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NASLOV 

 

Primerjava izbranih jezikovnih svetovalnic in preverba skladnosti stališč do posameznih 

značilnosti svetovalnic v stroki in pri uporabnikih 

 

IZVLEČEK 

 

Diplomska naloga se ukvarja z brezplačnimi jezikovnimi svetovalnicami za slovenski jezik, 

torej s ponudniki storitev, ki za uporabnika brezplačno ponujajo različne nasvete glede 

slovenskega jezika in njegove rabe. Glavni del diplomske naloge je razdeljen na dva dela. 

Prvi del vsebuje primerjavo svetovalnic na podlagi vnaprej določenih kriterijev, izluščenih iz 

literature in neodvisno določenih za potrebe naloge (demokratičnost, obhodna moţnost, 

obseg, sestava itd.). Svetovalnice se primerjajo na podlagi dveh vzorcev: petnajstih naključno 

izbranih odgovorov in odgovorov, ki v različnih svetovalnicah odgovarjajo na podobna 

vprašanja oziroma teme (po dve jezikovni svetovalnici skupaj). Drugi del predstavlja analizo 

rezultatov raziskave, ki je z vprašalnikom preverjala stališča (potencialnih) uporabnikov do 

posameznih lastnosti jezikovnega svetovanja in slednja primerjala s pogledi stroke. Rezultati 

analize in ankete so pokazali, da se stališča stroke in uporabnikov v nekaterih primerih 

skladajo, npr. v tem, da naj odgovori ne povedo samo, kaj je prav, ampak svoj odgovor tudi 

razloţijo, celo utemeljijo, v drugih pa ne, npr. stroka meni, da se morajo odgovori razen na 

priročnike sklicevati tudi na druge vire, medtem ko imajo uporabniki priročnike za zadosten 

vir informacij. Uporabniki so z vidika razlagalnosti manj kritični kot stroka. Stroka bi tako 

morala med uporabnike širiti svoj pogled na svetovanje. 

 

KLJUČNE BESEDE: 

 

jezikovne svetovalnice, stališča uporabnikov, primerjava, kotičkarstvo, pisni kotički, 

govorjeni kotički. 
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A comparison of selected language consultancies and a study of the match between the 

language-consulting theory and the attitudes of consultancy users 

 

ABSTRACT 

 

The focus of the thesis is on free Slovene language consultancies, more precisely services 

offering advice on Slovene language and its usage, free of charge. The thesis consists of two 

parts. The first part compares the consultancies on the basis of predefined criteria extracted 

from relevant literature and independently determined for the thesis (democracy, question 

avoidance, scope, structure etc.). The consultancies are compared on the basis of two samples: 

a sample of fifteen randomly selected answers of the selected consultancies, and a sample of 

answers which deal with the same or similar topics in different compared consultancies  (two 

consultancies at a time). The second part presents the analysis of a survey, which used a 

questionnaire to investigate the attitudes held towards individual characteristics of language 

consulting by (potential) consultancy users, and contrasts these with the positions expressed 

with respect to characteristics of language consulting in the theoretical literature.. The 

analysis and survey results suggest that the positions of language-consulting theoreticians 

sometimes converge with those of language-consultancy users, e. g. in the view that answers 

should not only indicate what is ―correct‖, but also explain or even justify their decision. On 

the other hand, whereas the theoretical literature maintains that answers should reference not 

only a limited set of standard  handbooks and manuals but also additional sources, the users 

believe that handbooks contain sufficient information. In terms of the need for explanation, 

the users proved to be less critical than the theoretical literature on language consulting. 

Therefore, it seems that language-consulting theoreticians need to do better at spreading their 

views among language users. 

KEYWORDS: 

 

language consultancies, users‘ attitudes, comparison, language consulting, written consulting, 

oral consulting. 
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1 UVOD 

Vsak govorec slovenščine si kdaj pa kdaj zastavi vprašanje, kako kaj zapisati, izgovoriti, kje 

postaviti vejico idr. Naslov, na katerega v takem primeru lahko naslovijo vprašanje, so 

jezikovne svetovalnice, ki ponujajo za uporabnika brezplačno svetovanje glede rabe 

slovenskega jezika. 

 

Jezikovni kotički se v slovenskem prostoru pojavljajo ţe od konca 19. stoletja (Kalin Golob, 

1996). V jezikovnih kotičkih so se pojavljale razprave o tem, kaj je v slovenskem jeziku 

pravilno, napačno, smiselno, nesmiselno itd. Starejši jezikovni kotički so bili objavljeni v 

časopisih (primer Cvetje, Ljubljanski zvon, Planinski vestnik, Slovenski tisk itd.) (Kalin Golob, 

1996). Današnji, novejši jezikovni kotički se selijo na splet in druge medije. 

 

Dobrovoljčeva in Jakopova (2011) ugotavljata, da govorci knjiţnemu ali standardnemu jeziku 

pripisujemo poseben poloţaj, saj ga prepoznavamo kot edinstveno jezikovno zvrst. Vse druge 

oblike jezika naj bi vrednotili v razmerju do standarda, pri čemer naj bi se kazala 

pomanjkljivost jezikoslovja. Nepoznavanje zakonitosti nestandardnih jezikovnih zvrsti nas sili 

v poloţaj, da standardnega jezika ne preučujemo objektivno, naše presojanje jezikovnih 

zakonitosti še vedno sloni na preţivetih merilih: dobro in slabo, lepo in grdo ter prav in 

narobe (op. cit.). Otresti se je potrebno sodb in mitov o »čistih« slovenskih besedah in da 

negotovega kolebanja glede rabe jezikovnih sredstev osvobodimo tudi jezikovnega 

uporabnika, ki dvomi ne le o lastni jezikovni zmoţnosti, temveč tudi o verodostojnosti 

jezikovnih priročnikov (Dobrovoljc in Jakop, 2011: 17). O poloţaju standardnega jezika 

(oziroma knjiţnega jezika) piše tudi Skubic (2003), ki si postavlja vprašanje, kakšen je 

poloţaj standardnega jezika v vsakdanji rabi (in ne samo v tiskani besedi in v javnih govorih). 

Ugotavlja namreč, da tudi izobraţeni sloj uporablja bolj sproščeno različico standardnega 

jezika (germanizmi, vulgarizmi), saj se zanimajo za vsakdanji svet in ne ţelijo vzvišeno 

lebdeti nad njim. Vprašanje je torej, ali je prihodnost standardnega jezika zagotovljena. Kot 

zaključi Skubic, se kljub vsemu za prihodnost standardnega ni potrebo bati. Hkrati pa se 

sprošča prostor za jezikoslovno izredno zanimivo izkoriščanje semiotične opomenjenosti 

različnih jezikovnih zvrsti (sociolektov, ţanrov) (Skubic, 2003). 



 2 

Naloga jezikovnih kotičkov ni samo opozarjati uporabnike jezika, kaj je »prav« oziroma 

»narobe«, ampak ga predvsem izobraţevati, usmerjati in mu dvigniti njegovo jezikovno 

samozavest.  

 

V diplomski nalogi obravnavam izbrane jezikovne svetovalnice in stališča potencialnih 

uporabnikov do svetovalnic. Izbrane jezikovne svetovalnice, vse za uporabnika brezplačne, 

bom primerjala s pomočjo vnaprej določenih kriterijev in s pomočjo kriterijev, izluščenih iz 

literature. Namen diplomske naloge je dobiti primerjalno ovrednotenje svetovanja 

posameznih jezikovnih svetovalnic in ugotoviti, ali sta pogleda stroke in jezikovnih 

uporabnikov glede svetovanja usklajena.  
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2 DEFINICIJA IN ZGODOVINA JEZIKOVNIH KOTIČKOV 

2.1 Definicija 

Monika Kalin Golob (1996) obravnava različne definicije jezikovnih kotičkov. Omenja 

Toporišiča, ki definira jezikovni kotiček kot »[s]talno rubriko v periodičnih glasilih, ki 

obravnava neustrezne pojave bodisi v samem ustroju jezika bodisi konkretno rabo v danem 

besedilu, dotika pa se lahko tudi duševnostnih ali druţbenostnih zadev, povezanih z jezikom« 

(Toporišič 1992: 76). Havranek (1932) naj bi tovrstna besedila umeščal h kritiki konkretnih 

jezikovnih pojavov, torej na tretje področje, na katerem jezikoslovec prispeva k funkcijski 

razvitosti jezika. Dular (1998) pa po Kalin Golobovi uvršča jezikovne kotičke v osmi 

normativistični postopek jezikovnega načrtovanja v druţbi, tj. gojitev, kar je »posebna skrb za 

skladnost nastajajočih besedil s predpisano normo« (Kalin Golob, 1996: 44). 

 

Svetovalnice, ki bodo v nalogi obravnavane, so v marsičem podobne tako definiranim 

kotičkom, vendar se tudi v marsičem razlikujejo, npr. v mediju, jeziku, pristopu k svetovanju 

itd. Določene definicije se ravno tako ne skladajo s predstavami spletnih svetovalnic, ki jih 

obravnavamo; ŠUSS in Jezikovni svetovalni servis ne obravnavata samo neustreznih pojavov. 

 

Kot bomo videli kasneje (razdelek 2.3), tudi Kalin Golobova ponuja definicije jezikovnih 

kotičkov skozi opis različnih vrst kotičkov, ki so podobni definiranim kotičkom (omenjenih v 

uvodu), vendar se med seboj razlikujejo po pristopu k svetovanju, tematiki (obravnavajo 

slovnična pravila, termine, purizem).  

 

2.2 Zgodovina jezikovnih kotičkov 

Kalin Golobova (1996) v svoji knjigi opiše zgodovino jezikovnih kotičkov. Namen povzetka 

zgodovine je videti, kako se je jezikovno kotičkarstvo razvijalo skozi čas, kakšne pristope k 

svetovanju so imeli, teme, ki so jih obravnavali. Razdelek je v celoti povzet po Kalin 

Golobovi (1996: 144–148).  

 

Zametki jezikovnih kotičkov so segali v konec 19. stoletja, ko je Stanislav Škrabec na 

platnicah mesečnika Cvetje z vrtov sv. Frančiška objavljal svoje jezikovne prispevke. 

Do leta 1945 so za razvoj jezikovnokulturne misli pomembni Borkovi članki v Jutru, ki so 

vplivali na razvoj slovenskega jezikoslovja  
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Po letu 1945 sta še vedno obstajala oba pogleda na jezik, ki sta se konec 60. let izostrila z 

nastopom mladih jezikoslovcev, zbranih pri Gospodarskem vestniku, in v 70. letih z 

Urbančičevo knjigo O jezikovni kulturi. Nasprotovali so skrajnemu purizmu, a niso upoštevali 

posebnih razmer. Borko je namreč ţe v razpravi Skrb za naš jezik z analizo dveh skrajnosti 

slovenskega »romantičnega« in »realističnega« pogleda na jezik opozoril, da je v slovenskih 

jezikovnih razmerah mogoča le srednja pot: pri obravnavi jezikovnih vprašanj upoštevati 

funkcijski vidik, hkrati pa dejstvo, da smo Slovenci jeziku ob osnovi sporočanjski funkciji 

zaradi zgodovinskih okoliščin dali tudi vlogo vrednote in tako ohranjali samobitnost jezika, v 

katerih se je razvijal slovenski jezik. 

 

Češka teorija je vplivala na sprejem izraza jezikovna kultura v širšem, terminološkem smislu. 

Postal je strokovni izraz za načrtno, teoretično poseganje v knjiţni jezik. Ob tem je obstajal 

tudi drugi, v oţjem pomenu imenovan jezikovna kultura. Pomeni raven jezikovnega sporočila, 

njegovo ustreznost normam, določenim za dani jezik.  

 

Prvi jezikovni prispevki, ki bi jih lahko imenovali jezikovni kotički, so se pojavili leta 1909 v 

Ljubljanskem zvonu kot rubrika z naslovom O napakah in pravilih slovenskega pisanja. Od 

leta 1929 do 1932 so izhajali jezikovni kotički − 141 kratkih prispevkov, ki so obravnavali 

posamezne jezikovne nepravilnosti v vsakdanji jezikovni praksi. Leta 1939 se je pojavil prvi 

terminološki kotiček, v Zdravstvenem vestniku je Mirko Černič obravnaval vprašanje 

zdravniškega izrazja. Leta 1940 so bili kratki prispevki v periodičnih glasilih prvič 

poimenovani jezikovni kotiček. Avtor je opozarjal na jezikovne nepravilnosti v prevodih, 

izvirnih knjigah, časopisih itd.  

 

Po drugi svetovni vojni se kotički pojavljajo pogosteje. Nove druţbene razmere so od 

slovenščine zahtevale razvoj na številnih področjih. Aktualno je bilo vprašanje vpliva 

srbohrvaščine. Skupaj z jezikovnim razvojem se je moralo razvijati tudi jezikoslovje, ki je 

bilo v tem času postavljeno pred zahtevno nalogo; kultivirati slovenski jezik na vseh 

področjih njegovega delovanja. Od leta 1946 pa do 1963 je Mirko Rupel v Jezikovnih 

pogovorih poučeval in svetoval, zbujal zanimanje za pravilno in kultivirano rabo knjiţnega 

jezika. Ruplovi pogovori so bili prvi radijski jezikovni kotički in hkrati prvi resnično odmevni 

in priljubljeni. Med letoma 1952 in 1960 je razvoj strok povzročil nastanek številnih 

terminoloških kotičkov. Leta 1965 je začel pisati kotičke Janez Gradišnik. V Delu je objavljal 

rubriko Slovenščina za Slovence, v katerem je predstavljal ozka in skrajna stališča, saj je 
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menil, da lahko slovenščina vse, kar potrebuje, poimenuje z lastnimi sredstvi, zato je izganjal 

tudi besede, ki so ţe bile uveljavljene v slovenščini. Temu so se zoperstavili mladi 

jezikoslovci, ki so v Gospodarskem vestniku (1967–1969) objavljali rubriko Slovenščina v 

gospodarstvu. Kritizirali so skrajna puristična načela. Tak pristop je nadaljeval Tomo Korošec 

v prvih televizijskih jezikovnih kotičkih Pet minut za boljši jezik.  

 

Nadaljuje se tudi vrsta jezikovnih kotičkov, ki jih pišejo strokovnjaki. Prevladala so 

funkcijska načela, ki so bila prilagojena slovenskim jezikovnim razmeram. Ti kotički so bili 

strokovno utemeljeni, avtorji so izhajali iz teoretičnih načel, vendar so strokovni način 

opuščali, ker so se zavedali poljudnosti. To so bili kotički Brede Pogorelec, Janka Modra, 

Toma Korošca, Joţeta Toporišiča, Janeza Dularja. 

 

Ţelje jugoslovanske politike, da bi pojugoslovanila Slovence, so povzročile odziv slovenskih 

jezikoslovcev proti neenakopravnosti slovenščine glede na srbohrvaščino. Od konca 60. let so 

se v jezikovnih kotičkih ob ozkih jezikoslovnih vprašanjih začela pojavljati tudi druţbena in 

politična vprašanja. Svoj vrh so zavzeli v kotičkih Joţeta Toporišiča in Velimirja Gjurina. 

Prispevala sta k uveljavljanju enakopravnosti slovenščine na vseh področjih. 

 

V 80. letih sta izhajala dva kotička v zamejskih časopisih in opozarjala na teţave slovenščine 

izven drţavnih meja.  

 

Sodobne razprave o ogroţenosti slovenščine so prav tako vplivale na avtorje jezikovnih 

kotičkov. V Slovenskem kotičku se je Janez Dular leta 1993 zavzel za zakonsko zaščito 

slovenščine, njegovo delo je nadaljeval Janez Gradišnik, ki je bil prepričan, da je slovenščina 

ogroţena. Jezikovna rubrika Marka Crnkoviča Pet minut za boljši jezik je povzročila drugo 

skrajnost. Crnkovič je nasprotoval kakršnikoli negi jezika in zapisal, da je vsaka beseda, ki jo 

izgovori Slovenec v kateremkoli jeziku, slovenščina (Kalin Golob, 1996: 144–148). Helena 

Dobrovoljc (ustno) ob tem opozarja, da so jezikovni kotički torej očitno sluţili tudi kot 

najhitrejša moţnost odziva na aktualne druţbene dogodke. 

 

V današnjem času se jezikovni kotički selijo na internet in v druge medije. Internet je 

omogočil, da lahko o jezikovnih temah razpravlja vsak.  

 

Diplomska naloga obravnava jezikovne kotičke, ki jih najdemo na internetu.  
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2.3 Vrste jezikovnih kotičkov 

V tem poglavju z namenom predstavitve ozadja predstavljam vrste jezikovnih kotičkov, kot 

jih prepoznava Monika Kalin Golob (1996). Jezikovne kotičke deli na tri kategorije: 

a) splošne,  

b) terminološke, 

c) tendenčne.   

 Splošni jezikovni kotiček  

Ti po Kalin Golobovi (1996) obravnavajo sočasno jezikovno rabo, opozarjajo na nepravilnosti 

in pomagajo uporabniku pri različnih jezikovnih zadregah. Ob zgledih vsebujejo poljubno 

razlago in premik. Avtorji posamezna vprašanja rešujejo predvsem s poljudno slovnično 

razlago ter navajanjem pravopisnih in pravorečnih pravil. Obravnavajo vprašanje prevzetih 

besed (domače pred tujim), pravopis (pravopisne teţave), slovnična vprašanja (napačni skloni, 

besedni red, trpniške tvorbe itd.), stilistična vprašanja.  

 Terminološki jezikovni kotiček  

Ti po Kalin Golobovi (1996) vsebujejo predloge in utemeljitve za boljše strokovno izrazje in 

jih dajejo zainteresirani Terminološki jezikovni kotički so potrdili potrebo po sodelovanju 

med strokovnjaki in jezikoslovci.  

 Tendenčni-nazorski jezikovni kotiček  

V teh so po Kalin Golobovi (1996) avtorji obravnavali primere iz jezikovne prakse zato, da so 

na njih ponazarjali ozkost purističnih pogledov in predstavili funkcijski pogled na jezik. 

Merila premočrtne pravilnosti, logicizma in historicizma naj bi zavirala jezikovni razvoj. Ti 

kotički naj bi zavirali preozko gledanje in namesto teze o enotnem knjiţnem jeziku 

uveljavljajo funkcijski pogled (Kalin Golob, 1996: 147–150). 

 

Svetovalnice, ki bodo zajete v našem vzorcu, lahko verjetno vse opredelimo kot nekakšno 

mešanico splošnih in tendenčno-nazorskih jezikovnih kotičkov, vsekakor pa ne terminoloških.  
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3 O JEZIKOVNIH SVETOVALNICAH UPOŠTEVANIH V TEJ NALOGI 

Poglavje je namenjeno opisu jezikovnih svetovalnic, katerih odgovori bodo v nalogi 

analizirani in primerjani. Opisi so večinoma povzeti po orisih od avtorjev svetovalnic ali so od 

tam citirani. Namen opisa je prikazati, s čim se upoštevane jezikovne svetovalnice ukvarjajo, 

njihov namen, medij, zgodovino svetovalnice idr. 

 

3.1 Govorjeni 

3.1.1 Minute za jezik 

Minute za jezik je televizijska oddaja, ki odgovarja na jezikovna vprašanja različnih gledalcev. 

Predvajana je bila na prvem programu javne televizijske postaje Televizije Slovenije enkrat 

tedensko v poznopopoldanskem času med januarjem 2010 in marcem 2012. 

 

Na spletni strani so svojo oddajo opisali takole:  

»V Uredništvu oddaj o kulturi Televizije Slovenija, ki ga vodi Darja Korez - Korenčan, 

pripravljajo oddajo, ki se ukvarja s praktičnimi primeri jezikovnih zagat, s katerimi se 

pogosto srečujemo. Minute za jezik, vodi jih redaktorica oddaje Nina Cijan, vsak teden 

gostijo po eno od treh strokovnjakinj – jezikoslovk in lektoric: dr. Heleno Dobrovoljc, 

Marto Kocjan - Barle in Joţo Lakovič, ki v petih minutah predstavijo po tri izbrane 

primere. Oddaja je usmerjena v praktično rabo slovenskega jezika in je namenjena 

širokemu krogu gledalcev. Pripravljena je v obliki pogovora, izpostavljeni govorjeni 

primeri so vselej podkrepljeni z grafiko, tako da informacija laţje doseţe gledalce.  

Namen oddaje je gledalce informirati in jim svetovati, kakšna je priporočena in katera 

odsvetovana raba določenih besednih zvez, ponuditi pravilen zgled in ga podkrepiti z 

ustrezno razlago. Minute za jezik poskušajo bogatiti tako govorno kot pisno jezikovno 

kulturo in s tem pripomoči k višjemu jezikovnemu standardu. Pri oddaji lahko sodelujejo 

tudi gledalci – svoja vprašanja in predloge lahko pošljejo na e-naslov 

minutezajezik@rtvslo.si.« 

<http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvoddaje&op=web&func=read&c_id=25543> 

 

Posamezne oddaje so javno dostopne v spletnem arhivu Televizije Slovenije 

<http://ava.rtvslo.si/>.  
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3.1.2 Jezikovni svetovalni servis, gost prof. dr. Marko Stabej 

Po opisu s spletne strani RTV Slovenija je »[s]vetovalni servis prvega jutranjega programa 

[...] izjemno odzivna rubrika prvega radijskega programa. Strokovnjaki z najrazličnejših 

področij: pravniki, zdravniki, gradbeniki, računalničarji in mnogi drugi, odgovarjajo na 

vprašanja poslušalcev.« (http://www.rtvslo.si/podcasts/svetovalni_servis.xml) Svetovalni 

servis vključuje tudi oddaje, posvečene jezikovnim vprašanjem. Na vprašanja odgovarja 

jezikoslovec dr. Marko Stabej. Oddaja poteka tako, da najprej voditeljica in jezikoslovec 

sproţita neko debato, nato sledijo vprašanja, ki jih postavljajo poslušalci v ţivo in odziv 

strokovnjaka na vprašanja. Svetovalni servis je na sporedu od leta 2006. Posamezna oddaja 

traja pribliţno pol ure in vsaka obravnava več jezikovnih vprašanj. Posamezni deli oddaje so 

dostopni na spletu.  

 

3.2 Pisni 

3.2.1 ŠUSS 

Na spletni strani ŠUSS opišejo svojo jezikovno svetovalnico takole: 

»Vse se je začelo jeseni leta 1996 s študentskim debatnim kroţkom Blabla (o jezikoslovju). Redni tedenski 

sestanki, sprva s predavanji, kasneje bolj z debatami, so nam pomagali pri razvijanju številnih idej in 

izvajanju mnogih pobud. Tako je leta 1997 izšla prva številka Blapisa — časopisa študentov splošnega 

jezikoslovja (tako v klasični papirni obliki kot na spletu), ki sta ji v naslednjih letih sledili še dve. Leta 1998 

smo v okviru kroţka začeli pripravljati tudi spletno jezikovno svetovalnico. 

Do ideje za ustanovitev svetovalnice so nas privedla predvsem predavanja profesorja Janeza Orešnika o 

skandinavskih uradih za jezik, pobuda (nekdanjega) kulturnega ministra Janeza Dularja o ustanovitvi 

slovenskega urada za jezik in pa seveda razna ponavljajoča se zagatna povpraševanja znancev o 

najrazličnejših zadevah iz rabe slovenščine.«  <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/zgodovina.html.> 

 

Jezikovna svetovalnica deluje tako, da uporabniki postavijo vprašanje, na katero nato dobijo 

odgovor. Nekoč so odgovarjali študentje splošnega jezikoslovja, kasneje pa so odgovarjali 

diplomirani jezikoslovci. Tako se lahko razloţi spremembe v pristopu k svetovanju med 

časovno oddaljenimi odgovori. Odgovori so dostopni na spletnem naslovu: 

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/index.html>.   
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3.2.2 Al' prav se piše 

Gre za spletno svetovalnico, ki deluje kot del spletnega portala, ki domuje na naslovu 

med.over.net. Svetovalnica deluje od januarja 2004. Uporablja format spletnega foruma, kar 

pomeni, da se na zastavljeno vprašanje lahko odzove kdorkoli. Moderatorka foruma je Nataša 

Purkart, poklicna lektorica, ki poleg uporabnikov tudi sama odgovarja na jezikovna vprašanja. 

Opis, ki ga najdemo na strani foruma, se glasi: »Ste v dilemi, kako pisati, z veliko ali malo 

začetnico, skupaj ali narazen, vejica preveč ali premalo, zakaj vejica? Ugibate o nastanku in 

pravilnem zapisu besede? Niste prepričani, ali je stavek pravilno tvorjen? Imate teţave z 

razumevanjem besedila? Na forumu lahko dobite odgovore na svoja vprašanja ali izmenjate 

svoje mnenje z drugimi.« Spletno mesto shranjuje tudi vsa pretekla vprašanja in odgovore, ki 

so v prostem dostopu. 
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4 PRIMERJAVA NAKLJUČNO IZBRANIH ODGOVOROV JEZIKOVNIH 

SVETOVALNIC 

V tem poglavju s pomočjo vnaprej določenih kriterijev obravnavam naključno izbrane 

odgovore posameznih svetovalnic. Vzorec, ki ga uporabljam, je petnajst odgovorov. Ob 

posameznem kriteriju (bodisi empirični podatki bodisi kriteriji iz literature) bomo primerjali 

nekaj izmed teh odgovorov, pri tem pa se posamezen kriterij nanaša na vse preostale 

odgovore. Preostali odgovori bodo v celoti navedeni v prilogah 1 in 2.  

 

4.1 Empirični podatki 

Hribarjeva (2009) navaja razloge, zakaj se uporabniki odločijo postaviti vprašanje na forumu: 

 uporabnik sprašuje, ker odgovora ne pozna, in sicer: ker ga ne more najti v priročniku; 

ker priročnika nima pri roki; ker priročnikov ne uporablja ali pa po njih ne zna iskati; 

ker mu je laţe postaviti vprašanje na internetu;  

 uporabnik se odloča med dvema moţnostma ali več moţnostmi (Kaj je (bolj) prav?);  

 uporabnik odgovor pozna, vendar ni prepričan, ali je pravi;  

 uporabnik prosi za razlago – za jezikovno rešitev torej ţeli utemeljitev (Hribar, 2009: 

175).  

 

Razlogi so podobni tudi pri ostalih jezikovnih svetovalnicah. 

Vprašanja, ki jih zastavljajo uporabniki jezikovnih svetovalnic, se večinoma začnejo z »Ali je 

prav …?« 

 

Obravnavana vprašanja
1
 v vseh upoštevanih svetovalnicah spadajo med splošne jezikovne 

kotičke, saj obravnavajo teme, povezane s pravopisom (primer (2), ki obravnava pisanje 

praznikov; primer (5), ki obravnava zapis letnic; primer (10), ki obravnava zapis predlogov, 

primer (11), ki obravnava veliko začetnico; primer (14), ki obravnava kratice; primer (21), ki 

obravnava zapis krajevnih imen; primer (33), ki obravnava prepogosto rabo velike začetnice 

znotraj stavka; primer (56), ki obravnava zapis imen časopisov), in teme, povezane s 

slovničnimi vprašanji (primer (8), ki obravnava vprašanje, kateri zaimek, mi ali me, je 

ustrezen v stavku Mojca, Maja in jaz smo pripravili govorni nastop; primer (10), ki 

obravnava rabo predlogov v ali na, primer (19), ki obravnava glagol biti; primer (23), ki 

                                                 
1
 Vsi primeri (tudi nadaljnji) so v prilogi 1. 
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obravnava spreganje glagola plezati; primer (26), ki se ukvarja z rabo pridevnika;primer (31), 

ki obravnava pridevnika letošnji in poleten; primer (57), ki se ukvarja z glagoloma moči in 

morati itd.). 

 

 Al'prav se piše ŠUSS Minute za jezik Jezikovni 

svetovalni servis 

Povprečna 

dolţina 

odgovora 

(besede) 

 < 100  > 300 300
2
 < 400 

Jezikovni 

priročniki 

Jih uporablja Jih uporablja Jih uporablja Jih uporablja 

Jezik Knjiţna 

slovenščina (s 

prvinami 

pogovornega) 

Knjiţna 

slovenščina 

Knjiţna 

slovenščina 

Knjiţna 

slovenščina (s 

prvinami 

pogovornega) 

Preglednica 1: Empirični podatki o naključno izbranih odgovorih 

 

Kot je razvidno iz preglednice 1, je povprečna dolţina odgovora pri forumu Al' prav se piše  

manjša od 100, pri ŠUSS je dolţina odgovora v povprečju daljša od 300 besed, pri oddaji 

Minute za jezik je odgovor dolg v povprečju pet minut, kar je pribliţno tristo besed, pri 

Jezikovnem svetovalnem servisu pa dolţina niha pribliţno od minute do treh minut na 

odgovor, kar je v povprečju manj kot štiristo besed. Vprašanje je, ali dolţina (krajši, daljši 

odgovori) vpliva na demokratičnost, slovnično pravilnost, funkcionalnost odgovorov itd. 

Jezik, ki ga uporabljajo v jezikovnih svetovalnicah, je večinoma knjiţna slovenščina 

(slovenščina, ki upošteva pravila zapisana v jezikovnih priročnikih) s prvinami pogovornega 

jezika (mašila, nekatere besede itd.). Odgovarjalci se največkrat sklicujejo na jezikovne 

priročnike, kot so Slovar slovenskega knjižnega jezika (ur. A. Bajec s sod., SAZU in ZRC 

SAZU, 1970–1991, kasneje ponatisi in elektronska izdaja), Slovenska slovnica (J. Toporišič, 

Obzorja, prva izdaja 1976, zadnja izdaja 2000) in Slovenski pravopis (ur. J. Toporišič s sod. 

SAZU in ZRC SAZU, zadnja izdaja 2001).  

 

                                                 
2
 Do števila besed smo prišli tako, da smo prepisali besedilo in prišli do ugotovitve, da je pet minut pribliţno 300 

besed, isto smo naredili pri Jezikovnem svetovalnem servisu.  
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4.2 Primerjava petnajstih naključno izbranih odgovorov posamezne svetovalnice  

V nadaljevanju bomo preverjali petnajst naključno izbranih odgovorov
3
 iz posameznih 

svetovalnic s pomočjo naslednjih kriterijev: demokratičnost (Marušič in Ţaucer, 2000, 2011, 

Ţaucer in Marušič 2009), obhodna moţnost (Ţaucer in Marušič, 2009), način razlage, 

slovnična pravilnost (Kalin Golob, 1996 in Marušič in Ţaucer, 2000, Verovnik, 2012), 

funkcionalnost odgovora (Kalin Golob, 1996 in Marušič in Ţaucer, 2000). Glede na trditve v 

literaturi imamo lahko nekatere za značilnost »boljšega« pristopa k svetovanju 

(demokratičnost), nekatere za značilnost »slabšega« pristopa k svetovanju (obhodna 

moţnost). Vsi kriteriji so med seboj povezani, zato so si tudi v nekaterih stvareh podobni. 

 

4.2.1 Demokratičnost 

Prvi kriterij je demokratičnost jezikovnih svetovalnic. Kriterij je po člankih Marušiča in 

Ţaucerja (2000, 2011) ter Ţaucerja in Marušiča (2009). Glavna naloga jezikovnega svetovanja 

po Marušiču in Ţaucerju ne sme biti samo odgovarjanje na vprašanja oziroma zavzemanje 

stališč pri debatah, temveč predvsem izobraţevanje uporabnikov. S svetovanjem, ki tudi 

izobraţuje, uporabnikom dvigujemo jezikovno samozavest ter iz njih ustvarjamo samostojne 

in suverene uporabnike jezika. Takšno svetovanje se osredotoča na razlago problema ter 

enakopravno argumentirano predstavitev vseh moţnosti. S tem govorca opremimo z orodjem, 

da se lahko sam odloča, kako naj jezik uporablja. Z drugačnim svetovanjem, pri katerem 

govorce vedno znova podučujemo, kaj je prav in kaj narobe, govorce »vzgajamo v vedno bolj 

nesamozavestne in boječe uporabnike, ki jezikovno svetovanje ne le potrebujejo, temveč so 

od njega pravzaprav odvisni« (Ţaucer in Marušič, 2009: 450). V skladu s tem pogledom 

demokratično svetovanje po Marušiču in Ţaucerju (2011) vse slovnično tvorjene dvojnice 

obravnava kot načeloma enakovredne, ne glede na izvor, zvrst itn. »Pogovorne različice 

recimo predstavi kot sistemske in torej načeloma ―nenapačne‖ različice, ki so vsaj v 

pogovornem kontekstu popolnoma legitimne, ob njihovem vnosu v nepogovorne kontekste pa 

se mora govorec zavedati, kakšen odziv lahko tak vnos sproţi pri povprečnem sogovorcu« 

(Marušič in Ţaucer, 2011: 103). 

 

Izhajajoč s stališča, ki ga zagovarjata Marušič in Ţaucer (2000, 2011) ter Ţaucer in Marušič 

(2009), imamo lahko uporabo izrazov, kot so »prav«, »narobe«, »napačno«, »pravilno«, za 

                                                 
3
 Vsi zgledi, ki jih najdemo v poglavju 4, so pod isto zaporedno številko kot v prilogi 1. 
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znak nedemokratičnega odgovora. V skladu s to predpostavko Marušič in Ţaucer (2000) 

uporabita pojavljanje izrazov »prav« in »narobe« v vprašanjih kot odsev demokratičnosti 

jezikovnih stališč uporabnikov svetovalnic, torej spraševalcev. Tudi v svoji nalogi bom 

pojavljanje teh izrazov privzela za kazalnik jezikovne demokratičnosti, vendar bom za razliko 

od Marušiča in Ţaucerja (2000) z njim presojala demokratičnost odgovorov. 

 

 Al'prav se piše ŠUSS Minute za jezik 

(izsek) 

Jezikovni 

svetovalni servis 

Št. besed oz. št. 

pojavitev besed 

―prav” ali 

―narobe” in 

njunih različic 

30/2 

44/2 

1248/18 

160/1 

71/2 

75/1 

71/1 

24/0 

Preglednica 2: Pojavitev besed "prav" ali "narobe" na število besed v posamezni svetovalnici 

 

Ugotavljali smo, kolikokrat se pojavita besedi »prav« ali »narobe« in njima podobne 

sopomenke na število besed posameznega odgovora. Za vzorec smo vzeli dva odgovora od 

petnajstih pri posamezni jezikovni svetovalnici. Prišli smo do ugotovitve, da pri forumu Al' 

prav se piše večkrat pojavlja beseda prav ali narobe na število besed kot pri ŠUSS, medtem ko 

se pri Jezikovnem svetovalnem servisu pojavlja manj pogosto kot pri oddaji Minute za jezik. 

Pogledali bomo nekaj primerov rabe besed »prav« ali »narobe« pri odgovorih posamezne 

svetovalnice.  

 

4.2.1.1 Al' prav se piše 

Sodeč po vzorcu petnajstih naključno izbranih odgovorov, odgovori v forumu Al' prav se piše 

nimajo demokratičnega načina svetovanja, saj povedo samo, kaj je »prav« oziroma »narobe«. 

Skoraj v vseh odgovorih je uporabljena beseda »prav« oziroma »narobe«, ob tem pa odgovor 

tudi ne poda razlage. To je razvidno v naslednjih primerih, kjer smo poudarili besedi »prav« 

in »narobe« (in vse podobne izraze):  

(1)   Vpr: Zadnjič se je pri večerji vnela debata, kasneje celo kreganje v zvezi s pravilnostjo z Madţarske/s 

Hrvaške proti iz Madţarske ali iz Hrvaške. Fidaplus besedilni korpus je v tej smeri tudi zelo razdeljen.  

Kaj je pravilno?  
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Odg: Pravzaprav je pri Madţarski in Hrvaški pravilna oblika le na Madţarskem oz. na Hrvaškem, temu 

ustrezno tudi z Madţarskega oz. s Hrvaškega 

 <http://med.over.net/forum5/read.php?125,8257103>.  

 

(2)    Vpr: Včasih je veljalo, da se vsi prazniki pišejo z malo začetnico (npr. boţič, novo leto, velika noč, dan    

drţavnosti, dan samostojnosti ...), zadnjič pa sem naletela na eno lektorico (oz. vsaj tako pravi, da je pri 

enem časopisu), ki je trdila, da se prazniki pišejo z veliko -- Boţič, Novo leto ...  

Vem, da so ţe bile debate na to temo, kjer so nekateri zagovarjali, da naj bi se nekateri prazniki (predvsem 

krščanski) pisali z veliko, ampak je kljub temu ostalo pri mali začetnici -- celo voščilnice so večinoma 

popravili ... Ali je na tem področju kaj novega in je SPP kaj spremenjen?  

         Odg: Bo kar drţalo še "po starem", praznike in posebne dneve pišemo z malo začetnico in pravilno je 

pisati boţič, novo leto, štefanovo, valentinovo, silvestrovo idr. 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,6654614> 

 

(14) Vpr: Kako pod uradni dokument (pri podpisu) pravilno zapišemo:  

 v. d. direktorice ali V. d. direktorice  

oz.  

v. d. direktorica ali V. d. direktorica 

        Odg: Vsekakor je pravilen edino zapis v rodilniku, saj je oseba izključno v. d. nekoga. Ob tem je ta oseba 

vedno v. d. osebe po sistematizaciji delovnega mesta, ne osebe, ki zaseda to delovno mesto, zato je to 

vedno v moškem spolu, torej v. d. direktorja. <http://med.over.net/forum5/read.php?125,8107180> 

(5)   Vpr: Primorska, štajerska in dolenjska prestolnica so bile za pomoč prosile ...  

Je zgornji stavek slovnično pravilen?  

Še eno vprašanje: ali lahko rečemo 1991. leta? 

        Odg: Zapis pri letnici je načeloma pravilen, je pa res, da imamo v slovenščini običajno kar zapis leta 1991. 

Ni pa mogoče reči, da je kateri koli od zapisov zaprmej pravilen/napačen. 

        <http://med.over.net/forum5/read.php?125,8164636> 

 

V devetih od petnajstih naključno izbranih odgovorov se pojavljata besedi »prav« oziroma 

»narobe«. (Vsi odgovori se nahajajo v prilogi 1.) 

 

4.2.1.2 ŠUSS 

ŠUSS je v svojih odgovorih primerjalno gledano  po našem naključnem vzorcu odgovorov  v 

večji meri bolj demokratičen od foruma Al' prav se piše, kot je razvidno iz razpredelnice 2. 

zgoraj). Primer takega ŠUSS odgovora je v (17).  

 

http://med.over.net/forum5/read.php?125,8107180
http://med.over.net/forum5/read.php?125,8164636
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(17) Vpr: Enkrat sem poslal mail, v katerem sem protestiral, da se mi zdi, da je to narobe. (Bolj) prav se mi je 

zdelo: Dober časopis ţivljenja ne le zapisuje, marveč ga tudi oblikuje, ali pa Dobrega časopisa ţivljenje ne 

le zapisuje, marveč ga tudi oblikuje… 

         Odg: Če sprašujete, ali je prav v slovenščini, potem je odgovor: ja, je prav. Govorci slovenščine očitno v 

taki zvezi uporabljajo toţilnik in očitno se vsaj avtorjem tega oglasa toţilnik ni zdel napačen. Moram reči, 

da se tudi meni slogan ne zdi slovnično napačen (sledeč mojemu jezikovnemu občutku). Če sprašujete, ali 

je prav v tradicionalni knjiţni slovenščini, potem je odgovor verjetno drugačen. Tu se stvar začne 

komplicirati. Klasična knjiţna slovenščina predpisuje v zanikanih stavkih predmet v rodilniku. Vendar pa 

se knjiţna slovenščina spreminja in ravno toţilnik v zanikanih stavkih je ena od stvari, kjer se 

spreminjanje vidi. Po drugi strani pa ni niti nujno, da je omenjeni slogan primer zanikanega stavka. … 

Pravilnost je, kot rečeno, relativna stvar. Nekaterim se mogoče stavek zdi nesprejemljiv, drugim 

popolnoma v redu. Pri oglasnih sporočilih pa je treba vedno vzeti v račun tudi učinek, ki ga z rabo takšne 

ali drugačne oblike pisec oglasa hoče ustvariti. Včasih z uporabo katere od več moţnih oblik oglaševalci 

ţelijo nagovoriti določeno druţbeno skupino, včasih je njihov cilj zgolj provokacija, kar se pogosto doseţe 

ravno s kršenjem norm, moralnih, etičnih, jezikovnih ...  

    

(20) Vpr: Med vašimi odgovori sem zasledil frazo, ki jo v takšni in podobnih oblikah opaţam v vseh mogočih 

medijih, pa po mojem občutku ni pravilna: 

         "In ker je ta zvezek SSKJ nastal ţe kar lep čas nazaj,..." Mislim, da takšna fraza pomeni smer gibanja, ne 

pa dogodek iz preteklosti. Takšnih primerov je še in še: "...sedem let nazaj sem bil...", "...en teden nazaj 

sem ti pisal...", "...spominjam se en mesec nazaj, ko sem te spoznal..." 

         Odg: O rabi toţilnika v zanikanih stavkih reklamnih sporočil smo nekoč ţe pisali. Odgovor dobite tukaj.     

         Ko govorimo o pravilnosti v jeziku, moramo prej natančno vedeti, o katerem jeziku govorimo. Seveda ne 

mislim na to, da je za vas nepravilni stavek po logiki neskončnosti vesolja skoraj gotovo pravilen v kakem 

jeziku nekje v vesolju, če ţe ne v kakšnem človeškem jeziku, govorjenem na Zemlji (logika, prevzeta po 

knjigi Štoparski vodnik po vesolju). Velika raznolikost jezikov je vidna tudi znotraj jezika samega, saj 

slovenščina ni ena sama, temveč jih na nek način poznamo toliko, kolikor je govorcev slovenščine, pa še ti 

ne govorijo venomer istega jezika. O pravilnosti se običajno govori le v povezavi s knjiţnim jezikom, torej 

jezikom, ki je standardiziran in normiran in ga zato določajo predpisovalni priročniki tipa pravopis. Ko je 

govor o govorjenem, ţivem jeziku, torej slovenščini, kakršno imamo v glavah vsi rojeni govorci, kakršno 

uporabljamo v vsakodnevni komunikaciji, se običajno govori o sprejemljivosti oziroma nesprejemljivosti, 

kot se o njej načeloma lahko izreče vsak rojeni govorec slovenščine. Ker jezik prav vsakega, še tako 

nešolanega govorca uravnava slovnični sistem, so po njegovem sistemu tvorjeni stavki slovnični oziroma 

sprejemljivi, stavki, tvorjeni proti njegovemu sistemu, pa so neslovnični oziroma nesprejemljivi. Deloma se 

seveda tovrstne sodbe med posameznimi govorci razlikujejo. 

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000307.html>  

 

Pogostost pojavljanja izrazov »prav«/»narobe« na število besed je, kot je razvidno iz primera 

(17),  manj pogosto kot pri Al' prav se piše.  



 16 

4.2.1.3 Minute za jezik  

Oddaja Minute za jezik ima delno demokratičen način svetovanja. Osnovno merilo za 

demokratičnost je pogostost pojavljanja izrazov »prav« in »narobe«. Primerjali smo petnajst 

naključno izbranih odgovorov, za ponazoritev pa smo vzeli štiri odgovore, ki so 

reprezentativni za celotno svetovalnico. To so primeri (43), (44), (32) in (35). 

 

(42) Odg: Pravilno sklanjanje besede pljuča. Pri iztočnici pljuča je zapisano, da je to samostalnik srednjega spola 

mnoţine. V šestem sklonu imamo kroţec za nepravilno obliko, poleg tega nekateri namesto pravilno s 

pljuči  uporabljajo s pljučami. Pa ni samo ta oblika, ki je v rabi lahko nepravilna, recimo ena taka je lahko 

tudi v tretjem sklonu, v dajalniku, kjer  nekateri pišejo pljučom namesto pljučem. Zakaj imamo em namesto 

om? Pravilo je namreč; temu pojavu se reče preglas, da moramo za glasovi č, š, š, j, c, ţ in dţ o zamenjati z 

e v nekaterih oblikah in sklonih, zato imamo tu končnico em ne pa om. Napake se dogajajo tudi pri 

mestniku, kjer nekateri rečejo v pljučah namesto v pljučih. Tako da tu so določene teţave. So pa podobno 

tudi s samostalnikoma tla in drva. Tudi ta dva sta mnoţinska samostalnika srednjega spola in pozorni 

moramo biti pri obeh na tretji, peti in šesti sklon. Najprej, če pogledamo tla, recimo tam se dogaja, da 

namesto pravilne oblike k tlom uporabimo tlim, potem v petem sklonu nekateri uporabljajo na tlih, 

namesto na tleh, v šestem sklonu imamo kar dve pravilni obliki; pogostejšo nad tlemi, s tlemi in redkejšo s 

tli in nad tli. Pri samostalniku drva si moramo najprej spet pogledati drvom je pravilna oblika za tretji 

sklon, v petem sklonu o drveh, o drvih. Samostalnik drva je namreč ţe v imenovalniku v dveh oblikah, torej 

naglašen na prvem zlogu ali pa na zadnjem in od tod tudi dvojne oblike. Ravno tako imamo dvojni obliki v 

šestem sklonu, torej lahko kurimo z drvi ali z drvmi. Ledvica so čisto običajni samostalnik ţenskega spola 

ednine tako kot lipa, vendar ker gre za organ, ga nekateri vzporejajo z jetri; ednina: ledvica, dvojina: levici, 

mnoţina: ledvice. Rečemo »Ledvica« so bolna, kar je napačno. To je samo eno vprašanje, povezano s tem 

samostalnikom. Drugo je, da imamo parni organ, torej potem uporabljamo v mnoţini: »Ledvice so bolne«, 

dvojino uporabimo, če hočemo posebej poudariti: Operirali so mu obe ledvici. [Po tonskem zapisu zapisala 

N. K.] 

       <http://tvslo.si/#ava2.82814385;> 

 

 (44) Odg: Kako pravilno sklanjati samostalnike bukev in lestev, kri in gospa. Samostalnika bukev in lestev sta                 

dokaj preprosta, teţava je lahko v imenovalniku ednine, kjer lahko namesto oblike na a uporabimo oblike 

na ev; bukva gl. bukev, lestva gl. lestev. Sklanjamo jih tako kot samostalnik lipa. Razlikuje se v prvem, 

četrtem in šestem sklonu (lestev: lipa, lestev : lipo, z lestvijo : z lipo). Hujša zadrega je z gospo. Gospa je 

poseben samostalnik, samo nekatere končnice se pokrivajo s samostalnikom lipa. Zato je najbolje pogledati 

v Pravopis, kjer so navedeni vsi skloni. Napake so pogoste v dajalniku (pravilno je gospe, nepravilno 

gospej) in v petem sklonu (o gospe, nepravilno je o gospej) in v šestem sklonu (z gospemi, nepravilno z 

gospami). S krvjo je tako, da je tudi posebna,  je edninski samostalnik. Kri lahko sklanjamo samo v ednini 

(kri, krvi, krvi, kri, o krvi s krvjo). Problem je v rabi v šestem sklonu, kjer marsikdo napiše s krvijo namesto 

s krvjo. Vrata se sklanjajo tako kot tipični samostalnik okno (Okna: vrata, oken: vrat,oknom; vratom, okna: 

vrata, pri oknih; pri vratih, z okni; vrati). Res pa je, da se v rabi tudi dogajajo napake, sploh v nekaterih 
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sklonih, med njimi naj omenim tretji, napišejo vratam namesto vratom, potem delajo napake na vratah, to 

se pravi v petem sklonu, mestniku, namesto na vratih in tudi v šestem sklonu z vratami namesto z vrati kot 

je pravilno. To so pogovorne oblike, ki udirajo v knjiţni jezik, kjer jim ni mesta. Samostalnik otrok je 

pravzaprav preprost. Tu se moramo zavedati samo tega, da imamo dve osnovi: otrok – z otroki, ki ji 

dodajamo končnice v večini sklonov, in otroc, ki jo imamo v imenovalniku mnoţine otroci in potem samo 

v mestniku dvojine in mnoţine in tam rečemo;o dveh otrocih, o treh otrocih, teţave z otroki. V šestem 

sklonu mešamo in dajemo tudi v šesti sklon ta c in rečemo z otroci, kar ni pravilno. [Po tonskem zapisu 

zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.82621969;;> 

 

(32) Odg: Kako poimenovati prebivalce in pokrajine, ki so iz krajevnih imen (Cerkno, Cerklje in Cerknica?) Pri 

krajevnih imenih imamo pravila res kar dobro urejena, zato ni večjih teţav, se nam včasih zalomi, ko so ta 

imena podobna. Najprej bi primerjali Cerkno in Cerknico. Cerkno v rodilniku lahko sklanjamo po 

samostalniški ali pridevniški sklanjatvi. Se pravi Cerkno, iz Cerkna, iz Cerknega, potem proti Cerknemu, v 

Cerkno, pri Cerknem, pred Cerknim. Prebivalci so Cerkljani, Cerkljanka, Cerkljani, pridevnik je 

cerkljanski, pokrajina pa Cerkljansko. Pri Cerknici ni kakšnih posebnostih,  rodilnik je iz Cerknice, potem 

proti Cerknici, v Cerknici, pri Cerknici, pred Cerknico. Cerknica; prebivalci so Cerkničan, Cerkničanka 

Cerkničani, pridevnik cerkniški. Tukaj moramo paziti samo, da v Cerknem ţivijo Cerkljani, v Cerknici pa 

Cerkničani in da sta pridevnika cerkljanski in cerkniški. Potem pa imamo še dva kraja, to sta Cerklje na 

Gorenjskem in Cerklje ob Krki. Pri Cerkljah na Gorenjskem imamo premični naglas; Cerklje, iz Cerkelj, 

proti Cerkljam, v Cerklje, pri Cerkljah, pred Cerkljami. Prebivalci so Cerkljan, Cerkljanka, Cerkljani, 

pridevnik cerkljanski. Ime Cerklje ob Krki pa je nekoliko ţivahnejša zgodba. Ta kraj je v leksikonu in v 

Pravopisu zapisan kot Cerklje ob Krki Prebivalci so Cerkljani ali Cerkljanci, pridevnik cerkljanski. 

