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IZVLEČEK
Magistrska naloga govori o vlogi pravorečja, učenju govora in odnosu do učenja govornih
veščin v našem prostoru. Glavni namen naloge je opredeliti govorjeni jezik kot človekov
prepoznavni znak in uporabnika slovenskega jezika opomniti, da knjižna zvrst jezika v okolju
s

pestro

narečno

razslojenostjo

opravlja

pomembno

narodnoreprezentativno

in

narodnopovezovalno vlogo. Spraševala se bom o odnosu do pouka govora v našem prostoru, o
mestu pravorečja v izobraževalnem sistemu, predstavila orodja, s katerimi uporabniki
slovenskega jezika lahko pridobijo znanje o pravorečju ter na enem mestu zbrala najpogostejše
pravorečne težave in podala odgovore nanje.
V uvodu bom opredelila govorjeni jezik, predstavila razlike med pravorečjem in pravopisom,
knjižnim in neknjižnim jezikom, podala nasvete za pripravo na govorni nastop in ugotavljala
izvor pravorečnih napak. V praktičnem delu naloge bom s pregledom trenutno obstoječih
pravorečnih priročnikov ter spletnih virov, ki se ukvarjajo s pravorečjem in vplivajo na
oblikovanje podobe jezika pokazala, kako je norma definirana in v katero smer se razvija jezik
v rabi. Predstavila bom vsebino in način izvajanja izobraževalnih programov fakultet in Šole
retorike Ane Aleksandre in Zdravka Zupančiča, ki na govorno uresničevanje pripravljajo
bodoče javne govorce ter o se o pridobljenem znanju o pravorečju in govorni tehniki z metodo
intervjuja pogovorila z dramsko igralko, udeleženko Šole retorike in strokovnimi delavci
osnovne šole na Gorenjskem. V zaključnem delu naloge bom na enem mestu ponudila odgovore
na pogosto zastavljena pravorečna vprašanja.
Ključne besede: govorjeni jezik, pravorečna norma, priprava na govorni nastop, pravorečni priročniki in
izobraževanje, pravorečne težave
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ABSTRACT
Master thesis is about the role of oration and teaching of speech in our space. Main purpose is
to define spoken language as human recognition sign and to remind the user of Slovenian
language, that a literary genre of language in the environment with colourful dialect
stratification plays an important national representative and national liaison role. I will inquire
about the relation towards speech lessons, about the role of oration in our education system, I
will introduce the tools, which help the users of Slovenian language to gain the knowledge
about oration and I will collect the most common oration problems with the solutions in one
place.
In the introduction I will define spoken language, present the differences between oration and
orthography, the difference between literary and non-literary language, I will give advice for
preparation of oral presentation and I will inquire the source of mispronunciation. In Empirical
part I will present the Norm and the direction of language in use; with the help of Existing
manuals and Web Resource, which deals with orthoepy and influence creating language image.
I will present the content and the way of conducting Education Programme of Faculties and
School of Rhetoric by Ana Aleksandra and Zdravko Zupančič. There they educate future Public
speakers. I will use the method of interview with Drama actress and Professionals from Primary
school in Gorenjska region about orthoepy and speech technique. In the conclusion I will
present some orthoepic rules and some answers to common orthoepy issues.
Key words: spoken language, orthoepy norm, preparation for oral presentation, orthoepy manuals and
education, orthoepy issues
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UVOD
Sposobnost tvorjenja besedil je prednost, ki človeku daje možnost upovedovanja svojih misli.
V trenutku, ko želimo določeno misel ubesediti in posredovati poslušalcem, v svojem besednem
zakladu poiščemo označevalce, ki se nam zdijo najbolj ustrezni. Ko označevalce izberemo in
jih izgovorimo, misel materializiramo in približamo sebi. Pri govornem ustvarjanju izbranim
besedam živost dodajo še načini materializacije, tj.: barva, višina, moč glasu, vidni nebesedni
spremljevalci (mimika, očesni stik, kretnje, gibanje po prostoru) in, pri našem jeziku izredno
pomembna, izbrana jezikovna zvrst (knjižni ali neknjižni jezik). Vsota naštetih možnosti
realizacije vpliva na sprejemanje izrečenega pri poslušalcih, s katerimi ubesedene misli delimo,
jim jih prepuščamo v interpretacijo in sprejemamo odzive nanje.
Z govorom se uresničujemo v vseh življenjskih situacijah, zato bi se morali z njim zavestno
ukvarjati. Govorec, ki svoje misli posreduje ubrano, je vešč za uspešno komunikacijo v
kultiviranih odnosih v javnem življenju in si s tem pri sprejemnikih izbori izhodiščno prednost.

Za razmišljanje o kultiviranem jezikovnem izražanju me je navdihnila situacija, ob kateri sem
se ponovno zavedela pomembnosti seznanjanja z veščinami govornega ustvarjanja in,
predvsem v našem prostoru, pomembnosti izbora jezikovne zvrsti z ozirom na sprejemnika.
Udeležila sem se kulturnega dogodka, na katerem so pravljičarji pripovedovali zgodbe in
legende o Kralju Matjažu. Prva je nastopila pravljičarka, ki je z žametnim glasom, povedno
mimiko, smiselnimi intonacijskimi loki in, kot radi rečemo, lepo slovenščino, poslušalce
odpeljala naravnost v zlate kraljeve čase. Drugače je bilo, ko je na njeno mesto sedel
pripovedovalec z izrazito narečno obarvanim govorom, temu primernim intonacijskim lokom
in vsebino, polno šal. Smejali smo se vsaki besedi in ga jemali veliko manj resno. Če si
zamislimo, da bi omenjena pripovedovalca morala poslušalcem posredovati popolnoma enako
vsebino, bi glavno razliko med njima ustvarila jezikovna zvrst, ki sta jo za posredovanje izbrala.
Menim, da bi tudi v tem primeru govorca, vsaj na začetku, jemali različno resno. Govorec, ki
bi uporabljal knjižni jezik, bi imel pred govorcem z izrazitim narečnim govorom izhodiščno
prednost.
Ker izhajam iz okolja z izrazitim narečnim govorom sem si zastavila vprašanje, v katerih
situacijah uporabljam knjižno govorico in kako se ob tem počutim. Menim, da je name največji
pritisk za redukcijo narečnega govora začelo ustvarjati okolje v gimnaziji v Ljubljani, saj so
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nas, govorce z izrazitim narečnim govorom, pogosto izpostavljali, opozarjali in se včasih na
izrečene besede odzivali s posmehom. Na govor sem bila od takrat bolj pozorna in skušala
narečne prvine prikriti, vendar imam, predvsem pri javnem govornem nastopanju, še vedno
občutek, da govorim v izumetničenem jeziku in so izrečene besede zame tudi manj resnične. S
tem razlogom sem se odločila, da v magistrski nalogi raziščem trenutno podobo govorjenega
jezika v slovenskem prostoru, uporabnikom predstavim gradivo, s katerim bodo pridobili
pravorečno znanje in na enem mestu zberem najpogostejše pravorečne napake, s katerimi se
govorci srečujemo.

Namen, cilji in metode magistrske naloge
Namen
Namen magistrskega dela je opredeliti govor kot človekov prepoznavni znak; podobo knjižne
jezikovne zvrsti slovenskega jezika; definirati mesto pravorečja v izobraževalnem sistemu in
predstaviti orodja, s katerimi uporabniki slovenskega jezika lahko pridobijo znanje o
pravorečju.
Cilji
1. Najti in zbrati navodila, kako skrbeti za zdrav glas ter predstaviti dihalne vaje, vaje za
izgovorjavo in sprostitev telesa pred javnim govornim nastopom.
2. Zbrati navodila za pripravo govorne predloge za javno govorno nastopanje.
3. Poiskati, predstaviti in kritično opredeliti knjižne vire, v katerih uporabniki slovenskega
jezika lahko pridobijo znanje o pravorečju.
4. Poiskati druge (neknjižne) vire, s pomočjo katerih govorci pridobijo znanje o jeziku in
veščinah govorništva.
5. Pridobiti in narediti pregled vsebin predmetnikov fakultetnih izobraževalnih
programov, kjer se izobražujejo bodoči javni govorci.
6. Pridobiti mnenja strokovnih delavcev v osnovni šoli na Gorenjskem o poučevanju
pravorečnega znanja.
7. Sistematično zbrati najpogostejše pravorečne težave, s katerimi se uporabniki srečujejo
ter podati ustrezne rešitve.
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Metode in predstavitev gradiva
V prvem delu magistrske naloge prevladuje analitično-sintetična metoda: opis vloge
govorjenega jezika in pravorečja; zapis dihalnih in govornih vaj; predstavitev priprave na
govorno uresničevanje in opredelitev trenutnega iskanja soglasja med normo in predpisi.
V drugem delu je ponovno prevladovala analitično-sintetična metoda: predstavitev knjižnih in
neknjižnih virov za pridobivanje znanja o pravorečju; opis delovanja in prikaz vsebin šole
retorike; pregled vsebin predmetnikov fakultetnih izobraževalnih programov in prikaz
najpogostejših pravorečnih napak. V poglavjih o knjižnih in drugih virih sem uporabila
primerjalno metodo, odgovore na vprašanja o pravorečju in govorni tehniki sem od strokovnih
delavcev na osnovni šoli pridobila z metodo intervjuja.
Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in praktični del.
Teoretični del je sestavljen iz treh glavnih poglavij. V prvem poglavju opredelim pomen in
vlogo govorjenega jezika, opozorim na povezanost govorjenega in pisnega jezika v slovenskem
prostoru, opišem razliko med knjižno in neknjižno zvrstjo jezika in se sprašujem o ustrezni
terminologiji obeh zvrsti. V drugem poglavju se posvečam zvočni in vidni podobi govornega
ustvarjanja. V uvodu podajam nasvete, kako naj govorniki skrbijo za vitalnost svojega glasu in
opozorim na najpogostejše okvare. Nadaljujem z dihalnimi vajami, vajami za postavitev glasu
v sprednji del ustne votline in vajami za izgovorjavo, ki jih pojmujem kot glavno podporo
zvočni realizaciji govora. V zadnjem delu drugega poglavja podajam nasvete za pripravo
govorne predloge na govorni nastop in opozorim na besedni in nebesedni jezik govorjenega
besedila. V tretjem poglavju definiram trenutno podobo javnega govornega ustvarjanja. V
uvodu odkrivam izvor pravorečnih težav, ki jih opravičim s pomanjkanjem pravorečnega
gradiva in posledično pomanjkljivim izobraževalnim načrtom, ki vzgaja bodoče profesionalne
govorce ter predstavim poučevanje govorniških veščin v Šoli retorike Ane Aleksandre in
Zdravka Zupančiča. V zadnjih poglavjih opozorim na iskanje soglasij med normo in rabo pri
govornem jeziku in kot soustvarjalce aktualne podobe jezika opredelim internetne vire ter
pedagoškim delavcem podajam smernice za predajanje praktičnega pravorečnega znanja, tj.
»znanje jezika, ne znanje o jeziku« (Križaj Ortar 1999: 41).
Praktični del je sestavljen iz petih poglavij. V prvem pregledujem in primerjam vsebino knjižnih
pravorečnih priročnikov in v drugem predstavim neknjižne vire za pridobivanje znanja o
pravorečju. V tretjem poglavju opravim pregled in primerjavo vsebin predmetnikov fakultetnih
izobraževalnih programov, ki vzgajajo bodoče javne govorce in v četrtem podajam zapis
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intervjujev o pravorečju in govorni tehniki s strokovnimi delavci osnovne šole na Gorenjskem.
Peto poglavje vsebuje pregled najpogostejših pravorečnih težav, zbranih iz prej pregledanih
knjižnih in neknjižnih virov.

TEORETIČNI DEL
1. O govorjenem jeziku
Jezik je sredstvo, s katerim se ljudje uresničujemo kot družbena bitja. Pri sporazumevanju
izražamo svoje misli, želje, čustva, sodimo, prepričujemo in se odzivamo na vsebino sporočil
drugih. Komunikacijski tok poteka prek govornih in pisnih jezikovnih sredstev. Pravopisna
pravila uporabnikom omogočajo enoten grafični zapis sporočil, medtem ko pravorečna norma
okvirno določa enotno izreko knjižnega jezika (Urbančič 1987: 103).
Zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil razvijemo, če obvladamo temeljna jezikovna
znanja, med katera štejemo: poznavanje besednega zaklada (poimenovati stvarnost), slovnice
(povezovati besede v višje enote in vzpostavljanje razmerij med njimi), pravopisa (poznavanje
pravil pisanja) in pravorečja (poznavanje pravilne izreke) (Križaj Ortar 1995: 40, 41). Če med
naštetimi temeljnimi jezikovnimi znanji začrtamo grobo ločnico, slovnična pravilnost – orodje,
ki izhaja iz narave jezika in omogoča ustrezno povezanost in razumljivost besedila – pokriva
materialno plat jezika, medtem ko se pravorečje – nujen del standardnega oz. knjižnega jezika,
ki je arbitrarno izbran za narodnoreprezentativni in narodnopovezovalni jezik – ukvarja z
zvočno podobo črkovnega zapisa (Škarić 2005: 10).
Jezik je torej najprej tisto, kar govorimo in slišimo, in šele potem tisto, kar pišemo. Izrečene
besede so zvočno valovanje, ki jih proizvedemo z namenom, da bi dosegli poslušalca. Za
razliko od živali to ni le klic ali znamenje, temveč oznaka za točno določeno pojavnost. S paleto
zvočne realizacije jezika se govorec razkriva, materializira svoje misli, občutja, odnos do
izraženega, pokaže svoje značajske lastnosti ter razkriva socialni in zemljepisni izvor. S svojo
govorno podobo in zunanjostjo je enkraten in se z njima identificira (Grabnar 1991: 132).
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1.1. Vloga govorne kulture v vsakdanjem življenju
Govor uporabljamo vsi. V tem položaju smo vsi enakopravni, razlike so vidne le pri izvedbi
govornega dejanja. Ne glede na to da gre zgolj za komunikacijo, se med govorci hitro vzpostavi
boj za prevlado in dejstvo je, da največ pozornosti pridobijo tisti, ki imajo izkušnje in so usvojili
govorne veščine. Situacijo lahko primerjamo s petjem v družbi. Skupini nadobudnih pevcev se
petju znane melodije lahko pridruži vsak, vendar, ko se skupini priključi in zapoje profesionalni
pevec, ga ostali takoj prepoznajo (Grabnar 1991: 130).
Na vprašanje, kaj je govorna veščina Škarić (1996: 7) odgovarja: »Kjerkoli se javno govori, se
govori retorično. Tak govor merimo z drugačnim merilom od zasebnega«. Ker pri javnem
nastopanju izražamo svoje misli glasno in jih na pladnju postrežemo kritičnemu poslušalcu, s
tem nosimo večjo odgovornost do vsebine izrečenih izjav in jezikovne podobe govora. Zavedati
bi se morali, da retorično govorjenje zahteva vnaprejšnjo pripravo, temelj katere je poznavanje
govornih veščin (prav tam: 7).
Ne glede na to da človek trenutno živi v družbi polni javnih konfliktov, ki naj bi jih reševal z
besedami in medsebojnim prepričevanjem in bi za to potreboval določeno mero retoričnega
znanja (ne glede na svoj družbeni položaj), v našem izobraževalnem sistemu retorika še vedno
ni (dovolj) prisotna Slednje potrjuje tudi Tivadar (2015c: 169, 170), ki v raziskavi o prisotnosti
pravorečja v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževalnem sistemu zaključuje, da je tako
v učnem programu kot v učbenikih in posledično pri poučevanju zaradi »kratke pravorečne
tradicije in premajhne razvitosti slovenskega pravorečja« slednje premalo zastopano,
natančneje v manj kot 5%. Grabnar (1991: 183) pojasnjuje, da retoričnega znanja ni mogoče
pridobiti zgolj s prakso, ker je praktično znanje na določeni stopnji brez teoretičnega temelja
prazno. S teoretičnim znanjem posameznik zmore na ustrezen način ocenjevati svoje
govorjenje, govorico drugih, se prek analiziranja izboljševati ter s samoopazovanjem in
opazovanjem drugih hitreje razločiti med dobro in slabo realizacijo govora .
S pojavom demokracije je v ospredje prišel pomen posameznika, ki mu obvladovanje veščine
govora daje »izhodiščno prednost« in dodatno vrednost. Sledi, da je v današnjem obdobju
informiranja retorično znanje nuja, brez katere je kateri koli (elitni) družbeni položaj težko
»doseči in obdržati« (Škarić 1996: predgovor). Govor je legalno bojevanje, s katerim
sogovornika z ustreznimi argumenti od nesoglasja privedemo do soglasja. Škarić (1996: 6)
pravi, da »s seznanjanjem vseh z retoričnimi veščinami dajemo vsem enaka izrazna sredstva in
izobražujemo kritične poslušalce, izkušene in sposobne poslušati sogovornike, ki potem ne
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morejo /…/ manipulirati z njimi«. Primanjkljaj retorične teorije in pedagogike v izobraževalnih
procesih ne vpliva na popularnost in frekventnost govornega ustvarjanja, mu pa škodi, ker z
njeno odsotnostjo besedila tvorimo nepremišljeno in neorganizirano. Na tak način govorna
dejanja osiromašimo kulture govora in nepremišljeni praksi puščamo odprto pot, ki prepogosto
vodi v nerazrešene spore (Škarić 2005: 9).
Menim, da bi zavestno ukvarjanje z govornim jezikom (tudi tujimi), ki je za kultiviranje
odnosov v javnem življenju nujno in ključno za posameznikov razvoj, moralo pridobiti ugledno
mesto v vseh učnih programih osnovnih in srednjih šol. Lahko bi rekli, da je bil prvi korak k
seznanjanju z veščinami govora uvedba izbirnih predmetov in krožkov na temo javnega
govornega nastopanja ter organiziranje debatnih tekmovanj. Šolski sistem je s tem začel
opozarjati na nujnost obvladovanja in pomena retoričnih spretnosti, vendar se ob tem zastavi
vprašanje, v kolikšni meri je v omenjenih programih prisotno poučevanje o pravorečju, govorni
tehniki in veščini o umetnosti govorjenja. Slednje bi potrebovalo dodatno raziskavo, moja
izkušnja pa priča o tem, da smo tako pri izbirnem predmetu kot tudi pri debatnih krožnih več
pozornosti posvečali vsebinam tem, ki smo jih predstavljali, kot tehniki govora in pravorečju.
Nastope z vidika govora smo redko komentirali. Menim, da bi nam v prihodnje koristilo, če bi
retorika in pravorečje postala del vseh šolskih predmetov. Za kvalitetno izvajanje programa bi
verjetno najprej morali pripraviti dodatna izobraževanja in gradivo za učitelje ter izvajanje
redno analizirati in komentirati. Konkretne izboljšave bi dosegli z dobro pripravljenimi
izobraževanji, kompetentnimi predavatelji in praktičnim urjenjem za učitelje ter kasneje z
organiziranjem šolskih tekmovanj v predstavljanju za učence zanimivih tem, debatnih bojev in
ocenjevanjem govora pri govornih nastopih.
1.2. Pravorečje proti pravopisu
Pri jezikovnem ustvarjanju mora uporabnik, če želi pisno in govorno ustvarjanje kultivirati,
najprej poznati in ozavestiti razliko med njima.
Govorno, za razliko od pisnega, nastaja v trenutku, je v neposrednem stiku s sprejemnikom in
ni, kot marsikateri uporabniki zmotno mislijo, preslikava pisnega besedila. Pri pisnem
sporočanju uporabnik svoje misli prikroji izrazni moči besed, na voljo ima poljubno količino
časa, vsako besedo temeljito premisli ter nenehno dopolnjuje vsebino in obliko sporočila
(Urbančič 1978: 103). Nasprotno pa govornik nima veliko časa za premislek, izbira med ožjim
naborom jezikovnih sredstev, stavki so preprostejši in včasih nepovezani. Med govornim
nastopom se svojega jezikovnega ustvarjanja ne zaveda v celoti, ne izraža se zgolj z besedami,
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ampak je besedilo on sam. »V trenutku govorjenja se človek /…/ preobrazi v svoj govor, pri
tem pa budno spremlja, ne svojih besed, temveč, ali se izraža popolno, delno ali narobe« (Škarić
1996: 30). Enako tudi poslušalci ne sledijo samo besedam, ampak mislim in razpoloženju
posameznika, zato govor ne sme biti branje napisanega (prav tam).
Dejstvo, da je govor obstajal pred pisavo in od nje ni odvisen je na naših tleh zaradi narečne
pestrosti govorjene slovenščine in nizkega zavedanja o pomembnosti skupnega jezika naroda
še toliko bolj stvarno (Škarić 1996: 29). Urbančič (1987: 111) opozarja, da pravorečja ni
mogoče kodificirati tako podrobno kot pravopisa. Pravopisna pravila uporabnikom omogočajo
povsem enoten grafični zapis, medtem ko pravorečna norma določa zgolj okvirno enotno
knjižno izreko. Kljub učenju in poznavanju pravorečnih zakonitosti je govor pri vsakem nosilcu
obarvan z jezikovnimi značilnostmi okolja, v katerem je preživel prva leta življenja, saj se
prvega jezika naučimo podobno kot pravil obnašanja, tj. s posnemanjem in ne »z učenjem
predpisov« (prav tam). Menim, da boljši občutek za razlikovanje med t. i. domačim in javnim
govorom v prvih letih lahko pridobimo s poslušanjem pravljic in pesmic. Razlikam med
govorjenim in pisnim jezikom pa se začnemo posvečati z vstopom v šolo, kjer pri govornih
nastopih in spraševanju poskušamo korigirati svoj govorjeni jezik glede na razlike s pisnim.
1.1.1. Knjižni jezik proti neknjižnemu
V vseh življenjskih situacijah naj bi, z ozirom na okoliščine, pri javnem nastopanju govorci
slovenskega jezika izbrali različico oz. zvrst jezika, ki je v tistem trenutku najbolj primerna.
Izbiramo med knjižnimi (zborni in pogovorni jezik) in neknjižnimi (narečje, mestna govorica,
pokrajinski pogovorni jezik, sleng, žargon, ago) zvrstmi. Možnosti izbire se zavedamo vsi,
vendar trenutna podoba govorjenega jezika stremi k ohranjanju in oglaševanju pokrajinskih
govorov z opravičilom o domnevnem strahu pred njihovim izumrtjem. Menim, da je za
ugotavljanje vzroka zakoreninjene pripadnosti določenemu narečju potrebno le-to najprej
razumeti.
Na našem ozemlju so najprej nastajala narečja, ki so se med seboj razlikovala zaradi naravnih
ovir ter cerkvene in posvetne fevdalne razdeljenosti. Vsenarodna komunikacija je bila omejena,
in ker ni bilo enotnega upravnega okvira, je bilo razvijanje enotne govorice oteženo. Dialekti
so se razvijali v različne smeri in pridobivali izvirne jezikovne posebnosti, v 16. stoletju pa se
je vzporedno z idejo zedinjenosti naroda in širjenjem vere (protestantizem) proti pokrajinski
razdrobljenosti izoblikoval knjižni jezik. Grobo rečeno je prejšnjo vlogo dialektov zamenjala
takrat na novo nastala slovenščina na osnovni pisnih besedil. Zaradi ideje o zedinjenosti in
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širjenja vere med ljudi je morala ubrati svojo pot in se oblikovala v univerzalni jezik z določeno
glasoslovno, slovnično podobo in naborom besed (Urbančič 1987: 106, 107).
Knjižni pogovorni jezik torej ni enak nobenemu slovenskemu narečju, noben uporabnik se z
njim ne sreča kot z maternim jezikom, ampak ga mora usvojiti v procesu učenja. Teoretičen
opis in razdelitev jezikovnih zvrsti sta uporabnikom načeloma jasna in v šoli večkrat razložena,
vendar moramo opozoriti na srž problema, tj. nejasno terminologijo, ki priča o še vedno
zamegljenih mejah med zvrstmi slovenskega jezika. Razumljivo je, da se v vseh jezikih zaradi
nenehnega spreminjanja podobe in pestrosti jezikovnih zvrsti srečujemo z vprašanjem, ali je
kodifikacija ustrezna in tudi realizirana. Tivadar (2008: 68) opozarja, da v slovenskem
jezikovnem prostoru poimenovanje knjižni jezik jasno kaže na tesno povezanost govorjenega
in pisnega jezika. Njuna povezanost je pričakovana, ker se je govorna podoba jezika začela
zares kodificirati šele konec 19. stoletja, vendar današnja realnost kaže v smer njene zaradi
močne vloge narečij in angleščine.
K razmisleku o ustreznosti terminoloških poimenovanj vodi Urbančičev komentar na
Toporišičeve (2000: 14) razdelitve socialnih zvrsti jezika: »Knjižni se deli na zbornega1 in
splošno2- ali knjižnopogovornega (drugi je manj stroga oblika govorjenega knjižnega jezika).
Neknjižni se deli na t. i. zemljepisna narečja /…/ in na pokrajinske pogovorne jezike, ki so
nekaka nadnarečja več zemljepisnih narečij«.
Urbančič (1987: 108) opozarja, da nesporazume povzroča Toporišičeva delitev knjižnega jezika
na zborni knjižni in splošni pogovorni jezik, saj s tem zborni jezik enači s knjižnim jezikom in
knjižne govorice ne ločuje od pisanega jezika ter briše mejo med knjižnostjo in neknjižnostjo.
Nasprotno pa splošni pogovorni jezik (jezik Ljubljane in okolice) pojmuje kot del knjižnega,
čeprav je pogovorni in torej ni knjižni.

»Zborni jezik je /…/ predvsem in najprej pisani jezik. Slušna (akustična) podoba zbornega jezika je zaradi tega
večinoma branje, recitiranje, deklamiranje; /…/ Slovenskega zbornega jezika se človek skoraj nikoli (oz. le
redko) ne nauči kot maternega jezika; v veliki meri si ga pridobi šele z zavestnim prisvajanjem«(Toporišič 2000:
15).
2
»[K]njižni jezik ima poleg visoke, zborne oblike še manj strogo, pogovorno varianto. Ta se uporablja predvsem
takrat, ko /…/ govorimo brez vnaprej pripravljenega in izdelanega besedila. /…/ [J]e nekaka manj popolno
uresničitev stroge zborne norme, ker se bolj kakor zborni opira na navadno vsakdanjo občevalno govorico
narečno govorečih ljudi na celotnem slovenskem ozemlju, posebno pa v njegovem osredju, tj. v Ljubljani in
njenem bolj ali manj urbaniziranem širšem okolju. /…/ [N]i tako lahko razmejljiv, kakor drug nasproti drugemu
zborni jezik in zemljepisna narečja« (Toporišič 2000: 16).
1
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Naslednjo nejasnost povzroča raba pridevnika pogovorni, ker ga Toporišič uporabi v terminih
splošni pogovorni in pokrajinski pogovorni jezik3. Prvič s pridevnikom označi knjižno, drugič
pa neknjižno plast jezikov in kot pojasnilo dodaja, da je v pokrajinskem pogovornem jeziku več
narečnih prvin, medtem ko naj bi bil »splošni pogovorni jezik – v bistvu ljubljanščina – /…/
enoten za ves slovenski teritorij. To pomeni, da bi se morali vsi Slovenci, razen na ljubljanskem
območju, učiti dveh jezikov, enega pisnega in drugega za medsebojne govorne stike« (Urbančič
1987: 108). Toporišič je torej »poleg skupnega pisnega jezika« načrtoval še »skupno govorno
varianto«, ki jo je želel umetno ustvariti (prav tam). Neknjižni jezik Ljubljane in okolice naj bi
pridobil funkcijo knjižne govorice, vendar bi bila s tem »močno omajana norma knjižne
slovenščine kot take« (prav tam: 109).
Urbančič (1987: 104) pri poimenovanjih knjižna izreka (kultivirana izreka) in knjižni jezik
(kultivirani jezik) opozarja na pomanjkanje konkretnih razlag, ki so verjetno odraz še vedno
pomanjkljivo raziskanega govornega jezika. Za izraz zborni pravi, da je premalo poveden in
ker ni točno terminološko določen predlaga, da ga opustimo. K razmisleku o ustrezni
terminologiji predlaga naslednje izraze in opredelitve: »knjižno govorico« in »govorjeni knjižni
jezik«. Širši pojem, knjižna govorica, se od knjižne izreke razlikuje v tem, da ni omejena zgolj
na izreko glasov, ampak zajema govorjeno sporočilo v obsegu njegove knjižnosti. Je vmesna
stopnja med pisnim in pogovornim knjižnim jezikom (kot je pogovorni jezik med narečjem in
knjižnim jezikom), ki se bolj nagiba h knjižnim elementom, medtem ko je pogovorni jezik vsota
narečij in knjižnega jezika s poudarkom na neknjižnih elementih. Govorjeni knjižni jezik –
kultivirana izreka v govorni situaciji – je na pamet naučena realizacija napisanega teksta,
medtem ko je knjižna govorica prisotna v primerih, ko na sporočanje govornik ni pripravljen in
se zato približuje pogovornemu jeziku (javni nastopi, predavanja, šola …) (prav tam: 105).
Tivadar (2008: 61) opominja, da je vprašanje razmerja med pogovornim in knjižnim jezikom
še vedno stvarno in nerazrešeno. Slovenski knjižni govor je bil v 20. stoletju večinoma odvisen
od slovenskih dialektov in drugih slovanskih vplivov, vendar je vzporedno z njim v številnih
lokalnih medijih na moči pridobil lokalni govor. Lokalni mediji pridobivajo zveste poslušalce,
s svojim programom oglašujejo in ohranjajo narečja ter pripomorejo k spreminjanju in rahljanju
podobe knjižne govorice. Poleg razcveta dialektov samo v 21. stoletju priča še vplivu
»Pokrajinski pogovorni jeziki nastajajo kot zemljepisno nadnarečje za opravljanje nalog, ki jih ima v
vsenarodnem okviru knjižni jezik. /…/ Pokrajinski pogovorni jezik se najbolj kaže v uporabi izposojenk, zlasti iz
nemškega in romanskih jezikov, ki v knjižni jezik niso sprejete; ima preprostejšo skladnjo /…/. Na izrazni ravni
je zanj zelo značilen tu večji, tam manjši upad (redukcija) kratkim samoglasnikov /…/. Izrazita pokrajinskost se
kaže v naglaševanju in pri stavčni fonetiki. Uporablja se v sproti nastajajočih govornih položajih /…/. Neknjižni
pogovorni jezik se predvsem govori, za posebne namene pa se lahko zapiše« (Toporišič 2000: 21).
3
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angleščine, ki ima v medijih in predvsem v znanosti, politiki in ekonomiji prestižno vlogo.
Glede na to da v akademskih sferah angleščina postaja prvi jezik in je sredstvo sporazumevanja
v vseh mednarodnih govornih položajih, se bomo tudi na območju Slovenije morali privaditi
na življenje z več jeziki.
Naj poglavje zaključim z vprašanjem o enotni podobi slovenskega pogovornega jezika. Tivadar
(2008: 40) piše, da je v osnovi pogovornega jezika osrednjeslovenski govor, ki je navezan na
knjižni, vendar manj strogo določen. To pomeni, da je samoglasniški sistem
osrednjeslovenskega govora osnova za knjižni jezik, vendar Tivadar (prav tam) opozarja, da je
zanj značilna redukcija nenaglašenih oz. kratkih sredinskih samoglasnikov a, i in u, ki lahko
povzroči motnje v razumevanju, npr.: »rit : rad = reduciran izgovor je enak«.
1.3. Mesto zborne izreke med pokrajinskimi govori pri javnem govornem nastopanju
Govoriti se naučimo s poslušanjem in opazovanjem govora v domačem okolju in smo
posledično prepričani, da govorjeno slovenščino znamo bolje kot pisno. Pravorečje obvladamo,
menimo, da se nam vanj ni potrebno poglabljati, popravljanje pravorečnih napak pogosto
razumemo kot napad in se nanj negativno odzovemo. Zborno izreko razumemo kot zanikanje
absolutne resnice oz. vsega, česar smo se do sedaj naučili, saj se moramo naenkrat otresti
narečnih posebnosti (melodija, ritem, določena glasovna obarvanost), ki so prisotne v našem
govoru. Zanimivo je, da je drugače z občutljivostjo na opozorila glede pravopisa. Z vstopom v
šolo od učiteljev pričakujemo, da nam bodo dali znanje o pravilnem zapisovanju izrečenih
besed, pravopisne napake zlahka sprejmemo in jih brez občutka manjvrednosti popravimo.
Menim, da bi se pravorečju pričeli posvečati v enaki meri kot pravopisu, če bi dodatno
opozarjali na pomembnosti obvladovanja enotne izreke z rabo katere se izognemo šumom v
komunikaciji.
Razlog za zapostavljanje govorjenega jezika za pisni je verjetno v tem, da se je njegov položaj
v javnosti uveljavil zelo pozno. Leta 1912 je o govorjeni slovenščini, natančneje proti elkanju,
prvič razpravljal Oton Župančič v Deželnem gledališču Ljubljana, učni jezik v šoli je postala
šele leta 1918. Vprašanje, kakšen jezik uporabljati pri javnem govoru, je aktualno šele sto let,
pri čemer smo se v začetku posvečali osamosvojitvi in položaju slovenščine nad nemščino in
srbohrvaščino, izobraževanje na področju pravorečja je bilo prisotno zgolj v gledališču in
kasneje na radiu in televiziji. »Tako ni čudno, da pravilno zborno izreko spontano in sproščeno
obvlada le malo ljudi in da se na tem področju zborna knjižna izreka kaže kot svojevrsten
elitističen, prestižen govor«. Danes zato poslušalci govorca opredelijo za kvalitetnega, če ima
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prijetno barvo glasu, govori v umirjenem tempu, nastopa samozavestno in je simpatičen,
medtem ko o govorčevi pravorečni podkovanosti slišimo redkeje (Šeruga Prek, Antončič 2004:
10). Narečja verjetno povzdigujemo zaradi občutka nezmožnosti kritičnega ocenjevanja in
splošne preobčutljivosti na komentarje v zvezi z našim govornim ustvarjanjem, vendar ob tem
pozabljamo, da so pokrajinski govori v osnovi namenjeni komunikaciji v zasebni, domači rabi.
Knjižni jezik pa, kot je poudarjal že Trubar, je naš obraz, del naše narodne zavesti, z njim se
kulturno uveljavljamo med drugimi narodi, knjižna slovenščina bi morala biti »statusni simbol
izobraženega Slovenca« (Antončič, Šeruga Prek 2007: 11). Govor javnega govornika ne bi smel
biti individualno ali narečno zaznamovan, temveč neoporečno knjižna, saj ga način govora
izdaja, z njim kaže svoj bonton in odnos do povedanega, sebe in poslušalcev. Narečnost,
pogovorni jezik ali žargon so dopustni le, če dodatno podkrepijo sporočilnost in ustrezajo
okoliščinam (Urbančič 1987: 109).
Poudariti je treba, da ohranjanju narečno obarvanega govora nihče ne nasprotuje. Problem
nastane le, ko uporabniki pretirano stremijo k ohranjanju njegove živosti, ne zmenijo pa se za
obstoj in negovanje vseslovenskega knjižnega jezika, ki opravlja združevalno funkcijo in s
svojo nevtralno podobo omogoča nemoteno sporazumevanje vseh uporabnikov jezika pri
vsebinsko zahtevnejših sporočilih. Tolerantnost je zaradi močne narečne razslojenosti nujna,
vendar mora biti omejena. Res je, da je govorjeno besedilo, ki prej ni posebej pripravljeno in
pregledano odprto za več različic, vendar to ni opravičilo za nedosledno rabo. Govorci se
morajo zavedati, da je v tem primeru na slabšem tisti del poslušalcev, ki mu obarvanost govora
oteži sprejemanje vsebine sporočila (Tivadar 2005: 82).
Menim, da bi govorce – predvsem tiste iz neosrednjeslovenskih narečnih skupin, ki knjižni
jezik pogosto imenujejo ljubljanščina in trdijo, da Neljubljančanom nikakor ne gre in ne bo šel
z jezika – morali podučiti, da je pri krojenju knjižnega jezika imel in ima odločilno vlogo govor
osrednje Slovenije, vendar ni (bil) edini. Tivadar (2008: 12) poudarja, da je sistem knjižnega
jezika upošteval zvrstno razslojenost in določene prvine vzel tudi z južne in severne strani
Ljubljane in bolj oddaljenih pokrajin (predvsem Koroške in Štajerske) ter s tem pridobil
vsesplošno sporazumevalno funkcijo. Osrednjeslovenski govor torej ni neoporečen in ga
prepoznamo po reduciranju naglašenih samoglasnikov (prav tam). Natančneje, zborna izreka
se je začela gojiti tam, kjer je bila najbolj potrebna: pri nagovorih, predavanjih, v gledališču in
šoli. Začelo se je v Ljubljani, kulturnem središču, kjer so se z ustanovitvijo univerze pričeli
zbirati izobraženci iz različnih narečnih območij. Enotna izreka je nastala kot kompromis
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predvsem osrednjih in tudi obrobnih slovenskih govorov, postavljena je bila nad narečja.
»Izreka je živi jezik, pravopis je njegova mertva podoba« (Rupel 1946: 6).
Med pomembne soustvarjalce sodobnega knjižnega jezika, zaradi katerih se je podoba javnega
govora začenjala spreminjati so štejemo radio, televizijo in internet. Tivadar (2005: 13) piše, da
napovedovalci in novinarji, ki na žalost niso zgledni govorci, odražajo dejansko stanje
knjižnega jezika. Klasičnega branja in vnaprej pripravljenih branih besedil je vedno manj,
mediji igrajo vlogo spremljevalca dogodkov in posrednika med nastopajočim in
poslušalci/gledalci (resničnostni šovi). V porastu je mobilna tehnologija in z njo vse bolj
aktualno javljanje v živo s popolnoma spontanim govorom (vlogerji4), ki od govorca zahteva
nenehno pripravljenost na govorno ustvarjanje in jezikovno iznajdljivost. Odnos do knjižnega
jezika se s tem korenito spreminja. Če je prej za knjižni jezik veljal, v skladu s strogimi pravili,
neoporečen govor, se trenutna podoba javnega govora približuje vsakdanjemu govoru ljudstva
in večjo mero pozornosti namenja nejezikovnim prvinam, tj. glasbenemu ozadju in vizualnim
podlagam (prav tam).
Za razjasnitev trenutne neurejenosti bi se verjetno morali vrniti k vprašanju o pomenu in
pomembnosti kultiviranega jezika, katerega temelj je ustaljen in enoten knjižni jezik. Strinjam
se z Urbančičem, ki pravi, da »popolna enotnost ni mogoča, ker živijo druga ob drugi različne
generacije« z različnim naborom besed in jezikovnim znanjem (1987: 24). Pravi, da je
kultiviran jezik tisti, s pomočjo katerega lahko izrazimo vse, kar obdaja človeško družbo in s
čimer se le-ta ukvarja, vendar za opravljanje svoje naloge nujno potrebuje nabor jezikovnih
sredstev, ustaljenost, enotnost in mora »enako dobro služiti sporazumevanju vseh, ki ga
uporabljajo« (prav tam: 25). Stalnost jezikovnih sredstev knjižnemu jeziku in njegovi funkciji
ne dodaja togosti, ampak je nujna, ker bi večje spremembe povzročile negotovost in celo
onemogočile sporazumevanje. Dobrodošle niso niti nasilne spremembe jezika, ker bi
uporabnikom otežile obvladovanje knjižnega jezika in ga oddaljile od znanja prejšnjih
generacij. Nova odkritja zahtevajo nove načine izražanja in posledično povzročajo razširjanje
pomenov besed, dodajanje novih leksemov in poimenovanj, vendar morajo le-ta nastajati
znotraj knjižnega jezika samega ali prehajati vanj iz vsakdanje govorice (prav tam: 24).

