
Jezik 
Jezik je sredstvo, s katerim tvorimo besedila, sprejemamo in razumemo besedila drugih. 
 

 Tvorimo: govorimo oz. pišemo 

 Sprejemamo: poslušamo oz. beremo 
Jezik je za človeka temeljno sredstvo sporazumevanja (komuniciranja): 
 
Besedni jezik: 
 

Nebesedni jezik: 

Temeljna enota jezika je beseda pri kateri 
upoštevamo pravila za skladanje besed v višje 
enote (besedne zveze, stavki, povedi) ter pravila 
za slušno oz. vidno oblikovanje besed v višje 
enote (Pravorečna in pravopisna pravila). 

 Pri govorjenju: Glasnost, hitrost kretnje, 
mimika, drža telesa 

 Pri pisanju: Preglednice, grafi fotografije, 
vrsta tiska 

 
 

Delitev besednega jezika 
 

Sestava besednega jezika 
 

Besede Pravila 
 

 Za skladanje besed v višje enote Za slušno oz. vidno oblikovanje 
besed v višje enote 

 
Slovar Slovnica Pravorečje Pravopis 

 
Besedni jezik je dogovorjeni sestav besednih znamenj in pravil za tvorjenje ustnih in pisnih besedil. 
 

Slovar 
Enojezični  
 

Večjezični 

SSKJ-slovar slovenskega knjižnega jezika 
Angleško-angleški slovar 

Slovensko-angleški 
Angleško-nemški 

 
Besede so v nekem jeziku in tudi v tem jeziku 
opisane 

 
Besede so zapisane v nekem jeziku in razložene 
v drugem 

 
Slovnica 

Pravila pisanja (ločila, raba besede, spol, sklanjanje) 
 

Pravorečje 
Pravorečna pravila nas učijo knjižnega izgovarjanja besed in višjih enot 
 

Pravopis 
Pravopisna pravila nas učijo pravilnega pisanja besed in višjih enot. 
 
 
 



Slovenski jezik 
 
Besedni jezik, ki ga govori večina prebivalcev RS, je slovenski jezik ali slovenščina. 
 

Materni jezik 
Maternega jezika se naučimo kako prvega (v družini) in v njem najlažje razmišljamo, čustvujemo, 
doživljamo in razumemo osebe ter sporočamo drugim o sebi in svetu. 
 

Drugi jezik ali jezik okolja 
Je slovenščina za tiste, ki živijo v RS, njihov materni jezik pa ni slovenščina 
 

Tuj jezik 
Jezik, ki se ga naučimo na jezikovnih tečajih in ni to jezik okolja, v katerem živimo. 
 

Slovenščina kot državni jezik 
Slovenščina kot državni jezik RS pomeni, da predstavlja celotno Slovenijo kot samostojno državo. 
Pri ustnem in pisnem sporazumevanju jo uporabljajo držani organi (predsednik republike, vlada, 
parlament, sodišče, vojska, policija), zapisana je na evropskih kovancih in tudi državna himna se 
poje v slovenščini. 
 

Slovenščina kot uradni jezik 
Sporazumevanje v uradni ustanovah, javni napisi in oglasi, imena podjetji. Na dvojezičnih območjih 
sta uradna jezika tudi Italijanščina in Madžarščina. 
 
 

Socialne zvrsti slivenskega jezika 
 

Socialne zvrsti 
Knjižna zvrst 

 
Neknjižne zvrsti 

 Prostorske 
 

Interesne 

Zborni 
jezik 

Knjižni 
pogovorni jezik 

Narečja Pokrajinski 
pogovorni jezik 

Sleng Žargon Argon 

 

Knjižna zvrst 
 

Zborni jezik 
Zborni jezik je strožja različica  knjižnega jezika Predvsem ga pišemo oz. beremo, govorimo pa le 
takrat ko govorimo v javnosti (ko kaj deklamiramo ali recitiramo ali ko imamo pripravljen govorni 
nastop). 
 

Knjižni pogovorni jezik 
Knjižni pogovorni jezik je nekoliko sporočena različica knjižnega jezika, od zbornega se loči 
predvsem v izgovorjavi besed. 
 
 
 
 
 



Neknjižne zvrsti 
 

Prostorske 
Narečja  Pokrajinski pogovorni jezik 
Narečja se govorijo na manjših zemljepisnih 
območjih. Slovenija ima okoli 50 narečji, ki jih 
delimo v 7 narečnih skupin. Nastala so zaradi 
naravnih razmer in družbenih razmer (koroška, 
primorska, rovtarska, gorenjska, dolenska, 
štajerska, panonska). 

Za sporazumevanje znotraj pokrajine. V večjih 
prostorskih enotah ozemlja, v večjih središčih in 
ob njih (osrednje slovenski (LJ), J-štajerski (CE), 
severno štajerski (MB), gorenjski, primorski, 
koroški, dolenjski, prekmurski). 

