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Literatura in reference  

Delo Opis 

Ferbežar, I.: Kakovost v jezikovnem testiranju: 
misija nemogoče? Jezik in slovstvo. Ljubljana 

2019, 64/3 4. Str. 83 94. 

Članek opisuje sistem preverjanja in potrjevanja 
znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika po 
programu SDTJ in izkušnje z mednarodno 
evalvacijo, po kateri so izpiti iz znanja slovenščine 
dobili znak kakovosti. 

Ferbežar, I., Pirih Svetina, N., in Lutar, M.: The 
Common European Framework of Reference: a 

reference to Slovene. Linguistica LIV/1. Ljubljana 

2014. Str. 277 291.  

Članek podrobno opisuje postopke uvrščanja 
izpitov in učbenikov za učenje slovenščine kot 
drugega in tujega jezika na lestvice SEJA ter 

analizira problematiko v zvezi z njimi. 

Ferbežar, I.: »Izrekam zvestobo moji novi 

domovini Republiki Sloveniji …«: testiranje znanja 
slovenščine kot drugega in tujega jezika v 
Sloveniji. Jezik in slovstvo, 57/3 4. Ljubljana 

2012. Str. 29 45.   

Članek osvetljuje nekatera vprašanja, povezana z 
jezikovnimi zahtevami in testiranjem za uradne 

namene, in prinaša podatke o udeležencih izpitov 
iz znanja slovenščine v zadnjih letih. 

Ferbežar, I., Knez, M., idr.: Sporazumevalni prag 

za slovenščino . Center za slovenščino kot 
drugi/tuji jezik in Ministrstvo RS za šolstvo, 
znanost in šport. Ljubljana . 

Podroben opis jezikovne zmožnosti v slovenščini 
na ravni B  po SEJU, ki prinaša nabor jezikovnih 
funkcij, splošnih in posebnih pojmov ter opis 
slovničnih struktur, relevantnih za to raven. 

Ferbežar, I., in Stabej, M.: Slovene as a second 

Language: infrastructure and language policy. 

Strani jezici 32/3 4. Zagreb 2002. Str. 235 243. 

Članek prinaša pregled jezikovnih zahtev v 
različnih pravnih aktih in predstavlja sistem 
preverjanja in certificiranja znanja slovenščine kot 
drugega in tujega jezika. 

Letna poročila Centra za slovenščino kot drugi in 
tuji jezik 

https://centerslo.si/knjige/letna-porocila/ 

Poročila prinašajo podatke o izobraževanju in 
izvajanju izpitov iz znanja slovenščine po 
programu SDTJ. 

Skupni evropski jezikovni okvir: učenje 
poučevanje, ocenjevanje. Svet Evrope in 
Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Ljubljana . 

https://centerslo.si/wp-

content/uploads/2015/10/SEJO-komplet-za-

splet.pdf  

Izčrpen opis zmožnosti, znanj, spretnosti, 
potrebnih za (jezikovno) sporazumevanje na 

statistično dokazanih  šestih ravneh od A  do 
C . Opisniki so na voljo v  lestvicah, združenih 
po dejavnostih.  

Uradni list Republike Slovenije. 

http://www.uradni-list.si  

 