4

»[K]dor objavlja videoposnetke o sebi, svoji dejavnosti, razmišljanju na spletnem mestu, kjer ima gledalec navadno
možnost komentiranja« (pridobljeno 14. 4. 2019 na: https://fran.si/iskanje?View=1&Query=vloger).
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2. Govorna kultura kot človekov prepoznavni znak
Govor je človekov prepoznavni znak, v katerem poslušalci zaznajo ne le vsebino, ampak tudi
posameznikove značajske lastnosti. V procesu govornega uresničevanja se tvorec besedila
razgali in prepušča presoji poslušalcev: »Govor kot zvočno uresničevanje jezika odslikava naše
misli, občutja in jih pravzaprav materializira« (Podbevšek 1997: 25).
V tem poglavju želim odgovoriti na vprašanje, kdo je kultivirani govornik in kako se na javni
govorni nastop pripravlja. Človek se z govorom razkriva, zato se javni govorec mora zavedati,
da je glas njegovo orodje in ga je potrebno negovati. S tem namenom v prvem delu poglavja
podajam nekaj nasvetov o skrbi za glas in predlagam vaje za postavljanje glasu v ospredje ustne
votline in popuščanje napetosti v mišicah govornega aparata. V drugem delu se posvečam
dihanju in dihalnim vajam, ki bodo prav tako pripomogle k ohranjanju vitalnosti glasu in
sproščenosti in v tretjem navajam vaje za izgovorjavo, saj natančna in čista izreka tako govorcu
kot poslušalcu omogočata nemoteno posredovanje in razumevanje vsebine. V zadnjem
podpoglavju govorim o pripravi na javnogovorno nastopanje. Najprej opozorim na besedni in
nebesedni jezik govorjenega besedila: s pomočjo besednega jezika govornik zunaj jezikovno
stvarnost poimenuje, z nebesednim pa vsebini sporočila dodaja prepričljivost, zanimivost, z
njimi motivira … Ker je pri javnem govornem uresničevanju pogosto problematično monotono
branje besedilne predloge, bom predstavila, kako naj se govornik slednjemu izogne z načrtom
zvočne realizacije besedila ter poglavje zaključila z vajami za sprostitev pred nastopom in
nasveti za pokončno držo telesa med govornim uresničevanjem.
2.1. Zvočna podoba govornega ustvarjanja
Kultivirani govorniki so tisti, ki pri govornem uresničevanju pridobijo pozornost, jo vzdržujejo
in s tem brez ovir predajajo želeno vsebino. Pri nastopanju stremijo k zvočno in vidno
popolnejši obliki miselnega sporočila oziroma ožje, k ustrezni rabi zvočnih in nezvočnih
sporazumevalnih znakov (pravorečje, intonacija, premori, tempo) (prav tam: 26). Zavedajo se,
da ne morejo nastopati v danem trenutku, ampak se na govor miselno pripravijo, natančno vejo,
o čem bodo govorili in imajo jasen cilj. Najbolj uspešni so tisti, ki so teoretično in praktično
usvojili nepogrešljivo podlago za uresničevanje kvalitetnega govora, tj. pravorečno in retorično
znanje. Njihov govor je neprisiljen in neizumetničen, ampak je naraven. Znanje kultivirani
govorniki nenehno obnavljajo z opazovanjem in analiziranjem drugih govorcev, učijo se iz
izkušenj, kritike sprejemajo konstruktivno, so samokritični in so se na podlagi analize napak
pripravljen izboljšati (prav tam: 32).
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2.1.1. Kaj je glas
Glas je vsota prirojenih lastnosti govornih organov, pridobljenih okvar, posameznikovega
načina življenja, vpliva družbe (glasovno posnemamo človeka, s katerim se želimo
identificirati) in psihičnega stanja. Vrednosti glasu se običajno zavemo šele, ko se srečamo s
težavami, saj je neprijeten zven glasu naporen tako za govornika kot tudi za poslušalce (Škarić
2005: 174).
Menim, da je v našem okolju zavedanje o pomembnosti rednega prizadevanja za vitalnost
govornih organov razmeroma nizko. Ne glede na to, ali smo primorani vsakodnevno javno
nastopati ali ne, bi v izobraževalnih sistemih (predvsem bodoči pedagogi) morali pridobiti
znanje o tem, kako negovati in vzdrževati kvaliteto svojega glasu. Če že ne seznanjati s
konkretnimi navodili, bi morali na pomembnost ohranjevanja vzdržljivosti govornih organov
opozarjati in govorce seznanjati z obstoječo literaturo.
Kakovost človeškega glasu je odvisna od karakteristik vibracij, ki se uresničujejo glede na
obliko govornega aparata vsakega posameznika. Pri vibriranju celega telesa se ustvarja
frekvenca, ki pomeni osnovni ton. Slednjega podkrepijo še nadtoni in podtoni (t. i. alikvotni
toni, ki zazvenijo nad osnovnim tonom), od moči katerih je odvisna barva glasu. K enkratnemu
odtenku vibracij vsakega posameznika pripomore tudi resonančni prostor, ki ga oblikujejo
žrelo, zobje, čeljust in lobanja (Grabnar 1991: 220) .
2.1.2. Kako skrbeti za glas in ga zaščititi pred okvarami
Za zveneč glas lahko začnemo skrbeti že ob rojstvu. Dojenček z jokom in krikom vstopi na pot
razvoja govora, ob katerem se uči govornega »kratkega vdiha in dolgega izdiha«. Ker kriči s
»trdim zastavkom«, ga moramo s pomočjo bebljanja, posnemanjem ali premikanjem njegovih
ustnic s prsti navajati za »mehki zastavek«. Z drugimi besedami, z opisanimi dejanji skušamo
preprečiti prekomerno kričanje in naprezanje glasilk. Na razvoj glasu vpliva tudi okolica. Če je
glasna, jo bo otrok hitro posnemal in s tem škodil svojemu glasu. Podobno se lahko zgodi v
šoli, kjer ima učenec za zgled učitelja, ki zaradi okoliščin pogosto »govori preglasno in to
zahteva od učencev« (Omerza 1970: 143). Otroci se začnejo z ozirom na zgled naprezati in
govoriti s »trdim zastavkom«, ki lahko vodi v utrujenost glasu ali dolgotrajno hripavost (prav
tam: 144).
V izobraževalni program vseh pedagogov bi zato morali vključiti pouk o skrbi za glas in jih s
praktičnimi vajami naučiti foniranja z »zaščitnim glasom« oz. govoriti sproščeno. Zaščitni glas
je svetel, poln, zaobljen in svetel (Škarić 1996: 173).
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Poleg tehnike govora z zaščitnim glasom morajo govorci poznati nekaj osnovnih načel, z
upoštevanjem katerih bodo svoje govorne organe ohranjali v ustreznem stanju. Prepovedano je
kašljanje na vso moč, ker glasilke preveč izsuši. Pokašljujemo lahko narahlo, da se glasilke le
navlažijo. Govorjenje na mrzlem zraku glasilke poškoduje neposredno. Če smo prehlajeni, se
moramo zavedati, da je v takšnem stanju dolgotrajno govorjenje prenaporno in škodljivo, zato
si moramo vzeti čas za počitek (Tivadar 2013: 10). Neustrezno je tudi nižanje oz. višanje
registra, kar pogosto nezavedno delamo pred mikrofonom ali v stresnih situacijah. Pri govoru
v mikrofon moramo paziti tudi, da je le-ta rahlo pod brado in vanj ne dihamo ali pihamo (prav
tam: 11). Posameznikom, ki se pogosto govorno uresničujejo, se odsvetuje pitje prevroče in
premrzle tekočine, gaziranih pijač in kajenje (Tivadar 2013: 10). Če imajo težave s suhim
grlom, naj pred govornim dejanjem spijejo nekaj vode, v primeru hripavosti lahko zaužijejo
ščepec soli (Casson 2007: 15). Pomembno je tudi, da pred govornim nastopom ne uživajo večjih
količin hrane, ker poln želodec ovira delovanje prepone in glasu odvzame prodornost in
nosilnost (Omerza 1940: 145).
Izrednega pomena je tudi urejenost prostora, v katerem bo potekalo govorno nastopanje.
Prostore, napolnjene s slabim zrakom in bakterijami, je treba stalno zračiti, čistiti in primerno
ogrevati. Centralno ogrevanje vodi v pomanjkanje vlage v zraku in povzroča hitro osušitev grla.
Pomembna je tudi dovoljšna zvočna izoliranost prostorov, ker zunanji šum lahko povzroči
prekomerno naprezanje govorca, poskrbeti pa je treba tudi za ustrezno disciplino poslušalcev v
avditoriji, saj zaradi različnega šumenja, tihega govorjenja in šepetanja od govorca nehote
zahtevajo glasnejše govorjenje (Omerza 1940: 145).
2.1.3. Možne okvare glasu
Govorce pred okvarami glasu varujejo vaje za glas, dihalne vaje in splošna fizična
pripravljenost, ki pripomorejo k odpornosti celotnega organizma. Globoko in pravilno dihanje
povzroči pospešeno delovanje krvi in krepi pljuča, redne vaje za ogrevanje govornega aparata
pa poskrbijo za prožnost glasilk in razvoj grlnih mišic. S pridobitvijo na njihovi vzdržljivosti,
moči in velikosti glas postaja bolj vzdržljiv, ima večjo jakost in ohranja prožnost (Omerza 1940:
145).
Posamezniki, ki vsakodnevno govorno nastopajo več ur in napotkov za ohranjanje vitalnosti
glasu ne upoštevajo, se lahko hitro srečajo s fizičnimi ali psihičnimi težavami. Hripavost, ki je
med obolenji najpogostejša, nastane zaradi prekomernega obremenjevanja glasilk v slabem
zdravstvenem stanju. Začetna prehodna hripavost se lahko zaradi neupoštevanja zdravstvenih
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napotkov hitro razvije v kronično, katere fizični simptomi so nabreklost žrelne in zadnje grlne
stene, pordelost poklopca, glasilke so sivo-rdeče barve, pri tvorbi glasu se nepopolno strnejo in
posledično čeznje uhaja prekomerna količina zraka. »Subjektivni simpomi« so hitra utrujenost,
težje požiranje in suho grlo. Druga pogosta težava je »disphonia ali fonastenija, ki je slabost
govorne in glasovne funkcije«. Nastane kot posledica nepravilnega delovanja glasilk, ki jo
spremljajo hripavost in boleče suho grlo, bolnik je pri govoru ali petju hitro utrujen, pojavljajo
se nepričakovane spremembe v glasovni višini in jakosti, glas izgublja na prodornosti in
nosilnosti. Pogosto se pojavi lažni občutek sluzi v grlu in brezkončno odkašljevanje. Če bolezen
prizadene pevce, so nesposobni za višje lege ali tiho petje (Omerza 1940: 135).
2.2. Dihalne vaje in vaje za mehki zastavek kot podpora zvočni realizaciji govora
2.2.1. Pomen dihanja in dihalne vaje
Dihanje ima pri tvorbi glasu vodilno vlogo, ker glasilke zanihajo in sproducirajo zvok s
pomočjo izdišnega zraka. Pravilna oblika dihanja nam je bila dana v otroštvu. Otroci si glasu
ne poškodujejo, četudi zaradi dolgotrajnega joka dobijo rezek glas, kasneje, v dobri odraščanja
pa zaradi nenaravnih stresnih obremenitev to vrlino izgubimo. Učnemu procesu, pri katerem t.
i. pravilno dihanje ponovno ozaveščamo, moramo zato dodeliti svoj čas in se kasneje, ko
pravilen vdih že ponotranjimo, posvetiti »sproščevalnim vajam«, ki telo ponovno sprostijo in
ga rešijo zakrčenosti (Zupančič 1994: 12, 13).
Omerza (1940: 135) navaja, da je ukvarjanje z dihalnimi vajami pri govorcih izrednega pomena,
ker preventivno preprečuje glasovna obolenja. Na primer, človek, ki diha »ključnično« – širi
zgolj zgornji del prsnega koša, kar povzroča opazno dvigovanje in spuščanje ram – hitro
izgublja zrak, posledično velikokrat vdihne, trga govorni tok in povzroča nastajanje
»vrtinčastega toka zraka pod glasilkami«. Vrtinec nastaja pri izdihu, ker glavni tok zraka prihaja
iz leve in desne ter tudi od spodaj. Posledice tovrstnega neustreznega dihanja opazimo šele po
nekaj letih, ko je glas vedno manj čist, hripav in pojavljajo se bolečine v grlu, ki jih čez čas
začne spremljati še strah, da bo med nastopom glas odpovedal. Nastalo situacijo govorci
običajno poskušajo rešiti s prekomernim višanjem glasu, ki pa se čez čas pretrga.
V nadaljevanju bom predstavila dihalne vaje, s katerimi bomo ozavestili ter prebudili dihalni in
govorni aparat.
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2.2.2.1. Zehanje
Ker je dihanje samodejni biološki proces, ga moramo znati opazovati, spontano začutiti in ga
ozavestiti. Z rednim izvajanjem »zehanja na neprisiljen način« bomo pridobili na aktivnem
delovanju dihalne poti, nosilnosti glasu in aktivirali bomo tudi prepono (Coblenzer 2003: 45).
Coblenzer (prav tam: 43) kot najbolj osnovno vajo, ki nam bo po naravni poti pomagala
aktivirati dihalni in glasovni aparat, priporoča zehanje. »V okviru šolanja glasu spada zehanje
k najstarejšim vajam, z njimi se bomo naučiti sprožiti refleks zehanja v vsakem trenutku« (prav
tam: 44). Slednje dosežemo tako, da spustimo spodnjo čeljust in usta oblikujemo enako kot za
izgovor črke o oz. »kot za sesanje palca«. Ko se med zadnjim delom jezika in mehkim nebom
naredi razširitev, usta široko odpremo. Pomembno je, da se ob tem širi tudi zadnji del ust in
žrela, ki povzroča širjenje prsnega koša proti pasu oz. preponi. Vajo lahko podkrepimo še z
raztezanjem rok vstran ali kvišku.
Kako pomembno je delovanje prepone v aktivnem stanju v začetni fazi izvajanja vaj lahko
preverimo tako, da sestavimo daljšo poved in jo poskusimo izreči v enem dihu, npr.: »Križ,
kraž, kralj Matjaž, daj mi groš, bom kupil nož«. Verjetno nam ne bo uspelo v vsakem poskusu,
zato vajo nadgradimo z vpeljavo tehnike prej opisanega zehanja in frazo ponavljamo do izdiha.
Ugotovili bomo, da smo za izgovor fraze v drugem poskusu porabili veliko manj zraka.
Skrivnost je v razliki intenzitete rabe prepone. V drugem primeru smo odprli vratni predel in
aktivirali prepono, ki zavira hitro iztekanje zraka (Coblenzer 2003: 46).
2.2.2.2. Kombinirano dihanje5
Kot osnovo dobrega govorjenja Omerza (1970: 136) navaja tehniko kombiniranega dihanja.
Opozarja, naj se vaj se lotimo postopoma, jih izvajamo kvalitetno in jim namenimo dovolj časa.
Pred začetkom najprej poskrbimo za dobro prezračen prostor in pazimo, da vdihi niso
pregloboki, ker povzročajo povečanje pritiska zraka pod glasilkami.
1. Kombinirano dihanje s pripogibanjem6
Priporočljiva vaja, pri kateri se naučimo pravilnega kombiniranega dihanja, je vaja s
pripogibanjem. Začnemo jo z razkorakom in nadaljujemo s počasnim dvigom rok do
»nenapetega vzročenja«, dokler se pljuča ne napolnijo z zrakom. Če bi nam v tem trenutku

5
6

Termin iz Omerza 1970: 136.
Termin iz Omerza 1970: 136.
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opazovalec položil roko na trebuh, bi lahko preveril, ali prepona pravilno deluje in posledično
pljučem omogoča, da se širijo in sprejmejo zadostno količino zraka. Začutil bi napetost prednje
trebušne stene, kar pomeni, da se je prepona sploščila in pritiska navzdol (Omerza 1970: 136).
Iz tega položaja se nato počasi z izdihom enakomerno spuščamo navzdol do stopnje, ko se z
rokami skoraj dotikamo tal, »zraven pa ves čas izdihujemo na pripornik š. Tako imamo
kontrolo, če zrak res enakomerno izdihujemo, ker ta soglasnik dobro slišimo«. Kasneje lahko š
zamenjamo »s pripornikom h, ki dopušča še hitreje odtekanje zraka, ni pa tako močen kot prvi«
(Omerza 1970: 137). Ko bomo izdihe podaljšali, si namesto s š in h pomagamo s pripornikom
s, pri katerem govorila počasneje prepuščajo izdišni zrak, obenem pa je slišna najmanjša
prekinitev ali »sprememba v sikanju«, kar omogoča stalno kontrolo delovanja prepone. Ker so
pri sikanju govorila precej napeta, je včasih priporočljivo zamenjati s sicer manj napetim in
slabše slišnim f. Proces enakomernega iztiskanja zraka lahko nadaljujemo z izgovarjanjem
krajših ali daljših stavkov, ki jih moramo izreči v enem dihu od vzročenja do tal. S to vajo bomo
izurili enakomeren izdih s prepogibavanjem (prav tam).
Opisno vajo nadgradimo tako, da jo najprej izvajamo v ležečem in kasneje stoječem položaju.
2. Kombinirano dihanje v ležečem in stoječem položaju
Da bi dosegli ustrezno izdihovanje tudi v stoječem položaju brez pripogibanja, za začetek
vadimo leže (Omerza 1970: 137). V tem položaju bomo vadili lažje kot v stoječem, ker ne bomo
imeli težav z odpravljanjem dvigovanja ramen. Preden začnemo, si glavo in noge podložimo z
blazinami, s čimer poskrbimo za nenapeto delovanje vratnih in trebušnih mišic, sproščenost
katerih govorilom in preponi omogoča ustrezno delovanje (prav tam).
Dihanje preverjamo s polaganjem ene roke na trebuh in druge »pri strani na prsni koš« (Omerza
1970: 137). Pri vdihu se trebuh dviguje, prsni koš se premika ven, pri izdihu pa se trebušne
stene spuščajo navzdol, pljuča se ožijo in stiskajo. Iz pljuč iztiskamo izdišni zrak skozi grlo in
usta s pomočjo pripornika š in h, kasneje s in f. Izdih naj bo umirjen, enakomeren in brez
prekinitev. Tudi te vaje lahko kasneje popestrimo z izgovarjanjem krajših ali daljših fraz (prav
tam).
Pomembno je, da organizem na tovrstne dihalne vaje navajamo počasi in časovne intervale
daljšamo postopoma z ozirom na uspešnost izvedenih vaj (Omerza 1970: 137). Ko bomo
kombinirano dihanje v zgoraj opisanih položajih osvojili, lahko vadimo tudi stoje, vendar
prejšnjih položajev ne opustimo popolnoma. Pri vajah v stoječem položaju ponovno poskrbimo
za sproščeno in nenapeto držo telesa. Tudi v tem položaju roke položimo na prsni koš in
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trebušno steno. Trebuh z roko potiskamo noter samo v primeru, če opazimo, da prepona ne
deluje pravilno. Izdihe vadimo na enak način kot pri prejšnjih položajih z dodatkom časovne
komponente: najprej si za cilj določimo »izdih, dolg vsaj 10 sekund« in nato postopoma
podaljšamo na »15 ali 20 sekund«. Vajo lahko kasneje otežimo s prekinjanjem in zadrževanjem
dihanja, npr. po vdihu zadržimo sapo za 2 sekundi in nato počasi izdihnemo ali med
izdihovanjem prekinjamo in zadržujemo dih in spet nadaljujemo z izdihovanjem (prav tam:
138).
2.2.2. Vaje za postavljanje glasu v ospredje ustne votline7
Omerza (1970: 139) opozarja, da v napetih situacijah govorniki pogosto nezavedno dodatno
napnejo govorne mišice, zvišajo ton svojega glasu in na ta način povišajo njegovo prodornost.
Opisano napenjanje mišic govornih organov povzroča prenaglo utrujenost glasilk, zato se mora
govorec posvetiti vajam za sprostitev grlnih mišic in dosego zvenečega glasu z »mehkim
zastavkom« v sprednjem delu ustne votline, kjer je glas pozicijsko v višji legi.
Za boljšo preglednost sem vaje za »postavljanje glasu v ospredje ustne votline« razdelila glede
na glasove, ki jih pri vajah izgovarjamo. Vrstni red vaj je potrebno upoštevati (Omerza 1970:
139):
1. Vaje z zobnoustničnim v
Način uresničitve glasu v sprednji poziciji je najlažje doumeti z mehkim in nenapetim
zobnoustničnim »pripornikom v«. Pripornik najprej vadimo skupaj z najbolj sprednjim in
najvišjim samoglasnikom i. »Prva vaja sestoji iz izgovora zloga (viv), in sicer iz dolgega (v) in
kratkega (i) in zopet dolgega (v), npr.: vvvviivvv« (Omerza 1970: 140).
Sprednji v začutimo na spodnji ustnici, ki ob izreki vibrira. Brez večjih sprememb položaja grla
ali mesta izreke kasneje pridemo na i in se hitro vrnemo nazaj na v. Na ta način glasove ves čas
držimo v sprednjem delu ustne votline. Vajo nadaljujemo tako, da priporniku dodajamo še
druge vokale, npr.: »vvvveevvvvv, vvvvaavvvv, vvvvvoovvvv, vvvvuuvvvv« (prav tam).
Pri izvajanju vaje, moramo več pozornosti nameniti vokaloma a in u, ker se pozicijsko nahajata
»precej v ozadju ustne votline«. Pazimo, da vokal a ne bo močnejši od pripornika v in vokal u

7

Termin iz Omerza 1970: 139.
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izgovorjen preveč zadaj. Slednje preprečimo tako, da si u pozicijsko predstavljamo višje in bolj
naprej kot v, pomagamo si lahko tudi z rahlim pritiskom na ličnice v predelu, kjer imajo nekateri
jamice. Zahtevnost vaj povečamo tako, da podaljšamo izgovorni čas vokala in smo pozorni na
neprekinjeno ohranjanje napetosti v izgovoru, npr.: »vvviiivvv, vvveeevvv, vvvaaavvv,
vvvooovvv, vvvuuuvvv« (Omerza 1970: 141).
Nadalje vadimo izreko »z naraščanjem in padanjem glasu« in kasneje dodamo še več
zaporednih menjavanj intenzivnosti v enem izdihu. Za izboljšanje gibčnosti govoril v vaje
vključimo več vokalov, npr.: »vvvviivvveeeevvvaaaavvvooovvvuuuvvv«. Zavedati se moramo,
da bo rezultat viden le, če bomo dihali podprto in občutili vibriranje spodnje ustnice. V
nasprotnem primeru govorilom škodimo, ker se predolgo nahajajo v statični legi (Omerza 1970:
145).
2. Vaje s pripornikom f
Namesto začetnega pripornika v zdaj izvajamo enake vaje s pripornikom f, »ki je nenapet glas«.
Omerza poudarja, da so te vaje težje kot vaje s pripornikom v, ker je »f manj slišen in ga
izgovorimo z manjšo močjo« (1970: 140).
3. Vaje s soglasniki u, h, k in g
Soglasnike u, h, k in g »izrekamo v zadnjem delu ustne votline«, zato jim moramo posvetiti več
časa in vaje natančno izvajati. Soglasnik h lahko izgovorimo velarno ali palatalno, »torej bolj
spredaj /…/ kot nemški 'ich'«. Da bi našli palatalno pozicijo, vadimo izreko skupaj z j, npr.: »jihi, je-he itd.«, pri čemer bodimo pozorni, da sta j in h izrečena na istem mestu (Omerza 1970:
142).
Palatalizacijo mehkonebnih zapornikov k in g dosežemo z izgovorom v paru »ki, gi«, ki
zapornika privede v ospredje. Omerza opozarja, da v kombinaciji z drugimi vokali potujeta
mesto izgovorjave vedno bolj nazaj, zato se moramo truditi, da primere »ka, ko, ku, ke«
izgovarjamo na enakem mestu kot v primeru z i in nam hrbet jezika ne pade nazaj. Pomagajo
nam vaje: »ki ki ki ke, ki ki ki ka, ki ki ki ko itd.«. To zvadimo tudi v govoru z izbiro stavkov,
ki imajo veliko k, npr.: »Karitnikova kokoš na Kamnikovem kozolcu koruzo kavsa« (1970: 142,
143).
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Vaje nadaljujemo tako, da prej izrečene stavke vadimo v različnih intonacijah (podkrepimo z
izražanjem začudenja, veselja strahu), menjamo hitrost, registre in glasovne barve. Izvajajmo
jih sistematično, od osnovnih do kompleksnih, v različnih časovnih intervalih in konstantno
(Omerza 1940: 143).
2.2.3. Vaje za popuščanje napetosti v mišicah8
Pri vseh govornih vajah in kasneje pri govornem dejanju želimo doseči, da pri tvorbi sodelujejo
samo notranje grlne mišice in ne mišice vratu, zadnjega dela ust ali žrela. Njihova aktivnost
povzroča nepotrebno napetost, ki pri tvorjenju glasu ovira delovanje notranjih mišic grla
(najpogosteje razburjenem govoru). Napetost povzroča hripavost, okornost korena jezika in
morebitne spremembe v barvi glasu (Omerza 1970: 138).
Sproščenost vratnih mišic lahko dosežemo z različnimi načini masiranja, ki so priporočljivi za
splošno razbremenitev kakršnih koli napetosti:
S prvim načinom s prsti potujemo od senc v smer spodnjih čeljusti in pod njih. Z večkratnim
enakomernim ponavljanjem dosežemo nenapeto stanje govoril, ki je podobno položaju pri
zehanju (Omerza 1940: 139).
Drugi način je namenjen sprostitvi grla. Govorcu lahko s premikajočimi prsti in palcem na drugi
strani počasi stiskamo vrat v območju od podbradka do jabolka. S tem dejanjem znižujemo
napetost glasovnih mišic, glas pa iz piskajoče lege pride v nižjo. Če masiranje ne zadostuje, je
priporočljivo učenje izgovarjanja vokalov »aspirirano« oz. s pridihom, »in sicer tako, da pred
vsakim vokalom izreče najprej izgovori grlni h, ki odpre pretesno skupaj ležeče glasilke«
(Omerza 1940: 139).
2.3. Vaje za boljši izgovor
Menim, da je artikulacija ključna za razumevanje govora, ne glede na to, ali govorimo knjižno
ali v narečju. Šakrić (1996: 184) piše, da vsak človek artikulira na svoj način, vendar mora v
vlogi javnega govorca, katerega uspešnost je v veliki meri odvisna od sprejema pri poslušalcih,
obvladati čisto izreko, ki je za razliko od vsakdanjega govora bolj natančna in izrazita. Casson
(2007: 28) za jasen izgovor pravi, da izvira iz pravilnega dihanja in se nadaljuje v gibljivem
jeziku, ustnicah in čeljusti.

8

Enak naslov v Omerza 1970: 138.

29

V primeru zakrnelosti bomo lahkotnost dosegli le, če bomo našli ustrezne vaje in jih redno
izvajali. V petih sklopih bom predstavila vaje za boljšo izgovorjavo avtorjev Cassona (2007) in
Nataše Zupančič (1995):
1. Če izgovarjamo nerazločno, se moramo najprej prisiliti v počasno govorjenje in ob tem
opazovati premikanje govornega aparata pri vsakem izrečenem glasu. Ko bomo v
počasnem govoru odpravili vse pomanjkljivosti in na drugačna izgovorna mesta
navadili jezik, zobe in ustnice, lahko govor začnemo pospeševati (Casson 2007: 29).
Skrivnost čiste izgovorjave je v soglasnikih, zato jim namenimo več pozornosti kot
samoglasnikom. Prva vaja je lahko počasen izgovor abecede, ki jo kasneje nadgradimo
z opazovanjem premikanja govornega aparata pri naslednjih parih: »b – p, m – n, d – t,
z – ž, f – v, l – r, g – k, j – h, c – č, s – š« (prav tam).
2. Zupančič (1995: 24) navaja, da bomo probleme z izgovorom težjih besed odpravili, če

jih bomo izgovarjali po zlogih: začnemo z najtežjim in mu počasi dodamo zlog pred
njim in kasneje zlog, ki mu sledi. Na začetku vadimo v počasnem tempu in hitrost
postopoma stopnjujemo. V naslednjem koraku zloge povežemo v besede, besedne
zveze, stavke, povedi in besedilo (prav tam).
Vaje bodo najbolj učinkovite, če jih bomo sestavili sami, skovanke so lahko brez
pomena in poljubno naglašene, npr.: »Nismo mislili slabo«. Če se nam pri izgovarjanju
zatakne pri besedi mislili, vadimo po naslednjih korakih: »lili - slili - mislili - momislili
- nismomislili - mislilisla – nismomislilisla – nismomislilislabo - nismo mislili slabo«
(prav tam).
3. Vaje za izgovor soglasnikov so zahtevnejše, ker le-ti, z izjemo soglasnika r, niso
naglašeni. Soglasnikom dodamo samoglasnike oz. poiščemo sestave, ki nam povzročajo
največ težav, npr.: »Za brv me primi, draga sestra Rabarbara, da zoprni stric Robert
precej spet ne zarohni rezko in ropotajoče kot star, pokvarjen robot« (Zupančič 1995:
25). Besede lahko izgovarjamo »brezglasno« (ne v šepetu, glasilki naj počivata) in v
ogledalu opazujemo gibanje ustnic in obraza. Opazili bomo, katere glasove smo
izgovorili bolj površno in naslednjič pazili na bolj aktivno delovanje jezika in ustnic
(prav tam).
30

4. Pri mnogih govornikih slišimo v glasu šumenje zraka (zapihan glas), kar pomeni, da
tratijo dih. V pomoč pri odpravljanju pojava Casson (2005: 24) podaja vajo, s katero se
odvečen izdihani zrak spremeni v zvok: odrežemo od šest do osem cm širok trak papirja
in ga držimo pred ustnicami (zadnji del traku naj bo pred nosnicami). Trudimo se, da
pri besedi »huh« papir ne zaplapola (prav tam).
5. Koristna vaja je tudi pogovor. Veščega sogovornika prosimo, naj naš govor natančno
posluša in nas opozarja na napake (Casson 2005: 24).

2.4. Priprava na javnogovorno nastopanje
»Ni mogoče ali bolje ne bi se smelo javno govoriti /…/ iz samega govornega razpoloženja«
(Škarić 1996: 21). Za naraven, razločen in tekoč govor se moramo predhodno pripraviti, vedeti,
o čem bomo govorili in imeti pri tem jasen cilj (prav tam).
2.4.1. Besedni in nebesedni jezik govorjenega besedila
Govor je sestavljen iz besednih in nebesednih prvin (Petek 2011: 26, 27). Med besedne prvine
uvrščamo socialne in funkcijske zvrsti jezika, ustrezen nabor besed ter temeljno znanje slovnice
in pravorečja (Petek 2014: 148). Med nebesedne prištevamo slušne in vidne spremljevalce, ki
vsebino sporočila dodatno podkrepijo, poslušalca informirajo o počutju govorca in njegovem
odnosu do vsebine povedanega (prav tam: 151).
Podbevšek (1997: 27) navaja, da poslušalci »najprej sprejmejo neverbalni del /…/ sporočanja,
se pravi zunanji videz, /…/ do mimike, gestikulacije, hoje, telesne drže«. Ko govornik prične
govoriti, se osredotočijo na »zvočne vsebino /…/ sporočila: jakost, višino in barvo glasu,
govorni tempo in ritem, izrekovalne posebnosti, naglasne in intonacijeske drugačnosti«.
Poudarja, da vsebini sporočila poslušalci začnejo natančno slediti šele, ko v vidni in v zvočni
realizaciji govora ni posebnih odstopanj (prav tam).
Glede na to, da se v magistrski nalogi sprašujem o pravorečju, bom v tem poglavju podrobneje
predstavila rabo tistih besednih in nebesednih prvin govornega ustvarjanja, ki se navezujejo na
pravorečno izrazno podobo. Pri besednem jeziku se bom posvetila socialnim in funkcijskim
zvrstem, izboru besed ter pomenu znanja slovnice in pravorečja, pri nebesednem slušnim
spremljevalcem.
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2.4.1.1.

Besedni jezik

1. Socialne in funkcijske zvrsti
Pri govornem ustvarjanju je »izbira ustrezne socialne in funkcijske zvrsti jezika« odvisna od
funkcije besedila. Govorec izbira sredstva, ki mu jih jezik ponuja in jih prilagaja situaciji, v
kateri besedilo realizira (Petek 2014: 149). Vprašati bi se morali, ali trenutna podoba govora
javnih govornikov še sledi delitvi jezikovnih zvrsti. Če izhajam iz dejstva, da je internetni svet
zabrisal mejo med javnim in zasebnim, se sprašujem, ali imamo odgovor na vprašanje, v katerih
situacijah bi bilo bolj ustrezno uporabljati knjižni in v katerih neknjižni jezik. Npr. pri
poslušanju vedno bolj popularnih vlogerjev, katerih vsebine so javnega značaja, knjižni jezik
redko zasledimo.
2. Pomensko ustrezne besede
Petek (2014: 150) poudarja, da so pomembna sestavina govora besede, ki se morajo skladati s
tematiko ter biti poslušalcu razumljive. Po Škariću navaja, naj se izogibamo besedam s
splošnim, delno znanim ali neznanim pomenom. Med neprimerne besede spadajo pogosto
rabljena glagolska deležja, npr.: »izpostavljajoč, govoreč«, povratni glagoli, npr.: »dogaja se«
in trpne oblike, npr.: »sklenjeno je«. Pri strokovnih besedilih znotraj izbranega tematskega polja
lahko uporabljamo strokovne izraze, vendar jih moramo, če je to potrebno, natančno vsebinsko
določiti (prav tam).
3. Slovnična pravilnost
Govorec mora imeti razvito »slovnično zmožnost, kar pomeni obvladovanje besednega jezika
– /…/ obvladovanje besedišča, oblikoslovnih, skladenjskih in semantičnih ter fonoloških pravil
(prir. Po Bester Turk, Petek 2014: 150). Slovnica je mehanizem, ki izhaja iz narave jezika, z
njo povezujemo besede v višje enote in med njimi vzpostavljamo logična razmerja (vezniki,
predlogi, odvisni skloni, glagolske oblike) (prav tam).
4. Pravorečni izgovor
Pravorečje je del standardnega oz. knjižnega jezika, ki je arbitrarno izbran za
narodnoreprezentativen in narodnopovezovalen jezik. Knjižni izgovor glasov določajo pravila
izreke slovenskega jezika: »[s]amoglasniki so nosilci zlogov«, so glasovi z največjo zvočnostjo
(usta bolj odpiramo), ustvarjajo govorni ritem, med seboj se razlikujejo po dolžini trajanja oz.
kolikosti (kratki in dolgi) in kakovosti (široki, ozki). Nenaglašeni samoglasniki so običajno
kratki, naglašeni pa dolgi ali kratki. Izjemi sta ozki o in e, ki sta vedno dolga in polglasnik, ki
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je vedno kratek. Kratko naglašeni se pojavljajo le v enozložnih besedah ali na koncu zlogov
(Petek 2011: 70).
Ker je mesto naglasa v slovenskem jeziku prosto, se ga moramo naučiti skupaj z besedo (sploh,
če se ta razlikuje od naše domače govorice) in je zelo pomembno, ker zloge povezuje v besedo,
omogoča prepoznavanje besed in razločuje njihov pomen (Petek 2011: 71). Še posebej pozorni
moramo biti pri rabi prevzetih besed in se pozanimati o ustreznem izgovoru glasov, ki jih
slovenski jezik nima oz. o nadomestitvi teh glasov z ustreznimi knjižnimi glasovi (prav tam:
70).
2.4.1.2.

