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1. Namen in družbena razširjenost 
2. Upoštevanje uporabnikovih 

potreb/pričakovanj 

O pravopisnem priročniku pri 
Slovencih 



Obvestilnost slov. pravopisa 



Pravopisi od Levca do Toporišiča 

Levec, SP 1899 

Breznik, SP 1920 



Breznik-Ramovš, SP 
1935 

SP 1950       in        SP 1962 



1970  1981  1991  2001 

• SSKJ, 1970  

• Načrt pravil za novi SP, 1981 

• Slovenski pravopis  Pravila, 1991 (dop. 
1994, 1997) 

• Slovenski pravopis  Slovar, 2001 



Dejavniki, ki so vplivali na 
obvestilnost pravopisa 

• ciljni uporabniki (npr. 1899 = šolski učbenik) 

• družbene in zgodovinske jezikoslovne 
okoliščine (purizem, strukturalizem) 

• prisotnost enojezičnega razlagalnega slovarja 
(Pleteršnikov slovar, SSKJ)  

• sestavljavci oz. avtorji zasnove (uredniki 
(Levec), slovničarji (Breznik, Bajec, Toporišič)) 

• gradivski viri (slovarji, listkovno gradivo, 
korpus ) 



Uporabnikom prilagojena 
obvestilnost 

Metode: 

• iskanje dvojničnih oblik v korpusih 
(vozel/vozelj; zaželen/zaželjen); 

• preučitev poizvedb po že spletno objavljenih 
slovarjih („log-file“); 

• preučitev vprašanj, poslanih v spletne 
svetovalnice in na forume. 

 



Normativne zadrege 

  mesta v jezikovnem sistemu, ob katerih je 
uporabnik jezika negotov, in to negotovost tudi 
izrazi.  

RAZLOGI: 

1. govorčeva nepoučenost  

2.  jezikovna neustaljenost  
 
jazz balet jazzbalet džez balet džezbalet
 džezovski balet  jazzovski balet 
 



Empirično ugotavljanje zadreg  

1. 

ŠUSS – Odgovori na 
jezikovna vprašanja: 
moderiran sistem 
odgovorov na 
vprašanja  

(ang. question 
answering system) 

 Ročna kategorizacija besed v Ms Excelu 

2. 

Med.over.net, sekcija 
Al‘ prav se piše?: 

klasični spletni forum 

 

(ang. chatbot, virtual 
agent) 



Prva (= začasna) kategorizacija 

Izhodišča: 
A: Obstoječa dogovorna rešitev je v 
razkoraku z rabo (npr. imena praznikov, 
nagrad). 
B: Normativna določila so prezapletena 
(npr. pravila za vejico). 
C: Normativna določila so preohlapna (npr. 
kje ohranjamo citatnost?). 
D: Novosti v jeziku (e-podpis : eDavki) 





Druga kategorizacija 

2500 ročno razvrščenih vprašanj 

Dopolnitev kategorizacije: 

• pogosta vprašanja jezikoslovcem 
(pravopis.isj@zrc-sazu.si, SlovLit),   

• javne oddaje (Svetovalni servis, Minute za 
jezik) 

• drugi forumi 
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Najpogosteje zastavljena vprašanja 



Spletno mesto 

Kazalnik (17) projektne naloge »Slogovni 
priročnik«: 

 
http://www.slovenscina.eu/Media/Kazalniki/Kazalnik1
7/Kazalnik_17_Slogovni_prirocnik_SSJ.pdf. 

 





Interpretacija 

Normativne zadrege so povezane z izbiro 
leksikalnih enot in njihovih besedilnih funkcij in  

v manjši meri z neustreznostjo obstoječe 
kodifikacije in v večji meri z recepcijo le-te. 

 

Nejasno razmerje med slovarskim in 
priročniškim načinom podajanja informacij. 

  

 



Nabor vprašanj = ogrodje 
spletnega slogovnega priročnika  

Kratko in malo 
(odgovor na zastavljeno 
vprašanje) 

Na dolgo in široko 
(utemeljitev odgovora) 

Za navdušence 
(seznanitev s 
podobnimi primeri in 
povezava na korpus) 



Spreminjanje pravopisnih prikazov  

Pomenskorazlagalni 

slovar 

Pravopisni slovar 

Obvestilnost značilne tipične besedne 
zveze (kolokacije) 

nenavadne zveze, 
dvojnice 
(napake/spodrsljaji) 

Vir gradiva zvrstno uravnotežen 
gradivski korpus 

dobro oblikoslovno 
označen gradivski korpus 

Dejavnost 

uporabnika 

slovar uporabnik 
uporablja pri 
razumevanju in 
tvorjenju besedil  

slovar uporabnik 
uporablja  pri tvorjenju 
besedil 

Aplikacija v 

perspektivi 

integracija slovarja v 
bralnike  besedil 

integracija slovarja v 
urejevalnike besedil 



Perspektive 

Kategorizacija =  
ontologija problematičnih jezikovnih 

vprašanj 

Priročnik, obvestilno prilagojen 
uporabniku  


