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izvorni znanstveni članak 

V prispevku avtorja predstavljata načela izbora in načine podajanja frazemov v Slovensko-
nemškem tematskem slovarju: osnovno in razširjeno besedišče, Grund- und Aufbauwortschatz 
Slowenisch-Deutsch (Kelih/Vučajnk 2018). Slovar je namenjen nemško govorečemu odraslemu, 
ki se slovenščine uči kot drugega ali tujega jezika. Vključitev frazemov v slovar izhaja iz dejstva, 
da je sporazumevalna zmožnost že na osnovni ravni omejena, če učeči se ne pozna določene 
količine frekventnih in uporabnih frazemov. Pri frazemih, ki so vključeni v slovar, so upoštevani 
raba frazemov v določenem tematskem polju, iztočnica, njegova struktura in pomen ter navedeni 
primeri običajne rabe. S psiholingvističnega vidika so frazemi definirani kot reproducirane enote, 
niso produktivni, ter hkrati pripadajo avtomatizmom v procesu jezikovne produkcije. Frazemi so 
tako v spominu zastopani kot zaključene narejene celote, skratka dolge besede, ki pri samem 
razumevanju niso prepoznane v dobesednem pomenu, ampak kar neposredno v frazeološkem 
pomenu. Zlasti pri sestavljanju slovarja je treba upoštevati različne stopnje ustreznosti med 
slovenskimi in nemškimi frazemi. V primeru ustreznosti 1 : 1 v obliki in pomenu posebna označitev 
v slovarju ni potrebna, medtem ko je manjkajoče ustreznosti potrebno izpostaviti. Na podlagi 
bogatega zbranega gradiva bodo predstavljeni osnovni tipi neustreznosti.

Ključne besede: didaktika tujega jezika; frazemi v osnovnem in razširjenem besedišču; kriteriji 
izbora; frekvenca 
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1. Uvod

Ideja o zasnovi slovarja, ki bo namenjen odraslemu učečemu se slovenščine 
kot drugega in tujega jezika, izhaja iz potrebe in želje odraslih učečih se, ki jih av-
torja poučujeta v avstrijskem prostoru na univerzitetni ravni. Študenti so tovrstno 
potrebo po slovarju v slovenščini izrazili na jezikovnih vajah oz. predavanjih iz slo-
venščine, kar je tudi motiviralo avtorja o razmisleku in zasnovi le-tega. Prav tako je 
iz študentskih vrst prišla argumentacija, da za številne jezike že obstajajo različni 
slovarji osnovnega in razširjenega besedišča za jezikovni par z nemščino, npr. ciljni 
jezik italijanščina, francoščina, angleščina, švedščina, latinščina, španščina, tudi 
nemščina kot tuji jezik,1 med katerimi pa je redek jezikovni par eden izmed slovan-
skih jezikov in nemščina. Avtorjem doslej znani slovarji v kombinaciji s slovanskim 
jezikom so ruščina,2 poljščina in hrvaščina, izdani pri različnih založbah. Pri tovr-
stnih izdajah pa niso različne le založbe, kar je razvidno iz razpredelnice 1, ampak 
tudi zasnove in izvedbe: različen obseg besedišča, različne jezikovne ravni, različno 
navajanje primerov rabe, določeni imajo nanizane le iztočnice (med katerimi nače-
loma ni opaziti frazemov in pregovorov) in podane osnovne slovnične kategorije, 
poleg pa prevod v nemščino, avdiogradivo ipd. 

1 Grund- und Aufbauwortschatz Deutsch als Fremdsprache nach Themen. 
2 Slovarji z jezikovnim parom nemščina in še en jezik izhajajo v nemškem govornem prostoru. 
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Razpredelnica 1: Pregled3 slovarjev po različnih založbah

Založba Naslov Jeziki Opombe
Dodatno 
gradivo

Langenscheidt

Langenscheidt
Grund- und 
Aufbauwortschatz 
/…/

angleščina, 
španščina, 
italijanščina, 
francoščina, 
latinščina

Navedeni jeziki, razen 
latinščine, opredelitev 
od ravni A1 do B2.
Različne izdaje.
Z barvami označeno 
razširjeno besedišče.
Komentarji za 
določene kulture ipd. 
situacije.
Obseg besedišča: 
9000. Primeri rabe.

Avdio 
gradivo za 
prenos.
E-knjiga − 
 francoščina.

PONS
Grund- und 
Aufbauwortschatz
/…/

angleščina, 
latinščina, 
francoščina, 
španščina, 
italijanščina

Raven A1 do B2.
Obseg besedišča: 
9000. Barvno ločevanje 
ravni, ogromno 
primerov rabe.