Domačini s tem niso bili zadovoljni, zato so vztrajali toliko časa, da so dosegli uradno rabo Cerklje ob 

Krki; potem to sklanjamo iz Cerkelj, proti Cerkljam, v Cerklje, pri Cerkljah, pred Cerkljami, prebivalci so 

Cerkljančan, Cerkljančanka, Cerkljančani ali druga različica Cerkljan, Cerkljanka, Cerkljani pridevnik je 

cerkljanski, imena za pokrajino nimajo. Pri predlogih se moramo ravnati po domačinih. Tako predloga na/ 

in  uporabljamo kot domačini; na Bledu, na Vrhniki, na Rakeku, na Jesenicah, v Kopru, v Idriji, v Kranju, v 

Celju, v Mariboru. Če bomo rekli v Rakekih, v Vrhniki ali v Jesenicah  bodo vse vedeli, da tega kraja ne 

poznamo ali pa do smo priseljeni in nimamo stika z domačini.  Zato moramo paziti, kako rečejo domačini. 

[Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.123194946;> 

 

(35) Odg: Enakopravnost med spoloma. Kako naslavljamo ţenske priimke s svojilnimi pridevniki? Gledalka 

pravi, da dovoljujemo spolno diskriminacijo in da ţenske naslavljamo kot npr. gospa Novakova, saj s tem 

nakazujemo, da je ţenska lastnina moškega in bi bilo bolje, če bi se nazivali samo s priimkom. Ta način je 

pri nas uveljavljen ţe od 19. st. Mogoče je res rezultat dolgoletne dominacije moških, da se je ţenska 

prikazovala kot pripadnost moškemu. Danes je to rezultat gospodarnosti v jeziku, ekonomičnosti. Če 

poslušamo komentatorje, ki v naglici govorijo: Mazejeva je dobro pripeljala do cilja. Lahko bi rekli tudi 

Tina Maze. Lahko razumemo oba načina in se v skladu s tem svobodno odločamo za eno ali drugačno 
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obliko. Odločitev je prepuščena govorcu. Veliko je zadreg, s katerimi se uporabniki srečujejo, ko ţelijo 

uveljavljati obe obliki, torej ţensko in moško. Precej teţav je pri naslavljanju večjega števila ljudi; npr ko 

ţelimo nagovoriti gledalce, gledalke, poslušalce, poslušalke. Pojavi se vprašanje, ali je treba pridevnik 

vsakič postavljati pred besedno zvezo; spoštovani gledalci, spoštovane gledalke ali spoštovani gledalci in 

gledalke. Mnoge moti, da damo najprej ţensko obliko in jim zato zveni čudno spoštovani gledalke. Ni pa 

nič narobe, če se zatečemo v nevtralne vode. Raba poševnice je upravičena v manj formalnih oblikah, ko 

smo v stiski s prostorom. Raba poševnica in preponskih obrazil -ka ne prispeva k večji korektnosti k 

obravnavi ţenskega spola To je manj primerno, kot če vse izpišemo ali pa uporabljamo moško obliko. 

Moški spol je nezaznamovan in če ţelimo, zlasti ob nazivanju, pozdravljanju  uporabljati obe obliki, naj se 

pri tem smiselno omejimo na ta samostalnik in pridevnik, ne pa nedosledno kopičit vse te oblike, ker s tem 

odbijamo uporabnika, ki se, v mnoţici povedanega, ne znajde več, kaj je sporočilo. To sporočilo izgubi 

pravo učinkovitost. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.119280227; > 

 

Kot je razvidno iz primerov (42) in (44), je pogostost pojavljanja izrazov »prav«/»narobe« 

večja kot pri primerih (32) in (35). Iz tega lahko sklepamo, da gre pri primerih (32) in (35) za 

bolj demokratičen način svetovanja kot pri primerih (43) in (44). 

 

4.2.1.4 Jezikovni svetovalni servis 

Glede na tu upoštevani kriterij, torej pojavljanje izrazov tipa »prav«/»narobe« je pri 

Jezikovnem svetovalnem servisu večinoma prisoten demokratičen način svetovanja. Primerjali 

smo petnajst odgovorov, za vzorec pa smo vzeli tri odgovore, ki so reprezentativni za celotno 

svetovalnico. 

(46) Odg: Vprašanje je, kje si lahko privoščimo napako. Še vedno mislimo, da kar govorimo spontano, še vedno    

narobe. Če bi silili, da bi dvojino govorili vsak dan, bi delali hudo silo. Če dvojine ne bi rabil nekdo, ki jo 

mora, je slabo, razen če to more. Pri poslušalcih je bolje sprejeto, če pride do sprememb. Veliko bolj je 

vredno, če si kaj rekel in je bilo slovnično pravilno, kot pa, kaj je povedal. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

        <http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

(50) Odg: Naslov oddaje Hudo. Uredništvo jo je izbralo, da bi pritegnili mlade. Ne pomeni hudo kot hudo. 

Primer nora (To je noro). Take besede sprovocirajo. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

         <http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

(60) Odg: Uveljavil se je od- v športnem novinarstvu; odsmučal, odplavat. Če rečem Naš predstavnik je ţe 

odplaval, pomeni, da je naredil svoje. Imamo vrsto glagolov s pripono od. Ne bi glagolov obsodil, da niso 

dobri. Je pa res, da je pretirana raba takih glagolov slaba. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

        <http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 
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Obravnavani primeri (46), (50), (60) kaţejo na to, da se besede »prav«/»narobe« pri Jezikovno 

svetovalnem servisu ne pojavljajo pogosto. 

 

Preverjali smo demokratičnost odgovorov posamezne svetovalnice. Za merilo 

demokratičnosti/nedemokratičnosti smo vzeli pojavljanje izrazov »prav«/»narobe« na število 

besed. Z omenjenim kriterijem smo videli, v kolikšni meri se te besede pojavljajo pri 

posamezni svetovalnici. 

 

4.2.2 Funkcionalnost odgovorov 

Naslednji kriterij je funkcionalnost odgovora jezikovnih svetovalnic. Kriterij je povzet po 

Kalin Golobovi (1996) ter Marušiču in Ţaucerju (2000). Kriterij demokratičnosti je upošteval 

pogostost pojavljanja izrazov »prav« in »narobe«, medtem ko kriterij funkcionalnost 

odgovora preverja tudi, ali odgovori stvari razlagajo. Prisotnost razlage bomo torej omejili na 

podlagi izrazov »prav« in »narobe«. Razlago bi bilo mogoče imeti tudi drugje, mi smo se 

omejili na prisotnost oz. odsotnost razlage na podlagi teh izrazov, ker se tako najlaţje 

pribliţamo objektivnosti.  

 

»Jezik se prilagaja glede na potrebe besedne umetnosti, publicistike, vsakdanjega občevanja. Osnovni namen 

jezika je sporazumevanje. Govorjena ali napisana besedila morajo biti razumljiva tistemu, komur je 

namenjeno. Jezik ne sme ostati tog in zaprt. Tujke ne pomenijo nujno nesreče za jezik, ampak lahko tudi 

obogatitev. Pravopis ni zakonodajalec, temveč svetovalec, saj ne more dohajati jezikovnega razvoja, saj 

preredko izhaja. Jezikovni kotički naj se ne zadovoljujejo s prav-narobe, ampak to tudi razloţijo.« (Kalin 

Golob, 1996: 8285) 

 

Jezikovne svetovalnice naj javnost tudi izobraţujejo, usmerjajo itd. »Glavna naloga takega 

servisa je namreč izobraţevanje in opismenjevanje uporabnikov, spodbujanje njihove 

jezikovne samozavesti.« (Marušič in Ţaucer, 2000: 276)  

 

4.2.2.1 Al' prav se piše 

Forum Al' prav se piše ima večinoma kratke odgovore. Vzeli smo vzorec treh odgovorov, ki 

je, kot lahko sklepamo, reprezentativen in so torej sklepi posplošljivi na posamezno 

svetovalnico kot celoto. 

(7) Vpr: Katero besedo uporabiti namesto aţuren (npr. aţurni podatki) oz. aţurirati (npr. aţurirati spletno stran)? 
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        Odg: Aţurni podatki lahko tudi ostanejo, ker teţko najdemo primerno ustreznico. Pri spletni strani pa je 

povsem v redu reči, da je stran prenovljena, posodobljena ipd. Ampak podatke pa res lahko samo 

aţuriramo, meni trenutno ne pade na misel kaj uporabno primerljivega. 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,8159263> 

(8) Vpr: Kako je prav mi ali me pri stavku:  

      Mojca, Maja in jaz smo pripravili govorni nastop o zgodovini pisave. 

     Odg: V tem primeru je pravi zaimek mi, če se ne ve, katerega spola je jaz. Če pa bi to bilo npr. v nekem spisu 

in bi bilo iz spisa razvidno, da je jaz ţenska, bi bil pravi zaimek me. 

   <http://med.over.net/forum5/read.php?125,8155790> 

 

(9)  Vpr: Pojavljanje medveda v Dolenjskem območju. Ministrstvo skuša zaščititi rejce drobnice pred škodami, 

ki jih povzroča medved. Število škod, ki jih medved povzroča, se povečuje.  

Pojavljanje na območju ali v območju? A se škoda rabi tudi v taki mnoţinski obliki? 

            Odg: Pravilno bi bilo na tem in tem območju, območje se piše z malo začetnico. Bi pa bilo pravilno, če bi 

zapisali: na Dolenjskem. Škode so verjetno ţargon iz zavarovalništva, predvidevam, da škode v mnoţini 

pomenijo 'škodni zahtevki', drugače pa pišemo in govorimo o škodi.  

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,8153341> 

 

Odgovori (7), (8) in (9), kjer bralci sprašujejo o primernosti besede, ustrezni obliki zaimka, 

ustreznem predlogu in ustreznosti mnoţinske rabe, niso funkcionalni, saj razlagajo samo na 

način »prav«/»narobe«, vendar ne utemeljijo svoje izbire. Če vzamemo primer (9), odgovor 

pove samo, kateri predlog je pravilen, razlogov za pravilnost rabe predloga pa ne poda. Enako 

velja tudi za odgovora (7) in (8). Takšen odgovor bralca ne izobraţuje. Funkcija jezika naj 

bralca vzgaja v samozavestnega uporabnika, tukaj ni izpolnjena, ker daje uporabniku občutek, 

da je njegovo znanje slovenščine nezadostno.    

 

4.2.2.2 ŠUSS 

Drugače kot smo v prejšnjem razdelku ugotovili za forum Al' prav se piše, pa je pri 

svetovalnici ŠUSS. Odgovori so navadno daljši (tudi po več strani) in v svoji razlagi 

funkcionalni, saj ne povedo samo, kaj je domnevno »prav« in »narobe«, ampak podajo tudi 

več rešitev in bralcu dajo moţnost, da se sam odloči, kaj bo uporabil. Ena izmed izjem med  

naključno izbranih odgovorih je primer (18), kjer samo podajo razlago, kot jo najdemo v   

Slovarju tujk. Pri ostalih naključno izbranih odgovorih je prisotna tudi razlaga, ozadje 

problema itd. Takšen način razlage bralcev ne vzgaja v pasivne in nesamozavestne 

uporabnike slovenščine, ampak jih usmerja, da o jeziku aktivno razmišljajo.  
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(18)   Vpr: Prosim če mi poveste, kaj je to INUNDACIJA? 

   Odg: Po Verbinčevem Slovarju tujk beseda 'inundacija' pomeni 'povodenj, poplava', izhaja pa iz latinskega 

inundatio (z istim pomenom).  

  <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000315.html> 

 

(19)   Vpr: Kaj mislite o besedni zvezi: Da bi vama ţivljenje bilo ena sama, ljubezni polna pesem.  

Se piše bilo ali bila? 

    Odg: V odgovor na vaše vprašanje vam pošiljam kar star odgovor (sicer dosegljiv tudi v arhivu na    

našem spletišču), ki obravnava isto temo, čeprav izhodiščno z drugim primerom. Je pa razmišljanje 

prenosljivo tudi na vaš primer. Instant odgovor pa bi bil, da sta gotovo moţni obe navedeni različici; po 

eni razlagi vsaka pač s svojo logiko oziroma stavčno razčlembo, po drugi zaradi nekakšne "izbirne" 

moţnosti ujemanja vezi (nepolnopomenske rabe glagola 'biti') ali z osebkom ali z določilom (obe razlagi 

sta sicer bolj intuitivni oziroma jezikoslovnoteoretično (še) nepretreseni).  

  <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000306.html> 

 

(22)    Vpr: Kako je pravilno:  

    čaroBna palčka ali čaroVna palčka? 

   Odg: Sodeč po Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (SSKJ) je v rabi oboje. Ker je eden pomenov besede 

'čaroben' razloţen kot 'čaroven', lahko sklepamo, da sta besedi (vsaj delna) sinonima. Kot mi je razloţil 

kolega iz ŠUSS-a, naj bi nekateri ločevali 'čarovno palčko' (tj. s katero se čara) od 'čarobnega večera' (tj. 

ki je KOT ...), kar bi pomenilo, da jim 'čaroben' pomeni le prvi pomen, opisan v SSKJ. Poleg tega 

označuje SSKJ 'čaroben' kot izrecno knjiţno besedo, po čemer lahko sklepamo, da to ne velja 'čaroven'. 

'Čaroven' je torej bolj splošna različica od besede 'čaroben'. Je pa treba dodati, da tega razlikovanja očitno 

ne čutijo (čutimo) vsi govorci slovenščine. To seveda ne pomeni, da je naše znanje slovenščine 'slabše', le 

da imamo pač nekatere stvari v besedišču urejene drugače, da med dvema stvarema ne delamo razlike. 

Očitno to razlikovanje za nas ali pa v okolju, kjer smo besedi 'pobrali', ni bilo dovolj pomembno, da bi se 

ohranilo. Tovrstna razlikovanja se v jeziku načeloma vzpostavljajo in opuščajo dokaj pogosto, so del 

naravnega jezikovnega preurejanja na ravni besedišča. 

     Podobne (skoraj) enakovredne dvojnosti kot pri 'čaroven' in 'čaroben' pa ni pri poimenovanju lastnika oz. 

uporabnika te palčke. SSKJ sicer navaja tako 'čarovnika' in 'čarovnico' kot 'čarobnika' in 'čarobnico', 

vendar slednji poimenovanji označi kot zastareli (lahko dodam, da tudi sam za 'čarobnico' in 'čarobnika' 

še nisem slišal).  

   <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000317.html>. 

 

Kot je razvidno iz primera (22), odgovor pove, kakšna je razlika med besedama čaroven in 

čaroben, in pri tem poudari, da te razlike ne čutijo vsi govorci slovenščine. Dvojnice so 

obravnavane enakovredno. Enako velja tudi za primer (19). 

 



 22 

4.2.2.3 Minute za jezik 

Nekateri odgovori oddaje Minute za jezik gledalca usmerjajo k razmišljanju in ga 

izobraţujejo, drugi zgolj naštevajo dejstva. Ti, ki zgolj naštevajo dejstva, so pri svojih 

odgovorih usmerjeni samo na standardno slovenščino. Nekje se torej izraţa funkcionalen 

način odgovarjanja, drugje ne. Iz tega lahko sklepamo, da Minute za jezik kot svetovalnica  

nima izdelanega enotnega pristopa k svetovanju. Čeprav lahko sklepamo, da stremijo k čim 

bolj funkcionalnemu odgovarjanju, pa bi lahko iz tega stanja sklepali, da odgovori niso prav 

dobro pripravljeni in funkcionalnost zato razmeroma pogosto izostane. Vzeli smo vzorec treh 

odgovorov od petnajstih, ki smo jih analizirali, ki je, kot lahko sklepamo, reprezentativen za 

celotno svetovalnico. 

 

(38) Odg: Kako sklanjati ime Klemen? V Pravopisu sta moţna oba načina Klemna, Klemena. Klemen, Klemena 

je na prvem mestu, na drugem je Klemen, Klemna. Ta druga oblika je prišla v Pravopis pod vplivom rabe. 

Sicer pa se je Klemen pregibal po premičnem naglaševanju. Če hočemo obdrţati premično naglaševanje, 

bomo pregibali Klemena, če sledimo smernicam, bomo sklanjali Klemna, ker nam to Pravopis omogoča. 

Ime Fedja se lahko sklanja po drugi moški sklanjatvi in pa prvi moški sklanjatvi  Končnice pri drugi moški 

sklanjatvi so enake kot pri samostalnikih ţenskega spola na a; Fedja, Fedje, Fedji, Fedjo, o Fedji, s Fedjo. 

Vendar če sklanjamo ta imena na a po prvi moški sklanjatvi, jih sklanjamo; Fedja, Fedja, Fedju, Fedja, o 

Fedju, s Fedjem, tu moramo biti pozorni, da zaradi preglasa to se pravi črke j v osnovi, o preimenujemo z e 

in namesto om uporabljamo em. Večja zadrega pri moških imenih, ki se končajo na a, je pri svojilnih 

pridevnikih. Vemo, da ţenska imena na a imajo tvorjeno svojilno obliko z in; Ana, Anin. Pri moških je 

nepravilno, če tvorimo svojilno obliko z in, ampak z ev; Fedjev, Mitjev. V rabi pri imenih na a jemljemo 

nekatere sklone iz druge moške sklanjatve, nekatere iz prve moške sklanjatve, in tako lahko gremo k Fedji, 

gremo pa s Fedjem. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.85934019;;> 

 

(35) Odg: Enakopravnost med spoloma. Kako naslavljamo ţenske priimke s svojilnimi pridevniki? Gledalka 

pravi, da dovoljujemo spolno diskriminacijo in da ţenske naslavljamo kot npr. gospa Novakova, saj s tem 

nakazujemo, da je ţenska lastnina moškega in bi bilo bolje, če bi se nazivali samo s priimkom. Ta način je 

pri nas uveljavljen ţe od 19. st. Mogoče je res rezultat dolgoletne dominacije moških, da se je ţenska 

prikazovala kot pripadnost moškemu. Danes je to rezultat gospodarnosti v jeziku, ekonomičnosti. Če 

poslušamo komentatorje, ki v naglici govorijo: Mazejeva je dobro pripeljala do cilja. Lahko bi rekli tudi 

Tina Maze. Lahko razumemo oba načina in se v skladu s tem svobodno odločamo za eno ali drugačno 

obliko. Odločitev je prepuščena govorcu. Veliko je zadreg, s katerimi se uporabniki srečujejo, ko ţelijo 

uveljavljati obe obliki, torej ţensko in moško. Precej teţav je pri naslavljanju večjega števila ljudi; npr. ko 

ţelimo nagovoriti gledalce, gledalke, poslušalce, poslušalke. Pojavi se vprašanje, ali je treba pridevnik 

vsakič postavljati pred besedno zvezo; spoštovani gledalci, spoštovane gledalke ali spoštovani gledalci in 
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gledalke. Mnoge moti, da damo najprej ţensko obliko in jim zato zveni čudno spoštovani gledalke. Ni pa 

nič narobe, če se zatečemo v nevtralne vode. Raba poševnice je upravičena v manj formalnih oblikah, ko 

smo v stiski s prostorom. Raba poševnica in preponskih obrazil -ka ne prispeva k večji korektnosti k 

obravnavi ţenskega spola To je manj primerno, kot če vse izpišemo ali pa uporabljamo moško obliko.  

Moški spol je nezaznamovan, in če ţelimo zlasti ob nazivanju, pozdravljanju  uporabljati obe obliki, naj se 

pri tem smiselno omejimo na ta samostalnik in pridevnik, ne pa nedosledno kopičiti vseh teh oblik, ker s 

tem odbijamo uporabnika, ki se v mnoţici povedanega ne znajde več, kaj je sporočilo. To sporočilo izgubi 

pravo učinkovitost. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.119280227;> 

 

(36) Odg: Besede, ki so se na izrazni ravni podobne. Besede doktorand, diplomant. Na to vprašanje najlaţje 

odgovorimo, če pojasnimo pomen obeh besed, ki jih naši slovarji poznajo. Diplomant pomeni ―tisti, ki je 

diplomiral‖, doktorand pa je ―tisti, ki se pripravlja na doktorat‖. Res je nekoliko nelogično, zakaj nimamo 

besed doktorant in diplomant, ampak uveljavili so se drugi izrazi. Za tistega, ki se pripravlja na diplomo, je 

absolvent, in tisti, ki je ţe doktoriral, je doktor. To je neka posebnost, mogoče je nelogična, ampak tako se 

je uveljavilo v praksi in tako ţivi. Res pa je, da se pojavlja precej napak ob zamenjavi teh d-jev in t-jev in ni 

nič narobe, če koga, ki tega ne ve, tudi opozorimo. Besedi številčen in številen. Ti besedi sta paronima; 

besede, ki so si pomensko različne, se na izrazni ravni razlikujejo v glasu ali črki. Številčen se nanaša na 

števila, uporabljamo ga kot številčni del tipkovnice, številčen se nanaša na veliko količino nečesa, na veliko 

količino neke snovi ali pa tistega, kar štejemo, torej če uporabimo v stavku mesto je znano po številnih 

prireditvah. Oba pridevnika se včasih uporabljata ob istem samostalniku (prednost). Izkoristili so svojo 

številno prednost in imajo številne prednosti. Spomladi in pomladi je enako. Pravzaprav je oboje enako, le 

to je, da sta oba prislova, ki sta bila znana ţe v naših najstarejših slovarjih V zadnjem času se malo bolj 

uveljavlja spomladi, pomladi pa slovarji kategorizirajo kot zastarelo besedo. V rabi še vedno opaţamo obe. 

Besedi dopoldan in dopoldne se razlikujeta pa svoji besedni vrsti; dopoldan je samostalnik, dopoldne je 

prislov. Samostalnik je čas od jutra do poldneva, prislov, ko se vprašamo kdaj. V rabi obe besedi pogosto 

zamenjujemo, če pa pogledamo Pravopis, pa vidimo, da naj bi kot samostalnik uporabljali samo obliko 

dopoldan in kot prislov dopoldne, res pa je, da je to je tudi stvar uporabnikov in njihovega jezikovnega 

občutka. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.116467604;> 

Način odgovarjanja v primerih (38) je nefunkcionalen. Odgovor (38) pove zgolj, kako se 

pravilno sklanja imena, kot so Klemen, Fedja, razlogov, zakaj je tako, pa ne poda, ampak 

zgolj našteva pravilne oblike, ne poda pa širšega konteksta. Enako velja za primer (36). 

Funkcionalen način odgovarjanja pa lahko najdemo pri primeru (35), ki obravnava 

enakopravnost med spoloma. V tem primeru odgovarjalec ne našteva samo pravilnih rešitev, 

ampak pove tudi, da je odločitev o spolu prepuščena govorcu. Tukaj je odgovor bolj 

funkcionalen. Primer (35) je torej bolj funkcionalen, razloţi bolj obširno kot primera (38) in 

(36).  
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4.2.2.4 Jezikovni svetovalni servis 

Jezikovni svetovalni servis večinoma poda odgovor, ki je funkcionalen v razlagi. To je 

razvidno tudi iz primerov, kjer odgovarjalec obrazloţi svojo izbiro in hkrati pusti uporabniku, 

da sam pride do rešitve. Vzeli smo vzorec treh odgovorov, ki je reprezentativen za celotno 

svetovalnico. 

 

(47) Odg: Mogoče so nevihte oziroma moţne so nevihte. Pravopis ne mara pridevnika moţen. Čeprav se ne ve,  

zakaj. Moţno je oboje. Čeprav je mogoče splošnejši. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

        <http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

 

(48) Odg: Pravopisnega pravila v zvezi s vrstnim redom priimkov ni. Tukaj gre bolj po občutku, običajnejše je,  

da pristaviš nov priimek k dekliškemu. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.]  

<http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

 

(49 ) Odg: Beseda performen. Ljudje neke besede ne razumejo. To je nekdo, ki nastopa v dogodkih, ki niso 

glasbeni. Te besede se ne da nadomestiti. Nastopač pomeni drugo (to je negativen prizvok). [Po tonskem 

zapisu zapisala N. K.] 

        <http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

Kot lahko vidimo v primerih (47), (48), (49), kjer poslušalci sprašujejo o uporabi besed možen 

in mogoč, o vrstnem redu priimkov in o besedi performen, poskuša odgovarjevalec tudi 

razsvetliti dani problem, in ne samo povedati, kaj je »prav«. Odgovori upoštevajo tudi 

jezikovno intuicijo govorcev. Kot je razvidno iz primera (49), strokovnjak ne pove le, kaj 

beseda performen pomeni, ampak tudi podrobneje razloţi pomen besede. Pri tem upošteva 

dejstvo, da so nekatere besede za uporabnike nerazumljive, zato prihaja do nejasnosti. 

Poslušalca poskuša vzgajati v samozavestnega uporabnika slovenščine, ki ne razmišlja samo, 

kaj je »prav« in »narobe«, ampak predvsem, zakaj je tako. Enako velja tudi za primer (47) in 

(48). 

 

Preverjali smo, ali so odgovori pri posameznih jezikovnih svetovalnicah funkcionalni ali ne. 

Videli smo, katere jezikovne svetovalnice le povedo, kaj je pravilno, in v katerih odgovori 

predstavijo širši kontekst problema.  
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4.2.3 Obhodna moţnost 

Tretji kriterij, s katerim primerjamo jezikovne svetovalnice, je obhodna moţnost. Kriterij je 

povzet po Ţaucerju in Marušiču (2009). Avtorja v svojem članku govorita o konkretni 

svetovalnici in tudi navajata primer iz nje. 

 

»Namesto izbire med moţnostma, po katerih sprašuje spraševalec, mu odgovarjalec ponudi tretjo moţnost. 

[...] Namesto da bi spraševalcu pojasnili, kakšen problem tiči za njegovim vprašanjem, je za spraševalca 

namreč pogosto laţje in precej hitreje, če ponudi neko tretjo moţnost, ki se vprašanju izogne (na strani 

najdemo celo primer, kjer se treh moţnosti, ki jih je ponujal spraševalec, odgovor sploh ne dotakne, ponuja 

le četrto moţnost, ne da bi razloţil, zakaj je ta boljša ali slabša od spraševalčevih). Ponujanje obhodne 

moţnosti – vendar vedno s hkratno razlago izvirnih moţnosti – se zdi smiselno, če spraševalec 

neposrednejšo moţnost eksplicitno zavrača, češ da se mu ne zdi ustrezna, ali pa kot dodatna moţnost ob bok 

razlagi izbire med prvima moţnostma.« (Ţaucer in Marušič, 2009: 451) 

 

Obhodne moţnosti, ki je v literaturi predstavljena kot negativen način svetovanja, pri večini 

odgovorov ni; primer Priloga 1. Ne najdemo ga torej pri Al' prav se piše, ŠUSS, Minutah za 

jezik, Jezikovnem svetovalnem servisu. Sklepamo lahko, da takšnega načina razlage 

uporabniki večinoma ne uporabljajo. Vidimo, da je kriterij obhodna moţnost kot tak 

neuporaben za našo analizo. Vzeli pa smo ga, da bi lahko preverili, v kolikšni meri se 

obhodna moţnost sploh pojavlja pri obravnavanih svetovalnicah. 

 

4.2.4 Način razlage 

Naslednji kriterij je način razlage. Opredelimo se na to, kako posameznik razlaga v 

jezikovnih svetovalnicah; kakšen pristop ima do svetovanja; kako so sestavljeni njegovi 

odgovori. Opazovali smo, ali svetovalec razlaga samo na način »prav«/»narobe« ali pa svojo 

odločitev tudi utemelji; ali upošteva jezikovno intuicijo govorcev, piscev slovenščine. 

Zanimalo nas je, ali bralca poučuje o jeziku; na kakšen način se opredeli do posamezne 

jezikovne tematike; kakšen način razlage ima (sestava odgovora) ipd. 

 

Način razlage je pri posameznih jezikovnih svetovalnicah različen. Iz do sedaj obravnavanih 

kriterijev je razvidno, da ostre ločnice med enim in drugim načinom odgovarjanja ni. 
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4.2.4.1 Al' prav se piše 

Forum Al' prav se piše navadno začenja odgovor z rešitvijo problema, včasih povedo tudi 

primere, ki so večinoma iz priročnikov. Za ponazoritev smo vzeli tri odgovore od petnajstih, 

ki smo jih analizirali. 

 

(8)    Vpr: Kako je prav, mi ali me pri stavku:  

Odg: Mojca, Maja in jaz smo pripravili govorni nastop o zgodovini pisave. 

         V tem primeru je pravi zaimek mi, če se ne ve, katerega spola je jaz. Če pa bi to bilo npr. v nekem spisu in  

bi bilo iz spisa razvidno, da je jaz ţenska, bi bil pravi zaimek me.  

       <http://med.over.net/forum5/read.php?125,8155790> 

 

(13) Vpr: Imeli bomo kombiniran ali kombinirani oddelek otrok? 

       Odg: Tako je, v tem primeru je pravilen izključno vrstni pridevnik. 

         <http://med.over.net/forum5/read.php?125,8115481> 

 

(14) Vpr: Kako pod uradni dokument (pri podpisu) pravilno zapišemo:  

v. d. direktorice ali V. d. direktorice  

oz.  

v. d. direktorica ali V. d. direktorica 

         Odg:Vsekakor je pravilen edino zapis v rodilniku, saj je oseba izključno v. d. nekoga. Ob tem je ta oseba 

vedno v. d. osebe po sistematizaciji delovnega mesta, ne osebe, ki zaseda to delovno mesto, zato je to 

vedno v moškem spolu, torej v. d. direktorja.  

       <http://med.over.net/forum5/read.php?125,8107180> 

 

Kot lahko vidimo pri primeru (8), v katerem bralec sprašuje o zaimku me oziroma mi, 

odgovarjalec pove rešitev problema, vendar samo z obrazloţitvijo, ki jo najdemo v 

priročnikih. Jezikovne intuicije uporabnikov ne upošteva. To je razvidno pri primeru (13), 

kjer uporabnik sprašuje, ali je pravilno kombiniran ali kombinirani, on odgovori samo, da je 

pravilen vrstni pridevnik, vendar ne pove, zakaj je tako, kako je do tega prišlo. Lahko bi mu 

pojasnil, zakaj je po njegovem mnenju določna oblika pridevnika pravilna, nedoločna pa ne. 

Obrazloţil bi mu lahko tudi ozadje uporabe pridevnika. Podoben način razlage je opazen tudi 

pri primeru (14) in drugih naključno izbranih odgovorih.  
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4.2.4.2 ŠUSS 

Sodeč po našem vzorcu petnajstih naključno izbranih odgovorov pri ŠUSS, odgovarjalci tu  

svoje odgovore tudi utemeljijo, predstavijo ozadje tematike. 

 

Kot lahko vidimo v primeru (23), kjer uporabnik sprašuje, kako se sklanja glagol plezati, 

odgovarjalec ne pove, katera oblika spregatve je pravilna, ampak tudi razloţi, zakaj je glagol 

teţaven, kakšen je izvor glagola itd. Odgovarjalec omeni, da obstajajo tudi glagoli, pri katerih 

sta mogoči obe obliki (npr blebetam/blebečem). Pri tem ene dvojnice ne obravnava kot 

»napačne« oziroma »pravilne«. Enako se kaţe tudi v primerih (23) in (25). Upoštevajo tudi 

dejstvo, da niso vsi uporabniki slovenščine enako podučeni o slovenskem jeziku (pravilih 

slovenske slovnice). To je razvidno iz obravnavanih primerov spodaj, kot na primer (23), kjer 

odgovarjalec upošteva dejstvo, da je spreganje besede plezati teţavno za večino uporabnikov, 

ki niso poučeni o pravilih slovenske slovnice.  

 

(23)    Vpr: Zanima me, kako spregati glagol "plezati". 

               Odg: Verjetno se niti ne zavedate, kako teţko vprašanje ste postavili. Če vam odgovorim samo s stališča 

preskriptivne slovnice, bi bil odgovor naslednji. Glagol 'plezati' se pač ne more spregati na isti način kot 

glagol 'kazati', taka je ustaljena raba. Torej 'kažem, kažeš, kaže itd.' so sprejemljive oblike v slovenščini, 

medtem ko 'pležem, pležeš, pleže itd.' niso. Glagol 'plezati' se sprega samo kot 'plezam, plezaš, pleza'. 

           Obstajajo pa glagoli, pri katerih sta moţni obe obliki, na primer 'blebetati, trepetati, itd.', kjer je moţno 

reči 'blebetam, blebečem' oz. 'trepetam, trepečem'. Druga oblika, tj. 'blebečem, trepečem', je bolj 

poetična ('trepečem') oz. v nekaterih primerih zastarela ('klepečem'). Ali pa 'jokati', kjer je moţno 'jočem' 

ali 'jokam', podobno 'skakati − skačem, skakam'. Tu bi rekla, da je razlika odvisna od posameznega 

govorca in njegovega dialekta. 

Od kod izvira razlika med 'plezati' in 'kazati'? Na to vprašanje vam tradicionalna slovnica torej ne nudi 

kakega domiselnega in tehtnega odgovora, bolj zanimiva pa zadeva postane s stališča moderne 

teoretično-razlagalne slovnice. Odgovor, ki vam ga bom podala, je sicer kompleksen, vendar upam, da 

vas bo vseeno zanimal.  

            <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000338.html> 

(24)     Vpr: Zanima me le ustreznost besede. Od avtorja knjige sem dobil en podpisan izvod in na drugi strani 

knjige POSVETILO. Beseda POSVETILO. Je izraz pravilen, ustrezen; je še kak drug izraz? 

             Odg: Tokrat je odgovor bolj kratek. Pošiljam vam kar kopijo gesla iz Slovarja slovenskega knjiţnega 

jezika: 

              posvetilo -a s (i) besedilo, napisano navadno v knjigo kot znak spoštovanja, hvaleţnosti do koga: napisal 

je dolgo posvetilo / rokopisno posvetilo 

              Beseda je očitno povsem sprejemljiva v slovenskem jeziku. Zdi se mi, da se uporablja samo to besedo, 

in po pravici povedano se ne spomnim prav nobene sopomenke. 
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              O pravilnosti in ustreznosti pa na splošno še tole: različne besede so ustrezne v različnih okoliščinah. 

Tako so nekatere besede bolj ustrezne v knjiţnem jeziku, nekatere pa recimo ne spadajo v pogovorni 

jezik, ampak samo v knjiţnega, saj se v pogovornem jeziku slišijo izumetničeno. Seveda lahko besedo 

uporabljamo tudi v zvrsti, kjer je običajno ne, in s tem odstopom od 'normale' doseţemo nek stilni 

učinek. Vendar vse to ne pride v poštev pri besedi, o kateri sprašujete, ker je očitno edina s tem 

pomenom, in se jo torej uporablja tako v knjiţnem kot v pogovornem jeziku.  

             <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000353.html> 

 

(25)     Vpr: Zanima me uporaba, izvor in pomen besede 'krucijalno'. A ima to kaj zveze s krucifiksom? 

              Odg: Besede 'kruci(j)alen' ni ne v SSKJ ne v Verbinčevem Slovarju tujk. Se pa beseda 'krucialen' 

občasno pojavi v časopisju − če v besedilni korpus Nova beseda, ki je dostopen tudi na internetu (na 

naslovu <http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html>, vtipkamo besedo 'krucialen', dobimo ven sedem 

zadetkov, vse iz časopisa Delo. Različice 'krucijalen' ni najti. 

              Beseda 'krucialen' je najverjetneje nekakšna poslovenjena imitacija angleške besede 'crucial', vse 

navedene uporabe imajo namreč prvi navedeni pomen, torej pomen 'ključen, poglaviten, odločilen': 

              crucial adj. 

1. Of supreme importance; decisive; critical [a crucial decision]. 

2. Extremely trying; severe; difficult. 

3. Med. having the form of a cross [a crucial incision]. 

Etymology: [Fr < L crux, cross] 

Pobrano iz Webster's New World Dictionary (1995, Zane Publishing, Inc.) 

Veliki angleško-slovenski slovar (Grad, Škerlj, Vitorovič; DZS) prevaja besedo 'crucial' s 'kriţen, 

kriţast' (kot ustreznico za zgornji angleški medicinski pomen 3), s 'kritičen, odločilen' (kot ustreznico za 

pomen 1) in s 'strog' v zvezi 'crucial test', 'strog izpit' (deloma ustreznica za pomen 2). 'Krucijalen' naj bi 

verjetno pomenilo eno izmed teh treh reči, dokaj verjetno pa najbolj splošno razširjeni pomen: 'kritičen, 

odločilen'. [...] 

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000356.html> 

 

Podoben način razlage, kjer skušajo čim bolj natančno obrazloţiti problem, je razviden tudi 

pri primeru (24) in drugih naključno izbranih odgovorih.  

 

4.2.4.3 Minute za jezik 

Preverjali smo, kakšen način razlage ima oddaja Minute za jezik. Pri tem navajamo vzorec 

treh odgovorov od petnajstih analiziranih, ki pa je reprezentativen za celotno svetovalnico; vsi 

odgovori so v Prilogi 1. 

 

(36) Odg: Besede, ki so se na izrazni ravni podobni. Besede doktorand, diplomant. Na to vprašanje najlaţje 

odgovorimo, če pojasnimo pomen obeh besed, ki jih naši slovarji poznajo. Diplomant pomeni ―tisti, ki je 

http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000356.html
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diplomiral‖, doktorand  pa je ―tisti, ki se pripravlja na doktorat‖. Res je nekoliko nelogično, zakaj nimamo 

besed doktorant in diplomant, ampak uveljavili so se drugi izrazi. Za tistega, ki se pripravlja na diplomo, je 

absolvent, tisti, ki je ţe doktoriral, je doktor. To je neka posebnost, mogoče je nelogična, ampak tako se je 

uveljavilo v praksi in tako ţivi. Res pa je, da se pojavlja precej napak ob zamenjavi teh d-jev in t-jev in ni 

nič narobe, če koga, ki tega ne ve, tudi opozorimo. Besedi številčen in številen. Ti besedi sta paronima; 

besede, ki so si pomensko različne, se na izrazni ravni razlikujejo v glasu ali črki. Številčen se nanaša na 

števila, uporabljamo ga kot številčni del tipkovnice, številčen se nanaša na veliko količino nečesa, na veliko 

količino neke snovi ali pa tistega, kar štejemo, torej če uporabimo v stavku: Mesto je znano po številnih 

prireditvah. Oba pridevnika se včasih uporabljata ob istem samostalniku (prednost). Izkoristili so svojo 

številno prednost in imajo številne prednosti. Spomladi in pomladi je enako. Pravzaprav je oboje enako, le 

to je, da sta oba prislova, ki sta bila znana ţe v naših najstarejših slovarjih V zadnjem času se malo bolj 

uveljavlja spomladi, pomladi pa slovarji kategorizirajo kot zastarelo besedo. V rabi še vedno opaţamo obe. 

Besedi dopoldan in dopoldne se razlikujeta pa svoji besedni vrsti; dopoldan je samostalnik, dopoldne je 

prislov. Samostalnik je čas od jutra do poldneva, prislov, ko se vprašamo kdaj. V rabi obe besedi pogosto 

zamenjujemo, če pa pogledamo Pravopis, vidimo, da naj bi kot samostalnik uporabljali samo obliko 

dopoldan in kot prislov dopoldne. Res pa je, da je to je tudi stvar uporabnikov in njihovega jezikovnega 

občutka. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.116467604;;> 

 

(37) Odg: Črka l. Pravilni izgovor besede kolk. Za pravilno izgovarjavo sta sprejeti kar dve, na prvem mestu je 

tako v slovarju kot v Pravopisu izgovor kouk, na drugem kolk. To pomeni, da je beseda dvojnica, da jo 

lahko izgovarjamo na dva načina. Pri dvojnicah je tako, teh je več v govorjenem jeziku, da se lahko komu 

druga različica zdi smešna, se lahko nad njo zgraţa. Radovedni pogledajo v slovar in Pravopis in dobijo 

odgovor in ugotovijo, da je moţno izgovarjati na dva načina. Take besede so volk (ou), molk (ou) … Pri 

kolku je dvojni izgovor, pri molku ga ni. To je problem črke l pri morfemskem ol. Ta ol najdem še v drugih 

besedah; čoln, poln, kjer povzroča, da besede izgovarjamo narobe; čoven, poven in tudi pišemo čoven. To 

se pogosto dogaja v osrednji Sloveniji. Lahko rečem del ali deu. Pri besedi del imamo opravka z dvojnico. 

Lahko rečemo del ali deu, torej imajo prav tisti, ki rečejo, del in tisti, ki rečejo deu. S tem l-jem na koncu 

besed, če gledamo samostalnike moškega spola, gre veliko število končnega l gre na račun prevzetih besed; 

hotel, motel. Tu so iz glagolske izpeljanke; preval, stol, pokol in med njimi še redke druge, npr., spol in 

topol, ki jih izgovarjamo s končnim l-jem. Imamo skupino besed, ki jo izgovarjamo z u; pekel, fiţol, smisel 

itd. Potem imamo še majhno skupino takih, ki jih izgovarjamo na dva načina; del(tudi deu), sel (tudi seu), 

pri drugih besedah izgovarjamo kot dvonosnični w. Zanimanje gledalca za obliko padal, kako jo 

izgovarjamo zunaj knjiţnega jezika. Take besede prihajajo iz srednjega spola, kjer v nekaterih delih v 

Sloveniji poteka proces maskulinizacije, to je spreminjanje srednjega spola v moški spol. Kot rečeno v 

knjiţnem jeziku, je pravilno padalo. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.74779518;;> 

 

(38) Odg: Kako sklanjati ime Klemen? V Pravopisu sta moţna oba načina: Klemna, Klemena. Klemen, Klemena 

je na prvem mestu, na drugem je Klemen, Klemna. Ta druga oblika je prišla v pravopis pod vplivom rabe. 
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Sicer pa se  je Klemen pregibal po premičnem naglaševanju. Če hočemo obdrţati premično naglaševanje, 

bomo pregibali Klemena, če sledimo smernicam, bomo sklanjali Klemna, ker nam to Pravopis omogoča. 

Ime Fedja se lahko sklanja po drugi moški sklanjatvi in po prvi moški sklanjatvi Končnice pri drugi moški 

sklanjatvi so enake kot pri samostalnikih ţenskega spola na a; Fedja, Fedje, Fedji, Fedjo, o Fedji, s Fedjo. 

Vendar če sklanjamo ta imena na a po prvi moški sklanjatvi, jih sklanjamo Fedja, Fedja, Fedju, Fedja, o 

Fedju, s Fedjem. Tu moramo biti pozorni, da zaradi preglasa, to se pravi črke j v osnovi, o preimenujemo z 

e in namesto -om uporabljamo -em. Večja zadrega pri moških imenih, ki se končajo na a je pri svojilnih 

pridevnikih. Vemo, da ţenska imena na a imajo tvorjeno svojilno obliko z in; Ana, Anin. Pri moških je 

nepravilno, če tvorimo svojilno obliko z in, ampak z ev; Fedjev, Mitjev. V rabi pri imenih na a jemljemo 

nekatere sklone iz druge moške sklanjatve, nekatere iz prve moške sklanjatve, in tako lahko gremo k Fedji, 

gremo pa s Fedjem. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.85934019;; > [ 

 

V odgovorih oddaje Minute za jezik strokovnjaki navadno povedo, kakšna je tema, nato 

podajo pravilen odgovor in ga utemeljijo s primeri. Jezikovno intuicijo govorcev nekateri 

odgovori upoštevajo, drugi ne. Vidimo, da v primeru (36) gledalec sprašuje o besedah, ki so si 

podobne na izrazni ravni. Pri tem strokovnjak razloţi, kakšen je pomen teh besed (doktorand, 

diplomant, absolvent, številen, številčen), kdaj se jih uporablja in navaja primere. Upošteva 

jezikovno intuicijo govorcev, da je torej pri nekaterih besedah stvar govorcev, katero besedo 

bodo uporabljali. V primeru (37), kjer gledalec sprašuje o pravilni izgovarjavi črke l, mu 

strokovnjak zgolj našteva dejstva in primere. Pri tem ne upošteva dvojnic kot enakovrednih; 

eno dvojnico obravnava kot »pravilno«, drugo kot »napačno«. Enako velja za primer (38). 

Vzorec je reprezentativen za vse obravnavane primere: petnajst naključnih odgovorov.  

 

4.2.4.4 Jezikovni svetovalni servis 

Pri Jezikovnem svetovalnem servisu je intuicija govorcev navadno upoštevana. Odgovori so 

sestavljeni tako, da povedo tudi ozadje tematike. Poslušalca odgovor poučuje o jeziku. To je 

razvidno v primeru (52), kjer poslušalec sprašuje o glagolu krmiliti in njegovi, poslušalcu 

neznani različici podkrmiliti; odgovarjalec mu razloţi, zakaj je včasih treba tvoriti nove 

besede, pri primeru (53), kjer pove, zakaj nekateri uporabljajo skladenjske zgradbe, kot je npr. 

Zapadlo je 15 cm novega snega, čeprav je uporaba besede nov nesmiselna. Enak način razlage 

ima tudi primer (51). Podoben način razlage najdemo tudi pri ostalih odgovorih.  
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(51)    Odg: Razlika med simbolično in simbolno. Razlika bi bila, če skiciramo, simbolično tisto, kar je 

simbolno. To sta v bistvu sopomenki. Presečna mnoţica pomenov je velik del teh pomenov. To je 

dvojnica. Oba pridevnika sta uporabna. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

          <http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

 

(52)   Odg: Poslovenjenje. Glagol krmiliti, podkrmiljenje. Bolje je opisno govoriti kot tvoriti besede. Vendar je 

potreba po besedi visoka. Vedno opisno govoriti ne gre. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

         < http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

 

(53)   Odg: Govoriti o tem, da je zapadlo 15 cm novega snega, ni smiselno. Če hoče kdo poudariti, da kdo reče, 

da je padlo tolk novega snega, je smiselno. Nekdo hoče poudariti. Treba je gledati, ali je smiselno. [Po 

tonskem zapisu zapisala N. K.] 

         <http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

 

Kot je razvidno iz navedenih primerov, je pri Jezikovnem svetovalnem servisu način razlage 

takšen, da odgovarjalec pove svoje mnenje o določeni problematiki. Pri tem svoje mnenje 

včasih podkrepi s primeri iz vsakdanje rabe. Pri tem upošteva več vidikov jezika, ne morda le 

izbranih preskriptivnih vidikov.  

 

V podrazdelkih sekcije 4.3.1 smo preverjali, kakšen način razlage imajo posamezne jezikovne 

svetovalnice. Pri tem smo lahko videli, katere svetovalnice zgolj naštevajo dejstva (Al' prav se 

piše, Minute za jezik), katere pa svoje ugotovitve tudi utemeljijo (Jezikovni svetovalni servis, 

ŠUSS). 

