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Ime
Silvo Šinkovec, D. J., dr. ped. znanosti, psiholog, defektolog in 
teolog, je predavatelj, terapevt, voditelj več seminarjev, šol za starše in 
duhovnih vaj, urednik revije Vzgoja, duhovni asistent DKPS in direktor 
Inštituta Franca Pedička. 

Ko smo leta 1999 praznovali desetletnico 
delovanja Društva katoliških pedagogov Slo-
venije, smo imeli imenitnega gosta, rektorja 
Univerze Sophia iz Tokia. Med predavanjem 
v Ljubljani je povedal tudi to, da se je pred za-
četkom šolskega leta naučil več kot 300 imen 
novih študentov. Zdelo se mu je pomembno, 
da lahko vsakega študenta nagovori z njego-
vim osebnim imenom.
Ime je nekaj zelo posebnega. Ko me nekdo 
pokliče po imenu, vem, da se tiče mene. Tako 
je doma, ko mama pokliče svojega otroka; v 
partnerstvu, ko mož izgovarja ime svoje žene; 
v šoli, ko učitelj izgovarja ime učencev. Pa v 
čakalnici, na ulici, na spletu, v časopisu.
Z imenom se poistovetimo. To sem jaz. Ime 
me identificira. Najde. Odkrije. Na ime se od-
zovemo. Ime predstavlja naše bistvo. Ponava-
di ga radi slišimo, ker čutimo, da nas nekdo 
pozna, upošteva, potrebuje, ceni, ljubi. Včasih 
pa se raje skrijemo in imena ne bi radi slišali. 
Zaradi strahu pred grajo, sramom, obveznost-
mi, odgovornostjo.
Ime lahko izgovarjamo na različne načine: 
spoštljivo, podcenjujoče, s strahom, z grožnjo, 
ljubeče, proseče, jezno, žalostno, veselo. Isto 
ime zelo različno zveni in v srcu tako različno 
odmeva. Izgovarjanje imena ustvarja odnos. 
Barva in ton glasu, čustvo, s katerim je ime 
izgovorjeno, prebudi odgovarjajoči odmev v 
poslušalcu. 
Kaj pa ime, ki ga nosim, pomeni? Vsaka bese-
da ima svoj pomen, o nečem govori, z nečim 
nas poveže. Uporabljamo zelo različna imena, 
v Sloveniji jih je čez 40.000. Nekatera so staro-
slovanska. Večina imen je krščanskih, gre za 
imena svetnikov in biblična imena. Potem so 
tu različna simbolna imena, tuja imena, ime-
na filmskih igralcev, literarnih likov, imena 
živali in rastlin itd. Danes se uporabljajo tudi 
imena, ki ne pomenijo nič, dovolj je le to, da 
so kratka in izvirna.
Nekatera imena nosijo željo, v kaj naj se ose-
ba, ki nosi ime, razvije. Nekatera imena so 
preroška, v sebi nosijo napoved prihodnosti; 

Janez Krstnik je na primer dobil ime zato, 
ker je Bog napovedal, da je usmiljen in se je 
učlovečil. Janez pomeni 'Bog je izkazal svoje 
usmiljenje'. Kristjani so odkrili, da so pokojni 
tudi v nebesih. Da bi bili z njimi povezani, so 
začeli uporabljati imena svetnikov in svojih 
prednikov. Preko imena so se povezovali s kr-
stnim zavetnikom. Mnogi tudi danes čutijo to 
veliko povezanost. Določena imena so posta-
la del hišne tradicije. To se zgodi tam, kjer je 
prisotno dovolj veliko spoštovanje do sebe in 
lastne družine. Tudi izbira imen izraža močne 
družinske korenine.
Včasih svoje identitete nočemo razkriti. Mno-
gi na Facebooku ali drugih omrežjih upora-
bljajo lažno ime. Zakaj? Za lažnim imenom se 
skriva pravi jaz. Uporabljamo krinko, masko, 
psevdonim. Včasih zaradi strahu, včasih zara-
di zavajanja in prevare ali manipulacije.
Ime skrijemo tudi zaradi potrebne zasebnosti, 
osebnega prostora. Ni vse javno, je tudi zaseb-
ni prostor. Iz tega razloga se učimo varovanja 
osebnih podatkov, zato svoje identitete ne 
razkrivamo vsem. Ni vse za javnost. Človek 
potrebuje svoj osebni prostor – zaradi svojega 
dostojanstva, zaradi svoje vrednosti in zaradi 
varnosti.
Kaj pa imena podjetij, društev, šol? Tudi tam 
se lahko marsičesa naučimo. Včasih ime de-
luje propagandno, drugič modrostno, tretjič 
izraža kulturo življenja. Nobeno podjetje ne 
želi, da z imenom ne bi povedalo ničesar. Na 
nekaterih šolah sem doživel, da so iz imena 
šole naredili filozofijo življenja, svojo kulturo, 
svoj slog, razvili svojo identiteto. Ime je posta-
lo navdih za pedagoško delo.
Ko razmišljamo o imenih, se vedno vprašaj-
mo, kaj pomenijo, kaj sporočajo. Vsaka bese-
da nekaj pomeni. Če jo uporabljamo veliko-
krat, je prav, da pomeni prav tisto, kar želimo. 
Ime uporabljamo največkrat, največkrat ga 
slišimo. Naj bodo naša imena sporočilna, pol-
na, navdihujoča, naj prebujajo lepoto in sve-
tost posameznika. 
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