MP3; 
appi z 
vajami za 
besedišče.

Klett

Thematischer 
Grund- und 
Aufbauwortschatz 
/…/

angleščina,
ruščina,
latinščina,
francoščina,
italijanščina, 
španščina, 
grščina

Različne izdaje.
Obseg besedišča 
različen, 10.000. 
Barvno ločevanje 
ravni. Določeni 
primeri rabe. 

Določene 
izdaje 
poseben 
delovni 
zvezek z 
vajami, 
MP3.
Določene 
tudi v 
E-knjigi.

Hueber
/…/
Grund- und 
Aufbauwortschatz

ruščina, 
švedščina, 
angleščina, 
francoščina, 
španščina, 
italijanščina
(poljščina)4

Raven A1 do B2;
vse iztočnice nimajo 
primerov rabe;
rubrike z dodatnimi 
informacijami o rabi, 
izgovoru, slovnici, 
kulturi.
Obseg besedišča: 
8000 (razen švedščina 
6000);
z barvami označeno 
razširjeno besedišče.

Določene 
izdaje z 
gradivom za 
prenos za 
učitelje.

3 Navajamo avtorjem znane založbe in jezike.
4 Gradivo le z naslovom Grundwortschatz in ga omenjamo zaradi slovanske jezikovne skupine.
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Založba Naslov Jeziki Opombe
Dodatno 
gradivo

Lextra

Grund- und 
Aufbauwortschatz 
nach Themen 
A1-B2

ruščina,
angleščina, 
francoščina, 
nemščina kot 
tuji jezik s 
prevodom v 
arabščino, 
španščina, 
kitajščina, 
portugalščina,
italijanščina

Obseg besedišča:
4000. Besedišče 
razdeljeno do 2000 in 
nad 2001.
Primeri rabe.

Delovni 
zvezki.

Buske
Grund- und 
Aufbauwortschatz 
/…/

hrvaščina, 
švedščina

Raven A1 do B1.
Različen obseg 
besedišča: 9000. 
Ločitev na osnovno in 
razširjeno besedišče.
Dodatne informacije o 
deželi, rabi, 
idiomatiki.
Nekateri primeri rabe.

E-knjiga.

Compact
/…/
Grund- und 
Aufbauwortschatz 

angleščina, 
italijanščina, 
španščina, 
francoščina
(poljščina, 
ruščina)5

Izvod ni dosegljiv.

Iz razpredelnice 1 je razvidno, da so v ospredju tisti jezikovni pari, za katere se 
predvideva, da se bodo tudi dobro prodajali. Opozoriti je treba tudi, da imajo dolo-
čene založbe različne kombinacije gradiv, ki so privlačne za učečega se ter ga moti-
virajo in nagovarjajo. 

2. Izbor frazemov pri usvajanju tujega jezika

Na tem mestu ne želimo tematizirati definicije frazemov, saj frazeme v pri-
spevku razumemo kot „jezikovne zgradbe, ki so v večji ali manjši meri ustaljene 
besedne zveze, ki jim pomena ne moremo (v celoti) izpeljati iz pomena njihovih 
sestavin in so potemtakem vsaj delno idiomatizirane” (Petrič 2014: 183). Izbor fra-

5 Gradivo le z naslovoma Polnisch Grundwortschatz in Russisch Grundwortschatz omenjamo zaradi 
slovanske jezikovne skupine.
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zemov za tujejezičnega govorca se v strokovni literaturi vedno znova tematizira in 
reflektira, a so vprašanja izbora še vedno odprta in v veliki meri prepuščena tako 
učitelju kot učečemu se. Kot trije odločujoči kriteriji, ki vplivajo tudi na stopnjo ob-
vladanja frazemov, se navajajo frekventnost6 frazema, poznanost frazema in vse-
bina poimenovanja (Hallsteinsdóttir 2013: 146). Za tujejezičnega učečega se sta pri 
razumevanju frazema odločujočega pomena še povezanost frazema z določenim 
semantičnim poljem in didaktična relevantnost.7 Usvajanje frazemov pojmujemo s 
psiholingvističnega vidika kot reproducirane enote, kot usvajanje stavkov, stavčnih 
struktur, zato sodijo k avtomatizom,8 ki se jih je treba naučiti, utrditi in uporabiti. 
Kadar govorimo o relevantnosti frazema, se odpira še vprašanje aktualnosti/zasta-
ranja frazema, hkrati pa tudi prenovitve frazemov, s katerimi se tujejezični učeči se 
srečuje v vsakodnevni tako govorni kot pisni komunikaciji. 