  

4.2.5 Slovnična pravilnost 

Zadnji kriterij, s katerim primerjam jezikovne svetovalnice, imenujem slovnična pravilnost. 

Kriterij je povzet po Kalin Golobovi (1996), Verovnikovi (2012) in Marušiču in Ţaucerju 

(2000), temelji pa na vprašanjih: Ali je knjiţna slovenščina (opisana oziroma predpisana v 

priročnikih) edino merilo? Je vse drugo napačno, grdo …? Ali odgovarjalec oporeka vsemu, 

kar je »nepravilno« (ni del različice normativnih priročnikov) ali dopušča tudi druge 

moţnosti?  

 

Kalin Golobova pravi, da je »/s/krb za lep in slovnično neoporečen slovenski jezik v slovenski 

zavesti ţe nekaj časa. Josip Tominšek je jezikovne napake označil kot grde, zato nanje 

največkrat opozarja. Rudolf Kolarič je opozoril, da 'Slovenci vse premalo pazimo na čistost in 
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lepoto jezika. Vsak človek ţe misli, da mu je dovoljeno mrcvariti "slovenščino"« (Kalin 

Golob, 1996: 50). 

 

Pogled na jezik, po katerem je pravilno le tisto, kar je v priročnikih, je nekoliko omejen, saj je 

jezik ţiv in vanj stalno prihajajo nove moţnosti, besede, zgradbe ... Kot pravita Ţaucer in 

Marušič: »Ne gre za dopolnjevanje pravopisa z novimi rabami, temveč za iskanje neustaljenih 

rab in drugih nerešenih slovnično oziroma pravopisno zahtevnih vprašanj, predvsem takih, ki 

uporabnike zelo očitno motijo, obstoječi priročniki pa jim nanje ne odgovorijo dovolj jasno« 

(Marušič in Ţaucer, 2000: 274). Slovnična »nepravilnost« sicer ni vedno upravičena. Kot 

pravi Tina Verovnik, je odstop od kodificirane norme lahko nameravan, premišljen, a moramo 

zanj imeti razlog; predvsem moramo dobro poznati svoj jezik (Verovnik, 2012). Helena 

Dobrovoljc opozarja, da je potrebno ločiti med slovnično pravilnostjo in jezikovno 

ustreznostjo. Glonar je namreč v boju proti pretiranemu purizmu uporabil pojem jezikovne 

ustreznosti, ki je nadrejen pojmu jezikovne ustreznosti. Vsaka tujka je lahko v besedilu 

rabljena ustrezno glede na sporočevalčev namen, medtem ko je lahko slovnično povsem 

pravilna beseda v določenih okoliščinah povsem neprimerna (Dobrovoljc, 2004). 

 

Slovnična pravilnost je pri različnih svetovalnicah zastopana različno. Navadno vse 

svetovalnice omenjajo tudi predpisovalni vidik oziroma se sklicujejo tudi na predpisovalne 

priročnike, vendar se razlikujejo v tem, ali to vzamejo kot edino relevantno ali upoštevajo tudi 

druge vidike. Kot bomo videli v naslednjih razdelkih, to velja tudi za svetovalnice v našem 

vzorcu. Hiter pokazatelj pristopa, ki slovnične »pravilnosti« ne jemlje kot edinega merila, je 

ţe to, da se odgovor sklicuje tudi na vire, ki jih ne štejemo k osnovnim normativnim 

priročnikom (npr. Slovenski pravopis, Slovar slovenskega knjižnega jezika), ali pa to, da 

rešitve iz osnovnih normativnih priročnikov relativizira, predstavi kot neabsolutne, jih postavi 

v širši kontekst. 

 

4.2.5.1 Al' prav se piše 

Pri forumu Al' prav se piše navadno vsako vprašanje dobi tudi odgovore, ki obsojajo kot 

»slabo« in »grdo« vse, kar se razlikuje od »nepravilne« slovenščine. Knjiţna slovenščina je 

zanje navadno edino merilo pravilnosti. Kot primer spodaj navajam zgleda (2) in (15). 
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(2)    Vpr: Včasih je veljalo, da se vsi prazniki pišejo z malo začetnico (npr. božič, novo leto, velika noč, dan 

državnosti, dan samostojnosti ...), zadnjič pa sem naletela na eno lektorico (oz. vsaj tako pravi, da je pri 

enem časopisu), ki je trdila, da se prazniki pišejo z veliko -- Boţič, Novo leto...  

Vem, da so ţe bile debate na to temo, kjer so nekateri zagovarjali, da naj bi se nekateri prazniki (predvsem 

krščanski) pisali z veliko, ampak je kljub temu ostalo pri mali začetnici -- celo voščilnice so večinoma  

popravili. 

         Odg: Bo kar drţalo še "po starem", praznike in posebne dneve pišemo z malo začetnico in pravilno je pisati 

božič, novo leto, štefanovo, valentinovo, silvestrovo idr.  

         <http://med.over.net/forum5/read.php?125,6654614> 

 

 (15) Vpr: Zanima me, če je uporaba besedne zveze resničnostni šov pravilna. Dandanes je po televiziji veliko                    

takšnih oddaj in mediji uporabljajo izraz resničnostni šov, medtem ko sama menim, da bi bilo bolje 

uporabljati resničnostna oddaja. Zakaj se torej uporablja resničnostni šov in če je uporaba pravilna in 

zakaj? 

         Odg: Izposojanje iz angleščine, da je ok? Nazadnje si bomo izposodili kar celo angleščino, pa bomo imeli 

anslovenščino.  

Mislim, da resničnostni šov le ni ok izraz, če imamo lep slovenski izraz, tj. resničnostno oddajo. 

       <http://med.over.net/forum5/read.php?125,8756304,8778528#msg-8778528> 

 

Kot je razvidno iz primera (2),
4
 v katerem  bralec sprašuje, ali praznike pišemo z malo ali 

veliko začetnico, mu odgovarjalec samo pove, kje je velika začetnica, kot pravilno upošteva 

samo tisto, kar je v priročnikih. To lahko sklepamo na podlagi stavka »mora pa biti 

pomišljaj«. Pri primeru (15) odgovarjalec eksplicitno obsoja besedo šov kot tujko in je ne 

obravnava kot enakovredne po njegovem mnenju ustreznejšemu izrazu resničnostna oddaja. 

Ni upoštevano dejstvo, da je jezik ţiv, da vsebuje tudi tujke in da se tujke, tudi ko se pojavi 

domača ustreznica, nikdar ne umaknejo kar čez noč. Pravilno je torej samo tisto, kar je 

napisano v priročnikih. Sicer je teţko ocenjevati forum kot celoto, saj v jezikovni svetovalnici 

najdemo tudi odgovore; primer (15) vsebuje tudi druge odgovore, ki so bolj odprti (so 

razlagalni, ne pa obsojajoči). Skoraj vsako vprašanje dobi kakšen nedemokratičen odgovor, 

kar pa ne pomeni, da so vsi perspektivni (četudi so kratki in slabo razlagalni še vedno skoraj 

vsi).   

 

4.2.5.2 ŠUSS 

ŠUSS se pri svojih odgovorih, sodeč po vzorcu petnajstih naključno izbranih odgovorov, ne 

ravna samo po priročnikih, ampak upošteva tudi druge (nestandardne) različice. Pri 

                                                 
4
 Vzeli smo samo en odgovor od celotne niti foruma. 
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svetovalnici tistega, česar ni v priročnikih, ne obsojajo kot »slabo«, »grdo«, »nepravilno«. Za 

analizo smo vzeli petnajst odgovorov, za ponazoritev pa navajam en odgovor, ki je 

reprezentativen za celoten vzorec ŠUSS. 

 

(24)    Vpr: Zanima me le ustreznost besede; od avtorja knjige sem dobil en podpisan izvod in na drugi strani 

knjige POSVETILO. Beseda POSVETILO. Je izraz pravilen, ustrezen; je še kak drug izraz? 

          Odg: Tokrat je odgovor bolj kratek. Pošiljam vam kar kopijo gesla iz Slovarja slovenskega knjiţnega 

jezika: 

           posvetilo -a s (i) besedilo, napisano navadno v knjigo kot znak spoštovanja, hvaleţnosti do koga: napisal 

je dolgo posvetilo/rokopisno posvetilo 

           Beseda je očitno povsem sprejemljiva v slovenskem jeziku. Zdi se mi, da se uporablja samo to besedo, in 

po pravici povedano se ne spomnim prav nobene sopomenke. 

           O pravilnosti in ustreznosti pa na splošno še tole: različne besede so ustrezne v različnih okoliščinah. 

Tako so nekatere besede bolj ustrezne v knjiţnem jeziku, nekatere pa recimo ne spadajo v pogovorni 

jezik, ampak samo v knjiţnega, saj se v pogovornem jeziku slišijo izumetničeno. Seveda lahko besedo 

uporabljamo tudi v zvrsti, kjer je običajno ne, in s tem odstopom od 'normale' doseţemo nek stilni učinek. 

Vendar vse to ne pride v poštev pri besedi, o kateri sprašujete, ker je očitno edina s tem pomenom in se jo 

torej uporablja tako v knjiţnem kot v pogovornem jeziku. <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-

arhiv-000353.html> 

 

Bralec v primeru (24) sprašuje, ali je pravilen oziroma ustrezen izraz posvetilo. Odgovarjalec 

mu sicer poda geslo iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, vendar mu hkrati pove, da so 

različne besede ustrezne v različnih okoliščinah. Nekatere naj bi bile bolj ustrezne v knjiţnem 

jeziku, druge v pogovornem, obstajale pa naj bi tudi besede, ki se uporabljajo tako v 

pogovornem kot v knjiţnem jeziku. Vidimo, da odgovarjalec ne obravnava kot »pravilne« 

samo knjiţne različice. Tako lahko sklepamo, da slovnična pravilnost pri tej jezikovni 

svetovalnici ni edino merilo odgovora.  

 

4.2.5.3 Minute za jezik 

Minute za jezik se pri svojih odgovorih večinoma sklicujejo na priročnike. Pravilno je torej 

samo tisto, kar je zapisano v priročnikih. To je v nekaterih primerih eksplicitno razvidno, saj 

odgovarjalci uporabljajo besede »prav«, »narobe«, »manj primerno«. Vzeli smo dva primera 

od petnajstih, ki pa sta relevantna za celotno svetovalnico. 

 

(39)   Odg:  Raba veznika ali. Zapisovanje vejice in zamenjava s če. Veznik ali ima dve različni vlogi; lahko 

zaznamuje izbirnost med dvema ali več elementi (Bo punčka ali fantek), druga vloga pa je tista, kjer se 

http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000353.html
http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000353.html
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zamenjuje z veznikom če (Zanima me, ali boste poleti šli na morje), v tem primeru veznik ali uvaja odvisni 

stavek. Kadar veznik ali uporabljamo med eno ali več elementi, med katerimi izbiramo, vejice ni (Bo 

punčka ali fantek), razen če je izbirnih enot več, takrat vejico lahko zapišemo, ni pa nujna. V primeru 

Zanima me, ali boste odšli na morje pa veznik ali uvaja stavek, po katerem se sprašujemo kaj me zanima. 

Ko veznik ali uvaja odvisni stavek je vejica obvezna. Včasih se pojavita dva veznika ali z različnima 

vlogama .Vejico postavljamo glede na vlogo, ki jo ima veznik ali. Uporaba veznika če: Ni knjiţno reči Ne 

vem, če bo šla. Veznik ali uvaja stavek, ki pojasnjuje prejšnjo besedno zvezo. Veznik ali lahko uvaja tudi 

tak stavek Sodelavkino vprašanje, ali bom obdržala službo, me je potrlo. V tem primeru uvaja stavek, ki 

natančneje pojasnjuje sodelavkino vprašanje, v zadnjem stavku se vprašamo z vprašalnikom kateri. Tak 

stavek je odvisni stavek, zato je vejica obvezna. Če se stavek nadaljuje, potem moramo vejico postaviti 

pred veznikom ali, torej pred drugi del povedi. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.85264356;;> 

 

(37) Odg: Črka l. Pravilni izgovor besede kolk. Za pravilno izgovarjavo sta sprejeti kar dve, na prvem mestu je 

tako v slovarju kot v Pravopisu izgovor kouk, na drugem kolk. To pomeni, da je beseda dvojnica, da jo 

lahko izgovarjamo na dva načina. Pri dvojnicah je tako: teh je več v govorjenem jeziku, da se lahko komu 

druga različica zdi smešna, se lahko nad njo zgraţa. Radovedni pogledajo v slovar in Pravopis in dobijo 

odgovor in ugotovijo, da je moţno izgovarjati na dva načina. Take besede so volk (ou), molk (ou) … Pri 

kolku je dvojni izgovor, pri molku ga ni. To je problem črke l pri morfemskem ol. Ta ol najdem še v drugih 

besedah; čoln, poln, kjer povzroča, da besede izgovarjamo narobe; čoven, poven in tudi pišemo čoven. To 

se pogosto dogaja v osrednji Sloveniji. Lahko rečem del ali deu. Pri besedi del imamo opravka z dvojnico. 

Lahko rečemo del ali deu, torej imajo prav tisti, ki rečejo del, in tisti, ki rečejo deu. S tem l-jem na koncu 

besed, če gledamo samostalnike moškega spola, gre veliko število končnega l na račun prevzetih besed; 

hotel, motel. Imamo skupino besed, ki jo izgovarjamo z u; pekel, fiţol, smisel itd. Potem imamo še majhno 

skupino takih, ki jih izgovarjamo na dva načina; del (tudi deu), sel (tudi seu), pri drugih besedah 

izgovarjamo kot dvoustnični w. Zanimanje gledalca za obliko padal, kako jo izgovarjamo zunaj knjiţnega 

jezika. Take besede prihajajo iz srednjega spola, kjer v nekaterih delih Sloveniji poteka proces 

maskulinizacije, to je spreminjanje srednjega spola v moški spol. Kot rečeno, v knjiţnem jeziku je pravilno 

padalo. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

      <http://tvslo.si/#ava2.74779518;;> 

 

V primeru (39) gledalec sprašuje o rabi veznika ali natančneje, kako zapisujemo vejico pred 

ali. Strokovnjak mu razloţi, kakšna so pravil glede zapisovanja vejice pred veznikom ali. Pri 

tem upošteva zgolj dejstva, ki so zapisana v predpisovalnih priročnikih. Vendar se ne vsi 

odgovori naslanjajo zgolj na priročnike. V primeru (37), kjer gledalec sprašuje o pravilni 

izgovorjavi črke l, lahko opazimo, da strokovnjak upošteva tudi intuicijo govorcev. 
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4.2.5.4 Jezikovni svetovalni servis 

Pri Jezikovnem svetovalnem servisu preskriptivno pravilna različica ni edina rešitev, ki se 

upošteva kot relevantna. Drugačnih različic ne obsoja kot napačnih, grdih, ampak jih navadno 

dopušča. Ne upošteva kot edino pravilno samo tistega, kar je zapisano v predpisovalnih 

priročnikih. Navedli bomo zgolj en primer, ki pa je reprezentativen za vse odgovore te 

jezikovne svetovalnice v našem vzorcu. 

 

(51)    Odg: Razlika med simbolično in simbolno. Razlika bi bila, če skiciramo, simbolično tisto, kar je simbolno.   

To sta v bistvu sopomenki. Presečna mnoţica pomenov je velik del teh pomenov. To je dvojnica. Oba 

pridevnika sta uporabna. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.]  

          <http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

 

V primeru (51) poslušalca zanima, kakšna je razlika med prislovoma simbolično in simbolno. 

Odgovarjalec mu pove, da sta to dvojnici, pri čemer ne daje prednosti samo eni različici, 

ampak priznava obstoj tudi druge različice oziroma upošteva tudi jezikovno intuicijo drugih 

govorcev. Sklepamo lahko, da preskriptivna pravilnost odgovarjalcu ni edino merilo, ampak 

upošteva tudi dejansko rabo. Podobno je tudi pri drugih odgovorih te svetovalnice v našem 

vzorcu. 

 

V razdelku 4.4 smo preverjali, katere jezikovne svetovalnice upoštevajo samo tisto, kar je 

zapisano v predpisovalnih priročnikih, in katere sodbe za svoje odgovore jemljejo iz širšega 

nabora. Svetovalnici Al' prav se piše in Minute za jezik tvorita prvo skupino, svetovalnici 

Jezikovni svetovalni servis in ŠUSS pa drugo. 

 

4.3 Sklep analize 

Odgovori svetovalnic, ki so bile obravnavane, se v našem vzorcu razlikujejo v dolţini, 

mediju, načinu razlage itd. Odgovori so odvisni tudi od konkretne osebe, ki odgovarja v 

posamezni svetovalnici. V nekaterih svetovalnicah očitno ni bilo dogovorjeno, kako bodo 

podajali odgovore. Teţko torej govorimo o demokratičnih in nedemokratičnih svetovalnicah, 

ampak bi lahko rekli, da sta ŠUSS in Jezikovni svetovalni servis  bolj demokratična v tem, da 

podata tudi razlago in ozadje tematike, med dvema moţnostma obravnavata obe kot 

enakovredni. Minute za jezik imajo demokratičen in nedemokratičen način svetovanja, namreč 

nekateri odgovori podajo razlago, drugi zgolj naštevajo pravila. Najmanj demokratičen način 
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svetovanja ima forum Al' prav se piše. V odgovorih povedo samo, kaj je prav, vendar te sodbe 

ne razlagajo. Čeprav je teţko ocenjevati forum kot celoto; po eni strani skoraj vsako vprašanje 

dobi kak nedemokratičen odgovor, kar pa ne pomeni, da so preskriptivni vsi (četudi so kratki 

in slabo razlagalni še vedno skoraj vsi). 

 

Predstavljeni so bili kriteriji, na podlagi katerih smo preverjali naključni vzorec odgovorov 

štirih svetovalnic. V literaturi je demokratičnost predstavljena kot nekaj pozitivnega, obhodna 

moţnost kot nekaj negativnega. Odgovor naj bi bil tudi funkcionalen, medtem ko naj 

preskriptivni vidik ne bi bil edino merilo. To je seveda idealizirani teoretični pogled stroke, 

medtem ko je odvisno od posameznika, kakšen način svetovanja ţeli (kratek brez razlage, z  

razlago, tudi s tretjo moţnostjo itd.).  

 

Večinoma se vse jezikovne svetovalnice sklicujejo na priročnike (največ SP, SSKJ in SS). 

Predpisovalni vidik ni pri vseh edino merilo pravilnosti. Jezikovni svetovalni servis in ŠUSS 

spodbujata tudi k razmišljanju o problemu. Obhodne moţnosti ni pri skoraj nobenem 

odgovoru v našem vzorcu, torej pri nobeni svetovalnici. Sicer nikakor ni jasno, da lahko vse 

kriterije upoštevamo kot enako pomembne v primerjavi kvalitete svetovalnic; a če vendarle 

jih (pač v odsotnosti argumentov v literaturi za kakršnokoli drugačno uteţitev), bi se 

svetovalnice po predstavljeni analizi na lestvici dobre prakse svetovanja razvrstile takole: 

ŠUSS > Jezikovni svetovalni servis > Minute za jezik > Al' prav se piše. 

V tem poglavju so bili odgovori svetovalnic izbrani naključno, ne glede na temo posameznih 

odgovorov. V naslednjem poglavju bomo obravnavali odgovore, ki pri različnih svetovalnicah 

odgovarjajo na isto vprašanje (imeli bomo po eno govorjeno in eno pisno svetovalnico).  

Primerjali jih bomo z istimi kriteriji. 
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5 PRIMERJAVA JEZIKOVNIH SVETOVALNIC, KI ODGOVARJAJO NA ISTO 

VPRAŠANJE 

V četrtem poglavju smo svetovalnice pregledali in primerjali na podlagi vzorca 15 naključno 

izbranih odgovorov. V tem poglavju pa bomo na enak način obravnavali odgovore, ki v 

različnih svetovalnicah odgovarjajo na vprašanje z isto oziroma zelo podobno temo. Najprej 

bomo naredili pregled empiričnih podatkov, kot smo to naredili v poglavju 4.2. 

 

Idealno bi seveda bilo, če bi lahko pri vseh svetovalnicah primerjali odgovor na eno in isto 

vprašanje. Vendar vprašanja, na katero bi odgovarjale vse svetovalnice, ni, zato bomo 

obravnavali po dve svetovalnici (pisno in govorno), ki odgovarjata na vprašanji z isto oziroma 

zelo podobno temo. Vprašanja in odgovori so izbrani naključno. Naključen je izbor 

odgovorov v jezikovnih svetovalnicah, ki odgovarjajo na ista vprašanja. 

 

5.1 Empirični podatki  

V tem razdelku bomo na isti način, kot smo to naredili v razdelku 4.1, pogledali empirične 

podatke posameznih svetovalnic. Na koncu bomo naredili primerjavo empiričnih podatkov 

med naključno izbranimi odgovori in odgovori, ki odgovarjajo na isto vprašanje. 

 

 Al' prav se piše ŠUSS Minute za jezik Jezikovni svetovalni 

servis 

Dolţina 

(povprečna) 

< 100 > 300 300  < 400 

Jezikovni 

priročniki 

Jih uporablja Jih uporablja Jih uporablja Jih uporablja 

Jezik Knjiţna slovenščina (s 

prvinami pogovornega 

jezika) 

Knjiţna 

slovenščina 

Knjiţna 

slovenščina 

Knjiţna slovenščina 

(s prvinami 

pogovornega 

jezika) 

Preglednica 3: Empirični podatki odgovorov, ki odgovarjajo na isto vprašanje 
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Kot je razvidno iz preglednice 3, je povprečna dolţina odgovorov pri forumu Al' prav se piše 

manjša od 100 besed
5
, dolţina odgovora pri ŠUSS je v povprečju daljša od 300 besed, 

odgovor pri Minutah za jezik ima 300 besed, Jezikovni svetovalni servis pa ima odgovore v 

povprečju krajše kot 400 besed. Če upoštevamo samo posamezen odgovor pri forumu brez 

replik, potem je dolţina odgovora pri Al' prav se piše krajša od odgovora pri ŠUSS, medtem 

ko je dolţina Jezikovnega svetovalnega servisa pribliţno enaka kot pri Minutah za jezik. Vsi 

se pri svojih odgovorih sklicujejo na priročnike. Uporabljajo knjiţni jezik, Al' prav se piše in 

Jezikovni svetovalni servis uporabljata tudi nekatere prvine pogovornega jezika. 

 

5.1.1 Sklep primerjave 

Parno primerjani odgovori, ki obravnavajo isto vprašanje, se razlikujejo v dolţini, sklicevanju 

na priročnike in jeziku, ki ga uporabljajo. Vidimo, da je pri ŠUSS odgovor večinoma daljši od 

odgovora vseh s ŠUSS primerjanih svetovalnic, Minute za jezik in Jezikovni svetovalni servis 

imata pribliţno enako dolţino, posamezni odgovori pri Al' prav se piše pa so krajši. Razlago 

problema in njegovo ozadje uporabljajo pri večini primerov (najdejo se tudi izjeme, npr. pri 

ŠUSS, kjer je govora o sklanjanju besede dno, odgovor navaja samo priročniško navedene 

oblike) vse jezikovne svetovalnice razen Al' prav se piše. Vse svetovalnice se večinoma 

sklicujejo na jezikovne priročnike. Vse uporabljajo knjiţni jezik, nekateri s prvinami 

pogovornega jezika (Jezikovni svetovalni servis). 

 

Analiza je pokazala, da se odgovori, ki imajo isto tematiko, ne razlikujejo dosti od povsem 

naključno izbranih odgovorov posameznih svetovalnic (gl. poglavje 4). Podobni so si v 

dolţini (ŠUSS ima v povprečju več kot 300 besed pri odgovorih, ki odgovarjajo na isto 

vprašanje, in pri povsem naključno izbranih odgovorih, Minute za jezik imajo pri obojih 300 

besed, Jezikovni svetovalni servis povprečno manj kot 400 in Al' prav se piše v povprečju 

manj kot 100 besed na odgovor. Podobni so si v jeziku, ki ga uporabljajo (knjiţni), v 

priročnikih, na katere se sklicujejo (SSKJ; SP; SS), in v načinu razlage. Analiza parno 

primerjanih odgovorov, ki obravnavajo isto vprašanje, torej daje primerljive rezultate, kot jih 

je dala primerjava na vzorcu z naključnimi odgovori; glede na to, da gre za dva različno 

izbrana vzorca, nam to nudi dodatno podporo, da smemo dobljene rezultate šteti za 

reprezentativne. Primerjalni rezultati analiz obeh vzorcev so zbrani v preglednici 4 spodaj. 

                                                 
5
 Upoštevali smo samo posamezni odgovor pri določeni temi, in ne cele niti foruma.  
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 AL'PRAV SE 

PIŠE (vzorec 

1
6
/vzorec 2) 

MINUTE ZA 

JEZIK (Vzorec 

1/vzorec 2) 

ŠUSS (Vzorec 

1/vzorec 2) 

JEZIKOVNI 

SVETOVALNI 

SERVIS (Vzorec 1/ 

vzorec 2) 

DOLŢINA 

BESED 

(PRIBLIŢNO) 

 

<100/ <100 

 

300/300 

 >300/ >300 <400/ <400 

JEZIK Knjiţni s 

prvinami 

pogovornega 

/knjiţni s 

prvinami 

pogovornega 

Knjiţni 

/knjiţni 

Knjiţni/knjiţni Knjiţni s prvinami 

pogovornega/knjiţni  

DRUGI VIRI 

(SSKJ, SS, SP) 

Jih uporablja 

/jih uporablja 

Jih uporablja 

/jih uporablja 

Jih uporablja/jih 

uporablja 

Jih uporablja/jih 

uporablja 

Preglednica 4: Primerjava empiričnih podatkov med naključno izbranimi odgovori in odgovori, ki odgovarjajo 

na podobno vprašanje 

 

5.2 Analiza izbranih jezikovnih svetovalnic, ki odgovarjajo na podobno vprašanje7 

S kriteriji, ki so bili obravnavani pri naključno izbranih odgovorih, smo preverjali odgovore, 

ki odgovarjajo na ista vprašanja. Med seboj smo primerjali Jezikovni svetovalni servis 

(govorjeni) in ŠUSS (pisni) ter Minute za jezik (govorjeni) in Al' prav se piše (pisni). V 

četrtem poglavju smo na podlagi primerjave svetovalnic ob petnajstih naključno izbranih 

odgovorih ugotavljali, katere svetovalnice imajo bolj demokratičen način svetovanja, so bolj 

funkcionalne, imajo manj uporabe obhodne moţnosti, poleg 'pravilnosti' v predpisanem jeziku 

več omenjajo tudi druge različice. V tem poglavju z istimi kriteriji opravimo primerjavo 

svetovalnic na podlagi primerov, ko po dve svetovalnici odgovarjata na isto vprašanje. Naslov 

naslednjih razdelkov podaja temo vprašanja, ob katerem primerjamo različne svetovalnice, 

zato je naveden v narekovajih. Videli bomo, da so dobljeni rezultati na splošno gledano 

primerljivi z rezultati, dobljenimi v prejšnjem poglavju. 

 

                                                 
6
 Vzorec 1 je petnajst naključno izbranih odgovorov, vzorec 2 pa so odgovori, ki odgovarjajo na isto vprašanje. 

7
 Vsi primeri, ki so obravnavani, so v prilogi 2. 
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5.2.1  »Ujemanje po spolu« 

Odgovora primerjanih svetovalnic obravnavata vprašanje ujemanja po spolu v nekaterih 

kompleksnejših zgradbah, in sicer v primeru sestavljenega osebka in v primeru 

identifikacijskih stavkov.  

 

5.2.1.1  Jezikovni svetovalni servis 

Poslušalca zanima, kako je pravilno, če sta v osebku skupaj moški in ţenski spol, sva šla ali 

sva šle.  

 

Kot vidimo v primeru (1) spodaj, ki ponuja del odgovora (za celoten odgovor glej prilogo 2), 

je odgovor demokratičen, saj upošteva tudi govorce; njihovo jezikovno intuicijo. Beseda 

»pravilno« se pojavi enkrat na 300 besed. Iz tega lahko sklepamo, da gre za demokratičen 

način svetovanja. Ne razlaga torej samo na način, da pove, kaj  prav oziroma narobe, ampak 

tudi obrazloţi. Odgovor je s tega vidika funkcionalen. Posledično takšen odgovor poslušalca 

usmerja k razmišljanju.  

 

Omeni, da je vprašanje povezano tudi s politično vsebino. 

 

(1)      Odgovor je jasen: sva šla, ker sva šle v nobenem primeru sva šle slovnično knjiţno ni pravilna oblika. Ker 

bi, če bi ţe, sva šli, ne? Vprašanje slovnice in slovničnega spola ni eno najlaţjih, zlasti ker se povezuje 

tudi s politično vsebinsko občutljivostjo. In rekel bi, da je v zadnjem času vse več ljudi glede tega bolj 

ozaveščenih, da se je tudi splošna neka politična korektnost dvignila, ne samo korektnost ampak tudi 

upoštevanje obeh spolov. Seveda pa je ta politična korektnost za marsikoga lahko moteča, ker je, bi rekel, 

na nek način samodejna, bolj papirnata, ne. Seveda slovnično gledano, ampak res samo slovnično 

gledano, je tako, da moški spol na nek način pokrije tudi ţenskega v takih primerih, recimo, če sta 

dva en moški in ţenska ali več je potem, se po navadi ravna po moškem spolu in večina govorcev 

ima to za nekaj popolnoma normalnega. (Naveden je del odgovora. Celoten je v prilogi 2.) 

           <http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/0:21-

03:40> 

 

Poudarjen del kaţe, da je v tem primeru slovnično pravilen moški spol, kar ima večina 

govorcev za nekaj normalnega. Slovnična pravilnost  tako pri tem odgovoru odgovarjalcu ni 

najbolj pomembna, saj upošteva tudi jezikovno intuicijo govorcev.   

 

http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/
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Razlaga, ki jo uporablja, je razumljiva, poda tudi primere, argumentira. Iz primera je 

razvidno, da pove tudi, kako je s spolom v slovenskem jeziku danes in kako je bilo včasih.  

 

(1)   Sedaj povprečna diplomiranka hoče biti diplomirana profesorica, ne samo da hoče, ampak se ji zdi   

samoumevno, da je, medtem ko pred petnajstimi leti niti slučajno ni bilo tako. Tudi pri razpisih delovnih 

mest je še dalj časa obvezno, da mora biti v obeh oblikah. Sicer to marsikdaj tehnično rešijo tako, da je 

nek oklepajček pa m in poševnica ţ, kar pomeni, da je za moške in ţenske.  

<http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/0:21-

03:40> (Naveden je del odgovora, celoten odgovor je v prilogi 2.) 

(1)    Odgovor je jasen: sva šla, ker sva šle v nobenem primeru sva šle slovnično knjiţno ni pravilna oblika. Ker 

bi, če bi ţe, sva šli, ne? Vprašanje slovnice in slovničnega spola ni ena najlaţjih, zlasti ker se povezuje tudi 

s politično vsebinsko občutljivostjo. (…) Sicer to marsikdaj tehnično rešijo tako, da je nek oklepajček pa m 

in poševnica ţ, kar pomeni da je za moške in ţenske. Vendar se mi zdi, da tukaj neka občutljivost ni odveč, 

čeprav pa se zdi, da je to pretiravanje. Čim pa se nekdo ne počuti enakopravnega in nagovorjenega, ima 

pravico to zahtevat. Zdej pa, seveda, ne gre to gladko, ne gre povsod. Tudi zakonodaja je napisana tako, da 

mora biti v obeh slovničnih oblikah, in tudi tam se lahko zgodi, da je to samo nek tehnični člen, ki opozori, 

da je vse mišljeno tako za osebe moškega in ţenskega spola.  

<http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/0:21-

03:40> 

 

Obhodne moţnosti pri tem odgovoru ni. 

 

5.2.1.2 ŠUSS 

Bralca zanima, ali je pravilno Pojavili so se dokazi, da ima zemlja obliko krogle, in posledica 

teh spoznanj je BIL pojav prvih kartografskih projekcij ali Pojavili so se dokazi, da ima 

zemlja obliko krogle, in posledica teh dejanj je BILA pojav prvih kartografskih projekcij. 

Zanima ga, kako spol osebka vpliva na obliko povedka. Odgovor omenja besedo »pravilno« 

(beseda »pravilno se pojavi enkrat na petsto besed), vendar tudi razloţi, da govorci 

slovenščine uporabljajo obe verziji. Upošteva torej tudi dvojnice. Odgovarjalec poleg 

»pravilne« rabe, ki jo omenja Slovenska slovnica, pove tudi, kako je v rabi.  

 

(2)      SS ne navaja podobnih odstopanj od običajnega navezovanja povedka (v tem primeru vezi) na spol 

osebka. Vaš stavek bi se po SS pravilno glasil: ‗... posledica teh spoznanj je BILA pojav prvih 

kartografskih projekcij ...‘ Vendar so vsi govorci slovenščine, ki smo jih do sedaj vprašali za mnenje, 

potrdili, da je moţna in povsem običajna tudi druga različica (‗... posledica je BIL pojav ...‘). (Naveden 

je del odgovora, celoten odgovor je v prilogi 2.) 

http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/
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           <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000126.html> 

 

Kot vidimo v primeru (2), je razlaga  razumljiva, poda argumente in jih podkrepi s primeri. V 

svojem odgovoru je funkcionalen. Bralca usmerja k razmišljanju o problematiki. Obhodne 

moţnosti ni. 

 

5.2.2 »Sklanjanje besede dno« 

Odgovora primerjanih svetovalnic se ukvarjata s sklanjanjem besede dno.  

 

5.2.2.1 Jezikovni svetovalni servis 

Poslušalca zanima, kako se sklanja besedo dno. Odgovarjalec najprej pove, da se ta beseda v 

dvojini ne uporablja velikokrat (da govorci pač rečejo Posoda ima dvojno dno). Pravilno 

slovnično je imenovalnik dvojine dva dni. V odgovoru se beseda »pravilno« pojavlja enkrat 

na 130 besed. Sklepamo, da gre za demokratičen način svetovanja. Problema ne razlaga torej 

samo na način »prav« in »narobe«, ampak pove, da je uporaba takšnih glagolov v dvojini zelo 

redka, zato prihaja do drugačnih rab, ne razloţi pa navedene oblike. Odgovor je zato 

nefunkcionalen. Pove razloge, kakšne teţave imajo uporabniki pri sklanjanju te besede, ne 

razlaga pa konkretne oblike, po kateri se sprašuje. 

 

(3)     Mislim, da ta beseda ne dela dejansko preglavice nikomur, ker kdo pa govori o tem v dvojini. Celo če ima 

posoda dno, rečemo, da ima dvojno dno, ne pa … pač tehnično je pravilni imenovalnik ednine dni. Je pa, 

to se nam zdi nenavadno, ker tako kratkih besed srednjega spola ni tako veliko  

         <http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/(15:09-

16:58> (Naveden je del odgovora, celoten odgovor je v prilogi 2.) 

 

(3)     Recimo v slovarju se najde samo zlo ali pa tlo, pa še to sta nenavadni besedi in še te tudi nimata dvojine, 

ker enostavno pač ni, hipotetično se da narediti obliko, ampak te oblike nihče ne uporablja in to je bolj 

špot.«  

<http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/(15:09-

16:58)> (Naveden je del odgovora, celoten odgovor je v prilogi 2.) 

 

Na slovnično pravilnost v tem primeru ne gleda kot na nekaj dokončnega, dopušča tudi druge 

moţnosti. Obhodne moţnosti ni.  

 

http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/
http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/
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5.2.2.2 ŠUSS 

Bralca zanima, kako se sklanja beseda dno. Tukaj odgovor ni demokratičen (sicer ne 

uporablja besed »prav«/«narobe«, ker gre za prepis pravilnih oblik iz priročnikov) in 

funkcionalen, saj poda samo oblike sklanjatve po Slovenski slovnici in Slovenskem pravopisu, 

vendar ne poda razlage in ozadja problema. Slovnična pravilnost je tukaj pomembna, saj se 

sklicuje samo na jezikovne priročnike. Obhodne moţnosti ni.   

 

5.2.3 »Napisi v tujih jezikih« 

Primerjana odgovora obravnavata napise v tujih jezikih, ki jih najdemo v različnih panogah 

(turizem, gostinstvo …). Čeprav je po mnenju vsaj dela stroke iz tujih jezikov prevzete izraze 

načeloma najbolje posloveniti (k temu se načelno nagiba npr. SP), pri raznih javnih napisih 

nekateri tega ne uporabljajo, kar pri drugih govorcih včasih naleti na neodobravanje. 

 

5.2.3.1 Jezikovni svetovalni servis 

Poslušalko motijo napisi v tujih jezikih (npr. carwash). Odgovarjalec meni, da bi morali dani 

problematiki nameniti več pozornosti. Veliko lastnikov raznih restavracij, trgovin itd. 

poimenuje le-te z besedami iz tujih jezikov, a so pri tem po odgovarjalčevem mnenju premalo 

skrbni. Pojavljajo se izrazi »premalo skrbni« (podajo oceno), vendar odgovor tudi poda 

razlago problema, ozadje, zato je demokratičen in tudi funkcionalen. Odgovarjalec bralcu 

razloţi, da se uporabljajo tuji napisi, ker s tem laţje sporočajo tudi tujim drţavljanom.  

 

(5)        Zdej koliko je angleščina in drugi jeziki funkcionalna tudi v tem smislu, da enostavno sporoča v tujem 

jeziku tistim, ki ne znajo slovensko, je odprto vprašanje. Tudi to ni čisto zanemarljivo. ker smo 

intrazitna drţava, turistična drţava itd. Ampak ne moremo vseh primerov s tem opravičevat, ker končno 

tudi. če imaš avtopralnico običajnega tipa ob cesti in tudi, če napišeš v angleščini je bolj ali manj jasno, 

da gre za avtopralnico. Zdi se mi, da so ljudje pri poimenovanjih premalo skrbi, niti ne premalo, ampak 

si vzamejo premalo časa, deloma je za to krivo, da niso usposobljeni. V šolah ni posvečeno 

poimenovanje tovrstnih stvari, recimo predstavljaj si, da s prijatelji odpreš picerijo, kako jo boš 

poimenoval.  (Naveden je del odgovora, celoten odgovor je v prilogi 2.) 

           <http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/(16:52-

20:05>  

 

Slovnična pravilnost se odgovarjalcu sicer zdi pomembna, saj pravi, da so uporabniki včasih 

premalo skrbni, vendar dopušča  v nekaterih primerih tudi tuje oblike. 
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(5)     Tukaj bi rekel, je cel svet pri javnih napisih, podjetjih itd. Recimo tratoria, piceria itd. je neke vrte poskus, 

da se ţe z imenom razkrije kakšne vrste je krčma ali gostilna ali restavracija. Res je, da tukaj se velikokrat 

poimenovalcem, tistim, ki poimenujejo zdi, da bodisi lokalov … se zdi, da je nek pridih tujega bodisi v 

zapisih bodisi v izbiri besedišča ţe vnaprej najboljša  rešitev. Meni se zdi, pač tudi, ko smo nekaj 

analizirali, to da to najlaţja rešitev, ker se ti zdi, da če nekaj prevzameš iz tujega jezika in so ljudje pri 

tem premalo skrbni, da bi vse bil apriorni izraz nespoštovanja ne verjamem, ker če bi to bilo res bi od 

avtopralnici do gostilen bi ostali brez strank 

    <http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/(16:52-

20:05>. 

 

Odgovor bralca usmerja k razmišljanju. Obhodne moţnosti ni. 

 

5.2.3.2 ŠUSS 

Bralca zanima uporaba besede leasing. Zanima ga torej tujka v slovenskem jeziku. Odgovor 

ne uporablja besede »prav«/»narobe«, v tem smislu je torej demokratičen. Poda tudi razlago, 

da je raba tujk odvisna od tega, ali jo uporabniki sprejmejo. Odgovor je torej funkcionalen.  

(6)      Načeloma velja, da se tujk izogibamo, če je to smiselno in mogoče, če obstaja slovenska ustreznica in če 

bo krog bralcev/poslušalcev, ki jim je sporočilo namenjeno, razumel, o čem govorimo, ko uporabimo 

slovensko ustreznico tujke. Če so ljudje, ki se ukvarjajo z novostmi na slovenskem trţišču, topogledno 

dovolj osveščeni in seveda dovolj hitri, lahko uvedejo slovensko ustreznico, ki se ‗prime‘ in jo nato začne 

uporabljati širši krog ljudi. Včasih domača skovanka popolnoma nadomesti tujko, toda največkrat se 

zgodi, da tujka in slovenska skovanka (vsaj nekaj časa) soobstajata in sta v rabi obe: slovenska ponavadi 

v bolj formalnih okoljih, tuja v vsakdanji rabi, a tudi ta delitev seveda ni nujna. (Naveden je del odgovora, 

celoten odgovor je v prilogi 2.) 

        <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000227.html> 

 

Razlaga je razumljiva in funkcionalna, saj svoje ugotovitve tudi argumentira. Slovnična 

pravilnost je sicer pomembna (pove, da navadno tujke podomačimo), vendar dopušča tudi 

druge moţnosti, omeni, da včasih soobstajata obe različici. Obhodne moţnosti ni. 

 

5.2.3.3 »Dvojina« 

Odgovora primerjanih svetovalnic obravnavata rabo dvojine v slovenskem jeziku. 

Uporabnikom se porajajo vprašanja glede primerov, kjer se proti njihovim pričakovanjem ne 

uporablja dvojina, ampak mnoţina. 
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5.2.3.4 Jezikovni svetovalni servis 

Poslušalca zanima raba dvojine. Odgovor je nedemokratičen, uporablja besedo »prav« in izraz 

»bi se lahko usedlo v ušesa« Odgovor je nefunkcionalen v razlagi, saj strokovnjak zgolj 

našteva pravila v zvezi z rabo dvojine.  

 

(7)      Pred dvema letoma, pred dvema tednoma bi se lahko usedlo v ušesa bolj kot pred dvemi leti, dvemi tedni. 

Je pa res, da so te parne stvari, mislim, pri parnih stvareh je zanimivo, mislim, dve roke, imam, moje roke, 

ne rečem moji roki itd. So primeri, kjer bi morala biti dvojina, pa je mnoţina. To ni opravičljivo. Pred 

dvema letoma, pred dvema tednoma je slovnično gledano edino prav, ampak tista formula in se to toliko 

teţje popravlja, kdor ima to zapečeno s ene more zavestno tega odvadit.  

<http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/(20:15- 

21:56> (Naveden je del odgovora, celoten odgovor je v prilogi 2.) 

 

Slovnična pravilnost se mu zdi pomembna, kar je razvidno v stavku »Pred dvema letoma, 

pred dvema tednoma je slovnično gledano edino prav«, čeprav se zaveda, da prihaja do 

»napačnih« rab, ker imajo nekateri govorci to zasidrano. Obhodne moţnosti ni. 

 

5.2.3.5 ŠUSS 

Bralca zanima pravilna ţenska oblika glagola iti v dvojini. Odgovor je nedemokratičen, 

poudari, katera oblika je pravilna v standardni slovenščini, doda tudi, kako je s pogovorno 

slovenščino. Sklepamo lahko, da je po našem kriteriju odgovor tudi nefunkcionalen, saj ne 

poda dodatne razlage o sklanjanju glagola iti. 

(8)      Razločevanje po spolu je med glagolskimi oblikami izraţeno samo pri deleţniku šel, šla, šlo. Poleg tega, 

kolikor mi je znano, tudi v pogovorni slovenščini ni posebej uveljavljena oblika greve, čeprav sem jo sem 

in tja dejansko zasledila.  

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000101.html> (Naveden je del odgovora, celoten 

odgovor je v prilogi 2.) 

 

Slovnična pravilnost je tukaj pomembna, odgovor pove, katere oblike dopušča standardna 

slovenščina. Obhodne moţnosti ni.  

 

5.2.4 »Decimalke« 

Odgovora primerjanih svetovalnic obravnavata decimalne številke, natančneje njihovo 

izgovarjavo in zapis. Pove, kakšna je pravilna raba. 
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5.2.4.1 Jezikovni svetovalni servis 

Poslušalca zanima pravilna raba besede cela. Odgovor je demokratičen, ker sicer uporablja 

besede »prav« in »narobe«, vendar ne pove samo, kako se pravilno sklanja besedo cela pri 

decimalnih številih, ampak tudi obrazloţi in poda primere, kako je to v praksi. Zaradi 

obrazloţitve pomena besede cela in njene rabe je odgovor funkcionalen. 

 

(9)     Pri cele in cela je pa tako, da je deloma podobno. Ta cela na nek način sploh nima več neposredne 

povezave z besedo cel, celih itd v celi t. i. paradigmi, v celem sklanjatvenem vzorcu, ampak na nek način 

deluje kot oznaka za tisto decimalno piko. To je tako, sej v angleščini je tudi point, konec pika. V tem 

smislu se cela uveljavlja in se zato ne spreminja. Ena cela dva, dvanajst cela pet. Ko gledamo kakšna je 

praksa ugotavljamo, da to postaja vse pogostejša praksa. Ravno to je, ker je to komplikacija, da si 

predstavljaš besedo, ki je ni  in jo moraš usklajevati, to se pravi, da imaš vsaj tri oblike ali še več: ena 

cela, dve celi, tri cele je nepraktično in upočasnjuje razbiranje te s številkami in simboli zapisane oblike 

(Ni pa pravilno). Jaz mislim, da cela ni nepravilna, če pogledamo jezikovne priročnike, ni predvidena kot 

posebna iztočnica slovarska.  

<http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/(21:57-

23: 45)> 

 

Slovnična pravilnost je sicer pomembna, vendar tudi razloţi, zakaj prihaja do napak. Dopušča 

tudi drugo moţnost (cela).  

 

(9)      Ravno to je, ker je to komplikacija, da si predstavljaš besedo, ki je ni  in jo moraš usklajevat, to se pravi, 

da imaš vsaj tri oblike ali še več ena cela, dve celi, tri cele je nepraktično in upočasnjuje razbiranje te s 

številkami in simboli zapisane oblike (Ni pa pravilno). Jaz mislim, da cela ni nepravilna, če pogledamo 

jezikovne priročnike, ni predvidena kot posebna iztočnica slovarska. (Naveden je del odgovora, celoten 

odgovor je v prilogi 2.) 

 <http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/( 21:57-

23: 45)> 

 

Obhodne moţnosti ni.  

 

5.2.4.2 ŠUSS 

Bralca zanima zapis decimalnih števil. Odgovarjalec v odgovoru uporablja besedo 

»neustrezno«, vendar tudi razloţi, zakaj prihaja do nepravih rab, in hkrati tudi pove, da so 

pravila v priročnikih včasih zapletena, saj govorci govorijo spontano in ne razmišljajo vedno 

o pravilnem sklonu. Odgovor je demokratičen. Razlaga je funkcionalna, saj ne pove samo, kaj 
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je prav, ampak tudi razloţi, kako je z zapisom, izgovarjavo itd. Slovnična pravilnost je sicer 

pomembna, vendar tudi obrazloţi, da izraz cela marsikdo občuti kot nesklonljivo različico, in 

zato prihaja do drugačnih rab. Upošteva tudi intuicijo govorcev. 

 

(10)     S tega vidika bi bilo neustrezno npr. dva cela tri, tri cela tri, sto cela tri tolarjev, osem cela tri tolarja itd., 

čeprav je dejansko tako, da se vse to zelo široko uporablja. To niti ni čudno, saj se človek le steţka pouči 

o standardni rabi iz kakega priročnika, dejstvo pa je tudi, da je stvar nemalo zakomplicirana, govorimo pa 

načeloma raje spontano, kot da moramo ob vsaki besedi aktivno razmišljati o npr. sklonu. Ko se v takih 

primerih izgubi ‗avtomatizem‘, se v jeziku običajno kaj spremeni. Očitno je, da besedico cela marsikdo ţe 

občuti kot nesklonljivo obliko, ki izgublja svoj izvorni pomen in svojo sklonsko odvisnost in se zato rabi 

kakor npr. zarez v hrvaščini (5,6 = pet zarez šest) ali point v angleščini (5.6 = five point six).  

