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Uvod 

 Okvir programa za jezikovno politiko 

 Jezikovnopolitična vizija 

 Nosilci dejavne jezikovne politike 

  

 
Trije med seboj usklajeni, samostojni in celoviti 
jezikovnonačrtovalni nacionalni programi: 
 
1) nacionalni program za jezikovno izobraževanje; 
2) nacionalni program za jezikovno opremljenost; 
3) nacionalni program za formalnopravni okvir jezikovne ureditve 

Republike Slovenije. 

Nacionalni program za jezikovno politiko 
2012-2016 



A Jezikovno izobraževanje 
 
Splošni cilji in ukrepi 
Slovenščina kot prvi jezik 
 V RS 
 Zunaj RS 
Slovenščina kot drugi in tuji jezik 
Jeziki manjšin in priseljencev v RS 
Tuji jeziki 
Govorci s posebnimi potrebami 
Jezikovna ureditev slovenskega visokega šolstva in znanosti 



B Jezikovna opremljenost  
 

Uvod 

Jezikovni opis  

Standardizacija 

Večjezičnost 

Jezikovne tehnologije  

Digitalizacija 

Govorci  s posebnimi potrebami 

 

 
C Formalnopravni vidiki slovenske jezikovne politike 



Opis jezika 

Cilj: Opis sodobne slovenščine, prilagojen govorcem z različnimi zmožnostmi na 
različnih stopnjah izobraževanja in z različnimi jezikovnimi potrebami. 

  
Ukrepa: 

 
• Sprejetje temeljnih usmeritev glede razvoja sodobnih jezikovnih priročnikov (5╼10 

let) na nacionalni ravni, ki akterjem na tem področju zagotavlja enakopravno 
soudeležbo pri vnaprej določenem mednarodno primerljivem razvoju. Program 
predpostavlja, da se s strani financerjev programa ustanovi nadzorno telo, ki skrbi 
za izdelavo programa, njegovo izvajanje ter za koordinacijo različnih virov 
financiranja. Program razvoja sodobnih jezikovnih priročnikov za slovenščino se 
sprejme najkasneje v roku enega leta od sprejema resolucije in nato dosledno 
izvaja po sprejeti dinamiki. 
 

• Oblikovanje prosto dostopnega spletnega portala z vsemi obstoječimi 
jezikoslovnimi podatki o sodobni slovenščini, namenjen splošnim uporabnikom in 
strokovni javnosti.  

  
Nosilci: ARRS, MVZT, MzK, MŠŠ. 
 



Standardizacija jezika 

Cilj: Izvajanje dejavnosti, s katerimi bodo govorcem slovenščine in tujim 
govorcem, ki se želijo naučiti slovenščine, zagotovljeni vsi pogoji, da se 
sporazumevajo v skladu z jezikovnim standardom. 

  
Ukrepi: 
• Sprejetje temeljnih usmeritev glede razvoja sodobnih standardizacijskih 

priročnikov in servisov, predvsem v luči novih medijev in spremenjenih 
navad uporabnikov standardizacijskih pripomočkov. Program razvoja 
sodobnih jezikovnih priročnikov za slovenščino se sprejme najkasneje v 
roku enega leta od sprejema resolucije in nato dosledno izvaja po sprejeti 
dinamiki. 

• Vzpostavitev svetovalnega telesa, ki deluje prek organiziranega spletnega 
portala. 

• Posodobitev kodifikacije v skladu s posodobljenim jezikovnim opisom.  
  
Nosilci: ARRS, MVZT, MzK, MŠŠ. 
 



Jezikovna norma knjižnega jezika je nasvet, ne obveza – in 
predvsem temelj osnovnega dogovora med pišočimi, nikakor 
ne zakon, ki bi moral biti brezpogojno izpolnjen. 
 
Breda Pogorelec, Slovenski knjižni jezik – norma in življenje, 2003 

Pravopis, manj kot predpis 

Pogorelčeva je – izhajajoč iz trditve , da je pravilo kljub svoji 
usmerjevalni naravi le odraz dejanskega stanja v jeziku – 
zavrnila apriorno nedotakljivost pravopisnih načel ter se 
zavzela za zmanjšanje avtoritativne veljave pravopisnega 
priročnika, saj bo “zlasti dobro rabil v glavnem tistim, ki ga 
bodo znali uporabljati kritično”. 
 
Helena Dobrovoljc, Pravopisje na Slovenskem, 2004, str. 80. 



N. V., skoraj 4 leta:  
MAORICA 

N. N., 22 let, kandidat za poklicnega gasilca:  
 
Gasilec je oseba, ki svoj poklic prinaša tudi domol. 



• delovanje ABS in ESC (ESP in podobno …) 

http://uk.autoblog.com/2011/06/01/video-safety-demonstration-shows-why-esc-is-about-to-become-law/


Minute za jezik, RTV SLO 



jest jes jazd js jas jst jaz 

jest jes jazd js jas jst jaz 

Standardizacija (in tradicionalno šolsko učenje standardne) pisne različice jezika: 

1. domneva: Za javno (pisno) rabo možna in smiselna samo ena standardna oblika 
jezikovnih sredstev. 

2. domneva: Javni diskurz se žanrsko/zvrstno ne ločuje po različnih pisnih oblikah jezikovnih 
sredstev, ampak je glede tega enoten. 

3. domneva: Raba standardne oblike jezika je dokaz dobre izobraženosti (in drugih 
pozitivnih vidikov) sporočevalčeve identitete, zagotavlja njegovo verodostojnost ipd. 

4. domneva: Dobra standardizacija jezika legitimizira jezikovno in narodno skupnost in ji 
zagotovi ustrezno mesto na mednarodnem prizorišču  



Sklenitev pravopisnosti 
(Pisanice, 1779) 





Jožef Muršec, Slovenija 1848, št. 27 

 

Prostim ino ponemčanim Slovencom po mestih, 
tergih, gradih ino po nemških mejah 

Kratka poverhna primera, kateri jezik je boljši ino 
popolnejši, ali slovenski ali nemški? 

 











Razno 

Usmerjenost, specializiranost jezikovnih priročnikov ali skupni 
splošni priročnik (spletni, knjižni, hibridni) za pisanje (in 
govorjenje) v knjižnem jeziku? 

 

So jezikoslovna dela za jezikoslovce ali za govorce in govorke? 

 

Slovenščina kot posebno težak, zahteven jezik, ki se ga je zelo 
težko naučiti in se ga le redko kdo nauči … 
 

Avtomatizacija urejanja površinske podobe jezika – rešitev ali 
pogreb? 

 



(Umetna) dilema 

Pravopis v: 

a) spoznavni, psiholingvistični razsežnosti: 
Na kakšen način pisna variantnost (na različnih ravneh oblikovanja 
besedila) dejansko vpliva na hitrost dojemanja informacij, na besedilno 
razumljivost ipd. 

 

b) simbolni, sociolingvistični razsežnosti: 
Bi moral biti pravopis namesto pri slovenščini obravnavan pri predmetu 
državljanska vzgoja in etika? 

 

 


