »Za boljši položaj jezika bi bila potrebna dosledna raba knjižnega jezika v šolah in 

strožji oz. kritičen odnos do nepravilne rabe, hkrati pa tudi odpravljanje napak.«

– »Otroci  bi  morali  pogosto  poslušati  branje  učitelja,  pri  pouku  imeti  skupinsko 

branje, se pogovarjati o prebranem (in preko tega razvijati jezikovne zmožnosti). 

Mislim, da je slovnice v osnovni šoli preveč – če otroci tako malo berejo in je tudi 

v šoli temu namenjenega sorazmerno malo časa, čemu pa služi? Osnovna šola je 

namenjena  postavljanju  temeljev.  Če se  uči  o  jeziku,  ni  pa  tudi  sistematičnega 

navajanja k branju, potem otroci res ne morejo napredovati.)«

– »Pravilna raba SKJ se vse manj upošteva tam, kjer bi se nujno morala (RTV, v 

parlamentu, na javnih nastopih, …). Za izboljšavo bi morali biti bolj dosledni pri 

rabi.«

– »Moje  mnenje  je  tako,  da  bi  morali  biti  mediji  vseh  vrst  prvi,  ki  bi  dosledno 

uporabljali  zborni knjižni  jezik,  prav tako pa tudi učitelji  v šoli  in vzgojitelji  v 

vrtcu, saj bi se tako otroci z zbornim jezikom srečali čim prej.«

Med anketiranimi  profesoricami in  profesorji  razrednega pouka so bili  tudi  taki,  ki  ne 

vedo, kako bi izboljšali situacijo, in taki, ki mislijo, da situacije ni potrebno izboljševati. V 

nadaljevanju navajam primere:

– »Res ne vem, kako rešiti  situacijo,  ki  je  rezultat  globalizacije.  Pa vso srečo pri 

iskanju rešitev!«
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– »To  je  uradni  jezik,  ki  na  razredni  stopnji  ne  omogoča  bližine  in  motivacije 

otrokom. Lahko jih le navajamo na izražanje, ki pa ga bodo uporabljali, ko bodo 

dozoreli in bodo v situaciji, ko ga bo potrebno uporabljati.«

– »Ne čutim potrebe, da bi se morala situacija izboljšati.«

– »Na  jezik  gledam  kot  na  živo  lutiteto,  ki  se  spreminja  s  časom.  Če  bi  bila 

nespremenljiva,  bi  še  danes  govorili  duri.  Seveda  ne  uporabljamo  nepismenih 

besed,  a  prav  tako  besede  kot  npr.  "kul,  ful"  obravnavam  kot  sprejemljivi  (v 

razredu).«

Precej anketiranih profesoric in profesorjev razrednega pouka povezuje knjižnopogovorni 

jezik z domačnostjo, s toplino, s sproščenim vzdušjem ipd., kar pa se mi zdi nesmiselno in 

zmotno. Tudi v zbornem jeziku lahko izražamo svoja čustva, opažanja in občutke. Naloga 

profesoric in profesorjev je, da učencem predstavijo zborni jezik tako, da se bodo znali v 

njem  sproščeno  izražati  in  ga  uporabljati  tekom  vsakdana.  Nikakor  pa  se  mi  ne  zdi 

sprejemljivo, da profesorica oz. profesor dovoljuje in celo odobrava rabo angleških besed. 

Pri odgovoru istega vprašanega tudi nisem razumela, kaj misli s tem, da na jezik gleda kot 

na živo lutiteto (dokaza o obstoju besede »lutiteta« nisem našla, prav tako pa nisem mogla 

ugotoviti, ali gre za izpeljanko iz katerega drugega jezika). 

S  to  analizo  sklenem  interpretacijo  rezultatov.  Sledi  sklep,  v  katerem  bom  povzela 

ugotovitve in jih povezala s postavljenimi cilji.
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10 SKLEP

Z raziskavo sem želela ugotoviti, v kolikšni meri univerzitetne diplomirane profesorice in 

univerzitetni diplomirani profesorji  razrednega pouka uporabljajo zborni knjižni jezik v 

celotnem vzgojno-izobraževalnem procesu. Dosledna raba slovenskega knjižnega jezika se 

mi zdi izredno pomembna, zato sem želela raziskati tudi, ali so profesorice in profesorji 

razrednega pouka enakega mnenja in  ali  so dosledni  tako pri  svojem izražanju kot pri 

izražanju svojih učencev. Ugotoviti sem želela še, ali se pri tem čutijo dovolj izobražene 

oziroma usposobljene ali menijo, da bi se morali dodatno usposabljati in obnavljati svoje 

znanje  slovenskega  jezika.  Prav  tako  me  je  zanimalo,  kakšna  je  trenutna  situacija  v 

osnovnih  šolah  in  kako  pogosta  se  zdi  profesoricam in  profesorjem razrednega  pouka 

nepravilna raba slovenskega knjižnega jezika ter kje oziroma v čem vidijo vzroke zanjo.