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000109.html> 

 

Odgovor bralca usmerja k razmišljanju. Obhodne moţnosti ni. 

 

5.2.5 »Mnoţina« 

Odgovora primerjanih svetovalnic obravnavata slovnično število oziroma ujemanje osebka s 

povedkom. 

 

5.2.5.1 Jezikovni svetovalni servis 

Poslušalca zanima, ali je pravilen stavek Niti Janez niti Peter nista prišla ali Niti Janez niti 

Peter ni prišel. Odgovor je demokratičen, saj ne pove samo, katera oblika glagola je pravilna, 

ampak pri tem tudi razloţi, da je odvisno od poloţaja in konteksta. Dopušča torej tudi druge 

moţnosti, ne samo ene.  

 

(11)   To je malo odvisno od poloţaja. Če bi rekel ni prišel niti Peter niti Janez, se sliši v redu. Če pa rečem 

Peter niti Janez ni prišel pa priporočam dvojino v tem primeru, zato ker ţe imam oba, tam pa se zdi samo 

dopolnjeno. Marsikdaj je odvisno od konteksta.  

           <http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/> 

(Naveden je del odgovora, celoten odgovor je v prilogi 2.) 

 

Slovnično gledano, po odgovarjalčevem mnenju, ni pravila, po katerem bi se lahko ravnali.  
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(11)    Marsikdaj se zgodi, da stopnjuješ šele potem, zlasti pri govorjenem se to zgodi in  potem se take stvari 

pripetijo,da pravzaprav tehnično gledano število, slovnično število tam kjer so samostalniki, ne ustreza 

glagolskemu številu.  

         <http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/> 

(Naveden je del odgovora, celoten odgovor je v prilogi 2.) 

 

Odgovor je funkcionalen, saj bralca usmerja k razmišljanju. Obhodne moţnosti ni. 

 

5.2.5.2 ŠUSS 

Bralca zanima, ali je pravilno Konjska vprega in avtomobila sta pripeljala na vrh ali … so 

pripeljali na vrh. Odgovor jenedemokratičen (uporablja besedo »pravilno«) in 

nefunkcionalen, pove,pravilo o ujemanju osebka in povedka,  pri tem se sklicuje na 

priročnike. Slovnična pravilnost je poudarjena, sklicuje se na Slovensko slovnico, 

Odgovarjalec pri tem odgovoru samo našteva pravila, ki jih najdemo v priročnikih. Obhodne 

moţnosti ni. 

 

5.2.6 »Ţenske oblike« 

Odgovora primerjanih svetovalnic obravnavata rabo ţenskih pridevniških oblik priimkov, kot 

so Mazejeva, Majdičeva …   

 

5.2.6.1 Minute za jezik 

Poslušalca zanima raba pridevniške oblike ţenskih priimkov. Tukaj je odgovor demokratičen, 

saj odgovor ne uporablja besed »prav«/«narobe«. Odgovarjalec razloţi, v katerih primerih se 

uporabljajo ţenske pridevniške, največkrat v novinarskem jeziku, ker se ţelijo izogniti 

ponavljanju imena in priimka oblike, hkrati omeni, da se je to razširilo tudi na druge sfere.  

Sklepamo, da je odgovor nefunkcionalen, saj odgovarjalec samo našteva pravila v zvezi z 

ţenskimi pridevniškimi oblikami priimkov, dodatne razlage, zakaj je tako ne poda in tudi 

intuicija govorcev ni upoštevana.  

 

(12)    Ţenske oblike, Majdičeva, Mazejeva, uporabljamo navadno takrat, ko spustimo osebno ime. Zgled: Tina 

Maze je osvojila srebrno medaljo, če izpustimo dobimo Mazejeva … Iz stavka je vidno, da gre za ţensko 

obliko, vendar pa v takem poloţaju navadno uporabljamo daljšo obliko; Mazejeva je osvojila. Res je, da 

se ta način izraţanja najpogosteje uporablja v novinarskem jeziku, recimo v časopisnih naslovih, verjetno 
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zaradi kratkosti pa tudi v raznih športnih komentarjih slišimo Majdičeva, verjetno zato ker se komentator 

ţeli izogniti nenehnega ponavljanja imena in priimka. 

<http://tvslo.si/#ava2.131410697;;(do 03:27) >(Naveden je del odgovora. Celoten odgovor je v prilogi 2.) 

 

Slovnična pravilnost je v odgovoru pomembna, saj odgovarjalec našteva pravila, ki jih 

najdemo v priročnikih. Obhodne moţnosti ni. 

 

5.2.6.2 Al' prav se piše 

Bralec sprašuje, ali je pravilno dr. Novak ali dr. Novakova. Odgovori so nedemokratični in 

nefunkcionalni, razlage ni, oziroma je ta suhoparna. Slovnična pravilnost je poudarjena pri 

enem izmed odgovorov, kjer odgovarjalec zgolj našteva pravilne oblike, ki jih najdemo v 

priročnikih, dodatne razlage o sklanjanju pa ne poda. Obhodna moţnost je prisotna v nekaterih 

primerih. »Joj, a že spet? Preberi malo niže, kjer je o tem že veliko napisanega« 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,2542074>. Odgovor bralca ne usmerja k razmišljanju, saj gre 

zgolj za golo naštevanje pravil.  

 

5.2.7 »Vezava glagola na sklon« 

Odgovora primerjanih svetovalnic se ukvarjata z vprašanjem, kaj je pravilno: sanjati nekoga 

ali sanjati o nekom. 

 

5.2.7.1 Minute za jezik 

Poslušalca zanima, ali je pravilneje sanjati nekoga ali sanjati o nekom. Tukaj je  odgovor 

nedemokratičen, ker se uporaba besed »napačno« in »pravilno« pojavlja večkrat. (osemkrat na 

tristo besed) Odgovarjalec pove, da gre za prehodne glagole, glagolsko dejanje prehaja na 

predmet ter da je pravilno sanjati o nekom. Odgovor je nefunkcionalen, saj strokovnjak samo 

našteva pravila v zvezi s prehodnimi glagoli in jih podkrepi s primeri, dodatne razlage o 

glagolih pa ne poda. 

 

(13)   Teţava je vezava glagola na sklon. O vezavi govorimo pri prehodnih glagolih, to so tisti glagoli, ko dejanje 

koga ali kaj prizadeva, po domače pa temu rečemo, da glagolsko dejanje prehaja na predmet. Predmet je 

lahko v rodilniku, dajalniku, toţilniku, mestniku ali orodniku. Predmet je lahko predloţen, npr mislim na 

prijatelja ali nepredloţen berem knjigo. Napačno je zmagati tekmo, sanjati nekoga, pravilno je zmagati v 

tekmi in sanjati o nekom. Tukaj sicer mislimo, da je napačen predmet, v resnic je napačen sklon, si pa 
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laţje včasih zapomnimo po predlogu npr dvomiti o, misliti na, teţiti k. Podoben primer kot zmagati tekmo 

je tudi zmagati 3 : 4. Pravilno je zmagati s 3 : 4, ker je mišljeno zmagati z izidom 3. 4 ali včasih tudi z 

rezultatom 3 : 4, zato je potreben predlog, pravilno je dvomiti o, ne v, torej je pomembno tudi, kateri 

predlog zberemo.  

         <http://tvslo.si/#ava2.126889901;> (Naveden je del odgovora, celoten odgovor je v prilogi 2.) 

 

Slovnična pravilnost je pomembna, saj odgovarjalec poda primere, kako je domnevno 

pravilno, primeri in razlage so večinoma povzeti iz priročnikov. 

 

(13)   Pravilno je zmagati s 3:4, ker je mišljeno zmagati z izidom 3. 4 ali včasih tudi z rezultatom 3:4, zato je 

potreben predlog, pravilno je dvomiti o, ne v, torej je pomembno tudi, kateri predlog zberemo. imamo pa 

tudi primer, kjer sta pravilni dve različici npr odločati v postopku ali odločati o postopku. Odločati v 

postopku je tedaj, ko je tisti, ki odloča vključen v postopek, odločati o postopku pa tedaj, ko je tisti, ki 

odloča zunaj postopka. Tudi tukaj (kontaktirat) moramo uporabljati predlog kontaktirati z nekom. Glagol 

kontaktirati je prevzeta beseda in se je v priročnike uvrstil kot knjiţno pogovorna beseda. Te so še 

sprejemljive za rabo, vendar moramo paziti na vezavo, torej kontakirajte s kom. Ne kontaktirajte nas, 

ampak kontaktirajte z nami. 

         <http://tvslo.si/#ava2.126889901;;> (naveden je del odgovora, celoten odgovor je v prilogi 2.) 

 

Odgovor odgovori na vprašanje in poslušalcu  razloţi, kako je z rabo takšnih priimkov. 

Obhodne moţnosti ni. 

 

5.2.7.2 Al' prav se piše 

Bralec sprašuje, ali je pravilno sanjati nekoga ali sanjati o nekom. Odgovori so  

nedemokratični, saj uporabljajo besedo »prav«. Razlaga je nefunkcionalna, odgovarjevalec 

namreč samo pove, kakšna je pravilna oblika, dodatne obrazloţitve, zakaj je tako, pa ni. 

 

Slovnična pravilnost je pomembna, odgovarjalec upošteva samo tisto, kar je zapisano v 

priročnikih. »Kot pravi SP, bo v slovenščini pravilneje reči sanjati o nekom, kot pa sanjati 

nekoga.« 

 

Odgovor bralca ne spodbuja k razmišljanju o jezikovni zagati. Obhodne moţnosti ni.  

 

5.2.8 »Vejica pred ločnimi vezniki« 

Odgovora primerjanih svetovalnic obravnavata rabo vejice pred vezniki, kot so bodisi, ali ... 



 52 

5.2.8.1 Minute za jezik 

Poslušalca zanima, kako je z zapisom vejice pred bodisi, ali itd. Odgovor je nedemokratičen 

in nefunkcionalen, pove namreč samo pravila, kjer se vejica uporablja oziroma ne uporablja. 

 

(17) O vejici smo ţe kar nekaj povedali. Nekaj smo v preteklih oddajah govorili o vejicah pred in sicer, ter in to 

ali pa o vejici med prirednim in podrednim veznikom ali pa med dvema podrednima veznikoma, pa med 

določenimi besednimi zvezami kot so med tem ko, namesto da. Zgledih, kjer ne pišemo vejice vmes. Res 

pa, da so nam ostala vsaj še dva zgleda, ki bi jih bilo dobro povedati, in sicer gre za vejico pred ločnimi 

vezniki ali, bodisi ipd. Načeloma ne pišemo vejice pred oziroma, kadar povezuje stavčne člene ali stavke. 

Tako lahko rečemo Prišel bo predsednik oziroma njegov namestnik. V takem primeru tak zgled tu vejica ni 

potrebna. Poslušalka pa sprašuje, kako je z zvezo oziroma ko. To je pa zveza prirednega in podrednega 

veznika in v takih primerih pišemo vejico pred oziroma, saj gre za povezavo odvisnega in glavnega stavka 

in pred odvisnim stavkom pišemo vejico. En tak primer; Sestanek bodo sklicali v dveh dneh, oziroma ko 

bodo sklicali vse pripombe. Tako je je pri oziroma. Potem pa imamo še en tak veznik, to je ali. Tudi ali je 

lahko priredni ali podredni veznik. Kot podredni veznik uvaja odvisnike in stavčne prilastke.  

<http://tvslo.si/#ava2.125589524;> (Naveden je del odgovora, celoten odgovor je v prilogi 2) 

 

Slovnična pravilnost je pomembna, saj odgovarjalec našteje vsa pravila iz priročnikov o 

uporabi oziroma neuporabi vejice pred ločnimi vezniki. Obhodne moţnosti ni.  

 

5.2.8.2 Al' prav se piše 

Bralca zanima, ali je vejica pred bodisi ker v povedi Odrasli ne marajo iger bodisi ker nimajo 

nedemokratični in nefunkcionalni, povedo samo slovnično pravilno obliko brez obrazloţitve, 

zakaj je ta oblika pravilna. Pri teh odgovorih gre samo za naštevanje pravil brez obrazloţitve 

ozadja. Slovnična pravilnost je tukaj poudarjena, odgovarjalec upošteva samo tisto, kar je v 

priročnikih.  

 

(18)    Pred obema bodisi je vejica.  

V takih primerih velja pravilo, da če sta skupaj dva veznika in je eden priredni veznik (kot tukaj bodisi) 

drugi pa je podredni veznik (v vašem primeru ker), vejico vedno postavimo pred prvi veznik (se pravi 

pred priredni veznik). 

        <http://med.over.net/forum5/read.php?125,6465865> 

 

Odgovori bralca ne spodbujajo k razmišljanju. Obhodne moţnosti ni. 
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5.2.9 »Mašila« 

Odgovora primerjanih svetovalnic obravnavata rabo mašil, ki se jih zasledi zlasti v 

nepripravljenih govorih. 

 

5.2.9.1 Minute za jezik 

Poslušalca zanima raba mašil. Odgovarjalec mu razloţi, kdaj se mašila uporabljajo. Odgovor 

je demokratičen in funkcionalen, saj v njem ne najdemo izraza »prav«/»narobe«. 

Odgovarjalec tudi razloţi, kdaj in v katerih primerih se mašila rabijo.  

 

(19)     Besede so lahko izraz osebnega stila nekega govorca, tako lahko slišimo vendarle ko hoče nekdo neko 

dodatno razloga poleg nečesa, kar je ţe bilo povedano ipd. Predvsem pa se moramo za nastop pred 

občinstvom dobro pripraviti in če nam uide kakšen pač ali »m« nam ne bo nihče zameril, itak da ne. <  

           <http://tvslo.si/#ava2.123734588;;> (Naveden je del odgovora, celoten odgovor je v prilogi 2.) 

 

Slovnična pravilnost je sicer pomembna, vendar dopušča, da se mašila kdaj tudi pojavijo. 

Odgovor razloţi problem in njegovo ozadje. Obhodne moţnosti ni. 

 

5.2.9.2 Al' prav se piše 

Bralec sprašuje, kaj so mašila. Odgovori so nedemokratični in nefunkcionalni, bralcu povedo 

samo, kako naj bi se drugače reklo mašilom in katere besedne vrste so tudi mašila, razlage, 

zakaj je tako, pa ni. 

 

(20) »Nekatera mašila so sicer medmeti, če se ne motim«. <http://med.over.net/forum5/read.php?125,2540612>.  

O slovnični pravilnosti je teţko govoriti, odgovarjalci namreč ne naštevajo pravila, ki jih 

najdemo v priročnikih, ampak samo povedo, kako se po njihovem mnenju reče mašilom in 

katere besedne vrste so. Obhodne moţnosti ni. 

 

5.2.9.3 Sklep primerjave 

Sodeč po raziskavi, ki smo jo dobili na podlagi primerjave odgovorov, ki odgovarjajo na isto 

vprašanje, lahko sklepamo, da se glede na kriterije (demokratičnost, način razlage, slovnična 

pravilnost, obhodna moţnost) ne razlikujejo dosti od naključno izbranih odgovorov, ki 

odgovarjajo na različna vprašanja. Demokratičen način razlage imajo ŠUSS, Jezikovni 

http://tvslo.si/#ava2.123734588;;
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svetovalni servis in deloma Minute za jezik, nedemokratičnega pa forum Al' prav se  piše. Na 

slovnično pravilnost se najbolj sklicujejo pri Al' prav se piše in Minute za jezik, medtem ko pri 

ŠUSS in Jezikovno svetovalni servis ni najbolj pomembna. ŠUSS in Jezikovni svetovalni servis 

navadno povesta tudi ozadje problema, širši kontekst, medtem ko Minute za jezik sicer 

razloţijo problem, vendar gre navadno zgolj za naštevanje pravil in primerov brez širšega 

konteksta, forum Al' prav se piše pa svoje odgovore večinoma niti ne razloţi. Obhodna 

moţnost je tudi pri naključno izbranih odgovorih zanemarljiva.  
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6 STALIŠČA UPORABNIKOV DO JEZIKOVNEGA SVETOVANJA 

V tem poglavju bomo preverjali stališča uporabnikov do jezikovnega svetovanja. Iz prejšnjih 

poglavij izhaja, da lahko na podlagi raznih kriterijev, izluščenih iz strokovne literature, 

svetovalnice strokovno gledano opredelimo kot bolj (npr. višja stopnja demokratičnosti) 

oziroma manj uspešne (npr. niţja stopnja demokratičnosti) v svojem načinu svetovanja. 

 

Preverjali bomo, ali se načelna stališča stroke (predstavljena v poglavju 4, ko smo na njihovi 

podlagi oblikovali nekatere od kriterijev, s katerimi smo potem analizirali izbrane 

svetovalnice) ujemajo s stališči uporabnikov in ali se ocene konkretnih odgovorov oziroma 

parov odgovorov (predstavljene v poglavju 5) ujemajo z ocenami uporabnikov. Namen 

primerjave skladnosti stališč in ocen odgovorov med stroko in uporabniki je ugotoviti, ali se 

pogled stroke do lastnostih jezikovnih svetovalnic sklada s pogledom uporabnikov. 

Primerjava se zdi pomembna zato, ker bomo tako videli, kakšne odgovore na jezikovna 

vprašanja ţelijo imeti uporabniki in ali se to razlikuje od idej, ki jih o tem, kakšni naj bi bili 

odgovori, goji stroka (oziroma vsaj višje gor predstavljena veja stroke). Če se pogled stroke in 

uporabnikov ne prekrivata, se ponuja sklep, da bi morala stroka več pozornosti posvetiti 

osveščanju uporabnikov o svojih pogledih na jezikovno svetovanje, če ţeli, da bo to uspešno. 

 

Obenem bomo pri uporabnikih preverili tudi stališča do nekaterih lastnosti odgovorov (obseg, 

medij), za katere v strokovni literaturi nismo zasledili, da bi se rabila kot dejavnik pri 

vrednotenju, se pa načeloma zdi mogoče, da bi jim tako vlogo pripisovali uporabniki, saj 

oboje predstavlja jasen parameter, glede katerega med odgovori prihaja do razlik. Odprto je 

tudi vprašanje, ali bi lahko obseg ali medij vplival na oceno odgovora po kakšnem drugem 

kriteriju.  

 

6.1 Metoda 

Stališča smo preverjali z anketo, ki je bila izvedena s pomočjo spletnega orodja Google Docs. 

Anketiranci so lahko na vprašanja odgovarjali, kjerkoli so imeli dostop do spleta.  

 

Anketa je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu, ki se je imenoval 'Anketa o lastnostih 

jezikovnih svetovalnic – 1. del', je sodelovalo 24 anketirancev. Prvi del ankete je imel enajst 

vprašanj. Od tega so prva štiri vprašanja preverjala splošne podatke o anketirancih, preostala 

so preverjala splošna stališča do lastnostih jezikovnih svetovalnic. Pri vprašanjih, ki so 



 56 

preverjala stališča, so morali vprašani na petstopenjski lestvici označiti, v kolikšni meri se z 

določeno trditvijo strinjajo oziroma ne strinjajo. Pri tem so imeli skrajnostni moţnosti '1 – se 

močno strinjam' in '5 – se sploh ne strinjam'. Drugi del ankete, ki se je imenoval 'Anketa o 

lastnostih jezikovnih svetovalnic – 2. del', je preverjal stališča do konkretnih svetovalnic. Ta 

del je bil razdeljen na dve anketi, 'Anketo a' in 'Anketo b'. Vsaka od omenjenih anket je 

primerjala različni svetovalnici. Anketa a je primerjala Jezikovni svetovalni servis in ŠUSS, 

anketa b je preverjala Minute za jezik in Al' prav se  piše. Pri vsakem delu je sodelovalo 12 

ljudi, ki so vsi sodelovali tudi pri prvem delu (Anketa o lastnostih jezikovnih svetovalnic – 1. 

del). Drugi del ankete (a in b) je imel šest vprašanj. Prva vprašanja so s pomočjo 

petstopenjske lestvice, na kateri so imeli uporabniki skrajnostni moţnosti '1 – se močno 

strinjam' in '5 – se sploh ne strinjam', med seboj primerjala konkreten par svetovalnic (pri a en 

par, pri b drugega). Zadnji dve vprašanji pa sta bili splošni. 

 

Kot je razvidno iz slik 1, 2 in 3 spodaj, je bila večina anketirancev stara od 19 do 24 let (v 

razpon med 19 in 30 pa pade praktično ţe 4/5 vseh anketirancev), skoraj vsi so imeli končano 

vsaj srednjo šolo in so bili v času anketiranja študentje. Rezultati bodo torej relevantni za 

starostno in izobrazbeno jasno zamejeno skupino potencialnih uporabnikov jezikovnih 

svetovalnic, ne bodo pa nujno posplošljivi na populacijo Slovenije kot celoto.  

 

1. Starost (ustrezno označite) 

 

 

Slika 1: Starost (številka ob starostnem razponu podaja število respondentov v izbrani starostni skupini) 
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2. Stopnja izobrazbe (označite tisto stopnjo izobrazbe, ki ste jo zaključili) 

 

 

Slika 2: Stopnja izobrazbe 

 

3. Trenutno sem študent. 

 

Slika 3: Trenutni status 

 

Ker smo z anketo preverjali stališča do jezikovnega svetovanja, smo kot del splošnih 

podatkov anketirance spraševali tudi o njihovem poznavanju in morebitni uporabi svetovalnic. 

Kot je razvidno iz slike 4, ki podaja rezultate odgovorov na vprašanje »Katere jezikovne 

kotičke poznate?« (mogoče je bilo izbrati več kotičkov), respondenti v večini poznajo 

oziroma vedo za ŠUSS, Minute za jezik in Al' prav se piše, ostale nekoliko manj. In kot kaţe 

slika 5, večina respondentov (14) jezikovnih svetovalnic ne uporablja, nekaj jih svetovalnice 

uporablja občasno, le manjšina (2) jih svetovalnice uporablja pogosto.  

87% 
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4. Ali poznate kakšen jezikovni kotiček? 

 

Slika 4: Poznavanje jezikovnih kotičkov 
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5. Ali kakšne jezikovne kotičke uporabljate tudi sami (bodisi kot spraševalec bodisi samo kot 
bralec/poslušalec/gledalec)? 

 

Slika 5: Uporaba jezikovnih kotičkov 

 

Čeprav torej respondenti za obstoj nekaterih konkretnih svetovalnic vedo, iz česar bi sklepali, 

da neko osnovno informacijo o teh konkretnih svetovalnicah imajo, pa hkrati večinoma 

pravijo, da jih sami nikoli ne uporabljajo ne kot spraševalci ne kot bralci, torej kakega resnega 

vsebinskega poznavanja niti omenjenih svetovalnic niti svetovalnic na splošno za respondente 

ne moremo privzemati. Rezultati bodo torej relevantni predvsem kot podatki o stališčih 

potencialnih uporabnikov jezikovnih svetovalnic, manj kot podatki o stališčih dejanskih 

uporabnikov.  

 

6.2 Primerjava skladnosti stališč do posameznih značilnosti svetovalnic v stroki in pri 

uporabnikih 

Skladnost stališč stroke in (potencialnih) uporabnikov smo preverjali s pomočjo vprašanj 

oziroma trditev, ki so bile osnovane na vrednostnih kriterijih, izluščenih iz stroke, s katerimi 

smo v poglavjih 4 in 5 pregledali in med seboj primerjali različne svetovalnice 

(demokratičnost, obhodna moţnost, slovnična pravilnost, drugi viri). 

 

6.2.1 Demokratičnost 

V razdelku 4.2.1 zgoraj smo videli, da strokovna literatura zagovarja tezo, da v jezikovnem 

svetovanju predstavlja kvaliteto demokratičnost odgovora, torej da naj svetovanje teţi k 

izobraţevanju uporabnikov, razlaganju problema iz širšega vidika, vse slovnično tvorjene 

dvojnice naj bodo obravnavane enakovredno. Anketa je vsebovala tri trditve, ki so preverjale, 

ali ta pogled stroke delijo tudi uporabniki. Trditve so se nanašale na vse jezikovne 

svetovalnice. Prva trditev je bila »Po mojem mnenju morajo jezikovne svetovalnice oziroma 
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odgovori na jezikovna vprašanja bralca spodbujati k razmišljanju, ne da mu samo povejo, kaj 

je prav«, pri čemer so morali anketiranci označiti, v kolikšni meri se s trditvijo strinjajo 

oziroma ne strinjajo. Kot je razvidno iz spodnjega grafa (glej sliko 6), se velika večina 

anketirancev s trditvijo strinja (samo trije od 24 so označili, da se ne strinjajo). Vidimo torej, 

da ţelijo uporabniki jezikovne svetovalnice, ki ne povedo samo, kaj je »prav«, ampak tudi 

spodbujajo k razmišljanju; v tem anketiranci torej soglašajo s stroko (prim. Marušič in Ţaucer, 

2000, 2011).  

 

Po mojem mnenju morajo jezikovne svetovalnice oziroma odgovori na jezikovna vprašanja 

bralca spodbujati k razmišljanju, ne da mu samo povejo, kaj je prav. 

 

 

Slika 6: Spodbujanje k razmišljanju 

 

Naslednji dve trditvi sta preverjali stališča do dvojnic. Prva trditev je bila: »V odgovoru 

morajo biti vse dvojnice obravnavane enakovredno. Na primer: če se odgovor izreka o tem, 

ali je prav oljčno ali olivno olje, ali pa o tem, ali je prav karkoli ali kar koli, naj predstavi 

izvor, nastanek in rabo obeh različic, ne samo tiste, ki jo predlaga kot pravilno«; pri tem so 

morali anketiranci označiti, v kolikšni meri se s trditvijo strinjajo oziroma ne strinjajo. Kot je 

razvidno iz grafa (glej sliko 7), se je večina anketirancev (16) s trditvijo strinja, čeprav ni 

zanemarljiv (5) tudi del tistih, ki so neopredeljeni (tj. ki so označili 3 oziroma 'niti niti').  
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Če se odgovor izreka o tem, ali je prav oljčno ali olivno olje, ali pa o tem, ali je prav karkoli 

ali kar koli, naj predstavi izvor, nastanek in rabo obeh različic, ne samo tiste, ki jo predlaga 

kot pravilno. 

 

 

Slika 7: Enakovredna obravnava dvojnic 

 

Vsaj večinsko se torej tu pogled anketirancev sklada s pogledom stroke, ki prav tako 

zagovarja enakovredno obravnavo dvojnic. Zanimivo pa je ta rezultat primerjati z odzivi pri 

drugi trditvi glede iste teme, ki se je glasila: »Ni potrebno, da so v odgovoru vse dvojnice 

obravnavane enakovredno. Na primer: če se odgovor izreka o tem, ali je prav oljčno ali olivno 

olje, ali pa o tem, ali je prav karkoli ali kar koli, naj pove, katera je pravilna. Če predstavlja 

izvor, nastanek in rabo, pa je dovolj, da to predstavi za tisto besedo, ki jo predlaga kot 

pravilno.« Anketiranci so morali znova označiti, v kolikšni meri se s trditvijo strinjajo 

oziroma ne strinjajo. Glede na to, da je bila trditev s slike (8) le okrog obrnjena trditev s slike 

(7), bi seveda pričakovali, da se tisti, ki so se pri trditvi s slike (7) s trditvijo strinjali, pri 

trditvi s slike (8) s trditvijo ne bojo strinjali. Kot je razvidno iz grafa (glej sliko 8), je večina 

anketirancev (10) neopredeljenih.  
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Ni nujno, da so dvojnice obravnavane enakovredno. 

 

.  

Slika 8: Neenakovredna obravnava dvojnic  

 

Vidimo torej, da rezultati na sliki (8) niso taki, kot bi jih pričakovali na podlagi rezultatov iz 

slike (7). Eden izmed moţnih razlogov, zakaj so anketiranci v večini neopredeljeni, bi lahko 

bil ta, da so bili mnenja, da so na zastavljeno vprašanje ţe odgovarjali in jim je bila torej 

trditev iz slike (8) nejasna, zato so izbrali oceno, ki je nevtralna. Če je to res, potem je morda 

legitimno, če rezultat s slike (7) še vedno štejemo za verodostojen, rezultat s slike (8) pa 

zanemarimo. 

 

V razdelku 4.2.1 smo videli, da stroka obravnava demokratičnost kot pozitivno lastnost 

svetovanja. Torej, da morajo jezikovne svetovalnice spodbujati k razmišljanju in da morajo 

biti dvojnice obravnavane enakovredno. S tem se strinjajo, kot smo lahko videli, tudi 

anketiranci. Sklenemo lahko, da se mnenji stroke in uporabnikov glede demokratičnosti kot 

pozitivne lastnosti svetovanja skladata. 

 

6.2.2 Obhodna moţnost 

V razdelku 4.2.3 smo videli, da stroka (prim. Ţaucer in Marušič, 2009) obravnava obhodno 

moţnost – torej ravnanje odgovarjalca, ko namesto razlage v presojo ponujenih različic 

ponudi tretjo moţnost – kot negativno lastnost svetovanja.  
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Pogled uporabnikov na obhodno moţnost kot lastnost svetovanja je preverjala trditev: »Če ob 

konkretnem primeru sprašujem po tem, ali naj uporabljam moţnost A ali moţnost B, se mi ne 

zdi prav, da mi namesto opredelitve do mojih dveh moţnosti odgovor samo ponudi tretjo 

moţnost, ne razloţi pa mi ozadja mojih dveh moţnosti. (Npr. če sprašujem, ali je bolje iz 

Hrvaške ali s Hrvaške, mi odgovor ponudi moţnost s Hrvaškega, vendar mi ne utemelji, zakaj 

naj bi bila ta izbira boljša od mojih.) Kot vidimo na sliki 9, se je s trditvijo, da mora odgovor, 

če ponudi tretjo moţnost, le to tudi utemeljiti, večina anketirancev (14) strinjala; 6 se jih s 

trditvijo ni strinjalo, 4 so bili neopredeljeni.  

 

Če ob konkretnem primeru sprašujem po tem, ali naj uporabljam moţnost A ali moţnost B, se 

mi ne zdi prav, da mi namesto opredelitve do mojih dveh moţnosti odgovor samo ponudi 

tretjo moţnost, ne razloţi pa mi ozadja mojih dveh moţnosti. 

 

 

Slika 9: Stališče do obhodne moţnosti 

 

V razdelku 4.2.3 smo videli, da stroka obhodno moţnost obravnava kot negativno lastnost 

svetovanja. Odgovarjalec naj torej ne ponudi tretje moţnosti, če ne pove razloga, zakaj jo 

ponuja, in če ne razloţi tudi v presojo ponujanih različic. S to trditvijo se strinja tudi večina 

anketirancev. Sklenemo lahko, da se mnenje stroke in uporabnikov glede obhodne moţnosti 

kot negativne lastnosti sklada. 
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6.2.3 Slovnična pravilnost 

V razdelku 4.2.5 smo preverjali, ali imajo jezikovne svetovalnice za pravilno samo tisto, kar 

je zapisano v (normativnih) priročnikih. Stroka namreč izraţa mnenje, naj v svetovanju 

knjiţna slovenščina (opisana oziroma predpisana v priročnikih) ne predstavlja edinega merila 

(prim. Kalin Golob (1996), Marušič in Ţaucer (2000), Verovnik (2012)). Omenili smo tudi, 

da se da kot pokazatelj pristopa, ki slovnične »pravilnosti« ne jemlje kot edinega merila, vzeti 

ţe uporabo virov, če ta vključuje tudi vire, ki jih ne štejemo k osnovnim normativnim 

priročnikom. Pogled uporabnikov na podpiranje trditev z viri in na uporabo dodatnih virov 

kot lastnosti svetovanja (oziroma odseva kriterija »slovnične pravilnosti«) sta preverjali dve 

trditvi, in sicer »Prav je, da jezikovni kotički oziroma odgovori na jezikovna vprašanja svoje 

trditve podkrepijo z viri (npr. Slovenski pravopis, Slovar slovenskega knjižnega jezika itd.)« in 

»Bolje je, če se jezikovni kotički oziroma odgovori na jezikovna vprašanja za podkrepitev 

svojih trditev ne zanašajo samo na osnovne vire (npr. Slovenski pravopis, Slovar slovenskega 

knjižnega jezika itd.), ampak omenjajo ugotovitve iz čim širšega nabora virov.« Rezultati so 

pokazali, da si uporabniki v veliki večini (19) ţelijo uporabo virov, kot sta Slovenski pravopis 

in Slovar slovenskega knjižnega jezika (glej sliko 10). Čeprav je, kot je razvidno iz slike 11, 

velik tudi deleţ tistih, ki si poleg teh osnovnih virov ţelijo tudi uporabe drugih/dodatnih 

virov, pa je pri tem opaziti tudi ţe precej večjo zastopanost odgovora 'niti niti' oziroma 

neopredeljenosti (10 anketirancev), torej anketirancem glavno avtoriteto glede jezikovnih 

vprašanj še vedno predstavljajo osnovni normativni viri, oziroma anketiranci privzemajo, da 

se da s temi osnovnimi normativnimi priročniki odgovoriti na večino svetovalnih tem. Če se v 

ţelji po podpiranju trditev z viri pogledi anketirancev in stroke skladajo, pa se v razmeroma 

manjši potrebi po uporabi širšega nabora virov, ki jo izraţajo anketiranci, pogledi 

anketirancev in stroke deloma razhajajo. Manjši interes za dodatne vire bi morda sicer lahko 

odraţal tudi to, da anketiranci še vedno privzemajo, da naj jezikovno svetovanje podaja 

predvsem normativni vidik oziroma da gre pri svetovanju predvsem za ozko sporočanje 

»slovnično pravilne« različice. Vendar tak sklep ne bi bil skladen z odgovori, ki so jih 

anketiranci podali glede potrebe po demokratičnosti svetovanja in so bili predstavljeni v 

razdelku 6.2.1, zato se zdi bolj verjetno, da gre za pomanjkljivo poznavanje narave in statusa 

osnovnih normativnih priročnikov, ki se jih ima za priročnike, ki ne podajajo samo sodb o 

»prav«/»narobe« in sodb o normativni različici, ampak omogočajo ter zadostujejo tudi za 

demokratično in razlagalno.  
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Prav je, da jezikovni kotički oziroma odgovori na jezikovna vprašanja svoje trditve 

podkrepijo z viri. 

 

  

Slika 10: Podpiranje trditev z viri 

 

Bolje je, če se jezikovni kotički oziroma odgovori na jezikovna vprašanja za podkrepitev 

svojih trditev ne zanašajo samo na osnovne vire. 

 

 

Slika 11: Uporaba drugih virov 
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V razdelku 6.2 smo torej ugotavljali skladnosti stališč do svetovanja pri stroki in uporabnikih 

(demokratičnost, obhodna moţnost, slovnična pravilnost). Kot je razvidno, se mnenja stroke 

in uporabnikov skladajo (npr. v tem, da mora odgovor tudi razloţiti, dvojnice naj se 

obravnavajo enakovredno), čeprav prihaja v nekaterih primerih do razhajanja. Do razhajanja 

prihaja pri uporabi drugih virov, stroka (Marušič in Ţaucer, 2000) namreč zagovarja uporabo 

drugih virov poleg priročnikov, medtem ko je večina anketirancev neopredeljenih, in pri 

dvojnicah, kjer se stroka in uporabniki strinjajo, da morajo biti obravnavane enakovredno, 

vendar je tudi velik deleţ neopredeljenih. Sklenemo lahko, da bi morala stroka svoj pogled 

bolje širiti med uporabnike (predstaviti, kaj je demokratičen način svetovanja, uporabo drugih 

virov itd). 

 

6.3 Odgovori, ki odgovarjajo na podobna vprašanja 

V poglavju 5 smo obravnavali jezikovne svetovalnice, ki imajo odgovore na podobna 

vprašanja, oziroma smo nekaj parov odgovorov/tem, na katere hkrati odgovarjajo različne 

svetovalnice, ovrednotili po kriterijih stroke. V tem razdelku bomo preverjali, ali glede na 

nekaj vidikov te iste pare odgovorov/tem tudi (potencialni) uporabniki vrednotijo primerljivo. 

 

6.3.1 Kateri odgovor je boljši 

Prvi vidik, glede na katerega smo preverjali vrednotenje parov odgovorov pri naših 

anketirancih, je njihovo splošno mnenje glede primerjalne kvalitete. To smo preverjali z 

vprašanjem »Kateri odgovor je po vašem mnenju v celoti gledano boljši, katerega bi rajši 

dobili kot odgovor, če bi vprašanje postavili vi? Ustrezno označite.« V prvem primeru smo 

med seboj primerjali odgovora Jezikovnega svetovalnega servisa in ŠUSS na temo »spola« v 

slovenskem jeziku (gl. razdelek 5.2.1 zgoraj za kratko predstavitev odgovorov in prilogo 2 za 

originalna odgovora). Kot je razvidno iz razdelka 5.2.1, predstavljata po kriterijih stroke oba 

odgovora primer dobre prakse. Odgovora torej svoje trditve tudi razloţita, dvojnice so 

obravnavane enakovredno. Kot vidimo na sliki 12 spodaj, so se uporabniki odločili, da je 

odgovor ŠUSS boljši od odgovora Svetovalnega servisa, čeprav bi glede na našo analizo v 

poglavju 5.2.1 morda pričakovali, da če se vrednotenje stroke in uporabnikov sklada, se bodo 

odločili za moţnost »oba odgovora sta po mojem mnenju enako dobra«. 
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Kateri odgovor je po vašem mnenju v celoti gledano boljši, katerega bi rajši dobili kot 

odgovor, če bi vprašanje postavili vi? Ustrezno označite! 

 

 Slika 12: Kateri izmed odgovorov je boljši? 

 

Drugi par odgovorov, ob katerem  smo preverjali skladnost našega vrednotenja in vrednotenja 

anketirancev, sta predstavljala odgovora svetovalnic Minute za jezik in Al'  prav se piše, ki sta 

obravnavala »ţenske oblike«. Kot lahko vidimo v poglavju 5.2.7, po mnenju stroke ta dva 

odgovora svetovalnic Minute za jezik in Al'prav se piše nista primera dobre prakse, noben 

svojih trditev ne argumentira ustrezno. Kot vidimo na sliki 13 spodaj, so rezultati  pokazali, 

da je večina anketirancev mnenja, da je odgovor oddaje Minute za jezik argumentiran bolje 

kot odgovor foruma Al' prav se piše.  

 

  

25% 

50% 

25% 

Odgovor  1 - <http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-
gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/0:21-03:40)> (3)

Odgovor 2 - <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-
000126.html> (6)

Odgovor 3 - odgovora sta enako dobra (3)
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Kateri odgovor je po vašem mnenju v celoti gledano boljši, katerega bi rajši dobili kot 

odgovor, če bi vprašanje postavili vi? Ustrezno označite. 

 

 

Slika 13: Kateri izmed odgovorov je boljši? 

 

Če sta po naši analizi odgovora kvalitetno primerljiva in če hkrati spet predpostavljamo, da 

poleg kriterijev, ki smo jih upoštevali v naši analizi, ne obstajajo še kakšni očitni bolj ali manj 

objektivni kriteriji, na podlagi katerih bi anketiranci oba odgovora lahko vrednostno razvrstili, 

lahko zopet sklenemo le, da se vrednotenje anketirancev tu od našega objektiviziranega 

vrednotenja razlikuje in da je verjetno osnovano na stvareh, ki jih stroka ne bi označila za 

objektivne vsebinske kriterije vrednotenja jezikovnega svetovanja. 

 

Preverjali smo, kateri izmed odgovorov, če kateri, je pri posameznem paru po mnenju 

anketirancev boljši in ali se vrednotenje anketirancev v tem sklada z našim objektiviziranim 

vrednotenjem iz razdelka 5.2. Rezultati so pokazali, da so relativno kvaliteto primerjanih 

odgovorov anketiranci ovrednotili drugače kot naša objektivizirana analiza.  
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Odgovor 1 - <http://tvslo.si/#ava2.131410697;; (do 03:27)> (3)

Odgovor 2 - <http://med.over.net/forum5/read.php?125,2542074 (6)

Odgovor 3 - odgovora sta enako dobra (3)
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6.3.2 Kateri bolje argumentira 

Ţeleli smo izvedeti, kateri izmed odgovorov, če kateri, po mnenju anketirancev svoje trditve 

bolje argumentira. To smo preverjali z vprašanjem: »Kateri odgovor po vašem mnenju svoje 

odločitve bolje argumentira, ponudi boljšo razlago?« Kot smo videli v poglavju 5. 2. 1, po 

mnenju stroke oba odgovora iz našega vzorca, ki obravnavata temo spola v slovenskem jeziku 

(ŠUSS in Jezikovni svetovalni servis), svoje trditve tudi argumentirata. Med anketiranci pa 

ima, kot je razvidno iz slike 15, z vidika argumentiranosti odgovora za izenačena manj kot 

petina, dobra polovica jih ima ŠUSS odgovor za bolje argumentiran od odgovora Jezikovnega 

svetovalnega servisa, četrtina pa odgovor Jezikovnega svetovalnega servisa za bolje 

argumentiran od odgovora ŠUSS. Tako smo dobili večinsko mnenje anketirancev, da en 

odgovor argumentira bolje od drugega, čeprav bi glede na mnenje stroke morda pričakovali, 

da bodo označili »oba odgovora sta po mojem mnenju enako dobra«. A glede na to, da 

anketiranci v nemajhnem deleţu dajejo prednost nasprotnima odgovoroma, očitno tudi glede 

mnenja anketirancev kot celote lahko sklenemo, da ne velja, da bi bil ali odgovor ŠUSS ali 

odgovor Jezikovnega svetovalnega servisa zelo očitno bolje argumentiran. V tej luči imamo 

lahko mnenje anketirancev za ne bistveno oddaljeno od ocene iz 5.2.1.  

 

  



 70 

Kateri odgovor po vašem mnenju svoje odločitve bolje argumentira, ponudi boljšo razlago?  

 

 

Slika 14: Kateri odgovor bolje argumentira? 

Drugi par odgovorov, ki smo ga med anketiranci preverjali glede na kriterij argumentiranosti, 

sta odgovora Minut za jezik in foruma Al' prav se piše glede ţenskih pridevniških oblik. Kot 

lahko vidimo v poglavju 5.2.7, po mnenju stroke odgovora Minute za jezik in Al' prav se piše 

svojih trditev ne argumentirata najbolje, saj gre pri obeh zgolj za naštevanje dejstev, ki jih 

najdemo v priročnikih. Kot kaţe slika 16, se tudi pri tem paru le malo anketirancev odloči za 

moţnost 'niti niti', prednost glede argumentiranosti pa vsakemu od para odgovorov nameni 

zelo podoben deleţ anketirancev (50 % : 42 %). Tu se zdi torej še bolj očitno kot pri 

prejšnjem paru dejstvo, da ne velja, da bi bil po mnenju anketirancev kot celote ali odgovor 

Minut za jezik ali odgovor foruma Al' prav se piše zelo očitno bolje argumentiran. Spet imamo 

torej lahko mnenje anketirancev za ne bistveno oddaljeno od ocene iz 5.2.7.  
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Odgovor 1 - <http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-
dr-marko-stabej/ava2.131475448/0:21-03:40> (3)

Odgovor 2 - <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-
000126.html> (7)

Odgovor 3 - odgovora sta enako dobra (2)
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Kateri odgovor po vašem mnenju svoje odločitve bolje argumentira, ponudi boljšo razlago? 

 

 
 

Slika 15: Kateri odgovor bolje argumentira? 

 

Preverjali smo, kako se glede na kriterij argumentiranosti za izbrana para odgovorov skladata 

ocena stroke iz poglavja 5 in ocena anketirancev. Ocena stroke je bila v obeh primerih 

nerazločevalna, oba odgovora posameznega para je imela ali za argumentirana ali za slabo 

argumentirana. Pokazalo se je, da so bili anketiranci sicer močno nagnjeni k temu, da ne 

izkoristijo nerazločevalne moţnosti 'niti niti' in en ali drugi odgovor izberejo kot bolje 

argumentiran; vendar razmeroma uravnoteţena porazdeljenost med tem, kateri odgovor naj bi 

bil bolje argumentiran, z vidika anketirancev kot celote vseeno odraţa mnenje, ki je podobno 

oceni iz poglavja 5. 

 

6.3.3 Ocena posameznega odgovora 

Za še en način soočenja ocene stroke in (potencialnih) uporabnikov smo ţeleli dobiti mnenje 

anketirancev, ali posamezni odgovor samo poda oceno, kaj je prav oziroma narobe, vsebine 

problema pa ne razloţi. To smo preverjali z iskanjem opredelitve glede trditve: »Pri odgovoru 

42% 

50% 

8% 

Odgovor 1- <http://tvslo.si/#ava2.131410697;;> (do 03:27)) (5)

Odgovor 2 - <http://med.over.net/forum5/read.php?125,2542074 (6)

ODdgovor 3- Odgovora sta enako dobra (1)
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x se mi zdi, da podaja predvsem oceno, kaj je prav oziroma narobe, vsebine problema in 

razlogov za pravilnost/nepravilnost pa ne razloţi dovolj.« Strinjanje s to trditvijo, ki smo jo 

primerjali z oceno iz poglavja 5, smo preverjali za štiri odgovore, ki bodo v nadaljevanju 

predstavljeni drug za drugim. 

 

Kot lahko vidimo v poglavju 5.2.1.1, odgovor, po katerem smo tu spraševali anketirance, po 

mnenju stroke navede tudi razloge za pravilnost/nepravilnost. Rezultati ankete kaţejo (glej 

Sliko 17), da so anketiranci kot celota neopredeljeni, saj so poleg izrecno neopredeljenih 

(vrednost 3 oziroma 'niti niti') preostali enakomerno porazdeljeni med obe vrednosti strinjanja 

in nestrinjanja. Anketiranci so se tu torej opredelili drugače od naše ocene. 

 

Pri odgovoru x se mi zdi, da podaja predvsem oceno, kaj je prav oziroma narobe, vsebine 

problema in razlogov za pravilnost/nepravilnost pa ne razloţi dovolj. 

 

 

Slika 16: Odgovor ne poda utemeljitve (Svetovalni servis) 

 

Nadalje smo v poglavju 5.2.1.2 videli, da ŠUSS pri odgovoru, ki smo ga imenovali »Spol«, po 

mnenju stroke ne poda samo ocene, kaj je prav, ampak za to odločitev pove tudi razloge. 

Rezultati ankete (glej sliko 18) so pokazali, da se večina anketirancev za ta odgovor z oceno 

stroke strinja, saj odklanjajo trditev, da naj bi odgovor podajal predvsem opredelitev glede 

pravilnosti/nepravilnosti, problema in razlogov za slednjo pa ne razloţil dovolj.  
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Pri odgovoru x se mi zdi, da podaja predvsem oceno, kaj je prav oziroma narobe, vsebine 

problema in razlogov za pravilnost/nepravilnost pa ne razloţi dovolj. 

 

Slika 17: Odgovor  ne  poda utemeljitve (ŠUSS) 

 

V razdelku 5.2.7.1 smo videli, da odgovor Minut za jezik po mnenju stroke samo pove, kaj je 

prav, razlogov za pravilnost/nepravilnost pa ne poda. Tudi večina anketirancev se s to trditvijo 

strinja (glej sliko 19), saj jih je veliko označilo, da se strinjajo s trditvijo. »Pri odgovoru x se 

mi zdi, da podaja predvsem oceno, kaj je prav oziroma narobe, vsebine problema in razlogov 

za pravilnost/nepravilnost pa ne razloţi dovolj«, čeprav jih je dosti tudi neopredeljenih. 

Največji deleţ imajo pri tem odgovoru sicer neopredeljeni, kar absolutno gledano odraţa 

neskladnost z našo opredelitvijo iz poglavja 5, in sicer na način, da je ocena anketirancev 

manj kritična. Vseeno pa je med anketiranci več takih, ki se z našo oceno strinjajo, kot takih, 

ki se ne. In hkrati, če ta odziv ovrednotimo v luči odziva na prejšnji odgovor (slika 18), kjer 

so anketiranci razlagalnost odgovora prepoznali dokaj prepričljivo, nam tudi odziva glede 

tega vprašanja verjetno ni treba imeti za večjo neskladnost z našo oceno. 
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Pri odgovoru x se mi zdi, da podaja predvsem oceno, kaj je prav oziroma narobe, vsebine 

problema in razlogov za pravilnost/nepravilnost pa ne razloţi dovolj. 

