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LANI - LETOS

 Slovenščina – orodje človeškega 

dialoga: slovanski jeziki živo izražamo  

poleg izkustvenega stika s resničnostjo 

tudi osebni doživljajski odnos; 

slovenščina celo z izražanjem v dvojini.

 Doživljati sebe, druge ljudi in svet, s tem 

pa govoriti jezik in komunicirati, se vse 

življenje učimo v družini.



JEZIK JE GLAVNO ORODJE ZA 

OBČEVANJE – KOMUNICIRANJE

 Komuniciranje je človeška prednost 
pred ostalo naravo.Tri milijone let s 
komuniciranjem ustvarjamo 
človeško kulturo.

 Kako komuniciramo? Na tri načine:

z vedenjem, z dejanji, z jezikom –
vsi trije načini so nujno potrebni.



VEDENJE –
NAJBOLJ PRVINSKO KOMUNICIRANJE

 geste, mimika, drža telesa, gibanje...

 nebesedna govorica vedenja je 
prvinska, celostna, doživljajska

 odločilna za sožitje med ljudmi, za 
odnose in sodelovanje

 naučimo se je s posnemanjem –
odločilna je rodna družina



DEJANJA –
ODLOČILNO KOMUNICIRANJE

 dobra ali slaba dejanja, ki jih storimo 

drugemu ali zanj so odločilna oblika 

komuniciranja

 v sodobni komunikologiji zatajena oblika

 delujejo tudi, ko vedenje in besede ne

 v dolgotrajnem sožitju (npr. družini) so 

najbolj trden način komuniciranja 



JEZIKOVNA GOVORICA –
GLAVNO KOMUNICIJSKO ORODJE

 besede in njihove povezave so orjaški 
sistem simbolov – z njim si med seboj 
posredujemo misli, čustva … vse 
doživljanje, spomine in načrte, konkretno 
in abstraktno

 govorica je pogoj in kazalec človekovega 
osebnega in vrstnega človeškega 
razvoja, narodov in njihovih kultur



POMEN GOVORICE

• Konfucij (pred 2.500 leti): Česa se najprej lotiti za modro in 
uspešno upravljanje skupnosti?
»Zagotovo razčiščenja pojmov.«

»Če pojmi niso točni, potem besede ne ustrezajo;
če besede ne ustrezajo, se dejanja ne uresničijo;
če se dejanja ne uresničijo, potem morala in umetnost ne 
uspevata;
če morala in umetnost ne uspevata, kazni ne zadevajo prav;
če kazni ne zadevajo prav, potem ljudstvo ne ve, kam naj 
človek položi roke in noge.
Zato naj plemeniti skrbi za to, da bo vsekakor znal pojme 
spraviti do prave besede in svoje besede na vsak način 
uresničiti v dejanjih. Plemeniti ne trpi, da je v njegovih 
besedah nekaj v neredu.«

• Danes: analiza jezika (N. Chomski), rast in terapija 
družinskega odnosa …



TRIJE NAČINI

BESEDNEGA KOMUNICIRANJA

1. klepet

2. delovni ali poslovni pogovor

3. osebni pogovor



KLEPET

 pogovor o čemerkoli, kar je obema 
zanimivo, za življenje in sožitje ne 
bistveno

 služi sprostitvi, razvedrilu, 
sproščenemu druženju, 
spoznavanju

 ne sme nikomur škoditi

 se ga spontano navadimo in ne 
učimo



DELOVNI POGOVOR

 posredovanje sporočil za delo, 
sodelovanje, organizacijo življenja in 
sožitja, učenje in izobraževanje, 
zaslužek, zadovoljevanje potreb, 
preživljanje …

 se meri s časom, denarjem, pravicami, 
dolžnostmi …“Čisti računi, dobri prijatelji”

 danes se ga učimo; odkrivamo 
zakonitosti in pravila uspešnega 
delovnega pogovora v poslovnem svetu 
in v družini



OSEBNI POGOVOR

 se dogaja v ozračju osebne bližine  dveh ali 

majhne skupine

 osebni odnos: od-nesem sebe drugemu v dar, 
sprejemam od drugega dar, drugega kot dar; 
izkušnje, doživljanje, stiske … brez občutka 

zadolženosti in preračunljivosti

 je vezivo za povezovanje v občestvo, ki nas 

učlovečuje in počlovečuje

 danes se je lepega osebnega pogovora  treba 

in možno učiti – zlasti osebnega pogovora v 

družini



V vsakem sožitju so vse tri oblike govorjenja

nepogrešljive, vendar ne enakomerno.

