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Spodbuditi je treba razvoj 
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Kakšna naj bo socialdemokratska 

Slovenija jutrišnjega dne?  

SLOVENIJA slovenskega jezika 

in kulture, multikulturna in 

večnacionalna, v sozvočju z 

drugimi jeziki in kulturami 

Evrope in sveta.  

Naša prihodnost v EU je odvisna 

od tega, kolikor bomo znali 

razvijati lastno ustvarjalnost in 

skrbeti za materni jezik. 

Slovenski jezik nas definira kot 

narod, zato smo ga dolžni 

ohranjati in razvijati. 
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 osveščanje govorcev, izobraževanje 
 bralna pismenost 
 jezik v medijih, dosledna javna raba 
 kulturna politika, knjige, prevodi 
 e-slovarji, enciklopedije, učna gradiva 
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KONSERVATIVNE  
STRANKE 

S tem v zvezi sta pomembni tudi dve 

nesporni dejstvo, da so Veneti Slovani 

in da so njihovi napisi napisani v 

starem slovenskem jeziku, kar danes 

že priznava precejšen del evropske 

zgodovinske vede. 
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 aktivnejša jezikovna politika EU 
 zakonodaja 
 varuh slovenskega jezika  
 gradiva in programi za učenje slovenščine 
 raziskave jezika 
 novi izrazi, slovarji, topografija 
 kakovostna domača in tuja literatura 
 sinhronizacija filmov  
 več slovenske glasbe 
 podnaslavljanje vseh medijev  
 večja priljubljenost slovenščine v šoli 
 zgodnejše opismenjevanje 
 funkcionalna pismenost odraslih 
 branje in izražanje pri pouku drugih predmetov 
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Resolucija o 
varovanju 

slovenskega 
jezika, 1999 

Na zunaj se to najbolj vidi v nezadržnem 

vdiranju tujih besed, ki jih jezikovno slabo 

izobraženi in nezavedni ljudje stalno 

uporabljajo in pačijo slovenski jezik. 
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varovanju 
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jezika, 1999 

Pazljivo bomo ohranjali stoletne meje svoje 

etnične in kulturne identitete, hkrati pa bomo 

ohranjali tudi evropske raznolikosti, v katerih smo 

združeni. 
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migranti 

 tuji jeziki od vrtca 
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