V  raziskavi  je  sodelovalo  200  univerzitetnih  diplomiranih  profesoric  in  profesorjev 

razrednega  pouka iz  61  slovenskih  osnovnih  šol.  Po  pričakovanjih  so  vzorec  v  večini 

sestavljale profesorice, profesorjev je bilo le 5. Anketiranke in anketiranci so bili številčno 

enakomerno  razporejeni po razredih, ki jih poučujejo. Prav tako je bil vzorec približno 

enako razporejen glede na število let poučevanja. Večja odstopanja so bila le v njihovi 

starosti,  kjer  je  bilo  zelo  malo  tistih  mlajših  od  25  in  starejših  od  55  let.  Anonimni 

vprašalnik, ki so ga izpolnjevali, je bil sestavljen iz dvanajstih vprašanj zaprtega tipa, treh 

vprašanj kombiniranega  tipa in enega vprašanja odprtega tipa. Pridobljene podatke sem 

smiselno  uredila  in  predstavila  s  stolpičnimi  diagrami  in  jih  pri  analizi  pretvorila  v 

odstotke. Odgovore na vprašanje odprtega tipa sem smiselno uredila v posamezne skupine 

in  jih  prav  tako  predstavila  s  stolpičnim diagramom.  Nekatere  odgovore  na  vprašanje 

odprtega tipa in pojasnitve oziroma utemeljitve na vprašanja kombiniranega tipa sem pri 

analizi tudi dobesedno navedla.

Ugotovila  sem,  da  se  večini  anketiranih  profesoric  in  profesorjev  razrednega  pouka 

nepravilna raba slovenskega knjižnega jezika v šolah zdi pogosta. Odgovore na vprašanje 

so  morali  tudi  utemeljiti.  Pri  teh  me  je  presenetilo,  da  so  bili  odgovori  ravno  tistih 

vprašanih, ki se jim nepravilna raba knjižnega jezika ne zdi pogosta, zapisani slovnično 
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zelo nekorektno. Pri tem ne mislim le na napačen zapis vejice ali odsotnost tega zapisa, 

temveč  gre  za  napake,  kot  so  npr.  nepravilna  raba  povratnega  svojilnega  zaimka  in 

nepravilno sklanjanje samostalnika otroci.  (Glede na to,  da so profesorice in profesorji 

razrednega pouka zaposleni v osnovnih šolah in da sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem 

procesu ter da so ljudje, s katerimi so v interakciji večino službenega časa, njihovi učenci, 

ki  so  še  vedno  otroci,  se  mi  zdi  nepravilno  sklanjanje  te  besede  nesprejemljivo.)  Pri 

utemeljitvah  odgovorov  tistih  profesoric  in  profesorjev  razrednega  pouka,  ki  se  jim 

nepravilna raba slovenskega knjižnega jezika zdi pogosta, tako kritičnih slovničnih napak 

nisem zasledila. 

Pri naslednjem vprašanju sem profesorice in profesorje razrednega pouka spraševala, ali 

poznajo razliko med zbornim knjižnim jezikom in knjižnim pogovornim jezikom. Na prvi 

pogled so bili rezultati videti zelo obetavno, saj je le slaba četrtina profesoric in profesorjev 

razrednega pouka odgovorila, da razlike ne pozna. Žal pa sem pri utemeljitvah odgovorov 

ugotovila, da je zelo veliko tistih, ki menijo, da razliko poznajo, a je v resnici sploh ne ali 

pa imajo o njej napačno predstavo. Nekatere razlage so bile popolnoma nesmiselne in jih 

kljub  trudu nisem mogla  razumeti.  Na primer,  da  je  zborni  jezik  govor  z  izgovarjavo 

knjižnega jezika. Nekateri menijo tudi, da je knjžnopogovorni jezik ljubljanščina ali da je 

knjižnopogovorni jezik zborni knjižni jezik. Precej pa je bilo tudi takih, ki menijo, da je 

knjižni pogovorni jezik tisti, v katerem bi moral potekati pouk. Rezultati so me razočarali 

in se mi zdijo zaskrbljujoči, saj menim, da je poznavanje razlike del splošne izobrazbe, kaj 

šele  tako  usmerjene,  kot  so  je  bile  deležne  univerzitetne  diplomirane  profesorice  in 

univerzitetni diplomirani profesorji razrednega pouka. 