V delovnem razmerju prevladuje poslovni pogovor,

osebnega pogovora je le za začimbo.

V družinskem sožitju mora biti stalno zadostna mera 

osebnega pogovora, da družina obstane in izpolni 

svoje poslanstvo, seveda pa je tudi v družini 

nemogoče preživeti brez velike količine dobrega 

delovnega dogovarjanja.

V prijateljevanju morda prevladuje klepet, vsekakor 

pa osebni pogovor nad delovnim.



KJE SE UČIMO KOMUNICIRATI:

- nebesednega vedenja,

- narediti drugemu dobro dejanje

- govorice – tega odločilnega orodja 

ali prepreke za lepo soţitje?

IN DOŢIVLJATI: 

– te edine osnove za komuniciranje

V družini!
“Človek je človeku človek po besedi.” 

A. Trstenjak



DRUŢINA DÁ MATERINŠČINO

 materinščina je rodno narečje, domač knjižni jezik 
je že drugi človekov jezik

 materinščina je najgloblja zareza v primarno 
oblikovanje človekovih možganov, osnova vse 
socializacije; živa ostaja še v starostni demenci 

 materinščina je prvinska psihosocialna dediščina 
družine, naučimo se je spontano s primarnim 
posnemanjem

 materinščina nam je navzven (socialno) temeljna 
struktura vedenja in izražanja, navznoter 
(psihološko) temeljna struktura mišljenja in 
celostnega doživljanja – to je edini vir vsega 
vedenja in ravnanja

MATERNI JEZIK – “MATERNO DOŢIVLJANJE”



DRUŢINA – ŠOLA JEZIKA
 Rodna družina – učiteljica govorne materinščine;

 Lastna družina

Če se človek v svoji družini zavestno usmerja v učenje celostnega 
doživljanja sebe, drugih ljudi, narave in kulture, se s tem usmerja tudi v 
nenehno plemenitenje svojega jezika in osebne kulture. Učinkovitega, to je 
dialoškega komuniciranja med ljudmi se vse življenje vadimo v 
vsakdanjem ozračju svoje družine. Dvig komuniciranja je danes temeljni 
pogoj za uspešno reševanje današnje demografske, ekonomske, ekološke 
in vrednotne krize.

 Na koncu tisočletne tradicije doživlja današnja družina globoko 
krizo vzorcev vedenja za medgeneracijsko prenašanje vrednot iz 
roda v rod.

Starejši in mlajši so negotovi tudi pri primarnem doživljanju in 
učenju maternega jezika in kulture.

Doživljanje in učenje slovenščine kot svojega osnovnega 
občevalnega jezika postaja tudi za rojene Slovence zadeva 
osebnega odločanja in zavestnega dela skozi vse življenje.

RODNA IN LASTNA DRUŢINA STA METROPOLA ČLOVEŠKIH

IZKUŠENJ – V TEJ METOROPOLI KRALJUJE MATERNI JEZIK 



KDO NAJ POMAGA DRUŢINI 

UČITI SLOVENŠČINO?

 Kako dosledno naj Slovenci varujemo 
slovenski jezik v javni rabi in kdo naj to izvaja?

 blok vprašanj v veliki raziskavi POTREBE, 
ZM0ŢNOSTI IN STALIŠČA, ki jih imajo 
prebivalci RS stari 50 in več let – ta 
predstavitev je prva objava

 reprezentativni vzorec 1.800 ljudi – predstavlja 
750.000 prebivalcev, osebno anketiranje na 
terenu  2010

 izvajalec raziskave Inštitut Antona Trststnjaka 
za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje



Ali menite, da bi morali imeti proizvodi, ki so v 

prodaji v Sloveniji, informacijo na ovoju 

tudi v slovenščini?

 DA – 99,5 % odgovorov

Kdo naj bi predpisoval obvezno informacijo v 

slovenščini?

 Republika Slovenija – 87,7 %

 Evropska unija – 10,1 %

Kdo naj bi to praktično izvajal?

 proizvajalec za domače proizvode, uvoznik za 
tuje – 68,3%

 prodajalec – 28,4 %



Kakšno je vaše stališče do mešanja tujih 

besed in besedil v vsakdanjo rabo v 

Sloveniji?