Predmet raziskav je tudi frazeološki minimum oz. optimum, za katerega pa me-
nimo, da ga je treba aktualizirati in ažurirati, saj je podvržen družbenim, jezikovnim 
in kulturnim spremembam v času. Na aktualnost in relevantnost pri pregovorih za 
jezikovni par nemščina − slovenščina je opozorila Kacjan (2013), ki izpostavlja projekt 
SprichWort, v katerem je bil na podlagi korpusnih in prezenčnih analiz izdelan se-
znam 300 frekventnih nemških pregovorov, za katere so iskali ustreznike v slovenšči-
ni, madžarščini, češčini in slovaščini, pri čemer so ostala vprašanja njihove realizacije 
v navedenih jezikih ter aktualnosti in relevance odprta. 

Funkcija frazemov v slovarju je približevanje jezikovni rabi, s katero se učeči se 
srečuje pri komunikacijskem pristopu usvajanja jezika. Frazeološke enote so del 
približevanja realnim in pogostim situacijam, ki so v ospredju tega pristopa, hkrati 
pa omogočajo tudi popestritev in živahnost jezika, kar sledi tridelnemu principu di-
daktike frazeologije z zaznavanjem frazemov, razumevanjem in uporabo v določe-
nem kontekstu obstoječega semantičnega polja. Rigler Šilc (2011) navaja, da je za 
pridobivanje frazeološke kompetence potrebna določena stopnja predznanja jezi-
ka, ob tem pa še visoka motivacija, saj bo tako učeči se pri učenju frazeologije 
uspešnejši. Frazeološke enote uporabniki slovenščine kot prvega jezika pogosto 
uporabljajo, saj omogočajo živahno komunikacijo in privlačnost jezika, pri učečih 
se tujega jezika pa so zaradi soočanja z vsakodnevno govorno in pisno komunikaci-
jo prisotne na receptivni ravni, na ravni zaznavanja frazemov, medtem ko na pro-

6 Izrazi so prevod avtorjev za Frequenz, Disponsibilität/Geläufigkeit in onomasiologische Gliederung/
Zuordnung zu Konzepten.
7 Didaktična relevantnost tukaj kot ključna elementa vključuje relacijo učeči se − učitelj oz. obrnjeno 
učitelj – učeči se, kjer gre za interakcijo in učno klimo v času kontaktnih ur, npr. vest me peče; papir vse 
prenese; kdor riskira, profitira; pa smo mislili, da smo na konju.
8 Avtomatizem je tukaj primerljiv s poštevanko, le z razliko, da je tukaj izbor frazemov še dokaj 
nedorečen.
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duktivni ravni manj oz. v okrnjeni obliki. Frazeološke enote so del usvajanja 
besedišča, pri katerih je treba zagotoviti in predstaviti obravnavo tako z jezikovno-
analitičnega, tematskega, kreativnega in komunikacijskega aspekta (Mückel 2013: 
37). Izpostavljalo naj bi se jih ne kot posebne jezikovne enote, temveč kot enote, ki 
s svojo strukturo in specifičnim delovanjem součinkujejo z ostalimi jezikovnimi 
vsebinami (prav tam). 

Frazeološke enote so tako v podobnem položaju kot posredovanje kulture, 
posredovati jih je potrebno od samega začetka usvajanja jezika, saj je to proces, ki 
traja. 

 „Kulturne vsebine je treba skrbno načrtovati in jih posredovati 
učencem že na samem začetku poučevanja. S poučevanjem kulture 
ne moremo čakati do takrat, ko imajo učenci že visoko stopnjo 
jezikovnega znanja, ker te stopnje ne doseže veliko učencev.” (Skela 
2009: 281) 

Frazeološke enote s tega vidika prištevamo k vedenjski kulturi,9 k značilnim 
konverzacijskim obrazcem (npr. psovke, vljudnostni obrazci, kletvica, pregovor, 
pozdrav), ki je za potrebe tujejezikovnega učečega se izrednega pomena za izvaja-
nje uspešne komunikacije. 