 

 

Slika 18: Odgovor  ne poda utemeljitve (Minute za jezik) 

 

Kot zadnji odgovor smo anketirancem ponudili v oceno odgovor foruma Al' prav se piše, za 

katerega smo v razdelku 5.2.7.2 videli, da pove samo, kaj je prav, razlogov za 

pravilnost/nepravilnost pa ne poda. Kot je razvidno iz slike 20, so anketiranci glede tega 

vprašanja deljeni na pol, vendar brez skrajnih vrednosti na enem in drugem polu. Če jih 

vzamemo kot celoto, bi torej lahko sklenili, da so razmeroma neopredeljeni. V vsakem 

primeru gre za delno neskladnost med oceno anketirancev in oceno stroke, pri čemer je ocena 

anketirancev bolj pozitivna od ocene stroke. 
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Pri odgovoru x se mi zdi, da podaja predvsem oceno, kaj je prav oziroma narobe, vsebine 

problema in razlogov za pravilnost/nepravilnost pa ne razloţi dovolj. 

 

 

Slika 19: Odgovor  ne poda utemeljitve (Al' prav se piše) 

 

Če sklenemo: v razdelku 6.3.3 smo preverjali, ali po mnenju (potencialnih) uporabnikov 

posamezni odgovori iz našega vzorca samo povedo, kaj je prav, razlogov za 

pravilnost/nepravilnost pa ne podajo, in to oceno razlagalnosti soočili z našimi ocenami iz 

poglavja 5. V enem primeru smo ugotavljali skladnost mnenja stroke in anketirancev, v enem 

pogojno skladnost z manjšim odstopom anketirancev proti bolj pozitivni oceni, v enem 

neskladnost z odstopom anketirancev proti bolj pozitivni oceni, v enem pa tudi neskladnost z 

odstopom anketirancev proti bolj negativni oceni. Kakšnih trdnih sklepov torej iz rezultatov 

ne moremo povleči, delno bi lahko prepoznavali večjo verjetnost, da bodo anketiranci v 

odgovoru prej prepoznali razlagalnost kot stroka oziroma da so z vidika razlagalnosti manj 

kritični od stroke.  

 

6.4 Obseg in medij kot kriterija vrednotenja 

V strokovni literaturi nismo zasledili kakršnihkoli trditev, ki bi omogočale vrednotenje 

odgovorov glede na obseg in glede na medij. Ker pa oboje predstavlja jasen parameter, glede 

katerega med odgovori prihaja do razlik, smo preverjali, ali vrednotenje odgovorov z vidika 

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

Št
e

vi
lo

 a
n

ke
ti

ra
n

ce
v 

1- se močno strinjam 
5- se sploh ne strinjam 



 76 

obsega in medija morda odraţajo odgovori anketirancev, in če je odgovor pritrdilen, ali 

vrednotenje glede tega kriterija morda vpliva na vrednotenje glede kakšnega drugega kriterija. 

 

6.4.1 Obseg odgovora 

Preverjali smo, kateri odgovor, če kateri, imajo anketiranci glede na obseg za prijaznejšega do 

bralca oziroma poslušalca. Anketirancem smo pokazali dva odgovora, en odgovor 

svetovalnice ŠUSS, ki je obsegal 468 besed, in en odgovor Jezikovnega svetovalnega servisa v 

prepisu, ki je obsegal 311 besed. Temu je sledilo vprašanje: »Kateri odgovor se vam glede na 

dolţino zdi prijaznejši do poslušalca/bralca«? 

 

Kot kaţe slika 21, so anketiranci večinoma mnenja, da je odgovor Jezikovnega svetovalnega 

servisa glede na dolţino do bralca prijaznejši od odgovora ŠUSS.  

 

Kateri odgovor se vam glede na dolţino zdi prijaznejši do poslušalca/bralca? 

 

 

Slika 20: Vrednotenje obsega odgovorov 

 

Sklepamo lahko, da dolţina odgovora nima neposrednega vpliva na oceno demokratičnosti in 

načina razlage, saj smo v 6.3 videli, da so uporabniki glede teh dveh kriterijev odgovor ŠUSS 

označili kot uspešnejši, odgovor Jezikovnega svetovalnega servisa pa kljub temu ocenjujejo 

kot prijaznejši do bralca glede na obseg. Obenem lahko sklepamo tudi, da čeprav strokovna 

50% 

8% 

42% 

Odgovor 1: svetovalni servis (6) Odgovor 2: ŠUSS (1)

Odgovor 3: oba enako (5)



 77 

literatura obsega ne omenja kot kriterija vrednotenja, so se anketiranci očitno precej enotno 

odločili, da je eden od primerjanih odgovorov glede tega boljši, torej so obseg uporabili kot 

kriterij vrednotenja. Je pa res, kot smo ţe omenili, da to očitno ni vplivalo, vsaj ne odločilno, 

na oceno odgovora z vidika drugih kriterijev. 

 

Drugi par odgovorov, ki so ga anketiranci ocenjevali glede na obseg, je vključeval en odgovor 

svetovalnice Minute za jezik v prepisu, ki je obsegal 216 besed, in en odgovor foruma Al'prav 

se piše, ki je obsegal 28 besed. Slika 22 kaţe, da so anketiranci glede na obseg ta dva 

odgovora ocenili kot do bralca/poslušalca bolj ali manj enako prijazna.  

 

Kateri odgovor je glede na dolţino prijaznejši? 

 

 

Slika 21: Vrednotenje obsega odgovorov 

 

 

6.4.2 Medij svetovanja 

Z vprašanjem »Kaj vam je bliţje, poslušanje odgovorov na jezikovna vprašanja po radiu ali 

branje odgovorov na jezikovna vprašanja na zaslonu?« oziroma »Kaj vam je bliţje, branje 

odgovorov na jezikovna vprašanja na zaslonu ali gledanje odgovorov na jezikovna vprašanja 
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Odgovor 1: minute za jezik (4)

Odgovor 2: al' prav se piše (3)

Odgovor 3: oba enako (5)
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po televiziji?« smo ţeleli izvedeti, kateri način razlage je anketirancem na splošno bliţji, ali 

pa sta jim morda oba načina enako blizu. Rezultati so pokazali, da je anketirancem gledanje 

odgovorov na zaslonu enako poslušanju odgovorov po radiu (glej sliko 23) in gledanje 

odgovorov po televiziji praktično enako branju na zaslonu (glej sliko 24). Uporabnikom je 

torej vseeno, na kakšen način pridejo do odgovora. Hkrati iz tega sledi tudi, da na vrednotenja 

posameznih lastnosti pri primerjanih odgovorih v 6.3 niso vplivale razlike v mediju. 

 

Kateri način odgovarjanja vam je bliţji? 

 

 

Slika 22: Medij svetovanja 
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Kateri način odgovarjanja vam je bliţji? 

 

 

Slika 23: Medij svetovanja 

 

6.4.3 Stališča uporabnikov – sklep  

V poglavju 6 smo na podlagi rezultatov anketne raziskave ugotavljali, ali se načelna stališča 

(potencialnih) uporabnikov svetovalnic skladajo z načelnimi stališči stroke in ali se 

uporabniške ocene konkretnih odgovorov ujemajo z ocenami stroke. Izkazalo se je, da se 

načelna stališča uporabnikov skladajo z načelnimi stališči stroke glede tega, da naj svetovanje 

uporabnika spodbuja k razmišljanju in ne pove le, kaj naj bi bilo prav, da naj odgovori 

dvojnice obravnavajo enakovredno, da naj bodo odgovori čim bolj funkcionalni, da naj brez 

hkratne razlage presojanih različic ne ponujajo tretje moţnosti in da naj trditve podpirajo z 

viri. Razhajanje med načelnimi stališči uporabnikov in stroke se je pokazalo v tem, da za 

razliko od stroke uporabniki ne izraţajo potrebe po tem, da naj svetovanje poleg osnovnih 

virov (Slovenski pravopis, Slovar slovenskega knjižnega jezika) uporablja tudi dodatne vire. 

Sklepali smo, da bi to lahko bil odraz pomanjkljivega poznavanja narave in statusa osnovnih 

normativnih priročnikov. V vsakem primeru pa se tu kaţe potreba, da stroka, če o svojih 

pogledih ne dvomi, uporabnike učinkoviteje seznanja s potrebo po iskanju odgovorov na 

jezikovna vprašanja tudi v dodatnih priročnikih. Pri uporabnikih smo preverili tudi stališča do 

nekaterih lastnosti odgovorov (obseg, medij), za katere v strokovni literaturi nismo zasledili, 

da bi se rabila kot dejavnik pri vrednotenju, se pa načeloma zdi mogoče, da bi jim tako vlogo 
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25% 

Odgovor 1: gledanje odgovorov po televiziji (5)

Odgovor 2: branje  na zaslonu (4)

Odgovor 3: oba enako (3)
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pripisovali uporabniki, saj oboje predstavlja jasen parameter, glede katerega med odgovori 

prihaja do razlik. Pokazalo se je, da v mediju svetovanja uporabniki ne prepoznavajo 

vrednostnega kriterija – glede na medij med odgovori kvalitetno ne razločujejo. Pokazalo se 

je tudi, da kljub temu, da glede na obseg odgovore dojemajo kot bralcu bolj ali manj prijazne 

in jim torej obseg predstavlja vrednostni kriterij, obseg odgovora ni imel odločilnega vpliva 

na njihovo oceno odgovora po kakšnem drugem kriteriju. 

 

V tem poglavju smo torej preverjali stališča uporabnikov do posameznih značilnosti 

svetovalnic. Ker smo imeli specifičen vzorec anketirancev (večinoma mladi, izobraţeni), 

rezultate naše analize ne moremo posplošiti na celotno populacijo.  
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7 SKLEP 

Uporabniki slovenščine se včasih znajdejo pred zadrego, kako kaj zapisati oziroma izgovoriti. 

V takem primeru se lahko obrnejo na jezikovne svetovalnice. Diplomska naloga je analizirala 

jezikovne svetovalnice po določenih kriterijih, večinoma izluščenih iz strokovne literature. Za 

analizo smo vzeli štiri jezikovne svetovalnice, ki so dostopne tudi na spletu: Al' prav se piše, 

ŠUSS, Minute za jezik, Jezikovni svetovalni servis. Preverjali smo petnajst naključno izbranih 

odgovorov vsake svetovalnice in izbrali odgovore na podobno vprašanje. Najprej smo med 

seboj primerjali najlaţje preverljive podatke (dolţino, jezik in druge vire) pri petnajstih 

naključno izbranih odgovorih in pri odgovorih, ki v različnih svetovalnica odgovarjajo na 

podobno vprašanje. Analiza je pokazala, da se glede na te podatke svetovalnice pravzaprav 

razlikujejo samo v dolţini. Tako ima forum Al' prav se piše večinoma krajše posamezne 

odgovore, in sicer manj kot 100 besed (nismo upoštevali vseh replik v forumu), ŠUSS ima 

večinoma daljše odgovore, namreč več kot 300 besed, Minute za jezik okoli pet minut, kar je 

pribliţno 300 besed, Jezikovni svetovalni servis pa od ene do treh minut, kar je v povprečju 

manj kot 400 besed. Nato smo naredili primerjavo jezikovnih svetovalnic s petimi različnimi 

kriteriji, izluščenimi iz strokovne literature. S temi kriteriji smo preverjali petnajst naključno 

izbranih odgovorov in 10 parov odgovorov, ki pri različnih svetovalnicah odgovarjajo na 

podobno vprašanje. Prvi kriterij je bil demokratičnost jezikovnih svetovalnic, s katerim smo 

preverjali, kolikokrat se pojavljajo besede »prav«/»narobe« pri posamezni svetovalnici na 

število besed. Ugotovili smo, da se najpogosteje pojavljajo pri Al' prav se piše in Minute za 

jezik, pri ŠUSS in Jezikovnem svetovalnem servisu pa manjkrat. Drugi kriterij je bil 

funkcionalnost odgovora, kjer smo preverjali, ali odgovori stvari tudi razlagajo. Ugotovili 

smo, da Al' prav se piše svojih trditev večinoma ne razlaga, Minute za jezik včasih podajo 

razlago, včasih ne, ŠUSS in Jezikovni svetovalni servis pa večinoma podata tudi razlago, 

povesta ozadje itd. Tretji kriterij je bil obhodna moţnost, kjer smo preverjali, ali odgovarjalci 

v primeru, ko jim uporabnik v presojo ponuja dve moţnosti, namesto razlage teh moţnosti 

preprosto ponudijo tretjo moţnost. Ugotovili smo, da te moţnosti v naših primerih ne 

uporablja nobena svetovalnica oziroma da je njeno pojavljanje zanemarljivo. Četrti kriterij je 

bil način razlage, kjer smo si postavili vprašanja: Kako je sestavljen odgovor? Ali razlaga 

samo na način »prav«/»narobe« ali to tudi razloži? Ali upošteva jezikovno intuicijo 

govorcev, piscev slovenščine? Bralca poučuje o jeziku? Na kakšen način se opredeli do 

posamezne jezikovne tematike? Kakšen način  razlage ima (sestava odgovora)? Ugotovili 

smo, da v forumu Al' prav se piše večinoma razlagajo samo tako, da povedo, kaj je prav, 



 82 

razloţijo pa zelo malo, jezikovne intuicije govorcev pogosto ne upoštevajo, v oddaji Minute 

za jezik jezikoslovci tudi razlagajo, in sicer tako, da povedo, kaj je »prav«; ob tem navajajo 

tudi primere, pri čemer včasih podajo razlago, včasih pa povedo samo, kaj je »pravilno«. 

ŠUSS in Jezikovni svetovalni servis v svojih odgovorih ne povedo samo, kaj je »prav«, ampak 

tudi razloţijo tako, da povedo ozadje problema, upoštevajo tudi intuicijo govorcev. Zadnji 

kriterij je bil slovnična pravilnost, kjer smo preverjali, ali se posamezne svetovalnice 

sklicujejo zgolj na »osnovne« normativne priročnike(Slovenski pravopis, Slovar slovenskega 

knjižnega jezika, Slovenska slovnica) ali uporabljajo tudi druge vire oziroma ali je tisto, kar je 

zapisano v »osnovnih« normativnih priročnikih, edino relevantno. Ugotovili smo, da se vse 

jezikovne svetovalnice sklicujejo na priročnike, vendar se forum Al' prav se piše in oddaja 

Minute za jezik sklicujeta večinoma samo na »osnovne«, normativne priročnike, medtem ko 

se ŠUSS in Jezikovni svetovalni  servis sklicujejo tudi na druge vire. Če rezultate vrednotenja 

primerjanih štirih svetovalnic glede na posamezne kriterije povzamemo, dobimo naslednjo 

razvrstitev svetovalnic: ŠUSS > Jezikovni svetovalni servis > Minute za jezik > Al'prav se 

piše. 

 

V drugem delu diplomske naloge smo preverjali stališča uporabnikov do jezikovnih 

svetovalnic. To smo naredili s pomočjo ankete. Rezultati so pokazali, da se v določenih 

točkah mnenje stroke in uporabnikov sklada, v določenih pa ne. Kot mnenje stroke štejem 

trditve iz strokovne literature o tem, kaj so pri svetovalnicah dobre oziroma slabe lastnosti. Če 

je v strokovni literaturi nekaj opisano kot dobra lastnost svetovalnice, anketiranci pa jo 

označujejo kot negativno (oziroma obratno), imamo to za razhajanje med mnenjem stroke in 

uporabnikov. Tako si določena stroka in določeni uporabniki ţelijo odgovore na jezikovna, ki 

ne samo povedo, kaj je prav, ampak tudi razloţijo, dvojnice naj bodo obravnavane 

enakovredno. Vendar pa se stroka in uporabniki ne strinjajo popolnoma, da se morajo 

svetovalnice pri svojih odgovorih sklicevati tudi na druge vire. Sklenemo lahko, da bi morala 

določena stroka bolj širiti med uporabniki, kakšen način svetovanja je primer dobre prakse. 

Nato smo preverjali, kateri izmed odgovorov po mnenju anketirancev bolje argumentira svoje 

trditve. Dobili smo mnenje, da ŠUSS bolje argumentira svoje trditve kot Jezikovni svetovalni 

servis, čeprav bi, glede na mnenje stroke, pričakovali, da bodo mnenja, da sta oba enako 

dobra. (Kot smo videli, sta se po kriterijih, izluščenih iz stroke, v analizi ti dve svetovalnici 

izkazali kot primerljivo dobri.) Vendar glede na to, da v anketiranci dajejo v nemajhnem 

deleţu dajejo prednost nasprotnima odgovoroma, lahko sklenemo, da ne velja, da bi bil kateri 

izmed odgovorov bolje argumentiran. Tako imamo lahko mnenje anketirancev za podobno 
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kot mnenje stroke. Pri paru Minute za jezik in Al' prav se piše je večina anketirancev 

neopredeljenih. Tako ne moremo skleniti, da kateri izmed odgovorov bolje argumentira. 

Preverjali smo tudi, ali odgovori pri posameznih svetovalnicah samo podajo oceno o tem, kaj 

je prav, razlogov, zakaj je nekaj prav, pa ne podajo. V primeru  Jezikovnega svetovalnega 

servisa je večina anketirancev neopredeljenih, torej so se opredelili drugače od naše ocene. V 

primeru ŠUSS smo ugotovili, da se mnenje stroke in anketirancev skladajo. Oboji so mnenja, 

da ŠUSS ne pove, samo, kaj je prav, ampak tudi razloţi. V primeru Minute za jezik smo 

ugotovili, da se večina uporabnikov strinja s oceno stroke, da jezikovna svetovalnica samo 

pove, kaj je prav, čeprav se manjši deleţ anketirancev nagiba k bolj pozitivni oceni. V 

primeru Al' prav se piše so anketiranci glede tega vprašanja neopredeljeni. Tukaj gre za 

neskladnost  med oceno stroke in oceno uporabnikov, saj stroka meni, da forum pove, samo 

kaj je prav. Z vidika razlagalnosti so uporabniki manj kritični kot stroka. Stroka bi torej 

morala razloţiti, kaj po njenem mnenju pomeni demokratičen način svetovanja, prav tako naj 

bi uporabnike spodbujala, naj informacije glede jezikovnih vprašanj ne iščejo samo v 

priročnikih, ampak tudi drugje. 

 

Diplomska naloga je torej s posameznimi kriteriji preverjala jezikovne svetovalnice 

svetovalnice in primerjala stališča stroke in (potencialnih) uporabnikov. Pri tem naj 

opozorimo, da gre za stališča dela stroke in 'starostno in izobrazbeno zelo homogeno skupino 

uporabnikov. Tako da rezultate ne moremo posplošiti na celotno svetovalnico. Naša raziskava 

predstavlja poskus bolj objektivne primerjave različnih svetovalnic in soočenja pogledov 

stroke in (potencialnih) uporabnikov, in kot taka kljub omenjenim zadrţkom glede večje 

posplošitve rezultatov ponuja izhodišče za nadaljnje raziskave, ki bodo to raziskavo 

nadgradile in postregle s širše veljavnimi rezultati. 
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9 PRILOGE 

Priloga 1: Naključno izbrani kotički 

Priloga 2: Jezikovni kotički, ki odgovarjajo na podobno vprašanje 

Priloga 3: Ankete 
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PRILOGA 1.   

NAKLJUČNO IZBRANE SVETOVALNICE 

AL' PRAV SE PIŠE8
 

 

(1) VPRAŠANJE: 

Zadnjič se je pri večerji vnela debata, kasneje celo kreganje v zvezi s pravilnostjo z 

Madţarske/s Hrvaške proti iz Madţarske ali iz Hrvaške. Fidaplus besedilni korpus je v 

tej smeri tudi zelo razdeljen.  

Kaj je pravilno?  

ODGOVOR 1: 

− iz Madţarske (in z Madţarskega)  

− v Madţarski (na Madţarskem)  

− na Madţarskem (in v Madţarski)  

 

Pri teh drţavah, kjer imamo dve moţni besede (eno ţenskega in deno srednjega spola), je pri 

ţenskem spolu v/iz, pri srednjem pa na/z. 

*************************************************************************** 

ODGOVOR 2: 

Pravzaprav je pri Madţarski in Hrvaški pravilna oblika le na Madţarskem oz. na Hrvaškem, 

temu ustrezno tudi z Madţarskega oz. s Hrvaškega. 

Glede predlogov s in z je pa tako:  

− nezveneči nezvočnik s stoji pred besedami, ki se začnejo z nezvenečim nezvočnikom, 

torej pred temi: p, t, k, f, s, š, h, c, č;  

− zveneči nezvočnik z pa stoji pred besedami, ki se začnejo z zvenečim nezvočnikom, pred 

zvočniki in pred samoglasniki, torej pred temi: b, d, g, z, ţ; m, n, r, l, v, j ter a, e, i, o, u. 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,8257103> 

___________________________________________________________________________ 

(2) VPRAŠANJE: 

Včasih je veljalo, da se vsi prazniki pišejo z malo začetnico (npr. boţič, novo leto, velika 

noč, dan drţavnosti, dan samostojnosti,...), zadnjič pa sem naletela na eno lektorico (oz. 

vsaj tako pravi, da je pri enem časopisu), ki je trdila, da se prazniki pišejo z veliko - 

Boţič, Novo leto...  

                                                 
8
 Odgovori so avtentični. 
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Vem, da so ţe bile debate na to temo, kjer so nekateri zagovarjali, da naj bi se nekateri 

prazniki (prevsem krščanski) pisali z veliko, ampak je kljub temu ostalo pri mali 

začetnici - celo voščilnice so večinoma popravili... Ali je na tem področju kaj novega in je 

SPP kaj spremenjen?  

ODGOVOR: 

Bo kar drţalo še "po starem", praznike in posebne dneve pišemo z malo začetnico in pravilno 

je pisati boţič, novo leto, štefanovo, valentinovo, silvestrovo idr. 

Nataša Purkat,  

moderatorka foruma Al' prav se piše 

*************************************************************************** 

ODZIV SPRAŠEVALCA: 

Hvala za pojasnilo. Me pa skrbi, ker sem izvedela, da je ta "lektorica" diplomirana 

slovenistka. Kam smo prišli.... 

ODZIV NOVEGA OBISKOVALCA FORUMA: 

Prešernov dan in dan Primoša Trubarja se pišejo z veliko začetnico! 

*************************************************************************** 

ODZIV NOVEGA OBISKOVALCA FORUMA: 

Slovenščina ima tudi dvojino, kenede.  

 

Primoţa Trubarja gotovo cenimo, vendar se "njegov" praznik imenuje dan reformacije, 

občasno pa kar Kučanov praznik ;) 

*************************************************************************** 

ODZIV NOVEGA OBISKOVALCA FORUMA: 

Pišemo tudi Marijino vnebovzetje in jožefovo (ki pa ni dela prost dan!). ;) 

*************************************************************************** 

ODZIV NOVEGA OBISKOVALCA FORUMA: 

Marijino vnebovzetje je z veliko, ker je Marijino SVOJILNI (ne pa vrstni) pridevnik, tvorjen 

iz LASTNEGA imena. Enak primer je tudi Prešernov dan. Ta dva praznika sta izjemi. V 

primeru joţefovo (gregorjevo, valentinovo) pa imamo POSAMOSTALJENE pridevniške 

besede, ki poimenujejo praznike. In imena praznikov pišemo z MALO začetnico (tudi boţič, 

novo leto ...). 

*************************************************************************** 

ODZIV NOVEGA OBISKOVALCA FORUMA: 
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In kakšen praznik je joţefovo? Res ne vem. (Ampak če je krščanstvo res monoteistična 

religija, sem jaz nuna.) 

*************************************************************************** 

ODZIV NOVEGA OBISKOVALCA FORUMA: 

Nezapovedan. 

*************************************************************************** 

Potemtakem tudi Silvestrovo z veliko? 

*************************************************************************** 

Ne, silvestrovo je z malo (in tudi silvester v tem pomenu). 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,6654614> 

___________________________________________________________________________ 

(3)VPRAŠANJE:  

(: Mene pa zanima, kaj je prav v naslednjem primeru:  

− biti v povezavi s prehrambeno industrijo  

− biti v povezavi s prehrambno industrijo 

ODZIV SPRAŠEVALCA: 

Verjetno lahko sklepam, da bo enak odgovor veljal tudi za prehrambene oz. prehrambne 

navade. 

*************************************************************************** 

ODGOVOR 2: 

Zanimiv pridevnik :)  

SSKJ pravi takole:  

prehramben -bna -o in prehramben -a -o  

prid. (a) nanašajoč se na prehranjevanje,  

hranjenje: nimajo nobenih prehrambnih  

moţnosti; nove prehrambne navade / izguba  

prehrambne vrednosti sadja hranilne vrednosti //  

publ. ţivilski: pomembni prehrambni artikli,  

proizvodi / prehrambna industrija / skupni  

prehrambni fond 

*************************************************************************** 

ODZIV SPRAŠEVALCA: 
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Bobek, hvala. Res je zanimiv primer. Gospa Nataša, kaj pa vi mislite? V dvomih sem 

predvsem zato, ker nihče ne uporablja zveze prehrambne navade. Preverjala sem tudi v 

časopis (npr. v Delu). 

*************************************************************************** 

ODGOVOR 3: 

Zanimivo, da pozna SP2001 le "prehrambni" in ne več "prehrambeni":  

<http://www.termania.net/slovarji/slovenski-

pravopis/2604832/prehramben?query=prehramben> 

Tukaj pa lahko vidiš, kaj se uporablja v praksi:  

<http://www.termania.net/slovarji/slovenski-oblikoslovni-leksikon-

sloleks/5577262/prehramben?query=prehramben> 

*************************************************************************** 

ODGOVOR 4: 

Svoj čas je bilo v slovarjih popravljeno, da nimamo prehrambnih navad, ampak imamo 

prehranske navade. Teh popravkov zdaj ni več. Sicer SP popravlja prehramben v ţivilski, 

vendar je treba to pravilno razumeti, da to velja za industrijo, panogo. Torej je v prvem 

primeru pravilno živilska industrija. 

Prehrambene navade ni pravilno, srednji (drugi) e je namreč nemi samoglasnik v pridevniku 

prehramben, pri nadaljnem sklanjanju pa odpade, zato prehrambne navade.  

Jaz pa pri prehranjevanju ostajam kar pri prehranskih navadah, pravilno pa je seveda tudi 

prehrambne navade (NATAŠA PURKAT, MODERATORKA FORUMA AL’PRAV SE PIŠE). 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,8223976> 

___________________________________________________________________________ 

(4) VPRAŠANJE: 

Kako je prav: Kolesarstvo je eden najzanimivejših način raziskovanja 

narave./Kolesarjenje je eden najzanimivejših načinov raziskovanja narave. Kolesarstvo 

je vse bolj priljubljeno./Kolesarjenje je vse bolj priljubljeno. 

ODGOVOR 1: 

Po mojem mnenju je pravilno oboje. Pazi, v prvem stavku je napaka pri načinu  

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,8178096> 

___________________________________________________________________________ 
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(5) VPRAŠANJE: 

Primorska, štajerska in dolenjska prestolnica so bile za pomoč prosile ... Je zgornji 

stavek slovnično pravilen? Še eno vprašanje: ali lahko rečemo 1991. leta? 

ODGOVOR 1: 

Oba primera sta pravilno zapisana, odveč je le bile v prvem stavku. 

*************************************************************************** 

ODGOVOR 2: 

Zapis pri letnici je načeloma pravilen, je pa res, da imamo v slovenščini običajno kar zapis 

leta 1991. Ni pa mogoče reči, da je kateri koli od zapisov zaprmej pravilen/napačen (NATAŠA 

PURKAT, MODERATORKA FORUMA AL’PRAV SE PIŠE) 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,8164636> 

___________________________________________________________________________ 

(6) VPRAŠANJE: 

Večina ohranjenih zgodb je napisanih v slovenskem jeziku. Večina ohranjenih zgodb je 

napisana v slovenskem jeziku. Kaj je prav in zakaj? Hvala za pojasnilo 

ODGOVOR 1: 

Oboje je pravilno. Glagol se lahko pomensko nanaša le na večino, lahko pa se nanaša na 

zgodbe (v mnoţini), zato je sprejemljiv tudi glagol, ki ustreza mnoţini samostalnika. 

(NATAŠA PURKAT, MODERATORKA FORUMA AL’PRAV SE PIŠE) 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,8166072> 

___________________________________________________________________________ 

(7) VPRAŠANJE: 

Katero besedo uporabiti namesto aţuren (npr. aţurni podatki) oz. aţurirati (npr. 

aţurirati spletno stran)? 

ODGOVOR 1: 

Aţurni podatki lahko tudi ostanejo, ker teţko najdemo primerno ustreznico. Pri spletni strani 

pa je povsem v redu reči, da je stran prenovljena, posodobljena ipd. Ampak podatke pa res 

lahko samo aţuriramo, meni trenutno ne pade na misel kaj uporabno primerljivega. 

(NATAŠA PURKAT, MODERATORKA FORUMA AL, PRAV SE PIŠE) 

*************************************************************************** 

ODGOVOR 2: 

Obnavljani?  
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SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,8159263> 

___________________________________________________________________________ 

(8) VPRAŠANJE: 

Kako je prav mi ali me pri stavku: Mojca, Maja in jaz smo pripravili govorni nastop o 

zgodovini pisave. 

ODGOVOR 1: 

Pripravile - saj ste menda vse ţenskega spola. 

*************************************************************************** 

ODZIV SPRAŠEVALCA: 

ne, ne- v šoli je bil tak stavek (točen prepis):  

Mojca, Maja in jaz smo pripravili govorni nastop o zgodovini pisave.  

sedaj je pa potrebno namesto oseb napisati ME ali MI-kaj je pravilno?  

hvala 

*************************************************************************** 

ODGOVOR 2: 

V tem primeru je pravi zaimek mi, če se ne ve, katerega spola je jaz. Če pa bi to bilo npr. v 

nekem spisu in bi bilo iz spisa razvidno, da je jaz ţenska, bi bil pravi zaimek me. (NATAŠA 

PURKAT, MODERATORKA FORUMA AL'PRAV SE PIŠE) 

*************************************************************************** 

ODZIV OBISKOVALCA IZ ODGOVORA 1: 

Izhajal sem iz predpostavke, da je Metka soudeleţena. 

*************************************************************************** 

CITIRANO IZ ODGOVORA MODERATORKE  V tem primeru je pravi zaimek mi, če se ne 

ve, katerega spola je jaz. 

*************************************************************************** 

ODZIV OBISKOVALCA IZ ODGOVORA 1 NA CITAT: 

Pravzaprav: mi je pravi zaimek edino, če se VE, da je tretja oseba moškega spola 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,8155790> 

___________________________________________________________________________ 

(9) VPRAŠANJE: 

Pojavljanje medveda v Dolenjskem območju. Ministrstvo skuša zaščititi rejce drobnice 

pred škodami, ki jih povzroča medved. Število škod, ki jih medved povzroča, se 
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povečuje. Pojavljanje na območju ali v območju? A se škoda rabi tudi v taki mnoţinski 

obliki? 

Pravilno bi bilo na tem in tem območju, območje se piše z malo začetnico. Bi pa bilo 

pravilno, če bi zapisali: na Dolenjskem. Škode so verjetno ţargon iz zavarovalništva, 

predvidevam, da škode v mnoţini pomenijo 'škodni zahtevki', drugače pa pišemo in govorimo 

o škodi.  

Še to, pri škodah v zgornjem primeru ne gre za mnoţinski samostalnik, ampak za samostalnik 

v mnoţini. Je pa to edninski samostalnik, pomeni, da ga v tem pomenu ('povzročena škoda') 

ne štejemo. 

*************************************************************************** 

ODZIV SPRAŠEVALCA: 

Hvala za pomoč. Te škode so res nemogoč konstrukt :) 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,8153341> 

___________________________________________________________________________ 

(10) VPRAŠANJE: 

Je prav v ali na destinaciji? Na primer: Pred odhodom v/na destinacijo je treba preveriti 

higienske pogoje. 

ODGOVOR1: 

IMHO na destinacijo 

*************************************************************************** 

ODGOVOR 2: 

Če ne gre ravno za turistični katalog, bi se poskusila izogniti destinaciji. Pa tudi v turističnem 

katalogu se je mogoče izogniti tej besedi, ki ni ravno nezamenljiva. Imamo cilj, cilj potovanja, 

točko ipd. druge, boljše izraze, primerne sobesedilu. Drugače pa ja, gremo na destinacijo, do 

destinacije ipd. Ampak bi dala prednost drugi besedi, brez dvoma. SSKJ besede ne pozna, 

slovarski del pravopisa pa je ne pozna v tem pomenu. (NATAŠA PURKAT, 

MODERATORKA FORUMA AL‘PRAV SEPIŠE) 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,8129507> 

___________________________________________________________________________ 

(11) VPRAŠANJE: 

Kako se prav piše? Je to knjiţni, če ni, katera beseda je ustrezna? To se mi zdi vredu/ v 

redu?  
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v redu 

kako je pravilno  

uredu? u redu?  

vredu? v redu? 

ODGOVOR 1: 

V redu 

*************************************************************************** 

ODGOVOR 2: 

Še vedno samo in izključno V REDU 

*************************************************************************** 

VPRAŠANJE OBISKOVALCA FORUMA: 

ali se prav piše V REDU ali uredu ali vredu 

*************************************************************************** 

ODZIV OBISKOVALCA FORUMA: 

Napiši OK, da se ne mučiš :) 

*************************************************************************** 

ODZIV OBISLOVALCA FORUMA: 

V redu; glede OK-ja se ne strinjam; treba je uporabljat slovenske besede, da ne bo slovenščina 

izumrla čez par let, ţe tako ali tako uporabljamo preveč angleških besed =S 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,2549318> 

___________________________________________________________________________ 

(12) VPRAŠANJE: 

 zanima me, kaj je pravilno: 

nekaj urno/nekajurno, par urno/parurno, več urno/večurno učenje?  

Po zapisu v pravopisu:  

večúren -rna -o (eu) Zamuda je ~a  

sklepam, da brez presledka. 

ODGOVOR 1: 

Ja, tako je, piše se skupaj, torej nekajurno, večurno ipd. Gre namreč za to, da gre za zloţenko, 

nastalo iz dveh besed, nekaj ur, več ur. Ko pa iz dveh takih besed nastane ena beseda, se 

tovrstne zloţenke pišejo skupaj.  

Zloţenk poznamo več vrst in z različnimi zapisi, no, te se pišejo skupaj. (NATAŠA 

PURKAT, MODERATORKA FORUMA AL,PRAV SE PIŠE) 
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*************************************************************************** 

ODZIV SPRAŠEVALCA: 

Hvala za odgovor. 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,8116642> 

___________________________________________________________________________ 

(13) VPRAŠANJE: 

 Imeli bomo kombiniran ali kombinirani oddelek otrok? 

ODGOVOR 1: 

Kombinirani 

*************************************************************************** 

ODGOVOR 2: 

Tako je, v tem primeru je pravilen izključno vrstni pridevnik  (NATAŠA 

PURKAT,MODERATORKA FORUMA AL’PRAV SE PIŠE) 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,81154811> 

___________________________________________________________________________ 

(14) VPRAŠANJE: 

 Kako pod uradni dokument (pri podpisu) pravilno zapišemo:  

v. d. direktorice ali V. d. direktorice  

oz. v. d. direktorica ali V. d. Direktorica 

ODGOVOR 1: 

Vsekakor je pravilen edino zapis v rodilniku, saj je oseba izključno v. d. nekoga. Ob tem je ta 

oseba vedno v. d. osebe po sistematizaciji delovnega mesta, ne osebe, ki zaseda to delovno 

mesto, zato je to vedno v moškem spolu, torej v. d. direktorja.(NATAŠA PURKAT, 

MODERATORKA FORUMA AL,PRAV SE PIŠE) 

*************************************************************************** 

ODZIV SPRAŠEVALCA: 

Kaj pa naslednji primer?  

V.d. direktorja:  

Ana Novak  

Pa še to: a v. d. direktorice je torej narobe? 

ODZIV MODERATORKE: 

Ne razumem, a ni to podpis pod uradni dokument? Kdo pa se podpiše takole:  

http://med.over.net/forum5/read.php?125,8115481
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Lep pozdrav.  

direktor:  

Janez A? Posebej z dvopičjem! 

A ni najbolj logično, da se podpiše:  

Lep pozdrav.  

Janez A, direktor?  

In povsem enako je z v. d. direktorja.  

Drugega vprašanja ne razumem. Zgoraj sem pojasnila, da na kaj je v. d. vezan, tako da res ne 

razumem, kaj pomeni to dodatno vprašanje. 

*************************************************************************** 

ODZIV SPRAŠEVALCA: 

V redu, se opravičujem za "čudna" vprašanja. Mislila sem npr. na podpis v pogodbah, ko 

spodaj ni pozdrava, pač pa le levo datum in spodaj podpis nekoga, s katerim se pogodba 

sklepa, desno pa podpis direktorja/ice. Običajno je potem podpis takšen 

*************************************************************************** 

ODZIV MODERATORKE: 

Aha, razumem. To pa lahko spremeni zadevo, pa tudi to ni nujno. Pod pogodbo je lahko 

enako kot pri dopisih, le da se najprej navede institucijo, zatem pa osebo, ki to institucijo 

zastopa, nato pa njeno vlogo, torej:  

OŠ ta in ta  

Ana Novak, univ. dipl. soc., v. d. Direktorja 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,8107180> 

___________________________________________________________________________ 

(15) VPRAŠANJE: 

Zanima me, če je uporaba besedne zveze resničnostni šov pravilna. Dandanes je po 

televiziji veliko takšnih oddaj in mediji uporabljajo izraz resničnostni šov, medtem ko 

sama menim, da bi bilo bolje uporabljati resničnostna oddaja. Zakaj se torej uporablja 

resničnostni šov in če je uporaba pravilna in zakaj? 

ODGOVOR 1: 

Zakaj pa ne.  

Resničnostni šov je v redu, to obliko podpre tudi SSKJ.   

shów tudi šóv -a [šov] m (  ) zabavna prireditev, oddaja, ki jo navadno vodi kak pevec 

popevk: imeti, pripraviti show; nastopiti v showu; začetek showa / glasbeni, televizijski show 
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● ekspr. ţe spet je imela svoj show je brez premisleka, pridrţkov izraţala svoja čustva, 

razpoloţenje 

*************************************************************************** 

ODGOVOR 2: 

Jaz glasujem za resničnostno oddajo kljub SSKJ. 

*************************************************************************** 

ODZIV OBISKOVALCA: 

Izposojanje iz angleščine, da je ok? Nazadnje si bomo izposodili kar celo angleščino, pa bomo 

imeli anslovenščino...  

Mislim, da resničnostni šov le ni ok izraz, če imamo lep slovenski izraz, tj. resničnostno 

oddajo. 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,8756304,8778528#msg-8778528> 

___________________________________________________________________________ 

ŠUSS
9
 

(16) VPRAŠANJE: 

Zanima me pomen besede "evaluacija". 

Besede, po kateri sprašujete, nismo našli v nobenem priročniku, ki bi nudil tudi pomensko 

razlago. Brez razlage je taka oblika sicer zabeleţena v Besedišču slovenskega jezika, kjer je 

zbrano gradivo, ki ni bilo uvrščeno v SSKJ. Sklepamo, da gre za zapisno različico besede, ki 

se v SSKJ, Slovenskem pravopisu (2001) in Verbinčevem Slovarju tujk pojavlja zapisana kot 

'evalvacija'. Iz teh treh priročnikov navajamo tudi razlago pojma. 

SSKJ:  

evalvacija -e ţ (a) knjiţ. ocenitev, ovrednotenje: kritika je opozorila na nekritično evalvacijo 

rezultatov testiranja 

Slovenski pravopis: 

evalvacija (knjiţno neobčevalno) ocenitev, ovrednotenje.  

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000303.html> 

 

___________________________________________________________________________  

                                                 
9
  Vprašanja in odgovori so avtentični 
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(17) VPRAŠANJE:  

Enkrat sem poslal mail, v katerem sem protestiral, da se mi zdi, da je to narobe. (Bolj) 

prav se mi je zdelo: Dober časopis ţivljenja ne le zapisuje, marveč ga tudi oblikuje, ali pa 

Dobrega časopisa ţivljenje ne le zapisuje, marveč ga tudi oblikuje… 

Zadeva ni preprosta. Delno je odgovor povezan z vprašanjem rodilnika v zanikanih stavkih, 

zato je na dnu povezava na star ŠUSS-ov odgovor. Vendar je problem tukaj malo drugačen, 

zato moram nekaj stvari še dodati. Začel pa bi nekje drugje. Če sprašujete, kaj je prav, morete 

najprej definirat tisto, po čemer se zgledujete oz. po čemer ocenjujete pravilnost.  

Če sprašujete, ali je prav v slovenščini, potem je odgovor: ja, je prav. Govorci slovenščine 

očitno v taki zvezi uporabljajo toţilnik in očitno se vsaj avtorjem tega oglasa toţilnik ni zdel 

napačen. Moram reči, da se tudi meni slogan ne zdi slovnično napačen (sledeč mojemu 

jezikovnemu občutku). Če sprašujete, ali je prav v tradicionalni knjiţni slovenščini, potem je 

odgovor verjetno drugačen. Tu se stvar začne komplicirati. Klasična knjiţna slovenščina 

predpisuje v zanikanih stavkih predmet v rodilniku. Vendar pa se knjiţna slovenščina 

spreminja in ravno toţilnik v zanikanih stavkih je ena od stvari, kjer se spreminjanje vidi. Po 

drugi strani pa ni niti nujno, da je omenjeni slogan primer zanikanega stavka. 

Za dani stavek res ni povsem jasno, ali je sploh zanikan. Ţe res, da ima nikalnico, a sama 

prisotnost nikalnice v stavku še ne pomeni takoj stavčne zanikanosti in posledično rodilnika. 

Zgled tega sta spodnji povedi. V primeru (1) je v rodilniku samo predmet odvisnika 'nog', ne 

pa tudi predmet glavnega stavka '40-kilogramsko ribo'. V primeru (2) pa je nikalnica v 

glavnem stavku, toţilniški predmet pa v podrednem. V rodilniku je torej samo predmet 

stavka, v katerem je tudi nikalnica. 

(1) Ribič, ki si še nikoli ni zmočil nog nad kolenom, je včeraj ulovil 40-kilogramsko ribo. 

(2) Nihče ni verjel, da bodo kmetje posekali Debelo Jelo. 

Stvar se tukaj še malo zakomplicira, a to bom pustil ob strani. Nedoločniški polstavki so 

namreč prepustni za vpliv nikalnice. 

(3) Vid ni nameraval poljubiti Špele. (Prim. Vid si ni mislil, da bo Peter poljubil Špelo.) 

Sedaj moramo torej ugotoviti, v kakšnem razmerju do celotne povedi oz. stavka, ki nas 

zanima, je nikalnica v vašem primeru. Zdi se mi, da je stavek "Dober časopis ţivljenje ne le 

zapisuje" dvoumen. Razlika med obema moţnima pomenoma ni ravno velika, a je vseeno 

zaznavna. Stavek se namreč lahko razume na enega od spodaj navedenih načinov: 

(4) Ni res, da dober časopis ţivljenje le zapisuje. 

(5) Ne le, da dober časopis ţivljenje zapisuje. 
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Morda ti parafrazi nista najbolj jasni, zato velja zadevo premisliti na drugačnem primeru. 

Stavek "Pivo ne le ubija" se zdi smiselno nadaljevati na dva načina: 

(6) Pivo ne le ubija, ampak tudi hladi. 

(7) Pivo ne le ubija, ampak telo tudi muči. 

Različni nadaljevanji kaţeta na dva različna pomena izvirnega stavka. Nadaljevanje v (6) 

podaja kot drugo opcijo pivovega delovanja ravno nasprotni učinek - hlanjenje kot nekaj 

dobrega nasproti ubijanju. Nadaljevanje v (7) pa ponuja kot drugo opcijo nekaj, kar je 

usmerjeno v isto smer, le da je stopnja slabega še malo potencirana. Dvoumnost osnovnega 

stavka in primernost nadaljevanj lahko preizkusimo tudi s prej predlaganima parafrazama. 

(8) ?ni res, da pivo le ubija, ampak telo tudi muči. 

(9) ne le, da pivo ubija, ampak telo tudi muči. 

Vprašaj pred stavkom številka (8) kaţe na to, da nadaljevanje, ki osnovno dejavnost 

potencira, ni najprimernejše k parafrazi, ki celoten stavek zanika. To nadaljevanje se vsaj 

meni precej naravneje sliši ob parafrazi v primeru (9), torej ob zanikanem prislovu 'le', ne pa 

celotnem stavku. Ravno obratno sprejemljivost parafraz pričakujemo z drugim nadaljevanjem, 

torej tistim, ki kot drugo moţnost postavi osnovni ravno nasprotno dejavnost. (?* pri primeru 

(11) označuje veliko stopnjo neustreznosti - nesprejemljivosti stavka.) 

(10) ni res, da pivo le ubija, ampak tudi hladi. 

(11) ?*ne le, da pivo ubija, ampak tudi hladi. 

Z vspostavljeno razliko med obema pomenoma se lahko lotimo še razmerja med pomenom in 

sklonom predmeta. Preden pa se lotimo podatkov, lahko poskusimo rezultate tudi predvideti. 

Za parafrazo (4) (tudi (8) in (10)) smo rekli, da vsebuje stavčno zanikanje, njeno 

najsmiselnejše nadaljevanje pa vključuje dejavnost, ki je ravno nasprotna tisti iz glavnega 

stavka. Predvidevamo lahko torej, da bo primer, kjer nadaljevanje vsebuje nasprotje 

dejavnosti glavnega stavka, imel predmet glavnega stavka v rodilniku, medtem ko bo primer, 

kjer nadaljevanje vsebuje potencirano dejavnost glavnega stavka in ustreza parafrazi (5) (pa 

tudi (9) in (11)), deloval z rodilnikom nenavadno ali pa vsaj manj naravno. Naša 

predvidevanja so v (12)-(15) potrjena. (13) in (15) kot parafrazi povedi (12) in (14) naše 

ugotovitve le še utrjujeta. 

(12) pivo telesa ne le ubija, ampak tudi hladi 

(13) ni res, da pivo telo le ubija, ampak ga tudi hladi 

(14) ?*pivo telesa ne le ubija, ampak tudi muči 

(15) ?*ni res, da pivo telo le ubija, ampak ga tudi muči 



 99 

Nadaljevanje s potencirano dejavnostjo glavnega stavka zahteva pomen brez stavčnega 

zanikanja, predmet v rodilniku pa je brez stavčnega zanikanja nemogoč. Zaradi teh 

nasprotujočih si "sil" deluje stavek nenaravno (tak je vsaj moj občutek).  

Obratno bi za predmet v toţilniku pričakovali ravno nasprotne rezultate: toţilnik bi moral 

zveneti lepše z nadaljevanjem, ki potencira dejavnost glavnega stavka, kot pa z 

nadaljevanjem, ki implicira stavčno zanikanje (nasprotna dejavnost). Vendar se zdi, da k 

toţilniku pašeta obe nadaljevanji. Eden moţnih razlogov je ţe zgoraj omenjeno izgubljanje 

rodilnika v zanikanih stavkih. (17) in (19) sta parafrazi povedi (16) in (18). 

(16) pivo telo ne le ubija, ampak tudi hladi 

(17) ne le, da pivo telo ubija, ampak ga tudi hladi 

(18) pivo telo ne le ubija, ampak tudi muči 

(19) ne le, da pivo telo ubija, ampak ga tudi muči 

Sedaj ko smo končno prišli zadevi do (nekakšnega) dna, bi se lahko poskušali vrniti na 

začetno točko, k vašemu vprašanju. Kot rečeno, je glavni stavek dvoumen, razdvoumimo pa 

ga lahko z nadaljevanjem. Torej moramo ugotoviti, v kakšnem razmerju je nadaljevanje 

('oblikovanje') do dejavnosti glavnega stavka ('zapisovanje'). Sam ne morem presoditi, za kaj 

natančno gre, povrh vsega pa ne morem niti vedeti, kaj so ţeleli ustvarjalci oglasa z njim 

povedati. Nekako se mi zdi, da bi vsaj po zgornji analizi sodeč v ta stavek bolj sodil toţilnik, 

torej sklon, ki so ga uporabili tudi v oglasu. Toţilnik je boljši tudi zaradi dvoumnosti, ki jo 

ohranja, saj kot smo videli zgoraj, ne prejudicira le enega tipa nadaljevanja. Ob gledanju tega 

oglasa si torej lahko mislimo, da je oblikovanje ţivljenja enako v redu kot njegovo 

zapisovanje ali pa da je zapisovanje ţivljenja nekaj dolgočasnega, medtem ko je njegovo 

oblikovanje nekaj zanimivega (torej nasprotna dejavnost). 