 78,1 %: Sem odločno proti temu – menim, 

da je treba ohraniti v vsakdanji rabi v 

Sloveniji lepo slovenščino

 17,3 %: Do tega sem neopredeljen: ne 

podpiram niti me ne moti

 2,2 %: Podpiram rabo tujih besed in besedil 

v vsakdanjem sporazumevanju v Sloveniji

 2,3 %: drugo 



Koliko se strinjate s trditvami?
povsem se 

strinjam (%)

delno se 

strinjam 

(%)

se ne 

strinjam 

(%)

Naučiti otroke lepe slovenščine v govorjenju in pisanju bi morala biti vrtcem in 

osnovnim šolam osnovna vzgojno-izobraževalna naloga. 
94,1 5,6 0,3

Državni in drugi uradniki v javni upravi so dolžni uporabljati lepo slovenščino. 94,0 5,3 0,7

Radio in televizija imata odločilni vpliv na slovenščino v vsakdanji rabi, zato bi se 

morala njuna moralna in pravna odgovornost do jezika povečati.
90,4 9,0 0,6

Inštituti in fakultete vseh znanstvenih in strokovnih smeri bi morali skrbeti za 

lepo strokovno slovenščino na svojem področju.
91,3 7,9 0,9

Obstoječi Sektor za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo bi moral imeti 

pristojnosti in sredstva za učinkovito skrb za lepo slovenščino v vsakdanji rabi.
84,3 13,3 2,4

Inštitut za slovenski jezik pri SAZU bi moral javnosti redno posredovati svojo 

strokovno presojo javne rabe in smernice za ohranjanje lepe slovenščine.
84,1 13,8 2,1

Civilna društva, ki s svojo dejavnostjo razvijajo in podpirajo rabo lepe slovenščine, bi 

morala država pri tem moralno in materialno podpirati.
81,6 16,0 2,4

Inšpektorji in sodišča bi morali z nadzorom in kaznovanjem skrbeti za lepo 

slovenščino v javni rabi.
74,8 17,2 8,0

Odločilno vlogo pri ohranjanju lepe slovenščine v vsakdanji rabi v prihodnje bo 

imela družina.
82,5 15,8 1,8

Vir: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, 2010, N = 1.047.



Prebivalstvo Slovenije, ki je staro 50 let in več, plebiscitarno z 99 % in več

izraža svoje stališče, da je osnovna dolžnost države Slovenije

varovati slovenski jezik, skrbeti za njegov razvoj

ter za pravilno in lepo rabo v javnosti.

To dolžnost mora izvajati preko svojih ustanov:

1. vrtcev in osnovnih šol – da naučijo otroke lepe slovenščine v govorjenju 
in pisanju;

2. državnih uradnikov – da v javni rabi uporabljajo lepo slovenščino;

3. fakultet in inštitutov vseh znanstvenih in strokovnih smeri – da skrbijo 
za lepo strokovno slovenščino na svojem področju;

4. televizije in radia – ki morata zaradi svojega odločilnega vpliva na 
slovenščino v vsakdanji rabi povečati svojo odgovornost do jezika.

Vsakokratna izvoljena slovenska oblast

ima torej legitimno pravico in dolžnost, da od svojih uradnikov,

zobraževalnih in vzgojnih služb ter javnih občil

zahteva rabo in učenje pravilne in lepe slovenščine.



DRUŢINA

BO IMELA ODLOČILNO VLOGO 

PRI PRIHANJANJU SLOVENŠČINE

 tako meni nad 98 % anketirancev – več 
kot je rojenih v Sloveniji (89,4 %)

 predvsem učenje lepega, doživetega 
govorjenja – prevladujoč šolski trening 
esejske kritičnosti je poguben za sožitje

 izobraževalne ustanove, državna uprava 
in javna občila so pomočnik družini pri 
ohranjanju slovenščine v vsakdanji rabi 



SKLEP

Trden, pravilen in lep materin jezik je pogoj

za vseživljenjsko osebnostno rast in ravnotežje

ljudi, za njihovo urejeno sožitje in sodelovanje.

Tega pogoja ne more nadomestiti noben tuj jezik.

Materinščina v rodni in lastni družini

omogoča ljudem kakovostno komuniciranje.

S tem jim podari največji kos življenjske sreče.