Nebesedni jezik

Pomembno vlogo pri sprejemanju govorjenega besedila imajo slušni nebesedni spremljevalci,
ki naredijo govor bolj pester in zanimiv za poslušalce. Petek (2014: 151) loči bolj ali manj
dogovorjena sredstva (poudarki, premori, ritem, hitrost, intonacija) in manj dogovorjena oz.
individualna (register in barva glasu). Ker preučujem pravorečje, vidnih nebesednih
spremljevalcev in manj dogovorjenih sredstev v tej nalogi ne bom obravnavala.
1. Poudarki
Poudarki v govoru pripomorejo k hierarhično urejeni strukturi besedila glede na namen
sporočanja. Dele sporočila, ki so po naši presoji »vsebinsko in čustveno« najpomembnejša,
poudarimo z močnejšim glasom, višjim tonom ali upočasnjenim tempom, s čimer besedilu
vnašamo smisel in poslušalca vodimo do želene interpretacije posredovanih informacij (Petek
2014: 152).
2. Hitrost
Hitrost govora prilagajamo količini novih informacij, splošno pa je ustrezna, ko je neopazna,
enakomerna in za poslušalca sprejemljiva. V vlogi govornika moramo začutiti, katere
informacije lahko govorimo hitreje (obče znane ali tiste, ki jih ponavljamo) in katere počasneje
(pomembnejše ali poslušalcu neznane). Če govorimo prepočasi, se bo poslušalec dolgočasil, pri
prehitrem govoru pa bo občutil nervozo in izgubil zanimanje. Govornike, ki s svojim počasnim
govorom želijo dajati vtis pametnega govorca, vendar so brez globljega smisla, poslušalci
kmalu razberejo. Nasprotno pa prehitri govorci vsebino svojih sporočil razvrednotijo, v tem
primeru se poslušalci niti ne trudijo sprejeti in razumeti njihovega sporočila. Hitrost govora
odraža tudi karakterne značilnost posameznika – počasno govorijo redkobesedni,
dostojanstveni ali leni ljudje, hitro pa živahni, evforični ali zaletavi (Škarić 1996: 160, 161).
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3. Premori
Premore v stavku izkoristimo za popravljanje napak v tempu: če smo besede izrekli prehitro,
jih bo premor razredčil in osmislil. Nepričakovani in daljši premori so običajno značilni za
govorce, ki se govora niso naučili na pamet oz. ga berejo in v času premora skrbno sestavljajo
svojo misel (Škarić 1996: 160).
4. Ritem
Ritem daje govoru živost in stalnost. Prvi ritmični vzorci so prisotni že v »pragovoru«, tj. v
dojenčkovem joku, brbljanju in smehu, pri govornih dejanjih pa ritem ustvarjajo zlogi (Škarić
1996: 162). Slednji se med seboj v dolžini razlikujejo, vendar so časovne vzeli med njimi tako
majhne, da jih ne opazimo in ne motijo sprejemanja vsebine govora. Opazne spremembe v
ritmu govornik povzroča z obračanjem besednega reda, poudarjanjem nepomembnih fraz,
neustreznim intonacijskim tokom in nelogičnimi premori. Ritem se ruši le pri slabo
organiziranem, enoličnem, monotonem govoru in s poudarjanjem zadnjih besed in zadnjih ali
prvih glasov (prav tam: 163).
5. Intonacija
Zadnja pomembna prvina slušnega jezika je intonacija. Z ustreznim intonacijskim lokom
besede povežemo v celoto in jih obenem med seboj razmejujemo. »Intonacija torej ne spreminja
smisla leksikalnih elementov, ampak /…/ spremeni njihov pomen, tako da poslušalcu omogoči
izbiro med različnimi interpretacijami na besedilno-skladenjski ravni« (Petek 2014: 152).
Poznamo padajočo in rastočo intonacijo, s katerima dosegamo zelo različne učinke. S padajočo
zaključimo misel oz. kažemo na njeno nedvoumnost in našo odločnost, z rastočo naznanjamo
vprašanja, oklevanje ali nedokončano misel. S kombinacijo obeh, tj. hitrim padanjem in
dvigovanjem glasu izražamo ironičnost, sarkazem ali se izražamo subtilno. Intonacijo med
govorom težko nadzorujemo oz. bi bilo nadzorovanje nenaravno dejanje. Spreminjamo jo
samodejno glede na naše razumevanje in čustveni odnos do izrečenega. Pred govornim
nastopom si v tekstu lahko označimo potek intonacije in se posledično izognemo monotonosti.
(Grabnar 1991: 218).
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2.4.2. Priprava govorne predloge
Podbevšek (1997: 29) pisni jezik enači z notnim zapisom, ki ga z govorom spremenimo v
zborovsko izvedbo skladbe. Zapis samo nakazuje, kako naj bi besedilo zvenelo, konkretno
zvočno podobo besedilu da bralec oziroma govornik, ki ga uresničuje. Dodelano govorno
predlogo večkrat glasno preberemo, ker so nam izgovorjene besede bližje od tiho branih. V
začetkih je priporočljivo branje v samoti, saj tako odkrijemo pomanjkljivosti ali nepravilnosti,
ki se nam med javnim nastopom lahko pripetijo (prav tam).
V nadaljevanju po Podbevšek (1997) in Zupančič (1994) povzemam, kako pripraviti predlogo
za govorno uresničitev:
1. V primerih, kjer težave povzroča naglaševanje, se o tem prepričajmo v slovarju in
besede opremimo z ustreznimi naglasnimi znamenji (Podbevšek 1997: 30).
2. Težje izgovorljivim soglasniškim sklopom – »šn, nj, tn; Dali ji jo bomo v nedeljo. Oče
je živel v ukradeni hiši« – in besedam namenimo več časa oz. jih nadomestimo z lažjimi,
ki naj se pretirano ne ponavljajo (prav tam: 31).
3. V predlogi si označimo premore, stavčne poudarke, premene po zvenečnosti, potek
intonacije, spreminjanje tempa ter polglasnike, npr.: »jaz vem [jàs vém], /…/ ves [vǝs],
tema [tǝmà], /…/megla [mǝglà], sem šel [sǝm šǝu̯], sem rekel [sǝm rékǝu̯]« (prav tam
30).
4. Zupančič (1994: 23) opozarja na neredko težavo, s katero se na začetku govorniške poti
srečamo skoraj vsi, tj. s prepogostimi mašili, s katerimi zapolnjujemo vsak
»nenačrtovan zastoj« oz. prazen prostor. Najpogosteje je to polglasnik, ki ga najprej
poskušajmo nadomestiti z bolj prijetnim »mmmmm«, popolnoma pa se ga bomo znebili
samo s samonadzorom, ki ga v začetnih fazah vadimo z za poslušalce manj motečim in
opaznim »napovedujočim vdihom« (prav tam: 24). Izgovore, da so mašila stvar
govornikovega sloga, lahko opravičimo le, če so unikatna in nemoteča.
5. Ko se čutimo pripravljene, se lahko posnamemo in ob poslušanju analiziramo ali za
analizo prosimo drugo osebo, ki nas bo opozorila na morebitne napake (prav tam).
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Menim, da je glasno branje in snemanje v našem okolju zaradi narečne pestrosti govora še
posebej priporočljivo, ker se z glasno vajo navadimo na zven knjižne izreke, ki nam je
velikokrat preveč tuja.
Škarić (1996: 27) priporoča, da se po končani pripravi govor »delno ali delno-popolno« naučiti
na pamet. Z jasno strukturiranim načrtom bomo govorno nastopili bolj svobodno, prepričljivo,
spontano bomo uporabljali telesno govorico in lažje vzpostavili očesni stik s poslušalci.
Najslabše je, če se na govor ne pripravimo in ga enostavno preberemo, zato se, kadar se branju
ne moremo izogniti, nanj precizno pripravimo. Pri vsaki realizaciji, z ali brez predloge, pa
moramo biti pozorni, da interpretacija ne deluje preveč izumetničeno, ker naučeni govor
poslušalci hitro zaslutijo in imajo občutek, da je govorec nekoliko odsoten (prav tam).
2.4.3. Vaje za sprostitev in pokončno telesno držo
Čeprav se na govorno dejanje skrbno pripravimo, lahko trema in nelagodje v telesu povzročijo
neuspeh, zato pred nastopom naredimo nekaj vaj, ki nas bodo sprostile in telo pripravile na
govorno dejanje.
Vrat razgibamo tako, da z glavo krožimo izmenično v obe smeri. Pri poti navzgor vdihujemo,
navzdol pa izdihujemo. Nadaljujemo z rameni – najprej z njimi krožimo v obe smeri, nato jih
skupaj z vdihom dvigujemo in v izdihu spuščamo, nazadnje jih sprostimo s stresanjem
(Zupančič 1994: 15).
Ko v telesu začutimo neprijetno napetost, preidimo na vajo v predklonu: mehak in nenapet
zgornji del telesa naj sproščeno visi čez črto pasu, spodnji del pa je čvrsta opora. Ko položaj
dosežemo, z vdihom počasi dvignemo še zgornji del. Roke dvignemo nad glavo, vendar so
ramena pri tem v ravni liniji. Vajo ponavljamo toliko časa, dokler nam ne bo postala neprijetna.
Z vsako ponovitvijo se z zgornjim delom bolj sunkovito spravimo v položaj predklona in pri
tem izdihnemo zrak do konca (Zupančič 1994: 15).
Drugo pomembno področje, s katerim se javni govorci srečujejo, je, kako se med nastopanjem
počutiti domače v svoji koži, kako doseči, da nam telo ne bo v odvečno orodje. Eden od načinov
je, da si zamislimo situacijo v polni čakalnici, kjer ni prostega stola. Na steno se iz ugleda ne
bomo naslonili, telo pa je utrujeno in se postavi v držo, ko počiva stoje. To je sproščena drža
(prav tam: 21). Noge imamo v širini bokov, zgornji del telesa počiva na podstavku, roke visijo.
Izgledamo kot marioneta s spuščenimi nitkami. Če opisani mehkobi dodamo še vzravnanost in
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odprtost, bomo pri govornem nastopu izgledali sproščeno in obenem v pripravljenosti (prav
tam: 22).
Pomembno je tudi, da sproščeno vzdušje vzdržujemo med nastopom in ne delamo nesmiselnih
premikov po prostoru. To pomeni, da se med govornim dejanjem ne naslanjamo na mizo ali
pult, se ne prestopamo iz ene noge na drugo, ampak držimo ravnotežje. Roke naj sproščeno
visijo ob telesu, v primeru, ko želimo sporočilo z gibanjem rok dodatno podkrepiti, naj to ne bo
prisiljeno in ne mahajmo v različne smeri (Grabnar 1991: 214). Gibanje naj bo vedno smiselno,
ker v nasprotnem primeru – npr.: z gibanjem naprej in nazaj, odpenjanjem gumbov,
raztegovanjem rokavov – odvračamo pozornost od vsebine povedanega. Z ustreznim gibanjem
vsebino podkrepimo in nakazujemo prehod med temami. (prav tam: 215).

3. Trenutna podoba kultiviranega govora
Jezikoslovci se zaradi nenehnega spreminjanja podobe jezika in pestrosti jezikovnih zvrsti
sprašujejo, ali je knjižni jezik ustrezno kodificiran in realiziran. Govorna podoba slovenskega
knjižnega jezika se je začela kodificirati konec 19. stol. in se do konca 20. stol. v veliki meri
uresničila (Tivadar 2015a: 125), vendar trenutna podoba govorjenega jezika kaže v smer njene
nestabilnosti. Predvsem v medijih je knjižno izreko pričelo izpodbijati narečje, – »primarni
zasebni govor«, ki ga v zahtevnejših besedilih ne uporabljamo – angleščina ter poznavanje in
raba retoričnih veščin pri javnem govornem ustvarjanju (prav tam).
Vprašajmo se, kje se pravzaprav še uporablja knjižni govorjeni jezik, ki naj bi pri javnem
govornem nastopanju veljal za najbolj ustreznega. »Prvi razcvet ukvarjanja z (govorjenim)
jezikom se je začel po letu 1991« z osamosvojitvijo in »demokratizacijo medijev« (Tivadar
2012: 588). Tivadar (2006: 209) piše, da sta slovenski medijski prostor zaznamovala dva
mejnika: pojavitev slovenskega radia (Radio Ljubljana, 1928) in začetek televizijskih oddaj
(prvi televizijski dnevnik v slovenščini, 1968), ki sta zagotavljala neoporečen govor šolanih
govorcev. Takrat je javni govor v slovenščini postal znak prestiža, k njegovemu nadaljnjemu
razvoju pa so prispevali šolani govorci in medijski govor, ki še vedno močno vplivajo na
oblikovanje podobe slovenskega knjižnega jezika (Tivadar 2015a: 126). Menim, da je slednje
razlog, da uporabniki od javnih govornikov še vedno opravičeno pričakujemo rabo najvišje
zvrsti jezika ob spremljavi ustreznega retoričnega znanja.
Tudi v zadnjem času v medijskem svetu spremljamo velik napredek radia, televizije in še
posebej internetna, ki opazno spreminjajo podobo predvsem knjižne zvrsti govora (Tivadar
2008: 15). Rabo knjižnega jezika zasledimo pri voditeljih in predstavnikih kulturnega vrha v
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primeru branih besedil ali vsebinsko zahtevnih oddajah, medtem ko so pri prenosih v živo hitro
prisotne neknjižne zvrsti. Primarno so vzroki za pojavljanje pogovornih elementov pri javnem
govornem nastopanju verjetno v želji po ustvarjanju domačnosti, čustvenosti, sproščenosti in
večje zasebnosti. Iz javnega govornega položaja, ki daje poslušalcu občutek izpostavljenega in
vsebinsko zahtevnejšega, prehajamo z elementi jezikovnih neknjižnih zvrsti v zasebni govor,
ki mu večina poslušalcev tudi bolj verjame (prav tam: 21).
Nasprotno je klasičnega branja in vnaprej pripravljenih branih besedil vedno manj, tudi
gledanost kulturnih in izobraževalnih oddaj upada. Mediji so v zadnjem času prevzeli vlogo
spremljevalca dogodkov in posrednika med nastopajočim in poslušalci/gledalci (Tivadar 2008:
103). Z razvojem mobilne tehnologije se vedno bolj javljamo v živo s popolnoma spontanim
govorom, katerega podoba je daleč stran od knjižne (prav tam). S prikazovanjem zasebne sfere
v javnem okolju in javne v zasebnem (resničnostni šovi, zabavne oddaje in vlogerji) želimo
prepričati o resničnosti dogodkov in od posameznika zahtevamo takojšnjo pripravljenost na
govorno ustvarjanje in jezikovno iznajdljivost, kar povzroča, da v ospredje prihaja ozaveščanje
o močni narečni pestrosti slovenskega jezika in promoviranje oživljanja neknjižnih zvrsti
govora (prav tam: 21).
Mnogi jezikoslovci nestrpno opozarjajo, da je knjižni govor nujno potreben temeljite obnove
in za nastalo situacijo krivijo jezikovno nepodkovane uporabnike slovenskega jezika. Rezultat
sovražnega govora jezikoslovcev se nemalokrat odraža v hiperkorektnosti govorcev ali
izogibanju rabe knjižne zvrsti, ki izvira iz še vedno premajhne samozavesti in nezaupanja v
obvladovanje maternega jezika. Na tem mestu bi se veljajo vprašati o vzrokih strahu oz.
neznanja naravnih govorcev.
Tivadar (2015c: 169) poudarja, da je učenje govorjenega knjižnega jezika v osnovnih in
srednjih šolah »zapostavljeno«. Ker načrta za poučevanje pravorečja ni, »se to učenje prepušča
spontanosti« (prav tam). Menim, da je težava tudi pomanjkanju pravorečnega znanja
pedagogov, ki posledično ne opozarjajo na nepravilnost pri govornem nastopanju ter v
pomanjkanju ustreznega gradiva. V starejšem Ruplovem Slovenskem pravorečju iz leta 1946
se bo uporabnik spraševal o aktualnosti informacij, v Slovenski slovnici in Slovenskem
pravopisu so informacije razdrobljene. Uporabnikom sta trenutno v pomoč le vsebinsko
obsežen priročnik Cvetke Šeruga Prek in Emice Antončič, Slovenska zbora izreka, pri katerem
moram opozoriti na priloženo zgoščenko, ki počasi izgublja svojo namembnost, ker novejši
računalniki zanjo nimajo ustreznih čitalcev, ter portal Jezikovna svetovalnica, na katerem
strokovnjaki ažurno odgovarjajo na zastavljena vprašanja.
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Glede na opisano situacijo smo pri govornem ustvarjanju primorani pozabiti na brani
perfekcionizem in se posvetiti sproščenemu, vendar bolj pravilnemu govoru, za katerega je
potrebno zagotoviti ustrezne priročnike, spremeniti učne načrte in se začeti zavedati njegove
primarne narodnopovezovalne in narodnoreprezentativne funkcije.
3.1. Izvor pravorečnih težav
Do neskladij med živim jezikom in predpisano normo prihaja, ker se jezik spreminja v skladu
z zunajjezikovno pojavnostjo. V tem primeru govorimo o neskladjih, ki so nujna za njegov
nadaljnji obstoj in aktivno rabo. Nesoglasja in težave povzročajo tista neskladja, ki izvirajo iz
primanjkljaja kodifikacije ter posledično neustreznega poučevanja in rabe. Dobrovoljc in Jakop
(2011: 13) neskladja – za katera trdita, da se v zadnjih letih povečujejo – med »standardizirano,
tj. (pred)pisano različico jezika in vsakodnevno govorico« pojmujeta kot »iskanje točke
ravnovesja med prestižnostjo ustaljenih jezikovnih zgradb, normiranih s predpisom, in
raznolikostmi vsakodnevnega govorjenega jezika«.
Dobrovoljc in Jakop (2011: 14) opozarjata, da razloge za izvor (ponavljajočih se) pravorečnih
težav v prvi vrsti običajno iščemo v pomanjkanju časa za pregledovanje in čiščenje besedil pred
objavo ter v znižanih merilih, ki so posledica množičnega objavljanja priložnostih govorcev na
spletu, vendar so razlogi tudi v jezikoslovnih vodah, tj. v jezikovni politiki in načrtovanju ter
»[v motnjah] v procesu normiranja.
Težave pri usvajanju knjižnega govornega jezika predstavljajo: primanjkljaj samostojnega
priročnika, borno izobraževanje govora že od osnovne šole in posledično nizek nivo govorne
kulture. Zahteve slovenistov in spikerjev za »očiščenje« slovenskega knjižnega jezika
opravičeno opozarjajo na prepogosto malomarnost govorcev, vendar je glede na sistem in nivo
izobraževanja ter količino gradiva, le-to delno upravičeno.
3.1.1. Pomanjkanje gradiva za poučevanje pravorečja
Situacijo bi teoretično lahko rešili s hitrim reševanjem jezikovnih vprašanj, pravo mero razuma
in kompromisi, vendar Dobrovoljc in Jakop (2011: 22) opozarjata, da je trenutno največja
težava pri normiranju pravorečja v pomanjkanju obsežnejšega korpusa govorjenih besedil. V
obstoječem lahko iščemo po 'pogovornem zapisu' in 'standardiziranem zapisu', vendar je
njegova baza podatkov še premajhna, da bi predstavljala osnovo za normiranje govorjenega
jezika (prav tam). Za pravnomočno celostno prenovo bi morali upoštevati širši krog
uporabnikov slovenskega jezika, zbrati strokovnjake na »vseslovenski znanstveni« posvet
glede sprememb in oblikovati glavno skupnost, ki bi delovanje vodila (prav tam: 9). Dejstvo je,
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da se, glede na pestrost in bogatenje slovenskega jezika v različnih položajih, jezikovnih
vprašanj ne da več reševati v ožjih krogih jezikoslovcev, ampak je rešitev treba oblikovati z
ozirom na krog širše jezikovne javnosti, upoštevati lektorje, prevajalce, terminološke
strokovnjake idr. (prav tam: 9).
Realnost priča, da govorci slovenskega jezika pri zastavljanju in reševanju jezikovnih težav ne
ločijo med slovničnimi, pravopisnimi ter pravorečnimi napakami. Vzroke za to bi verjetno
lahko iskali v nepremišljenem izobraževalnem programu za slovenščino, ki pouku pravorečja
namenja premalo časa in ga ne loči od drugih jezikovnih polj. Drugi vzrok je v pomanjkanju
uporabniku prijaznih pravorečnih priročnikov. Ruplovo Slovensko pravorečje je izšlo 1946,
pravila v slovnici in pravopisu so razdrobljena v različnih poglavjih in '[m]ed izidom
Slovenskega pravopisa 1962 in /…/ 2001 /…/ je minilo kar 40 let' (po Šeruga Prek, Antončič.
Tivadar 2006: 213). Uporabnik se trenutno mora zadovoljiti s priročnikom Cvetke Šeruga Prek
in Emice Antončič, Slovenska zborna izreka (2003), ki po mnenju Tivadarja (2006: 218) »ne
izraža svojega kljub vsem zapovedim pravopisa in slovnice ter konzervativnosti radijske šole
dobrega občutka za govorjeno normo in strokovno utemeljene naklonjenosti živemu govoru«.
Urbančič (1987: 27) poudarja, da se pravorečna pravila zdijo precej oddaljena od živega jezika
in posledično nekoristna. Problem je tudi v uveljavljanju t. i. »laičnega jezikoslovja« v javnosti,
ki ima izrazito patriotičen odnos in jezik brani pred udorom tujk, novih izposojenk in
spremembami v jeziku, ki jih nemudoma označi za napake (prav tam). Zaradi porasta tovrstnih
strokovno neutemeljenih komentarjev strokovno obravnavanje problemov težje dobi svojo
veljavo. Uporabniki bi se morali zavedati, da ljubezen do maternega jezika in čut za ohranjanje
le-tega ne more nadomestiti strokovnosti (prav tam).
3.1.2. O poučevanju pravorečja profesionalnih govorcev in učiteljev
Najvišjo raven govorne kulture uporabniki pričakujemo v šolskem okolju in medijih, ki so
dandanes v večini govorno zelo sproščeni. V porastu so lokalni mediji z izrazito narečnim
govorom, tudi na nacionalni televiziji je profesionalnih govorcev le še za peščico. Na televiziji,
ki je namenjena širši javnosti in naj bi pri tem uporabljala narodnoreprezentativni jezik, bi bilo,
ravno zaradi palete jezikovnih zvrsti in v želji po ohranjanju in razvijanju norme slovenskega
knjižnega jezika, izobraževanje govorcev še toliko bolj pomembno obuditi.
Prvo radijsko šolo je zasnovala napovedovalka, inštruktorica za govor in profesorica na
AGRFT, Ana Mlakar, in jo kasneje predala svoji učenki Ajdi Kalan (Tivadar 2006: 217). Za
njo je vodilno mesto zasedla Cvetka Šeruga Prek, ki je izobraževanje tudi teoretično podkrepila
40

v delu Slovenska zborna izreka. Takrat je bilo za nastop pred mikrofonom na Radiu Ljubljana
in kasneje Radiu Slovenija nujno izobraževanje (po preizkusu so govorca izpopolnjevali
fonetiki in spikerji) in opravljena avdicija, medtem ko je danes govor na radiu bran, poučevanje
pa naj bi šlo bolj v smer odpravljanja zgolj določenih narečnih prvin in popravljanja
neustreznega naglaševanja (prav tam).
Neoporečno izreko se pričakuje tudi od učiteljev in profesorjev, še posebej od slovenistov. Iz
lastnih izkušenj lahko trdim, da se z glasoslovjem in naglaševanjem na študijskem programu
Slovenistike ukvarjamo premalo, praktičen pouk je trajal zgolj en semester. V rezultatu
profesorji slovenščine, še posebej tisti z narečno obarvanim govorom, v zborni izreki niso
suvereni in o njej, brez dodatnega raziskovanja, vejo premalo oziroma imajo premalo
praktičnega znanja. Vprašljiva je situacija tudi pri profesorjih drugih predmetov, ki velikokrat
z drugačnim naglaševanjem določenih besed v učencih vzbujajo dvome o pravilnem izgovoru
(profesorica za biologijo je naglaševala evtanázija, za geografijo pa vzpórednik), zagovarjajo
ohranjanje narečij in učencem ne podajo znanja ali vsaj zavedanja o različnih zvrsteh jezika.
Menim, da šolsko okolje s takimi zgledi učence težko prepriča o pomembnosti zborne izreke in
ga ne pripravi na javno govorno uresničevanje. Učenci bodo opravili osnovno in srednješolsko
izobraževanje ter nadaljevali na univerzi, kjer je znanje pravorečja pričakovano. Do težav pride
v situacijah, v katerih se od njih pričakuje, da se bodo pri govornem nastopanju realizirali v
zborni izreki.
3.1.3. Pojavitev šol in izobraževanj na področju govorništva
O pomanjkanju formalnega izobraževanja na področju pravorečja priča tudi razvoj šol govora.
Tivadar (2005: 221) navaja izobraževanja pri predavateljih: Idi Baš, Juretu Longyki (POP TV,
Kanal A), Ajdi Kalan (pred Radio Slovenija) in v različnih šolah retorike. Na youtube kanalih
o govornem nastopanju najdemo tudi predavanja bivše TV-voditeljice, Saše Einsiedler. Pri
tovrstnih izobraževalnih moramo vzeti na znanje, da se večinoma posvečajo zgolj preučevanju
retoričnih spretnost in redkeje pravorečju (o tem priča intervju z udeleženko Šole retorike Ane
Aleksandre in Zdravka Zupančiča ter zapis radijskih oddaj Svetovalni servis) . Raba retoričnih
figur na narečno obarvanem govoru pa izpade bolj komično kot profesionalno. Podobno
Tivadar (2005: 221) poudarja, da je izobraževanje dobrodošlo, vendar nevarno v primeru, ko
tečajniki posnemajo govor spikerjev, ki imajo govor priučen in dajejo občutek zaigranosti.
Zavedati se moramo, da » je govor naše primarno jezikovno sredstvo in [zato] ne moremo
pristajati na priučenost in igranost govora, česar /…/ radio in televizija ne dovoljujeta v vseh
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besedilnih žanrih. /…/ Z izjemo zabavnih in določenih kulturnih oddaj je zaželeno nevtralno
sporočilo« (Tivadar 2005: 222).
3.2. Iskanje soglasja med normo in rabo pri govorjenem jeziku
Jezikovna norma temelji na knjižnem jeziku, edinstveni jezikovni zvrsti, ki je odporna na
rahljanje lastnega sistema in odpravlja nesistemske prvine (Dobrovoljc, Jakop 2011: 16). Ker
je knjižni jezik narodnopovezovalen in narodnoreprezentativen, od jezikoslovcev uporabniki
pričakujejo njegovo nenehno obnavljanje in ohranjanje (prav tam). Problematična stran
slovenskega jezikoslovnega prostora je v tem, da vse oblike, ki v jezik prihajajo, vrednotimo v
odnosu do standarda in posledično nestandardnih jezikovnih zvrsti ne preučujemo objektivno,
ampak jih v odnosu do neizpodbitne norme še vedno vrednotimo kot ustrezne ali napačne (prav
tam).
Dejstva, ki pričajo o vrzelih med rabo jezika in njegovimi predpisi bi morali razumeti kot
vzpodbudo za razkrivanje odprtih, najpogostejših vprašanj in jih ne zgolj ocenjevati kot
nekorektno zastavljena. Dobrovoljc in Jakop (2011: 17) menita, da tovrstno obravnavanje
nestandardiziranih jezikovnih pojavov v uporabniku povzroča nesvobodno rabo jezikovnih
sredstev. Bojijo se jezikovno odkrivati kritičnim poslušalcem, ki pričakujejo neokrnjeno
slovenščino, in posledično čutijo jezikovno nezmožnost (prav tam). Menim, da se govorci
slovenskega jezika zato redkeje javno govorno izpostavljamo in se raje postavljamo v vlogo
opazovalca. Rešitev za odpravo opisanih jezikovnih okovov bi bilo poznavanje vseh jezikovnih
zmožnosti, tj. drugačen način informiranja, ki bi uporabnike pripeljal k občutku, da imajo
»pravico biti razumljeni«, četudi ne uporabljajo idealizirane podobe jezika (Dobrovoljc, Jakop
2011: 17).
Soglasje med jezikovno normo in prakso je potrebno iskati, ko se med njima pojavljajo
prevelike vrzeli in neenotnosti. Sodobno dojemanje jezikovne norme najbolje ponazarja
Toporišičeva opredelitev: »S kolektivno navado in družbenim soglasjem raba postane norma«
(Dobrovoljc, Jakop 2011: 16). Za vzpostavljanje norme so pomembne tako jezikovne prvine,
nastale po občutku, kot pravila sistema jezika, ki se jih uporabniki učimo načrtno (prav tam).
Pogosto se zgodi, da povzročamo zaviranje razvoja jezika v procesu normiranja, pri katerem, v
želji po sistemskosti, še vedno ne želimo upoštevati kriterija nelogičnosti, čeprav bi na prvem
mestu morali upoštevati pot naravnega razvoja jezika (prav tam).
Ko strokovno izobraženi jezikoslovec ugotovi, da se njegov čut za jezik in predpisi prepogosto
izključujejo, se ne sme zadovoljiti z obtoževanjem širše javnosti in njenega jezikovnega
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neznanja. V nastali situaciji se mora vprašati, ali je jezik, ki ga obvlada le še nekaj
strokovnjakov še živ ali je že izumrla tvorba, kajti norma, ki pozablja upoštevati družbeno vlogo
knjižnega jezika in povzroča krhanje ustaljenosti in enotnosti knjižnega jezika, krha sama sebe
(Urbančič 1978: 26). Za jezikoslovje je najbolj pomembno, da se osvobodi subjektivizma,
izhaja iz jezika kot sistema in je v stiku z jezikovno stvarnostjo (prav tam: 28). Jezikovna norma
ne more biti tvarina posameznika, ki zahteva, naj jo sprejme širša jezikovna skupnost (prav
tam):
Dana je objektivno v jeziku samem, to se pravi v kolektivnem jezikovnem čutu širokega kroga jezikovno
izobraženih ljudi, izražajo pa jo bolj ali manj zavestno kultivirana knjižna praksa na eni strani ter na njej
temelječi jezikovni priročniki na drugi strani.

Naloga jezikoslovca je ugotavljati in negovati normo knjižnega jezika. Pri tem se mora ozirati
na splošno uresničevanje jezika predvsem pri tistih uporabnikih, ki so z dolgoletnim pasivnim
in aktivnim stikom s knjižnim jezikom usvojili znanje o njegovem sistemu in izostrili čut zanj
(prav tam). Jezikovnim spremembam mora slediti, jih opazovati, preučevati in jih po potrebi
usmerjati. Zavedati se mora, da norma ni predpisana enkrat in da je neizpodbitna, ampak se v
času spreminja ter da nove prvine prodirajo v jezik tako, da izpodrivajo že obstoječa jezikovna
sredstva (Urbančič 1978: 29) . Če novost ne nasprotuje jeziku in je glede na družbene razmere
nujna, jo strokovnjak kot dvojnico priporoči ali ji dá prednost. V primeru, ko novost izpodriva
sistem, jezikoslovec predlaga bolj ustrezno rešitev. Če slednja v praksi ne služi svojemu
namenu, naj strokovnjak ne nasprotuje že uveljavljenemu jezikovnemu sredstvu za enako
predmetnost (prav tam: 30).
Aktivno delovanje strokovnjakov še posebej zahteva novejši čas, v katerem so primorani budno
spremljati dinamiko jezika, zaznavati pojavljajoče se novosti in poskrbeti, da premikom ažurno
sledijo tudi slovarji in priročniki, ki morajo biti jasni, priročni in poljudni (Dobrovoljc, Jakop:
2011: 5). Vlagati bi morali tudi v načrtno izobraževanje jezikoslovcev, ker so trenutno vse bolj
specializirani za posamezna jezikovna področja, medtem ko normiranje jezika zahteva
drugačno obravnavanje knjižnega jezika in jezikovnih ravnin (prav tam: 6). Normiranje jezika
je proces, sestavljen iz spremljanja dinamike jezika ter upoštevanja in nadgrajevanja obstoječih
jezikovnih pravil. Odvija se ciklično, nepretrgano in sistematično. Naloga priročnikov
današnjega časa bi morala biti usmerjena h kritičnemu vrednotenju uveljavljenih prepričanj in
presojanju novejših ter ob tem upoštevati ustaljene oblike in sistematizirati nove (prav tam: 7).
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3.3. Spletne strani kot soustvarjalci aktualne podobe jezika
V prid k razvijanju aktualne podobe jezika je aktivno delujoča spletna stran Inštituta za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki na enem mestu združuje pomembnejše
jezikovne priročnike in s tem omogoča hitro in vsem dostopno brskanje. Med spletnimi
priročniki sta Slovar novejšega besedja, v katerem najdemo besede, ki so se v slovenščini
uveljavile po letu 1991 in niso zajete v SSKJ, ter od leta 2014 nastajajoč Sprotni slovar
slovenskega jezika, v katerem zbirajo in pomensko določajo še neregistrirane besede iz
korpusnih in drugih gradiv. Avtorji navajajo, da gre zgolj za popis novega gradiva, ki ga
analizirajo in shranjujejo. Ali bodo nove iztočnice prešle v normativne slovarje, pa bo odločil
čas.
Za plemenitenje jezikovnega znanja na internetni strani Fran.si najdemo dve rubriki:
1. Svetovalnico, kjer strokovnjaki ažurno odgovarjajo na vprašanja uporabnikov (za
oddajo vprašanja ni potrebna registracija) in jih kasneje pregledno razporedijo po
rubrikah;
2. Rubriko Predlagajte, kjer lahko na spustnem seznamu izbiramo med poglavji Nove
slovenske ustreznice ali Nove besede. V prvem podpoglavju k že predlaganim izrazom
dodamo svojo ustreznico, v drugi pa oddamo besedo, za katero želimo sprožiti iskanje
ustreznic. Ko svoj predlog oddamo, ga drugi uporabniki lahko s klikom na »všeč mi je«
podprejo in posledično beseda z največ pozitivnimi komentarji zasede vodilno mesto.
Trenutno ima največ predlaganih ustreznic (34) beseda selfie, med katerimi s 23 všečki
zaseda

vodilno

mesto

ustreznica

sebek

(pridobljeno

21.

8.

2019

na:

https://fran.si/132/sprotni-sprotni-slovar-slovenskega-jezika/4418670/selfi?).
Za glasoslovje pomembno nadgradnjo je poskrbela zadnja izdaja SSKJ (2014), ki k večini
besedi v oglatih oklepajih dodaja fonetično transkripcijo. Menim, da s to pridobitvijo slovar
omogoča korektno izgovorjavo in vzpodbuja k razmisleku, da je potrebno besedo tudi ustrezno
izgovoriti. Zaključim lahko, da se jezik v vseh svojih razsežnostih s spletiščem, ki je javno
dostopno odpira vsem uporabnikom.
3.4. Vprašanje o poučevanju pravorečja v šoli
V želji po bolj aktivni rabi in pomenu knjižnega govornega jezika moramo čim več znanja in
zavedanja o pomembnosti pouka pravorečja prenesti v šole oz. v strokovna izobraževanja
pedagoških delavcev v vseh sferah. S korenitimi spremembami in kontroliranim nadzorom
pouka pravorečja bi v nekaj letih zapolnili vrzeli med prakso in znanjem. Petek v članku
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Učinkovito javno govorno nastopanje (2011) predstavi model priprave učitelja za učinkovito
poučevanje prihodnjih generacij, pri katerem ne bo zadoščalo zgolj klasično predavanje.
Učitelj mora biti sposoben tvoriti razumljiva in učinkovita javna govorna besedila, ki bodo
učencih vzbujala zanimanje in večala motivacijo (prav tam: 59). Učitelj naj bi bil govorec, ki v
različnih govornih položajih obvlada ne le pravorečni izgovor, ampak tudi paleto
komunikacijskih spretnosti in učencem daje zgled razumljivega in učinkovitega posrednika
informacij (prav tam: 60). Glede na to, da ima sporazumevanje osrednjo vlogo v družbi in je
temelj za poklicni in osebni uspeh posameznika, je v šolski sferi za razvoj govornih spretnosti
učencev ključnega pomena učiteljevo poznavanje in obvladanje veščin sporazumevanja (prav
tam).
Podbevšek (1997: 28) poudarja, da mora učitelj pri poučevanju uporabljati knjižni zborni jezik,
neknjižno besedje naj mu služi samo kot pomagalo pri pojasnjevanju pojmov (Podbevšek 1997:
28). Pomanjkljivosti ali napak v izreki si učitelj, še posebej lektor, ne sme dovoliti, ker je on
tisti, ki postavlja zgled in je predmet posnemanja. Celostno mora biti učiteljev govor razločen,
kar pomeni, da je njegova artikulacija glasov čista, govor umirjen, vendar ne monoton.
Učiteljevim »izrekovalnim motnjam« se učenci sicer hitro prilagodijo, vendar jih je zaradi
nemotenega sprejemanja vsebine sporočila priporočljivo odstraniti (prav tam: 29).
V šoli je učitelj zgled govornika, ki svoje teoretično in praktično znanje predaja naprej in ga
kasneje vrednoti pri ocenjevanju in govornih nastopih učencev. Učitelj slovenist se mora
zavedati svoje vloge v kolektivu in sodelavcem nuditi pomoč pri ustvarjanju ustrezne govorne
podobe pri vseh predmetih in prireditvah (Tivadar 2015a: 127). Učenci bi se z opozarjanjem na
pomembnost vloge pravorečja zavedali, »da kar je pravopis pri spisu, je lahko pri pripovedi
pravorečje« ter da prejemniki sporočil lažje zanemarijo napake v pravopisu kot v artikulaciji
(Dolgan 1996: 71).
3.4.1. Priporočila učiteljem
Učiteljem pri sodobnem jezikovnem pouku Križaj Ortar (1999: 41) svetuje, naj več pozornosti
posvečajo predajanju praktičnega znanja, tj. »znanje jezika, ne znanje o jeziku«. Jezikovno
znanje pridobivamo in razvijamo ob praktičnih nalogah, in sicer s poslušanjem, branjem,
razčlenjevanjem besedila, samostojnim tvorjenjem ter reševanjem nalog, s katerimi razširimo
besedni zaklad, preverjamo in poglabljamo znanje slovnice in pravorečja ter odpravljamo
najpogostejše napake (prav tam).
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Tivadar (2015a: 128) pravi, da učitelju pri poučevanju vloge in pomena govorjenega jezika
lahko služijo slabi zgledi javnega govornega nastopanja, vendar naj bo kritika konstruktivna in
vzpodbuja k želji po obvladovanju pravorečja in govornih veščin. Učence lahko za pomen
učenja kakovostnega govora motivira tako, da le-to primerja z usvajanjem tujih jezikov, pri
katerih prav tako preučujemo izgovorjavo standardnega in ne domačega jezika (prav tam).
Dolgan (1996: 71) poudarja, naj učitelj daje čim več priložnosti za govor v knjižnem zbornem
jeziku in dosledno opozarja na napake, ki jih lahko ocenjuje podobno kot pravopisne.
Spoštovati mora neknjižne zvrsti govora, vendar naj jih funkcijsko opredeli in jasno loči od
knjižne. Vseeno je pomembno, da pozornosti ne posveča zgolj slednji, ampak pri pouku (tudi
v pisni obliki) uporablja tudi pogovorni jezik in narečja. Paziti mora, da pri jezikovnem
ustvarjanju ali preverjanju jasno določiti, katero zvrst jezika utrjujejo.
Podbevšek (1996: 30) piše o učiteljevem vzpodbujanju glasnega branja, pri katerem naj učence
navaja na prirejanje predloge v govorni zapis besedila. Označujejo naj si premore, stavčne
poudarke, naglase, težje glasovne sklope, premene po zvenečnosti, polglasnike, potek
intonacije in spreminjanje tempa. Menim, da bi za praktične vaje učitelj lahko uporabil besedila
iz beril, s čimer bi se izognil iskanju dodatnih tekstov. Učenci bi morali besedilo urediti v
predlogo za govorni nastop in ga uresničiti. Koristno bi bilo, če bi učenci tudi povedali, kaj jim
je pri pripravi besedila povzročilo največ težav, učitelj pa bi opozarjal na (pravorečne) težave,
ki jih morajo še odpraviti.
Zapisani predlogi so koristni in v praksi preredko uresničeni. Opozorim naj tudi, da le redki
strokovnjaki v svoji strokovni literaturi poleg teoretičnih opisov podajajo konkretne pravorečne
napotke. Tivadar v člankih o pravorečju ponuja nabor osnovnih pravil, opozarja na
najpogostejše napake in jih podkrepi s primeri (glej Pregled pravorečnih težav); nekaj
uporabnih nasvetov zasledimo pri Katarini Podbevšek, ki se posveča interpretativnemu branju;
Miran Dolgan v Govornem ustvarjanju zapiše okrnjen seznam splošnih pravorečnih
spodrsljajev (glej Pregled pravorečnih težav). Konkretnega vzorca – in ne zgolj teoretičnih
napotkov, ki jih najdemo pri Podbevšek (1996: 30, 31) – za pripravo besedilne predloge za
govorno dejanje, ki bi po mojem mnenju vzpodbudila zanimanje za pravorečje, nimamo.
Razumljivo je, da mora biti nekoliko drugačna, kot če bi besedilo ostalo le na papirju, vendar
ali vemo, o kakšni meri drugačnosti govorimo? Bi učenci znali pripraviti govorne nastope zgolj
s teoretičnim opisom predloge? Menim, da si se z zgledom vsaj ene predloge za govorni nastop
rešili velikokrat brezpomenskega učenja tekstov na pamet, ozavestili bi razliko med branim in
prostim govorjenjem ter pripravljali učence na življenjske situacije, v katerih se morajo govorno
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udejanjati v danem trenutku. Namesto v golo pomnjenje besedila, bi učence usmerili v iskanje
oz. preverjanje naglasov, k oživitvi tekstov z dodajanjem intonacijskih lokov, poudarkov, ritma
in jih vodili k temu, da pri govornem nastopu postanejo samosvoji interpreti. Podoben način bi
lahko uporabili tudi pri recitaciji pesmi. Pravorečje bi jim na ta način približali, jih odrešili
strahu, usmerjali k odkrivanju, raziskovanju ter posledično oživljali in razvijali knjižno
jezikovno zvrst.
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PRAKTIČNI DEL
Zanimanje za slovenski govorjeni knjižni jezik v odnosu do narečno obarvanih in drugih
govorov se je začelo po letu 1991 z osamosvojitvijo Slovenije in množico radijskih in
televizijskih programov. Če je jezik v 90. letih vzbudil interes v govorcih, bi se morali vprašati,
zakaj poučevanje pravorečja v veliki meri še vedno temelji na posluhu in predvidevanjih
namesto na fonetično-fonološkem opisu jezika. Razloge lahko iščemo v primanjkljaju
priročnikov in neraziskanih pravorečnih vprašanjih, ki verjetno izvirajo iz skrhane
narodnoreprezentativne vloge govorjenega jezika do 80. let 20. stoletja ter iz teorij jezikoslovja,
ki so slovenskemu fonološkemu sistemu pripisovale stabilnost in počasno variiranje. Ker se
slovenski jezik na državni ravni do osamosvojitve ni uporabljal in potemtakem nazorni opisi
glasoslovnega sistema uporabniku niso bili nujni, se je v iskanje najbolj pravilne in očiščene
izreke z obsežnimi analizami in popisi fonoloških pravil knjižnega jezika leta 1976 prvi podal
fonetični del Slovenske slovnice. Slednji izčrpen pregled fonetično-fonološke podobe jezika je
v govorcih vzbudil občutek neznanja in zahteval pretirano previdnost pri govornem
uresničevanju, ki je v zavesti govorca slovenskega jezika prisotna še danes (Tivadar 2012: 587,
588).
Z govorjenim jezikom se je znanstveno prvi začel ukvarjati Stanislav Škrabec, ki je kodificiral
podobo jezika vse nazaj do 16. stoletja. Za njim se je z izgovorom glasov slovenskega jezika
znanstveno ukvarjal France Bezlaj v Orisu slovenskega knjižnega izgovora (1939), njegovo
delo pa je v 60. letih z natančnimi shematskimi pregledi fonetično-fonoloških značilnosti jezika
nadaljeval Jože Toporišič v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in Slovenski slovnici (1976),
po izdaji katere se je ukvarjanje z glasovno podobo slovenskega jezika ustavilo. K pomanjkanju
pravorečne tradicije je botroval takratni drugotni pomen govorjenega jezika na državni in
meddržavni ravni (jezikoslovci se sredi 20. stoletja na njegovo realno podobo niso ozirali), ki
je bil v podrejenem položaju tudi v Slovnici in ni bil nikoli kritično ocenjen (Tivadar 2012:
588).
Po letu 1990 so se v govorjenem jeziku, zaradi porasta radijskih in televizijskih programov, ki
dajejo prednost spontanemu govornemu uresničevanju, začele »pojavljati mnoge druge
pojavnosti govora (sleng, narečja, pokrajinski/tujejezično obarvan govor …), ki so povzročile,
da so se z ozirom na kodifikacijo začela pojavljati vprašanja in nejasnosti glede knjižnega jezika
in norme (Tivadar 2009: 365). Smer v sodobnejše poglede na glasoslovno podobo slovenskega
knjižnega jezika je prekinila nova izdaja Slovenskega pravopisa 2001, ki »ob vsej gradivni
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netrasparentnosti in nesodobnosti za velik del slovenske (tudi strokovne) javnosti pomeni
avtoriteto« (Tivadar 2009: 366). Presenetila je z mnogimi nerazumljivimi pravorečnimi zakoni,
npr. edina pravilna varianta števnikov na -ajst z naglasom na zadnjem zlogu, s čimer se je
kodificiranje živih jezikovnih dvojnic ponovno zaustavilo (Tivadar 2009: 366). Verjetno je
jezikoslovje ob tem pozabilo na misel, da naj bi bilo glavno vodilo opisa in kodifikacije
knjižnega jezika čim večja razumljivost in uporabnost z ozirom na sprejemnika. Ustrezno
kodificirane bi morale biti »upravičene in z rabo izpričane dvojnice, kot je npr. naglas pri
števnikih 12–19, ki je ustrezno opisan in kodificiran v SSKJ /…/, vzglasni (korenski) izgovor
fonema v pred jezičnikoma l in r (tip vlada, vreme), kjer bi morali biti glede na raziskave
dovoljen tako zobno- kot tudi dvoustnični izgovor« (Tivadar 2012: 592).
Dejstvo je, da zaradi časovne odmaknjenosti od današnje podobe jezika in njegove
kompleksnejše razslojenosti, kot je opisana v večini priročnikov, ti trenutno ne opravljajo
pričakovanih nalog in jih zato ne moremo obravnavati kot aktualne (Dobrovoljc, Jakop 2012:
20). Ob tem bi se veljalo vprašati, kakšen odnos imajo do knjižne zvrsti govorci. Po mojih
opažanjih realnost kaže, da sovražen, negativen odnos opazimo predvsem pri govorcih tistih
narečnih skupin, ki ne spadajo v skupino osrednjeslovenskih in so s to opredelitvijo pridobili
manjvrednostni predznak, slavijo kot neustrezni in so tarča posmeha.
Avtorici Helena Dobrovoljc in Nataša Jakop (2012: 26–29) v svoji monografiji pišeta, da sta
na podlagi vprašanj uporabnikov iz različnih forumov ugotovili, da le-ta izvirajo iz
uporabnikom nejasnih pravil in obrazložitev v priročnikih. Če uporabnik želi pridobiti odgovor
na porajano vprašanje, mora za pridobitev odgovora zelo dobro poznati vsebinsko zgradbo
trenutnih priročnikov, zato bi pri novih priročnikih morali izhajati iz raziskav o potrebah
uporabnika in z zapisi predpisov zadovoljiti uporabnike z različnimi lastnostmi in
sposobnostmi. Z uporabo preglednega jezikovnega vodiča bi odpravljali negotovosti, zapolnili
luknje v znanju in uporabnike pripravljali na uspešno sporazumevanje v knjižnem jeziku. Pri
sestavljanju priročnika je treba vedeti, katera področja je potrebno posebej raziskati in izločiti
tiste, ki so bila že obravnavana oz. niso več aktualna. Naloga strokovnjakov, ki se kakor koli
ukvarjajo z določanjem jezikovnih norm bi bila, da se dela lotijo bolj odgovorno, budno
spremljajo nove jezikovne pojave in uporabniku priskrbijo prenovljen in prilagojen zapis norm
ter opozarjajo na odklone in spodrsljaje. Z novodobno tehnologijo bi morali ustvariti
podatkovno zbirko, ki bi omogočala hitrejše vnašanje sprememb oz. novosti in z enim klikom
omogočiti dostop tudi do dodatnih virov, kjer bi uporabnik našel dodatne informacije in zglede
o določenem jezikovnem pojavu. Zavedati se moramo, da iskalec odgovorov na jezikovna
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vprašanja ni več zgolj pisec, učitelj, urednik in lektor, »ki zna v priročniku najti iskani podatek
in ki je vešč slovarja in njegovega metajezika« (prav tam: 29), ampak laični jezikovni
uporabnik, ki je v tej sferi strokovno nepodkovan.
Glede trenutne podobe govora Tivadar (2012: 594) opominja, da bi moral biti glavni cilj
kodifikacije knjižnega jezika »jasnost in razumljivost s stališča sprejemnika ter sprejemljivost
za čim širši krog ljudi«. Dejstvo je, da je pisni jezik vpet v govorjenega, vendar ju ne smemo
enačiti. Pri določanju knjižnega jezika je bilo upoštevano vseslovensko ozemlje, z naslonitvijo
na glasoslovno podobo ljubljanskega govora (razen vokalne redukcije). Knjižni jezik bi moral
prerasti v samostojno zvrst s pravorečnim priročnikom, pri čemer bi se strokovnjaki morali
ukvarjati z realno podobo govora in ne z narečnimi posebnostmi določenih območij (prav tam:
595, 596). V veliko pomoč pri ugotavljanju, kakšno slovenščino pravzaprav govorimo, nam
trenutno služi sicer preskromni govorjeni korpus GOS, ki je nastal leta 2011 in vsebuje okrog
120 ur posnetkov pogovorov v različnih situacijah.
Če bi želeli ustvariti nov pravorečni priročnik, bi z dopolnitvami, pregledi in natančnimi
analizami korpusa, govorov narečnih skupin in poročili učiteljev o najpogostejših pravorečnih
težavah lahko prišli do pravih rezultatov o realni podobi trenutno govorjene slovenščine. V
pomoč bi nam bil tudi nabor vprašanj in odgovorov na portalu Jezikovna svetovalnica Inštituta
za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Uporabnikom koristen bi bil priročnik, ki bi,
kot Ruplovo Pravorečje, opozarjal na najpogostejše napake vseh govorcev, podajal konkretne
primere izrazito narečnih značilnosti posameznih govorov in kot Slovenska zborna izreka
vseboval pravila v obliki preglednih miselnih vzorcev. Ustrezno kodificirano gradivo, ki ne bi
izločalo govorcev neosrednjeslovenske narečne skupine in bi bilo sprejemljivo za širši krog
uporabnikov, bi ob pomoči učiteljev (že od osnovne šole) iz poznavanja predpisov prenesli v
prakso in knjižnemu jeziku odvzeli sloves neuporabne, umetne tvorbe.

