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Slovenščina v tržni komunikaciji

 Ustvarjalno oglaševanje v obojestransko korist in 
zabavo:

 prenovljeni rek v oglaševalskem sloganu: Ne vrzi puške 
v sladkorni trs ….in lahko bi nadaljevali … in reci 
sladkorni ne!

• http://bimbo.blog.siol.net/2012/08/16/za-vsakim-vogalom-zgodba-%E2%80%93-4/

 t. i. fulkul govorica: Lačen si ful drugačen … Lačen si 
zelo ful drugačen … Lačen si ful zelo drugačen … Lačen 
si ful ful drugačen … Lačen si zelo zelo drugačen

http://bimbo.blog.siol.net/2012/08/16/za-vsakim-vogalom-zgodba-%E2%80%93-4/


Slovenščina v tržni komunikaciji

 Še drugi oglaševalski slogani: Snaga: čisto do 
vašega praga; Siol: svet ni eden, svetova sta 
dva; Fruc: totalno zmešan sok.
 Sklapljanje: pica datekap, malica k'rneki, 

ortounulo mobi, dofula ponudba, unulo
pripravljen, paket trizame, tvojihpetminut
agencija, nočindan trgovina.



Strokovna področja
 Izobraževanje oz. študijske programe se lahko uspešno 

internacionalizira le z izvirnimi in inovativnimi vsebinami, ki so 
rezultat dobre nacionalne raziskovalne politike in vrhunskih 
raziskovalcev, in nikakor ne npr. z uvajanjem angleščine.

 Najprej je treba začeti uresničevati skrb za kontinuiran razvoj 
strokovne slovenščine v visokošolskem izobraževanju, in šele 
potem se v smislu vzporednih predavanj spraševati o kompetencah 
slovenskih predavateljev za strokovni angleški jezik. 

 Bo tudi pri udejanjanju druge resolucije o nacionalni jezikovni 
politiki (2014–2018) ostalo zgolj pri predvidevanjih in zasnovah 
predmeta o strokovno-znanstveni knjižni slovenščini, terminološko, 
žanrsko in retorično prilagojeni za posamezne visokošolske študijske 
programe? Za ta namen aktualna resolucija med drugim predvideva 
učni načrt za strokovno-znanstveno pisanje, načrt usposabljanja 
učiteljev in izdelavo visokošolskih učbenikov (izvirnih in prevedenih).



Strokovna področja
 Zares aktivnejše in intenzivnejše razmišljanje o 

boljšem jezikovnem osveščanju pravnikov je 
spodbudila šele potreba EU, kjer je nuja boljšega 
znanja tudi lastnega jezika vključena zgolj posredno v 
druge potrebe »medkulturnega komuniciranja«.

 Obseg znanstvenih besedil v izvirni strokovni 
slovenščini se opazno manjša na račun prvenstvenih 
angleških objav. Zaradi tega določena pri nas mlajša oz. 
še uveljavljajoča strokovna področja, npr. biogoriva, 
robotika, fotografija, nimajo možnosti celovito razviti 
tipološko razčlenjenost strokovnih besedil v smislu 
znanstvenosti, poljudnoznanstvenosti in praktične 
strokovnosti.



Strokovna področja
 Živa je zlasti praktičnostrokovna slovenščina, vedno bolj 

pa uhaja znanstvena slovenščina in posledično se bo to 
dogajalo še s poljudnoznanstveno slovenščino. To lahko 
potrdijo tudi naši terminologi in tudi stanje znanstvene 
periodike v Sloveniji. Stanovska društva še vzdržujejo 
periodiko z znanstvenimi prispevki tudi v slovenskem jeziku, 
npr. Elektrotehniški vestnik, Strojniški vestnik, Ventil, 
Zdravniški vestnik, Farmacevtski vestnik, do 1993 Vestnik 
slovenskega kemijskega društva (danes Acta Chimica
Slovenica), vendar vsebinsko tehtnejše raziskave so 
večinsko najprej napisane v tujem jeziku in praviloma 
odhajajo v tiste tuje strokovne časopise, ki so v prestižnih 
mednarodnih bazah. 



Besedno ustvarjanje

 Pisatelji, pesniki in prevajalci so potencialni 
tvorci, preizkuševalci in uporabniki kar 
najširših tvorbenih in pomenskih zmožnosti v 
jeziku.
 Novotvorjenke: Slovenijec, hudojček, všeček, 

sebek, vseenost, izolativnost, razsrediščenost, 
vsiljivo čivkanje na medmrežju (za: tvitanje na 
internetu), okostenevanje slovenščine ipd.
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