 „Zaradi dejstva, da gre pri vedenjski kulturi za vedenjske vzorce, 
navade, običaje, vrednote, konverzacijske obrazce, neverbalno 
komunikacijo ipd., je ta del kulture za uspešno komunikacijo gotovo 
najpomembnejši. Če se učenec želi ustrezno vesti v okolju ciljnega 
jezika, mora usvojiti ne le kognitivno, temveč tudi izvedbeno znanje 
vedenjskih vzorcev.” (Skela 2009: 281)

3. Skupni evropski jezikovni okvir – SEJO

Vključenost frazeološke kompetence v Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO) 
je podana z opisniki predvsem na ravni učinkovitega uporabnika, npr. za raven C1, 
avdiovizualno sprejemanje – gledanje televizije in filmov:

 „Lahko sledi filmom, v katerih se v veliki meri uporabljajo sleng in 
idiomatski izrazi.” (SEJO 2011: 95)

Opisniki za razpon besedišča prav tako na ravneh učinkovitega uporabnika 
uporabljajo poimenovanje idiomatika:

9 Skela (2009: 280) navaja, da se za namene tujejezikovnega poučevanja kultura deli v tri tipe, in 
sicer: a) informativna kultura; b) vedenjska kultura; c) kultura (umetniških in literarnih) dosežkov.
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raven C2:

 „Ima zelo bogato besedišče, obvlada idiomatiko in pogovorne 
prvine ter pozna konotativne ravni pomena.” (SEJO 2011: 136)

raven C1:

 „Ima bogato besedišče, kar mu omogoča, da se vrzelim izogne s 
parafraziranjem. Le redko je opazno, da išče ustrezen izraz ali da 
uporablja strategijo izogibanja; obvlada idiomatiko in pogovorne 
prvine.” (SEJO 2011: 126)

SEJO predvideva rabo frazeoloških enot, samega nabora frazeoloških enot 
ni10, prav tako pa tudi ni umeščanja posameznih frazeoloških enot na določeno je-
zikovno raven.

4. Sporazumevalni prag 

Sporazumevalni prag (2004) za slovenščino je osrednja referenca, ki umešča 
posamezne besede oz. besedne zveze v določena tematska področja za doseganje 
ravni B1 po SEJO. V uvodu omenjene publikacije je zapisano, da naj bi sicer z izbrani-
mi besedami oz. besednimi zvezami učeči se dosegal raven B1, a naj bi po predela-
nem gradivu že bil na ravni B2. Med naborom besed oz. besednih zvez (stavčnih 
struktur) po različnih tematskih področjih se pojavi nekaj pragmatičnih frazemov 
(npr. Dober tek!, Srečno pot! ipd.). Podobno je tudi v sporazumevalnem pragu za 
hrvaščino,11 npr. Sretan put!, Dobro došli!, Ugodan odmor!, Lijepo se provedite!. Nava-
janje pragmatičnih frazemov je na tej ravni razumljivo, saj je to raven samostojnega 
uporabnika, poleg pa se obseg besedišča razširi s posebnimi področji lastnega udej-
stvovanja, ki uporabnika zanimajo (npr. učenje jezika, šport …). V publikaciji Hrvatski 
B2, Opisni okvir referentne razine B2 pa so ob posameznih tematskih sklopih navede-
ne še frazeološke enote (npr. zli jezici, živjeti kao bubreg u loju, Kod kuće je najlepše. 
ipd.), saj naj bi na tej ravni uporabnik že tvoril različna besedila:

 „Razume glavne ideje v kompleksnem besedilu tako o konkretnih 
kot abstraktnih temah, vključno z razpravami s svojega strokovnega 
področja. V medosebnih stikih govori dovolj tekoče in spontano, da 
njegova komunikacija z domačimi govorci ni naporna ne zanj in ne 
za sogovorca. Tvoriti zna jasno, poglobljeno besedilo iz širokega 

10 Izjemoma so navedeni določeni primeri, ki imajo ponazoritveno vlogo.
11 Kot primerjavo smo vzeli bližnji južnoslovanski jezik; Hrvatski B1, Opisni okvir referentne razine B1, 
2013.
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razpona tem in razložiti stališče o nekem aktualnem vprašanju, tako 
da pojasni prednosti in pomanjkljivosti različnih možnosti.” (SEJO 
2011: 46)

5. Učbeniki za učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika

Učbeniki za slovenščino kot drugi/tuji jezik Centra za slovenščino kot drugi/
tuji jezik na začetniških ravneh uvajajo zlasti pragmatične frazeme. Za raven B112 
serije učbeniškega kompleta Slovenska beseda v živo 2 je podan nabor frazeoloških 
enot v posebni popestritveni rubriki Preoblečene besede,13 ki so tematsko povezane 
z enoto. V učbenikih serije Slovenska beseda v živo 2 in 3 so torej prvič umeščene 
frazeološke enote14 na tiste jezikovne ravni SEJO, kjer gre že za samostojnega in 
učinkovitega uporabnika jezika; na začetniških ravneh pa te obsegajo pragmatične 
frazeme. V učbenikih za višje jezikovne ravni pa frazeološke enote izhajajo v večini 
iz besedil, tako da je učečim se z vidika rabe frazeoloških enot lažje prepoznati in 
razumeti frazeološke enote in pomene iz konteksta, nato pa jih tudi uporabiti v 
spremenjeni situaciji oz. kontekstu. 