1. Knjižni viri za pridobivanje znanja o pravorečju
Normativna podoba knjižnega govorjenega jezika je opisana v Slovenski slovnici, Slovarju
slovenskega knjižnega jezika in Slovenskem pravopisu. Tivadar (2012: 588) piše, da se je
preučevanje podobe govorjenega jezika po izidu Slovenske slovnice (1976), ki jo odlikuje
shematičnost in »tabelarni prikaz fonetično-fonoloških značilnosti slovenskega (knjižnega)
jezika«, zaustavilo. Ne glede na spremembe v jeziku so bila dognanja iz SS, ki niso doživela
kritične obravnave, uporabljena tudi v Slovenskem pravopisu (2001) (komentar k izdaji je v
naslednjem poglavju).
50

Ker bi si razprava o uporabnosti in razumljivosti glasoslovnega opisa v t. i. biblijah slovenskega
knjižnega jezika zaslužila podrobnejšo obravnavo, sem se odločila, da jih ne bom natančneje
predstavljala. Dotaknila sem se le zadnje izdaje Slovenskega pravopisa (2001) in podala
komentarje na pereča vprašanja, ki so se ob izdaji pojavila ter opozorila na trenutno
problematiko vzpostavljanja norme slovenskega jezika.
Moj glavni namen je bil predstaviti druge, manj poznane vire, iz katerih uporabniki lahko
pridobijo znanje o pravorečju. V prvem delu opisa priročnikov sem se osredotočila na pregled
zgradbe po poglavjih z namenom, da bi uporabniki dobili okvirne podatke o vsebini dela, v
drugem delu sem opozorila na prednosti in pomanjkljivosti ter na koncu oba priročnika
primerjala.
1.1. Mirko Rupel, Slovensko pravorečje
V uvodnem delu avtor opozori, naj gradivo uporabniku služi predvsem kot praktični priročnik
in ne kot popolni znanstveni sistem. V nadaljevanju definira pravorečje in obrazloži njegovo
vlogo v jezikoslovju. Kot prvi pravorečni priročnik navaja Slovenski pravopis (1935) in
poudari, da v njem pravila izreke niso posebej razložena. Dodaja, da je »vprašanje enotne
knjižne izreke eno najtežjih jezikovnih vprašanj«, zato je v svojem delu poskušal zbrati
navodila in pokazati osnove slovenske zborne izreke (1946: 4).
Uvodni razlagi sledi zgodovinski pregled razvoja slovenskega knjižnega jezika ter opredelitev
položaja in vloge govorjenega jezika, ki jo avtor zaključi z opisi in primeri rabe knjižnega,
pogovornega jezika in narečja. Jedrni del je razdeljen na poglavja: Samoglasniki, Soglasniki,
Poudarek, Poudarek v oblikoslovju in Tuje besede. V Dodatku najdemo z naglasi opremljen
Prešernov Sonet, odlomek iz Cankarjevega Mojega življenja in tekst z naslovom Palček
nagajivček iz šolske knjige. Dodatku sledita besedno in vsebinsko kazalo. Na zadnji strani
vsebinska kazala se nahaja popis devetih popravkov priročnika.
V jedrnem delu se avtor naprej loti opisa samoglasnikov i, e, polglasnika, a, o in u, pri katerih
določi kolikost, kakovost in način izgovora. Pri vsakem vokalu teoretičnim opisom realizacije
v govoru navaja reprezentativne primere in pripiše, govorci katerih narečij morajo izgovoru
samoglasnika posvetiti več pozornosti, ker se narečni izgovor razlikuje od knjižnega. V razlagi
navede izgovorne nepravilnosti določenih narečnih skupin in k njim doda primere, opremljene
z naglasnimi znamenji. Opisu samoglasnikov sledi še kratek zapis o zvočnikih r, l, m, n ter
opredelitev dvoglasnikov.
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Pregledu samoglasnikov sledi opredelitev soglasnikov, ki jim avtor pripisuje nujnost čiste in
jasne izgovorjave. V začetku je pregledna razpredelnica, kjer so soglasniki razporejeni po
zvenu, mestu in načinu izreke. Tabelo dopolnjuje krajša besedna razlaga, ki se zaključi s
komentarjem, da je pri soglasnikih v primerjavi s samoglasniki manj razlik med zapisom in
izreko, težave se pojavljajo le pri realizaciji črk v in l. Nekaj dodatnih opozoril avtor dodaja še
pri soglasnikih j, lj, n, nj, r in g, poglavje zaključi s pregledom prilikovanja soglasniških skupin.
Dalje razloži stalni, premični in svobodni poudarek, v podpoglavju Muzikalni poudarek ali
intonacija (po Toporišiču tonemski naglas) govori o kratkem, dolgem padajočem in rastočem
poudarku, dodaja primere in obrazloži, da se je padajoči in rastoči poudarek ohranil samo v
osrednji narečni skupini. Ker ga je težko določiti ali se ga priučiti, ni del splošnega pravorečja
in se mu v svojem priročniku ni posvečal. Obsežni del Pravorečja nosi naslov Poudarek v
oblikoslovju, v katerem beremo o poudarkih pri samostalnikih, pridevniku, števniku, glagolu in
nepregibnih besednih vrstah.
Tujim besedam se avtor posveti v predzadnjem poglavju, v katerem obravnava izgovor lastnih
imen in tujk. Za natančnejši opis poglavja sem se odločila, ker avtor navaja nizko število tujih
besed, kar bi lahko razumeli kot dokaz za takrat manjšo prisotnost nedomačih besed v jeziku.
Rupel (1964: 90) pravi, da pri zemljepisnih imenih ne bomo imeli težav, če bomo poznali njihov
izvorni zapis in izgovor, npr.: Warszawa [varšava], Praha [praha]. Enako velja za tuja osebna
lastna imena, npr.: Cervantes [servantes] (prav tam). Med citatnimi besedami navaja:
»gentelmen, jury, sujet in toast [džentelmen, žüri, süže, tost]«, medtem ko so ostale tuje besede
(sposojenke) prilagojene slovenskemu jeziku v zapisu in izgovoru (prav tam). V zadnjem
odstavku navaja tujke, ki se ponavadi napačno izgovarjajo. Izpisala sem tiste, ki se z današnjim
izgovorom izključujejo: ekskurzija, ipsilon, milica, papiga, penzija [ekskurzíja, ipsílon, milíca,
papíga, penzíja] (prav tam: 91).
1.2. Cvetka Šeruga Prek in Emica Antončič, Slovenska zborna izreka (2004, 2. izd.)
V uvodu Priročnika z vajami za javne govorce beremo o razvojnih poteh slovenskega
pravorečja in o položaju govorjenega jezika v medijih, šolah in splošni javnosti. Avtorici
poudarjata, da je priročnik nastal z željo po ohranjanju zborne izreke in izhaja iz Slovenske
slovnice, Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Slovenskega pravopisa 1962 in 2001. Glavni
namen dela je na enem mestu zbrati in opozoriti na najpogostejše težave, ki sta jih avtorici pri
poučevanju zasledili, in ga približati širšemu krogu javnih govorcev ne samo slovenistom.
Vsako obravnavano področje se prične s krajšo poljudnoznanstveno teoretično razlago, ki jo v
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nadaljevanju dopolnjuje množica praktičnih primerov. Jezikovna pravila in njihova raba so v
začetku poglavij natisnjena v črni barvi, dovoljene dvojnice, najpogostejše napake, nasveti in
novosti iz SP 2001 pa so obarvani oranžno. Teoretični pregled vsakega jezikovnega problema
se zaključi s shematičnim povzetkom, ki bralcu služi kot pomoč za ponovitev prebranega.
Uvodnim razlagam in shematičnim pregledom sledijo praktične vaje, ki sta jih avtorici črpali
iz gledališke prakse in drugih javnih govornih nastopov. Uporabnik naj bi jih reševal
samostojno (posamične besede opremlja z naglasnimi znamenji), dodatno utrdil pridobljeno
znanje in si z glasnim branjem primerov pravila hitreje zapomnil. Pravilen izgovor težjih,
oranžno obarvanih besed, bralci preverijo na priloženi zgoščenki, ki jo lahko uporabijo tudi kot
slušno gradivo za učenje oz. ponavljanje.
Za boljšo predstavo navajam naslove poglavij v priročniku: Razdelitev glasov slovenskega
knjižnega jezika; Predvidljivost dolgega širokega e-ja in o-ja; Predvidljivost kratko naglašenih
samoglasnikov; Samoglasniške premene pri kratko naglašenih e-jih in o-jih; Predvidljivost
polglasnika; Nenaglašene besede in najpogostejše napake pri poudarjanju; Besede z več
naglasi, druge tvorjenke in kratice; Vaje za utrjevanje; Naglasni tipi; Premični naglas pri
deležnikih na –l; Naglaševanje deležnikov na –n; Premični naglas pri velelniku; Premično
naglaševanje samostalnikov; Premično naglaševanje pri pridevniškem stopnjevanju; Izgovor
glasov v govorni verigi ali sintagmatika fonemov; Izgovor črke l; Variante fonema v in izgovor
predloga v.
Na koncu priročnika avtorici razlagata, katera področja sta po premisleku izpustili: tonemskemu
naglaševanju se nista posvečali, ker je prezapleteno, se pa tonemski izgovor sliši na zgoščenki.
Izognili sta se izgovoru necitatnih in polcitatnih besed in problematiziranju izgovora števnikov
s pripono – ajst. Razložita, da je novi Pravopis (2001) v nasprotju s prejšnjim uveljavil izgovor
na priponi in dodajata, da je v praksi izgovor z naglasom na osnovi v določenih pokrajinah
močno zastopan. Stavčnofonetičnim prvinam se podrobneje ne posvečata, ker menita da je tema
v dovoljšni meri zastopana v jezikovnih priročnikih in šolskih učbenikih. Trdita, da tovrstno
znanje najbolje usvojimo pri individualnih praktičnih vajah in ne s teoretično razlago v
priročnikih. Ne obravnavata preobširnega področja splošnega pogovornega jezika, ker v rabi še
ni povsem določeno. Omenita pa, da v novem Slovenskem pravopisu 2001 lahko najdemo
kvalifikatorje za knjižni in neknjižni pogovorni jezik (2004: 13–15).
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1.3. Primerjava Pravorečja in Slovenske zborne izreke
Ruplovo Pravorečje je pregledno zasnovano in informativno tako za jezikoslovca kot
vedoželjnega govorca. Namen dela ni natančno znanstveno preučevanje glasov, ampak
podajanje osnovnih napotkov za njihovo realizacijo in opozarjanje na najpogostejše
neskladnosti rabe z normo. Zapisi napotkov so jedrnati, razumljivi, nosijo temeljne informacije
in so, za razliko od pravil v Slovenski zborni izreki, manj razčlenjeni. Prednost Pravorečja je
tudi v strukturi vsebine, ki je za uporabnika bolj pregledno urejena kot v drugem priročniku.
Avtor v samostojnih poglavjih opisuje samoglasnike, soglasnike, definira poudarke v različnih
besednih vrstah in na koncu poda krajši zapis o tujih besedah. Uvodne opise glasov in pravila
izreke podkrepi z reprezentativnimi primeri – za trenutno jezikovno situacijo bi sicer
potrebovali selekcijo in dopolnitev –, ki teorijo nazorno prikazujejo in pomagajo pri
razumevanju. Zanimivo je, da med Ruplovimi primeri najdemo veliko takih, ki govorcem še
danes povzročajo težave. Kvaliteto vsebini dajejo opozorila narečnim skupinam, ki jim izgovor
določenih glasov dela težave. Izgovor tistih glasov, ki so indikatorji narečnega govora ubesedi,
primerja z normativnim in svetuje, kako odpraviti njihovo zaznamovanost (Rupel 1946: 22, 23):
Nepoudarjeni samoglasniki so po večini široki, le pred poudarkom so navadno ožji. Odvisni so tudi od
okolice. Vendar ni treba na njih kakovost posebej paziti ali jo posebej označevati, ker jih Slovenec v tem
pogledu ne bo napačno izgovarjal. Važno pa je, da jih ne reducira v polglasnik ali celo popolnoma, kakor
je navada v osrednjih in zahodnih narečjih. Govoriti je treba: míslim, sedí, pálica, sekíra, pázduha, váruh
in ne mísləm, sədí, pálca, skíra, pásha, váruh.

Vsebina Slovenske zborne izreke je, kljub uvodnim pojasnilom, da skuša širšemu krogu
uporabnikov približati razpršena pravila iz slovnice in pravopisa v preprosti in nazorni obliki,
ponekod nesistematično razdeljena in razpršena. V Ruplovem Pravorečju bralec ve, v katerem
poglavju bo bral o samoglasnikih, poišče samoglasnik e in izve vse o njegovih variantah,
medtem ko v Zborni izreki uvodnemu opisu vokalov sledi poglavje o dolgih širokih e in o;
razlaga o kratko naglašenih samoglasnikih; o njihovih premenah ter poglavje o polglasniku.
Mislim, da obravnavanje različnih variant enega samoglasnika v različnih poglavjih bralcu
otežuje pomnjenje in tvorjenje miselnih mostov. Razporeditev poglavij v tem priročniku lahko
razumemo kot popis frekventnih pravorečnih in jezikovnih tem, ki v zavesti javnih govorcev
pogosto izzovejo dvom ali jim povzročajo težave. Avtorici obravnavata le tiste jezikovne
pojave, s katerimi sta se v času poučevanja javnih govorcev o pravorečju zbornega knjižnega
jezika najpogosteje srečevali. Splošno ne obremenjujeta s prepodrobnimi zapisi pravil izgovora,
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ampak kratkim pojasnilom dodajata nazorne primere, ki bi z večkratnim branjem in
poslušanjem priložene zgoščenke ostali v spominu.
Ob široko razčlenjenih poglavjih se mi poraja vprašanje, ali sta sledili svojemu vodilu o za
uporabnika prijaznem, razumljivem in manj razdrobljenim popisom pravorečnih pravil. Kot
sem omenila, bi k celovitosti pripomogle obravnave enega samoglasnika v enem poglavju in ne
v različnih. Prekomerno so členjena vsa poglavja, ki bolj z izjemami kot pravili v bralcu lahko
vzbujajo občutek nepoznavanja lastnega jezika. Pomnjenje in razumevanje olajšajo pregledne
sheme na koncu vsakega poglavja, ki združujejo pravila in primere, vendar je pri skoraj vsaki
črki oz. fonemu 11 podpoglavij. K uporabnosti priročnika pripomorejo oranžno obarvani
dopisi, ki opozarjajo na najpogostejše napake in napačno usidrano znanje9. Njihova
pomanjkljivost je zgolj v tem, da so znotraj enega poglavja pretirano razdrobljeni in zapisani v
različnih fondih, s čimer dajejo občutek, da vsaka druga beseda ne sledi pravilom.
Priročnik bi bil bolj pregleden, če bi bile posebnosti, pogoste napake in opozorila združena v
enem delu poglavja, ki obravnava določeno črko oz. fonem in informirala tudi o tem, katera
narečna skupina se jim mora še posebej izogibati. Pripadniki različnih narečnih skupin bi se
lažje znašli in več časa posvetili preučevanju zanje težjih glasov. Vaje v priročniku so na koncu
vsakega poglavja in od bralca v prvi fazi učenja zahtevajo najprej branje izoliranih besed,
kasneje, v fazi prenašanja naučenega v kontekst, ustrezne realizacije glasov bralec lahko
opazuje in preverja v vajah za utrjevanje. Vaje se po težavnosti stopnjujejo, domnevne rešitve
pa bralci lahko preverijo na priloženem mediju. Menim, da bi z večkratnim poslušanjem in
ponavljanjem normativno izreko usvojili in jo kasneje spontano uporabili pri govornem
uresničevanju. Primeri v vajah za utrjevanje so bili premišljeno izbrani in ker se nanašajo na
vsakdanje življenje10, pridobijo na uporabnosti in olajšajo pomnjenje.
Slovenka zborna izreka koristi posameznikom, ki jim je mar za pravorečje in stremijo k
izboljšavi lastnega govora, tistim z izrazito narečnim govorom pa puristične opombe vzbudijo
občutek manjvrednosti oz. nesposobnosti za dosego kvalitetnega govora (2004: 10):
To, kar danes poslušamo v slovenskem državnem zboru, v šolah – od osnovnih do univerze, na lokalnih
radijskih in televizijskih postajah, na sodišču, v cerkvah, na pogrebih, tiskovnih konferencah in javnih
predstavitvah itn., je večinoma zelo daleč od vzorne zborne slovenščine in preočitno izdaja pokrajinski
izvor govorcev, njihovo nezmožnost slišati in nadzorovati svoj govor in njihovo slabo zavedanje o
govorjenem položaju, v katerem so se znašli /…/ Tako ni čudno, da zborno izreko spontano in sproščeno

9

Zapise sem pregledala in precejšen del vključila v razpredelnico najpogostejših pravorečnih težav.
»Iz omare je vzela dežni plašč.« (prav tam: 83).

10
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obvlada le malo ljudi in da se na tem področju zborna knjižna izreka kaže kot svoj elitističen in prestižen
govor. Vse bolj se uveljavljajo nekakšni površinski in zelo dvomljivi kriteriji o tem, kdo je dober govorec.

Podoben komentar zasledimo pri Tivadarju, ki navaja, da avtorici pretirano izpostavljata
nekakovostne javne govorce in negativno ocenjujeta zaznamovani regionalni govor (2012:
589).
Menim, da bi s prenovitvijo Pravorečja in Zborne izreke obnovili njuno funkcijo in ju še bolj
približali širšemu spektru uporabnikov. Pri ustvarjanju novega priročnika bi morali imeti v
mislih jasen cilj: pravorečno normo zapisati razumljivo, vsak teoretični opis podkrepiti s
primeri in s praktičnimi vajami uporabnikom približati knjižni govorjeni jezik. Širšemu krogu
bralcev (med mladimi je vedno več podjetnikov, ki se zavedajo pomena kvalitetnega govornega
nastopanja in verbalne komunikacije) bi razumljiv in pregleden priročnik koristil, z dodatnimi
seminarji in izobraževanjem učiteljev (predvsem osnovnošolskih) bi bistveno spremenili raven
pravorečja vseh govorcev. Glede na vsem znan strah pred javnim nastopanjem predvsem v
prvih letih šolanja, bi, namesto sovražnega govora proti narečno obarvanim govorom, ustrezne
rezultate pridobili s pristopom, s katerim bi vzbudili zanimanje za govorjeni jezik, uporabnike
navdušili za raziskovanje in z višjim deležem praktičnega pouka odpravili neutemeljen strah
pred napakami. Najprej učenci in kasneje govorci bi s takim načinom vzgojili pozitiven odnos
do knjižnega jezika (trenutno je uporabnikom z narečno obarvanim govorom knjižni jezik
preveč tuj in izumetničen), se zavedali pomembnosti njegovega položaja in se v situacijah, kjer
je njegova raba nujna, lažje znašli. Ker narečno obarvan govor prepoznamo predvsem po
zaznamovani realizaciji določenih glasov, bi lahko v novejše priročnike, podobno kot je to storil
že Rupel, dodali opise najpogostejših odstopanj od knjižne norme. Z opisi bi na posebnosti
opozorili, govorci bi se jih začeli zavedati in jih z dodatnimi vajami usvojili. Opozarjati bi
morali, da sovražno naravnana tendenca, ki »neosrednjeslovenske govorce izloča kot
neustrezne«, nastopa proti osnovnim načelom (slovenskega) knjižnega jezika (Tivadar 2012:
595). Ker so vaje v Slovenski zborni izreki premišljeno izbrane, bi jih lahko ponovno uporabili,
dopolnili in opozarjali, da jih je treba reševati glasno in večkrat poslušati priloženi glasovni
zapis. Na tak način bi uporabnika najprej navaditi na zven knjižnega jezika, s čimer bi znižali
uporabnikov občutek o njegovi izumetničenosti ter ga rešili prekomerne previdnosti in strahu
pred javnim govornim nastopanjem. Tivadar (2012: 596) navaja, da je v tem krogu ključna
vloga jezikoslovca, ki je jeziku dolžen slediti, analizirati spreminjanje jezikovne situacije in
nove pojave uvrščati v sistem.
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Za boljšo predstavo prilagam primerjavo obravnave polglasnika v obeh priročnikih:
Mirko Rupel

Cvetka Šeruga Prek, Emica Antončič

Slovensko pravorečje (1946: 25–28)

Slovenska zborna izreka (2004: 71–82)

1. Opis mesta izgovora.

1. Polglasnik v korenu besed in drugi primeri

2. Opredelitev glasovne realizacije: vedno (veliko opozoril o napačnem izgovoru
kratek, lahko je poudarjen ali nepoudarjen.

mlajših govorcev in neskladnost norme s

3. Opozori, da je vedno zapisan s črko e, zato trenutnim govorom).
ob branju tekstov prihaja do negotovosti o 2. Pravilo, kako določiti polglasnik.
ustreznem

izgovoru

(polnoglasno

ali 3. Obravnava samostalniških in pridevniških

reducirano).

pripon -c in -k.

3. Opozori na neustrezen izgovor na 4. Sklop nezvočnik + zvočnik na koncu
Štajerskem in v Prekmurju (è namesto ə).

besede ali pred soglasnikom.

4. Jezikovne okolice, v katerih je polglasnik 5. Sklopi zvočnik+zvočnik na koncu besede
obvezen: koreni določenih besed, konkretna ali pred soglasnikom.
obrazila, izpeljanke, v nekatere besede se 6. Polglasnik v prevzetih besedah.
vriva.
5. Navodila, kako polglasnik prepoznati.

V vsakem podpoglavju avtorici naštevata

6. Polglasnik v slovenščini : a v srbščini in najpogostejše napake, sodobnejše oblike,
hrvaščini, »pes, megla : pas, magla« (1940: opozarjata na neskladnost z normo in
26).

razlagata izvor izreke polglasnika v različnih

7. Pogoste hiperkorekcije in nerazločevanje: položajih.
»dežni plašč [dežni plašč] nam. [dəžni],
sem [pridi sèm : jaz səm tukaj]« (1940: 28).

1.4. Vrzeli med živim jezikom in jezikovno normo
1.4.1. Komentarji k izdaji Slovenskega pravopisa 2001
K vsebini t. i. biblije slovenskega pravilnega pisanja, ki je izšla v prenovljeni izdaji leta 2001,
je smiselno opozoriti na pripise Cvetke Šeruga Prek iz članka Izgovorni in naglasni problemi
Slovenskega pravopisa 2001 ter Sodobnega pravopisnega priročnika med normo in pravopisom
avtoric Helene Dobrovoljc in Nataše Jakop, ki opozarjajo na še vedno aktualne negotovosti in
nejasnosti.
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Šeruga Prek (2002: 26) poudarja, da SP 2001 odlikuje podrobna obravnava glagola, saj pri
velelniških oblikah natančno opredeljuje premični naglas in je prvi priročnik, ki navaja tudi
pogovorno obliko nedoločnika. Slednje je pomembno, ker je s tem uporabniku bolj jasno, katere
oblike so pravilne v knjižnem pogovornem jeziku, npr. »obliki rêč in pêč, ne pa npr. rêčt ali
pêčt .
Zanimivi so avtoričini pripisi k oblikoslovnim posebnostim, pri katerih se še vedno pojavljajo
neskladja s sodobno izreko:
1. pri samostalnikih, ki se končajo na -r in imajo obstojne samoglasnike SP 2001 daje
prednost oblikam s podaljšano osnovo z -j. Vprašanje se pojavi pri sklanjanju besede
Strasbourg [strazbúr], Starsburga [strazbúra] (2002: 27);
2. elkanju, ki je posledica pomanjkanja pravorečnega znanja predvsem pri mlajših
govorcih, v primerih, pri katerih je SSKJ dopuščal dvojnice, npr. [kadiu̯ci ali kadilci] in
[kadiu̯ke ali kadilke], SP 2001 le-tem nasprotuje. Avtorica izpostavi tudi izgovor
časovnega prislova pol, ki naj bi se po SP izgovarjal izrecno z dvoustničnim u̯-jem, tj.
ob [pou̯] enih. Dodaja, da izgovor z dvoustničnim u̯ ni značilen za osrednjeslovenski
govor (2002: 27);
3. pri tvorjenkah opozori na besedo proračún, pri kateri SP kot enakovredno dvojnico
navaja obliko próračun. Avtorica predlaga, da bi se varianti izognili, ker se nepravilne
oblike naglaševanja potem pojavljajo pri besedah obračún in izračún, pri katerih je
naglas na predponi neustrezen (2002: 28);
4. za razliko od SSKJ, ki pri izgovoru nezadnjih zlogov pri besedi pogoj, pogôja, pogôji
dovoljuje različico z ozkim o, SP 2001 tega ne dopušča. Avtorica meni, da bi morali biti
dovoljeni obe obliki (2002: 28);
5. pri deležnikih na -l se pri govorcih pogosto pojavi problem pri predponskih glagolih z
naglasom na -íti in -ím, npr. opozoríti, opozorím, vendar opozóril in ne opozoríl. SP
2001 preseneti z naglasnim mestom pri deležniku posolil, kjer kot edino pravilno obliko
predpisuje posolíl in ne posólil. Šeruga Prek komentira, da gre verjetno za napako
(2002: 29);
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6. SP 1962 in SSKJ pri glavnih števnikih od dvanajst do devetnajst na prvem mestu
predpisujeta naglaševanje na korenskem delu (dvánajst) in dovoljujeta dvojnico na
priponi (dvanájst). SP 2001 pa je opustil naglaševanje na korenskem delu in predpisuje
izgovor na priponi. Avtorica komentira, da sta pri nešolanih govorcih prisotna oba
načina naglaševanja, medtem ko radijski govorci z ozirom na dolgoletno tradicijo
števnike naglašujejo na korenskem delu (2002: 29).
Avtorica (2002: 30) zaključuje, da se nejasnosti v novi izdaji pravopisa lahko pojavijo pri
oznakah naglasnega mesta, ki se v določenih primerih prekriva z diakritičnimi znamenji v tujih
jezikih. Izgovor besede je zapisan samo, če je nepredvidljiv. Problem je v tem, da so avtorji pri
ustvarjanju pravopisa premalo pomislili na uporabnika, ki mu določeni zapisi niso jasni, npr.
ob iztočnici Clinton v oglatem oklepaju beremo [kl], pri Newton pa zgolj [njut]. Uporabnika bi
v tem primeru zanimalo, kako izgovoriti končnico -on, kadar ne citiramo. Citatno je pravilno
[klinton, njuton] in ne iz angleščine prevzet izgovor s polglasnikom [klintǝn in njutǝn]. V
prihodnje bi porabniku prihranili čas iskanja odgovorov, če bi zapisali izgovor besed v oklepaju,
prav tako bi koristilo, če bi pri mejnih primerih opozarjali na najpogostejše nepravilne oblike.
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1.4.2. Opozorila o problematični kodifikaciji norme zadnjih dveh desetletij
Helena Dobrovoljc in Nataša Jakop sta v okviru projekta Sodobni pravopisni priročnik med
normo in predpisom opozorili na perečo problematiko vzpostavljanja in kodificiranja norme
slovenskega knjižnega jezika, ki se je v zadnjih dveh desetletjih zaradi družbenih in tehnoloških
sprememb preoblikovala. V priročniku opozarjata na prekomeren kontrast med dejanskim
jezikom v rabi in idealiziranim, na neupoštevanje uporabnikov pri ustvarjanju jezikovnih
priročnikov in podajata dopolnila k aktualnim pravopisnim pravilom.
Prevzeta beseda

SP 2001

Sodobna izreka

baseball

[bêjzbol in bézbol]

[bêjzbol]

bend

[bénd]

[bênd]

bodibilder

[bódibílder in bôdibílder]

[bôdibílder]

Chopin

[šopén]

[šopên]

jazz, džez

[džéz]

[džêz]

girl

[gêrl]

[gərl]

cash, keš

[kéš]

[kêš]

bestseller

[béstséler]

[bêstséler in bêstsêler]

V poglavju o pravorečnih spremembah izpostavljata najpogostejše primere, ki krhajo zapisano
normo:
1. V knjižnem pogovornem in zbornem jeziku prevzeta občna in lastna imena izgovarjamo
bližje k izvornemu jeziku (2011: 41);
2. v rabi se, sicer v skladu z jezikovnim sistemom, pomenskorazlikovalni izgovor enakopisnic
ne uveljavlja (drsalka, plezalka, kopalke, brisalka);
3. uveljavlja se naglasna dvojnica pri števnikih na –ajst, čeprav je bila v SSKJ ukinjena;
4. dileme tudi glede naglaševanja pri določenih besedah z zlogotvornim polglasnikom: deska,
megla, tema, temen. Dlje časa je v rabi izgovorjava s širokim e, če je naglas na osnovi,
vendar SP tega ne dopušča (Dobrovoljc, Jakop 2011: 41, 42);
5. Kritika napačno ugotovljenih normativnih zapisov (2011: 42):
Prevzete besede

SP 2001

Sodobna pravorečna varianta

Brnik
belvedere
Braillov

[brník]
[belvedêre]
[brájlov]

[spódnji bŕnik], [zgórnji bŕnik]
[belvedêr]
[brájev]
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Poleg mejnih primerov v poglavju o pravopisni problematiki, v razdelku o glasoslovju
opozarjata na jezikovna vprašanja, ki sta jih aktualizirali ali dopolnili v skladu z rabo:
pri vršilcih dejanja s priponskimi obrazili -lc, -lk-, -lsk-, -lstv- je pri
dvojnicah, na slednje sicer SP opozori, zapisana samo manj ustrezna
Zapis zvočnika v

možnost izgovora [u̯k]. Avtorici priporočata zapis, podoben zapisu v
SSKJ, in sicer z oznako »[tudi u̯k]«, ki bolj jasno nakazuje dvojnično
izgovorjavo (2011: 122).
pri zapisovanju zvočnika j s črko i pri prevzetih besedah, bi lahko dodali
nekaj primerov: »aids, aikido, bianko, diabolo, haiku, interier« in

Zapis zvočnika j

dodali, da ga v nekaterih prevzetih besedah, npr. lastnih imenih
zapisujemo tudi s črko y: »Goya, Doyle, Yellowstone« (Dobrovoljc,
Jakop 2011: 123).
pravilo o predlogih s/z, ki definira, da se pri zapisu ravnamo po črki, pri

Zapisovanje

izgovoru pa po izreki, potrebuje dopolnitev primerov: »poleg z Zoisom

predloga s/z

in s Hugojem, še z von Karajanom in s SDS in zapis izgovorjave dodanih
zgledov [s fon kárajanom, z esdeêsom ali s sədəsə̀jem]« (Dobrovoljc,
Jakop 2011:123).

