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Odnos do jezika v slovenskem jezikoslovnem prostoru in 
spremembe Zakona o visokem šolstvu 
 Motiv za študij prvega/maternega jezika 
◦ Motiv za učenje prvega jezika v OŠ 

 Motiv za študij tujega jezika 



 Raziskava Monika Kalin Golob, Marko Stabej, Mojca 
Stritar, Gaja Červ – naročena in izvedena 2012 (v: SSLJK 
51) 

 Aktualna raziskava o jezikovni politiki v RS (ZRC SAZU, 
Inštitut Frana Ramovša) 



Jezikovna politika visokega 
šolstva 

Nacionalna 
visokošolska 

politika 

Nacionalna 
jezikovna 
politika 

Ustava, 
zakoni 



 (1) Učni jezik je slovenski. 
 (2) Visokošolski zavod lahko izvaja študijske programe ali njihove dele v tujem 

jeziku, pod pogoji, določenimi s statutom. 
 (3) Visokošolski zavodi lahko v tujem jeziku izvajajo: 
 - študijske programe tujih jezikov, 
 - študijske programe, če se primerljivi študijski programi ali deli študijskih 

programov na visokošolskem zavodu izvajajo tudi v slovenskem jeziku, 
 - študijske programe ali dele študijskih programov, če pri njihovem izvajanju 

sodelujejo gostujoči visokošolski učitelji iz tujine ali je vanje vpisano večje število 
tujih študentov, 

 - skupne študijske programe, ki se izvajajo s tujimi izobraževalnimi institucijami, 
 - študijske programe, ki jih visokošolski zavodi izvajajo v tujini. 

 



 (4) Visokošolski zavodi skrbijo za razvoj slovenskega 
jezika kot strokovnega oziroma  

    znanstvenega jezika. 
 (5) Visokošolskim učiteljem, sodelavcem in študentom, 

ki so tujci ali Slovenci brez slovenskega državljanstva, 
se omogoči učenje slovenskega jezika. 

 



 [P]redlog, da bi slovenski profesor v slovenskih 
predavalnicah predaval slovenskim študentom v 
angleščini (= tujem jeziku), kar je abotno razmišljanje, 
nevredno vsakega Slovenca, kaj šele slovenskega 
intelektualca in univerzitetnega predavatelja. Del 
slovenske univerzitetne elite pa slovenskemu jeziku 
ne priznava več velike načelne vrednosti. Angleščina 
je boljša, potrebnejša, primernejša. Tako jezikovno 
odpadništvo je potrebno preprečiti, preden bi se 
lahko udejanjilo. […] Slovenski študent ima pravico na 
slovenski državni univerzi pravico poslušati 
predavanja v slovenskem jeziku. (Jesenšek 2016: 16)  

 



1. Študija primera: 20 študentov 2. stopnje slovenistike 
(2017) 

2. Anketa o odnosu do predmeta slovenščina v 5. razredu 
OŠ (160 učencev iz vse Slovenije; Dvojmoč, Fijavž, 
2017) 

3. Slovenščina na tujih univerzah (116 respondentov; 
Nidorfer Šiškovič, 2004) 

 



 Ugotoviti,  
◦ ali je ljubezen do 1./maternega jezika edini motiv ali eden od 

motivov za izbiro študija; 
◦ ali je ljubezen do jezika motiv za izbiro študija tujega jezika; 
◦ ali o ljubezni do jezika razmišljajo že osnovnošolci.   



na vprašanje Zakaj ste se odločili za študij slovenščine? 
odgovarjajo: 
◦ zaradi dobrih profesorjev v osnovni in srednji šoli;  
◦ zaradi povezave obeh smeri;  
◦ zaradi želje po rabi pravilne slovenščine v javnosti;  
◦ zaradi nujnosti (ker druga smer ni enopredmetna) in radovednosti;  
◦ zaradi zanimanja za jezike;  
◦ zaradi zanimanja za poučevanje;  
◦ zaradi ljubezni do književnosti in javnega govornega nastopanja;  
◦ ker rada berem, ker sem želela o literaturi in jeziku izvedeti več;  



◦ zaradi ljubezni do slovenščine (zlasti književnosti) in zaradi 
želje poučevati;  
◦ zaradi ljubezni do jezika. 











 slovenščina mi je všeč, me zanima, ni pretežka (ok. 60 
odgovorov), 

 zaradi zaposlitve (12),  
 všeč so mi (slovanski) jeziki na splošno (15),  
 osebne zveze (16),  
 po naključju (6) 



 Pogost motiv za učenje jezika ljubezen,  
 pomembni sta tudi socializacijska in  
 pragmatična vloga. 



 
 https://www.youtube.com/watch?v=PzvXhUeldzE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PzvXhUeldzE
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