6. Zasnova Slovenskonemškega tematskega slovarja: 
osnovno in razširjeno besedišče

Zasnova Slovensko-nemškega tematskega slovarja: osnovno in razširjeno bese-
dišče (Kelih/Vučajnk 2018) se je opirala na sorodne slovarje iz nemškega (avstrij-
skega) govornega prostora, pri dokončni odločitvi pa so bili upoštevani zlasti tisti 
jezikovni pari, ki vključujejo katerega od slovanskih jezikov. Avtorja sta želela z iz-
biro iztočnic in sobesedilnih primerov naslovnike pritegniti tako z uporabnostjo kot 
živahnostjo primerov, ki bodo predstavili rabo knjižnega jezika na meji s pogovor-
nim jezikom in vsakdanjo komunikacijo. Vodilo slovarja je uporabnikom podati 
osnovne komunikacijske vzorce in strukture, ki jih je mogoče uporabljati v vsako-
dnevni komunikaciji z govorci slovenščine. 

12 Umestitev učbenikov na določeno raven SEJO glej na http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.
si/pageuploads/podrocje/odrasli/Dolgan/SDTJ_program_zadnja_3.dec14_01.pdf, dostop 6. 2. 2019.
13 Navedeni so frazemi in pregovori.
14 Frazeološke enote – frazemi in pregovori. Rigler Šilc (2017: 144) deli frazeme na pragmatične 
frazeme, frazeme in pregovore, pri čemer delitev povzema po Nataši Jakop (2006).

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Dolgan/SDTJ_program_zadnja_3.dec14_01.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Dolgan/SDTJ_program_zadnja_3.dec14_01.pdf
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7. Izbor frazemov v Slovenskonemškem tematskem slovarju: 
osnovno in razširjeno besedišče

V slovar so vključene tako iztočnice oz. njihova raba v kontekstualnem prime-
ru in vključenost v frazeološke enote na ravni knjižnega jezika, kot tudi tiste, ki se 
pojavljajo v pogovornem jeziku. Izbor frazeoloških enot je s tega vidika zagotovo 
povezan z mentalnim slovarjev avtorjev (tudi pokrajinsko zaznamovanostjo), kjer 
je v ospredju semantično polje slovarja, živahnost in živost posamezne enote, 
hkrati pa tudi pogovornost, saj se v govorjenem jeziku uporablja tudi frazeološke 
enote, ki so v knjižnem jeziku sicer označene kot vulgarne, npr. Ne serji ga! Drži 
gobec!.

V slovarju so kot iztočnice navedene tudi stalne besedne zveze. Dokaj netra-
dicionalna odločitev navajanja iztočnic v slovarju izhaja iz dolgoletne prakse pou-
čevanja, ki je pokazala, da učeči se razumejo posamezne sestavine stalne besedne 
zveze, ne razumejo pa pomena celote, npr. službeno potovanje, zaščitno sredstvo, 
osebni zdravnik. 

Za izbor frazemov so bili določeni naslednji kriteriji:

 – upoštevanje tematskih področij in iztočnice;

 – razpoložljivost frazemov, ko prvič pomislimo na določeno temo oz. iztoč-
nico v tem tematskem področju; 

 – osnovno ali razširjeno besedišče; 

 – občutek (jezikovni čut) na podlagi izkušenj poučevanja;

 – „živahnost” frazemov – motivacijska naravnanost, privlačnost izraznih 
sredstev;

 – pogostost osnovne iztočnice v korpusih slovenskega knjižnega jezika  
(Gigafida, FIDAPlus).

8. Frazemi glede na tematska področja v slovarju

Predstavljamo nekaj tematskih področij, pri katerih se v primeru rabe ali kot 
iztočnica pojavlja frazeološka enota. 