Sodeč po zgoraj zapisanem, vam torej ne moremo dati prav, razlogi obstajajo tako za toţilnik 

kot za rodilnik, le da je onih za predmet v toţilniku več. Kolega pa je opozoril na še eno 

zanimivost takšnih stavkov. V stavkih (20) in (21) je prislov 'le' zamenjan s skoraj 

sopomenskim 'samo'. Stavek (21) s predmetom v rodilniku se zdi skoraj popolnoma 

nesprejemljiv. Zakaj? Sodeč po zgornji razlagi bi stavku (20) moral odreči dvoumnost ((21) ni 

dvoumen ţe zaradi rodilnika) med stavčnim zanikanjem in zanikanjem prislova. Zdi se, da 

uporaba tega prislova ne dovoljuje dveh različnih navezav niklanice. 

(20) Dober časopis ţivljenje ne samo zapisuje, marveč ga tudi oblikuje 

(21) *Dober časopis ţivljenja ne samo zapisuje, marveč ga tudi oblikuje 

Pravilnost je, kot rečeno, relativna stvar. Nekaterim se mogoče stavek zdi nesprejemljiv, 

drugim popolnoma v redu. Pri oglasnih sporočilih pa je treba vedno vzeti v račun tudi učinek, 
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ki ga z rabo takšne ali drugačne oblike pisec oglasa hoče ustvariti. Včasih z uporabo katere od 

več moţnih oblik oglaševalci ţelijo nagovoriti določeno druţbeno skupino, včasih je njihov 

cilj zgolj provokacija, kar se pogosto doseţe ravno s kršenjem norm, moralnih, etičnih, 

jezikovnih ...  

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000305.html> 

___________________________________________________________________________ 

(18) VPRAŠANJE:  

Prosim če mi poveste, kaj je to INUNDACIJA? 

Po Verbinčevem Slovarju tujk beseda 'inundacija' pomeni 'povodenj, poplava', izhaja pa iz 

latinskega inundatio (z istim pomenom).  

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000315.html> 

___________________________________________________________________________ 

(19) VPRAŠANJE:  

Kaj mislite o besedni zvezi:Da bi vama ţivljenje bilo ena sama, ljubezni polna pesem.  

Se piše bilo ali bila? 

V odgovor na vaše vprašanje vam pošiljam kar star odgovor (sicer dosegljiv tudi v arhivu na 

našem spletišču), ki obravnava isto temo, čeprav izhodiščno z drugim primerom. Je pa 

razmišljanje prenosljivo tudi na vaš primer. Instant odgovor pa bi bil, da sta gotovo moţni obe 

navedeni različici; po eni razlagi vsaka pač s svojo logiko oziroma stavčno razčlembo, po 

drugi zaradi nekakšne "izbirne" moţnosti ujemanja vezi (nepolnopomenske rabe glagola 'biti') 

ali z osebkom ali z določilom (obe razlagi sta sicer bolj intuitivni oziroma 

jezikoslovnoteoretično (še) nepretreseni).  

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000306.html> 

___________________________________________________________________________ 

(20) VPRAŠANJE:  

Med vašimi odgovori sem zasledil frazo, ki jo v takšni in podobnih oblikah opaţam v 

vseh mogočih medijih, pa po mojem občutku ni pravilna: 

"In ker je ta zvezek SSKJ nastal ţe kar lep čas nazaj,..." Mislim, da takšna fraza pomeni smer 

gibanja, ne pa dogodek iz preteklosti. Takšnih primerov je še in še: "...sedem let nazaj sem 

bil...", "...en teden nazaj sem ti pisal...", "...spominjam se en mesec nazaj, ko sem te 

spoznal..." 

Odgovor ima dva dela. V prvem imam namen napisati nekaj o pravilnosti kot jezikoslovnem 

pojmu, v drugem pa poskušati odgovoriti na vaše konkretno vprašanje (odgovor bo seveda 

kratek in dejansko kake posebne delitve niti ne potrebuje).  

http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000305.html
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Ko govorimo o pravilnosti v jeziku, moramo prej natančno vedeti, o katerem jeziku 

govorimo. Tukaj seveda ne mislim na to, da je za vas nepravilni stavek po logiki neskončnosti 

vesolja skoraj gotovo pravilen v kakem jeziku nekje v vesolju, če ţe ne v kakšnem človeškem 

jeziku, govorjenem na Zemlji (logika, prevzeta po knjigi Štoparski vodnik po vesolju). Velika 

raznolikost jezikov je vidna tudi znotraj jezika samega, saj slovenščina ni ena sama, temveč 

jih na nek način poznamo toliko, kolikor je govorcev slovenščine, pa še ti ne govorijo 

venomer istega jezika. O pravilnosti se običajno govori le v povezavi s knjiţnim jezikom, 

torej jezikom, ki je standardiziran in normiran in ga zato določajo predpisovalni priročniki 

tipa pravopis. Ko je govor o govorjenem, ţivem jeziku, torej slovenščini, kakršno imamo v 

glavah vsi rojeni govorci, kakršno uporabljamo v vsakodnevni komunikaciji, se običajno 

govori o sprejemljivosti oziroma nesprejemljivosti, kot se o njej načeloma lahko izreče vsak 

rojeni govorec slovenščine. Ker jezik prav vsakega, še tako nešolanega govorca uravnava 

slovnični sistem, so po njegovem sistemu tvorjeni stavki slovnični oziroma sprejemljivi, 

stavki, tvorjeni proti njegovemu sistemu, pa so neslovnični oziroma nesprejemljivi. Deloma 

se seveda tovrstne sodbe med posameznimi govorci razlikujejo. 

Pojem "pravilnosti" se v jezikoslovju uporablja le v kontekstu predpisanih jezikovnih zvrsti 

Za ugotavljanje "pravilnosti" potrebujemo neko predpisano normo, s katero potencialno 

nepravilne zgradbe primerjamo. Vsak ima namreč svoj jezik, ki ga sproti uporablja in se o 

"pravilnosti" izrečenih besed niti ne sprašuje. Za pogovore o "pravilnosti" potrebujemo nekaj, 

na kar se lahko sklicujemo. Ţe beseda sama predpostavlja obstoj pravil, torej nečesa, kar je 

predpisano in ne sovpada nujno s tistim, kar mi zares počenjamo (tako kot obstajajo pravila 

lepega obnašanja, ki pa jim nehamo slediti, čim ni nikogar v bliţini). 

Slovenščina (torej mnoţica slovenščin) ima svojo predpisano verzijo - t. i. knjiţno (ali 

normativno, standardno) slovenščino, ki je po eni strani povsem umetna tvorba, a je po drugi 

strani še vedno nastajala iz govorjene slovenščine (iz več različnih slovenščin ob različnih 

časih ...). Pravilnost lahko ugotavljamo le sledeč pravilom standardiziranega jezika. Kot 

rečeno zgoraj, jezikoslovci zato za ugotavljanje "pravilnosti" posameznih zgradb v 

"naravnih", "neumetnih" jezikih (lahko tudi ponotranjenih jezikih) uporabljajo izraz 

'sprejemljivost'. 

Čeprav je jezikovna standardizacija deloma spontan druţbenojezikovni proces, je najočitnejša 

teţava spremljevalnega jezikovnega predpisovanja ta, da iz takega početja hočeš nočeš vselej 

vejejo osebne preference predpisovalca. Iz tega sledi, da je zgradba, ki je 'sprejemljiva' v 

sistemu enega in 'nesprejemljiva' v sistemu drugega govorca, institucionalizirana kot npr. 

'nepravilna', ne glede na to, da za sistemom, v katerem je 'sprejemljiva', stoji ureditev, ki ni 
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nič manj 'logična' od ureditve, v kateri je zgradba 'nesprejemljiva'. Le različni sta si. Predvsem 

pri besedju pa gre včasih sploh za popolno poljubnost izbire, nekaterim je na primer bolj všeč 

predloţna različica 'prek', drugim 'preko'. 

Ena od teţav predpisanih jezikov je, da njihovo pravilnost določajo priročniki (ali ustanove), 

ki ţe po logiki stvari ne morejo opisati jezika do vseh moţnih podrobnosti, saj bi bili sicer 

uporabniku popolnoma neprijazni in neuporabni, skratka "nepriročniški". Jezik nam ponuja 

neskončno izvirnih izraznih moţnosti, ki jih preprosto ne moremo popisati. Kolikorkoli 

obseţen popis ţe pripravimo, nam neskončnih moţnosti jezika zelo verjetno ne bo uspelo 

zajeti v celoti. Bolj verjetno stanje stvari je, da lahko z najrazličnejšimi predpisovalno-

opisovalnimi priročniki opišemo kvečjemu zelo majhen odstotek dejanske rabe jezika. Rešitev 

za teţave, ki jih srečamo v vsakodnevni rabi, zato zelo pogosto ne moremo najti v pravopisu. 

V takih primerih se moramo zanesti na lasten jezikovni čut. 

Po vašem vprašanju sodeč bi vi verjetno radi govorili o pravilnosti glede na knjiţno normo, a 

glede na vaše argumente se zdi, da vam normo predstavlja vaša lastna notranja slovenščina. 

Kot rečeno, druge poti pogosto ni. S tem seveda ni nič narobe. Nasprotno, če vi tako govorite, 

potem je to za vas vsekakor pravilno oz. sprejemljivo, a ravno tako lahko govorijo pravilno 

oz. sprejemljivo tudi vsi ostali. In ker, kot pravite, se ta zveza pojavlja vse pogosteje v 

medijih, se zdi, da jo vsaj nekdo (poleg nas) uporablja drugače od vas. Tistemu se zdi takšna 

raba pravilna oz. sprejemljiva ali pa ustrezna, in ker jo očitno razumete tudi vi (sodeč po tem, 

da veste, kakšna je "pravilna" verzija zgradbe), ne moremo trditi, da je z njo kaj korenito 

narobe. Mogoče je nova, mogoče omejena na določeno okolje (tako fizično kot socialno), 

vsekakor pa se nam je zdela zadovoljiva za pomen, ki smo ga hoteli izraziti. 

Ker sprašujete po pravilnosti, sem se odločil pogledati še v tistih par normativnih priročnikov, 

ki jih slovenščina premore. Spodaj je delno citirano geslo 'nazaj' iz Slovarja slovenskega 

knjiţnega jezika. 

nazaj prisl. (a) 

1. izraţa gibanje ali usmerjenost proti hrbtni, zadnji strani glede na osebek, ant. naprej: nagniti 

se, omahniti nazaj; ... * šport. premet nazaj // izraţa premikanje od določenega mesta v tej 

smeri: umaknite se za korak nazaj; ... 

2. izraţa gibanje ali smer proti izhodišču: nazaj grede so nekaj popili; nesti, prignati nazaj; 

ekspr.: kolesa zgodovine ni mogoče obrniti nazaj; vreči sovraţne čete nazaj / elipt.: klicati 

koga nazaj; ... // pog. izraţa poloţaj za drugim; zadaj: skupina je še daleč nazaj / ta plemena 

so še zelo nazaj v razvoju zaostala 
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3. izraţa usmerjenost v preteklost: spomin sega nazaj do prvih let; umirjen pogled nazaj; daleč 

nazaj najpomembnejši dogodek; pog.: sram me je pomisliti nazaj; nekaj let nazaj je še delal 

pred nekaj leti ... 

Kot vidite, je v SSKJ zapisana tudi raba, ki ji vi očitate nepravilnost. SSKJ jo sicer označuje 

kot pogovorno, a jo še vedno zapiše, torej takšna raba še vedno obstaja in je očitno tudi dovolj 

razširjena, da je prišla v SSKJ. Če se torej zavzemate za strogo drţanje pravil knjiţne 

slovenščine, potem vam kaj drugega kot "Imate prav, raba, ki jo omenjate, je zares neknjiţna, 

pravilno bi bilo ..." ne moremo reči. Vendar se ŠUSS zavzema za pluralnost mnenj. Eno naših 

poslanstev je tudi širjenje zavesti o obstoju več slovenščin, krepitev jezikovne samozavesti 

govorcev slovenščine, širjenje spoštovanja vsakovrstnih manjšinskih slovenščin, vključno z 

narečnimi, pogovornimi, drugimi slogovnimi različicami ... (in vsem, kar spada v ta okvir). 

V Slovenskem pravopisu (2001) je 'nazaj' opisan kot 'smerni prostorski prislov'. Časovni 

pomen besedi 'nazaj' torej tu res ni pripisan, ampak ne moremo vedeti, ali je tako namenoma. 

Jasno bi namreč bilo le, če bi bila taka raba izrecno odsvetovana, kar je postopek, ki se ga 

Pravopis sicer često posluţuje. Tudi nesmerni, torej statični prostorski pomen, ki je v SSKJ 

opisan kot 'pogovoren', besedi 'nazaj' v Pravopisu ni pripisan, pa dvomim, da imate karkoli 

proti rabi, kot jo izkazujeta stavka 'Peter je ţe nazaj', 'Petra še ni nazaj'. Tema stavkoma 

verjetno tudi v knjiţnem jeziku ne bi oporekali. Istočasno lahko povemo, da je prehajanje med 

smerno in nesmerno prostorsko rabo v jezikih sveta zelo pogosto, še bolj pa prehajanje med 

prostorsko in časovno lociranostjo. Vzporejanje tovrstnih pojmov v jezikovnem izraţanju naj 

bi imelo korenine v splošnejših kognitivnih značilnostih dojemanja dimenzij prostora in časa, 

ki jih deloma določa kar ustroj naših moţganov. 

Torej, z vašimi ugotovitvami se ne moremo strinjati v celoti. Raba morda ni predvidena v 

strogem knjiţnem jeziku, a to še zdaleč ne pomeni, da je v slovenščini "nepravilna", in še 

toliko manj, da je nesprejemljiva ali neslovnična. 

 

In ko ţe govorimo o številnih slovenščinah, dodajam kot zanimivost, da se prislov 'nazaj' v 

določenih primorskih dialektih (vsaj v goriških) uporablja tudi s pomenom "spet".    

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000307.html> 

___________________________________________________________________________ 

(21) VPRAŠANJE:  

Kako se piše Babna gora? 
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Na podobno vprašanje smo odgovarjali pred kakim letom. V prvem delu je čisto na kratko 

opisano, kaj svetuje Pravopis (za vaš primer torej Babna Gora), naprej pa odgovor razglablja 

o bolj mejnih in nejasnih primerih. No, morda tudi v tem pisanju najdete kaj za svojo rabo. 

Naprej glej:  

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000316.html) Kako se piše 'Ptujske 

Toplice'?.> 

___________________________________________________________________________ 

(22) VPRAŠANJE: 

Kako je pravilno: čaroBna palčka ali čaroVna palčka? 

Sodeč po Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (SSKJ) je v rabi oboje. Ker je eden pomenov 

besede 'čaroben' razloţen kot 'čaroven', lahko sklepamo, da sta besedi (vsaj delna) sinonima. 

Kot mi je razloţil kolega iz ŠUSS-a, naj bi nekateri ločevali 'čarovno palčko' (tj. s katero se 

čara) od 'čarobnega večera' (tj. ki je KOT ...), kar bi pomenilo, da jim 'čaroben' pomeni le prvi 

pomen, opisan v SSKJ. Poleg tega označuje SSKJ 'čaroben' kot izrecno knjiţno besedo, po 

čemer lahko sklepamo, da to ne velja za 'čaroven'. 'Čaroven' je torej bolj splošna različica od 

besede 'čaroben'. Je pa treba dodati, da tega razlikovanja očitno ne čutijo (čutimo) vsi govorci 

slovenščine. To seveda ne pomeni, da je naše znanje slovenščine 'slabše', le da imamo pač 

nekatere stvari v besedišču urejene drugače, da med dvema stvarema ne delamo razlike. 

Očitno to razlikovanje za nas ali pa v okolju, kjer smo besedi 'pobrali', ni bilo dovolj 

pomembno, da bi se ohranilo. Tovrstna razlikovanja se v jeziku načeloma vzpostavljajo in 

opuščajo dokaj pogosto, so del naravnega jezikovnega preurejanja na ravni besedišča. 

Podobne (skoraj) enakovredne dvojnosti kot pri 'čaroven' in 'čaroben' pa ni pri poimenovanju 

lastnika oz. uporabnika te palčke. SSKJ sicer navaja tako 'čarovnika' in 'čarovnico' kot 

'čarobnika' in 'čarobnico', vendar slednji poimenovanji označi kot zastareli (lahko dodam, da 

tudi sam za 'čarobnico' in 'čarobnika' še nisem slišal).  

čaroben -bna -o prid., čarobnejši (o o) knjiţ.  

1. nenavadno, izredno lep: pogled na zasneţeni gozd je čaroben; čarobni blesk luči // izredno 

privlačen, očarljiv: čaroben smehljaj; uprla je vanj čarobne oči  

2. čaroven: čarobni napoj; čarobna palica / čarobna moč piščalke 

čarobno prisl.: mesec je čarobno razsvetljeval pokrajino; čarobno lep svet  

čaroven -vna -o prid. (o) po ljudskem verovanju ki ima nenavadno, skrivnostno moč: čarovni 

obeski; čarovne besede; čarovna palica, pijača / čarovna moč piščalke / čarovno dejanje 

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000317.html> 

___________________________________________________________________________ 

http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000316.html
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(23) VPRAŠANJE:  

Zanima me kako spregati glagol "plezati" 

Verjetno se niti ne zavedate, kako teţko vprašanje ste postavili. Če vam odgovorim samo s 

stališča preskriptivne slovnice, bi bil odgovor naslednji. Glagol 'plezati' se pač ne more 

spregati na isti način kot glagol 'kazati', taka je ustaljena raba. Torej 'kaţem, kaţeš, kaţe, itd.' 

so sprejemljive oblike v slovenščini, medtem ko 'pleţem, pleţeš, pleţe, itd.' niso. Glagol 

'plezati' se sprega samo kot 'plezam, plezaš, pleza'. 

Obstajajo pa glagoli, pri katerih sta moţni obe obliki, naprimer 'blebetati, trepetati, itd.', kjer 

je moţno reči 'blebetam, blebečem' oz. 'trepetam, trepečem'. Druga oblika, tj. 'blebečem, 

trepečem', je bolj poetična ('trepečem') oz. v nekaterih primerih zastarela ('klepečem'). Ali pa 

'jokati', kjer je moţno 'jočem' ali 'jokam', podobno 'skakati - skačem, skakam'. Tu bi rekla, da 

je razlika odvisna od posameznega govorca in njegovega dialekta. 

Od kod izvira razlika med 'plezati' in 'kazati'? Na to vprašanje vam tradicionalna slovnica 

torej ne nudi kakega domiselnega in tehtnega odgovora,bolj zanimiva pa zadeva postane s 

stališča moderne teoretično-razlagalne slovnice. Odgovor, ki vam ga bom podala, je sicer 

kompleksen, vendar upam, da vas bo vseeno zanimal. 

Ţe dolgo časa je znano dejstvo, da imajo glagoli v nekaterih jezikih t.i. tematski samoglasnik, 

ki se ponavlja v vseh oz. v večini glagolskih oblik. Vzemimo naprimer glagol 'kupiti' in 

njegove oblike. 

Nedoločnik : kupiti 

Sedanjik: kupim, kupiš, kupi, kupiva, kupita, kupita, kupimo, kupite, kupijo 

Preteklik: kupil, kupila, kupili, itd. 

Namenilnik: kupit 

Velelnik: kupi!, kupiva!, kupita!, kupimo!, kupite! 

Opazimo, da se v naštetih oblikah menjujejo končnice za obliko, osebo, število, spol, skupna 

pa ostajata koren kup- (ki se pojavi tudi v besedah 'kupec, kupen, itd.') ter korenu sledeči 

samoglasnik -i-. Le-ta je eden izmed petih moţnih tematskih samoglasnikov v slovenščini. 

Podobno stanje je tudi v drugih slovanskih jezikih, le da je nabor tematskih samoglasnikov 

različen od jezika do jezika. Tudi romanski jeziki poznajo ta pojav. V italijanščini, naprimer, 

obstajajo glagoli na -a- (lavorare, 'delati'), -i- (morire, 'umreti') ter -e- (vedere, 'videti'). 

V slovenščini ločimo pet različnih tematskih samoglasnikov (Lenček (1966) jih ima sedem), 

našteti so v spodnji tabeli. 
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Tematski 

samogl 

Primer: koren+ 

tem. smgl. 

Sedanjik, 

1.os.edn. 

Pretekli deleţnik, moški 

spol, edn. 

Trpni deleţnik, moški 

spol, edn. 

Nedoločnik 

I. aj 
del-aj  

plez-aj 

delam  

plezam 

delal  

plezal 

delan  

plezan 

delati  

plezati 

II. i bran-i branim branil branjen braniti 

III. e besn-e besnim besnel 
 

besneti 

IV. a 
kaz-a  

čes-a 

kažem  

češem 

kazal  

česal 

kazan  

česan 

kazati  

česati 

V. 6 god-6 gódem gódel goden gosti 

Vrnimo se k vašemu vprašanju, zakaj sta si 'plezati' in 'kazati' različna. Kot vidite, je to zato, ker imata različne 

tematske samoglasnike; 'plezati' -aj-, 'kazati' pa -a-. 

 

Za glagole, kot so 'blebetati, jokati, klepetati, itd.', pri katerih sta moţni obe obliki, pa je značilno, da imata lahko 

oba tematska samoglasnika in temu primerno različni obliki za sedanjik ('jokam' proti 'jočem'). 

Če se osredotočimo na obliko za sedanjik, o kateri ste spraševali, je seveda potrebno upoštevati še več kot samo, 

kateri tematski samoglasnik ima kateri glagol. Pomembna je tudi končnica za sedanjik ter glasoslovni zakoni, ki 

delujejo pri stiku samoglasnikov in soglasnikov. Teoretična slovnica, s katero vam poskušam pojasniti razliko 

med spreganjem glagolov, deluje na domnevi, da se vseh različnih oblik neke besede ne naučimo na pamet, 

ampak jih po pravilih (algoritmu za tvorbo glagolskih oblik) prav 'po računalniško' sproti tvorimo. Najprej 

zlepimo skupaj korene in končnice, nato pa vklopimo morebitne glasovne zakone, ki ta sklop še dodatno 

preoblikujejo. Ta dva procesa se dogajata podzavestno, zavestno pa slišimo samo končno izgovorjeno besedo in 

ne vmesnih variant/stopenj, skozi katere teče na poti do končnega izračuna naš sivocelični procesor. 

Slovenščina ima za sedanjik naslednje končnice: 

-i-, če je tematski vokal -i- ali -e- 

-e-, če je tematski vokal -a- ali ničti 

-0-, če je tematski vokal -aj. 

Tem sledijo še končnice za osebo in število: 

-m 1.os edn 

-š 2.os. edn 

-0 3.os.edn. itd. 

Veljajo pa naslednji glasoslovni zakoni: 

1. Glas -j- se izbriše, če mu sledi soglasnik. 

2. Glas -j- se izbriše, če se nahaja za soglasniki [č, š, ţ, j] 

3. Jotacija: [s, z, t, st] postanejo [š, ţ, č, šč]/, če jim sledi glas -j- 

4. Če imamo dva stična samoglasnika, kjer je prvi dolg, drugi kratek, potem prvi samoglasnik postane -j- 

Poglejmo si najprej primer prve osebe ednine glagola 'plezati'. 

Prva oblika je naslednja: plez-aj-0-m 

Nastopi pravilo 1., ki izbriše glas -j-, tako da je končna oblika, ki jo izgovorimo, plezam 

Kaj pa prva oseba ednine glagola 'kazati'? 
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Prva oblika je naslednja: kaz-a-e-m 

Ker je -a- dolg (to vemo neodvisno od te oblike), deluje zakon 4., ki nam da obliko: kaz-j-e-m 

Zatem nastopi zakon 3., ki naredi iz -z- glas -ţ-, ter nam da: kaţ-j-e-m 

Zatem še 2., ki izbriše -j-, tako da dobimo: kaţem 

'kaţem' je končna in izgovorjena oblika. Podobno izpeljemo tudi ostale glagolske oblike v tabeli. Potrebujemo 

seveda še nekaj dodatnih glasovnih zakonov, ki pa so na tej točki irelevantni -- s tem delom odgovora sem vam 

ţelela pokazati le princip, ki ga uporablja teoretična slovnica pri razlagi razlik med glagolskimi oblikami. 

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000338.html> 

___________________________________________________________________________ 

(24)VPRAŠANJE: 

 Zanima me le ustreznost besede; od avtorja knjige sem dobil en podpisan izvod in na 

drugi strani knjige POSVETILO. Beseda POSVETILO. Je izraz pravilen, ustrezen; je 

še kak drug izraz? 

Tokrat je odgovor bolj kratek. Pošiljam vam kar kopijo gesla iz Slovarja slovenskega 

knjiţnega jezika: 

posvetilo -a s (i) besedilo, napisano navadno v knjigo kot znak spoštovanja, hvaleţnosti do 

koga: napisal je dolgo posvetilo / rokopisno posvetilo 

Beseda je očitno povsem sprejemljiva v slovenskem jeziku. Zdi se mi, da se uporablja samo to 

besedo, in po pravici povedano se ne spomnim prav nobene sopomenke. 

O pravilnosti in ustreznosti pa na splošno še tole: različne besede so ustrezne v različnih 

okoliščinah. Tako so nekatere besede bolj ustrezne v knjiţnem jeziku, nekatere pa recimo ne 

spadajo v pogovorni jezik, ampak samo v knjiţnega, saj se v pogovornem jeziku slišijo 

izumetničeno. Seveda lahko besedo uporabljamo tudi v zvrsti, kjer je običajno ne, in s tem 

odstopom od 'normale' doseţemo nek stilni učinek. Vendar vse to ne pride v poštev pri besedi, 

o kateri sprašujete, ker je očitno edina s tem pomenom, in se jo torej uporablja tako v 

knjiţnem kot v pogovornem jeziku.  

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000353.html> 

___________________________________________________________________________ 

(25) VPRAŠANJE:  

Zanima me uporaba, izvor in pomen besede 'krucijalno'. a ima to kaj zveze s 

krucifiksom? 

Besede 'kruci(j)alen' ni ne v SSKJ ne v Verbinčevem Slovarju tujk. Se pa beseda 'krucialen' 

občasno pojavi v časopisju - če v besedilni korpus Nova beseda, ki je dostopen tudi na 
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internetu (na naslovu <http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html>, vtipkamo besedo 'krucialen', 

dobimo ven sedem zadetkov, vse iz časopisa Delo. Različice 'krucijalen' ni najti. 

Beseda 'krucialen' je najverjetneje nekakšna poslovenjena imitacija angleške besede 'crucial', 

vse navedene uporabe imajo namreč prvi navedeni pomen, torej pomen 'ključen, poglaviten, 

odločilen': 

crucial adj. 

1. of supreme importance; decisive; critical [a crucial decision] 

2. extremely trying; severe; difficult 

3. Med. having the form of a cross [a crucial incision] 

Etymology: [Fr < L crux, cross] 

Pobrano iz Webster's New World Dictionary (1995, Zane Publishing, Inc.) 

Veliki angleško-slovenski slovar (Grad, Škerlj, Vitorovič; DZS) prevaja besedo 'crucial' s 

'kriţen, kriţast' (kot ustreznico za zgornji angleški medicinski pomen 3), s 'kritičen, odločilen' 

(kot ustreznico za pomen 1) in s 'strog' v zvezi 'crucial test', 'strog izpit' (deloma ustreznica za 

pomen 2). 'Krucijalen' naj bi verjetno pomenilo eno izmed teh treh reči, dokaj verjetno pa 

najbolj splošno razširjeni pomen: 'kritičen, odločilen'.  

Pridevnik 'crucial' naj bi izviral iz latinske besede 'crux' s pomenom 'kriţ'. 

'Krucifiks' po Verbinčevem Slovarju tujk prihaja iz latinske deleţniške oblike 'crucifixus', s 

pomenom 'razpet na kriţ, kriţan'. V slovenščini naj bi po Slovarju tujk beseda pomenila ali 

'kriţ, razpelo', ali pa 'kip ali upodobitev Kristusa na kriţu'. V SSKJ je zabeleţen še pomen 

'podkrepitve povedanega'. 

Kako sta torej povezana 'krucijalen' in 'krucifiks'? Pomenska stopnja, ki bolj neposredno 

povezuje samostalnik 'crux' in pomen 'kritičen, odločilen' za samostalniku sorodni pridevnik 

'crucial', je v angleščini vidna še danes. Angleški samostalnik 'crux' ima namreč poleg pomena 

'kriţ' tudi pomen 'a vital, basic, pivotal point' (Random House Webster's Unabridged 

Dictionary, 1996, RHD), torej 'bistvena/ kritična/ odločilna/ ključna točka'. V alpinizmu je v 

angleščini tako 'crux' strokovni izraz, ki ustreza slovenskemu izrazu 'ključno mesto', tj. 

najteţje mesto plezalne smeri. Ta 'ključni' pomen naj bi obstajal tudi ţe vsaj v srednjeveški 

latinščini (RHD), npr. v zvezi 'crux interpretum', 'komentatorjev kriţ, teţave, muke', kar naj bi 

pomenilo 'za komentiranje teţavno mesto v besedilu' (RHD). 

Po RHD se je v latinščini nekoč pač zgodil pomenski prenos od pomena 'kriţ' do omenjenega 

figurativnega pomena 'ključna točka' (manj verjetno pa vseeno moţno se zdi sicer tudi 

obratno). Ni pa jasno, ali je šel ta pomenski prenos prek metaforike za 'kriţ' kot mesta 

pribijanja na kriţ, kar je v ţivljenju kriţanca dokaj pomembna zadeva, ali morda prek 
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metaforike za stičišče več stvari, kar torej tvori pomembno, zahtevno ... točko, ali pa prek česa 

povsem tretjega. 

Pomen 'teţava, skrb, muka' ima samostalnik 'kriţ' tudi v slovenščini (npr. 'S tem otrokom je 

pa en kriţ'), figurativne povezave med tem pomenom in pomenom ključne točke, 

najpomembnejšega mesta pa očitno nismo naredili. Posledično tudi pridevnik 'kriţen' ali 

'kriţast', ki je do samostalnika 'kriţ' v enakem besedotvornem razmerju, kot velja med 

angleškima samostalnikom 'crux' in pridevnikom 'crucial', nima pomena 'ključen'. 

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000356.html> 

___________________________________________________________________________ 

(26) VPRAŠANJE:  

Zanima me pravilna raba pridevnika: 

1. ZAMRZNJENO meso in 

2. ZMRZNJENO meso 

Pridevnika (oz. deleţnika), ki ju ponujate v pretres, sta si res zelo podobna, a sta narejena iz 

drugačne osnove, to pa je tudi razlog za njuno razliko v pomenu. 'Zamrznjen' je narejen iz 

glagola 'zamrzniti', medtem ko je 'zmrznjen' deleţnik glagola 'zmrzniti'. Spodaj so štirje citati 

iz SSKJ. 

zamrznjen -a -o: zamrznjene cene; zamrznjena reka; (globoko) zamrznjena ţivila; prim. 

zamrzel 

zamrzniti -em dov. (r r) 1. prekriti se z ledom: studenec zamrzne; gorska jezera pozimi 

zamrznejo / šipe so ponoči zamrznile / redko zemlja je globoko zamrznila postala trda zaradi 

zmrznjenja vode v njej / preh., ekspr. hud mraz je zamrznil jezera in reke 2. sprijeti se z 

zmrznjeno podlago: kapa je zamrznila v snegu; palica je v ledu zamrznila 3. ekspr. postati 

negiben, tog: njeno telo je kar zamrznilo od strahu 4. preh. narediti, da kaj zmrzne zaradi 

konzerviranja, hranjenja: zamrzniti meso, sadje; zamrzniti ţivila / zamrzniti ponesrečenčevo 

roko * agr. globoko zamrzniti; biol. zamrzniti spermo 5. ekon. zaradi določb postati za 

določen čas neizplačljiv: denar v bankah je zaradi gospodarske krize zamrznil; hranilne vloge 

so zamrznile 6. preh., ekon. uradno odrediti ustalitev na določeni višini: zamrzniti cene, 

stanarino 7. preh., publ. narediti, da se kaj začasno ne nadaljuje, ne teče: zamrzniti postopek; 

zamrzniti plačevanje; zamrzniti nadaljnje zaposlovanje / zamrzniti odnose med drţavama . 

ekspr. jezik mu je zamrznil ničesar ni mogel, znal reči, povedati 

zmrznjen -a -o 1. deleţnik od zmrzniti: pojdi noter, saj si ţe čisto zmrznjen; meso je še 

zmrznjeno 2. ki ga rado zebe: biti zmrznjen; zmrznjena ţenska; prisl.: drţati se zmrznjeno; 

prim. zmrzel. 
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zmrzniti -em dov. (r r) 1. spremeniti se v led: tekočina v posodi je zmrznila; voda zmrzne pri 

0* C / vlaga na pločevini je zmrznila v ledeno skorjo // ob spremembi vode v kaki snovi v led 

postati trd: meso je v shrambi zmrznilo; vezalke na čevljih so mu zmrznile; zemlja je ze 

zmrznila // preh. zamrzniti: zmrzniti ţivila / globoko, hitro zmrzniti kaj 2. zaradi mraza se 

poškodovati, uničiti: korenine so zmrznile; ponoči so vse roţe, sadike zmrznile 3. zaradi 

mraza umreti: obleţal je v snegu in zmrznil; to zimo je zmrznilo mnogo ptičev // zaradi mraza 

odmreti: alpinistu sta zmrznila dva prsta 4. ekspr. postati zelo mrzel, otrpel: čisto sem zmrznil, 

ko sem čakal; lica so mi na vetru zmrznila 5. zarg. prenehati delovati, propasti zaradi 

neugodnih razmer, napak: podjetje je zmrznilo / novi časopis je po enem letu zmrznil / v 

zadnjem delu igre je nasprotnik zmrznil / ţe v drugem letniku šole je zmrznil je padel, je 

zakljucil šolanje 6. ekspr. prenehati obstajati: njegovo nagnjenje do dekleta je zmrznilo; po 

tem pripetljaju je veselje na zabavi zmrznilo 

------------- 

Vaš primer 'zmrznjeno meso' se nahaja le pri geslu 'zmrznjen', torej bi lahko rekli, da je po 

SSKJ 'zmrznjeno meso' pravilnejša raba, vendar se 'meso' pojavlja tudi v geslu 'zamrzniti'. 

Vendar je še vedno vprašanje, kaj bi z vašo zvezo zares radi povedali, saj oba primera 

vendarle nimata istega pomena, kot smo nakazali ţe zgoraj. 'Zmrznjeno meso' je zame meso, 

ki je zmrznjeno, ki je bilo v zmrzovalniku ali pozimi na balkonu tako dolgo, da je samo od 

sebe postalo trdo in ga moram odtajati preden se ga lotim nadalje uporabljati. 'Zamrznjeno 

meso' pa je meso, ki je bilo načrtno zamrznjeno, ki ga je nekdo zamrznil. Zame je razlika torej 

v tem, da mi ima oblika 'zamrzniti' vzročniški pomen, torej 'povzročiti, da je nekaj 

zmrznjeno', oblika 'zmrzniti' pa mi ima samo t.i. inhoativni pomen, torej 'postati zmrznjen'. 

Razliko lahko primerjamo z razliko med vzročniškim pomenom v stavku 'Peter stopi led' in 

inhoativnim pomenom 'Led se stopi'. Sodeč po geslih SSKJ, 'zamrzniti' sicer lahko pomeni 

tudi nekaj takega kot 'zmrzniti', kot je nakazano s primerom 'potok je zamrznil', in obratno, 

'zmrzniti' ima lahko tako kot 'zamrzniti' tudi vzročniški pomen, kot je nakazano s primerom 

'zmrzniti ţivila'. Po moji intuiciji pa glagola le nista istopomenska, in tako mi zamrznjeno 

meso ni nujno tudi zmrznjeno, ker se je morda potem tudi ţe odtajalo. Vsekakor pa mi ta 

deleţnik opisuje proces, v katerega je meso bilo vpleteno -- nekdo da ga je zamrznil (ali hotel 

zamrzniti), medtem ko mi 'zmrznjen' opisuje stanje mesa, ki je zmrznjeno. Kot vidite, se moja 

intuicija glede teh oblik ne sklada z opisom v SSKJ, kjer ima tudi oblika 'zmrzniti' zabeleţeno 

vzročniško rabo. 

Še ena razlika v pomenu bi bila, da je bilo 'zamrznjeno' meso, preden smo ga zamrznili, 

nezamrznjeno, medtem ko za 'zmrznjeno' meso nekako ne moremo vedeti, kaj se je z njim 
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dogajalo, preden smo ga dobili v roke. Ta primer morda ni najlaţje predstavljiv, saj prvotno 

stanje mesa ne more biti zmrznjeno, pa vendar. Recimo, da meso predstavlja tisti del telesa, ki 

je ţe odrezan od ţivega bitja z namenom naše uporabe. V tem primeru, bi lahko rekli, da je 

'zamrznjeno meso' meso iz klavnic, kjer ţival ubijejo in meso kasneje dajo v zmrzovalnike, 

kjer zamrzne (ali zmrzne) in tako postane zmrznjeno. Medtem ko mesa, ki bi ga odrezali 

direktno s telesa zamrznjenega mamuta (mamut je seveda nekoč bil nezmrznjen) ne moremo 

klicati 'zamrznjeno', ker je pač vedno bilo zmrznjeno (tudi preden je z našim posegom postalo 

meso). 'Zamrznjeno meso' ima torej bolj ozko omejeno uporabo. 

Upam, da vas s tem zadnjim delom odgovora nisem zmedel. 

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000363.html> 

___________________________________________________________________________ 

(27) VPRAŠANJE: 

Bliţa se zimska olimpijada, ki jo bodo uprizorili v Salt Lake Cityju v ameriški zvezni 

drţavi Utah. Kako obravnavati to ime - kot ţensko ali moško? Po zapisu in 

nerazloţljivem občutku mene vleče na moško stran. Izgovorjava pa reč nagiba na 

ţensko. Ime se namreč izgovarja kot Juta - a kljub temu jaz v sklonu govorim Jutaha. 

Neki športni novinar se mi je pred časom čudil, kako Juta - Jutaha, Juta - Jute vendar! 

Na poročilih sem ujel (če nisem razumel narobe), da so otvoritvene ceremonijalije nove 

olimpiade na programu ţe nocoj, torej je zdajle absolutno zadnji čas, da odgovor 

sproduciramo še pred tem (čeprav je lep del govorjenja o tej zvezni drţavi verjetno ţe mimo). 

Čeprav nekakšen odgovor lahko spišem, rešitve svoje teţave ne pričakujte. Namreč hakeljc je 

očitno v soobstoju dveh sistemov, ki vsak vlečeta v svojo stran, povsem naravne posledice pa 

so nihanje, pomisleki in čudenja. Da vas po zapisu vleče v pripis moškega spola, je vsaj 

deloma krivo dejstvo, da smo v slovenščini navajeni na večinoma izgovoru ustrezajoč 

(fonetični) zapis, skozi katerega se v primeru končnic lahko kaţe tudi morfologija, naprimer 

spol. In deloma je za vaš "nerazloţljivi občutek" prav mogoče krivo tudi to, da se je pri nas 

nedolgo nazaj to ime verjetno močno večinsko izgovarjalo kot /jutah, jutaha/, in smo ga 

mnogi kot takega pobrali iz svojega okolja in ga spravili v svojo betico In ukaz 'undo' pač pri 

takih jezikovnih zadevah često zahteva precej dolgotrajnejši zavesten napor kot v temle 

Microsoftovem Wordu, še posebej ob branju, ko moramo iz svojega večinoma z izgovorom 

povezanega dekodiranja črk preklopiti v abstrakcijo, ki je nismo navajeni, in s tem za hip 

razveljaviti delujoči sistem povezave tihega glasoslovja in zapisnega sistema. Še dodatno pa 

je vaše odklanjanje izgovora /juta/ na račun /jutah/ verjetno rezultat soočenja sistema, ki 

temelji na pisni podobi, in sistema, ki sledi iz izgovorne imenovalniške oblike. 

http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000372.html
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Na ţalost ne morem preveriti, kaj v takih primerih svetuje katerikoli slovenski pravopis, ker 

daleč naokrog pač nobenega ni. Dvatisočenko sem v rokah drţal vsega skupaj kakih deset 

minut. Imam pa v spominu nasvet za sicer ne isti, ampak vseeno deloma soroden problem iz 

ene od izdaj prejšnjega pravopisa, Slovenski Pravopis - Pravila (1994). Imena kot so francoski 

slikar Monet, izgovarjamo v (slovenščini prilagojenem) originalnem izgovoru, torej /Mone/, 

zapisujemo jih v imenovalniku tudi originalno, torej Monet. Za neimenovalniške sklone 

Pravila menda svetujejo izgovor /z Monejem/, zapis pa ali z Monetom, torej -- s stališča 

logike našega jezika -- kot da ime izgovarjamo /Monet/ (s t-jem), ali pa z Monetem, češ da na 

ta način sugeriramo izgovorjavo /-em/ namesto /-om/ (standardni jezik ima namreč za 

nekaterimi glasovi, vključno z /j/, namesto obrazila /-om/ /-em/, današnji ljubljanski govor pa 

tega ne ločuje, npr. standardno /s stricem/, /z alešem/, /z zmajem/, /s ključem/, ljubljansko /s 

stricom/, /z alešom/, /z zmajom/, /s klučom/). 

Pri opisanem nasvetu gre za teţavo ob prepletu originalnega tujejezičnega izgovora (/mone/) 

in izgovora, do katerega privede zapis Monet ob običajnih pogojih rabe slovenščine (/monet/), 

in potem še za problem neimenovalniških sklonov, kjer v zapisu končnico uvaja 't', v izgovoru 

pa /j/. Ampak vseeno gre v tem primeru v glavnem za problem zapisa, medtem ko naj bi 

izgovor skoz sledil originalnemu izgovoru, v neimenovalniških sklonih pač z ustreznimi 

slovenskimi končnicami. Poleg tega pri Monetu ne prihaja do nasprotja kot pri imenu Utah, 

kjer bi zapis sugeriral, da gre za moški spol, izgovor pa da gre za ţenski. 

Če sprejmemo načelo (slovenščini prilagojenega) originalnega izgovora tudi za Utah, potem 

bomo imeli v imenovalniku izgovor /juta/, v rodilniku /jute/ ... (paralelno z 'ruta', 'rute' ...). 

Končni samoglasnik /a/ pač v slovenščini radi interpretiramo kot končnico samostalnika 

ţenskega spola. Stari Pravopis je v opisanem primeru torej sprejel načelo (prilagojenega) 

originalnega izgovora - čeprav to seveda postane opazno šele, ko je ime za naš svet dovolj 

pomembno in za originalno izgovorjavo vemo. V prid spoštovanju originalne oblike imen, češ 

da gre za neke vrste lastništvo, smo Šusskoti pisali ţe v več odgovorih. Čeprav je po svoje res, 

da ni razloga, da bi upoštevali tuja imena, ko pa nas ob uporabi slovenščine neslovensko 

govoreči tako ali tako ne bo razumel. En razlog je verjetno ta, da tudi v slovenščini skupaj z 

lastniki ţivi precej tujih imen, in v tem primeru ugovor ne zdrţi. Drugi pritrdilni razlog pa je v 

prepoznavnosti v slovenščini nastopajočega imena, torej če vidim zapisano Utah, grem lahko 

v leksikon gledat, kaj neki to je. Ob tem se seveda postavi vprašanje, zakaj ne bi rekli raje 

/utah/ in ţe z izgovorom omogočili pisne prepoznavnosti imena. No, ampak seveda ravno tako 

ni razloga, zakaj bi bila pisna prepoznavnost pomembnejša od izgovorne, namreč zakaj bi 

moral sporočati, da je originalni zapis Utah raje kot da je originalni izgovor /juta/. Očitno nam 
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pisna prepoznavnost bolj sodi k pisnemu jeziku, izgovorna pa k izgovoru. Vse skupaj pa je s 

stališča sistema slovenščine tako ali tako dostikrat le nujno zlo, in se potem pač delajo 

kompromisi. 

Kot rečeno, načelo lastništva ima svoje meje, tako da je originalni izgovor prilagojen našim s 

slovenščino ustrojenim sposobnostim (pri ameriškem /juta/ so samoglasniki drugačni kot pri 

našem), zapis pa vsaj naši latinični pisavi (kar pride do izraza pri recimo arabskih imenih). V 

nekaterih primerih so potrebni še nadaljnji kompromisi. Ker kot rečeno končni samoglasnik 

/a/ v slovenščini interpretiramo kot končnico, se na tej točki načelu nedotakljivosti lastništva 

tako v pisavi kot v izgovoru odpovedujemo, in tako imamo namesto zapisa Liza Minnelli in 

izgovora /lajza/ v rodilniku Lize oziroma /lajze/. Temu verjetno ne bo oporekal nihče, naši 

jezikovni občutki so precej jasni. V primerih, kjer -- za razliko od omenjene /lajze/ -- 

končnica ni del originalnega imena, je morda odklon od originalnega imena na videz manjši, 

čeprav dejansko končni -a pri rodilniku 'Johna' pravtako nima nikakršne ustreznosti v 

izvirniku. V bistvu lahko kar rečemo, da je del načela ohranjanja originalne podobe praktično 

neizvedljiv ţe zaradi dejstva, da imamo v slovenščini sklone, tako v zapisu kot v izgovoru 

(obstajajo sicer tudi t.i. ničto-sklonljiva imena, npr. ţensko ime Kim, ampak imen, ki se 

končujejo na -a, večinoma ne čutimo kot pripadajočih temu sklanjatvenemu vzorcu, ampak jih 

raje "ponašimo"). 

Za razliko od problema pri 'Monetu', pride pri imenu 'Utah' vmes še zadrega s slovničnim 

spolom. Vi pravite, da v imenovalniku rabite /juta/, v neimenovalniku pa vas vleče v /jutaha/ 

... Na splošno je gotovo mogoče reči, da trenutno med govorci slovenščine (še vedno) 

obstajata obe različici, in to ne samo v neimenovalniških sklonih, ampak tudi v imenovalniku, 

namreč /juta/ in /jutah/. Peter Vilfan pravi /juta/, sam v čisto spontanem govoru verjetno še 

vedno rečem /jutah/ (visokoleteča "lastniška" načela pa diploma iz anglistike gor ali dol), kdo, 

ki ne pozna angleščine oziroma angleškega izgovora tega imena, zelo verjetno pravi /jutah/ 

(če ni imel stika s to besedo iz splošnejše rabe ţe kdaj prej, pa mogoče celo /utah/). Nedolgo 

nazaj se je to ime pri nas pač na splošno izgovarjalo kot /jutah/, in ljudi, ki so ime v takem 

izgovoru pobrali iz svojega okolja, teţko krivimo za "neustrezno" izraţanje. 

Moţna pozicija bi bila tudi naslednja: imenovalnik 'Utah', rodilnik 'Utah'. Tako pisno in 

izgovorno sklanjanje se ob nekaterih tujih imenih s končnim /h/ v slovenščini pojavlja, npr. 

pri imenu 'Sarah', če končni /h/ izgovorimo (Petra je šla v kino s Sarah). Takega pisnega 

sklanjanja sicer še nisem zasledil. V govoru pa je 'Utah' tako ali tako drugačen od 'Sarah', če 

se /h/ pač ne izgovarja. Je pa seveda tako (ničto) pisno sklanjanje ravno rezultat izgovora /h/-
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ja. Če tega ne izgovarjamo, tudi Sarah v rodilniku postane /sare/, pa če v zapisu 'h' ohranjamo 

(od Sarah) ali ne (od Sare), 'Utah' pa bi postal 'Utaha'. 

Spol tujkam verjetno večinoma določimo glede na podobnost z domačimi besedami, 

reinterpretiramo jih kot besede svojega sistema; če smo jih najprej sprejeli v pisni obliki, 

skozi pisni podsistem (ki se sicer večinoma sklada z govornim), če smo jih najprej sprejeli v 

govorni obliki, pa skozi govorni sistem. So pa gotovo v igri še druga merila, kdaj prenašamo 

spol iz svojega jezika, kakšne besede konceptualno dojemamo kot besede določenega spola - 

ampak tole govorim čisto na pamet. 