Pri  naslednjem  vprašanju  so  anketirane  profesorice  in  profesorji  razrednega  pouka 

odgovarjali, v katerem jeziku poučujejo uro slovenščine. Presenečena sem ugotovila, da jih 

dobra  polovica  slovenski  jezik  poučuje  v  knjižnopogovornem jeziku  in  precej  manj  v 

zbornem knjižnem jeziku, nekateri pa celo ne vedo, kateri jezik uporabljajo. Predvidevam, 

da izhajajo rezultati iz dejanskega nepoznavanja razlike med knjižnima jezikoma, ki se je 

pokazala že pri prejšnjem vprašanju. Menim, da bi se profesorice in profesorji razrednega 

pouka  morali  zavedati,  kateri  jezik  uporabljajo  in  bi  morali  med poukom oziroma pri 

poučevanju vseh predmetov uporabljati zborni knjižni jezik, saj je šola eno redkih okolij, v 
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katerem lahko otrok  pride v stik z zborno slovenščino.

Zanimivi so bili odgovori na vprašanje o doslednosti rabe slovenskega knjižnega jezika. 

Več kot polovica anketiranih profesoric in profesorjev razrednega pouka je odgovorila, da 

je pri rabi dosledna in iz rezultatov navezujočega vprašanja je razvidno tudi, da se jim zdi 

dosledna raba slovenskega knjižnega jezika v šoli pomembna. Vprašanje je le, ali vedo, pri 

čem so dosledni, če pri predhodnem vprašanju niso poznali niti razlike med zbornim in 

knjižnopogovornim jezikom. V povezavi z naslednjima vprašanjema je zanimivo tudi, da 

več kot polovica vprašanih ne čuti potrebe po dodatnem izobraževanju, čeprav bi ga po 

mojih  ugotovitvah  potrebovala.  Spodbudne  so  ugotovitve,  da  bi  se  dodatnega 

izobraževanja o pravilni rabi slovenskega knjižnega jezika udeležila več kot polovica vseh 

vprašanih. Iz teh ugotovitev sklepamo, da se anketirane profesorice in anketirani profesorji 

razrednega pouka zavedajo,  da potrebujejo dodatno izobraževanje,  čeprav so večinoma 

odgovorili, da ga ne potrebujejo (verjetno jim je bilo težko priznati lastne primanjkljaje v 

znanju). 

Spodbudno je  tudi  to,  da se  skoraj  vsem anketiranim profesoricam in  profesorjem zdi 

zgodnje  poučevanje  slovenskega  knjižnega  jezika  pomembno.  Utemeljitve  podanih 

odgovorov so si bile precej podobne. Strinjajo se, da je šola okolje, kjer bi učenci morali 

prihajati  v stik z zborno slovenščino, se je tudi učiti  ter  ob tem imeti  ustrezne zglede. 

Vprašani pravijo, da bi z učenjem slovenščine morali začeti že vzgojitelji v vrtcu, saj so 

mlajši otroci bolj dojemljivi za učenje jezika, znanje pa bi v šoli postopoma nadgrajevali. 

Izmed  vseh  pojasnjenih  odgovorov  je  izstopal  odgovor  vprašanega,  ki  se  mu zgodnje 

poučevanje slovenščine ne zdi pomembno. Pravi, da otrok ne bi smel biti obremenjen s 

pravili in da bi moral biti poudarek na sproščenem govoru. Pri tem je v povedi besedo 

poudarek zapisal povdark. 

V  vprašalniku  sem  navedla  tudi  trditev,  da  s  pravilno  in  dosledno  rabo  slovenskega 

knjižnega  jezika  v  vzgojno-izobraževalnem procesu  omogočamo  učenkam in  učencem 

razvijanje jezikovnih zmožnosti. Z njo so se strinjale skoraj vse anketirane profesorice in 

vsi anketirani profesorji razrednega pouka, kar se mi zdi spodbudno. Spodbudno je tudi to, 

91



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                     Gombač, Leona; diplomsko delo

da prav tako skoraj vsi vprašani vedno ali vsaj pogosto svoje učence ob nepravilni rabi 

slovenskega knjižnega jezika popravljajo in jim svoj popravek tudi obrazložijo.