Pri osnovnem besedišču prevladujejo primerjalni frazemi. Izbor teh pa ni po-
gojen le s primerjalnim kot, poskušamo prikazati tudi komunikativno komponento, 
s katero izražamo občutja.
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Razpredelnica 2: Pojavnost frazeološke enote glede na semantično polje

Osnovno besedišče Razširjeno besedišče

Živali (16) Jezikovne kompetence (10)

Gastronomija (11) Ljubezen in ločitev (6)

Telo (10) Telo (7)

Značaj (4) Gastronomija (5)

Zdravstveno stanje (5)

Največ frazeoloških enot je pri semantičnih poljih živali, telo in gastronomija, 
kar je tudi v kontekstu SEJO, saj so jezikovne kompetence na ravni osnovnega 
uporabnika povezane z osebnimi interesi in njegovim bližnjim okoljem.

8.1. Frazeološke enote s sestavino za poimenovanje živali

V frazeološkem slovarskem gradivu so precej številčno zastopani primerjalni 
frazemi z zoonimno komponento. Ti pa niso zanimivi le zaradi poimenovanj živali, 
temveč tudi zaradi struktur, ki so (lahko) predmet začetniških ravni usvajanja jezika.

 Živali (16): Svoboden je kot ptica. Uf, kakšna svinja! Pijan kot svinja. 
Debel je kot prašič. Umij se, ti pujs! Bil je reven kot cerkvena miš. Oh, 
kakšen osel! Spet je bil on grešni kozel. Lev je kralj živali. Pogumen je 
kot lev. Priden je kot mravlja. Pes, ki laja, ne grize. Zvit je kot lisica. 
Lačen sem kot volk. Sitna je kot muha. Rdeč je kot kuhan rak.

8.2. Frazeološke enote s sestavino za poimenovanje dela telesa in značaj

Da je leksikalno-semantična kategorija frazemov s semantičnega polja telo 
zastopana s takšno številčnostjo, ni naključje, saj imajo telo in deli človeškega tele-
sa za človeka osrednji eksistencialni pomen, z njimi se človek izraža, od njih je od-
visen, z njimi se preživlja. „Somatski frazeologemi veljajo za jezikovno univerzalijo, 
ki lahko obsega tudi do tretjine celotne frazeologije nekega jezika, /.../ se medse-
bojno razlikujejo po vlogi, ki jo imajo znotraj njih posamezne leksikalne enote (so-
matizmi)” (Mutavdžić, Todorović, Kampouris 2011: 13). Leksikalno-semantični del 
teh frazeologemov je samostojen podsistem v sklopu celote frazeološkega siste-
ma določenega jezika. (prav tam)

 Telo (10): Živi na veliki nogi. Ti si moja desna roka. Ima dve levi roki. 
Slovnico ima v malem prstu. Odšla je z dolgim nosom. Obrnil mu je 
hrbet. Me vlečeš za nos? Jeza škoduje lepoti. Soseda ima oster jezik. Z 
očmi jo je slačil.
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V shemi za samoocenjevanje SEJO na ravni A2 je pri govorjenju predvideno, 
da zna učeči se uporabiti vrsto besednih zvez in stavkov, s katerimi lahko na pre-
prost način opiše svojo družino in druge ljudi (SEJO 2011: 48). Za doseganje te 
kompetence je treba poleg zunanjega opisa človeka dodati še notranji opis člove-
ka, kamor prištevamo tudi značaj.

 Značaj (4): Ta človek je tiha voda. Obljuba dela dolg. Pridna je kot 
čebela. Ima težek značaj.

8.3. Frazeološke enote s sestavino s področja gastronomije

Pri usvajanju kulinarične leksike se učeči se pri rabi zelo hitro srečuje z jezikov-
nimi strukturami, pa tudi s pomenskimi15 enotami, ki so z vidika koncentričnega 
podajanja slovnice že predmet višjih jezikovnih ravni. Presečnost slovnično-preva-
jalne in komunikacijske metode poučevanja drugega/tujega jezika je na tem po-
dročju še toliko pomembnejša, saj je vsakdanja komunikacija na tej ravni s 
pomenskega vidika za uporabnika lahko tudi eksistencialnega pomena, kar je poleg 
kompetence znati opisati sebe in lasten bližnji prostor v konkretni komunikacijski  
situaciji osnova ustrezne rabe.

 Gastronomija (11): Dober je kot kruh. Do grla sem te sita. Napil se je kot 
žolna. Ta pa ima nekaj soli v glavi. To je pa bil trd oreh. Rad pogleda 
globoko v kozarec. V vinu je resnica. Včeraj je bil pijan kot krava. Včeraj 
smo žurali, danes pa imam mačka. Danes sva zares imela krompir. 
Trgovski centri rastejo kot gobe po dežju.