Kot rečeno, en sistem sklanjanja načeloma temelji na izgovoru (/juta/, /jute/), drugi pa na 

zapisu (Utah, Utaha). Gotovo so ljudje, ki v govoru uporabljajo prvega. Gotovo so ljudje, ki v 

govoru (z manjšo modifikacijo, tj. začetnim /j/-jem) in zapisu uporabljajo drugega. Drugi 

sistem se reši nadleţnosti dveh različnih vzorcev, moškega za pisno sklanjanje in ţenskega za 

govorno sklanjanje. S prvim sistemom to skoraj teţko naredimo, če ne zaradi drugega, zato, 

ker če naš izgovor /juta/ temelji na spoštovanju izvirnika, potem se verjetno izvirniku ne 

bomo hoteli izogniti tudi v zapisu (recimo z zapisom Juta in pisnim sklanjanjem Jute). Prvi 

sistem se torej izogne eni nadleţnosti, vendar se zato odpove izvirni govorjeni obliki. Vsak 

sistem ima pač svojo logiko. Tretja skupina so govorci kot vi, ki se jima vzorca mešata. Zdi se 

mi nemogoče reči, da je kateri od sistemov ustreznejši. V določeni fazi je pač prišlo do 

neskladja med pisnim in govorjenim jezikom, v tem konkretnem primeru zato, ker je del 

govorcev čutil oziroma čuti, da bi rad spoštoval izvirno ime (pa naj bo to zaradi lojalnosti do 

izvirnika ali zaradi postavljanja z znanjem tujega jezika ali zaradi česa tretjega). Tako 

neskladje je lahko nadleţno, ampak se pa tudi tega hitro navadimo, in potem nas ne moti več. 

Vaše neskladje med govorjenim imenovalnikom in neimenovalniškimi skloni pa bo prav 

mogoče izginilo ţe po tejle olimpiadi, če boste le imeli /juto/ dovolj po zobeh :) Potem vas bo 

mogoče zmotilo le še, kadar se boste namenili ime zapisati na papir. 

Neskladje ali pa nenavajenost na neskladje, ki nam gre očitno po malem na ţivce, sproţi še 

eno vprašanje: ali bi bilo dobro z neke inštance poskusiti rabo zakoličiti na le eni od variant? 

Dolgoročno, se pravi če bi imeli pred očmi le stanje PO dejanju zakoličevanja, je to mogoče v 

redu, saj bojo odpadla nihanja, pomisleki in čudenja. (Seveda ne moremo biti nikoli zares 

gotovi, da se kljub temu ne bo čez čas pojavila še kakšna tretja varianta, recimo originalni 

indijanski izgovor, kakršenkoli ţe je.) Kratkoročno, se pravi s stališča stanja MED dejanjem 

zakoličevanja (in taka MED-stanja ponavadi trajajo kar precej časa, vsaj če gledamo celotno 

govorstvo), pa to nasprotuje jezikovnemu občutku vsaj dela jezikovnih uporabnikov, kar ima 

lahko marsikakšno nezaţeljeno posledico, jezikovno frustracijo, posredno pa krepi jezikovni 
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(in z njim povezani širše druţbeni) elitizem. (Čeprav s tem ne trdim, da seveda tudi tako 

zakoličevanje kot del formiranja normativnosti ni neizbeţen in spontan 

(druţbenostno)jezikovni pojav.) Še posebej glede na to, da ne kaţe, da bi bil kateri od 

sistemov absolutno superiornejši in se zakoličevanja kakšnega od sistemov ne bi dalo zelo 

prepričljivo zagovarjati, je verjetno boljše počakati, da se zadeve uredijo same. Seveda tudi to 

pomeni čudenja in pomisleke in določeno skupino, ki bo uporabljala manjšinski -- ali celo 

večinski, pa manj prestiţni -- sistem in mogoče izzvala kak čuden pogled z druge strani, a vsaj 

v tem ne bo za povrhu zabijana od kake inštance. Šuss se trudi, da bi večina spoznala, da z 

manjšino zato, ker je manjšina, v resnici še ni nič narobe in je njen sistem ravno tako v redu. 

Za konec naj pa še povem, da je na podobno vprašanje, namreč o sklanjanju imena Hannah 

Arendt, Šuss ţe nekoč odgovarjal, in odgovor (v dveh delih, tj. Šussov odgovor, uporabnikov 

odziv na odgovor + še en Šussov odgovor) najdete ali v našem spletnem arhivu ali v 

zborniku/na cedeju. Tam so povzeti tudi nasveti Slovenskega Pravopisa - Pravil. Ţal sem se 

na to spomnil šele zdajle. Aja, kar se tiče dodatnega vprašanja Kraftwerk, Bitlov/Bitlsov, 

Rolingov ... Za vse to velja precej podobno, vsak sistem ima svojo logiko, pri Bitlih/Stonsih 

sta v rabi očitno oba, eden spoštuje sistem natikanja mnoţinskega obrazila na osnovo po 

sistemu slovenščine (torej na osnovo brez obrazil > Bitl-i), drugi sledi sistemu natikanja 

mnoţinskega obrazila na tisto, kar je bilo ob prevzetju pač interpretirano kot osnova pri tej 

besedi (Stons-i). Hkrati ta drugi po svoje bolj sledi načelu lastništva. En sistem je prevladal 

pri enem imenu, drugi pri drugem. 

Glasbena skupina Kraftwerk pa je lahko koncipirana kot nedeljiva celota, kot ena entiteta, v 

mislih imamo torej to skupino v luči zoperstavitve drugim skupinam. Kraftwerk 

zoperstavljamo npr. Lačnemu Franzu, Martinu Krpanu, Videosexu ..., in rabimo ime kot 

edninski samostalnik. Po drugi strani lahko na to skupino gledamo kot na deljivo zdruţbo več 

glasbenikov, pred očmi imamo torej dejstvo, da skupino tvori več sestavnih delov. Tedaj 

bomo govorili o Kraftwerkih, Franzih, Krpanih ... [To je ena razlaga, verjetno pa ni edina 

moţna. Stvari se tudi nadalje zapletejo, npr. o skupini Videosex verjetno nikoli ne bomo 

govorili kot o Videosexih, o skupini Dvanajsto nadstropje ne kot o Dvanajstih nadstropjih ... 

Verjetno zgornje vodilo deluje le v primerih, ko ime skupine (oz. njegovo slovnično jedro) 

razumemo kot čisto lastno ime in ga ne povezujemo preveč s kakim konkretnim pomenom, v 

smislu Dvanajstega nadstropja, kjer bi nam mnoţina pomenila dejansko več dvanajstih 

nadstropij. 

Hvala za izčrpen odgovor. Veliko pojasni. Ko sem ga prebiral, mi je prišlo na misel še nekaj 

podrobnosti, ki bi ga lahko obogatile. Nagibanje k razumevanju /jute/ v ţenskem spolu najbrţ 
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krepi tudi dejstvo, da gre za drţavo. Te zelo radi poimenujemo po ţensko, če ne drugače s 

tem, da jim dodamo končnico -ska ali -ija (Indija Koromandija :). Kolikor razumem, sta to 

precej naši pogruntavščini. Spomnil pa sem se, kje sem se (najbrz prvič) spoznaval z drţavo 

Utah in zakaj me vleče na moško stran. Bilo je, ko sem poţiral vse, kar je bilo napisanega in 

prevedenega o Sherlocku Holmesu. Tule je COBISSov izpis podatkov o knjigi: 

AVTOR............... : Doyle, Arthur Conan - avtor 

ODGOVORNOST: Jakče, Marko - prevajalec 

NASLOV............. : Študija v škrlatnem / Znamenje štirih 

IMPRESUM........ : Ljubljana : Drţavna zaloţba Slovenije, 1963 

Naslov izvirnika je "A Study In Scarlet" in eno od poglavij nosi naslov "The Flower of Utah", 

v prevodu pa "Roţa iz Utaha". O tem sem skoraj prepričan, bi pa seveda preveril v knjigi, 

preden bi dal roko v ogenj. Prevoda ţal nimam, le izvirnik. 

Po vsej verjetnosti torej imamo grešnega kozla - neposredno knjiţno referenco rabe. Če to kaj 

pomeni. In ker sem se najprej spoznaval z imenom drţave na papirju, pa se sklanjano je bilo 

po moško, o izgovorjavi pa nisem imel pojma, sem ga tudi fonetično verjetno doumel ne kot 

/juta/ marveč kot /utah/. Danes ga seveda po premisleku izgovorim kot /juta/, a tako je najbrţ 

bilo. Can't undo :). Morda to velja tudi za splošno (nekdanjo) rabo. Zdi se mi, da smo 

izvirnemu izgovoru danes bolj naklonjeni kot nekdaj. 

Primer "Hannah Arendt" je zgovoren, a tule stopi v veljavo šele potem, ko se, če se, odločimo 

za ţenski spol. No, pri Hani, Sari in sorodnih, slovenščini ne tujih osebnih imenih se jaz 

zavzemam za celotno slovenjenje zapisa, tudi v imenovalniku. To se mi zdi več kot smiselno, 

res globoko tostran meje nesmisla. Ali bi v našem primeru torej kar pisali Juta? Navsezadnje - 

zakaj pa ne, če se odločimo, da je ime ţenskega spola? Pišemo tudi Severna in Juţna Karolina 

ter izgovarjamo /karolina/ in ne /kerolajna/. Upoštevanje lastništva imen gor ali dol - itak je, 

kot ste tudi napisali, premočno načeto s skloni. 

Se spomnite kakega sorodnega primera, ko zapis vleče na moško, izgovor pa na ţensko stran - 

in kako ga je raba rešila? 

Skratka, razgledati se bo treba po rabi in nato ravnati. Olimpijada se je ţe začela, govorci pa 

se sklanjanju Utaha spretno izogibajo, še nikogar nisem slišal. K sreči imamo vedno na voljo 

obliko "ameriška zvezna drzava Utah" (Utah je tu neujemalni desni prilastek, imam prav?), s 

katero se elegantno izognemo sklanjanju. 

Preverite, ali imate med svojimi viri tole: http://www.zrc-sazu.si/giam/Imenadrzav.doc. 

Okej, me veseli, da ni zadrţkov rabo 'Kraftwerki', ednina v povedku mi je namreč tuja in 

neumna. Medtem ko pri osebku pogosto slišimo oboje, Kraftwerk in Kraftwerki. Tale 
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odstavek sem na primer začel s "Pri kopipejstu ob bok Kraftwerkom", pa sem potem popravil, 

da ne bi ustvarjal zmede. Mene ne moti nobena od oblik, zdi pa se, da edninsko uporabljamo 

tedaj, ko ţelimo biti bolj resni, mnoţinska pa je rahlo pogovorna. A je odvisno od imena, 

njegove razširjenosti, udomačenosti. Če rečemo "Kraftwerk so bili v sedemdesetih...", to 

zveni v redu; če rečemo "Beatles so bili v šestdesetih...", se pa afnamo, saj gre vendar za 

Beatle. 

No, toliko. Še enkrat hvala. 

***************************************************************************

Dopolnjujem informacijo o Utahu in Sherlocku Holmesu, če je kaj vredna. V domači knjiţnici 

smo našli prevod "A Study In Scarlet", ki je starejši od tistega, ki sem ga navajal. Preverjeno 

pa je v njem naslov poglavja "Roţa iz Utaha". "Pozna osveta", iz angleščine s pisateljevim 

dovoljenjem prevedel Ivan Molaček, tiskarna Merkur, 1931. 

Vem, prevod je toliko star, da je za referenco najbrţ neuporaben. Velja preveriti še 

Jakšetovega iz 1963. 

***************************************************************************

Upam, da ne teţim preveč. Primera iz najmnoţičnejših slovenskih občil. 

Delo, sobota, 16.2.2002, stran 13, v nadnaslovu članka: "olimpijski vrveţ v Utahu". 

Radio Slovenija, 2. program, sobota 16.2.2002, novice - uporabijo ţensko sklanjanje Jute. 

Očitno bo tako, kot ste napisali. Pisanje in govor bosta ubrala različna vzorca. In mi se bomo 

navadili. 

Naknadna opomba: besedilni korpus Nova beseda (dostopen na naslovu <http://bos.zrc-

sazu.si/s_beseda.html> ima zabeleţene samo primere sklanjanja po vzorcu Utah, Utaha, 

Utahu (vse je iz časopisa Delo, če sem prav razumela). Očitno je v pisni obliki raba ţe dokaj 

poenotena. Kar pa seveda ne reši dileme z izgovorjavo in sklanjanjem v govoru. 

 <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000372.html> 

___________________________________________________________________________ 

(28) VPRAŠANJE: 

Zelo me moti izraz 'slaviti' kot sinonim za 'zmagati'. Zasledil sem celo take zveze: 'Letos 

mu še ni uspelo slaviti' ali 'Čeprav je slavil na povratni tekmi, se ni uvrstil v naslednji 

krog'. 

Kaj naj rečem, vas moti, drugi pa izraz mirno uporabljajo. Pri tovrstnih besediščnih pojavih je 

o 'prav - narobe' res nemogoče govoriti. 'Vseč - nevseč' se seveda kljub temu pojavlja, ampak 

to so povsem osebne preference, na podlagi katerih drugim ne moremo oporekati njihove 

drugačne rabe. 
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Omenjena raba očitno res ni nova, saj jo -- kot specifiko novinarskega ţargona -- beleţi tudi 

SSKJ: 

publ. naša ekipa je ţe tretjič slavila na prvenstvu (= zmagala) 

Ponudim vam lahko dve razlagi, kako je do take rabe prišlo. 

1. Glagol 'slaviti' ima po SSKJ dva pomena: 

− izrazati splošno priznanje velike vrednosti, veljave ('narod slavi svoje junake') 

− proslavljati kak pomemben dogodek ali spomin nanj; praznovati ('novo leto bomo slavili 

doma') 

Eden od pomenov glagola 'slaviti' je torej isti, kot ga ima 'proslavljati'. In rečemo tudi 

'proslavljali smo pozno v noč', ne da bi istočasno specificirali, kaj smo proslavljali. Podobno 

se obnašajo še drugi glagoli, npr. 'brati', kjer lahko rečemo 'bral sem pozno v noč', premi 

predmet kot naprimer 'knjiga', 'članek' ali kaj tretjega, kar je tipično udeleţeno pri branju, pa 

lahko ostaja neizrečeno, vendar je (po nekaterih teorijah) v pomenski razgradnji povedi 

vseeno prisotno. Če na oziroma po športni prireditvi nekdo 'slavi' oz. 'proslavlja', tipično 

slavi/proslavlja zmago. Na zvezo 'slaviti pozno v noč' lahko torej v konekstu športne tekme 

gledamo kot na zvezo, kjer je premi predmet (tipično 'zmaga') pač izpuščen, pomenska 

razgradnja glagolske zveze pa je vseeno npr. 'slaviti zmago'. 

Moţno seveda je, da za koga glagol 'slaviti' nima več drugega pomena, ki mu ga pripisuje 

SSKJ, in je obdrţal le prvega. 'Novo leto bomo slavili doma' se meni zdi rahlo čuden stavek, 

vsekakor ga nikdar ne bi izrekel ali zapisal, medtem ko mi je 'narod slavi svoje heroje' čisto 

običajen (knjiţni) stavek.  <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000386.html> 

___________________________________________________________________________ 

(29) VPRAŠANJE: 

Lepo prosim za pomoč. 

stavek; Da bi te vrednote Udejanili ali udejanjili, se ravnamo po visokih merilih... 

Pozdravljeni, 

če prav razumem vaše vprašanje, vas zanima, ali rečemo 'udejanjiti' ali 'udelaniti'. Če je to res, 

je odgovor kratek: v slovenščini beseda 'udelaniti' ne obstaja, beseda 'udejanjiti' pa. Za 

pojasnitev pomena tega glagola navajam slovarsko geslo iz Slovarja slovenskega knjiţnega 

jezika: 

udejanjiti -im dov. knjiţ. uresničiti: udejanjiti sklep; uprizoritev je dosledno udejanjila 

avtorjevo hotenje // izraziti, pokazati: udejanjiti resnico ţivljenja v literarnem delu; njegove 

igralske sposobnosti so se v tej igri lahko udejanjile 

udejanjen -a -o: udejanjen program, zakon; udejanjene vrednote 
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Besedotvorno bi lahko glagol razloţili kot tvorjenko iz predloţne predpone 'u-' (oziroma 'v-') 

in samostalnika 'dejanje'; dobesedno gledano gre torej morda za to, da nekaj 'spravimo v 

dejanje/dejanja', manj dobesedno pa pač za 'uresničitev', 'realizacijo'... 

Dodam lahko še opombo o zapisu. Obstajata namreč dve različici zapisa tega glagola. 

Medtem ko Slovar slovenskega knjiţnega jezika in slovarski del Slovenskega pravopisa 

beleţita samo en zapis, namreč 'udejanjiti', se tako v besedilnem korpusu Nova beseda kot na 

slovenskem delu svetovnega spleta pojavljata dve zapisni različici, 'udejanjiti' in 'udejaniti'. V 

Novi besedi ima različica 'udejanjiti' (oz. iskalni niz 'udejanji*') 533 pojavitev, različica 

'udejaniti' (oz. iskalni niz 'udejani*') pa 405. Še bolj izenačeno stanje izpričuje svetovni splet 

ob iskanju po slovenskih straneh z Googlom: 144 pojavitev za 'udejanji*', 128 pojavitev za 

'udejani*'.  

Če glagol izvajamo iz zveze predpone 'u-' in 'dejanja', potem bi pričakovali 'udejanjiti', saj je 

pri 'dejanju' nespremenljiva oblika pred pregibalno pripono 'dejanj-' (na to pa nataknemo 

glagolski del, tj. -i-ti). Na tej logiki predvidoma sloni zapis, ki ga beleţi Slovenski pravopis. 

Vendar lahko ob tem po eni strani dodam, da bo v marsikateri različici današnje slovenščine 

izgovor obeh zapisov enak, in sicer brez glasu [j] med [n] in [i], kar seveda navaja na zapis 

'udejaniti'. Normativni jezik, kot ga poskuša širiti predvsem Slovenski pravopis, se tipično 

opira bolj na besedotvorna stališča in bo zato seveda propagiral 'udejanjiti'. Tipični govorec 

slovenščine pa bo prej za osnovo zapisa vzel svoj izgovor, iz česar za marsikoga seveda sledi 

zapis 'udejaniti'. 

Po drugi strani pa lahko dodam še to, da pozna slovenščina tudi besedo 'dejanski', katere zapis 

je nevariirajoč; zapis 'dejanjski' danes praktično ne obstaja (na slovenskih spletnih straneh 

Google ne najde nobene pojavitve, v Novi besedi pa najdemo 2). Pomen besede 'dejanski' je 

blizu besedi 'resničen', pravtako kot je pomen glagola 'udejan(j)iti' blizu besedi 'uresničiti' 

(besedi 'dejanski' in 'udejan(j)iti' pa si delita koren, 'de-')). Tako bi lahko morda glagol 

'udejan(j)iti' izvajali tudi iz kombinacije pomensko rahlo izpraznjene predpone in osnove 

'dejan-', kot se kaţe v besedi 'dejanski'. Šlo bi torej za tvorjenko s pomenom 'narediti nekaj 

dejansko (tj. resnično obstoječe)'. Ob taki izpeljavi pa je smiseln ravno zapis 'udejaniti' in ne 

'udejanjiti'. ('J' v nedovrsni obliki 'udejanjati' je motiviran neodvisno od tega, pravtako kot ima 

'j' naprimer nedovršna oblika glagola 'obelodaniti, tj. 'obelodanjati' -- ta govorjeni in 

posledično pisni 'j' sledi iz neodvisnega glasoslovnega pravila slovenščine.) 

Za glagol 'udejan(j)iti' torej obstajata dve zapisni različici, normativni priročniki propagirajo 

eno od obeh različic, zagovarjati pa se da obe različici, od katerih vsaka sledi svoji 

jezikovnosistemski logiki. 
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Če sem vaše vprašanje narobe razumel in vas je v resnici zanimal kak drug vidik navedenega 

stavka oziroma označenega dela navedenega stavka, se oglasite še enkrat. 

*************************************************************************** 

HVALA ZA VAŠ HITER ODGOVOR IN POJASNITEV. 

...UDELANITI... JE BIL TISKARSKI ŠKRAT. 

***************************************************************************

Hja, kasneje sem tudi sam opazil, da ste ţe v naslovu sporočila napisali 'udejaniti' in da mora 

torej 'udelaniti' gotovo biti tiskarski škrat. No, drugi del odgovora je bil na srečo tako ali tako 

uperjen v to, po čemer ste spraševali. 

Pravkar mi je na misel prišla še ena beseda, ki se jo da povezati z zapisom glagola 

'udejan(j)iti', namreč 'enodejanka'. To besedo pišemo izključno brez 'j' (samo tak zapis 

najdemo na internetu, v Novi besedi, v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika in v 

Slovenskem pravopisu), pa čeprav bi se jo dalo -- še bolj nedvoumno kot 'udejaniti' -- 

besedotvorno izpeljevati iz 'dejanja' in bi torej lahko pričakovali zapis 'enodejanjka'. Če 

tistemu, kar sem napisal ţe včeraj, dodam še to, res ne vidim pravega razloga za vztrajanje 

zgolj pri zapisu 'udejanjiti'; z navezavno na 'dejanski' se da zagovarjati tudi zapis 'udejaniti', 

istočasno pa je neposredna vez med zapisom z 'j' in domnevno izpeljavo iz osnove 'dejanj-' 

neodvisno od glagola 'udejan(j)iti' pretrgana tudi v normativnem jeziku v primeru 

'enodejanke'. 

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000405.html> 

___________________________________________________________________________ 

(30) VPRAŠANJE: 

Zanima ma samo, če bi mi znali povedati, kje bi se našle razlage lastnih imen. Ţe dolgo 

časa se sprašujem, kje bi lahko bile, a odgovora ne najdem. Prosila bi vas, da mi 

pomagate, ali pa mi prosim razloţite pomen nekaj tipičnih slovenskih imen. 

O izvoru, pomenu in pogostosti osebnih imen na slovenskem je pisal predvsem Janez Keber. 

"Leksikon imen, izvor imen na slovenskem" je izdal l. 1988, dopolnjeno drugo in tretjo izdajo 

pa l. 1996 in 2001, vse tri pri Mohorjevi druţbi. Kako je z dostopnostjo v knjigarnah, ne vem, 

moţno je, da je tudi tretja izdaja ţe razprodana. Knjigo se da najti tudi v vseh splošnih 

knjiţnicah, res pa je, da je veliko izposojena. 

Za vsakdanjo rabo je knjiga čisto uporabna in dovolj informativna, včasih celo zabavna, ker 

pa je nimam pri roki, vam prepuščam, da sami v njej poiščete kako ime, ki vas zanima.) 

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000435.html> 

___________________________________________________________________________ 
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MINUTE ZA JEZIK 

(31) VPRAŠANJE: 

Kako je z besedama letošnji in poleten?  

Pridevnik leten ima štiri pomene; nanašajoč se na leto,poleten eno leto star in letošnji. 

Primeri: letna proizvodnja, letna bilanca in letni obračun, potem letna obleka, letne 

pnevmatike, letne olimpijske igre, letni bazen, letno gledališče. Pomen star eno leto; prodali 

smo letnega konja. To pomeni eno leto starega konja. To se uporabljabolj redko. In še 

letošnji; primer:letna jabolka; to so letošnja jabolka sli pa nova jabolka. Največkrat 

zamenjujemo leten in poleten. Vendar ni vseeno, kateri besedo izberemo. Npr., če rečem, 

porabila sem leten dopust, to pomeni, dopusta nimam več. Če rečem, da sem porabila poleten 

dopust, to pomeni, da zimskega morda še imam. Potem imamo nasprotja; poleten-zimski; 

poletna obleka- zimska obleka,poetne olimpijske igre-zimske olimpijske igre. Če bi rekli letne 

olimpijske igre, bi to lahko pomenilo, da trajajo vse leto ali pa da se prirejajo vsako leto, zato 

moramo paziti, katero izberemo. Potem še pri pnevmatikah imamo poletne, zimske, letne 

pnevmatike. Poletne uporabljamo poleti, zimske pozimi, letne pa skozi vse leto s tem, da jih 

pozimi dopolnimo s sneţnimi verigami (Kako je v primeru besed vrednoten in vrednostni). 

Vrednota je nekaj, čemur priznavamo veliko načelno vrednost. Vrednost pa ima tri pomene; 

to je lahko značilnost glede na količino, značilnost glede na uporabnost in nekaj, kar je 

vrednost pohvale, zato moramo to razlikovati. Damo dva primera: Pohlep in korupcija sta 

spodkopala vrednotna načela in Izdelek ima previsoko vrednostno oceno.Tukaj vidimo to 

razliko. (eno naših gledalk pa zanima razlika med slabšati in poslabševati)  Tukaj pa ni 

pomenske razlike. Tukaj bi morda lahko rekli, da je glagol poslabševati, ki je natal z dvojno 

izpeljavo nekako odveč. Vendar jezik je ţiv, prihajajo nove besede, zaćnejo se uporabljati, 

potem se ta raba razširi in počasi beseda pride tudi v priročnike. Tako da tukaj ne moremo 

reči, da je ne rabimo. Jezik je ţiv in se spreminja. Rekli smo, daje glagol poslabševati nastal iz 

glagola slabšati, oba sta nedovršnika. Ampak najprej se je glagol slabšati spremenil v 

dovršnik poslabšati, potem pa z zamenjavo pripone je spet nedovršnik poslabševati. (Kako je 

z besedama vsakdanjik in vsakdan). Tudi tukaj ni pomenske razlike. Oba sta v priročnikih 

razloţena kot dan, ki se ne razlikuje od drugih ali pa navaden, neprazničen dan.Tako da tukaj 

se potem sami odločimo,katero besedo bomo izbrali. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.124989963;;> 

___________________________________________________________________________ 

(32) VPRAŠANJE: 
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Kako poimenovati prebivalce in pokrajine, ki so iz krajevnih imen Cerkno, Cerklje in 

Cerknica?  

Kako poimenovati prebivalce in pokrajine, ki so iz krajevnih imen (Cerkno, Cerklje in 

Cerknica?) Pri krajevnih imenih imamo pravila res kar dobro urejena, zato ni večjih teţav, se 

nam včasih zalomi, ko so ta imena podobna. Najprej bi primerjali Cerkno in Cerknico. Cerkno 

v rodilniku lahko sklanjamo po samostalniški ali pridevniški sklanjatvi. Se pravi Cerkno, iz 

Cerkna, iz Cerknega, potem proti Cerknemu, v Cerkno, pri Cerknem, pred Cerknim. 

Prebivalci so Cerkljani, Cerkljanka, Cerkljani, pridevnik je cerkljanski, pokrajina pa 

Cerkljansko. Pri Cerknici ni kakšnih posebnostih,  rodilnik je iz Cerknice, potem proti 

Cerknici, v Cerknici, pri Cerknici, pred Cerknico. Cerknica; prebivalci so Cerkničan, 

Cerkničanka Cerkničani, pridevnik cerkniški. Tukaj moramo paziti samo, da v Cerknem 

ţivijo Cerkljani, v Cerknici pa Cerkničani in da sta pridevnika cerkljanski in cerkniški. Potem 

pa imamo še dva kraja, to sta Cerklje na Gorenjskem in Cerklje ob Krki. Pri Cerkljah na 

Gorenjskem imamo premični naglas; Cerklje, iz Cerkelj, proti Cerkljam, v Cerklje, pri 

Cerkljah, pred Cerkljami. Prebivalci so Cerkljan, Cerkljanka, Cerkljani, pridevnik cerkljanski. 

Ime Cerklje ob Krki pa je nekoliko ţivahnejša zgodba. Ta kraj je v leksikonu in v Pravopisu 

zapisan kot Cerklje ob Krki Prebivalci so Cerkljani ali Cerkljanci, pridevnik cerkljanski. 

Domačini s tem niso bili zadovoljni, zato so vztrajali toliko časa, da so dosegli uradno rabo 

Cerklje ob Krki; potem to sklanjamo iz Cerkelj, proti Cerkljam, v Cerklje, pri Cerkljah, pred 

Cerkljami, prebivalci so Cerkljančan, Cerkljančanka, Cerkljančani ali druga različica 

Cerkljan, Cerkljanka, Cerkljani pridevnik je cerkljanski, imena za pokrajino nimajo. Pri 

predlogih se moramo ravnati po domačinih. Tako predloga na/ in  uporabljamo kot domačini; 

na Bledu, na Vrhniki, na Rakeku, na Jesenicah, v Kopru, v Idriji, v Kranju, v Celju, v 

Mariboru. Če bomo rekli v Rakekih, v Vrhniki ali v Jesenicah  bodo vse vedeli, da tega kraja 

ne poznamo ali pa do smo priseljeni in nimamo stika z domačini.  Zato moramo paziti, kako 

rečejo domačini. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.123194946;;> 

___________________________________________________________________________ 

(33) VPRAŠANJE: 

Prepogosta raba velike začetnice znotraj stavka.  

Na prvem mestu so reklame,primeri: Lak za Lase, Jogurt s Koščki sadj, Nepozabne Zimske 

počitnice. Pisci reklamnih besedil in grafični oblikovalci so bili prvi pri novacijah v jeziku., 

vendar ne smemo dovoliti, da se ta raba širi še drugam.. Drugi so spletne strani. Pri spletnih 

straneh je velika začetnica nepogrešljiva, pravijo, da pomaga spletno stran uvrstiti čimvišje, 
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da se jo ogledačimveč obiskovalcev.Pri televizijskih in radijskih programih pa ne moremo 

reči, da to kaj vpliva na gledanostr oddaje , tukaj gre za oblikovalsko muho. Z Glavo Na 

Zabavo, To Bo Moj Poklic, Prvi In Drugi.V vseh teh primerih gre za zbujanje pozornosti. 

Namen velike začetnice je zbujanje pozornosti. Ta velika začetnica se vsiljuje tudi drugje; 

imena podjetij; Filozofska Fakulteta v lJubljani, Waldrofska Šola Ljubljana,podjetja 

Soboslikarstvo in Pohištvo po Meri, ime kulturnih in športnih prireditev: Mednarodni 

Flamenco Festival, Svetovno Atletsko Prvenstvo, pri razvozlanih kraticah; VEM, tukaj sta 

nastali dve različici, pri prvi je predlog zapisan z malo začetnico; Vse na Enem Mestu,pri 

drugi je vse z veliko. Naslovi umetniških del; Čokoladne Sanje . Glede na to, da s eje ta 

nepotrebna velika začetnica razširila v času, ko na vsakem koraku srečujemo angleške besede, 

pri vseh generacijah, v javnosti, vpogovornemjeziku, v strokovnem jeziku. Lahko rečemo, da 

je na to je vplivala angleščina, saj vemo ,da se v angleščini v naslovih piše z veliko začetnico. 

Pa ne bi smeli zamahniti z roko in reči, saj je vseeno, ker se to lahko ohranih in kvari naša 

pravopisna pravila. Pri rabi velike začetnice naj se uporabniki ne zgledujejo po piscih 

reklam,zato ker ta artizem lahko pelje tako daleč, daje laho potuha tistim, ki Slovenec zapišejo 

z malo,slovenski pa z veliko začetnico.To ni tako redko danes. Mi moramo najprej moramo 

poznati svoj jezik, ne glede na to, koliko je znanja tujih jezikov,potem si šele lahko hodimo 

izposojat v tuji pravopis, bi po domače rekli;gremo kaj iskat na sosedov zelnik [Po tonskem 

zapisu zapisalaN. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.121049511;;> 

___________________________________________________________________________ 

(34) VPRAŠANJE: 

Mnoţinska oblika besede sled. (po sledeh, našli so sledi mamila, sledovi trdega dela)  

Te besedne zveze so pravilne, gre pa za dve obliki, mnoţinski obliki samostalnika sled. 

Samostalnik sled je tako moškega kot ţenskega spola. Če ga v moškem spolu usporejamo s 

samostalnikom trak, traku, vidimo, da gre tako tudi pregibanje samostalnika sledu, sledu tudi 

sleda.,vmnoţini pa imamo sledovi=trakovi in sledov=trakov.Če pogledamo samostalnik sled 

ţenskega spola in ga primerjamo s samostalnikom stvar; stvar=sled in stvari=sledi, v moţini 

pa so stvari=sledi,stvari=sledi, stvarem=sledem. Tu bi rada opozorila še na neko posebnost v 

zvezi s samostalnikom stvar v dvojini, torej dve stvari,ti obliki so namreč iste v mnoţini, 

veliko ljudi čuti potrebo, da bi dvojino razlikovali in jo naglasno spremeni. Dvojni spol 

samostalnika. Ne poznamo veliko primerov Zgled je dekle, ki je ţenskega ali srednjega spola; 

Dekle je prijetna (ţenski), Dekle je  prijetno (srednji), več je samostalnikov moškega in 

ţenskega spola.Večina se jih raje pregiba po moškem spolu brst-brsta(moški), brst-brsti 
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(ţenski). Se pa tudi dogaja, da je ţenksa oblika pogostejša, v primeru jagned, jagnedi proti 

jagneda, ki je moškega spola. Prevladal pa je pri nekaterih ţenski spol; iver-iveri in pot-poti, 

razen v nekateih primerih ―čudna so pota gospodova.‖Sicer pa so drugi samostalniki razvili 

ţesvojo obliko za ţenski spol; copat, copata, enak pomen pa vendarle različni obliki,različen 

spol, zelo zanimiv je samostalnik dlesen,ki ima dve obliki za ţenski spol dlesen, dlesna in 

celo srednjega spola dlesno , seveda uporabljamo to prvo obliko dlesen in imamo obolelelo 

dlesen. [Po tonskem napisala  N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.120447359;;> 

___________________________________________________________________________ 

(35) VPRAŠANJE: 

Enakopravnost med spoloma. Kako naslavljamo ţenske priimke s svojilnimi pridevniki? 

Enakopravnost med spoloma. Kako naslavljamo ţenske priimke s svojilnimi pridevniki? 

Gledalka pravi, da dovoljujemo spolno diskriminacijo in da ţenske naslavljamo kot npr. 

gospa Novakova, saj s tem nakazujemo, da je ţenska lastnina moškega in bi bilo bolje, če bi 

se nazivali samo s priimkom. Ta način je pri nas uveljavljen ţe od 19. st. Mogoče je res 

rezultat dolgoletne dominacije moških, da se je ţenska prikazovala kot pripadnost moškemu. 

Danes je to rezultat gospodarnosti v jeziku, ekonomičnosti. Če poslušamo komentatorje, ki v 

naglici govorijo: Mazejeva je dobro pripeljala do cilja. Lahko bi rekli tudi Tina Maze. Lahko 

razumemo oba načina in se v skladu s tem svobodno odločamo za eno ali drugačno obliko. 

Odločitev je prepuščena govorcu. Veliko je zadreg, s katerimi se uporabniki srečujejo, ko 

ţelijo uveljavljati obe obliki, torej ţensko in moško. Precej teţav je pri naslavljanju večjega 

števila ljudi; npr. ko ţelimo nagovoriti gledalce, gledalke, poslušalce, poslušalke. Pojavi se 

vprašanje, ali je treba pridevnik vsakič postavljati pred besedno zvezo; spoštovani gledalci, 

spoštovane gledalke ali spoštovani gledalci in gledalke. Mnoge moti, da damo najprej ţensko 

obliko in jim zato zveni čudno spoštovani gledalke. Ni pa nič narobe, če se zatečemo v 

nevtralne vode. Raba poševnice je upravičena v manj formalnih oblikah, ko smo v stiski s 

prostorom. Raba poševnica in preponskih obrazil -ka ne prispeva k večji korektnosti k 

obravnavi ţenskega spola To je manj primerno, kot če vse izpišemo ali pa uporabljamo moško 

obliko.  Moški spol je nezaznamovan, in če ţelimo zlasti ob nazivanju, pozdravljanju  

uporabljati obe obliki, naj se pri tem smiselno omejimo na ta samostalnik in pridevnik, ne pa 

nedosledno kopičiti vseh teh oblik, ker s tem odbijamo uporabnika, ki se v mnoţici 

povedanega ne znajde več, kaj je sporočilo. To sporočilo izgubi pravo učinkovitost..[Po 

tonskem zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.119280227;;>  
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___________________________________________________________________________ 

(36) VPRAŠANJE: 

Besede, ki so se na izrazni ravni podobni. Besedi doktorand, diplomant.  

Besede, ki so se na izrazni ravni podobne. Besede doktorand, diplomant. Na to vprašanje 

najlaţje odgovorimo, če pojasnimo pomen obeh besed, ki jih naši slovarji poznajo. Diplomant 

pomeni ―tisti, ki je diplomiral‖, doktorand pa je ―tisti, ki se pripravlja na doktorat‖. Res je 

nekoliko nelogično, zakaj nimamo besed doktorant in diplomant, ampak uveljavili so se drugi 

izrazi. Za tistega, ki se pripravlja na diplomo, je absolvent, in tisti, ki je ţe doktoriral, je 

doktor. To je neka posebnost, mogoče je nelogična, ampak tako se je uveljavilo v praksi in 

tako ţivi. Res pa je, da se pojavlja precej napak ob zamenjavi teh d-jev in t-jev in ni nič 

narobe, če koga, ki tega ne ve, tudi opozorimo. Besedi številčen in številen. Ti besedi sta 

paronima; besede, ki so si pomensko različne, se na izrazni ravni razlikujejo v glasu ali črki. 

Številčen se nanaša na števila, uporabljamo ga kot številčni del tipkovnice, številčen se nanaša 

na veliko količino nečesa, na veliko količino neke snovi ali pa tistega, kar štejemo, torej če 

uporabimo v stavku mesto je znano po številnih prireditvah. Oba pridevnika se včasih 

uporabljata ob istem samostalniku (prednost). Izkoristili so svojo številno prednost in imajo 

številne prednosti. Spomladi in pomladi je enako. Pravzaprav je oboje enako, le to je, da sta 

oba prislova, ki sta bila znana ţe v naših najstarejših slovarjih V zadnjem času se malo bolj 

uveljavlja spomladi, pomladi pa slovarji kategorizirajo kot zastarelo besedo. V rabi še vedno 

opaţamo obe. Besedi dopoldan in dopoldne se razlikujeta pa svoji besedni vrsti; dopoldan je 

samostalnik, dopoldne je prislov. Samostalnik je čas od jutra do poldneva, prislov, ko se 

vprašamo kdaj. V rabi obe besedi pogosto zamenjujemo, če pa pogledamo Pravopis, pa 

vidimo, da naj bi kot samostalnik uporabljali samo obliko dopoldan in kot prislov dopoldne, 

res pa je, da je to je tudi stvar uporabnikov in njihovega jezikovnega občutka.. [Po tonskem 

zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.116467604;;> 

___________________________________________________________________________ 

(37) VPRAŠANJE: 

Črka l. Pravilni izgovor besede kolk.  

Črka l. Pravilni izgovor besede kolk. Za pravilno izgovarjavo sta sprejeti kar dve, na prvem 

mestu je tako v slovarju kot v Pravopisu izgovor kouk, na drugem kolk. To pomeni, da je 

beseda dvojnica, da jo lahko izgovarjamo na dva načina. Pri dvojnicah je tako, teh je več v 

govorjenem jeziku, da se lahko komu druga različica zdi smešna, se lahko nad njo zgraţa. 

Radovedni pogledajo v slovar in Pravopis in dobijo odgovor in ugotovijo, da je moţno 
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izgovarjati na dva načina. Take besede so volk (ou), molk (ou) … Pri kolku je dvojni izgovor, 

pri molku ga ni. To je problem črke l pri morfemskem ol. Ta ol najdem še v drugih besedah; 

čoln, poln, kjer povzroča, da besede izgovarjamo narobe; čoven, poven in tudi pišemo čoven. 

To se pogosto dogaja v osrednji Sloveniji. Lahko rečem del ali deu. Pri besedi del imamo 

opravka z dvojnico. Lahko rečemo del ali deu, torej imajo prav tisti, ki rečejo, del in tisti, ki 

rečejo deu. S tem l-jem na koncu besed, če gledamo samostalnike moškega spola, gre veliko 

število končnega l gre na račun prevzetih besed; hotel, motel. Tu so iz glagolske izpeljanke; 

preval, stol, pokol in med njimi še redke druge, npr., spol in topol, ki jih izgovarjamo s 

končnim l-jem. Imamo skupino besed, ki jo izgovarjamo z u; pekel, fiţol, smisel itd. Potem 

imamo še majhno skupino takih, ki jih izgovarjamo na dva načina; del(tudi deu), sel (tudi 

seu), pri drugih besedah izgovarjamo kot dvonosnični w. Zanimanje gledalca za obliko padal, 

kako jo izgovarjamo zunaj knjiţnega jezika. Take besede prihajajo iz srednjega spola, kjer v 

nekaterih delih v Sloveniji poteka proces maskulinizacije, to je spreminjanje srednjega spola v 

moški spol. Kot rečeno v knjiţnem jeziku, je pravilno padalo. [Po tonskem zapisu zapisala N. 

K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.74779518;;> 

___________________________________________________________________________ 

(38) VPRAŠANJE: 

Kako sklanjati ime Klemen.  

Kako sklanjati ime Klemen? V Pravopisu sta moţna oba načina: Klemna, Klemena. Klemen, 

Klemena je na prvem mestu, na drugem je Klemen, Klemna. Ta druga oblika je prišla v 

pravopis pod vplivom rabe. Sicer pa se  je Klemen pregibal po premičnem naglaševanju. Če 

hočemo obdrţati premično naglaševanje, bomo pregibali Klemena, če sledimo smernicam, 

bomo sklanjali Klemna, ker nam to Pravopis omogoča. Ime Fedja se lahko sklanja po drugi 

moški sklanjatvi in po prvi moški sklanjatvi Končnice pri drugi moški sklanjatvi so enake kot 

pri samostalnikih ţenskega spola na a; Fedja, Fedje, Fedji, Fedjo, o Fedji, s Fedjo. Vendar če 

sklanjamo ta imena na a po prvi moški sklanjatvi, jih sklanjamo Fedja, Fedja, Fedju, Fedja, o 

Fedju, s Fedjem. Tu moramo biti pozorni, da zaradi preglasa, to se pravi črke j v osnovi, o 

preimenujemo z e in namesto -om uporabljamo -em. Večja zadrega pri moških imenih, ki se 

končajo na a je pri svojilnih pridevnikih. Vemo, da ţenska imena na a imajo tvorjeno svojilno 

obliko z in; Ana, Anin. Pri moških je nepravilno, če tvorimo svojilno obliko z in, ampak z ev; 

Fedjev, Mitjev. V rabi pri imenih na a jemljemo nekatere sklone iz druge moške sklanjatve, 

nekatere iz prve moške sklanjatve, in tako lahko gremo k Fedji, gremo pa s Fedjem. [Po 

tonskem zapisu zapisala N. K.] 
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<http://tvslo.si/#ava2.85934019;;> 

___________________________________________________________________________ 

(39) VPRAŠANJE: 

Raba veznika ali. Zapisovanje vejice in zamenjava s če.  

Raba veznika ali. Zapisovanje vejice in zamenjava s če. Veznik ali ima dve različni vlogi; lahko 

zaznamuje izbirnost med dvema ali več elementi (Bo punčka ali fantek), druga vloga pa je tista, kjer se 

zamenjuje z veznikom če (Zanima me, ali boste poleti šli na morje), v tem primeru veznik ali uvaja 

odvisni stavek. Kadar veznik ali uporabljamo med eno ali več elementi, med katerimi izbiramo, vejice 

ni (Bo punčka ali fantek), razen če je izbirnih enot več, takrat vejico lahko zapišemo, ni pa nujna. V 

primeru Zanima me, ali boste odšli na morje pa veznik ali uvaja stavek, po katerem se sprašujemo kaj 

me zanima. Ko veznik ali uvaja odvisni stavek je vejica obvezna. Včasih se pojavita dva veznika ali z 

različnima vlogama .Vejico postavljamo glede na vlogo, ki jo ima veznik ali. Uporaba veznika če: Ni 

knjiţno reči Ne vem, če bo šla. Veznik ali uvaja stavek, ki pojasnjuje prejšnjo besedno zvezo. Veznik 

ali lahko uvaja tudi tak stavek Sodelavkino vprašanje, ali bom obdržala službo, me je potrlo. V tem 

primeru uvaja stavek, ki natančneje pojasnjuje sodelavkino vprašanje, v zadnjem stavku se vprašamo z 

vprašalnikom kateri. Tak stavek je odvisni stavek, zato je vejica obvezna. Če se stavek nadaljuje, 

potem moramo vejico postaviti pred veznikom ali, torej pred drugi del povedi.  [Po tonskem zapisu 

zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.85264356;;> 

___________________________________________________________________________ 

(40) VPRAŠANJE: 

Sklanjanje priimka Čar.  

V odgovoru pri pregibanju imena Čar sem upoštevala jezikovno normo. Samostalnike 

moškega spola, večzloţnice večinoma podaljšujemo z j, gredo po tipu gospodar, gospodarja, 

zidar, zidarja, to so večzloţnice, med njimi imamo izjeme  recimo iz glagolske izpeljanke ; 

izvir, izvira, potem tiste, ki okrajšujejo osnovo; Peter,Petra imamo posamezne zglede kot npr. 

sever, severa, poţar, poţara in sem sodijo še prevzete besede.; Madţar, Madţara. Priimek Čar 

sodi med enozloţne, ki jih ne podaljšujemo, razen izjem; car, carja, far, farja, druge so 

zastarele ali pogovorne. Večinoma se samostalniki pregibajo brez podaljšane izjeme ; mir, 

mira, por, pora, bor, bora. Priimek Zor, Zora, krajevno ime Ter, Tera, ta imena nimajo 

podaljšane osnove. Po jezikovni normi je pravilno Čara, ni pa nepravilno, če se hoče oddaljiti 

od navidezne povezave z občno besedo čar in pregiba Čarja. Vendar  bo moral prepričati vse 

Slovence, ki imajo po jezikovnem čutu to nepodaljšano obliko za bolj pravilno. Katero rabo 

bom uporabili, je odvisno od argumentov. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.84620944;;> 
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___________________________________________________________________________ 

(41) VPRAŠANJE: 

Raba zaimkov ki in kateri.v vlogi veznikov.  

Slovenska slovnica je v zvezi z uporabo veznika ki in kateri zelo jasna. Zaimek kateri 

uporabljamo v treh primerih; ob predlogih (Pišem knjigo, za katero še nimam naslova), za 

izraţanje svojilnosti (Kupila sem knjigo, katere naslva se ne morem spomniti), v primeru, ko 

bi zaimek ki lahko povzročil nejasnosti (Boris je poklical znanca, ki mu je ponudil delo). Če 

namreč v tem zadnjem mišljeno, da je bil Bori stisti, ki j eznancu ponudil delo, potem je 

boljšauporaba zaimka kateri,ker se s tem izognemo morebitni dvoumnosti (Boris je poklical 

znanca, kateremu je ponudil delo). Zaimek ki uporabljamo v vseh ostalih primerih. 

Uporabimo ga takrat, ko ne stoji ob predlogu in to ob vseh sklonh (pravilno; knjiga, ki še 

nima naslova, napačno: knjiga, katera še nima naslova).  Slovenščina ima za izraţanje svojine 

tudi zaimek čigar,se uporablja izključno ob samostalnikih moškega spola,ki zaznamuje osebo 

(Dijak, čigar naloga bo nagrajena). V vseh ostalih je uporaba čigar nepravilna, npr ob 

samostalnikih moškega spola, ki ne zaznamuje osebe (Napačno; Tovornjak, čigar tovor se je 

raztresel po cesti, Pravilno: Tovornjak, katerega tovor se je raztresel po cesti). Ravno tako je 

neustrezna uporaba zaimka čigar ob samostalnikih moškega spola, ki sicer zaznamuje moško 

osebo, ampak stoji v mnoţini(Napačno: Dijaki, čigar naloge bodo nagrajene, Pravilno: Dijaki, 

katerih naloge bodo nagrajene). [Po tonskem zapisu zapisala N. K.]  

<http://tvslo.si/#ava2.83958217;;> 

___________________________________________________________________________ 

(42) VPRAŠANJE: 

Pravilno sklanjanja besede pljuča.  