Komentarji na izdajo zadnjega Slovenskega pravopisa 2001 pričajo o tem, da je netolerantnost
do dvojnic kljub upravičeni rabi še vedno prisotna. Kot pravi Tivadar (2012: 592), bi morali
tovrstne dvojnice ustrezno kodificirati, konkretno pa Šeruga Prek (2002: 27, 29) Dobrovoljc in
Jakop (2011: 41, 42) pišejo o nujnosti uvedbe dvojnic pri števnikih na -ajst in izgovora
priponskih obrazil pri vršilcih dejanja na -lk. Menim, da bi z uvedbo dvojnic, na katere
opozarjajo prej omenjeni avtorji, knjižnemu jeziku dali možnost ponovne oživitve med
uporabniki, saj večkrat preklicana oz. spremenjena pravila v njih povzročajo dvome in običajno
vodijo v nezanimanje za »nedoločeno« pravorečje. Razmišljam, da bodo k jasnim odgovorom
verjetno pripeljali šele novejši (internetni) jezikoslovni viri, ki vstopajo v korak s časom in so,
v nasprotju s knjižnimi, v stiku z uporabniki (prek radijskih oddaj, spletnih jezikovnih
svetovalnic) tj. z živo rabo jezikovnih prvin. Menim, da se bo z vključevanjem uporabnika v
(pre)oblikovanje jezikovne norme knjižni jezik rešil svojega t. i. »elitizma« (Šeruga Prek,
Antončič: 2004: 10) in iz okostenele prešel v aktivno rabo.
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2. Drugi viri za pridobivanje znanja o pravorečju in retoričnih veščinah
Jezik se nenehno razvija in spreminja. Nekatere oblike, naglasi, izgovor besed in besede same,
ki veljajo za knjižne, se v rabi lahko spreminjajo in po določenem času vplivajo na ustaljeno
normo knjižnega jezika. Negotovosti o prilagajanju jezikovnemu sistemu se pri uporabnikih
pojavljajo predvsem pri novih, prevzetih oz. tujih besedah, ki jih skušajo vnesti v sistem
maternega jezika. V ta namen sem se v tem poglavju posvetila virom, ki stopajo v korak s časom
in nudijo strokovno utemeljene odgovore na jezikovna vprašanja o novih pojavih, mejnih
primerih (npr.: naglasi pri števnikih) ali področjih, ki v uporabnikih vzbujajo dvome že dlje
časa (npr.: pravila o izgovoru polglasnika).
Opisala bom delovanje spletne Jezikovne svetovalnice Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU in za primerjavo predstavila portal www.slovenscina.eu, ki je bil sicer
ukinjen, vendar idejno dobro zasnovan (podrobneje v naslednjih poglavjih). Ker magistrsko
delo sloni na preučevanju pravorečja in govornega uresničevanja, sem poleg internetnih strani,
ki ponujajo pisne odgovore, želela pridobiti podatke o drugi, v današnjem času vedno bolj
aktualni sferi informiranja in urjenja govorcev, o šoli retorike. Glede na to da se človek v času
internetne komunikacije vedno pogosteje govorno uresničuje in želi z govorom učinkovito
vplivati na poslušalce, je retoričnih šol vedno več. Zanimalo me je, kako izobraževanje poteka
in ali se v šolah posvečajo pravorečju, kakšen pomen mu pripisujejo. Izbrala sem Šolo retorike
Ane Aleksandre in Zdravka Zupančiča.
Omenim naj, da po pregledu internetnih virov in poslušanju radijskih oddaj (Slovenščina za
Slovence in Svetovalni servis), v katere so poslušalci aktivno klicali in zastavljali jezikovna
vprašanja, lahko sklepam, da si uporabniki slovenskega jezika želijo razvoja maternega jezika
in so v procesu preoblikovanja oz. dopolnjevanja norme pripravljeni aktivno sodelovati.
2.1. Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Na portalu fran.si poleg brskalnika po različnih slovarjih najdemo rubriko svetovalnica, ki si jo
lahko natančneje ogledamo z vnosom Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU. Spletna publikacija je bila zasnovana leta 2012 z namenom, da
odgovarja na jezikovne težave uporabnikov slovenščine in, s pomočjo indeksa ključnih besed
in jezikovnih področij, ureja zbirko odgovorov, ki so največkrat povezani s pravopisom in
slovnico ter tista, ki jih zahteva razvoj jezika. Predstojnik portala je Marko Snoj, uredniški
odbor svetovalnice od aprila 2014 sestavljajo: moderatorki Aleksandra Bizjak Končar in Helena
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Dobrovoljc ter Nataša Gliha Komac in Peter Weiss (Jezikovna svetovalnica. Pridobljeno 19. 2.
2018 na: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/o-svetovalnici).
V svetovalnici lahko uporabniki med pregledno urejenimi vprašanji poiščemo informacije o
jezikovnih težavah, s katerimi smo se srečali ali jezikovno vprašanje oddamo brez registracije.
S klikom na ikono Oglejte si odgovore po tematskih področjih lahko izbiramo med različnimi
poglavji, ki obravnavajo jezikovna vprašanja uporabnikov, o pravorečju govorita rubriki
Glasoslovje in Narečjeslovje. Z brskanjem po vprašanjih ugotovimo, da je v primerjavi z
ostalimi, ki se nanašajo na pravopis, skladnjo in oblikoslovje, pravorečnih veliko manj, kar bi
lahko razumeli kot potrditev o nižji stopnji zavedanja o pomembnosti pravorečja med govorci.
2.1.1. Narečjeslovje
V poglavju o narečju najdemo vprašanje o izvoru gorenjskega t. i. govora na fanta
(Pridobljeno 19. 2. 2019 na: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1006/govorjenje-na-fanta-vgorenj%C5%A1%C4%8Dini).
2.1.2. Glasoslovje
V poglavju o Glasoslovju se nahajajo vprašanja o zevu, preglasu, naglasu, fonetični
transkripciji, priporniku h, neobstojnih samoglasnikih in izgovoru besed (Pridobljeno 19. 2.
2019 na: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/category/31/glasoslovje). Tiste, ki zadevajo temo
magistrske naloge sem izpisala in jih, zaradi boljše preglednosti, umestila v preglednice. V
prvem stolpcu sem pravorečno težavo opisala, v drugem zapisala primere oz. dvome, ki so jih
uporabniki navedli, v tretjem pa sem podala rešitev. V primerih, pri katerih so uporabniki
spraševali po mestu naglasa ali načinu izgovora, sem v stolpec s primerom vnesla zgolj besedo,
ki jo je uporabnik navedel (brez naglasnih znamenj).
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2.1.2.1. Zev ali hijat
Zev ali hijat je »pojav, do stojita dva samoglasnika drug za drugim.« (Pridobljeno 14. 8. 2019
na: https://fran.si/iskanje?View=1&Query=zev).
opis težave
Vprašanje

primer težave

rešitev

o olimpijada ali olimpiada

Marko Snoj odgovarja, da sta obe varianti

ustreznem

»dva različna zapisa iste besede«. Priporoča

zapisu.

pa zapis olimpijada.
evangelijski ali evangeljski

Marko Snoj odgovarja, da je danes v rabi
bolj evangelijski kot evangeljski.

(Jezikovna svetovalnica [splet]. Pridobljeno 19. 2. 2018 na: https://svetovalnica.zrcsazu.si/category/214/zev-ali-hijat).
2.1.2.2. Preglas
Do preglasa pride za črkami c, j, č, ž, š, za katerimi zadnji samoglasnik preide v sprednjega.
(Pridobljeno 14. 8. 2019 na: https://fran.si/iskanje?View=1&Query=preglas).
opis težave

primer težave

rešitev

Vprašanje, kakšna je pravilna oblika s Schulzem ali s Schulzom s Schulzem
priimka Schulz v orodniku ed. in oblika za Schulzev ali Schulzov

Schulzev

svojilni pridevnik.
Pomni: upoštevati moramo izgovorjavo!
Vprašanje o preglasu pri svojilnem Franceva ali Francova

Frančeva

pridevniku iz imena Franc.
(Pridobljeno 19. 2. 2018 na: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/category/139/preglas).
2.1.2.3. Naglas
V podpoglavju Naglas najdemo vprašanja o ustreznem naglaševanju določenih besed. Za lažji
pregled sem jih v tabeli razvrstila po skupinah: samostalniki, pridevniki, glagoli in zemljepisna,
osebna, stvarna lastna imena. Pri primerih, pri katerih naglasa nisem označila (drugi stolpec v
tabeli), je bilo zastavljeno vprašanje o mestu naglasa.
samostalniki
opis težave

primer

rešitev

Vprašanje o ustreznem mestu, malvázija

malvazíja in malvázija

kolikosti in kakovosti naglasa. ebóla

ébola
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nádzor

nadzòr

kolk

SSKJ 2014: [kôu̯k in kôlk],
SP: [kôu̯k]

kamut, gambér

kamút, gambêr

molji

môlji

zaimek
Vprašanje o naglasu zaimka vsém nam

vsèm

vsi v daj. mn.
glagoli
Premični naglas pri velelniku reci

rêci

glagolu reči, jeziti se, moliti.

jezi se

jêzi in jézi se

moli

môli

Zemljepisna lastna imena
Vprašanje

o

mestu

kakovosti naglasa.

in Črnomelj,

SP: Črnómelj11

Opatija

Opatíja12

Katar

Kátar13

Osebna lastna imena
Vprašanje

o

mestu

kakovosti naglasa.

in Peratos,

Samaras, Pératos, Samáras,

Andrej, Matej

Andrêj, Matêj

Jernej

Jêrnej, Jernêj

Stvarna lastna imena
Kako izgovoriti ustrezno?

piškoti Domačíca ali Domáčica
Domáčica

(Pridobljeno 15. 2. 2019 na: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/category/37/naglas).

11

vendar med govorci bolj ustaljena izreka Črnômelj (Jezikovna svetovalnica. Pridobljeno 14. 8. 2019 na:
https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/339/naglas-krajevnega-imena-%C4%8Drnomelj).
12
Izgovor z naglasom na a, tj. Opátija, je hrvaški (Jezikovna svetovalnica. Pridobljeno 14. 8. 2019 na:
https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/535/naglas-imena-opatija).
13
V slo. prevladuje naglas na prvem zlogu, enako izgovarjajo tudi Arabci (Jezikovna svetovalnica. Pridobljeno
14. 8. 2019 na: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/775/naglas-imena-katar).
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2.1.2.4. Izgovor
Rubrika Izgovor besed vsebuje vprašanja o ustrezni izreki posameznih besed. Razvrstila sem
jih v naslednje skupine: izgovor polglasnika, tuje oz. prevzete besede (občna imena, osebna
lastna imena), različni samostalniki.
Različni samostalniki
Dvomi o izgovoru in mestu majn14

manj

naglasa.

aneks

áneks tudi anéks

predvsem

pretʍsèm, predusèm

čmrlj

čmə̀rl ali čmə̀rəl

skedenj

skə̀dənj

Polglasnik
Ali v besedah so polglasniki? vidəz, z ognjəm,

videz, z ognjem

upravitelj

upravitəl

decembrski

decembərski

Tuje oz. prevzete besede
občna imena
Kako

ustrezno

prevzete

izgovoriti wi-fi,
[džimail, džsm, džps]

[vi-fí] ali [váj-fáj]
gmail, gsm, gps

osebna in stvarna lastna imena
Vprašanje
izgovorjavi.

o

ustrezni Amy Winehouse
Cmaden

[êjmi] [vájnháu̯s] ali [vájnhau̯s]
[kêmdən]

Louis Adamič15
Michelin, Michelinova [lúis] in ne [luí]
zvezdica16

[mišlên], [mišlênova]

(Pridobljeno 19. 2. 2018 na: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/category/195/izgovor-besed).

prvina pogovornega jezika (Jezikovna svetovalnica. Pridobljeno 14. 8. 2019 na: https://svetovalnica.zrcsazu.si/topic/1373/izgovarjava-besede-manj).
15
»Imena slovenskega pisatelja ne izgovarjamo francosko [luí]« (Jezikovna svetovalnica. Pridobljeno 14. 8.
2019 na: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/2889/kako-izgovorimo-ime-louis-adami%C4%8D).
16
V pogovornem jeziku gume in zvezdice ostajajo mišelínke (Jezikovna svetovalnica. Pridobljeno 14. 8. 2019
na: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/2515/kako-pravilno-izgovorimo-ime-podjetja-michelin).
14
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2.1.2.5. Neobstojni samoglasnik
V podpoglavju z naslovom Neobstojni samoglasnik se nahaja samo eno vprašanje, in sicer o
zapisu pridevnika dinozaverski ali dinozavrski. Ker v besedi dinozaver črko e izgovarjamo
polglasniško in ker pri pregibanju besede e izgine, ga tudi v pridevniku ne zapisujemo
(Jezikovna

svetovalnica.

Pridobljeno

14.

8.

2019

na:

https://svetovalnica.zrc-

sazu.si/topic/696/ali-je-pravilno-zapisati-dinozaverski-ali-dinozavrski).
Upam si trditi, da je Jezikovna svetovalnica trenutno pomemben del verige normiranja
slovenskega jezika. Strokovnjaki na vprašanja ažurno odgovarjajo, opozarjajo na pogoste
napake, podajajo praktične primere in kritično ocenjujejo jezikovne predpise, ki so v rabi
prenehali živeti. Zavedajo se, da bodo z uporabo internetnih, hitro dostopnih pripomočkov in
priročnikov poskrbeli za nadaljnji razvoj jezika ter s komentiranjem novo nastajajočih
leksemov in fraz preprečili njihovo nekontrolirano vdiranje v normirani jezik. Na ta način se
verjetno želijo tudi približati uporabnikom, ugotoviti njihov način dojemanja jezikovnega
sistema in norme ter nekoliko pozabljen knjižni jezik ponovno obuditi in aktualizirati.

2.2.

PORTAL www.slovenščina.eu

V pomoč pri reševanju jezikovnih zadreg bi bil portal www. slovenščina.eu, ki je leta 2008
nastal pod vodstvom Mira Romiha v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku,
vendar, ko sta leta 2013 projekt prenehala finančno podpirati Evropski socialni sklad in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, se je ustvarjanje na portalu prenehalo. Glavni
namen spletišča je bil uporabniku na prijazen način in na enem mestu zapisati odgovore na
jezikovne zadrege in ga obveščati o spletnih straneh, ki podajajo odgovore na podobna
vprašanja.
Pojasnila o pravorečnih zadregah bi lahko iskali v rubriki z naslovom Slogovni priročnik. Stran
je delovala tako, da so urejevalci s pomočjo računalniških programov zbirali vprašanja piscev
in govorcev iz različnih spletnih forumov in jezikovnih svetovalnic, jih pregledovali in
oblikovali nabor najpogostejših. Z vnosom gesla je uporabnik pridobil tri tipe odgovorov:
Kratko in jedrnato, Na dolgo in široko in Za navdušence. V prvem je našel konkretne odgovore
na vprašanja, v drugem je bila daljša razlaga, zapisana v poljudnem jeziku ter utemeljena z
jezikovnimi primeri, podatki iz korpusov, grafičnimi, tabelarnimi prikazi rešitev, dane so bile
tudi povezave na sodobne spletne strani, ki so reševale podoben problem. V tretjem delu
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odgovora so uporabnike seznanjali z jezikoslovnimi viri (besedila strokovnjakov, prvotno
objavljena v strokovnih revijah, monografijah ali dnevnem časopisju), ki so obravnavali
vprašanja s podobno tematiko.
Trenutno uporabnik s klikom na Slogovni priročnik sicer lahko dostopa do podpoglavij, med
katerimi lahko izbere Pravorečje, ki se deli na: Naglaševanje; Branje, izreka; Stavčna fonetika;
Kultura govornega izražanja, vendar nas sistem opozori, da so odgovori trenutno nedostopni.
Na portalu najdemo le nekaj demonstracijskih zgledov.
Viri priročnika: referenčni korpus slovenskega jezika Gigafida, korpus govorjene
slovenščine GOS,

slovenski

oblikoslovni

leksikon Sloleks,

slovar SSKJ v

spletni

različici, Slovenski pravopis v spletni različici, Spletni slovar slovenskega jezika (SSSJ),
terminološki portal Termania, slovenska Wikipedija itd.
Vsebino portala so urejali: Simon Krek, Tadeja Rozman, Kaja Dobrovoljc, Helena
Dobrovoljc

in

Nataša

Logar

Berginc

(Pridobljeno

12.

3.

2019

na:

http://www.slovenscina.eu/portali/slogovni-prirocnik).
2.2.1. Primerjava zapisov odgovorov na pravorečna vprašanja obeh portalov
Ob pregledu obeh portalov je prednost Slogovnega priročnika v bolj preglednem zapisu
odgovorov. Današnji uporabnik, ki ne trpi čakanja in pridobiva različne informacije v zelo
kratkem času, z grafičnega prikaza v Kratkem odgovoru brez dodatnih razlag v trenutku pridobi
rešitev na zastavljeno vprašanje, medtem ko v Jezikovni svetovalnici brez natančnega branja
celega odgovora rešitve skorajda ne pridobi.
V Jezikovni svetovalnici se nam s klikom na izbrano vprašanje odpre v celoti zapisan odgovor.
Pod zastavljenim vprašanjem strokovnjaki v odgovoru problem najprej razložijo, opozorijo na
podobne kontekste in šele na koncu zapišejo ustrezno rešitev. V Slogovnem priročniku se nam
s klikom na zastavljeno vprašanje najprej odpre razdelek s kratkim odgovorom z grafom (moder
stolpec pomeni ustrezno rešitev, siv neustrezno), v katerem uporabnik najprej pridobi ustrezno
rešitev na zastavljeno vprašanje (vir odgovora je običajno korpus Gigafida). Če želi, jezikovni
problem lahko bolj podrobno razišče v razdelku Dolgi odgovor, kjer je na pregleden in
razumljiv način podana natančna razlaga rešitve jezikovnega problema. V dodatnem okvirčku
v istem razdelku so podani še posebni primeri oz. nasveti za reševanje podobnih jezikovnih
negotovosti. V tretjem delu odgovora v Slogovnem priročniku so podane povezave na strani v
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Slovenskem pravopisu in Slovenski slovnici, na katerih lahko uporabnik poišče dodatne
informacije o zastavljenem vprašanju. Na drugem portalu te možnosti ni, le pri nekaterih
vprašanjih avtorji natančno zapisujejo vire, iz katerih so črpali odgovore.
Odgovori v Slogovnem priročniku so vizualno bolj pregledni, ker so pomembnejši podatki
obarvani ali odebeljeni in jezikovni primeri zapisan v kurzivi. Jezikovna svetovalnica je na tem
področju šibkejša. Odgovori so v vizualno nepreglednem zapisu. Oblikovno šibek zapis
odgovorov, v katerih je besedilo različno zamaknjeno, pretirano deljeno na odstavke, različno
odebeljeno in splošno nepregledno, otežuje branje in razumevanje.
Menim, da je bilo delovanje portala www. slovenscina.eu dobro zastavljeno, ker je združevalo
veliko različnih korpusov, ki se ukvarjajo s trenutno podobo govora, podajalo je grafično
zapisane informacije o trenutni rabi določenih besed in obenem opominjalo na normativna
jezikovna pravila. Priročnik je sledil normi in hrkati beležil trenutno podobo jezika. Jezikovna
svetovalnica deluje podobno in je še vedno aktivna. Avtorji ažurno odgovarjajo na vprašanja,
ki so pregledno zbrana v tematske sklope, v primerih, ko se le-ta ponavljajo, uporabnike
usmerijo v poglavja, kjer lahko najdejo odgovore. Uporabnik najprej prebere vprašanje, ki je
bilo zastavljeno in nižje dostopa do odgovora nanj. Problem je le v tem, da je v večini primerov
zapis odgovorov za uporabnika prezapleten in rešitve se vizualno ne ločijo od ostalega teksta,
ker jih pogosto zakrivajo opisi o jezikovnih pravilih in dodatni primeri. Glede na to da so
sestavine odgovorov precej podobne tistim na drugem portalu, bi jih morali le oblikovno izpiliti
in na ta način izčrpne zapise strokovnjakov približati uporabnikom, vzpodbuditi dodatno
zanimanje za jezik in pridobiti na obiskanosti spletišča. S klikom na vprašanje bi se morala
uporabniku morala najprej izpisati rešitev problema, trenutno preobsežne neurejene razlage pa
marsikaterega bralca le odvrnejo od branja in razmišljanja o jeziku. Če bi uporabnik najprej
pridobil odgovor na vprašanje, bi bil s pravilno rešitvijo vsaj seznanjen, s trenutnim zapisom pa
mu, sklepam, strokovnjaki podajajo prezapleten odgovor, v katerem rešitev pridobi težje in
pridobi občutek neznanja.
Za lažjo primerjavo zapisov odgovorov iz Slogovnega priročnika in Jezikovne svetovalnice
prilagam posnetke ekrana obeh portalov:
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Slika 1: Sklanjanje francoskih priimkov, ki se končajo na -at (Pridobljeno 18. 4. 2019 na:
https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/3503/sklanjanje-francoskih-priimkov-ki-sekon%C4%8Dajo-na-at-chauchat)
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Slika 2: svojilni pridevniki iz moških imen, ki se končajo na govorjeni r (Pridobljeno 18. 4.
2019 na: http://slogovni.slovenscina.eu/Search/SearchStringField?q=shakespearov).
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2.3.

Šola retorike Ane Aleksandre Zupančič in Zdravka Zupančiča

Šola retorike Ane Aleksandre in Zdravka Zupančiča ponuja različne tipe izobraževanj na
področju govorne tehnike in retorike. Za predstavitev šole govorništva sem se odločila, ker se
mi, poleg kasneje opisanih vsebin predmetnikov fakultetnih izobraževalnih programov, ki
vzgajajo bodoče javne govorce, zdi smiselno predstaviti tudi samoplačniško dejavnost, ki
ponuja dodatno učenje tistim, ki bi o retoriki radi pridobili dodatno znanje in izkušnje. Iz
seznama šol govorništva sem Šolo retorike Ane Aleksandre in Zdravka Zupančiča izbrala na
podlagi pogovora s kolegico, bodočo pravnico, ki se je izobraževanja udeležila (1. in 2. letnika)
in v uradu šole opravljala študentsko delo, v okviru katerega je spremljala odzive ostalih
udeležencev. Z njeno pomočjo sem pridobila nekaj pomembnih informacij o vsebini
izobraževalnega programa, dostop do internega gradiva in kritično oceno o kvaliteti
izobraževanja.
2.3.1. Predavatelji Šole retorike
O vsebini, poteku izobraževanja in predavateljih Šole retorike Ane Aleksandre in Zdravka
Zupančiča zainteresirani lahko berejo na njihovi uradni spletni strani, do katere dostopajo z
vnosom: www.sola-retorike.si.
Podatke o predavateljih sem pridobila na omenjeni spletni strani s klikom na rubriko Dosje šole.
Vodilna je magistrica govora Ana Aleksandra Zupančič, ki udeležence vsestransko pripravlja
na nastope, pomaga pri premagovanju treme in posameznika vodi k sproščenemu javnemu
nastopu. Podobno deluje tudi dr. Zdravko Zupančič, ki ima na področju govorništva
dolgoletne izkušnje. Dramska igralka Slovenskega mladinskega gledališča, Damjana Černe,
skrbi za ustrezno rabo govornega aparata in učinkovito poslovno sporazumevanje, pri čemer
znanje iz odrskega prenaša v poslovni prostor in s tem uči pristnosti. Tomaž Gubenšek,
profesor govora na AGRFT, skrbi za čist govor, tečajnike izobražuje na področju besednega in
nebesednega sporazumevanja in se posveča celostni govorni podobi. V šoli je kot mediatorka
in komunikologinja zaposlena Simona Šturm, ki udeležence uči, kako se otresti strahu pred
javnim nastopom, predava o učinkovitem sporazumevanju in iskanju poti za sklepanje
kompromisov v različnih komunikacijskih situacijah. O možnostih programa PowerPoint uči
dr. Iztok Fajfar, predavatelj računalniškega programiranja na Fakulteti za elektrotehniko.
Tečajnikom podaja znanje o rabi programske opreme in svetuje, kako pripraviti prezentacijo,
ki bo poslušalcu informativna ter govorniku pri nastopu v korist in oporo. Mag. Nandakumar
Chellapan Nair se je po opravljenem magisteriju na področju elektroinženirstva v ZDA
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posvetil preučevanju svetovnih kultur in narodov. Pod njegovim vodstvom tečajniki spoznavajo
načine vodenja okroglih miz in medkulturnega sporazumevanja. Profesionalni snemalec, Svit
Ocepek, skrbi za slikovno dokumentacijo ter snemanje tečajev in nastopov posameznikov
(Pridobljeno 20. 4. 2019 na: https://www.sola-retorike.si/kdosmo/predavatelji.html) .
Če nas poleg besedne predstavitve strokovnih delavcev šole govorništva zanima njihovo
govorno uresničevanje, v rubriki Šola retorike v medijih najdemo arhiv prispevkov na RTV
SLO, POP TV in TEDNIKU, v katerih lahko prisluhnemo govornim nastopom Ane Aleksandre
in Zdravka Zupančiča. Predavala sta o govorici telesa in usvajanju retoričnih veščin,
prepričljivem javnem govornem nastopanju in komentirala medijsko podobo Boruta Pahorja
(Pridobljeno

20.

4.

2019

na:

https://www.sola-retorike.si/kdosmo/sola-retorike-v-

medijih.html). Dele radijskih oddaj Svetovalnega servisa (Radio Prvi, RTV SLO), ki zajemajo
za moje magistrsko delo zanimive vsebine, sem povzela v naslednjem poglavju.

2.3.2. Vsebine izobraževalnih programov Šole retorike
Šola retorike ponuja izobraževanje v sklopu prvega in nadaljevalnega, drugega, letnika ter
izobraževanja po meri, tj. individualne treninge, izobraževanja za učitelje in poslovneže in
izobraževanje na področju teambuildinga.

2.3.2.1. 1.letnik Šole retorike (Jesen 2018)
Osnovne informacije o vsebini 1. letnika šole retorike sem pridobila pri prijateljici, ki se je
udeležila izobraževanja v jesenskem in poletnem času leta 2018. Jesensko se je odvijalo vsak
teden (skupno 32 ur), poletno pa je bilo strnjeno v štiri dni (celodnevni programi, možnost
izbirnih tem). Omenim naj, da so udeleženci poleg zgoraj naštetih profesorjev sodelovali še z
prof. dr. Iztokom Fajfarjem, Boštjanom Romihom in Neno Bobovnik (interno gradivo).
Vsebino jesenskega izobraževanja so sestavljale naslednje teme:


priprava na nastop (komu, kaj, zakaj in kako bom govoril);



kako govoriti razločno, jasno, s poudarki;



govorica telesa;



izločanje mašil;



učinkovito sporazumevanje;



premagovanje treme;
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odpravljanje pomanjkljivosti pri govornem nastopu;



o pomembnosti premora oz. premisleka;



raba računalniških projekcij.

Poleg osnovnega programa so se lahko udeležili dodatnih delavnic z različnimi temami. Za
mojo nalogo zanimivi sta bili delavnica z naslovom Radi, o, radi imamo radio!, ki se je
osredotočala na govorca in poslušalca, razlikovala televizijski in radijski govor ter udeležence
seznanjala z govorom v mikrofon. Na delavnici Gimnastika govora – dobro jutro, glas! pa so
govorili o skrbi za glasilke, negi barve glasu in spoznavanju govornega aparata (interno
gradivo).
2.3.2.2. Poletno 4-dnevno izobraževanje
Podatke o poteku 4-dnevnega izobraževalnega programa v poletnem času sem prav tako
pridobila pri prijateljici, ki se je izobraževanja udeležila. Tečajniki so se lahko vsako dopoldne
udeležili izbirne delavnice, katere glavni namen je bil ogreti govorni aparat, za tem pa so 4 ure
namenili ponovitvi in poglabljanju v že obravnavane vsebine letnika, ki so ga opravili. Drugi
dan sta bili v večernem času 2 uri posvečeni tekmovanju retoričnih trojk, pri katerem so
udeleženci izkazovali svoje znanje na področju razpravljanja, prepričevanja in argumentiranja.
Tretji dan so 1 uro namenili vaji izrekanja zdravic po skupinah in jih kasneje uporabili pri
večerji. Zadnji, četrti dan so organizirali tekmovanje, na katerem so udeleženci v odmerjenem
času pokazali, katere veščine govorništva so usvojili.
Program 2. letnika šole retorike mi ni bil dostopen.

2.3.2.3. Izobraževanje po meri
Na glavnem menijo spletne strani Šole retorike v rubriki Izobraževanje po meri lahko izbiramo
med poglavji: Individualni treningi in svetovanja; Retorika za učitelje in predavatelj; Retorika
za poslovni svet in Motivacijski Team building. Med splošnimi podatki o programih beremo o
strokovnosti predavateljev, njihovi natančnosti in zagotovljenem končnem uspehu
udeležencev.
Na individualnih treningih in svetovanjih se učitelji posvečajo govoru posameznika, predavajo
o premagovanju strahu ter samozavestnem in učinkovitem. Na tečaju Retorika za učitelje in
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predavatelje razlagajo, kako skrbeti za zdrav glas, govoriti brez predloge in kako na različne
načine podajati znanje (kako zapleteno prevesti v preprosto). Izobraževanja, prirejena
različnim poklicem so vsebinsko prilagojena profilom, ki se govorno uresničujejo v različnih
situacijah. Zaenkrat šola ponuja izpopolnjevanje za pravnike, PR-uslužbence, zdravnike in
medicinske sestre, politike, športnike in trenerje, finančne ustanove, samostojne podjetnike,
farmacevte in novinarje. Z vpisom na izobraževanje, ki ponuja usposabljanje za spodbujanje
motivacije skupine ali t. i. teambuilding, udeleženci pridobijo znanje o načinih medsebojnega
sodelovanja in dodeljevanja vlog (Pridobljeno 18. 4. 2018 na: https://www.solaretorike.si/seminarji-za-podjetja/index.html).
Poleg opisanih programov se je šola pripravljena prilagoditi željam posameznika in glede na
zanimanje daje na vpogled predloge dodatnih izobraževalnih programov, med njimi: Strah in
težave pri govorjenju, Skrb za glas in govorne tehnike, »Ne krili z rokami« in tisoč drugih laži
o govorici telesa (Pridobljeno 18. 4. 2018 na: https://www.sola-retorike.si/seminarji-zapodjetja/index.html).

2.3.2.4. Strokovna literatura Šole retorike
1. Knjižno gradivo in strokovni članki
V založbi Šoli retorike je dostopno naslednje knjižno gradivo: Aristotel, Retorika; Mark Fabij
Kvintilijan Šola govorništva, Ciceron&Ciceron O govorništvu na kratko, Zdravko Zupančič
Znamenja

pod

kožo

(Pridobljeno

14.

8.

2018

na:

https://www.sola-

retorike.si/zalozba/index.html). Poleg knjižne literature, ki jo lahko naročimo preko spleta, na
njihovi spletni strani v rubriki Pisali smo najdemo krajše članke, ki razpravljajo o pomembnosti
retoričnega znanja, bontonu rokovanja, govorici telesa, pripravljanja prezentacij, soočenju s
strahom pred nastopi in o teži izrečenih besed (Pridobljeno 14. 8. 2018 na: https://www.solaretorike.si/novice.html).
2. Interno gradivo
Udeleženci na tečajih prejmejo interno gradivo, do katerega sem lahko dostopala po dogovoru
s kolegico, ki je tečaje obiskovala. Poleg izročkov, ki jih udeleženci prejmejo na predavanjih,
dobijo tudi knjižno gradivo, ki v skrajšani obliki obravnava določena področja govornega
ustvarjanja.
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Brošura Ane Aleksandre Zupančič z naslovom Oblikovanje govora vsebuje napotke za
izvajanje dihalnih vaj in podaja praktične primere za ogrevanje govornega aparata, ki so
razdeljene v sklope vaj za prepono, spodnjo čeljust, jezik in ustnice. Udeleženka je dodala, da
so se podrobneje z dihalnimi vajami ukvarjali pri dramski igralki Damjani Černe, ki je večino
svojega znanja črpala od avtorice Mantak Chia iz dela Taoistična pot transformacije stresa v
vitalnost, do katerega lahko dostopamo v knjižnicah.
Vsebinsko razgibana je krajše delo Zdravka Zupančiča z naslovom Učinkovito sporazumevanje,
v katerem je za mojo nalogo zanimivo poglavje Moč izgovorjene besede. Avtor v njem opozarja
na preudarno izbiranje besed v pogovorih in poudarja, da izgovorjena beseda postane naš
gospodar. Nadaljuje, naj si pri pogovoru vzamemo čas in z izbiranjem besed omogočimo, da
le-te zaživijo, so slišane in hkrati omogočijo, da je poslušalcu vsebina našega govora dostopna
(2008: 5–7). V poglavju Vadba avtor (2008: 10–12) omeni, da je pred govorom priporočljivo
besede ali težje sklope besed večkrat izgovoriti, ker se govorna uresničitev popolnoma razlikuje
od miselne priprave na realizacijo. V mislih informacije hitro potujejo in dajejo občutek nadzora
nad vsebino in govorno uresničitvijo besedila, medtem ko je pri realizaciji rezultat običajno
popolnoma drugačen, zato ima glasno govorjenje v času priprave na govorni nastop izredno
velik pomen. Priporoča vajo pred poslušalci, ki nas na pogosto nezavedne napake vztrajno
opozarjajo. V knjižici Mali gledališki vedež Zdravko Zupančič (2007: 35–41) v poglavju
Leporečje opozarja na pomembnost t. i. lepega izražanja. Navaja, da za ugotavljanje lastnih
govornih nedoslednosti ne potrebujemo znanja jezikoslovca, ampak opozarja, da se moramo
besedilni predlogi govora posvetiti z namenom, da bo realizacija čim bolj naravna in
prepričevalna. Pravorečju nameni kratek odstavek z mislimi, naj se pripovedovalec na težje
dele dodatno pripravi. Označi naj si »sičniško-šumniške sklope« in pozornost nameni krajšim
zaporednim enozložnicam. Dobra vaja za odpravljanje napak je izmenično izgovarjanje –
napačno in nato pravilno – sklopov, ker bomo tako natančno ozavestili razliko in se napake ne
bodo več ponavljale. V nadaljevanju poudarja, da je pri pripovedovanju naše najpomembnejše
orožje čas oz. premor, ker pred izrečeno mislijo vzbudi poslušalčevo pozornost, po koncu pa jo
podaljšuje in vodi v premislek. Svetuje, naj ločil ne beremo, temveč jih prilagodimo svojemu
ritmu in ločujemo pomembno od nepomembnega. Medmeti v govoru niso dobrodošli, ker
motijo poslušalčevo pozornost.
Menim, da je za tiste, ki želijo izpopolniti svoje znanje na področju govorne tehnike in retorike,
Šola retorike primerna. Glede na prebrano predstavitev njihovega dela in kolegičino izkušnjo
udeleženec lahko pričakuje strokovne predavatelje, ki izhajajo iz lastnih izkušenj, se
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individualno posvetijo udeležencem in od njih zahtevajo konkretno govorno uresničevanje.
Vpogled v interno gradivo in kolegičine zapiske dokazuje, da se posvečajo dihalnim in
govornotehničnim vajam, opozarjajo na skrb za govorni aparat in govorca opominjajo na
izrazite narečne prvine, ki so prisotne v njegovem govoru (kolegica se spominja opozoril glede
preširokih vokalov in rabe narečnih besed). Koliko znanja in izkušenj od časovno omejenega
izobraževanja pridobi posameznik, je verjetno stvar njegove volje, želje po odkrivanju novih
področij in soočanja s šibkimi točkami govornega nastopanja. Šola posameznika v nekaj učnih
urah vpelje v svet veščine govorništva ter mu pokaže osnovne mehanizme, usvajanje in
nadgrajevanje katerih je nujno za uspešno nastopanje pred širšo množico. Pridobljeno znanje
in izkušnje mora udeleženec po koncu šolanja s samodisciplino nadgrajevati in se preizkušati v
novih situacijah, ki ga krepijo in vzpodbujajo k izboljšanju. Če teoretično usvojeno znanje
prenaša v prakso, ki se pri vsakem posamezniku uresničuje na specifičen način, ga bodo krepili
in postajali vedno bolj uspešni govorci. Pri tem je zelo pomembno, da govorniki po vsakem
nastopu pridobijo kritične ocene poslušalcev, jih analizirajo, sprejmejo in premislijo o
izboljšanju. Če povzamem, se udeleženec v Šoli retorike uri v nastopanju, prezenci, dihanju in
se uči skrbeti za glas. V vsebini programa sem pogrešila pravorečje. Sprašujem se, kako bi se
lotili posameznika, ki bi v šolo prišel z izrazito narečno obarvanim govorom. Če si zamislimo
njegov skrbno dodelan nastop z narečno obarvanim govorom bi se, resnici na ljubo, v več kot
polovici poslušalcev vzbudil dvom o verodostojnosti in resnosti vsebine njegovega govora.
Kolegica je sicer omenila, da je znanje pravorečja v šoli pričakovano, vendar bi ga bilo potrebno
obnavljati oz. med predavatelji imeti strokovnjaka, ki bi pri govornih nastopih opomnil na
najpogostejše napake ali se v zahtevnejših primerih posameznikovim pomanjkljivostim posvetil
na individualnih urah. Ker izhajam iz okolja, kjer je govor slišno narečno obarvan in nas na
posebnosti v govorjenem jeziku pred fakulteto niso izrecno opozarjali, se mi zdi obravnavanje
pravorečja slovenskega knjižnega jezika v šoli govorništva nujno. Neodgovorno je, da je v
deželi s pestrim naborom narečnih skupin pravorečje v izobraževalnih sistemih in tudi v šolah
retorike porinjeno v ozadje. Govorci slovenskega jezika, z ozirom na spodaj zapisane
komentarje radijskih poslušalcev, pogosta jezikovna vprašanja na portalu Inštituta za slovenski
jezik Frana Ramovša (Jezikovna svetovalnica) in aktivno delujočih skupin na facebooku, v
katerih uporabniki opozarjajo na jezikovne nepravilnosti ali zastavljajo vprašanja, svoj jezik
negujemo in želimo razvijati. Nezanemarljiva težava pri tem je le, da posamezniki brez
ustreznega jezikovnega znanja, predvsem na facebook straneh, vsiljujejo pogosto neustrezna
pravopisna in pravorečna pravila, ki jih pogosto oblikujejo sami. K negaciji tovrstnih
svetovalcev ter napredku in sodobni podobi slovenskega jezika pripomore portal fran.si z
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aktivno delujočimi jezikoslovci, ki ažurno odgovarjajo na jezikovna vprašanja, jih podkrepijo
s konkretnimi primeri, opozarjajo na oblike, ki so v rabi a ne v priročnikih, dodajajo nove
rubrike, vabijo na okrogle miže itd. Realna podoba govora kliče po novem priročniku, razmisliti
bo potrebno le, v kakšni obliki bi bil uporabnikom v pomoč in bi ga z radovednostjo vzeli v
roke. Morda v internetno dostopni obliki, polni primerov, glasovnih posnetkov, dodatnih vaj
ter s skupino jezikoslovcev, ki bi sproti reševala vprašanja in spore. Spremeniti bi se moral tudi
odnos uporabnikov do pestrosti jezika. Rabo knjižnega jezika ne bi smeli pripisovati zgolj
izbrancem in ga natančneje opredeliti, narečni barvitosti pa pripisati dostojno vrednost ter jasno
določiti govorne položaje, v katerih bi uporabljali eno in drugo zvrst jezika.
2.4. Zapis izbranih radijskih oddaj Svetovalni servis na Radiu Prvi
2.4.1. Radijska oddaja Svetovalni servis, 24. 2. 2016
Prvi pogovor radijske voditeljice Darje Pograjc in Zdravka Zupančiča o veščini govorništva in
javnem govornem nastopanju je potekal 24. 2. 2016 na kanalu RTV SLO Radio Prvi v oddaji
Svetovalni servis. 9. 1. 2017 se je voditeljica o enaki temi pogovarjala tudi z vodjo Šole retorike,
Ano Aleksandro Zupančič. Za zapis obravnavanih tem radijskih oddaj, ki zadevajo vsebino
magistrske naloge sem se odločila, ker sem želela pridobiti dodatne informacije o delovanju
predavateljev Šole retorike, o njihovem odnosu do govorjenega jezika in ugotoviti, ali in kakšen
odnos imajo do govornega nastopanja poslušalci, tj. uporabniki slovenskega jezika. Dve oddaji
in nekaj sodelujočih poslušalcev niso dovolj reprezentativen vir za oblikovanje ugotovitev,
ampak so le morebiten povod za nadaljnje raziskovanje.
Z Zdravkom Zupančičem se je voditeljica pogovarjala o pomenu izobraževanja in aplikaciji
pridobljenega znanja javnega govornega nastopanja za govorca. Gost poudarja, da se govorec
oblikuje z izkušnjami in širi obzorja z obiskovanjem seminarjev ali izobraževalnih programov,
kjer spoznava nova področja in se kot govorec izpopolnjuje. Voditeljica izpostavi, da se v šole
vrača predmet Retorika, kar označi za dobro. Gost komentira, da je vpeljava predmeta v osnovi
dobra in dodaja, da bi moral biti vsak učitelj retorike, s čimer bi spretnost govornih veščin
združili s snovjo, ki jo pri predmetih obravnavajo in v predmetnik ne bi dodajali novih vsebin.
V drugem delu oddaje so vprašanja zastavljali poslušalci. Prvi je v oddajo poklical poslušalec
z vprašanjem o ustrezni rabi besed. Zmotilo ga je, da sta voditeljica in gost v govoru uporabila
besedno zvezo »celo življenje«, ki bi jo morala zamenjati z »vse življenje«. Zdravko Zupančič
je odgovoril, da je v knjižnem jeziku, kadar ga zapišemo, pomembno, da je zapis neoporečen,
v govoru pa je vprašanje o pravilnem izražanju bolj odprto. Meni, da so pri govornem izražanju
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»vse besede tega sveta na borzi«, zato lahko govorec v trenutku, ko želi predati sporočilo,
uporabi katero koli besedo, ki jo tisti trenutek potrebuje.
Naslednji poslušalec poudari, da bi morali v šoli posvetiti več pozornosti izobraževanju javnega
govornega nastopanja, ker ga zelo moti, da mladi in večina medijskih govorcev govori prenaglo
in s tem oteži razumevanje sporočil. Gost se s komentarjem strinja in doda, da govorec lahko
govori hitro, vendar naj s premišljenimi poudarki besedilo razčleni in poslušalcem omogoča
razumevanje. Monoton govor je lahko neprijeten za poslušalca, zato se osredotočimo na
poudarke, ki besedilo osmislijo. Zaključi, da je čas kot kategorija sekundarnega pomena, ker
živimo v obdobju, v katerem želimo čim več informacij povedati v krajšem času. Na
poslušalčev komentar o napakah pri govornem dejanju, tj. o dodajanju mašil, menjavi črk, rabi
napačnih izrazov, Zupančič odgovarja, da mašila motijo, kadar jih je preveč in otežujejo
sprejemanje vsebine govoraqa.
Naslednji poslušalec opozori na rabo tujk, ki jo oceni za pretirano in neprimerno. Gost
odgovarja, da bi tujko uporabil, če bi moral isti denotat v slovenščini opisovati dlje časa ali
kadar je izraz neprevedljiv in bi bil nasilen prevod neprimeren. Angleščina je lingva franka in
ji je ta status treba pripisati in priznati. Angleške besede, ki se v slovenskih javnih govorih
pojavljajo po nepotrebnem, je potrebno prevesti, npr.: »grenivka – grapefruit«.
Zadnja poslušalka komentira govor napovedovalcev vremenskih napovedi in gostov v
pogovornih oddajah. Meni, da je njihov govor velikokrat nerazločen, nerazumljiv in poudarja,
da bi morali učencem v šoli predstaviti različne govorne situacije (radio, televizija) in se več
ukvarjati s kultiviranjem govora. Predavatelj komentira, da obstaja več žanrov javnega
govornega nastopanja, ki naj ne bi pretirano vplivali na govorčev stil. Predlaga pa, da bi uvedli
določene spremembe v izobraževalnem sistemu, predvsem se mu zdi pomembno, da bi dodatno
izobrazili

politične

govornike,

ki

dajejo

zgled.

