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tema:  Kakšno  vlogo igra slovenščina v tvoji družini, v tvojem vsakdanu? Je zate osebno nekaj 

posebnega in kako oceniš pomen slovenskega jezika za deželo Koroško, za njeno 

gospodarstvo, za posameznika?  

 

Slovenščina v družini in Slovenci na Koroškem 

Stara sem štiri leta in učim se novih besed, slovenskih besed. Naučila sem se reči mama, naučila sem 

se, kako očku čestitati za rojstni dan. Učim se slovenskega pravopisa. Učim se, kako povedati 

nekomu, da ga imam rada, da ga spoštujem. Pred enim letom niti nisem vedela, kaj beseda 

spoštujem sploh pomeni. Veliko je tudi zakompliciranih besed, ki sem jih slišala od mame, ko se je 

pogovarjala z očetom. Pogovarjala sta se o nekakšnih davkih in velikokrat izgovorila besede, ki jih ne 

poznam, kot so npr: obresti, informacije, račun itd.  

To je bilo pred enajstimi leti, ko sem mamo spraševala, kako se reče okno, in se zanimala za besede, 

da bi lahko komunicirala z ljudmi okoli sebe. V osnovni šoli smo se učili o pomenu slovenskega jezika, 

da je Slovenija majhna država z veliko zgodovine. Ko sem bila še na osnovni šoli, smo se učili o 

Primožu Trubarju, o Francetu Prešernu in o veliko drugih znanih slovenskih pisateljih. Naučila sem se, 

da v Sloveniji uspeh tudi obstaja. V šestem razredu smo se učili o Slovencih na Koroškem. Tam, kjer je 

zdaj Avstrija, na vrhu Slovenije, je bil včasih majhen delček Slovenije in še zdaj je. Vendar, ker ljudje 

rečejo, da je to že Avstrija, nihče ne pomisli na preteklost in prihodnost. V preteklosti je bila to 

Slovenija in zdaj je ostal samo delček, kjer se govori slovensko. To pomeni, da če se tam govori 

slovensko, nemško ali slovensko in nemško, je to še vedno povezava s Slovenijo. Slovenija v tistem 

predelu še ni umrla. Če pogledamo v prihodnost, pa si lahko zamislimo, da izumre, vendar mi, 

Slovenci upamo, da ne.  V osnovni šoli smo se vsega tega naučili. Tam smo se naučili, kako živeti s 

preteklostjo in prihodnostjo. Meni pa je všeč tudi avstrijski jezik. Hodim v dvojezično šolo v Avstriji. 

Dobro je znati dva jezika ali več, tudi enega je dobro govoriti. Vendar že to, da sem odšla na šolo v 

Avstriji, kjer govorijo nemško in slovensko, je dober pomen zame in za tistega Slovenca, ki je že tam 

in še za tistega, ki bo prišel. Vsi ti, se bomo zato naučili nemško. To je že en razlog, zakaj je slovenski 

jezik pomemben. Pomemben pa se mi zdi tudi zato, ker je zame slovenski jezik kot neka izobrazba. Če 

greste pogledat v neko šolo v Slovenijo in poslušat učitelja, kako govori o poslovnih zadevah, boste 

ugotovili, da je slovenščina težek ter dostojen in zelo praktičen jezik.  

Tako sem si mislila v letih, ko sem bila še v osnovni šoli. Velikokrat sem pomislila na slovenski jezik, se 

spraševala, zakaj sploh obstaja, zakaj je nastala dvojina in zakaj ravno te besede, kako so sploh lahko 

nastale. Sedaj sem v srednji, dvojezični šoli v Avstriji in vsak dan gledam, kako se Avstrijci trudijo, da 

bi govorili popolnoma gladko slovenščino. Že to nekaj pomeni za slovenski jezik. To pomeni, da bi 

Avstrijci radi znali poleg nemščine, zelo dobro slovensko. Na naši šoli veliko oseb ne zna izgovoriti r, 

vendar se vsaj trudijo, da bi bili kot Slovenci, ki govorijo gladko slovensko. Verjemite mi pa, da 

slovenščina ni lahek jezik. Doma se z mamo velikokrat pogovarjava o kakšnih stvareh in še zdaj jo 

vprašam, kot v tistih časih, ko sem bila stara štiri leta, kaj beseda pomeni. Seveda je zdaj ne 

sprašujem več, kako se reče okno in kaj pomeni miza, vendar jo vprašam kakšno bolj težavno zadevo. 

Nočem vam izdati, kaj jo sprašujem še zdaj, vendar verjemite, da to ni kakšna lahka beseda.  



 

Na kateremkoli kraju čutim, kako ljudje komunicirajo, kako se smejijo, jokajo in se spet nazaj 

razveselijo, kako ljubezen veje iz dreves, kako lepa je določena dežela, kjer stojim. Vse to zaradi 

komuniciranja. Ko grem s starši na kakšen izlet v drugo državo, začutim, da je tam drugačna energija 

in da govorijo drug jezik.  V vsaki državi, na vsakem kraju, na vsakem mestu, je nekaj posebnega. 

Vsako mesto se razlikuje po govoru, po različnih narečjih, po različnih ljudeh. Prav tako se tudi 

Slovenija razlikuje od drugih držav. Je majhna, lepa. Ima tudi skupne značilnosti. Ima drevesa, reke.  

To pomeni, da Slovenija nikakor ne more izumreti. Tudi če spremenijo ime Slovenija, ne bo izumrla. 

Zakaj? Ker tam so še vedno ista drevesa in iste reke, ki jih zaradi mene lahko tudi preimenujejo, pa 

bodo še vedno iste, na istem mestu.  

Slovenski jezik in slovenske besede, pa seveda lahko izumrejo. Vendar mislim, da ne bojo. Zakaj? Ker 

je pomen slovenskega jezika konec koncev dober. Dober je v tem, da lahko komuniciramo, da imamo 

veliko zgodovine v slovenskem jeziku in škoda tistih knjig, saj veste, tistih, ki so jih napisali znani 

slovenski pisatelji in tistih, ki so prevedene. Tu stoji zapora, zakaj bi slovenski jezik izumrl. To je moje 

mišljenje danes. Mogoče se bo moje mišljenje glede tega še spremenilo, tako, kot se je iz osnovne 

šole do srednje. Doma sem že velikokrat spraševala, zakaj živimo v Sloveniji in zakaj je ta mala, ljubka 

dežela, tako majhna. Slovenija je tako svobodna država, da se zgodi na leto zelo malo kriminala. 

Slovenski jezik nasploh pa je konec koncev dolgo bival, zakaj ne bi ostal za vedno? 

 

 

 