 
Interesne 

Uporabljajo ljudje znotraj skupin, ki so nastale zaradi podobnih interesov 
Sleng 
 
Uporabljajo ga predvsem 
najstniki oziroma ljudje iste 
starosti (se hitro spreminja, 
tuje besede) 

Žargon 
 
Govorica ljudi istega poklica. 
Nekaj besed razumemo tudi 
drugi, ker jih slišimo in vemo 
njegov prevod. 

Argon ali latovščina 
 
Jezik skrivnih družb, zaprtih 
skupin (tatovi, narkomani). 
Razumejo ga le člani te 
skupine. 

 
 

Nastanek slovenskega jezika 
 
 

Indoevropski prajezik 
Govorili so ga 3. tisočletja pred našim štetjem na ozemlju od Karpatov v notranjost Azija, do J 
Turkestana ali celo do Altaja. Širil se je s preseljevanjem ljudstev. V Evropi se je širil iz indije in Irana 
in iz Evropa na druge celine. Prednik slovenskega jezika in večine drugih evropskih jezikov je bil 
indoevropski prajezik. Glede na izgovor števnika sto jezike delimo na V (satemske) in Z 
(kentumske) jezike 
 

Kentumska skupina 
Germanski 
jeziki 

Romanski 
jeziki 

Keltski 
jeziki 

Grški jeziki Ugrofinska 
skupina 

Baskovski 
jezik 

Turški jezik 

 
nemški 
angleški 
nizozemski 
flamski 
danski 
norveški 
švedski 

 
italijanski 
furlanski 
retoromanski 

provansalski 

francoski 
španski 
katalonski 
portugalski 
romunski 

 
irski 
bretonski 
velški 
škotski 

 
starogrški 
novogrški 

 
madžarski 
finski 
estonski 
laponski 
kapelski 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Satemska skupina 
Indijski jezik Iranski jezik Armenski jezik Albanski jezik Baltski jezik Slovanski jezik 
 
hindujski jezik 

 
perzijski 
kurdski 
afganistanski 

   
litovski 
latvijski 

 

 V: 
ruski 
beloruski 
ukrajinski 

 Z: 
poljski 
češki 
slovaški 

 J: 
slovenski 
hrvaški 
srbski 
bošnjaški 
črnogorski 
lužiškosrbski 
makedonski 
bolgarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Razvoj slovenščine 
 
Praslovanščina in indoevropski jezik 
 
Praslovanščina je neposredni predhodnih slovenskega jezika.  
Domovina: 5. in 7. stoletje pred našim štetjem na ozemlju med Baltikom in Črnim morjem. 
Razvoj zaradi selitve slovanskih plemen. 
 
Nastanek slovenščine 
 
Naselitev na današnjo območje v 6. stoletju 
V 9. stoletju so bili naseljeni po vseh vzhodnih Alpah (ob Dravi, V Alpe, na V do Blatnega jezera). 
Zaradi mešanja in deljenja na narečja je nastala Slovenščina. 
 

Starocerkvenoslovanski jezik – starocerkvenoslovanščina 
 

Najstarejši slovanski jezik 
Besedila: prevodi iz Svetega pisma; pridige, življenja svetnikov, govori, kronike 
Avtorja: Ciril in Metod 
Pisava: glagolica in cirilica 
 
Solunska teorija nastanka 
 

Panonska teorija nastanka 

Zgledovala sta se pri slovanskih narečjih v okolici 
Soluna. 
Med bivanjem na Slovaškem, med prevajanjem 
različnih verskih besedil. 

Vpletanje besed Slovanov, ki so živeli v 
Panonski nižini – panonizmi (element jezika 
panonskih Slovanov v kakem drugem jeziku) 
Zagovornika: Jernej Kopitar in Fran Miklošič 

 
 

Sporazumevanje 
 

Sporočanje/tvorjenje = dejanje sporočevalca 
 

Sprejemanje = dejanje prejemnika 

Govorjenje ali pisanje Poslušanje ali branje 
Govorjenje in pisanje besedil Poslušanje in branje besedil 

 
Sporočevalec – tvori oz. sporoča (govori ali piše) 
Prejemnik – Prejema (posluša ali bere) 
Prejemnik se lahko na sporočevalčevo besedo odzove – mu kaj odgovori oz. odpiše, mu pritrdi ali 
nasprotuje 
 
 
Enosmerno sporočanje 
 

Dvosmerno sporočanje 

Vlogi sporočevalca in prejemnika se ne zamenjata 
Govorno nastopanje in poslušanje govornih 
nastopov oz. pisanje in branje eno govornih 
besedil 

Vlogi sporočevalca in prejemnika se zamenjata 
Pogovarjanje oz. dopisovanje 

 