(Pridobljeno

20.

4.

2019

na:

https://radioprvi.rtvslo.si/2016/02/svetovalni-servis-143/).
2.4.2. Radijska oddaja Svetovalni servis, 9. 1. 2017
V drugi radijski oddaji, 9. 1. 2017, je bil uvodni del pogovora namenjen retoriki kot veščini.
Gostja Ana Aleksandra Zupančič je povedala, da retoriko povezuje s profesionalnimi govorci,
tj. tistimi, ki se govorno uresničujejo »po službeni dolžnosti«. Pri govornem nastopanju so
pomembne vse komponente, ki vplivajo na to, kako govorec vsebino predaja poslušalcu: izbor
besed, urejenost misli ter verbalna in neverbalna izvedba. Problem, ki ga pri učenju retorike
zaznava je, da se preobremenjujemo s pravili in želimo vsa omenjena področja v polnosti
79

nadzorovati. Težavo bi rešili, če ne bi podcenjevali našega vsakodnevnega govora in posledično
precenjevali govornega nastopanja. Če bi pravila ozaveščali vsakodnevno in jih dodali k
prvinam, ki so lastne našemu naravnemu nastopanju, bi jih pri javnem nastopanju uresničevali
bolj samozavestno in ustrezno. Učenje govornih veščin je dolgotrajen proces, katerega cilj je
čim bolj uspešno predati vsebino ciljnemu poslušalcu. Če govorec ima vsebino, ima večjo
odgovornost, da se jo nauči posredovati dobro.
Voditeljica nadaljuje z vprašanjem, kako lahko starši pomagajo otrokom pri pripravi na govorni
nastop v šoli. Ana Aleksandra Zupančič svetuje, naj starši otroke poslušajo. Kljub temu da otrok
v prvih razredih težje samostojno tvori besedilo tako hitro, kot pričakujemo, mu moramo dati
občutek udobja, ga potrpežljivo poslušati in vzpodbujati. Strah pred nastopanjem izhaja ravno
iz tega obdobja, ker otroke preobremenimo in dajemo nastopu prevelik pomen. Otrok občuti
prevelik pritisk, se nastopa ustraši in v nevzpodbudnem okolju redko napreduje.
Na vprašanje, ali PowerPoint učencu pri predstaviti pomaga ali ga ovira, gostja odgovarja, da
ga imenuje »legalni plonk«, s katerega smo se brez slabe vesti navadili brati. Opozarja, da je
PowerPoint pomagalo, ki naj bi pomagalo poslušalcu zapomniti si vsebino povedanega,
govorec pa naj bi ga uporabil takrat, ko je z besedami nemočen (vizualno sporočilo). Smisel
predstavitve ni v predajanju vseh informacij, ki smo jih zapisali, temveč v posredovanju smisla,
glavnih vprašanj. Pri predstavitvi izbrane teme ni potrebno povedati vsega, ampak le vzbuditi
zanimanje in z enostavnimi besedami povedati vsebino, ki je drugje zapisana bolj zapleteno.
Drugi del oddaje je bil namenjen vprašanjem poslušalcev. Ponovno sem izpostavila tista, ki
zadevajo vsebino magistrske naloge.
Prva poslušalka je opozorila, da jo pri govornem nastopanju zelo moti polglasnik, ki se
prevečkrat pojavlja. Meni, da bi na to morali opozarjati že pri vzgoji in v šoli. Gostja se s
poslušalko strinja in doda, da je problematičen predvsem v primerih, ko postane pretirano moteč
in moti sprejemanje vsebine. Ponavadi ga uporabimo v trenutku, ko v govoru nastane tišina.
Predpostavlja, da strah pred tišino izhaja iz šole, saj je tišina pomenila neznanje. Odpravili ga
bomo, ko ga bomo opazili pri drugih govorcih in kasneje pri sebi. Ko ga opazimo, ga poskusimo
zaustaviti in kmalu se bomo na čas tišine navadili. Molk je v govoru pomemben, ker nam daje
čas za razmislek, kako oblikovati naslednjo misel.
Na naslednjo poslušalčevo trditev, da je za dober govorni nastop nujna priprava, gostja ponovno
dogovarja pritrdilno in opozori, da se govorna okolja med seboj razlikujejo in posledično za
pripravo zahtevajo različno količino časa. Ko odgovarjamo neposredno, sogovorčevo vprašanje
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pozorno poslušamo in vmes že oblikujemo svoj dogovor. To je veščina hitrega odgovarjanja.
Predavateljica pa opozori na problem, s katerim se večkrat srečuje v Šoli retorike: govorci vse
izrečene fraze natančno zapišejo in jih želijo uresničiti na enak način, tj. brati napisano. Slednje
se zgodi, ker ne ločimo med pisno in govorjeno besedo in pozabimo, da bi morali pisati za
govorjeno besedo. Priporoča, da si zapišemo oporne točke, pripovedujemo v zgodbi in se
vprašamo, kaj si bodo poslušalci od našega govora zapomnili in ne pozabimo na praktično
pripravo.
Zadnji je v oddajo poklical poslušalec, ki je že v prejšnji oddaji komentiral rabo celostnega
zaimka. Nejevoljno je komentiral rabo le-tega v frazi »celo življenje« namesto »vse življenje«
in pogovorno »rabim pripravo« namesto »potrebujem«. Gostja mu je odgovorila, da znamo
govoriti slovensko kolikor znamo. Pri govornem nastopanju se sama trudi, da upošteva pravila
govorjenega knjižnega jezika, čeprav ga je težko uresničevati. Napake dopušča, ker svojih
besed ne prešteva, saj bi to oviralo njeno misel. Dodaja, da nimamo vsi enako razvitega posluha
in nismo vsi v enakih govornih položajih, vendar je skrb za kultivirano izreko pomembna, saj
z

njo

dvigujemo

raven

jezika.

(Pridobljeno

20.

4.

2019

na:

https://radioprvi.rtvslo.si/2017/01/svetovalni-servis-323/).
Predavatelja Šole retorike, Ana Aleksandra in Zdravko Zupančič, poudarjata, da veščine
govorništva urimo z izkušnjami, zato bi v izobraževalni sistem morali vključiti predmet retorike
in govornega nastopanja (opomnim naj, da se izbirni predmeti že izvajajo). Oba omenjata, da
je pomembno razlikovati med besedili, ki so namenjena branju in besedili, ki nam služijo kot
predloge za govorno uresničevanje. Govor torej ni branje napisanega besedila, zato govorniku
priporočata, naj besedilne predloge ne poskuša uresničiti na popolnoma enak način, kot jo je
zapisal. Pomembno je, da govornega nastopa ne precenjuje (in podcenjuje svojega vsakdanjega
govora), zato naj si namesto učenja besedila na pamet zapiše oporne točke, ne predaja vseh
informacij, ampak z glavnimi vprašanji pritegne poslušalčevo pozornost. Ana Aleksandra
Zupančič ob tem opozarja, naj Power Point predstavitev govornik uporabi, ko vsebine ne more
posredovati z besedami ali želi poslušalcu olajšati pomnjenje predstavljenega. Oba predavatelja
Šole retorike razlagata, da moramo biti pri govornem uresničevanju posebej pozorni na mašila,
ki so lahko, če se pojavljajo prepogosto, za poslušalce moteča, saj otežujejo sprejemanje
posredovane vsebine. Mašila bomo odpravili tako, da jih najprej zaznamo, nato skušamo
zaustaviti in se navaditi na molk, ki naj ga izkoristimo za oblikovanje naslednje misli. Glede
rabe tujk v govorjenem jeziku Zdravko Zupančič pravi, da moramo angleščini priznati status
lingve franke, vendar se obenem zavedati, da je raba angleških besed, ki imajo slovenske
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ustreznice, nepotrebna. Predavatelja o učenju in znanju pravorečja ne govorita, omenita le, da
je skrb za izreko pomembna, vendar naj ne otežuje oz. omejuje posredovanja misli.

3. Pregled vsebin predmetnikov fakultetnih izobraževalnih programov
Za pregled izobraževalnih programov sem se odločila, ker sem na ta način dobila bolj jasno
predstavo o tem, v kolikšni meri in kako poteka izobraževanje bodočih javnih govorcev na
najvišji, univerzitetni ravni oz. o posameznikih, ki bodo ali že predstavljajo jezikovni vrh in
uporabniki od njih pričakujejo jezikovno neoporečnost. V pregledu izobraževalnih programov
sem se osredotočila na predmetnike na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo,
Filozofski fakulteti v Ljubljani in Mariboru, Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Fakulteti za
družbene vede in Univerzi na Primorskem, katerih cilj je vzgajati profile, ki se pojavljajo v
vlogi javnih govorcev. Zanimalo me je, iz katerih predmetov so študijski programi sestavljeni,
katere so njihove vsebine, kdo jih izvaja in na kakšen način (predavanje, vaje, seminarji).
Seznami predmetov so zaradi boljše preglednosti prikazani tabelarno: nazivu predmeta sledita
krajši opis in način izvajanja. Na seznam sem umestila vse predmete, ki se dotikajo pravorečja
in vsebin retoričnih spretnosti. Zanimalo me je, ali in so predmeti izvajani v teoriji in praksi
(vaje, seminarji), ker je, glede na lastne izkušnje in ugotovitve kolegov iz podobnih
univerzitetnih programov, praktično izvajanje premalo zastopano. Menim, da je na univerzitetni
ravni na področju javnega govornega nastopanja poznavanje zgolj teoretičnih vsebin
brezpomensko. Teoretično znanje bi moralo služiti kot osnova za usvajanje praktičnega znanja
in nikakor prevladovati nad njim, saj prek večkratnega govornega udejanja posameznik
izoblikuje lastno govorno podobo, se uči konstruktivno sprejemati kritike opazovalcev in
poslušalcev in napreduje.
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3.1. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, smer Dramska igra (AGRFT)
Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo se z govorjenim jezikom ukvarjajo na smeri
Dramska igra. Od prvega do četrtega letnika se izvajajo predmeti Tehnika Govora in Odrski
govor ter Gledališko petje, od prvega do tretjega študenti poslušajo predavanja o jeziku pri
predmetu Jezik in govor, v tretjem in četrtem letniku se učijo umetniške interpretacije besedil
pri predmetu Umetniška beseda. V obliki predavanj se izvaja predmet Jezik in govor, ostali
predmeti v obliki predavanj in vaj.
Naziv predmeta

Opis vsebine

Jezik in govor

Usvajanje teoretičnega znanja
slovnice, pravopisa, lit. teorije,
retorike, jezika v različnih
medijih. Pri gramatiki govora
oz. besedilni fonetiki
preučujejo zakonitosti govorne
komunikacije ter akustične in
vizualne prvine govora
(intonacija, jakost, poudarki).
1. in 2. letnik: uzaveščanje
intonacije, ritma, tempa,
dihalne vaje, vaje za ustrezno
jakost in napetost glasilk,
korekcije izrekovalnih težav,
spoznavanje besedilne fonetike.
3. in 4. letnik: predmet se
preimenuje v Odrski govor.
Študentje raziskujejo zvočno
semantiko v različnih govornih
položajih ob različnih besedilih.
Dihalne vaje in vaje za
oblikovanje glasu. Učijo se
nadzorovati in pravilno
izkoriščati vzdišni in izdišni
zrak in razvijajo glasovni
obseg.
Prej doseženo teoretično in
praktično znanje se nadgrajuje s
študentovo lastno
ustvarjalnostjo. Izvajajo
umetniško interpretacijo proze
in poezije, iščejo svoj izraz.

Tehnika govora in Odrski
govor

Gledališko petje

Umetniška beseda

Izvajalec, način
izvajanja, letnik
Dekan redni prof.
Tomaž Gubenšek,
izr. prof. dr. Katarina
Podbevšek,
asist. dr. Nina M. Žavbi
1.–3. letnik
predavanja
dekan redni prof. Tomaž
Gubenšek,
izr. prof. mag. Alida
Bevk,
red. prof. Vladimir Jurc
1. –4. letnik
predavanja, vaje

izr. prof. Aldo Kumar,
red. prof. Prinčič Žarko
1.– 4.letnik
predavanja, vaje
red. prof. Aleš Valič,
izr. prof. Alida Bevk,
izr. prof. dr. Katarina
Podbevšek,
red. prof. Saša Pavček,
asist. dr. Nina M. Žavbi
3. in 4. letnik
predavanja, vaje
83

(Pridobljeno 19. 9. 2018 na:

file:///C:/Users/M/Downloads/Akademija%20za%20gledali%C5%A1%C4%8De,%20radio,%
20film%20in%20televizijo.pdf)

3.2. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko (FF LJ)
Na Filozofski fakulteti v Ljubljani se na prvi stopnji na Oddelku za slovenistiko z govorjenim
jezikom seznanjajo pri dveh obveznih predmetih: v prvem letniku pri Fonetiki in fonologiji
slovenskega knjižnega jezika in v drugem pri predmetu Slovensko zgodovinsko glasoslovje z
naglasom. Predmeti Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika; Slovenska
narečja; Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika in Javno govorno nastopanje so
izbirni. Vsi predmeti se izvajajo v obliki predavanj, 4 predmeti – Fonetika in Fonologija
slovenskega knjižnega jezika, Slovenska narečja, Besedilna fonetika slovenskega knjižnega
jezika, Slovensko zgodovinsko glasoslovje z naglasom – tudi v obliki seminarjev in vsi
predmeti, razen Slovenskega zgodovinskega glasoslovja z naglasom, potekajo v obliki vaj.
Naziv predmeta

Opis vsebine

Fonetika in fonologija
slovenskega knjižnega
jezika

Obravnavanje značilnosti
govorjene sodobne
slovenščine, spoznavanje
osnov fonetike in fonologije
(artikulacija glasov in njihova
realizacija). Usvajanje osnov
slovenskega pravorečja in
obravnava odnosa pravopis :
pravorečje. Učenje fonetične in
fonološke transkripcije.

Pravorečna in pravopisna
norma slovenskega
knjižnega jezika

Opredelitev in kritično
vrednotenje jezikovne norme
govorjene besede v nasprotju s
pisno (v navezavi na
kodifikacijo).

Izvajalec, način
izvajanja, letnik
dr. Hotimir Tivadar
1. letnik
Predavanja, seminarji,
praktične vaje v
fonolaboratoriju
(analiziranje govora;
pravorečje), nastopi,
skupno analiziranje
avdio-vizualnih
posnetkov, samostojno
delo.
dr. Hotimir Tivadar,
doc. dr. Saška
Štumberger
1. letnik, izbirni predmet
Predavanja in vaje
(preverjanje pisnih in
govornih predpisov na
osnovi besedilnega
gradiva).
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Slovenska narečja

Besedilna fonetika
slovenskega knjižnega
jezika

Javno govorno nastopanje

Slovensko zgodovinsko
glasoslovje z naglasom

Spoznavanje osnovnih prvin
narečnih skupin v razmerju do
knjižnega jezika. Seznanjanje s
posebnostmi skladnje, z
diftongi, s tonematiko,
posebnimi narečnimi glasovi in
končniškimi morfemi.
Usvajanje transkripcije za
zapis besedil.
Obravnavanje pravil besedilne
fonetike govorjenega jezika, še
posebej knjižnega. Usvajanje
načinov obdelave avdio
posnetkov za nadaljnjo analizo
govora; zmožnost branja in
interpretacije fonetičnofonoloških zapisov.

Poglobljeno preučevanje
osnovnih značilnosti javnega
govornega nastopanja.
Ponovitev teorij in kriterijev, ki
pogojujejo uspešnost javnega
diskurza.
Glasoslovne značilnosti
praslovanščine, južnoslovanske
spremembe, oblikovanje
slovenščine in njena narečna
delitev. Historični pregled
glasoslovnih in narečnih
sprememb, razvoj posameznih
glasov, rekonstruiranje
jezikovnega sistema.

red. prof. dr. Vera Smole
1. letnik, izbirni predmet
Seminarsko delo (analiza
narečnega besedila),
vaje, individualno delo.

dr. Hotimir Tivadar,
asist. dr. Damjan Huber
1. letnik, izbirni predmet
Predavanja, seminarji,
laboratorijske vaje,
analiziranje in
raba instrumentov za
obdelavo posnetkov
(Cool Edit, Praat).
dr. Hotimir Tivadar
2. letnik, izbirni
predavanja, vaje,
individualne zadolžitve
red. prof. dr. Vera Smole
2. letnik
predavanja, seminar

(Pridobljeno 19. 9. 2018 na:
http://www.ff.unilj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/predstavitveni_zbornik
i/2016/slovenistika_e_predstavitveni_zbornik_2016-17.pdf. 7–35).
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3.3. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (FF MB)
V razpredelnici navajam predmete univerzitetnega enopredmetnega študijskega programa
Slovenski jezik in književnost. Predmeti Fonetika in fonologija, Slovenski jezik v stiku,
razvoj slovenskega jezika – vokalizem in Sporočanje so obvezni, izbirni predmet je Kultura
pisnega in ustnega izražanja. V obliki vaj se izvajajo trije predmeti: Fonetika in fonologija,
Slovenski jezik v stiku, Kultura pisnega in ustnega izražanja.
Naziv predmeta
Fonetika in fonologija

Slovenski jezik v stiku

Razvoj slovenskega jezika
– vokalizem

Sporočanje

Kultura pisnega in ustnega
izražanja

Opis vsebine
Raziskovanje glasovne in
pisne podobe jezika,
jezikovnih in besedilnih
zvrsti, usvajanje pravorečne
in pravopisne norme.
Slovenski jezik v stiku z
drugimi jeziki (družbene in
jezikovne posledice stikanja
jezikov, interferenčni
pojavi).
Seznanjanje z glasoslovjem
praslovanščine in
južnoslovanskih sprememb,
pregled razvojnih faz
slovenskega vokalizma,
obravnava slovenskih
glasoslovnih in naglasnih
sprememb, razvojni lok
glasov in naglasov v
narečjih.
Pridobivanje znanja o
pravilih jezikovnega
sporočanja (poznavanje
jezikovnih sredstev in
njihove funkcije),
samostojno tvorjenje in
interpretacija besedil.
Osnove jezikovne kulture,
spoznavanje socialnih zvrsti
jezika, osnove fonetike in
fonologije, naglasni tipi,
sodobni pravorečni
priročniki, kultura
govornega izražanja

Izvajanje
izr. prof. dr. Drago Unuk
1. letnik
predavanja, vaje (praktične
vaje iz pravorečja in
pravopisja)
dr. Drago Unuk
1. letnik
predavanja, vaje
red. prof.
dr. Mihaela Koletnik
1. letnik
predavanja, seminar

izr. prof. dr. Drago Unuk
2. letnik
predavanja

izr. prof.dr. Melita Zemljak
Jontes
izbirni predmet
predavanja, vaje
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(praktično znanje govornega
in pisnega izražanja).
(Pridobljeno 19. 9. 2018 na http://www.ff.um.si/dotAsset/70114.pdf).
3.4. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Na Pedagoški fakulteti seznanjanje z govorjenim jezikom in nastopanjem ponujata Oddelek za
specialno in rehabilitacijsko pedagogiko (program: Logopedija in surdopedagogika za področje
rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami in študijski program za razredni pouk) in Oddelek za
razredni pouk.
3.3.1. Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko (PF 1)
Na Oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko je vseh pet predmetov prvega in
drugega letnika, ki zadevajo spoznavanje govorjenega jezika, obveznih. Klinične vaje izvajajo
pri vseh predmetih, razen pri predmetu Patologija glasu in govora.
Naziv predmeta
Razvoj komunikacije,
govora in jezika

Patologija glasu in govora

Fonetika in fonologija

Opis vsebine
Spoznavanje govornega
razvoja in seznanitev z
odstopanji/zaostajanji,
opazovanje in preučevanje
govora, jezika in
komunikacije.
Preučevanje dihanja ter
govornih in slušnih organov,
spoznavanje glasovnih
motenj in načinov
rehabilitacije, osnovno
poznavanje dela
otorinolaringologa in
foniatra (v primerih otrok z
razcepi ustnic in neba)
Predstavitev in razporeditev
skupin glasov (tudi tujih
jezikov) glede na mesto in
način artikulacije in
zvenečnost kot izhodišče za
surdopedagoško in
logopedsko preučevanje.
Študent se seznani s
transkripcijo govora in
samostojno uporablja
programe za analizo govora.

Izvajanje
doc. dr. Damjana Kogovšek
1. letnik
predavanja, klinične vaje
dr. Irena Hočevar Boltežar
1. letnik
predavanja, seminar

dr. Hotimir Tivadar
1. letnik
predavanje, seminar, vaje,
klinične vaje
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Rehabilitacija glasovnih
motenj (2. letnik, obv.)

Osnove akustike, glasovna
higiena in kultura
komunikacije

Obravnava glasovnih
motenj, spoznavanje z
metodami rehabilitacije
motenj, glasovna terapija pri
profesionalnih in
neprofesionalnih govorcih,
tehnike vokalne terapije,
relaksacijske tehnike,
retorika in tehnike govora,
profesionalna raba glasu.
Osnovna znanja akustike in
njenega vpliva na uporabo
glasu, glasovna higiena,
kulturna komunikacija
(verbalna in neverbalna).

dr. Irena Hočevar Boltežar
2.letnik
predavanja, vaje, klinične
vaje

doc. dr. Damjana Kogovšek
2. letnik, izbirni predmet
predavanja, klinične vaje

3.3.2. Študijski program Razredni pouk (PF 2)
Na Pedagoški fakulteti študijski program Razrednega pouka vsebuje tri predmete, pri katerih
se študenti seznanjajo s pravorečjem in poukom govora: Slovenski jezik I-II, Didaktika
slovenskega jezika in Pedagoško sporazumevanje v slovenščini. Prva dva predmeta sta
obvezna, zadnji je izbirni. Vsi predmeti se izvajajo tudi v obliki vaj.
Naziv predmeta
Slovenski jezik I-II

Didaktika slovenskega
jezika

Opis vsebine
Spoznavanje načinov
učinkovitega
sporazumevanja z
udeleženci izobraževalnega
procesa, usvajanje vrst in
sestav besedil (tvorjenje in
sprejemanje govornih in
pisnih besedil), obravnava
družbenega položaja
slovenščine v RS, zamejstvu
in izseljenstvu.
Poleg didaktičnega znanja se
študenti pri predmetu
seznanjajo z načini
razvijanja sporazumevalnih
dejavnosti učencev v 1. in 2.
triletju (pravopisne,
pravorečne in metajezikovne
zmožnosti učencev).

Izvajanje
dr. Marja Bešter Turk
1. letnik
predavanja, vaje

dr. Marja Bešter Turk,
dr. Igor Saksida
2. letnik
predavanja, vaje, klinične
vaje
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Usvajanje pedagoškega
dr. Marja Bešter Turk
govora (ustno in pisno
splošni izbirni predmet
komuniciranje z učenci),
obravnavanje strategij za
predavanja, vaje
uspešno sprejemanje in
tvorjenje besedil v knjižnem
jeziku.
(Pridobljeno 19. 9. 2018 na: https://www.pef.unilj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/Zborniki_1819/Predstavitveni_zbornik_-_Logopedija_in_surdopedagogika_-_2018-2019.pdf).
Pedagoško
sporazumevanje v
slovenščini

3.5. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV)
Na Fakulteti za družbene vede govorjeni jezik obravnavajo pri naslednjih predmetih: Jezikovna
kultura (izvaja se na programih Komunikologija – medijske in komunikacijske študije;
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi; Kulturologija – študije kultur in
ustvarjalnosti; Novinarstvo), Kultura govornega izražanja in Stilistični praktikum (izvajata se
na programu Novinarstvo) ter pri Jeziku in stilu oglaševanja (na programu Komunikologija –
tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi). V obliki vaj se izvaja predmet Jezikovna kultura,
ostali v obliki predavanj in seminarjev.
Naziv predmeta
Jezikovna kultura

Kultura govornega
izražanja

Stilistični praktikum

Opis vsebine
Preučevanje teorije
jezikovne kulture in
knjižnega jezika; ob pomoči
korpusa, teoretičnega znanja
o jezikovni normi, rabi in
kodifikaciji študenti
presojajo normativne
jezikovne priročnike.
Seznanjanje z osnovnimi
prvinami fonetike in
fonologije, preučevanje
govorjenega jezika v
različnih socialnih zvrsteh in
poznavanje specifik
kultiviranega branja in
javnega govornega
nastopanja v navezavi na
medije.
Poglabljanje znanja o jeziku
in jezikovni stilistiki na
osnovi novinarskih žanrov.

Izvajanje
doc. dr. Tina Lengar
Verovnik
predavanja, vaje

doc. dr. Tina Lengar
Verovnik
predavanja, seminarji

strokovni izbirni predmet:
doc. Nataša Logar
predavanja, seminarji
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Obravnava jezikovno-stilnih doc. dr Nataša Gliha Komac,
postopov pri tvorjenju
besedil za oglaševanje in
predavanja, seminarji
ugotavljanje njihovega
vpliva na naslovnika.
(Pridobljeno 19. 9. 2018 na: https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/predmeti/8168;
https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/predmeti/7915; https://www.fdv.unilj.si/obvestila-in-informacije/predmeti/8142; https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-ininformacije/predmeti/7905).
Jezik in stil oglaševanja

3.6. Fakulteta za humanistične vede Univerze na Primorskem (UP)
V tabeli povzemam vsebino enopredmetnega študija Slovenistike, kjer se z govorjenim jezikom
ukvarjajo pri treh predmetih: Pravopis in pravorečje; Glasoslovje; Retorika in argumentacija.
Slednji se izvaja v obliki vaj. Na uradni spletni strani oddelka najdemo tudi oglas za poletni
tečaj pravorečja.
Naziv predmeta
Pravopis in pravorečje

Opis vsebine
Spoznavanje zgodovine in
razvoja slovenskega jezika,
preučevanje jezikov v stiku.
Glasoslovje
Študenti uporabljajo
jezikovne priročnike in se
urijo v tvorjenju besedil.
Retorika in argumentacija Seznanitev z osnovnimi
pojmi teorije retorike in
prenos le-teh v prakso
(metode prepričevanja,
argumentiranja,
dokazovanja, pojasnjevanja);
preučevanje jezikovnih
struktur, ki so ključne za
razumevanje tvorjenih
besedil; preučevanje
jezikovne pragmatike.
(Pridobljeno 19. 9. 2018 na: http://slovenistika-koper.si/studij).

Izvajanje
doc. dr. Jana Volk
1. letnik
ni podatka o načinu
izvajanja
red. prof. dr. Igor Žagar
3. letnik
predavanja, seminar,
laboratorijske vaje

Tečaj pravorečja, o katerem sem podatke našla na uradni spletni strani, izvajajo predavatelji z
Oddelka za slovenistiko UP FHŠ. Tečajniki se na primerih javnih govorcev seznanjajo z
najpogostejšimi napakami oz. odstopanji od norme in se jih naučijo odpravljati (Pridobljeno 19.
9. 2018 na: http://slovenistika-koper.si/storitve/10-tecaji-pravorecja).
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Vsebine predmetnikov vseh fakultet sem v tabelah strnjeno povzela s fakultetnih spletnih strani.
Izbirala sem predmete, ki so bili v povezavi z govorjenim jezikom, jezikovnim ustvarjanjem,
javnim govornim nastopanjem in s pravorečjem. Podatke o izvajanju predmetov sem pridobila
na spletnih straneh fakultet, odraz dejanskega stanja pa bi bili med študente razdeljeni
vprašalniki o kvaliteti vaj, predavanj in tam pridobljenem znanju. Znano je tudi, da se opisi
predmetov pogosto izključujejo s konkretnim izvajanjem in so velikokrat preživeti.
Na AGRFT se pri štirih predmetih, od katerih se trije izvajajo v obliki vaj, seznanjajo s
pravorečjem, tehniko govora, besedilno fonetiko, skrbjo za glas in dihalnimi vajami. Na FF v
Ljubljani na Slovenistiki študenti pri dveh obveznih predmetih pridobijo znanje o fonetiki in
fonologiji ter o glasoslovnem in narečnem spreminjanju jezika. Oba potekata v obliki predavanj
in seminarjev, s fonetiko se seznanjajo tudi pri praktičnih vajah in nastopih. Pri izbirnih
predmetih preučujejo pravorečno normo, narečni govor, seznanjajo se s transkripcijo, besedno
fonetiko in značilnostmi javnega govornega nastopanja. Vsi se izvajajo tudi v obliki praktičnih
vaj. Na FF v Mariboru imajo na Slovenistiki na temo govorjenega jezika štiri obvezne in en
izbirni predmet. Pri obveznih se študenti seznanjajo s fonetiko in fonologijo slovenskega jezika,
razvojem glasoslovja ter s pravili in načini jezikovnega sporočanja. Pri izbirnem spoznavajo
kulturo pisnega in ustnega izražanja. Slednji in dva obvezna se izvajajo tudi v obliki vaj. Na
Fakulteti za humanistične vede Primorske univerze na Slovenistiki je predmetov na temo
pravorečja in učenja govora manj (3), vendar je samo v tem predmetniku prisoten predmet za
pridobivanje veščin retorike, ki se poteka tudi v obliki praktičnih vaj. Na Pedagoški fakulteti v
Ljubljani sta predmetnika na Oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko in Oddelku
za razredni pouk usmerjena v preučevanje jezika kot sredstva komunikacije. Na prvem oddelku
se posvečajo fonetiki in fonologiji, razvoju in skrbi za glas, rehabilitaciji motenj, pri izbirnem
predmetu tudi kulturi komunikacije. Na Razrednem pouku je poudarek na sporazumevalni vlogi
jezika in pedagoškem govoru. Na obeh oddelkih se vsi predmeti, razen predmeta Patologija
glasu in govora, izvajajo tudi v obliki praktičnih vaj. V predmetniku Fakultete za družbene vede
najdemo predmete, ki preučujejo govorjeni jezik predvsem s stilnega vidika, ki pride v poštev
pri tvorjenju besedil za oglaševanje, predajanje informacij in vpliva na naslovnika. Praktične
vaje zasledimo samo pri enem predmetu.
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V nadaljevanju v številčnem zapisu predstavljam količino izvajanih predmetov – obveznih in
izbirnih nisem ločila – v obliki vaj (z oznako vaje) v razmerju do vseh predmetov (z oznako vsi
predmeti), pri katerih se študenti obravnavanih izobraževalnih programov ukvarjajo z
govorjenim jezikom. Pri nazivih fakultetnih programov sem uporabila okrajšave, ki sem jih prej
zapisala v naslovih oz. pri obeh oddelkih pri Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani v
podnaslovih. Na Slovenistiki na Univerzi na Primorskem sem o načinu izvajanja treh
predmetov pridobila podatek samo za enega.
fakulteta

