
Univerza v Novi Gorici – Slovenistika            Šolsko leto 2008/2009 
Slovenski jezik III – Slovenska skladnja: predava Lanko Marušič, asistentka Alja Ferme 

Predavanja: četrtek 9:00-10:30 v seminarski učilnici 
Seminar in vaje v sredo od 13:00-14:30 v seminarski učilnici 
Domača stran predmeta: http://www.ung.si/~fmarusic/skjIII/ 

 
Dva cilja,  

1. predstaviti skladnjo kot možno področje preučevanja jezika 
2. Predstaviti določene lastnosti in posebnosti slovenske skladnje, predvsem v luči 

univerzalne slovnice: torej pokazati koliko slična in koliko različna je slovenska 
slovnica od univerzalne slovnice 

 
Učni načrt 

- Nekaj splošnega o skladnji – skladenjski ravnini znotraj jezikoslovja 
- Tvorbeno pretvorbena slovnica 

o stavek in stavčna dopolnila 
o vezalno navezovalna teorija 
o k – premik 
o teorija sklona 
o samostalniška zveza 
o pridevniška zveza 
o stavčna fonetika 
o informacijska zgradba 
o pomenoslovje 
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Pravila igre: 

- ocena – ocena za predmet bo sestavljena iz ocene seminarske naloge in ocene izpita.  
 40 %  seminarska naloga 
 30 % kolokvij po koncu 1. + 30% kolokvij po koncu 2. semestra 

• oziroma 60 %  zaključni izpit 
- Pogoj za pristop k drugemu kolokviju je uspešno opravljen prvi kolokvij. 
- Opravljena seminarska je pogoj za pristop k izpitu in k drugemu kolokviju. 
- Drugo: 

o Seminarsko nalogo morate oddati do datuma izpita. Brez seminarske nimate 
dostopa na izpit.  

o Pri pisanju seminarskih nalog pazite na slovnico in pravopis, saj bo tudi to 
vplivalo na oceno. Ocenjuje se prvooddano verzijo seminarske naloge, zato 
nam raje ne pošiljajte napol napisanih verzij. 

o Ne prepisujte seminarjev, ne prepisujte pri izpitu! Goljufanje se takoj opazi in 
še lažje kaznuje. 