Pri semantičnih poljih v okviru osnovnega besedišča je tako 69 frazeoloških 
enot z različno strukturo, ki se v prvi vrsti ne naslanja na zahtevnost jezikovne oz. 
skladenjske16 strukture frazeoloških enot, temveč na pomenski in pragmatični po-
men le-teh.

Na ravni razširjenega besedišča je že opaziti višjo raven pomenske zahtevno-
sti na ravni frazeološkega pomena. Številčnost frazeoloških enot po semantičnih 
poljih se tudi po SEJO razširi na uporabnikov širši družbeni in kulturni prostor, saj 
se lahko „tudi nepripravljen vključim v pogovor, povezan s splošnimi temami, te-
mami, ki me osebno zanimajo, ali takimi, ki zadevajo vsakdanje življenje (npr. dru-
žino, hobije, delo, potovanja in aktualne dogodke”. (SEJO 2011: 48)

15 Učečega naučimo osnovnega besedišča, v konkretni situaciji pa ne razume več pomena, npr. ko v 
gostilni prebere jedilni list, na katerem piše goveja juha, zelenjavna lazanja, ne razume pomena stalne 
besedne zveze. 
16 Vse prepogosto smo priča izogibanju določenih struktur, ker se jih pojmuje kot prezahtevnost 
slovnice oz. so cenzurirane s strani učitelja oz. pristojnih.
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 Jezikovne kompetence (10): Končno smo našli skupni jezik. Šparaj 
jezik! (pog.) Kdor jezika špara, kruha strada. Ima dolg jezik. Besedo 
imam na jeziku. Drži besedo. Vzel si mi z jezika. Beseda ni konj. Rečeno 
– storjeno. Nisva še našla skupnega jezika.

 Telo (7): Držim pesti. Voda mi teče v grlo. S trebuhom za kruhom. 
Besedo imam na jeziku. Ta človek je brez srca. Ne serji ga! (vulg.) Sosed 
je bil vedno v trn v peti.

 Zdravstveno stanje (5): Zdrav je kot dren. Za vsako bolezen raste 
rožica. Zdrav duh v zdravem telesu. S potovanja smo se vrnili živi in 
zdravi. Že nekaj dni sem v slabi formi.

 Ljubezen in ločitev (6): Imel je srečo v nesreči. Sedi kot kup nesreče. 
Hitro se je poslovil. Na vaše življenje sijejo žarki ljubezni. Naj počiva v 
miru! Položili so ga k zadnjemu počitku.

 Gastronomija (5): V grlu se mi je naredil cmok. Sita sem kot boben. 
Debel je kot sod. Kosovo je še vedno sod smodnika. Ne soli mi pameti.

Razširjeno besedišče obsega 66 frazeoloških enot, med katerimi se še vedno 
z veliko številčnostjo pojavljajo semantična polja telo, zdravstveno stanje, ljubezen 
in ločitev, kar je vezano na splošne teme. Najobsežnejše pa je področje jezikovnih 
kompetenc, ki so povezane z zunanjim kontekstom jezikovne rabe izobraževanja. 
S tovrstnimi frazeološkimi enotami pa se bo učeči se lahko sporazumeval tudi na 
ravni B2, kot je v opisu v shemi za samoocenjevanje:

 „Lahko se izražam precej tekoče in spontano, tako da se brez večjih 
težav sporazumevam z domačimi govorci. Lahko se vključim v 
razprave o splošnih temah in z utemeljitvami zagovarjam svoja 
stališča.” (SEJO 2011: 49)

9. Ekvivalenčna razmerja

Pri pripravi dvojezičnega slovarja s frazeološkim gradivom imajo pomembno 
vlogo tudi ustrezniki v jezikovnem paru. Zgoraj predstavljeni princip usvajanja/po-
dajanja besedišča je viden tudi pri posredovanju ustreznikov v nemščini, kjer sta 
avtorja pri podajanju frazeoloških enot z ustrezniki v nemščini pojmovala te kot že 
znane in razumljive, zato jih posebej nista niti označevala kot frazeološko gradivo s 
kvalifikatorjem (phraseo).
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Tukaj se naslanjamo na ekvivalenčna razmerja:

a)  frazeološka enota ima 1 : 1 ustreznico v nemščini: 

 Živi na veliki nogi. – Er lebt auf großen Fuß.; Rečeno – storjeno. – 
Gesagt – getan.; Pes, ki laja, ne grize. – Ein Hund der bellt, beist nicht.; 
Bil je rdeč kot kuhan rak. – Er war rot wie ein (gekochter) Krebs.; 
Počutil se je kot peto kolo. – Er fühlte sich wie das fünfte Rad (am 
Wagen).; Naj počiva v miru! – Ruhe in Frieden.