Pri vprašanju, ali imajo znotraj pouka organizirano t. i. minuto za jezik, me je zanimalo, ali 

posvetijo  nekaj  minut  časa  (podobno  kot  je  minuta  za  zdravje)  slovenskemu  jeziku, 

njegovim  posebnostim  ipd.  Tovrstno  dejavnost  ima  organiziranih  13  vprašanih.  Tak 

rezultat  sem  predvidevala,  a  hkrati  upam,  da  je  vprašanje  pri  ostalih  anketiranih 

profesoricah in profesorjih razrednega pouka sprožilo razmišljanje v tej smeri in da bo v 

prihodnje več tistih profesoric in profesorjev razrednega pouka, ki bodo v pouk vključili 

nekaj minut na teden, ki bodo namenjene dodatnemu izobraževanju slovenskega jezika. 

Zadnje vprašanje anketnega vprašalnika je bilo odprtega tipa. Vprašane sem prosila naj na 

kratko  opišejo,  kaj  je  po  njihovem  mnenju  vzrok  vse  pogostejše  nepravilne  rabe 

slovenskega knjižnega jezika in kaj bi bilo potrebno storiti, da bi se situacija izboljšala. 

Ugotovila  sem,  da  vidijo  razlog  za  to  predvsem  v  lastni  nedoslednosti  oziroma  v 

nedoslednosti  svojih  sodelavcev,  krivijo  pa  tudi  govor  v  medijih  in  učenčevo  domače 

okolje (starši,  narečje …). Skladno z vzroki so navedli tudi predloge izboljšav, in sicer 

pravijo, da bi morali biti profesorji pri svojem delu bolj dosledni, potrebno pa bi bilo tudi  

dodatno  izobraževanje  in  izpopolnjevanje  na  področju  slovenskega  knjižnega  jezika. 

Pričakovala sem drugačna opažanja. Menila sem, da bo večina anketiranih profesoric in 

profesorjev razrednega pouka za trenutno situacijo krivila medije ali sodobne tehnologije 

in da vzrokov ne bo iskala v sebi. Spodbudno je, da se vprašani zavedajo, da je doslednost 

pri  rabi  slovenskega  knjižnega  jezika  zelo  pomembna  in  da  bi  se  želeli  dodatno 

izobraževati ter tako učencem nuditi optimalne pogoje za učenje jezika.

Na  tem  mestu  lahko  na  podlagi  ugotovitev  strnemo,  da  raba  slovenskega  zbornega 

knjižnega jezika v osnovnih šolah ni  tako razširjena,  kot  bi  morala  biti,  a  se  vprašani 

zavedajo  pomembnosti  zgodnjega  poučevanja  knjižnega  jezika  in  si  prizadevajo  za 

njegovo dosledno rabo na področju celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Strategije 

za  izboljšanje  svojih  jezikovnih  zmožnosti  vidijo  v  dodatnem  izobraževanju  in 

vseživljenjskem izpopolnjevanju. Za izboljšanje jezikovnih zmožnosti svojih učencev pa 
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predlagajo  več  branja  kakovostne  literature  in  izobraževanje  njihovih  staršev  o 

pomembnosti knjižnega jezika. 

Naj  sklenem  z  mislijo,  da  sem  pri  obravnavi  literature  in  pisanju  diplomskega  dela 

ugotovila, da se je na področju slovenskega knjižnega jezika v šolstvu v preteklih letih 

naredilo že zelo veliko. Zavedam se in zavedajo se tudi anketirane profesorice in profesorji 

razrednega pouka, da bo potrebno še veliko storiti, če bomo želeli v celoti povrniti vlogo 

slovenskega knjižnega jezika kot učnega jezika, temeljnega učnega predmeta in osrednjega 

povezovalnega jezika v vzgojno-izobraževalnem procesu. Menim, da bi bilo v prihodnosti 

potrebno zagotoviti  obvezno stalno strokovno spopolnjevanje profesoric in  profesorjev 

razrednega  pouka  s  področja  slovenskega  knjižnega  jezika  (med  drugim  razvijanje 

jezikovne  zmožnosti,  upoštevajoč  vse  jezikovne  ravnine),  dvig  bralne  kulture  med 

strokovnimi  delavkami  in  delavci  v  vzgoji  in  izobraževanju,  česar  posledica  bi  bila 

nedvomno višja raven (bralne) pismenosti, na fakultetah, ki izobražujejo učiteljski kader, 

pa bi bilo nujno dvigniti pričakovanja do prihodnjih profesoric in profesorjev (razrednega 

pouka)  tudi  z  zgledom  vseh  pedagoginj  in  pedagogov,  ki  jih  učijo:  z  zgledno  rabo 

slovenskega knjižnega jezika,  ki  ima za  podstat  izjemno visoko stopnjo bralne  in  tudi 

siceršnje kulture in omike. Prav slednje na univerzi pogosto umanjka.
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Priloga: Anketni vprašalnik
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Spoštovani,

sem študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer razredni pouk, in pišem 

diplomsko delo, ki temelji na ugotavljanju stališč profesorjev in profesoric razrednega 

pouka do rabe slovenščine kot učnega jezika. 

