Osvežitveni tečaj slovenskega pravopisa
Prepričani smo, da želimo vsi oddati besedila, ki so vsebinsko neoporečna, jezikovna
ustreznost pa jim daje še dodatno vrednost. Zato, če ste se kdaj pri pisanju dopisa vodstvu
fakultete, poročila na ministrstvo, e-sporočila študentom ali pri pripravi ppt-predstavitev
spraševali, kako se pravilno napiše kar koli od spodaj navedenega (in še več):
a) ločila, začetnice, stičnost, alinejni pomišljaj …:
‒

V JGZ Brdo je bilo na dan 10.6.2005 200 zaposlenih, od tega 112 oziroma 53,3% žensk
in 98 oziroma 46,6% moških. → 10. 6. 2005 200 zaposlenih, od tega 112 oziroma 53,3
% žensk in 98 oziroma 46,6 %.

‒

Medtem, ko je v omenjenih deželah /…/ → Medtem ko

‒

Sredstva za upravljanje svoje dejavnosti zavod pridobiva:
-iz proračuna Republike Slovenije__
-s prihodki od plačil uporabnikov storitev__
-s prihodki od najemnin__
-s prihodki od prodaje blaga in storitev…
→ ‒ iz proračuna Republike Slovenije,
‒ s prihodki od plačil uporabnikov storitev,
‒ s prihodki od najemnin,
‒ s prihodki od prodaje blaga in storitev …;

b) sklanjanje, raba zaimkov, določna in nedoločna oblika pridevnika, raba predloga
s/z …:
‒ Čim več je idej, katere moramo ovrednotiti → ki jih
‒ Že konec oktobra je Maister prepričal tedanjega poveljnika mariborskega vojaškega
skladišča, da ni odposlal večjo količino živil …→ ni odposlal večje količine živil
‒ To definiranje obdobja in predstavitev plemstva sem na koncu prvega dela povezala s
ključno tematiko mojega diplomskega dela … → svojega;
c) napake pri ujemanju osebka s povedkom, besedni red, naslonski niz …:
‒ Nezaupanje in nestrpnost je bila že na taki ravni … → sta bila
‒ Hvala vsem, ki sta kakorkoli pripomogli, da je to diplomsko delo nastalo. → vsem, ki
ste/so … pripomogli

‒ Pri tem nas je zanimalo kako redno bi se naj razredne ure po mnenju učencev izvajale
…→ naj bi se;
č) slogovne napake:
‒ oblikoval lastno mnenje in stališče v zvezi z vsebino moje diplomske naloge →
o vsebini
‒ V kolikor bo reforma uspela izpeljati vse začrtane cilje → Če …
 Prav zaradi tega lahko govorimo → Zato …;
d) raba prevzetega besedja namesto slovenskega:
‒ V obdobju socializma postane relativno majhno območje Kopra → razmeroma
‒ Tudi Slovenci imamo konstantno → stalno
‒ Večji del trgovin je bil v tistem času lociran prav na območju mestnega središča. →
umeščen.

in vam ni bilo vseeno, kakšen izdelek daste iz rok, potem je osvežitveni tečaj slovenskega
pravopisa, ki ga pripravljamo na FF UM, kot nalašč za vas.
Tečaj bo vseboval pregled in analizo tipičnih napak z vidika pravopisa (začetnice, ločila,
stičnost …), oblikoslovja (sklanjanje, raba zaimkov, določna in nedoločna oblika pridevnika,
raba predloga s/z …), skladnje (besedni red, naslonski niz …) in besedja (raba prevzetega
besedja namesto slovenskega, terminološka ustreznost …).
Zavedamo se, da je vsako besedilo, ki ga posredujemo javnosti, odraz naše kulture, tudi
jezikovne. Zapisana in govorjena besedila pokažejo, kaj smo, kdo smo ter kako se
znamo in želimo sporazumevati z drugimi. Z ustrezno rabo jezika izražamo spoštovanje
do tistega, s katerim se sporazumevamo. To velja za poslovne dopise, objavo na spletni
strani, e-pošto na eni strani ter strokovne in znanstvene članke, zlasti pa za visokošolske
učbenike na drugi strani.
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