AGRFT

FF LJ

FF MB

PF1

PF2

FDV

UP

vaje/vsi

3/4

5/6

3/5

4/5

3/3

1/4

1/3

predmeti

Iz preglednice je razvidno, da se na vseh fakultetah predmeti večinoma izvajajo v kombinaciji
predavanj in praktičnih vaj. Najmanj vsebin se v obliki praktičnih vaj izvaja na FDV, sledi mu
FF MB, medtem ko so AGRFT, FF LJ in PF po številu predmetov, ki jih izvajajo tudi v obliki
vaj, izenačene. Na PF na Razrednem pouku vsi predmeti potekajo v obliki predavanj in
praktičnih vaj. Primerjava oblik izvajanja vsebin na fakultetah kaže, da praktičen pouk ni
zapostavljen, vendar bi za natančnejše zaključke morali raziskati še, koliko ur je v vsakem
letniku študija določene smeri dodeljenih predavanjem in koliko praktičnim vajam.
Po pogovoru z bivšo študentko AGRFT in na podlagi lastne izkušnje lahko trdim, da je ur za
praktični pouk premalo oz. se včasih predmeti izvajajo drugače, kot je zapisano in pojasnjeno
v predmetnikih. Zastavlja se mi vprašanje, ali na univerzitetni ravni, na kateri se po zaključku
študija od profesorjev, komunikologov, novinarjev, igralcev in pedagoških delavcev
upravičeno pričakuje suvereno govorno uresničevanje, izobraževalni programi in njihove
vsebine zagotavljajo dovoljšno mero teoretičnega in predvsem praktičnega znanja. Zanimalo
me je, kaj o tem mislijo izkušeni pedagoški delavci in dramska igralka (intervju je v prilogi),
zato sem z njimi opravila krajše intervjuje, ki bodo pripomogli k orisu trenutnega položaja
pravorečja in pričali o kvaliteti izobraževalnega programa, ki so ga opravili. Z intervjuji sem
želela pridobiti nekaj mnenj in ne pričati o vseslovenskem položaju govorjenega jezika. V ta
namen bi morala izvesti dodatno raziskavo.
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4. Intervju o pravorečju in govorni tehniki s strokovnimi delavci v osnovni
šoli na Gorenjskem
Ob pregledu izobraževalnih programov sem želela pridobiti nekaj mnenj strokovnih delavcev
iz osnovnih šol, saj se otroci na prvi stopnji izobraževalnega sistema prvič ukvarjajo s
slovničnimi in pravorečnimi pravili slovenskega jezika. Zanimal me je prehod iz domačega
okolja v šolsko, kjer računamo na zgleden govor učiteljev in pričakujemo, da bodo učence
vzgojili v suverene govornike oz. uporabnike slovenskega jezika. Intervjuje sem opravila na
osnovni šoli na Gorenjskem, saj me je zanimalo, s katerimi pravorečnimi težavami se srečujejo
v okolju, ki po mnenju drugih narečnih skupin ni tako narečno zaznamovano in je prehod na
knjižni jezik lažji. Z intervjuji sem želela orisati vlogo pravorečja in pouka govora v osnovi šoli
ter pridobiti nekaj mnenj, ki bi vzpodbudila k nadaljnji natančnejši raziskavi tega področja.
Podrobnejšo raziskavo bi lahko naredili v vseh slovenskih regijah, odgovore bi primerjali ter
pri pisanju učbenikov in priročnikov slediti komentarjem strokovnih delavcev.
Na vabilo za opravljanje intervjuja se je od desetih odzvalo šest učiteljic, in sicer dve slovenistki
in štiri učiteljice razredne stopnje (1., 3., 4. in 5. razreda). Odgovore na osem vprašanj, ki jih
navajam v nadaljevanju, sem pridobila z metodo strukturiranega intervjuja, ki sem ga opravila
z vsako učiteljico posebej. Za lažji pregled sem odgovore vseh osmih učiteljic združila v osem
širših odgovorov, ki sledijo seznamu vprašanj.
Seznam vprašanj strukturiranega intervjuja
1. Navedite vaš profesionalni profil.
2. Kakšen pomen pripisujete znanju pravorečja in govorništva? Se vam zdi gojenje
tovrstnega znanja pomembno za nadaljnji razvoj posameznika?
3. Ali menite, da imate o pravorečju, govorni tehniki in skrbi za glas dovolj znanja? Je
izobraževalni program, ki ste ga opravili omenjenim področjem namenil dovolj časa?
Se spomnite, v kateri obliki je izobraževalni program potekal (vaje, predavanja,
seminarji)?
4. Ali znanje o pravorečju obnavljate? Kako? Kje pridobite odgovore, če ste v dvomih?
Katero literaturo pri tem uporabljate?
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5. Katere učne pripomočke uporabljate pri pouku slovenskega jezika oz. pri urah, ki
zadevajo pravorečje (učbeniki, delovni zvezki, priročniki, avdio posnetki …)?
6. Kako in v kolikšni meri vključujete pravorečje in govornotehnične vaje v učni proces?
Ali na pravorečje opozarjate samo pri Slovenščini ali tudi pri drugih predmetih?
7. Na katere napake učence največkrat opozarjate (konkretni primeri)? Se napake med
generacijami ponavljajo?
8. Ali menite, da ti bilo potrebno trenutno stanje obravnavanega področja izboljšati?
Kakšni so vaši predlogi (za učitelje, za učence)?
Odgovori na vprašanja strukturiranega intervjuja
2. Znanju pravorečja in veščinam govorništva vse učiteljice pripisujejo velik pomen. V
prvih fazah učenja (do 4. razreda) učenci začnejo ločevati narečje od knjižnega jezika.
Opozarjajo jih, naj domačega govora ne zaničujejo, temveč poskušajo gojiti obe zvrsti.
Ohranjanje narečja se jim zdi smiselno, ker je del posameznikove identitete, učenci se v
narečnem govoru počutijo varno in sproščeno, vendar jim je treba ukrojiti zavedanje, da je pri
javnem govornem uresničevanju potrebno obvladati knjižno jezikovno zvrst, ki jim bo koristila
pri osebnem razvoju in poklici poti. Na slednje opozarjata predvsem učiteljici slovenskega
jezika na predmetni stopnji, saj so učenci od petega razreda naprej že bolj zreli, razmišljajo o
poklicni poti in se govorno uresničujejo na predstavah, vodijo šolski radio in predstavljajo
seminarska dela v domačem in tujem okolju.
3. Nobena učiteljica o pravorečju, skrbi za glas in govorni tehniki med študijem ni prejela
dovolj znanja. Pravorečje so omenjali na predavanjih, vendar se vsebine skorajda ne spomnijo.
Nekatere trdijo, da o pravorečju nisi govorili. Učiteljica 4. razreda je omenila profesorja
Viktorja Majdiča, ki je na praktične vaje prinašal delovne liste, na katerih so popravljali
slovnične napake, le redko so označevali naglase in polglasnik. Spominja se, da so morali
izvajati učne ure pred celim razredom, vendar govora niso nikoli komentirali, razen če so opazili
pogosto rabo narečnih besed. Drugačno izkušnjo ima učiteljica 1. razreda, ki je o jeziku
poslušala na predavanjih pri profesorju Miranu Dolganu. Opominjal jih je na ločevanje
narečnega in knjižnega jezika, gojenje obeh zvrsti, opozarjal na poudarke, upoštevanje ločil,
mimiko, izgovorjavo in splošno interpretacijo besedil. Spomni se, da je vedno poudarjal, naj
govorno nastopajo tako, da bo otrok besedilo začutil. Po predavanjih so se običajno razdelili v
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manjše skupine in teoretično znanje prenesli v rabo. Pripravili so govorne nastope ali učne ure
in kasneje delo predstavili kolegom, ki so morali komentirati vsebino in govor. Velikokrat so
opozarjali na neustrezen intonacijski lok, narečne besede in zapolnjevanje tišine s
polglasnikom. Slovenistki sta rekli, da imata znanja o pravorečju premalo. Spomnita se
predavanj in praktičnih vaj, ki so slonele bolj na popravljanju napak pri branju besedil kot
prostem govorjenju. Slovenistka, ki poučuje izbirni predmet Retorika, je med poglabljanjem v
teorijo govorne veščine ugotovila, da ima o tem premalo znanja, sploh pri prenosu v prakso, in
bi ga želela pridobiti.
4. Če se pri poučevanju znajdejo v dvomih, se vse učiteljice razredne stopnje posvetujejo
s slovenistkami ali kolegicami. Odgovore iščejo večinoma v knjižni izdaji SSKJ, 2 uporabljata
spletišče fran.si. Pogosto odgovore najdejo tudi v priročnikih za učitelje. Ena od učiteljic
razredne stopnje redno spremlja novosti v Jezikovni svetovalnici. Slovenistki svoje znanje
obnavljata s pomočjo Slovenske slovnice, večkrat uporabljata fran.si in priročnike za učitelje.
Omenim naj, da za obstoj Pravorečja in Slovenske zborne izreke ni vedela nobena.
5. Pri pouku govorjenega slovenskega jezika vse učiteljice uporabljajo delovne zvezke in
učbenike, ki jih pogosto dopolnjujejo z delovnimi listi. Avdio posnetkov se poslužuje
polovica vprašanih. Aktivno jih uporabljajo v prvem razredu (skoraj pred vsakim prvim
branjem novega teksta), veliko poslušajo tudi pri obeh slovenistkah, ki poudarjata, da učenci
pri poslušanju uživajo in govorce velikokrat pohvalijo. Vse učiteljice opozarjajo, da je vaj za
pravorečje premalo oz. da tovrstnih vaj ni ter da v naboru tem, ki jih morajo v skladu z učnim
načrtom v enem letu predelati, za pravorečje nimajo časa in predvsem premalo znanja. V prvem
razredu imajo namesto berila bralne liste (krajša besedila), pri branju katerih učiteljica opozarja
na ustrezno naglaševanje besed, kolikost samoglasnikov in intonacijski lok. Vse vprašane
poudarjajo, da otroci, ki berejo sami ali skupaj s starši besede hitreje prepoznajo in nimajo težav
z iskanjem ustreznic narečnim besedam.
6. Vse učiteljice razredne stopnje pri vseh predmetih opozarjajo na rabo knjižnega jezika,
enako od učencev zahtevata učiteljici slovenščine na predmetni stopnji. Učiteljica prvega
razreda je ugotovila, da učencem pri izgovorjavi pomaga poslušanje avdio posnetkov, saj si
zapomnijo zvočno realizacijo besed in pri drugem branju le-to ponovijo, pogosto celo z enako
intonacijo. Vse učiteljice opozarjajo na rabo knjižnega jezika pri tvorjenju odgovorov na
vprašanja (pri skupnem reševanju nalog), opisovanju slik ali dogodkov, govornih nastopih in
obnavljanjih vsebin knjig pri Bralni znački. Zanimivo je, da pri govornih nastopih od 2. razreda
naprej, razen monotonega pripovedovanja, drugih pravorečnih napak ne naštevajo. Razlog je
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verjetno v tem, da se otroci besedilo govornega nastopa naučijo na pamet in se prej omenjene
narečne besede v njihovem govoru ne pojavljajo več, medtem ko učiteljica prvega razreda pri
nenapovedanih govornih nastopih (npr.: opis najljubše igrače), ki jih izvajajo skoraj vsak
mesec, še vedno opozarja na pogosto rabo narečnih besed. Učiteljica 4. razreda opozarja na
težavo, s katero se pogosto srečuje: ko se v razredu pogovarjajo o novi temi in želi ugotoviti,
koliko predznanja učenci že imajo, se zaradi negativnih izkušenj izogiba opozarjanju na narečne
prvine. S prekinitvami in opozorili glede neustrezne rabe zvrsti govorjenega jezika je prekinjala
njihov miselni tok, kar jih je zmedlo in odvrnilo od sodelovanja. Podobno opaža pri ustnem
ocenjevanju. Ko se z učenci o novi temi pogovori, jih nagovori, naj ugotovitve poskusijo enako
povedati v lepšem jeziku (imenuje ga npr.: matematični jezik). Takrat se potrudijo, jo prosijo
za pomoč in skupaj oblikujejo definicijo ali odgovore. Učiteljica 5. razreda je govorila o enakih
problemih glede spontanega odgovarjanja na vprašanja, vendar pri pripravah na šolsko
predstavo tovrstnih težav ne zaznava. Razlog je verjetno v tem, da otroci dobijo besedilo in se
ga naučijo na pamet. Slovenistki se govornotehničnim vajam posvečata v okviru govornih
nastopov, pri deklamiranju pesmi in glasnem branju besedil. Običajno učenci po opravljeni
dejavnosti naredijo samoevalvacijo in skozi šolsko leto spremljajo svoj napredek. Dobrodošli
so tudi komentarji sošolcev (na žalost so redki), svoje mnenje na koncu vedno podata tudi sami.
7. Med najpogostejšimi pravorečnimi napakami, ki se pri govornem uresničevanju
učencev pojavljajo, učiteljice naštevajo: rabo narečnih besed [poj, kukr, tok, uhka, šporhet,
dvejsət, dvandvejsət, kva], pogosto nadomeščanje tišine s polglasnikom, elkanje (pojavlja se
predvsem pri branju), v zadnjem času opažajo veliko angleških besed, ki jih prilagodijo
slovenskemu jezikovnemu sistemu [Dj nehəj fejkat!]. Slovenistki sta poudarili, da poleg
naštetega učence pogosto opozarjata na neustrezne daljše odmore pred predlogi s, z, k, h , leno
artikulacijo in monotono branje ali pripovedovanje oz. neupoštevanje loči. Opažata tudi, da
med branjem besed pogosto ne preberejo do konca in si končnice izmišljujejo.
8. Vse učiteljice imajo znanja o pravorečju premalo. Želijo si več informacij o priročnikih
ali spletnih straneh, ki nudijo podporo učiteljem in jih informirajo o aktualnih spremembah ali
jezikovnih prenovitvah. V veliko pomoč bi jim bil poljudni priročnik, v katerem bi bile zbrane
posebnosti gorenjskega narečja in krajše zapisana vsesplošna pravorečna pravila. Želele bi si
tudi praktičnega usposabljanja in več znanja na področju retorike. Skoraj vse se srečujejo z
obolenji glasilk, zato bi jim izobraževanja o negi glasu, dihalnih vajah in ustrezni rabi
govornega aparata koristile. Učiteljici prvega in drugega razreda opozarjata, da se straši ne
zavedajo, kakšnega pomena je branje doma. Preko branja otroci slišijo jezik, ki je drugačen od
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domačega, nanj se privadijo in si bogatijo besedni zaklad. Učiteljice od tretjega do petega
razreda so bile enotne, da bi morali skrajšati seznam obveznih umetnostih besedil, s čimer bi
pridobili čas za natančnejšo obravnavo le-teh, tj. skupno branje odlomkov, izpisovanje
zanimivih fraz ali rekov ter obravnavanje besedila v skupinskem delu (okrogle mize). Učence
bi vzpodbujale h globljemu razmišljanju o določeni tematiki, k medpredmetnemu povezovanju
in izražanju mnenj, kar bi posledično privedlo k zmanjšanju strahu pred spontanim govorom.
Pri govornem uresničevanju bi jih učiteljice opozarjale na pravorečne težave, jim podajale
retorično znanje in jih okrepile za nadalje govorne nastope. Slovenistki poudarjata, da se otroci
vedno manj pogovarjajo, stvaren pogovor zamenjujejo z SMS-sporočili, objavami na različnih
družabnih omrežjih, zato se jima zdi vpeljava večje količine ur o pravorečju in retoriki še toliko
bolj pomembno. Opažata, da se mlajše generacije težje izražajo, pri ubeseditvi misli potrebujejo
več časa in sogovornikove izjave pogosto neustrezno interpretirajo.
H komentarjem učiteljic dodajam še lastno izkušnjo s študijske smeri Slovenistika in mnenje
dramske igralke, ki je s študijem na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo zaključila
leta 2017. Po petih letih študija Slovenistike imam osnovno znanje o pravorečju iz prvega
letnika, kjer smo teoretično znanje praktično utrjevali pri predmetu Fonetika in fonologija. Vaje
smo izvajali v fonolaboratoriju, kjer smo ob besedilni predlogi brali besede ali besedilo,
označevali naglase in komentirali njihov izgovor. Za utrjevanje teorije so bile vaje kvalitetno
zastavljene, vendar bi lahko v vsakem letniku pridobljeno znanje nadgrajevali, raziskovali
podrobnosti, večkrat posamično nastopali in kolege ocenjevali, pripravili okrogle mize na temo
pravorečja in s tem verjetno pripomogli tudi k izdaji novega priročnika. Upam si trditi, da bi
med študenti z vsebinami, ki bi zadevale pravorečje, govorno tehniko in retoriko zanimanje za
pravorečje naraslo. Motilo me je tudi, da nas niti pri govornih nastopih pri katerem koli
predmetu nikoli niso opozarjali na narečne prvine v govoru, opozarjali niso niti tistih, ki so
imeli močno narečno obarvan govor. Študenti, ki niso izbrali predmetov Govorna tehnika ali
Javno govorno nastopanje, o govorni tehniki, dihalnih vajah in skrbi za glas niso poslušali pri
nobenem drugem predmetu. Omenim naj, da sta predmeta kot izbirna na voljo študentom na
pedagoški smeri, Govorna tehnika celo le kot zunanji izbirni predmet. Verjetno lahko stavimo
na to, da slovenista k izboljšanju vodi ljubezen do jezika ali pritisk okolice, ki od njega zahteva
slovnično in govorno brezhibnost. Žalostna je situacija na magistrski stopnji na pedagoškem
programu, kjer študente vzgajajo v bodoče profesorje slovenščine. Priložnosti za nastopanje je
bilo veliko, vendar smo v vseh primerih komentirali samo vsebinski del naloge. Profesorji niso
nikoli komentirali prezence, nastopa, jasnosti izgovorjave. Podobno situacijo razkriva intervju
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z dramsko igralko, ki je v času študija pridobila osnovno znanje o pravorečju, govorni tehniki
in dihalnih vajah. Poudarila je, da so informacij, kako skrbeti za govorne organe prejeli premalo,
sama je imela težave s prepono, vendar ji profesorji niso dali jasnih navodil, kako le-to ojačati.
S pravorečjem sicer ni imela hujših preglavic, vendar je pripomnila, da so se narečnim prvinam
v govoru bolj posmehovali kot jih popravljali. O priročniku Slovenska zborna izreka niso
govorili, pri študiju so uporabljali zapiske s predavanj in skripte z govornimi vajami. Ob vseh
negativnih mislih naj poudarim, da je med jezikoslovci in številnimi ljubitelji slovenskega
jezika zanimanje za slovnično in pravorečno normo veliko. Na facebooku najdemo skupine, ki
se borijo (včasih puristično) za ohranjanje pravilne izreke, slovničnih struktur in domačega
izrazja. Na radiu večkrat zasledim oddaje o jeziku, v katere poslušalci vztrajno kličejo in
zastavljajo vprašanja ali nanje odgovarjajo. V navdih je tudi aktivna Spletna svetovalnica
Inštituta za slovenski jezik arhiv katere se vztrajno polni, povezave na njihovo stran večkrat
zasledim tudi na družbenem omrežju facebook, iz česar sklepam, da Svetovalnico uporabniki
poznajo in aktivno spremljajo. V loku današnjega jezikovnega razvijanja ima pomembno vlogo
jezikoslovec, ki bi uporabnikom moral zagotoviti gradivo, odgovore ali opozori na izjeme
znotraj pravil. Zaupam, da bo šolski sistem pravorečju v bodoče dodelil več prostora in
spremenil način dela. V času, ko so vse informacije na dosegu roke in si spomin osvežimo z
enim klikom, je njihovo apliciranje v konkretnih situacijah ključnega pomena za razvoj
posameznika in celotne družbe. Obenem stavim tudi na strokovnjake, ki se bodo zagrizli v
preučevanje razvijajočega se jezika, ponovno zbrali in obnovili normo ter uporabnikom
ponudili nov pravorečni priročnik.
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5. Pregled pogostih pravorečnih težav
Tivadar (2004: 31) opozarja, da se govorci slovenskega jezika pri rabi njegove knjižne zvrsti
srečujemo s težavami »pri uresničitvi tako segmentnih kot tudi nadsegmentnih (mesto, trajanje
in vrsta naglasa) lastnosti samoglasnikov«. Nadaljuje, da se moramo pri govornem
uresničevanju zavedati naslednjih »značilnosti slovenskega samoglasniškega in naglasnega
sistema:
a) slovenski samoglasniški sistem temelji na fonološkem nasprotju med širokim (odprtim) in
ozkim (zaprtim) e-jevskim oz. o-jevskim samoglasnikom, ki sta zelo težko predvidljiva;
b) prosto oz. svobodno mesto naglasa;
c) fonološkost trajanja pri jakostno naglašenih samoglasnikih (nekaj primerov: bràt : brát,
kùp : kúp)«.
Pri oblikovanju pregleda pravorečnih težav sem se opirala na strokovne razprave Mirana
Dolgana, Hotimirja Tivadarja, Mirka Rupla, Cvetke Šeruga Prek in Emice Antončič ter
radijskih oddaj Slovenščina za Slovence. Da ne bi bil seznam pravorečnih težav preobširen,
sem po pregledu zgoraj navedenih virov v tabele vnesla tiste, ki so se pojavljale najpogosteje
ali so bile v Slovenski zborni izreki posebej izpostavljene. Na seznam nisem umestila pogosto
omenjenih težav premičnega naglasa pri deležnikih na -l, -n in velelniku, ker si tematika, zaradi
svoje zapletenosti, zasluži poseben podroben popis. Moj osnovni namen je bil podati jedrnato
teoretično podlago ustreznega izgovora spodaj naštetih glasov ter jih opremiti z najpogosteje
omenjenimi primeri, ki jih govorci slovenskega knjižnega jezika izgovarjajo neustrezno oz. v
njih vzbujajo negotovost.
Spodaj navedene kategorije pravorečnih težav sem oblikovala z ozirom na sezname v delu
Mirana Dolgana, Govorno ustvarjanje; članku Hotimirja Tivadarja, Slovenski medijski govor
v 21. stoletju in pravorečje – RTV Slovenija vs. komercialne RTV-postaje ter Slovenski zborni
izreki Cvetke Šeruga Prek in Emice Antončič:
1. težave menjavanja kakovosti in kolikosti samoglasnikov;
2. izgovor polglasnika;
3. variante izgovora črke v;
4. variante izgovora črke l;
5. negotovosti glede naglaševanja in premično naglaševanje samostalnikov;
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6. pogosto neustrezno izgovarjanje in naglaševanje osebnih, zemljepisnih in občnih imen.
Vseh šest kategorij se začne z uvodno razlago obravnavane jezikovne teme, ki jo podrobneje
razčlenijo podpoglavja. Slednja vsebujejo jedrnate teoretične opise ustreznega izgovora
obravnavanega glasu ter opozarjajo in pojasnjujejo najpogostejše napake izgovora. Nekaterim
razlagam v opombah dodajam pojasnila iz drugih virov ali omenjam veljavna pravila izgovora,
ki zadevajo obravnavano temo. Vsako podpoglavje vsebuje tabelo, ki jo sestavljajo trije stolpci.
V prvem sem navedeno težavo na kratko opisala, komentirala, dodala priporočila, v drugega
sem zapisala praktičen primer neustreznega izgovora in v tretjega vpisala pravilen ali bolj
ustrezen izgovor. V primerih, kjer je praktičnih zgledov več in se med seboj razlikujejo, sem
jih zaradi lažjega pregleda ločila s črto. V fonetični transkripciji sem zapisala samo tiste
primere, pri katerih obravnavam kolikost in kakovost glasov, pri negotovostih glede mesta
naglasa sem se zaradi lažje preglednosti fonetičnemu zapisu izognila.
Za vire, iz katerih sem črpala primere in razlage sem uporabila sledeče okrajšave:
R – RUPEL, Mirko, 1946. Slovensko pravorečje: navodila za zborno ali knjižno izreko.
Ljubljana: Državna založba Slovenije.
ŠPA – ŠERUGA PREK, Cvetka, ANTONČIČ Emica, 2004: Slovenska zborna izreka.
Priročnik z vajami za javne govorce. Maribor: Arisej.
ŠP – ŠERUGA PREK, Cvetka, 2002: Izgovorni in naglasni problemi Slovenskega pravopisa
2001. Nova revija 21. 239/240. 26–30.
T1 – TIVADAR, Hotimir, 2015: Razmerje med domačim in tujim v govorjenem knjižnem
jeziku 3. tisočletja. Leopold Volkmer: Prvi posvetni pesnik na slovenskem Štajerskem.
Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovenske jezike in književnosti. 139–149.
T2 – --, 2006: Slovenski medijski govor v 21. stoletju in pravorečje-RTV Slovenija vs.
komercialne RTV-postaje. Kapitoly s fonetiky a fonologie slovanskych jazyků. Praga: Karlova
univerza. 209–226.
D – DOLGAN, Miran, 1996: Govorno ustvarjanje. Ljubljana: Rokus
SS – Arhiv RTV SLO. »Slovenščina za Slovence«. Ur. 17. 7. 2007. Pridobljeno 13. 4. 2019 na:
https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenscina-za-slovence/4678674.
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5.1. Kolikost in kakovost samoglasnikov
Med nadsegmentne oz. prozodične lastnosti samoglasnikov spadajo trajanje, jakost in ton.
Glede na trajanje oz. kolikost ločimo dolge in kratke, glede na jakost naglašene in nenaglašene,
glede na ton visoke in nizke. Slednji dve kategoriji z eno besedo imenujemo naglas (Toporišič
2000: 59, 60).
5.1.1. Samoglasnika a in i
Toporišič v Slovenski slovnici (2000: 51) v poglavju o izgovornih težavah opozarja, da v
številnih narečjih namesto kratko naglašenih samoglasniki a, i in u izgovarjajo polglasnik.
Polglasniški izgovor je knjižen, če samoglasnik pri pregibanju izgine, npr.: »pes, psa« ali preide
v dolgo naglašen a, u, i, npr.: »ôreh, oréha«. Podobno je o pretirani redukciji pisal Rupel (1946:
28), ki je opominjal, naj bo kratko naglašeni a izgovorjen odsekano in kratko.
Tivadar (2012: 595) pri obravnavanem jezikovnem pojavu opozarja predvsem na neknjižno
vokalno redukcijo v govoru v Ljubljani, ki je »v veliki meri narečna podlaga knjižnega jezika«.
Opozarja, da reduciran izgovor kratko naglašenih samoglasnikov osrednjeslovenski govorci
prenašajo iz zasebnega v javni govor, kar je moteče za tiste govorce, ki redukcije v svojem
narečju nimajo ter lahko povzroči komunikacijski šum, »npr. vas : ves«. V Govornem
ustvarjanju Dolgan (1996: 56) navaja, da pretirana redukcija kratkega a in i predstavlja največji
pritisk na knjižno normo.
opis težave, komentar
redukcija kratkega à proti polglasniku
(R: 28, ŠPA: 43)

primer težave
brə̀t, rə̀d, gə̀d,
fə̀nt, nə̀s, bogə̀t,
zdə̀j, stə̀r, néhǝj

rešitev
bràt, ràd, gàd,
fànt, nàs, bogàt,
zdàj, stàr, nehàj

kratko naglašeni à pod vplivom sosednjih glasov (v končòṷ, žòṷ, pròṷ končàṷ, žàṷ, pràṷ
položaju pred ṷ se napačno izgovarja kot o) (R: 28)
redukcija kratko poudarjenega ali nepoudarjenega ì
proti polglasniku (R: 23)

sə̀t, nə̀t, mə̀š, sìt, nìč, mìš,
mísləm, pálca
míslim, pálica
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5.1.2. Samoglasnika e in o
Rupel navaja, da se samoglasnik e pred r v osrednjih narečjih zelo oži in je približan izgovoru
i, govorci vzhodnih narečij pa ga razširijo v široki e. Govorci, ki jim ozki e dela težave, se bodo
pravilnemu izgovoru najbolj približali, če ga bodo izgovarjali kot i. Pri nenaglašenem e
moramo paziti, da ga ne reduciramo ali izpuščamo, »npr.: seno [snó], videl [vídəṷ, vídu]«.
(Rupel 1946: 25).
opis težave, komentar
kvalitativno-kvantitativen
neustrezen
izgovor (ŠPA: 24, 28)
V neimenovalniških oblikah samostalnikov
običajno namesto ozkih izgovarjamo široka ê
in ô (ŠPA: 53, T2: 219).

primer težave
katêri
debél
kmèt, kmêta, kmêtje,
kmêčki
polèt polêta
vzhòd, vzhôda

rešitev
katéri
debêl
kmèt, kméta, kmétje,
kméčki
polèt poléta
vzhòd, vzhóda

prehòd, prehôda

prehòd, prehóda

ob vzlêtu, na izlêtu
ob vzlétu, na izlétu
Pomni: kratko naglašen è v imenovalniku vse pod nadzórom, vse pod nadzôrom,
območje nadzôra
(kmèt) se pri sklanjanju pogosto spremeni v območje nadzóra
dolg ozek é (ŠPA: 53).
Pri tvorjenkah iz glagolov, pri katerih
nastòp, nastòpa
nastòp nastópa
ozkemu o sledijo p, t, d, k, g, č, se izgovor
o-ja podaljša. Največ težav pri tem imajo
govorci iz osrednje Slovenije (ŠPA: 63).
Razmerje pomen : naglaševanje (v danih
državni svét, v Svêtu državni svèt, v Svétu
zgledih svet kot kolektivni upravni ali
Evrope, svét staršev Evrope, svèt staršev
svetovalni organ) (ŠPA: 54).
Reduciranje v nezadnjem zlogu pri sklopu
Nǝja, vǝja, mǝja
Nêja, vêja, mêja
-ej- . Značilno je za govorce severno od
Ljubljane (ŠPA: 23, T2: 219).
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5.1.3. Naglašen e v prevzetih besedah
V prevzetih besedah in novonastalih besedah se naglašeni e in o po pravilih izgovarjata ozko
(Tivadar 2012: 219), vendar slednje rahlja zapis v Sodobnem pravopisnem priročniku med
normo in pravopisom, ki opozarja, da se v knjižnem pogovornem in zbornem jeziku izgovor
prevzetih občnih in lastnih imen bliža izgovoru v izvornem jeziku (Jakop, Dobrovoljc 2011:
41).
opis težave, komentar

primer težave

rešitev

V praksi pogosto izgovor s širokim ê (ŠPA:
56, T2: 219).

cênter
recèpt
petnajstêrica
interès

cénter in cênter
recèpt in recépt
petnajstérica
interès tudi interés17

V medijskem govoru se ohranja citatni
izgovor, tj. s širokim ê (T2: 219).
Pri prevzetih besedah na -ent je v odvisnih
sklonih, številih in pridevnikih bolj ustrezen
izgovor z dolgim širokim ê (ŠPA: 55).

jazz [džêz]
rap [rêp]
incidénta,

[džêz] in [džéz]18
[rêp]
incidênta tudi
incidénta
producênta tudi
producénta
detergênta tudi
detergénta

producénta
detergénta
študénta
parlaménta

študênta tudi
študénta
parlamênta

primer
vmréti, vbíti,
fsésti se, vúho

rešitev primera
umreti, ubiti,
usesti se, uho

5.1.4. Samoglasnik u
opis težave
Pri vzhodnih narečjih v vzglasju izgovarjajo
zveneče v/f (R: 31).

Dvojnice besed center, recept in interes iz SSKJ 2014. Pridobljeno 5. 4. 2019 na:
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=center, https://fran.si/iskanje?View=1&Query=recept,
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=interes
18
Pridobljeno 15. 4. 2109 na: https://fran.si/iskanje?View=1&Query=jazz in
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=rap.
17
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5.1.5. Polglasnik
Splošno pravilo za določanje polglasnika pravi, da je pri pregibanju samoglasnik, s katerim je
polglasnik zapisan (ponavadi e) neobstojen, npr. odstotek, odstotka [odstotǝk, odstotka],
gladek, gladka [gladǝk, gladka] (Šeruga Prek, Antončič 2004: 73). Rupel (1946: 25) poudarja,
da je pomembno opisati mesto in način artikulacije polglasnika, ker ga v štajerski in prekmurski
narečni skupini nadomeščajo s kratkim širokim e in se ga morajo priučiti: »Polglasnik se
izgovarja ob majhnem čeljustnem razmaku in nenapeti, v sredini rahlo izbočeni jezični
ploskvi«.
5.1.5.1. Besede s polglasnikom v korenu besede19
V Slovenski zborni izreki avtorici v uvodu naštevata besede z dvema polglasnikoma, pri katerih
je lahko naglas na osnovi ali končnici: bezeg, pekel, semenj [bǝzǝk, pǝkǝṷ, sǝmǝnj20]. Dodajata,
da se z naglasom na osnovi v praksi pogosteje uresničujejo steza, deska, bezeg [stə̀za, də̀ska,
bə̀zǝk], končniški naglas pa večkrat slišimo pri besedah megla, tema in pekel [mǝglà, tǝmà,
pǝkə̀ṷ]. Pripomniti velja, da pri tem Dobrovoljc in Jakop opozarjata, da če je naglas na osnovi,
je že dlje časa v rabi izgovorjava s širokim ê [dêska, mêgla, têma, têmen] (2004: 42).
Šeruga Prek in Antončič (2004: 71) opozarjata še na v govoru pogosto rabljeno besedo mesec,
ki ima v rodilniku ed. poleg oblike meseca manj ustrezno dvojnico mesca. Zapomnimo si tudi,
da v primerih mrtvec, mrtveca, mislec, misleca [mə̀rtvǝc, mə̀rvtvǝca, míslǝc, míslǝca] v
odvisnih sklonih pišemo e, vendar ga izgovarjamo polglasniško.
opis težave, komentar

primer težave

rešitev

Izgovor s širokim ê -jem je pogost pri
mlajših govorcih (ŠPA: 71–73).

têma
stêza
mêgla

tǝmà in tə̀ma
stǝzà in stə̀za
mǝglà in mə̀gla

pêkǝṷ,

pə̀kǝṷ in pǝkə̀ṷ
pretʍsə̀m in
predusə̀m
və̀ndar, dánǝs

predvsêm
vêndar, danês
19

Rupel v Pravorečju položaje polglasnika razdeli v tri skupine. V prvi so besede s polglasnikom v korenskem
delu: dež, deska, čebela, megla, pekel, pes, semenj, tema [dǝš, dǝska, čǝbéla, mǝglà, pǝkǝl, pǝs, sǝmǝnj, tǝma]
idr., v drugi so besede z obrazili -ǝc, -ǝk, -ǝl, -ǝlj, -ǝm, -ǝn, -ǝr, -ǝv, npr.: učenec, bralec, petek, dogodek, gladek,
kašelj, pesem, ljubezen, hiter, boter, hrbet, ponev, cerkev [učênǝc, brálǝc, pétǝk, dogódǝk, gládǝk, kášǝlj, pésǝm,
ljubézǝn, hítǝr, bótǝr, hrbǝt, pônǝṷ, cérkǝṷ], v tretjo skupino umesti izpeljanke samostalnikov na –la, -lo, -lja,
-ma, -mo, -na, -no, npr.: dekla-dekelski, steblo-stebelce, zemlja-zemeljski, pismo-pisemski, okno-okenski, stegnostegenski [dékla, dékǝlski, stêblo, stêbǝlce, zêmlja, zêmljǝski písmo, písǝmski, ôkno, ôknǝski, stêgno, stêgnǝski]
(R: 26–28).
20

»Sodobnejša oblika je sejem [sêjǝm]« (ŠPA: 72).
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Neustrezen izgovor s polglasnikom (ŠPA:
73).

sǝvə̀da

sevéda

V Pravopisu in SSKJ je pri tvorjenkah z
megl- kodificiran izgovor s polglasnikom,
vendar je v praksi pogostejši izgovor z é
(ŠPA: 71).

meglén, meglénka

mǝglén, mǝglénka

primer težave
slovénec
délavec
začétek
stávek
gorénc

rešitev
slovénǝc
délavǝc
začétǝk
stàvǝk
gorénjǝc

5.1.5.2. Samostalniški priponi -c, -k
opis težave, komentar
Govorci neosrednjih narečnih skupin
polglasnik pred pripono pogosto izgovarjajo
preveč skrbno, medtem ko ga govorci
osrednjih skupin izpuščajo (ŠPA: 74).

5.1.5.3. Pridevniški priponi -n, -k
opis težave, komentar
Pretirano skrben izgovor vokala e (ŠPA:
75).

primer težave
družben
pismen
služben
priden
lahek
Neustrezno mesto naglasa, verjetno po tə̀žǝk, tə̀sǝn
analogiji s svetel in temen [svêtǝu, tǝmǝn tudi
tǝmǝn] (ŠPA: 72).

rešitev
družbən
pismən
službən
pridǝn
lahǝk
têžǝk, têsǝn

5.1.5.4. Sklop nezvočnik+zvočnik v položaju na koncu besede ali pred soglasnikom
opis težave, komentar
Vprašanje polglasnika ob r21 (ŠPA: 77)

Ejevski izgovor deležnikov m. sp. ed. (biti,
priti, oditi) na nenaglašeni -el (ŠPA: 79) .

primer
koper, koperski
september,
septemberski
magister,
magisterski
šeṷ, prišeṷ, odšeṷ

rešitev primera
kopǝr, kopǝrski
septembǝr,
septembǝrski
magistǝr,
magistǝrski
šǝṷ, prišǝṷ, odšǝṷ

21

Polglasnik izgovarjamo ob vsakem r, ki ne stoji poleg samoglasnika, npr.: vrt, krt [vǝrt, kǝrt]. V teh primerih
polglasnik izgovarjamo in ne zapisujemo. Pred -r ga ne zapisujemo tudi v sredini besede in pred soglasnikom,
pišemo pa ga ob končnem -r (ŠPA: 77).
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Preširok izgovor črke e, ko dvoustnični ṷ
stoji za nepoudarjenim polglasnikom (R:
25).
Širok izgovor gl. biti v sedanjiški obliki 1.
os. ed. je močno zastopan pri Štajercih (R:
25, ŠPA: 79).

rékeṷ, cérkeṷ

rékəṷ, cérkəṷ

sem

sǝm

5.1.5.5. Sklop zvočnik+zvočnik v položaju na koncu besede ali pred soglasnikom
Pri besedah s sklopom zvočnik+zvočnik so dvojnice v izgovoru dovoljene pri tistih, pri
katerih je polglasnik pred prvim zvočnikom (pred r): grm, črn [gǝrm/gǝrǝm, čǝrn/čǝrǝn]. Pri
besedi film sta v rabi enakovredni dvojnici [film/filǝm], različica s polglasnikom je značilna
za mlajše govorce osrednje Slovenije. Polglasnik je neobvezen v primeru, ko je drugi zvočnik
m, n, l ali v: gostilna – gostiln, barva – barv [gostíln/gostílǝn, báru/bárǝu] (Šeruga Prek,
Ahačič 2004: 79, 80).
Opis težave, komentar
V besedah, kjer je pred drugim zvočnikom
[ou] ali [au] pogosto napačno vrivamo
polglasnik.
Primeri: poln, čoln, klovn (ŠPA: 80)
Pri zaimkih s priponama -er in -šen
polglasnika pogosto ne izgovarjamo (ŠPA:
81).

primer
pôvǝn, čôvǝn, klôvǝn

rešitev
pôun, čôun, klôun

o komer, o čemer,
s čimer,kakršen,
nikakršen, takšen

o komǝr, o čemǝr,
s čimǝr, kakršǝn,
nikakršǝn, takšǝn

primer
Johnson, Johnsona
[džonsǝn, džonsǝna]
Larsen, Larsna,
Ibsen, Ibsna

rešitev
džónson, džónsona

5.1.5.6. Prevzete besede
opis težave, komentar
Angleško končnico -on [ǝn] ne prilagodimo
pravilom naše izreke (ŠPA: 81).
Pri nordijskih končajih -sen in -son
neustrezno izgovarjamo brez samoglasnika
(ŠPA: 82).

Larsen, Larsena,
Ibsen, Ibsena (manj
enakovredna
dvojnica Ibsna)

106

5.2. Izgovor črke v
5.2.1. Predlog v
Predlog v pogosto izgovarjamo preveč skrbno, tj. zobnoustnično, kar Antončič in Šeruga Prek
v Slovenski zborni izreki (2003: 154) imenujeta 'vǝkanje'. Do pojava prihaja, ker je SP 62
dovoljeval zobnoustnični izgovor predloga v, če se je naslednja beseda začela z v-, l-, lj- ali s
samoglasnikom. Pravilo danes ne velja več (prav tam: 152). Predlog v izgovarjamo z ozirom na
glasovno okolico in povezano z besedo, ki mu sledi, tj. [wbanki, u̯ iraku, ʍhiši]22. Zapomnimo
si, da je izgovor z [u] dovoljen le v počasnem govoru (prav tam: 153).
opis težave
vǝkanje (R: 37, ŠPA: 154)

primer
vǝ omari, vǝ sobi
vǝ avtu, vǝ Idrijo, vǝ
šolo

rešitev primera
u̯ omari, ʍ sobi, ʍ
šolo
u̯autu (v avtu23),
u̯Idrijo (vidrijo)

5.2.2. Variante fonema v
Največ negotovosti glede izgovora črke v v slovenskem knjižnem jeziku je pri izgovoru
obravnavanega soglasnika pred -r in -l. Negotovost pri govorcih verjetno izhaja iz spremembe
v kodifikaciji, saj je zobnoustnični izgovor v omenjenem položaju v-ja SP 62 še dovoljeval, s
Toporišičevo Slovensko slovnico (1976) pa je zobnoustnični izgovor obveljal za neustreznega
in za knjižnega ustničnoustnični zveneči [w]. Šerug Prek in Antončič pravita, da pri počasnem
govorjenju namesto ustničnoustničnega zvenečega (w) in nezvenečega (ʍ) sicer lahko
izgovarjamo u, npr. [predusǝm], vendar se ga pri besedah, ki se začnejo na vl-, vr- [ureme,
ulada] izogibajmo, ker preveč artikuliran izgovor poslušalce moti (2004: 152, 153).
opis težave
Zobnoustnični v pred l, -lj in
r (ŠPA: 152).

primer
vreme, vrata, vlada

rešitev primera
wreme, wrata, wlada

22

Rupel pri izgovoru predloga v loči dve glasovni okolici. Pojasnjuje, da se v pred -r, -l in vokali izgovarja
zobnoustnično: v usta, v roki [v usta, v roki], pred soglasniki kot kratek u ali dvoustnični u̯: v šolo, v vas [u̯ šolo,
u vas]. Nazadnje doda, da je nepravilno »in zelo grdo« predvsem pri branju izgovarjati [vǝ šolo] (1946: 37).
23

Dolganov zapis, da je v primerih pred samoglasnikom ustrezen izgovor tudi z zobnoustničnim v: vavtu,
vIdrijo, danes ne velja (1996: 78).
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5.3. Izgovor črke l pri deležnikih na -l, samostalnikih m. spola v im. ed., prislovih in
tvorjenkah
Šeruga Prek in Antončič (2004: 145) opozarjata na neknjižni izgovor trdega [l], ki se pri
nekaterih govorcih pojavlja zaradi vpliva drugih jezikov ali narečij. Slovenski je srednji.
Razen pri deležnikih na -l, ki jih pogosto neknjižno izgovarjamo z [u], se pri ostalih, spodaj
naštetih kategorijah pojavlja preveč skrben izgovor črke l. Šeruga Prek in Antončič pojav
imenujeta 'elkanje' (2004: 147).
opis težave
Pri deležnikih na -l je
izgovor z [u] pogovorni.
Pomni: knjižni izgovor je z
dvoustničnim [u̯] (SS, ŠPA:
146).
Pretirano skrben izgovor (R:
39, 40).

primer
govóru

rešitev primera
govoriu̯

nesu

nesǝu̯

kolk, žolč, poln

kou̯k in kolk, žou̯č, pou̯n

del, vrzel

del tudi deu̯, vrzeu̯ tudi vrzel

bokal, soldat, malta

bokau̯ tudi bokal, sou̯dat
tudi soldat, mau̯ta in malta

Težave pri prislovih dol in
pol.

gremo dou̯

grêmo dôl

spustimo se nau̯zdòl

spustímo se nau̯zdòu̯

Pomni: časovni prislov pol
izgovarjamo z [l], mernostni
prislov z [u̯] (SS).

úra je pôu̯ šêstih

úra je pôl šêstih

pol kilograma kruha

pôu̯ kilograma kruha

pol kot sestavni del besede

polizdelki, poltovornjak

pôu̯izdélki, pôu̯tovornják

Pomni: kadar je pol del
tvorjenke, ga izgovarjamo z
[u̯] (SS)

póu̯otok

polotok
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5.3.1. L pred soglasnikom
'Elkanje' se pojavlja pri besedah, ki poimenujejo živa bitja (osebo ali žival) predvsem pri
govorcih mlajših generacij. Zapomnimo so, da besede s priponami -lc, -lč in –lk, ki
poimenujejo osebo ali živel, knjižno izgovarjamo z [u̯], če gre za neživo stvar, pa je
največkrat pravilen izgovor z [l] (Šeruga Prek, Antončič 2004: 147). Dvojnice pri izgovoru
neživih samostalnikov so: brisalci in kazalci [brisálci – brisáu̯ci, kazálci – kazáu̯ci] (SS).
beseda
drsalke
kopalke
plezalka
nosilci

opis težave
Elkanje v priponskih
obrazilih -lc, -lč, -lk, -lsk,
-lstv-24 pri izglagolskih
izpeljankah, ki pomenijo
delujočo osebo ali žival (SS,
ŠPA: 147).
Elkanje v sklopu -ln-25
(ŠPA: 149).

živo
ženske, ki drsajo
[drsáu̯ke]
dekleta, ki se kopajo
[kopáu̯ke]
ženska, ki pleza
[plezáu̯ka],
ljudje, ki nosijo odličija
[nosíu̯ci]

neživo
drsalni čevlji
[drsálke]
oblačilo za kopanje
[kopálke]
rastlina ali športno obuvalo
[plezálka]
nosilni stebri
[nosílci]

primer
bralca, bralstvo, bralčev,
bralka
kadilca, kadilka
prebivalci, volivci,
zmagovalci, igralci, tožilci

rešitev primera
brau̯ca, brau̯stvo, brau̯čev,
brau̯ka
kadiu̯ca, kadiu̯ka in kadilka
prebiváu̯ci, volíu̯ci,
zmagováu̯ci, igrau̯ci, tožíu̯ci

bolnišnica, bolnik, bolnica, bou̯níšnica, bou̯ník, bou̯níca,
boláni ljudje
bôu̯ni ljudje
voliu̯ni, predvoliu̯ni
volilni, predvolilni

Pri izglagolskih izpeljankah, ki pomenijo delujočo osebo ali žival, SP 2001 pri naslednjih primerih opušča
izgovorne dvojnice z l-jem, v SSKJ pa je izgovor z u-jem označen kot manj enakovredna dvojnica: jadralci,
padalci, letalci, čistilci, zdravilci, pihalci, trobilci, godalci, tolkalci. Samo z l-jem pa izgovarjamo naslednje
izjeme: gasilci, strelci, ostrostrelci, hudodelci, rokodelci, poljedelci, talci, staroselci. (ŠPA: 148). Dobrovoljc in
Jakop opozarjata, da se v rabi »ni uveljavil 'umetno' oziroma sistemsko utemeljen pomenskorazlikovalni izgovor
enakopisnic, npr. drsalka /…/, plezalka, kopalke, brisalka (2012: 42)«.
25
Izjeme: pepelnik [pepelnik tudi pepeu̯nik], pepélnica [pepelnica tudi pepeu̯nica] (ŠPA: 149).
24
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5.4. Negotovosti glede naglaševanja in premično naglaševanje samostalnikov
V tem podpoglavju sem oblikovala izbor tistih besed, katerih izgovor so avtorji Šeruga Prek,
Antončič, Dolgan in Tivadar označili za problematične. Med izbranimi je največ
samostalnikov, na koncu pa še vprašanji o izgovoru nedoločniških glagolskih oblik in števnikov
na -ajst.
geslo
gozd, gozda

klon

pogoj

tvorjenke z osnovo megl-

tanek

unija

spomniti

bolj

kodifikacija : raba
V SP 2001 in v SSKJ sta zapisani dvojnici: gòzd
gôzda tudi gózd gózda. V rabi je bolj druga oblika
(ŠPA: 62).
Šeruga Prek in Antončič navajata, da je v SSKJ
zapisan z dolgim širokim o, v SP 2001 pa z
ozkim (2004: 62). Dodajam, da sta v prenovljeni
izdaji SSKJ 2014 s kvalifikatorjem in zapisani
obe varianti: klón in klòn (Pridobljeno 18. 4.
2019 na:
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=klon).
V medijih je utrjena izreka z naglasom na
nezadnjem zlogu z ozkim o. SSKJ dovoljuje oba
izgovora, SP 2001 pa kot pravilne navaja zgolj:
pogòj pogôja pogôji pogójen, medtem ko pri
tvorjenkah kot bolj primeren navaja izgovor z
ozkim o: prèdpogója tudi prèdpogôja (ŠPA: 63).
V pravopisu in SSKJ je predpisan izgovor s
polglasnikom meglen, meglenka [mǝglén,
mǝglénka], vendar je v govoru pogostejši izgovor
z e-jem (ŠPA: 71).
V SSKJ 2014 pod geslom tanek najdemo zapis:
tánek tudi tènek tudi tenák [tǝnǝk] (pridobljeno
18.
4.
2019
na:
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=tanek),
medtem ko v priročniku Slovenska zborna izreka
avtorici na prvem mestu navajata pogostejši
izgovor [tánǝk] (ŠPA: 73).
SP 2001 pri pomenu unije kot skupnosti
dovoljuje dvojnico uníja in únija, vendar v
besedni zvezi Evropska unija kot edino možnost
predpisuje z naglasom na i-ju (ŠPA: 73, T1: 219,
SS).
V praksi je v rabi izgovor s širokim o, ampak SP
2001 in SSKJ 2014 ohranjata izgovor z ozkim:
spómniti (ŠPA: 35).
V praksi pogostejši izgovor z ozkim o, SP in
SSKJ ohranjata široki: bòlj (ŠPA: 45).
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izgovor nedoločnika

števniki na -ajst

Opuščanje izgovora i v nedoločniku je dovoljeno
samo v pogovornem jeziku, npr.: ogreti, gledati
[ogret, gledat], v knjižni izreki ga izgovarjamo
(ŠP: 26).
Do izida SP 2001 so bile kot bolj primerne
dvojnice normirane oblike z naglasom na
korenskem delu (trínajst), novi SP predpisuje
edine pravilne z naglasom na priponi (trinájst).
V dopolnjeni izdaji SSKJ 2014 sta dvojnici v
enakovrednem razmerju: trínajst in trinájst (ŠP:
28, ŠPA: 15) .