Zanima me predvsem, v kolikšni meri uporabljate knjižni jezik izven samega pouka 

slovenskega jezika, zato Vas vljudno prosim, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite 

kratek, anonimni vprašalnik.

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.

Leona Gombač
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Na     kateri     osnovni     šoli     poučujete?  

                                                                                                                                  

1. Spol

a)   ŽENSKI.

b)   MOŠKI.

2. Starost

a)   DO 25 LET.

b)   OD 26 DO 35 LET.

c)   OD 36 DO 45 LET.

č)   OD 46 DO 55 LET.

d) NAD 55 LET.

3. Koliko let poučujete? 

a)   DO 5 LET.

b)   OD 6 DO 10 LET.

c)   OD 11 DO 15 LET.

č)   OD 16 DO 20 LET.

d)   OD 21 DO 25 LET.

e)   VEČ KOT 26 LET.   

4. Kateri razred poučujete?

a)   1.

b)   2.

c)   3.

č)   4.

d)   5.
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5. Ali se Vam zdi nepravilna raba slovenskega knjižnega jezika v šoli pogosta?

a)   DA.

b)   NE.

c)   NE VEM

Prosim, pojasnite svoj odgovor.

                                                                                                                                  

6. Ali poznate razliko med zbornim knjižnim jezikom in knjižnim pogovornim jezikom?

a)   DA.
b)   NE.

V kolikor je Vaš odgovor pritrdilen, prosim, pojasnite razliko.

                                                                                                                                  

7. Kateri knjižni jezik uporabljate, ko učite uro slovenščine?

a)   ZBORNI KNJIŽNI JEZIK.

b)   KNJIŽNI POGOVORNI JEZIK.

c)   NE VEM.

8. Ali slovenski knjižni jezik uporabljate dosledno? 

a)   DA.

b)   NE.

c)   NE VEM.

9. Prosim, ocenite, v kolikšni meri je pravilna in dosledna raba slovenskega knjižnega 

jezika v šoli pomembna.

a)   ZELO POMEMBNA.

b)   POMEMBNA.

c)   SE NE MOREM ODLOČITI.
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č)   NI POMEMBNA.

d)   SPLOH NI POMEMBNA.

10. Ali čutite potrebo po dodatnem izobraževanju oziroma izpopolnjevanju svojega znanja 

slovenskega jezika?

a)   DA.

b)   NE.

11.  Ali bi se udeležili dodatnega izobraževanja o pravilni rabi slovenskega knjižnega 

jezika, če bi imeli to možnost?

a)   DA.

b)   NE.

c)   NE VEM.

12. Ali menite, da je zgodnje poučevanje slovenskega knjižnega jezika pomembno? Zakaj?

a)   DA.

b)   NE.

                                                                                                                                  

13. Ali imate znotraj pouka organizirano t. i. minuto za jezik?

a)   DA.

b)   NE.

14. V kolikšni meri svoje učence ob nepravilni rabi slovenskega knjižnega jezika popravite 

in jim svoj popravek tudi obrazložite?

a)   VEDNO.

b)   POGOSTO.

c)   VČASIH.

č)   REDKO.

d)   NIKOLI.
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15. S pravilno in dosledno rabo slovenskega knjižnega jezika v vzgojno-izobraževalnem 

procesu omogočamo učenkam in učencem razvijanje jezikovnih zmožnosti.

a)   SE POPOLNOMA STRINJAM.

b)   SE STRINJAM.

c)   SE NE MOREM ODLOČITI.

č)   SE NE STRINJAM.

d)   SE SPLOH NE STRINJAM.

16.  Na  kratko  opišite,  kaj  je  po  Vašem mnenju  vzrok  vse  pogostejše  nepravilne  rabe 

slovenskega knjižnega jezika in kaj bi bilo potrebno storiti, da bi se situacija izboljšala.

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

106