b)  frazeološka enota ima ustreznico, ki je semantično in idiomatsko delno 
primerljiva:

 V tem grmu tiči zajec. – Da liegt der Hase im Pfeffer (wörtlich: in die-
sem Gebüsch steckt der Hase)!; Že leta je na igli. (umgs) – Er/Sie 
hängt schon seit Jahren an der Nadel.; Me vlečeš za nos? – Machst du 
dich lustig über mich? (wörtlich: ziehst du mich an der Nase?); Do 
grla sem te sita. – Einer Sache überdrüssig sein/die Nase voll haben. 
(wörtlich: satt bis zum Hals sein).

c)  frazeološka enota ima prevodno ustreznico v nemščino, ki je opisna in 
neidiomatska:

 Ne mi soliti pameti. – Du brauchst mir nicht ins Handwerk zu pfu-
schen! Du brauchst mir nicht frech zu kommen (wörtlich: jemanden 
den Verstand salzen).; Dober je kot kruh. – Du bist verdammt gut. 
(wörtlich: gut wie Brot sein); Ali si za luno? – Bist du verrückt? (wört-
lich: bist du hinterm Mond); S trebuhom za kruhom. – Sich auf Ar-
beitssuche in die Fremde begeben (wörtlich: Mit dem Bauch nach 
dem Brot); Šparaj jezik! (umgs) – Pass auf, was du sagst! (wörtlich: 
Spare die Zunge); Živi na koruzi. – Er/Sie lebt in einer unehlichen 
Beziehung/in wilder Ehe (wörtlich: Er/Sie lebt auf Mais).

10. Sklep

Frazeološke enote so na tem mestu posredovane ne le kot popestritvena ka-
tegorija, temveč tudi kot komunikacijska in pragmatična komponenta, ki učečemu 
omogoča doseganje kompetenc na ravni samostojnega in učinkovitega uporabni-
ka. Vsekakor pa je bilo z izborom frazemov za slovar opozorjeno tudi na tisti del je-
zika, ki naj bi učečemu se premagal premostiti razkorak med jezikom v učilnici in 
konkretni interakciji z domačim govorcem pri tem uporabljajoč vsaj delno najbolj 
znane in pogoste frazeme.
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Tatjana Vučajnk, Emmerich Kelih 
Es liegt mir auf der Zunge bzw. das Problem der Auswahl für ein 
zweisprachiges thematisches Slowenisch-Deutsch Wörterbuch:  
Grund- und Aufbauwortschatz

Im Beitrag werden die Auswahlkriterien und die Form der Darstellung von 
Phrasemen, die bei der Erstellung des zweisprachigen thematischen 
Slowenisch-Deutschen Wörterbuches: Grund-und Aufbauwortschatz (Kelih/
Vučajnk 2018) zur Anwendung gekommen sind, vorgestellt. Das Wörterbuch 
ist für Erwachsene konzipiert, die Slowenisch als L2- bzw. als Fremdsprache 
erwerben. Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass die kommunikative 
Kompetenz bereits auf der Grundstufe eingeschränkt ist, sofern nicht eine 
bestimmte Anzahl von frequenten bzw. bekannten Phrasemen bekannt ist. 
Daher wurde bei der Erstellung des Wörterbuches versucht einer Reihe von 
Phrasemen in den jeweiligen lexikalisch-semantischen Untergruppen zu 
berücksichtigen, inkl. eines entsprechenden Verwendungskontextes. Geht 
man davon aus, dass Phraseme aus psycholinguistischer Sicht als reproduzierte 
und unproduktive Einheiten anzusehen sind deren Inhalt nicht direkt 
erschlossen werden kann, ist im Kontext der zweisprachigen Lexikographie in 
besonderer Weise auf die fehlende Äquivalenz zwischen den slowenischen und 
deutschen Phrasemen zu achten. Die fehlende Äquivalenz ist darüber hinaus 
als ein graduiertes Phänomen aufzufassen. Bei der Erstellung des 
Wörterbuches wurde vor allem fehlenden 1:1 Entsprechungen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt, zumal diese auch aus fremdsprachdidaktischer 
Sicht eine Herausforderung darstellen.

Schlüsselwörter: Fremdsprachendidaktik; Phraseme;   Grundwortschatz; 
Aufbauwortschatz; Selektionskriterien; Frequenz
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