5.4.1. Premično naglaševanje
V tabeli je izbor samostalnikov s premičnim naglasom, na katere – še posebej tiste novosti, ki
jih je prinesel SP 2001 – opozarjata Šeruga Prek in Antončič (2004: 127–130).
Geslo
zavod

Kodifikacija
V SP 2001 in SSKJ: závod, zavóda tudi závod,
závoda. Šeruga Prek in Antončič priporočata
prvo varianto (2004: 127).
zakon
V pomenu zakonske zveze SP 2001 in SSKJ
navajata samo premični naglas: zàkon, zakóna. V
pomenu predpisa kot manj ustrezno možnost
navajata nepremični naglas, tj. zákona, zákoni
(ŠPA: 128).
petelin
Vedno ga naglašujemo nepremično: petêlin,
petelína in ne petelín (ŠPA: 128).
sprehod, porod
Sta samostalnika s premičnim naglasom, ki
imata v imenovalniku dvojnico: sprehòd in
sprêhod, sprehóda; poròd in pôrod, poróda
(ŠPA: 129).
na pomlad, na jesen, na večer, na primer SP 2001 v predložnih zvezah ne dovoljuje
spremembe naglasa pri samostalniku: pomlád,
na pomlád tudi na pómlad; jesén, na jesén in na
jésen; večér, na večér, redko na véčer, v SSKJ
pa na večér, redko pod večér. Premični naglas je
obvezen v zvezi primér, na prímer (ŠPA: 130).
Jernej, Klemen
SP 62 in SP 2001 pri imenu Jernej navajata kot
edino možnost Jêrnej in ne Jernêj. V SP 2001 pa
je pri imenu Klemen navedena dvojnica:
Klêmen, Kleména, Kleménov in Klêmna,
Klêmnov (ŠPA: 79, 127).
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Triglav

SP 62 je pri besedi Triglav navajal oblike
Triglàv in Tríglav, Trigláva, triglávski, v SP
2001 za ime gore in zavarovalnice uvaja Tríglav,
Tríglava, tríglavski, slovenski bog pa ima naglas
Triglàv, Trigláva, Triglávov (ŠPA: 129).

5.5. Pogosto neustrezno izgovarjanje in naglaševanje:
5.5.1. Osebna lastna imena
Pri izgovoru priimkov in imen se mora govorec ozirati na njihovo osebno vlogo oz. upoštevati
vsebino, ki ga naglas in pomen prinašata. Glede na to da se naglas načeloma prilagaja osebi,
Tivadar predlaga kvalifikator pokr., ki bi dopuščal variante mesta naglasa (T1: 146).
opis težave, komentar
Negotovost glede naglaševanja z ozirom na
pokrajino, iz katere oseba prihaja.
Normativni naj bi bil osrednjeslovenski
izgovor, vendar se mora govorec vseeno
ozirati na sogovornika (T1: 146).
Neustrezno naglaševanje (ŠPA: 8).

primer
Aleš
Alojz
Anton
Martin

rešitev primera
Alèš, Áleš
Alójz, Álojz
Antón, Ánton
Martín, Màrtin

Válentin Vodnik
Janko Kêrsnik
Ójdip, Áhil, Ódisej

Valentín
Kersník
Ojdíp, Ahíl, Odisêj

5.5.2. Zemljepisna lastna imena
Če besede in besedne zveze niso citatne, jih izgovarjajmo čim bližje izvornemu jeziku, vendar
s slovenskimi fonemi. Iz tujega jezika se ohranja mesto naglasa (T1: 141). Pri slovenskih
imenih bo kodifikacija morala upoštevati lokalno naglasno mesto, saj besede tam živijo, npr.:
Prekmúrje (SP 2001), lokalno Prékmurje (T1: 145).
opis težave, komentar
Neustrezno naglaševanje (T2: 219).

primer
Nórveška, nórveška
ekípa

rešitev
Norvéška, norvéška
ekípa

Úkrajina, Váršava,
Bágdad

Ukrajína, Varšáva
Bagdád
[strasbúr]

Strasbourg: nekateri mešajo francosko in [štrasbúr]
nemško obliko poimenovanja. Mesto je od
leta 1919 priključeno Franciji, zato je
pravilna francoska izgovorjava (SS).
Stockholm (SS)
[štókholm]
Strudgard (SS)
[stúdgart]

[stókholm]
[štúdgart]
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Pomni: v nemščini st- na začetku besede
vedno izgovarjamo kot št.
Dusseldorf (SS)
[dízǝldorf]
Pomni: v nemščini sklopa ss nikoli ne
beremo kot z.
Kordoba (SS)
[kordóba]
Pomni: b v španščini vedno beremo kot v.
Barcelona (SS)
[barselóna]
Mallorca, Ibiza (SS)

[malórka, íbica]

Varšava
[váršava]
Pomni: v poljščini je naglas vedno na
predzadnjem zlogu (SS).

[disǝldorf]

[kórdova]
[barselóna] ali
[barcelóna]
[majórka, ibísa]

[varšáva]

5.5.3. Občna imena
opis težave
primer
Na Štajerskem pogosto neustrezno mesto in ótrok
preozek izgovor o-ja (ŠPA: 8).

rešitev primera
otròk

Izgovor z a namesto e (ŠPA: 26).

prizadéti,
prizadénem,
prizadêni
têč, rêč, pêč

prizadànem,
prizadàni

Dodajanje glasov pri glagolih na -či, ki imajo pêčt, rêčt, têčt
v sed., velelniku in namenilniku široki ê
(ŠPA: 27).
Pogosta napačna oblika rod. in daj.
gospêj
samostalnika gospa (ŠPA: 49).

gospe

Pri besedah z več naglasi pogosto premočno pôdpredsednik,
naglasimo prvo sestavino in tako beseda sámozaložba,
postane enonaglasnica26 (ŠPA: 49, 89).
pôdnapis

pòdpredsédnik,
sámozalóžba
pòdnapís

Primorci običajno naglašujejo desno avtobús, avtocésta
sestavino tvorjenke kot edini naglas (ŠPA:
90).
Neustrezno mesto naglasa (ŠPA: 90, 102, zunánje
101).
notránje

ávtobus, ávtocésta

26

zúnanje
nótranje tudi
notránje

predpone so v slo jeziku večinoma nenaglašene (odstávek, zapís, predpásnik) (ŠPA: 49).
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poškropíl, omejíl,
pozvoníl, zgradíl,
obnovíl
Pri kraticah se napaka verjetno pojavlja, ker SÁZU
imajo ostale kratice s samoglasnikom redko
naglas na koncu, npr. ÚNICEF (ŠPA: 91).
Izgovorne napake (D: 73).
želežniški, pošlušajo,
šecto

poškrópil, omêjil,
pozvónil, zgrádil,
obnôvil
SAZÚ

Pogoste napake pri zvezi -nj-.
Pomni: na koncu besede ali pred
soglasnikom sklop -nj- lahko izgovarjamo
mehkonebno ali kot podaljšani n (ŠPA: 61).

manj, manjšina,
konjski

majn, majnšina,
kojnski

železniški, poslušajo,
šesto
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ZAKLJUČEK IN POVZETEK
V magistrski nalogi sem govorila o vlogi pravorečja, učenja govora in o odnosu do učenja
govora v našem prostoru. Opredelila sem vlogo pravorečja in retoričnih veščin, opozorila na
vrzeli med normo in rabo govorjenega jezika, predstavila knjižne in neknjižne vire za
pridobivanje znanja o pravorečju, opisala vlogo pouka govora v izobraževalnih sistemih (na
osnovnošolski in fakultetni ravni) in prikazala najpogostejše pravorečne težave in odgovore
nanje.
V začetku naloge sem povzela teoretična izhodišča, kjer sem podrobneje opisala vlogo
govorjenega jezika, opredelila mesto knjižne in neknjižne jezikovne zvrsti, opisala zvočno in
vidno podobo govorjenega jezika in opredelila izvor pravorečnih težav. Slednje izhajajo iz
primanjkljaja pravorečnih priročnikov, iskanja soglasij med normo in rabo govorjenega jezika,
neustreznega izobraževanja bodočih javnih govorcev na fakultetni ravni in zapostavljanja
pravorečja v učnih načrtih osnovnih in srednjih šol.
V drugem delu sem predstavila in primerjala vsebino knjižnih in neknjižnih virov za
pridobivanje pravorečnega znanja. Z dopolnitvami, aktualizacijo in tehničnim preoblikovanjem
bi uporabnost Slovenskega pravorečja in Slovenske zborne izreke ponovno aktualizirali.
Odgovore na pravorečna vprašanja v Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU bi s tehničnimi popravki – zgledujemo se lahko po prikazu odgovorov
na portalu www.slovenščina.eu – vsem uporabnikom približali, saj bi se rešili njihove
nepreglednosti in strokovne obrazložitve v posebnem podpoglavju prepustili jezikoslovcem oz.
zainteresiranim uporabnikom. Pregled vsebin predmetnikov fakultetnih izobraževalnih
programov priča, da bodoči javni govorci praktičnega znanja o govorjenem jeziku pridobijo
premalo. Slednjo ugotovitev so potrdili tudi učitelji v osnovni šoli na Gorenjskem, s katerimi
sem opravila intervju. V zadnjem poglavju sem prikazala najpogostejše pravorečne težave, s
katerimi se uporabniki slovenskega jezika srečujemo. Pri oblikovanju pregleda pravorečnih
težav sem se opirala na strokovne razprave Mirana Dolgana, Hotimirja Tivadarja, Mirka Rupla,
Cvetke Šeruga Prek in Emice Antončič ter radijskih oddaj Slovenščina za Slovence. Ker sem
med pregledovanjem virov ugotovila, da se težave ponavljajo, sem na enem mestu zbrala
najpogostejše in podala ustrezne odgovore nanje.
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V magistrskem delu sem želela opozoriti na pomen govorne kulture, ki v obdobju demokratične
družbe in z njo poudarjenim individuom človeku daje možnost, da učinkovito posreduje svoje
misli in določi svoje mesto v komunikacijskem toku. V današnji družbi, polni javnih in zasebnih
konfliktov, bi posameznik moral stremeti k usvajanju retoričnega znanja, s pomočjo katerega
bi se s spori bolj spretno spopadal, se učil prisluhniti in ubesediti svoje (ne)strinjane. Poleg
retoričnih veščin je pri govorcu slovenskega jezika odločilna izbira zvrsti jezika, ki mora biti
primerna okoliščinam, v katerih se govorno uresničuje.
Možnost izbire med knjižnimi in neknjižnimi zvrstmi je uporabnikom načeloma jasna, vendar
se rabi narodnoreprezentativnega in narodnopovezovalnega govorjenega jezika, zaradi njegove
skrhane podobe, pogosto izogibajo. Razlogi za zamegljeno podobo skupnega jezika naroda
izhajajo iz položaja slovenščine v javnosti. S podobo knjižnega jezika v javni rabi se ukvarjamo
šele sto let, od česar smo se v začetku zavzemali za enakost in nadvlado nad nemščino in
srbohrvaščino; izobraževanja o pravorečju so bila nekdaj prisotna v gledališču in kasneje na
radiu in televiziji. Zaradi prešibko definirane norme, ki povzroča dvome o ustrezni rabi
določenih jezikovnih enot, se med govorci ustvarjata dve nasprotujoči si polji: zagovorniki
popolnoma očiščenega knjižnega jezika nastopajo proti pristašem ohranjanja narečij in obratno.
Srž pravorečnih težav in splošne nejasnosti je v pomanjkanju ustreznih priročnikov, pešanju
norme v primerjavi z razvojem jezika, nizkemu deležu za pravorečje namenjenih ur v
osnovnošolskem in srednješolskem izobraževalnem sistemu in premalo praktičnega pouka na
fakultetni ravni. Kodifikacija govorjenega jezika je zastarela, Ruplovo Pravorečje iz leta 1946
današnjemu uporabniku ne koristi, razdrobljeni zapisi v slovarju, slovnici in pravopisu niso bili
kritično ocenjeni in se ne skladajo s konkretno podobo govorjenega jezika. Uporabniki lahko v
roke vzamejo Slovensko zborno izreko, ki je pretirano puristična. Vzpodbudno je delovanje
spletne Jezikovne svetovalnice Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, v katero uporabniki
aktivno zastavljajo svoja vprašanja, jezikoslovci pa nanje ažurno odgovarjajo in jih urejajo v
pregledne sklope. Z oblikovnimi popravki zapisov odgovorov, za zgled katerih predlagam
portal www. slovenščina.eu, bi delovanje svetovalnice širšemu krogu uporabnikov še bolj
približali. Z analizo vprašanj, dopolnitvami govorjenega korpusa GOS, načrtnim zbiranjem
podatkov o pravorečnih težavah učencev in učiteljev, vseslovenskim sodelovanjem
strokovnjakov ter doslednim spremljanjem sprememb v rabi jezika, bi normiranje jezika iz
trenutno okamenelega in za razvoj zavirajočega stanja prešlo v dinamični proces upoštevanja
pojavljanja novih jezikovnih prvin in posledično nadgrajevanja obstoječih jezikovnih pravil.
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Pregled predmetnikov izobraževalnih programov fakultet, ki vzgajajo bodoče govorce ter
pogovori s strokovnimi delavci in dramsko igralko so dokazali, da je praktično znanje o
pravorečju in govorni tehniki zanemarjeno. Predmetniki na fakultetni ravni so sestavljeni
kvalitetno, vendar je po pregledu poglavitna težava v nizkem deležu praktičnih ur. O kvaliteti
izvajanja programov bi morali opraviti dodatno raziskavo. O primanjkljaju pravorečnega
znanja, znanja o skrbi za glas in govorni tehniki in so pričale tudi učiteljice na osnovni šoli.
Dramska igralka, katere poglavitno orodje za opravljanje poklica je glas, je v času študija o
skrbi za glasilke izvedela premalo, dihalnih vaj in vaj za mehkejši zastavek niso izvajali,
pravorečja so se dotaknili na praktičnih vajah, vendar so k njim pristopali površinsko in se iz
napak narečno obarvanih govorov norčevali. Našteti poklici in javni govorci, katerih delo sloni
na rabi glasu in besedni komunikaciji, so željni tovrstnih izobraževanj.
V Šoli retorike Ane Aleksandre in Zdravka Zupančiča udeleženci ne pridobijo znanja o
pravorečju, ker je le-to pričakovano. Vsebina programov, ki jih šola izvaja je sestavljena iz
predavanj in praktičnih vaj o pripravi na nastop, učinkovitem sporazumevanju, nebesednem
jeziku in skrbi za glas. Vsebin o pravorečju nisem zasledila. Udeleženka Šole retorike, s katero
sem opravila intervju, je na vprašanje o odpravljanju izgovornih težav odgovorila, da so jo
opominjali na prepogosto rabljena mašila in rabo narečnih besed.
V zadnjem delu naloge sem iz strokovne literature Mirana Dolgana, Hotimirja Tivadarja, Mirka
Rupla, Cvetke Šeruga Prek in Emice Antončič zbrala najpogostejše pravorečne težave in jih
skupaj z ustreznimi rešitvami tematsko razvrstila v podpoglavja in tabele. Med pregledovanjem
naštetih strokovnih del sem ugotovila, da se dvomi o ustrezni izreki ponavljajo. Sklepam, da
razloge za ponavljanje napak lahko iščemo v zapostavljanju pravorečnega znanja v šolskem
sistemu, pomanjkanju gradiva, pogosto spreminjajoči se (npr. naglaševanje števnikov 11–19)
in okosteneli normi.
Menim, da se trenutni razvoj jezika s pomočjo spletnih portalov Inštituta za jezik Frana
Ramovša razvija v pravo smer. Strokovnjaki se tudi prek zastavljenih vprašanj približujejo
živeči podobi jezika, z jasnimi odgovori uporabnikom bližajo obstoječo normo in opozarjajo
na njene vrzeli. Sklepam, da določena vprašanja uporabnikov v strokovnjakih vzbudijo
zanimanje in jih vodijo k razmišljanju o preoblikovanju obstoječe norme. Menim, da bi z novim
(spletnim) pravorečnim priročnikom, ki bi slonel na praktičnih primerih in govorce narečnih
skupin opozarjal na njihove prepoznavne značilnosti ter bil odprt za nove predloge, ki bi jih
vrednotil strokovni nadzor, knjižni jezik uporabnikom približali in ga jasno ločili od narečno
obarvanih govorov. V šolskem predmetniku bi morali pravorečju, skrbi za govorne organe in
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pripravi na javno govorno nastopanje nameniti več učnih ur in jih praktično uresničevati pri
glasnem branju, spontanem pripovedovanju in govornih nastopih. Vzpodbudna motivacija za
usvajanje knjižnega jezika bi bile okrogle mize, debatni krožki in tekmovanja, na katerih bi
diskutirali o aktualnih oz. učencem zanimivih temah ter poleg poznavanja teme zahtevali rabo
knjižnega jezika. Menim, da bi našteti načini govornega uresničevanja lahko zamenjali govorne
nastope, ki so velikokrat brani ali naučeni na pamet. Verjetno bi za dosego uspešnih rezultatov
morali najprej pripraviti izobraževanja za učitelje, ki bi vsebovala teme o pravorečju, retoriki,
dihalnih vajah in skrbi za glas. V prvi vrsti pa bi morali izničiti strah do rabe knjižnega jezika,
v uporabnikih obuditi pomen njegove narodnopovezovalne in narodnoreprezentativne vloge ter
obenem dati vrednost bogati narečni obarvanosti našega jezika.

118

VIRI IN LITERATURA
CASSON, Herbert Newton, 1995: Umetnost govora. Ljubljana: Pravljično gledališče.
COBLENZER, Horst in Franz Muhar, 2003: Dih in glas. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
DOLGAN, Milan, 1996: Govorno ustvarjanje. Ljubljana: Rokus.
GRABNAR, Boris, 1991: Retorika za vsakogar. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
JAKOP, Nataša, DOBROVOLJC, Helena, 2011: Sodobni pravopisni priročnik med normo in
pravopisom. Ljubljana: Založba ZRC.
KRIŽAJ ORTAR, Martina, 1991: Sodobni jezikovni pouk-pouk jezika ali pouk o jeziku?:
mesto slovnice v novih učnih načrtih. Ivšek, Milena (ur.): Materni jezik na pragu 21. stoletja.
Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo. 15–21.
OMERZA, Zdravko, 1970: Uporabna fonetika. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
PETEK, Tomaž, 2011: Učinkovito učiteljevo javno govorno nastopanje kot temelj za
uresničevanje sodobnega in kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa [elektronski vir].
Mednarodna konferenca EDUvision. Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij.
Ljubljana.
59–74.
Pridobljeno
4.
aprila
2019
http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20EDUvision%202011_splet.pdf

na:

--, 2014: Didaktični model razvijanja zmožnosti javnega govornega nastopanja. Jezikoslovni
zapiski 20/2. 143–161.
PODBEVŠEK, Katarina, 1997: Učiteljeva govorna kultura. Zbornik za učitelje slovenščine kot
drugega/tujega jezika. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenske jezika in
književnosti, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 25–33.
ŠERUGA PREK, Cvetka, 2002: Izgovorni in naglasni problemi Slovenskega pravopisa 2001.
Nova revija 21. 239/240. 26–30.
RUPEL, Mirko, 1946. Slovensko pravorečje: navodila za zborno ali knjižno izreko. Ljubljana:
Državna založba Slovenije.
ŠERUGA PREK, Cvetka, ANTONČIČ Emica, 2004: Slovenska zborna izreka. Priročnik z
vajami za javne govorce. Maribor: Arisej.
ŠKARIĆ, Ivo, 1996: V iskanju izgubljenega govora. Ljubljana: Pravljično gledališče (Šola
retorike: let. 1, knj. 4).
TIVADAR, Hotimir, 2004: Fonetično-fonološke lastnosti samoglasnikov v sodobnem
knjižnem jeziku. Slavistična revija 52/1. 31–48.
119

--, 2006: Slovenski medijski govor v 21. stoletju in pravorečje-RTV Slovenija vs. komercialne
RTV-postaje. Kapitoly s fonetiky a fonologie slovanskych jazyků. Praga: Karlova univerza.
209–226.
--, 2008: Kakovost in trajanje samoglasnikov v govorjenem knjižnem jeziku. Doktorska
disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
--, 2009: Fonetika in realno gradivo–izbira (nje), pridobivanje, urejanje in analiza govorjenih
medijskih besedil. Infrastruktura slovenščine in slovenistike. 365 –369.
--, 2012: Nove usmeritve pri raziskavah govora s pogledom v preteklost. Slavistična revija 60.
4. 507–601.
--, 2013: Retorika za visokošolske učitelje [študijsko gradivo z vajami]. Ljubljana. Filozofska
fakulteta.
--, 2015a: Pravorečje pri pouku v slovenskih šolah. Bilten ob štiridesetletnici Zveze pokrajinskih
slavističnih društev. 125–130.
--, 2015b: Razmerje med domačim in tujim v govorjenem knjižnem jeziku 3. tisočletja. Leopold
Volkmer: Prvi posvetni pesnik na slovenskem Štajerskem. Maribor: Mednarodna založba
Oddelka za slovenske jezike in književnosti. 139–149.
--, 2015c: Vloga pravorečja in njegovo poučevanje v slovenskem osnovno-in srednješolskem
izobraževanju. Jezik in slovstvo 60/3/4. 161–172.

TOPORIŠIČ, Jože, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja (4., prenovljena in
razširjena izdaja).
URBANČIČ, Boris, 1978: O jezikovni kulturi. Ljubljana: Delavska enotnost (3., predelana in
razširjena izdaja).
ZUPANČIČ, Nataša, 1995: Dih in govor: mala šola diha in glasu za veliko govorno šolo.
Ljubljana: Pravljično gledališče (Šola retorike: let 1., knj. 3).
ZUPANČIČ, Zdravko, 1994: Mali vedež retorike: veščina javnega govorjenja in nastopanja.
Ljubljana: Pravljično gledališče (Šola retorike: let. 1, knj. 1).
--, 2009: Telo in strah pred nastopom. Pezdirc Bartol, M. (ur.): 45. seminar slovenskega jezika,
literature in kulture. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik. 145–148.

Arhiv RTV SLO. »Slovenščina za Slovence«. Ur. 17. 7. 2007. Pridobljeno 13. 4. 2019 na:
https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenscina-za-slovence/4678674.

120

Jezikovno svetovanje. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno 14. 5.
2019 na: http://www.fran.si/151/jezikovno-svetovanje.
Sporazumevanje v slovenskem jeziku (junij 2008–december 2013). Amebis, d. o. o.
Pridobljeno 13. 4. 2019 na: http://www.slovenscina.eu/.
Slovarji inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno 14. 5. 2019 na:
http://www.fran.si/.
Šola retorike Ane Aleksandre Zupančič in Zdravka Zupančiča. Pridobljeno 12. 12. 2018 na
https://www.sola-retorike.si/.
Predstavitveni zbornik Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Pridobljeno 19. 9.
2018 na:
file:///C:/Users/M/Downloads/Akademija%20za%20gledali%C5%A1%C4%8De,%20radio,%
20film%20in%20televizijo.pdf.
Predstavitveni zbornik Filozofske fakultete v Ljubljani. Oddelek za slovenistiko. Pridobljeno
19. 9. 2018 na:
http://www.ff.unilj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/predstavitveni_zbornik
i/2016/slovenistika_e_predstavitveni_zbornik_2016-17.pdf. 7–35.
Predstavitveni zbornik Pedagoške fakultete v Ljubljani. Oddelek za logopedijo in
surdopedagogiko. Pridobljeno 19. 9. 2018 na: https://www.pef.unilj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/Zborniki_1819/Predstavitveni_zbornik_-_Logopedija_in_surdopedagogika_-_2018-2019.pdf.
Fakulteta za družbene vede. Obvestila in informacije. Predmeti. Pridobljeno 19. 9. 2018 na:
https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/predmeti/8168; https://www.fdv.unilj.si/obvestila-in-informacije/predmeti/7915; https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-ininformacije/predmeti/8142; https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/predmeti/7905.
Filozofska fakulteta univerze v Mariboru. Oddelek za slovenski jezik in književnost.
Pridobljeno 19. 9. 2018 na http://www.ff.um.si/dotAsset/70114.pdf.
Univerza na Primorskem. Fakulteta za humanistične študije. Slovenistika. Pridobljeno 19. 9.
2018 na: http://slovenistika-koper.si/studij.

121

PRILOGE
1. Intervju z udeleženko Šole retorike Ane Aleksandre in Zdravka
Zupančiča
V delu magistrske naloge z naslovom Dostopnost govornotehničnih vaj pri pouku pravorečja
v slovenskem jeziku pišem, kakšen izobraževalni program ponuja Šola retorike Zdravka
Zupančiča. V grobem me zanima, ali ste kot udeleženka dobili zadostno, kvalitetno mero znanja
in izkušenj na področju pravorečja in veščin govorništva (znanje o nebesednih spremljevalcih,
o učinkovitem sporazumevanju, nastopanju, o pomenu glasnega branja teksta in opazovanja
svojega govornega aparata). Zastavila vam bom nekaj vprašanj, ki mi bodo koristila pri
razkrivanju realne situacije področja.
Vaši odgovori bodo ostali anonimni.
Vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje.
Iz katerih virov ste izvedeli za Šolo retorike Ane Aleksandre Zupančič in Zdravka
Zupančiča in zakaj ste se vključili v njun izobraževalni program?
Šolo retorike sem spoznala prek dobrih referenc slušateljev, še preden sem začela z
opravljanjem študentskega dela v uradu Šole retorike. Ni je težko zaslediti tudi v medijih, saj
tako Zdravko kot Ana Aleksandra Zupančič pogosto komentirata javne nastope in pojavljanja
medijsko izpostavljenih oseb. V izobraževalni program Šole retorike sem se vključila zaradi
prepričljive vsebine, lastnih potreb po izboljšanju govornih spretnosti in želje po odpravljanju
izrazitih narečnih prvin v mojem govoru. Zanimalo me je tudi, od kod izvirajo neznani moteči
dejavniki, ki so se vztrajno pojavljali pri mojih govornih nastopih.
Zanima me vaše mnenje o predmetniku programa Šole. Se vam zdi, da program sledi
jasnim ciljem in ponuja znanje, ki ga zainteresirani pričakujejo?
Program vseh letnikov, seminarjev in srečanj obsega dva sklopa. Prvi se nanaša na govor, tj.
izgovorjavo, drugi pa na nastop in prezenco posameznika. Menim, da je v kratkem času težko
v celoti usvojiti znanje omenjenih področij, ampak Šoli retorike, glede na moje izkušnje, to zelo
dobro uspeva. Posamezna področja vodijo kompetentni in sposobni predavatelji, ki imajo
veliko znanja in paleto izkušenj.
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Konkretno katero znanje ste pridobili oz. kateremu področju ste namenili največ
pozornosti?
Največ pozornosti smo posvetili sproščanju telesa in s tem povezanega govornega aparata,
dihalnim vajam, prvemu vtisu pri nastopanju, oviram pri govoru, bontonu in pripravam na
govorno dejanje.
Ali ste se posvečali dihalnim vajam? Kolikokrat in kako ste jih izvajali?
Dihalne vaje obsegajo velik del programa šole. Področje pokriva predvsem Ana Aleksandra
Zupančič, ki udeležencem pripravi sklop vaj za umiritev telesa in uma, predava o pravilnem
dihanju in svetuje glede sedečega in stoječega položaja pri govornem ustvarjanju. Praktične
vaje smo najprej skupno izvajali na delavnicah in kasneje samostojno pred govornim nastopom,
ki smo ga pripravili.
Ali ste pridobili znanje o tem, kako skrbeti za govorne organe?
V prvem in drugem letniku se govornim organom nismo posvečali, obstaja pa obširen sklop
predavanj na omenjeno temo na izobraževalnem vikendu, ki ga šola prireja na Pohorju. Tam
smo slušatelji imeli možnost pregleda pri foniatru, ki je pripravil obsežno predavanje o govornih
organih in skrbi zanje. Poudarjali so, da se vse začne pri dihu in dinamiki govora. Govorni
aparat potrebuje premore in počitek, tišino, strogo prepovedano je izkašljevanje in mrmranje.
Katero gradivo ste pri predmetih uporabljali (knjižno, interno gradivo, zapiski,
posnetki…)?
Naše glavno vodilo pri učenju so bili izročki, ki smo jih prejeli od predavateljev ter lastni
zapiski. Šola retorike ima tudi založbo in nabor knjig, ki se dotikajo retorike in retoričnih
posebnosti. Naše govorne nastope smo snemali in v času predavanj analizirali posameznikov
govor (ugotavljali mašila, prisotnost dialekta), nastop, prezenco, prepričljivost in gestikulacijo.
Te posnetke smo dobili tudi za domačo rabo.
Konkretno s katerimi težavami ste se pri realizaciji govora največkrat srečali (npr.:
narečne posebnosti)? Se vam zdi, da ste jih v času izobraževanja odpravili? Kako je
potekalo odpravljanje težav?
Ugotovila sem, da imam v svojem govoru prisotnih veliko mašil. Z odpravljanjem le-teh sem
se v času izobraževanja močno borila, ker jih pri sebi praviloma sploh ne slišimo in
prepoznamo. Nekaj sem jih uspešno odpravila, vendar bi za popolno očiščenje govora morala
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vztrajno vaditi. Vaje za odpravljanje mašil so bile zanimive, ker smo udeleženci drug drugega
nenehno opozarjali nanje. Druga težava, s katero sem se srečevala, je narečje, vendar moram
omeniti, da sem bila pozitivno presenečena, ko je predavatelj Tomaž Gubenšek povedal, da je
narečje del vsakega posameznika in da ni potrebe po popolnoma očiščeni govorici, če seveda
tega ne zahteva poklic. Nujno pa se moramo izogibati specifičnim besedam, ki se v mojem
narečju pojavljajo. Zanimiva je bila vaja za omilitev dialekta, pri kateri smo prej pripravljeno
besedilo govorili popolnoma brez ločil in sprememb v intonacijskem loku.
Kakšen pomen, glede na svoj profil, pripisujete znanju pravorečja? Se vam zdi, da ste s
pridobljenim znanjem v Šoli retorike dopolnili svoje znanje, ki vam bo koristilo pri
nadaljnjih govornih uresničitvah?
Pravorečje je osnova, ki bi jo morali usvojiti že v času gimnazijskega šolanja. Menim, da je pri
pouku slovenskega jezika še vedno premalo poudarka na preučevanju, utrjevanju slovnice in
pravorečja. Zavedanje, da imam določene šibke točke mi pomaga, da dajem pri govornih
nastopih tej temi in pripravam večji pomen.
Ali vpis v Šolo retorike priporočate? Imate predloge za izboljšanje programa?
Izobraževanje v Šoli retorike mi je pri prepoznavanju in ozaveščanju težav pri govornem
nastopanju zelo pomagalo. Šolanje priporočam. Menim, da glede na časovne okvire, v katere
je postavljeno, nudi zares veliko.
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2. Intervju z dramsko igralko
V delu magistrske naloge z naslovom Dostopnost govornotehničnih vaj pri pouku pravorečja
v slovenskem jeziku raziskujem trenutno situacijo izobraževanja profilov, ki se vsakodnevno
govorno uresničujejo. V grobem me zanima, ali ste v teku izobraževalnega procesa, po vašem
mnenju, dobili zadostno in kvalitetno mero znanja in izkušenj na področju pravorečja in veščin
govorništva (znanje o nebesednih spremljevalcih, o učinkovitem sporazumevanju, nastopanju,
o pomenu glasnega branja teksta in opazovanja svojega govornega aparata). Zastavila vam bom
nekaj vprašanj, ki mi bodo koristila pri razkrivanju realne situacije omenjenega področja ter
morebiti pripomogli k napredovanju pisanja pravopisnih priročnikov in spremembam v
izobraževalnem programu.
Vaši odgovori bodo ostali anonimni.
Vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje.
Navedite vaš profesionalni profil.
Dramska igralka.
Zanima me predmetnik izobraževalnega programa, ki ste ga opravili. Pri katerih
predmetih ste se ukvarjali z govornotehničnimi vajami? V kateri obliki je izobraževalni
program potekal (vaje, predavanja, seminarji)?
Pri Tehniki govora in tudi pri Odrskem govoru smo tehnične govorne vaje izvajali v praksi, pri
Jeziku in govoru smo obravnavali teorijo. Bolj je šlo za predavanja o jeziku, nekaj malega smo
se dotaknili tudi govora v rabi: izgovor, premene, napake govorcev …
Ste pozornost namenili tudi dihalnim vajam? Kako ste jih izvajali?
Da. Pri predmetu Tehnika govora. Rekla bi, da smo se jih bolj podrobno dotaknili v drugem in
tretjem letniku. Asistentka se je takrat šele začela ukvarjati z neko ameriško metodo, z
drugačnimi pristopi h govoru, ki jih je kasneje izpopolnila. Na magistrskem študiju sem se
odločila za izbirni predmet pri njej, od katerega smo dobili in odnesli mnogo več. Resnici na
ljubo se z nosilcem predmeta konkretnim vajam nismo posvečali.
Ali ste pridobili znanje o tem, kako skrbeti za govorne organe?
Po mojem mnenju veliko premalo. Nismo dobili osnovnega orodja oz. navodil, kako bi bilo
najbolje skrbeti za govorni aparat in telo, ki je naš edini inštrument (govor namreč ni ločen od
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telesa, kot so včasih trdili in učili). Nismo nam podali znanja o tem, kako bi se vnaprej
zavarovali, negovali oz. pozdravili govorni aparat ob prevelikih obremenitvah.
Katero gradivo ste pri predmetih uporabljali (knjižno, interno, zapiski, posnetki …)?
Pri Tehniki govora in Odrskem govoru smo dobili skripti z govornimi vajami (ogrevalne vaje,
ki igralcu služijo za pripravo na predstavo oziroma govorno nastopanje, za pravilno postavitev
govornega aparata in natančnejšo, razločnejšo izreko na odru), drugega gradiva je bilo zelo
malo. Za izpite smo se pripravljali s pomočjo zapiskov, posnetkov nismo imeli, knjižnega
gradiva nimam v spominu (ničesar zares oprijemljivega, nobene t. i. biblije, ki bi jo igralec leta
in leta nosil s seboj, večkrat pokukal vanjo in se nanjo oprl). Mislim, da je na tem področju
velik manko.
Konkretno s katerimi težavami ste se pri realizaciji govora največkrat srečali? Se vam
zdi, da ste jih v času izobraževanja odpravili? Kako je potekalo odpravljanje težav?
Sama nisem imela velikih težav z govorom in izgovarjavo, ker prihajam iz okolja, ki nima tako
zaznamovanega govora. Nekaj preglavic so mi delali kratki a-ji (na primer: čàs, nàs, bràt) in
včasih pretiran ljubljanski govor. Večje težave mi je povzročala prepona, na kar sta me
opozorila profesorja. Lahko bi rekla, da jima zamerim, ker v vseh letih študija nisem dobila
jasnega napotka, kako jo okrepiti, izboljšati njeno delovanje, pridobiti na govorni moči, čeprav
sem ju ves čas spraševala in želela napredovati. To je odličen pokazatelj tega, kakšen je bil naš
sistem izobraževanja: študentom so pokazali napake, ki naj bi jih reševali samostojno, ker naj
bi se sami iz tega največ naučili. Škoda le, da nas niso naučili niti abecede.
Precej težjo nalogo so imeli sošolci, ki niso bili iz Ljubljane. Sošolec s Štajerske (njegov govor
je bil močno narečno obarvan in imel je precej nerazumljivo izgovarjavo), sošolka Dolenjka
(izrazito tonemsko naglaševanje), sošolka iz Prekmurja (njej je bilo lažje, saj je že nekaj let
študirala in živela v Ljubljani in je z leti prevzela ljubljanščino). Omeniti moram, da so jih
nekateri na »humoren« način konstantno poniževali, kar me je kmalu začelo motiti. Menim, da
je tovrstnega »črnega« humorja preveč in nikakor ni spodbuden in konstruktiven za delo, razvoj
in še manj ustvarjanje.
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Kakšen pomen, glede na svoj profil, pripisujete znanju pravorečja? Se vam zdi, da ste z
usvojenim znanjem v času izobraževanja dovolj kompetentni za nadaljnje govorne
uresničitve?
Mislim, da je znanje pravorečja temelj vsakega igralca, igralke, to je naša »splošna izobrazba«.
Če ne poznaš osnov pravorečja (in tudi bolj zapletenih primerov, pravil), po mojem mnenju nisi
za na oder. Dolžni smo poznati svoj jezik in njegove zakonitosti ter ga negovati, ohranjati.
Želela bi si, da bi od študija odnesli več. Z drugimi besedami, sram me je, ker po končanem
šolanju znam(o) tako malo. Da pa ne bom krivde valila samo na druge, sedaj je na vsakem
izmed nas, kaj bo s svojim znanjem/neznanjem naredil v bodoče. Bomo raziskovali, kopali, se
razvijali dalje ali pa se bomo zadovoljili s tem, kar znamo in veljamo.
Zanima me vaše splošno mnenje o veščini govorništva. Ste mnenja, da je tovrstno znanje
pomembno?

Je v vaši profesionalni sferi na visokem nivoju? Imate predloge za

izboljšanje?
Govorništvo me je od nekdaj zanimalo, zato sem se v osnovni šoli odločila za izbirni predmet
Retorika. Žal se je moje znanje retorike po končani osnovni šoli zaključilo, na fakulteti je nismo
imeli. Posvečali smo se odrskemu nastopanju, ki ima določene zakonitosti nastopanja podobne
kot retorika, nikakor pa ne moremo govoriti o isti stvari. Dobro bi bilo, če bi ta predmet na
faksu obstajal. Igralcem (tudi režiserjem in dramaturgom) bi dal širino in dodatno znanje, saj
retorika ob nastopanju preučuje umetnost argumentiranja in prepričevanja. Tudi igralec mora
na odru prepričati, argumentirati svoj odrski obstoj, samega sebe. Vendar menim, da pri
odrskem nastopu ključno vlogo igra karizma igralca, torej, kdo ti, kaj nosiš v sebi in s seboj.
Tega se ne da naučiti, za to ni recepta. Si, kdor si, karizmo in žar prineseš s seboj na svet.
Menim, da moraš kot igralec oz. v prvi vrsti kot človek rasti. To je edini način in pot, da na
odru ne ostaneš neopazen, ampak da nagovarjaš, prepričuješ in prepričaš, pretresaš, siješ.
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