Pravilno sklanjanje besede pljuča. Pri iztočnici pljuča je zapisano, da je to samostalnik 

srednjega spola mnoţine. V šestem sklonu imamo kroţec za nepravilno obliko, poleg tega 

nekateri namesto pravilno s pljuči  uporabljajo s pljučami. Pa ni samo ta oblika, ki je v rabi 

lahko nepravilna, recimo ena taka je lahko tudi v tretjem sklonu, v dajalniku, kjer  nekateri 

pišejo pljučom namesto pljučem. Zakaj imamo em namesto om? Pravilo je namreč; temu 

pojavu se reče preglas, da moramo za glasovi č, š, š, j, c, ţ in dţ o zamenjati z e v nekaterih 

oblikah in sklonih, zato imamo tu končnico em ne pa om. Napake se dogajajo tudi pri 

mestniku, kjer nekateri rečejo v pljučah namesto v pljučih. Tako da tu so določene teţave. So 

pa podobno tudi s samostalnikoma tla in drva. Tudi ta dva sta mnoţinska samostalnika 

srednjega spola in pozorni moramo biti pri obeh na tretji, peti in šesti sklon. Najprej, če 

pogledamo tla, recimo tam se dogaja, da namesto pravilne oblike k tlom uporabimo tlim, 
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potem v petem sklonu nekateri uporabljajo na tlih, namesto na tleh, v šestem sklonu imamo 

kar dve pravilni obliki; pogostejšo nad tlemi, s tlemi in redkejšo s tli in nad tli. Pri 

samostalniku drva si moramo najprej spet pogledati drvom je pravilna oblika za tretji sklon, v 

petem sklonu o drveh, o drvih. Samostalnik drva je namreč ţe v imenovalniku v dveh oblikah, 

torej naglašen na prvem zlogu ali pa na zadnjem in od tod tudi dvojne oblike. Ravno tako 

imamo dvojni obliki v šestem sklonu, torej lahko kurimo z drvi ali z drvmi. Ledvica so čisto 

običajni samostalnik ţenskega spola ednine tako kot lipa, vendar ker gre za organ, ga nekateri 

vzporejajo z jetri; ednina: ledvica, dvojina: levici, mnoţina: ledvice. Rečemo »Ledvica« so 

bolna, kar je napačno. To je samo eno vprašanje, povezano s tem samostalnikom. Drugo je, da 

imamo parni organ, torej potem uporabljamo v mnoţini: »Ledvice so bolne«, dvojino 

uporabimo, če hočemo posebej poudariti: Operirali so mu obe ledvici.  [Po tonskem zapisu 

zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.83507946;;> 

___________________________________________________________________________ 

(43) VPRAŠANJE: 

Razlika med osebnim svojilnim zaimkom in povratno svojilnim zaimkom.  

Gledalki bi svetovala, da naj poskrbi za svoje zdravje  in ohrani svojo neodvisnost in uţiva v 

zavetju svojega doma. Drugače pa sem se spomnila zgodbe s Trsta, ko so bile pred leti 

demonstracije in so nosili letake, na katerih je bilo zapisano mi se borimo za naše pravice in 

potem je prišlo do spora, češ, da je pravilno mi se borimo za svoje pravice, pa so poudarili, da 

so ţeleli s tem posebej poudariti,daso to naše, za sebe se borimo. Kakšna je razlika med 

osebnim svojilnim zaimkom in povratnim svojilnim zaimkom? Osebni svojilni zaimki 

izraţajo svojino,pripadnost govorečemu, ogovorjenemu oziroma neudeleţenemu v pogovoru. 

(moj, tvoj, njegov, najin, vajin, njun, naš, vaš, njihov) Povratno svojilni zaimek izraţa 

svojino, lastnino osebka oziroma pripadnost osebku stavka. In ima obliko; svoj (Jaz imam 

svoje opravilo, Ti imaš svoje opravilo). Potem pa poglejmo nekaj primerov osebno svojilnih 

zaimkov in povratno svojilnih zaimkov,  pa se bo takoj začutila razlika: Moja hiša je bila 

prodana na draţbi, Moral sem sa posloviti od svoje hiše, Udrihamo po napakah drugih, naših 

pa se ne zavedamo, Udrihamo po napakah drugih, svojih pa se ne zavedamo, Prosimo vas, da 

nam pošljete vaše osebne podatke, Prosimo vas, da pošljete svoje osebne podatke, Njegov 

avto je ostal na parkirišču, Svojega avta ni našel na parkirišču. Morda se ravno iz teh 

primerov začuti razlika, kaj je pripadnost osebko in kaj je samo osebni svojilni zaimek.V 

nekaterih primerih lahko povratno svojilni zaimek tudi izpustimo, uporabimo ga tam, kadar 

ţelimo kaj še posebej poudariti. (V članku sem zapisal, V svojem članku sem zapisal). Rabi se 
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tudi v prenesem pomenu (Ima svojih trideset let; v pomenu okoli trideset let), raba povratno 

svojilnega zaimka je zelo pogosta v prenesenem pomenu in pogovornem jeziku. Ni primerno 

kopičenje povratno svojilnih zaimko, na kar opozarjajo v številnih priročnikih (Praznovali so 

(svojo) deseto obletnico (svojega) obstoja). Do napak prihaja zaradi oglaševalcev, ki se 

nanašajo na nas osebno in ţelijo nas vikat, nanašajo se na na sosebo in če se obračajo na nas 

osebno kot kupcu, potem, zato prihaja do napake, ker imaš občutek vikanja,tako da je 

pravilno Poskrbite za svoje zdravje .[Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.82814385;;> 

___________________________________________________________________________ 

(44) VPRAŠANJE: 

Kako pravilno sklanjati samostalnike bukev in lestev, kri in gospa.  

Kako pravilno sklanjati samostalnike bukev in lestev, kri in gospa. Samostalnika bukev in 

lestev dokaj preprosta, teţava je lahko v imenovalniku ednine, kjer lahko namesto oblike na a 

uporabimo oblike na ev; bukva gl. bukev, lestva gl. lestev. Sklanjamo jih tako kot samostalnik 

lipa. Razlikuje se v prvem, četrtem in šestem sklonu (lestev: lipa, lestev : lipo, z lestvijo : z 

lipo). Hujša zadrega je z gospo. Gospa je poseben samostalnik, samo nekatere končnice se 

pokrivajo s samostalnikom lipa. Zato je najbolje pogledati v Pravopis, kjer so navedeni vsi 

skloni. Napake so pogoste v dajalniku (pravilno je gospe, nepravilno gospej) in v petem 

sklonu (o gospe, nepravilno je o gospej) in v šestem sklonu (z gospemi, nepravilno z 

gospami). S krvjo je tako, da je tudi posebna,  je edninski samostalnik. Kri lahko sklanjamo 

samo v ednini (kri, krvi, krvi, kri, o krvi s krvjo). Problem je v rabi v šestem sklonu, kjer 

marsikdo napiše s krvijo namesto s krvjo. Vrata se sklanjajo tako kot tipični samostalnik okno 

(Okna: vrata, oken: vrat,oknom; vratom, okna: vrata, pri oknih; pri vratih, z okni; vrati). Res 

pa je, da se v rabi tudi dogajajo napake, sploh v nekaterih sklonih, med njimi naj omenim 

tretji, napišejo vratam namesto vratom, potem delajo napake na vratah, to se pravi v petem 

sklonu, mestniku, namesto na vratih in tudi v šestem sklonu z vratami namesto z vrati kot je 

pravilno. To so pogovorne oblike, ki udirajo v knjiţni jezik, kjer jim ni mesta. Samostalnik 

otrok je pravzaprav preprost. Tu se moramo zavedati samo tega, da imamo dve osnovi: otrok 

– z otroki, ki ji dodajamo končnice v večini sklonov, in otroc, ki jo imamo v imenovalniku 

mnoţine otroci in potem samo v mestniku dvojine in mnoţine in tam rečemo;o dveh otrocih, 

o treh otrocih, teţave z otroki. V šestem sklonu mešamo in dajemo tudi v šesti sklon ta c in 

rečemo z otroci, kar ni pravilno [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.82621969;;> 

___________________________________________________________________________ 
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(45) VPRAŠANJE: 

Pravilna raba vezaja.  

Včasih je veljalo, da računalnik sam ponudi krajšo črtico in potem smo se pogovarjali, da se 

na tipkovnici ne da dobiti primerne daljše črtice, ki bi ustrezala pomišljaju. Res pa je, da je 

pravopisni zgodovina skozi čas zelo spreminjala rabo pomišljaja in vezaja. Ta hip veljajo 

naslednja pravila: imamo enodelni in dvodelni pomišljaj, navadno je nestično ločilo . 

Poudarja neko misel, besedo (ti meni luč – jaz tebi ključ), zaznamuje pristavčno pojasnilo (le 

eno je pomembno- poštenj), zaznamuje neko nedokončano misel (Molčite, drugače -!), 

namesto povedka, najpogosteje v naslovih (Olimpijska zmagovalka – Tina Maze). To je raba 

enodelnega pomišljaja. Dvodelni pomišljaj se uporablja predvsem v leposlovju. Drgače pa se 

v tujih jezikih, iz angleščine, pa se uporablja tudi v strokovnih besedilih,tako pogosto 

najdemo Delo Ekonomsko-socialnega odbora – enega od več teles Evropske unije – je, da da 

opozarja n anepravilnosti. Tu mi ponavadi namesto tega vrinjenegastavka zdvodelnim 

pomišljajem kar vejice. Drugače opaţam, da se vpublicističnih besedilih vedno pogosteje 

pojavlja. Imamo tudi neskaldensko rabo pomišljaja ,t araba se imenuje predloţna raba 

pomišljaja oziroma predloţni pomišljaj, uporabljamo namesto predlogov od do ( V letih 

1991–2003se je marskikaj spremenilo), pri poročanju o razmerah na cestah (Avtocestni odsek 

Ljubljana–Trojane je zaprt za ves promet). Potem imamo rabo tega pomišljaja kot nestično ,v 

matematiki za minus, kar pomeni (14 – 4), . za navajanje temperature se uporablja stično. [Po 

tonskem zapisu zapisala N. K.] 

<http://tvslo.si/#ava2.81466762;;> 

JEZIKOVNI SVETOVALNI SERVIS 

(46) Vprašanje je, kje si lahko privoščimo napako. Še vedno mislimo, da kar govorimo 

spontano, še vedno narobe. Če bi silili, da bi dvojino govorili vsak dan, bi delali hudo silo. Če 

dvojine ne bi rabil nekdo, ki mora je slabo, razen če to more. Pri poslušalcih je bolje sprejeto, 

če pride do sprememb. Veliko bolj je vredno, če si kaj rekel in je bilo slovnično pravilno kot 

pa kaj je povedal. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.]  

<http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

___________________________________________________________________________ 

(47) Mogoče so nevihte oziroma moţne so nevihte. Pravopis ne mara pridevnika moţen. 

Čeprav se ne ve zakaj. Moţno je oboje. Čeprav je mogoče splošnejši. [Po tonskem zapisu 

zapisala N. K.]  

<http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

___________________________________________________________________________ 
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(48) Pravopisnega pravila v zveziz vrstnim redom priimkov ni. Tukaj gre bolj po občutku, 

običajnejše je, da pristaviš nov priimek k dekliškemu. [Po tonskem zapisu zapisala N. K.] 

 <http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

___________________________________________________________________________ 

(49) Beseda performer. Ljudje neke besede ne razumejo. To je nekdo, ki nastopa v dogodkih, 

ki niso glasbeni  Te besed se ne da nadomestiti. Nastopač pomeni drugo (to je negativen 

prizvok). [Po tonskem zapisu zapisala N. K.]  

<http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

___________________________________________________________________________ 

(50) Naslov oddaje Hudo. Uredništvo jo je izbralo, da bi pritegnili mlade. Ne pomeni hudo 

kot hudo. Primer nora (To je noro). Take besede sprovocirajo. [Po tonskem zapisu povzela N. 

K.] 

<http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

___________________________________________________________________________ 

(51) Razlika med simbolično in simbolno. Razlika bi bila, če skiciramo, simbolično tisto, kar 

je simbolno. To sta v bistvu sopomenki. Presečna mnoţica pomenov je velik del teh pomenov. 

To je dvojnica. Oba pridevnika sta uporabna. [Po tonskem zapisu zapisala N. K. ]  

<http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

___________________________________________________________________________ 

(52) Poslovenjenje. Glagol krmiliti; pod krmiljenje. Bolje je opisno govoriti, kot tvoriti 

besede. Vendar je potreba po besedi visoka. Vedno opisno govoriti ne gre. [Po tonskem 

zapisu zapisala N. K.]  

<http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

___________________________________________________________________________ 

(53) Govorit o tem, da je zapadlo 15cm novega snega, ni smiselno. Če hoče kdo poudariti, da 

kdo reče, da je padlo tolk novega snega, je smiselno. Nekdo hoče poudariti. Treba je gledati, 

ali je smiselno. [Po tonskem zapisu zapisala N. K. ] 

 <http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

___________________________________________________________________________ 

(54) Vikanje. Pol vikanja je veliko, večina ljudi jih uporablja za vljudnost. Poklicno ni prav 

pol vikat. Teţko bi rekel, da je napaka, če govorimo na trţnici. [Po tonskem zapisu povzela N. 

K. ] 

<http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

___________________________________________________________________________ 
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(55) Ali je pravilno po koraku ali za korakom. Za korakom je pogostejša zveza. Priporoča se 

ta zveza. Korakoma se pojavlja velikokrat. [Po tonskem zapisu zapisala N. K. ]  

<http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

___________________________________________________________________________ 

(56) Gorenjski glas se piše z veliko v besedilu in naslovu. Če se skrajša, pišemo Glas z veliko. 

[Po tonskem zapisu zapisala N. K. ]  

<http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

___________________________________________________________________________ 

(57) Glagol moči in hoteti. Vprašanje je, ali je to mogoče vadit. Zelo kultivirani govorci so v 

skušnjavi. Ta skušnjava je skoraj pravilo v govorjenem jeziku. Govorijo mogla priti za 

obvezo. [Po tonskem zapisu zapisala N. K. ]  

<http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

___________________________________________________________________________ 

(58) Kaj je pravilno? Poškodovanec je v ţivljenjski ali smrtni nevarnosti. Priporočil je smrtno 

nevarnost. [Po tonskem zapisu zapisala N. K. ]  

<http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

___________________________________________________________________________ 

(59) Zakaj se uporablja beseda komad? Komad ni beseda, ki bi jo šteli med knjiţna besede. 

Komad je nekaj, kar je povezano z glasbenim delom. Gre za splošno oblike. Prišlo je iz 

ţargona. V gledališkem okolju je komad delo. Vendar ni toliko razširjeno kot v glasbi. Glasba 

je povezana z nestandardno rabo jezika. [Po tonskem zapisu zapisala N. K. ]  

<http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 

___________________________________________________________________________ 

(60) Uveljavil se je od-v športnem novinarstvu; odsmučal,odplavat. Če rečem, naš 

predstavnik je ţe odplaval, pomeni, da je naredil svoje. Imamo vrsto glagolov s pripono od. 

Ne bi glagolov obsodil, da niso dobri. Je pa res, da je pretirana raba takih glagolov slaba. [Po 

tonskem zapisu zapisala N. K.]  

<http://ava.rtvslo.si/#158540695;;> 
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PRILOGA 2. 

 

JEZIKOVNE SVETOVALNICE, KI ODGOVARJAJO NA PODOBNO VPRAŠANJE10 

SPOL V SLOVENSKEM JEZIKU 

1. JEZIKOVNI SVETOVALNI SERVIS 

Če sta moški in ţenski spol skupaj, kaj je pravilno; Sva šla ali sva šle? [prepis tonskega 

zapisa N. K.] 

Odgovor je jasen sva šla, ker sva šle v nobenem primeru sva šle slovnično knjiţno ni pravilna 

oblika. Ker bi, če bi ţe, sva šli, ne. Vprašanje slovnice in slovničnega spola ni ena najlaţjih, 

zlasti ker se povezuje tudi s politično vsebinsko občutljivostjo. In reku bi, da je v zadnjem 

času vse več ljudi glede tega bolj ozaveščenih, da se je tudi splošna neka politična korektnost 

dvignila, ne samo korektnost ampak tudi upoštevanje obeh spolov. Seveda pa je ta politična 

korektnost za marsikoga lahko moteča, ker je, bi rekel, na nek način samodejna, bolj 

papirnata, ne. Seveda slovnično gledano, ampak res samo slovnično gledano, je tako, da 

moški spol na nek način pokrije tudi ţenskega v takih primerih, recimo, če sta dva en moški in 

ţenska ali več je potem, se po navadi ravna po moškem spolu in večina govorcev ima to za 

nekaj popolnoma normalnega. Pri samih poimenovanjih je tako, da tisto, kar nam je bilo 

včasih zelo običajno nič nenavadnega, je ţe moteče. Sedaj povprečna diplomiranka hoče biti 

diplomirana profesorica, ne samo da hoče, ampak se ji zdi samoumevno, da je, medtem ko 

pred petnajstimi leti niti slučajno ni bilo tako. Tudi pri razpisih delovnih mest je še dalj časa 

obvezno, da mora biti v obeh oblikah. Sicer to marsikdaj tehnično rešijo tako, da je nek 

oklepajček pa m in poševnica ţ, kar pomeni da je za moške in ţenske. Vendar se mi zdi, da 

tukaj neka občutljivost ni odveč, čeprav pa se zdi, da je to pretiravanje. Čim pa se nekdo ne 

počuti enakopravnega in nagovorjenega, ima pravico to zahtevat. Zdej pa, seveda, ne gre to 

gladko, ne gre povsod. Tudi zakonodaja je napisan tako, da mora biti v obeh slovničnih 

oblikah in tudi tam se lahko zgodi, da je to samo nek tehnični člen, ki opozori, da je vse 

mišljeno tako za osebe moškega in ţenskega spola.  

<http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-

stabej/ava2.131475448/0:21-03:40> 

  

                                                 
10

 Prepis je avtentičen 
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2. ŠUSS  

Moje vprašanje je naslednje: katera izmed spodnjih različic je pravilna?  

(a) Pojavili so se dokazi, da ima Zemlja obliko krogle, in posledica teh spoznanj je BIL 

pojav prvih kartografskih projekcij.  

(b) Pojavili so se dokazi, da ima Zemlja obliko krogle, in posledica teh spoznanj je BILA 

pojav prvih kartografskih projekcij. ...  

V SS o tem, kako spol osebka (stavčnega člena, o katerem govori stavek) vpliva na obliko 

povedka, izrecno ne piše nič. Načeloma je povedek oblikovno odvisen od osebka, o 

morebitnih odstopanjih pa SS piše le o odstopanju pri številu: ‗Navadno osebek (os.) nima 

vpliva na obliko povedka, če je v povedkovem določilu (pov. d.) samostalnik v mnoţini ali 

dvojini: To mesto so Breţice. To so vrata in to so okna. Ta par sta Rodinova ljubimca. Večina 

izmed njih so kovači. To velja tudi za stavčni osebek: Kar je bilo včasih lepo in prav, so danes 

samo sentimentalnosti.‘ Pribliţno tako razlaga ujemanje povedka z osebkom tudi ESJ (‗... če 

pa je povedek zloţen in povedkovo določilo v drugem številu kakor osebek, se vez ujema s 

povedkovim določilom ...‘). Omenjeni razlagi, predvsem slednja, nista točni. Obstajajo 

namreč primeri, ki omenjeno pravilo spodbijajo: Te knjige so Vojna in mir, kjer je osebek v 

drugem številu kot povedkovo določilo, povedek pa se ravna po osebku; Ta dva kupčka sta 

karte za tarok, osebek v dvojini, povedkovo določilo v mnoţini, povedek pa je v dvojini, kot 

osebek (vendar je moţno reči tudi ta dva kupčka so karte za tarok — torej mejen primer); še 

vedno pa velja, da se povedek ujema s povedkovim določilom, če je to v dvojini (Ti koščki 

kamna sta (so) Apelova Bogova (zopet mejen primer)). Kaj dosti več se iz literature ne da 

izvleči, za kakšno poglobljeno študijo pa primanjkuje časa, prostora in znanja.  

1.SS ne navaja podobnih odstopanj od običajnega navezovanja povedka (v tem primeru vezi) 

na spol osebka. Vaš stavek bi se po SS pravilno glasil: ‗... posledica teh spoznanj je BILA 

pojav prvih kartografskih projekcij ...‘ Vendar so vsi govorci slovenščine, ki smo jih do sedaj 

vprašali za mnenje, potrdili, da je moţna in povsem običajna tudi druga različica (‗... 

posledica je BIL pojav ...‘). Ena izmed moţnih razlag je, da je oboje moţno zato, ker je 

mogoče ‗izbrati‘, kateri del bo osebek, kateri pa povedkovo določilo. Če torej prvi del 

interpretiramo kot osebek, bo vez prevzela ţenski spol, saj se prilagaja osebku. In obratno, če 

vzamemo drugi del kot osebek, bo vez prevzela moški spol, saj se prav tako prilagaja osebku: 

... posledica (osebek) teh spoznanj je bila pojav (povedkovo določilo) prvih kartografskih 

projekcij ...; ... posledica (povedkovo določilo) teh spoznanj je bil pojav (osebek) prvih 

kartografskih projekcij ... Seveda pa si tega ne upam z gotovostjo trditi, saj o tem ni nič 

zapisano.  
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2. Po drugi strani bi zaradi spodaj navedenih primerov lahko rekli, da se povedek po spolu 

lahko ujema tako z osebkom kot s povedkovim določilom. V spodnjih primerih 

povedkovega določila namreč ne moremo zamenjati z osebkom:  

1. Ljubljana je bila vedno mesto. / Ljubljana je bilo vedno mesto. 

2. Ljubljana je bila najprej trg. / Ljubljana je bil najprej trg. 

3. Torej sta vsekakor moţna oba vaša primera, ţal pa vam z gotovostjo ne morem navesti 

nobene kolikor toliko smiselne razlage. <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-

arhiv-000126.html> 

___________________________________________________________________________ 

SKLANJANJE BESEDE DNO 

3. JEZIKOVNI SVETOVALNI SERVIS 

Sklanjanje besede dno v dvojini. [prepis tonskega zapisa N. K.] 

Mislim, da ta beseda ne dela dejansko preglavice nikomur, ker kdo pa govori o tem v dvojini. 

Cela pa če ima posoda, rečemo, da ima dvojno dno, ne pa … pač tehnično je pravilni 

imenovalnik ednine dni. Je pa, to se nam zdi nenavadno, ker tako kratkih besed srednjega 

spola ni tako veliko. Recimo v slovarju se najde samo zlo ali pa tlo, pa še to sta nenavadni 

besedi in še te tudi nimata dvojine, ker enostavno pač ni, hipotetično se da narediti obliko, 

ampak te oblike nihče ne uporablja in to je bolj špot, saj tud tuki je rekla Anja, da je med 

sorodniki padla stava. To je bilo vprašanje po elektronski pošti in je bilo zanimivo, da so bili 

mlajši za dve dni, starejši pa za dva dna. <http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-

gost-prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/(15:09-16:58)> 

4. ŠUSS   

Zanima me kako se sklanja radio, zlo, dno (v edn., dvoj. In mnoţ.). 

 

ednina dvojina mnoţina 

 

radio radia radii 

radia radiov radiov 

radiu radioma radiom 

radio radia radie 

pri radiu pri radiih pri radiih 

z radiom z radioma z radii 

3. Po SP 62. (prim. odgovor o sklanjaju imena Pia)  

ednina dvojina mnoţina 

 

zlo zli zla 

zla zel zel 
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zlu zloma zlom 

zlo zla zla 

v zlu v zlih v zlih 

z zlom z zli z zli 

4. Po SS.  

ednina dvojina mnoţina 

 

dno dni dna 

dna dnov / dan dnov / dan  

dnu dnoma dnom 

dno dni dna 

na dnu na dneh (dnih) na dneh 

z dnom dnoma dni 

Po SP 62 (in SS).  

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000096.html> 

__________________________________________________________________________________________ 

NAPISI V TUJIH JEZIKIH 

5. JEZIKOVNI SVETOVALNI SERVIS 

Poslušalko motijo napisi v tujih jezikih »carwash« [prepis tonskega zapisa N. K.] 

Tukaj, bi rekel, je cel svet pri javnih napisih, podjetjih itd. Recimo tratoria, piceria itd. je neke 

vrte poskus, da se ţe z imenom razkrije kakšne vrste je krčma ali gostilna ali restavracija. Res 

je, da tukaj se velikokrat poimenovalcem, tistim, ki poimenujejo zdi, da bodisi lokalov, se zdi, 

da je nek pridih tujega bodisi v zapisih bodisi v izbiri besedišča ţe vnaprej najboljša rešitev. 

Meni se zdi, pač tudi, ko smo nekaj analizirali, to, da to najlaţja rešitev, ker se ti zdi, da če 

nekaj prevzameš iz tujega jezika in so ljudje pri tem premalo skrbni, da bi vse bil apriorni 

izraz nespoštovanja ne verjamem, ker če bi to bilo res bi od avtopralnici do gostilen bi ostali 

brez strank. Zdej koliko je angleščina in drugi jeziki funkcionalna tudi v tem smislu, da 

enostavno sporoča v tujem jeziku tistim, ki ne znajo slovensko, je odprto vprašanje. Tudi to ni 

čisto zanemarljivo. ker smo intrazitna drţava, turistična drţava itd. Ampak ne moremo vseh 

primerov s tem opravičevat, ker končno tudi, če imaš avtopralnico običajnega tipa ob cesti in 

tudi, če napišeš v angleščini je bolj ali manj jasno, da gre za avtopralnico. Zdi se mi, da so 

ljudje pri poimenovanjih premalo skrbi, niti ne premalo, ampak si vzamejo premalo časa, 

deloma je za to krivo, da niso usposobljeni. V šolah ni posvečeno poimenovanje tovrstnih 

stvari, recimo predstavljaj si, da s prijatelji odpreš picerijo, kako jo boš poimenoval. 

<http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-

stabej/ava2.131475448/(16:52-20:05)> 

6. ŠUSS  
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Opisujem leasing panogo, leasing podjetja in leasing izdelke. Pri tem mislim, da bom 

uporabljal besedo leasing. V pravni, računovodski in davčni literaturi se uprablja skoraj 

izključno beseda najem, včasih zakup. V podjetniškem, komercialnem, marketinškem 

delu in v imenih samih podjetij, ki se ukvarjao z leasingom se uporablja beseda leasing. 

V časopisju leasing ali lizing. V najnovejši strokovni literaturi pri nas (Košir, Pogodbe o 

leasingu, 1999) leasing. V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika in v Slovenskem 

etimološkem slovarju se uprablja lizing in dopušča uporaba tudi leasing za slovensko 

besedo zakup. V večini drţav po svetu uporabljajo leasing, v nekaterih seveda pa ne. 

Kaţe, da je ta izraz teţko prevedljiv oziroma neposredno pomensko je skoraj 

neprevodljiv. Sam ne poveličujem rabo tujk, če le najdem primeren slovenski izraz, v 

tem primeru pa mislim uporabiti besedo leasing, tudi ker je v svoji stroki ţe zelo 

udomačena.  

Iz vašega vprašanja je očitno, da o stvari veste precej več kot mi. Zato bom navedla samo 

svoje osebno mnenje. 

Načeloma velja, da se tujk izogibamo, če je to smiselno in mogoče, če obstaja slovenska 

ustreznica in če bo krog bralcev/poslušalcev, ki jim je sporočilo namenjeno, razumel, o čem 

govorimo, ko uporabimo slovensko ustreznico tujke. Če so ljudje, ki se ukvarjajo z novostmi 

na slovenskem trţišču, topogledno dovolj osveščeni in seveda dovolj hitri, lahko uvedejo 

slovensko ustreznico, ki se ‗prime‘ in jo nato začne uporabljati širši krog ljudi. Včasih 

domača skovanka popolnoma nadomesti tujko, toda največkrat se zgodi, da tujka in slovenska 

skovanka (vsaj nekaj časa) soobstajata in sta v rabi obe: slovenska ponavadi v bolj formalnih 

okoljih, tuja v vsakdanji rabi, a tudi ta delitev seveda ni nujna. Včasih ima ena tujka tudi po 

dve ali več slovenskih ustreznic (npr. CD, zgoščenka, cede, cedejka, tlačenka ...). Ponavadi se 

to zgodi zato, ker nobena izmed slovenskih ustreznic ne prekrije popolnoma vseh pomenov, ki 

jih izraţa tujka, in zato mnogi z njimi niso zadovoljni, ali pa npr. nove skovanke nekaterim 

zvenijo preveč prisiljeno. Izjemno pomembna je pri tem, kot rečeno, hitrost — ko se pojem in 

njegovo tuje poimenovanje razširita, je slovenjenje (razen oblikoslovnih in fonoloških 

podomačitev) marsikdaj zamujeno. 

Sodeč po podatkih, ki ste jih navedli, se obe različici, tuja in domača, uporabljata v pribliţno 

enaki meri, le da v različnih okoljih. Zato je vsekakor stvar vaše osebne odločitve, katero 

varianto boste uporabljali. Če se vam zdi, da je krogu ljudi, ki mu je vaše delo namenjeno, 

bliţja tujka kot slovenska različica, jo lahko seveda z vso pravico uporabljate. Če pa je po 

vseh kriterijih popolnoma vseeno, ali boste uporabili tujko ali slovensko besedo, ima 

slovenska ustreznica zame ‗štartno‘ prednost. 
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Podobno je tudi z odločitvijo, ali boste uporabljali lizing ali leasing. SPP in SSKJ se na 

splošno bolj nagibata k slovenjeni pisavi tujk, če jih ţe uporabljamo, zato SSKJ tudi daje 

prednost lizingu. Če namreč tujko poslovenimo v pisavi, jo vključimo v slovenski zapisovalni 

(in delno izgovarjalni) sistem in jo nato laţje pregibamo (sklanjamo, spregamo). Vendar SSKJ 

beleţi tudi rabo zapisa leasing (opaţate pa jo, kot pravite, tudi sami), zato je zopet stvar vaše 

osebne odločitve, katero različico boste uporabljali. 

Omeniti velja morda še to, da z uporabo podomačenega zapisa bralcu sugeriramo izgovor 

besede, ob zapisu leasing pa bralec lahko ne ve, kako naj besedo izgovori. Še en vidik, ki 

govori v prid slovenjenega zapisa, je dejstvo, da se leasing v izvornem (angleškem) jeziku ne 

izgovarja z /z/ ampak s /s/. Tako Angleško-slovenski in slovensko-angleški poslovni slovar 

navaja kot prevedke za leasing med drugim naslednje: najemni, zakupni posli; leasing, lising. 

Ne daje pa prevedka lizing. Vendar raba te besede v slovenščini gotovo ne potrjuje izgovora s 

/s/. Če torej besedo tako in tako izgovarjamo po svoje tudi tam, kjer to ne izhaja zgolj iz 

prilagoditve fonološkemu sistemu, potem je verjetno najbolj smiselno, da besedo tudi 

zapišemo po naše, tako pač, kot jo izgovarjamo. 

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000227.html> 

___________________________________________________________________________ 

DVOJINA 

7. JEZIKOVNI SVETOVALNI SERVIS 

Poslušalca zanima raba dvojine (Pred dvema letoma) [prepis tonskega zapisa N. K..] 

Pred dvema letoma, pred dvema tednoma bi se lahko usedlo v ušesa bolj kot pred dvemi leti, 

dvemi tedni. Je pa res, da so te parne stvari, mislim, pri parnih stvareh je zanimivo, mislim, 

dve roke imam, moje roke, ne rečem moji roki itd. So primeri, kjer bi morala biti dvojina, pa 

je mnoţina. To ni opravičljivo. Pred dvema letoma, pred dvema tednoma je slovnično gledano 

edino prav, ampak tista formula, in se to toliko teţje popravlja, kdor ima to zapečeno se ne 

more zavestno tega odvadit. <http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-

dr-marko-stabej/ava2.131475448/(20:15- 21:56)> 

8. ŠUSS   

Ali je v pravilni slovenščini moţno reči: Midve greve v mesto. Trdim, da ne, medtem ko 

prijatelji, ki so pred 30 leti dokončali Beţigrajsko gimnazijo, trdijo obratno. 

Menim, da boste stavo dobili vi, saj standardna slovenščina vsekakor ne dopušča oblike greve 

glagola iti. Oblike za sedajnik (ednina, dvojina in mnoţina) glagola iti se glasijo: 

ednina dvojina mnoţina 
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grem greš gre 

greva gresta gresta 

gremo greste gredo / grejo 

Razločevanje po spolu je med glagolskimi oblikami izraţeno samo pri deleţniku šel, šla, šlo. 

Poleg tega, kolikor mi je znano, tudi v pogovorni slovenščini ni posebej uveljavljena oblika 

greve, čeprav sem jo sem in tja dejansko zasledila. 

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000101.html> 

___________________________________________________________________________ 

DECIMALKE  

9. JEZIKOVNI SVETOVALNI SERVIS [prepis tonskega zapisa N. K.] 

Poslušalca zanima, kako je z uporabo besede cela. Pri cele in cela je pa tako, da je deloma 

podobno. Ta cela na nek način sploh nima več neposredne povezave z besedo cel, celih itd v 

celi t. i. paradigmi, v celem sklanjatvenem vzorcu, ampak na nek način deluje kot oznaka za 

tisto decimalno piko. To je tako, sej v angleščini je tudi point, konec pika. V tem smislu se 

cela uveljavlja in se zato ne spreminja. Ena cela dva, dvanajst cela pet. Ko gledamo, kakšna je 

praksa ugotavljamo, da to postaja vse pogostejša praksa. Ravno to je, ker je to komplikacija, 

da si predstavljaš besedo, ki je ni  in jo moraš usklajevat, to se pravi, da imaš vsaj tri oblike ali 

še več ena cela, dve celi, tri cele je nepraktično in upočasnjuje razbiranje teh s številkami in 

simboli zapisane oblike (Ni pa pravilno). Jaz mislim, da cela ni nepravilna, če pogledamo 

jezikovne priročnike, ni predvidena kot posebna iztočnica slovarska. 

<http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-

stabej/ava2.131475448/( 21:57-23: 45)> 

10. ŠUSS 

Imam dve pravopisni vprašanji, če mogoče poznate odgovor (nekako nisem uspel najti 

odgovora v nobenem pravopisu). Kako je s pisanjem decimalnih števil? Kako zapisati 

2,15 SIT (oz. 101,15 SIT)? Očitna rešitev je uporaba stotinov, ampak mene zanima zapis 

z decimalkami, ker so tudi stotini lahko premalo natančni. 

dva cela petnajst tolarjev 

dva cela petnajst tolarja 

dve celi petnajst tolarjev 

dve celi petnajst tolarja 

sto en cel petnajst tolarjev 

sto en cel petnajst tolarja 

sto ena cela petnajst tolarjev 

sto ena cela petnajst tolarja 
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Izgovor decimalnih števil ni posebej obravnavan niti v SPP 94 niti v SS, kot ste ţe sami 

ugotovili. V SSKJ pod geslom cel najdemo tale primer: 

cel -a -o tudi -o [ceu] prid. 

 * mat. ena cela, pet stotink 1,05  

 * mat. pet celih, deset milijonin (pri geslu milijonina)  

Iz teh zgledov vidimo, da se pridevnik cel sklanja, in sicer v odvisnosti od izpuščenega 

samostalnika enota (z njim se ujema v spolu, številu in sklonu), ki si ga lahko mislimo, kadar 

smo v dvomih, kako sklanjati pridevnik cel. Res pa je, da je danes raba pogosto drugačna, ker 

se izgublja spomin, da ena cela tri pravzaprav pomeni ena cela enota in tri desetin(k)e te 

enote. Da se pridevnik cel ne sklanja tako kot vsakokratni samostalnik, na katerega se nanaša, 

lahko sklepamo po tem, da takšne oblike zvenijo zelo tuje. Če je enota slovenski tolar, bi v 

tem primeru sklanjali: 

 1,15 SIT en cel (tolar) petnajst (stotin tolarja)  

 2,15 SIT dva cela (tolarja) petnajst (stotin tolarja)  

 3,15 SIT trije celi (tolarji) petnajst (stotin tolarja)  

Skratka, ne glede na to, o kateri enoti govorimo, uporabljamo vedno enake oblike kakor v 

osnovnem primeru, kjer si mislimo samostalnik enota, ob to obliko pa postavimo poljubno 

enoto (v našem primeru tolar), in sicer v rodilniku ednine, ne glede na število teh enot. Ta 

rodilniška edninska oblika očitno izvira iz slovnično nadrejenih stotin, desetin ..., medtem ko 

se prvi tolar in stotine ne izrekajo, oziroma se prvi tolar prelevi v namišljeni samostalnik 

enota (trije celi tolarji petnajst stotin tolarja > tri cele enote petnajst stotin tolarja > tri cele 

petnajst tolarja) Torej bo takole:  

 1,15 SIT (t, m ...) ena cela petnajst tolarja (tone, metra ...)  

 2,15 SIT (t, m ...) dve celi petnajst tolarja (tone, metra ...)  

 3,15 SIT (t, m ...) tri cele petnajst tolarja (tone, metra ...)  

 4,15 SIT (t, m ...) štiri cele petnajst tolarja (tone, metra ...)  

 5,15 SIT (t, m ...) pet celih petnajst tolarja (tone, metra ...)  

 100,15 SIT (t, m ...) sto celih petnajst tolarja (tone, metra ...)  

 101, 15 SIT (t, m ...) sto ena cela petnajst tolarja (tone, metra ...)  

 102,15 SIT (t, m ...) sto dve celi petnajst tolarja (tone, metra ...)  

 103,15 SIT (t, m ...) sto tri cele petnajst tolarja (tone, metra ...)  

itd. 
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S tega vidika bi bilo neustrezno npr. dva cela tri, tri cela tri, sto cela tri tolarjev, osem cela tri 

tolarja itd., čeprav je dejansko tako, da se vse to zelo široko uporablja. To niti ni čudno, saj se 

človek le steţka pouči o standardni rabi iz kakega priročnika, dejstvo pa je tudi, da je stvar 

nemalo zakomplicirana, govorimo pa načeloma raje spontano, kot da moramo ob vsaki besedi 

aktivno razmišljati o npr. sklonu. Ko se v takih primerih izgubi ‗avtomatizem‘, se v jeziku 

običajno kaj spremeni. Očitno je, da besedico cela marsikdo ţe občuti kot nesklonljivo obliko, 

ki izgublja svoj izvorni pomen in svojo sklonsko odvisnost in se zato rabi kakor npr. zarez v 

hrvaščini (5,6 = pet zarez šest) ali point v angleščini (5.6 = five point six). Izraz cela torej vse 

bolj postaja zgolj znak za ločevanje celih števil in njihovih decimalnih mest in ima vse manj 

svojega bivšega pomena; danes nam očitno pomeni pravzaprav decimalna vejica. Če se bo 

taka raba oblike cela še naprej širila, bo verjetno nekoč prevladala, zaenkrat pa naj bi v 

standardnem jeziku še upoštevali zgoraj opisani sistem.  

Vendar se za ta sistem pokaţejo še večje teţave, ko pridemo do primerov z 

neimenovalniškimi skloni. Npr. imenovalniški dve celi tri tolarja bi v stavku tečaj se je ustavil 

pri 2,3 SIT morali brati tečaj se je ustavil pri dveh celih treh tolarja > dveh celih enotah treh 

desetinah tolarja. In o tem res ne gre več zgubljati besed, saj se oblika verjetno zdi čudna prav 

vsakomur, standardni jezik gor ali dol. Zdi se mi dosti bolj verjetno, da bi kdo rekel tečaj se je 

ustavil pri dva cela treh tolarjih, pri dva celih tri tolarja (čeprav to ni ne prvi ne drugi sistem, 

ampak spet nekaj tretjega), marsikdo pa verjetno tudi tečaj se je ustavil pri dva cela tri tolarja. 

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000109.html> 

___________________________________________________________________________ 

DVOJINA, MNOŢINA  

11. JEZIKOVNI SVETOVALNI SERVIS [prepis tonskega zapisa N. K.] 

Poslušalko zanima, ali je prav Niti Janez niti peter nista prišla ali Niti Janez niti Peter ni 

prišel.  

To je malo odvisno od poloţaja. Če bi rekel ni prišel niti Peter niti Janez, se sliši v redu. Če pa 

rečem Peter niti Janez ni prišel pa priporočam dvojino v tem primeru, zato ker ţe imam oba, 

tam pa se zdi samo dopolnjeno. Marsikdaj je odvisno od konteksta. Če smo ţe pri ţenskih 

priimkih to je tako, kot če rečemo, v Pravopisu piše, če rečeš ni bilo Pije in Pine Mlakr ... Pije 

…čak kako ... Pina in Pije Mlakar al pa ni bilo Pije in Pina Mlakarja. To se pravi odvisno od 

tega, kakšno je zaporedje. Ni pa ta navodila so tudi …mislim to po čemer sprašujete, lejte, je 

tudi jezikovno izmuzljivo, ker ni nekega takega pravila, da bi lahko vse absolutno 

popredalčkali. Ravno zato, ker je odvisno, kako obrnemo. Lahko se tako interpretira(kot 

stopnjevalno razmerje). Mislim, ampak zdaj, če jaz rečem prišel je moj oči, moj ded je to 
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manj navadno kot če bom rekel, če bom več ljudi omenil potem začnem z mnoţino. Marsikdaj 

se zgodi, da stopnjuješ šele potem, zlasti pri govorjenem se to zgodi in  potem se take stvari 

pripetijo,da pravzaprav tehnično gledano število, slovnično število tam kjer so samostalniki, 

ne ustreza glagolskemu številu. <http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-

prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/> 

12. ŠUSS 

Kako bi zapisali: ‘Konjska vprega in avtomobila sta pripeljala na vrh’ ali ‘... so 

pripeljali na vrh’? [ 

V slovnici bi izraz konjska vprega in avtomobila klasificirali kot samostalniško frazo, torej 

frazo, ki ima iste lastnosti kakor samostalniška beseda. V našem primeru ima zveza v stavku 

poloţaj osebka, osebek pa je tisti stavčni člen, ki povedku določa osebo, število, spol in celo 

sklon, če je povedek tak, da ga lahko izraţa. Osebek torej zahteva ujemanje povedka. Kadar je 

osebek priredno zloţen, se rabi osebna glagolska oblika načeloma v dvojini oz. mnoţini — 

glede na to, koliko jeder ima tak zloţeni osebek in v katerem številu so ta jedra. Za vezalno 

priredje navaja SS npr. take primere: 

edninsko + edninsko jedro zahteva dvojinski povedek: Borut in Meta pridno študirata. 

edninsko + edninsko + edninsko jedro ali pa edninsko + needninsko jedro zahtevajo 

mnoţinski povedek: Tine, Tone, Jurij in Meta spuščajo zmaja. Ti in tvoja brata boste zakurili 

ogenj. 

Vaš primer bi uvrstili v to zadnjo skupino, torej je pravilna različica z mnoţinskim povedkom. 

Na podobno teţavo naletimo pri določanju slovničnega spola zloţenemu stavčnemu členu. Po 

SS naj bi priredno zloţeno jedro osebka vezalo pridevniško obliko povedka v moškem spolu: 

Tone in Reza sta šla v vinograd; eno tele in ena ovca sta mi pobegnila. SS pravi, da je 

dopustna tudi oblika povedka v spolu najbliţjega samostalnika, ki pa naj bi bila redkejša: 

samoprispevek bi uspel, če ne bi tisto mesto na zahodu in vas na vzhodu bili proti vs. 

samoprispevek bi uspel, če ne bi tisto mesto na zahodu in vas na vzhodu bila proti. Dodatno 

odstopanje od zgornjega splošnega pravila predstavlja, jedro osebka v rodilniku mnoţine (tj. 

ob količinskem pridevniškem prilastku), ko se uporablja obliko povedka za srednji spol 

ednine: Pet (mnogo, dvoje ...) jamarjev je bilo pijanih. 

<http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000128.html> 

___________________________________________________________________________ 

ŢENSKE PRIDEVNIŠKE OBLIKE  

13. MINUTE ZA JEZIK [prepis tonskega zapisala N. K.] 

Ţenski pridevniški priimki: Mazejeva, Majdičeva 
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Ţenske oblike, Majdičeva, Mazejeva, uporabljamo navadno takrat, ko spustimo osebno ime. 

Zgled: Tina Maze je osvojila srebrno medaljo, če izpustimo dobimo Mazejeva … Iz stavka je 

vidno, da gre za ţensko obliko, vendar pa v takem poloţaju navadno uporabljamo daljšo 

obliko; Mazejeva je osvojila. Res je, da se ta način izraţanja najpogosteje uporablja v 

novinarskem jeziku, recimo v časopisnih naslovih, verjetno zaradi kratkosti pa tudi v raznih 

športnih komentarjih slišimo Majdičeva, verjetno zato ker se komentator ţeli izogniti 

nenehnega ponavljanja imena in priimka. Res pa se je to razširilo tudi v druge sfere 

sporazumevanja npr, ko ţelimo ogovoriti gospa Zajčeva, tudi uporabljamo daljše oblike. 

Zanimivo je, da so bile te oblike tudi v poloţajih ob osebnih imen. Npr. tu imam izdan 

pravljico Zvezdica zaspanka Frana Miličinskega izpred nekaj desetletij, kjer os imena vseh 

igralk, ki so likom posodile glasove, zapisane v daljši obliki npr Alenka Svetelova, kar nas 

opozarja, da je verjetno v tistih časih v tistih krogih veljala taka norma. Seveda to niso uradne 

oblike ţenskih priimkov, uradne oblike so tiste, ki so zapisane v uradih… in take tudi v takih 

poloţajih uporabljamo. Neuradne oblike slovenskih priimkov moramo ločevati od tujih 

priimkov nekaterih slovanskih priimkov npr Boţena Nemceva, to je znana češka pisateljica 

pravljic in tudi pri Rusih je tako, to so te njihove  uradne oblike. 

<http://tvslo.si/#ava2.131410697;;(do 03:27)> 

14. AL'PRAV SE PIŠE  

kako je prav?   
 

Prosim vas za pomoč glede pravilnega naslavljanja zdravnic... 

Spoštovana dr. Novak 

ali  

Spoštovana dr. Novakova 

ali je morda še kakšna moţnost? 

Najlepša hvala, 

Vana  

*************************************************************************** 

ODGOVOR 1: 

Joj, a ţe spet? 

Preberi malo niţe, kjer je o tem ţe veliko napisanega.  

*************************************************************************** 
 

ODZIV SPRAŠEVALCA:  

http://med.over.net/forum5/read.php?125,2542074,2542074#msg-2542074
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Sem uporabila iskalnik, pa ţal ni bilo nobenih zadetkov na ključne besede v mojem 

vprašanju... 

Lahko prosim za link? 

hvala, 

Vana  

*************************************************************************** 

ODGOVOR 2: 

Skoraj prepričana sem, da se napiše dr. Novakova 

ODZIV OBISKOVALCA IZ ODGOVORA 2: 

Čeprav, če bi napisala dr. Novak, mislim, da tudi ne bi bilo preveč narobe :)  

*************************************************************************** 

ODGOVOR 3: 

Tukaj je problem tudi v napačni uporabi nazivov, ki si jo privoščijo zdravniki. Ko zdravnik 

konča medicinsko fakulteto, postane Joţe Novak, dr. med. ali Joţica Novak, dr. med. Če pa 

zdravnik naredi še doktorat znanosti, potem je pravilno Dr. Joţe Novak, dr. med. , običajno se 

strokovni naziv izpušča. Enako velja za zdravnice: dr. Joţica Novak. (Članka dr. Monike 

Kalin-Golob, Slovenščina v pravni praksi, PP, 43/2002: Navajamo torej le akademske nazive, 

ti morajo stati pred imenom. Drugi strokovni nazivi se običajno ne pišejo, če ţe, potem za 

priimkom in za vejico) Sicer pa odgovor na to vprašanje ponuja drug članek, ki ga zaradi 

uporabnosti navajam v celoti: Slovenščina v pravni praksi: Osebna lastna imena (2.del), Kalin 

- Golob, Monika, dr., Pravna praksa, letnik 2001, številka 8, stran 59: Prejšnji teden smo 

obravnavali moška osebna lastna imena, danes se pomudimo pri ţenskih imenih in priimkih:  

* ţensko ime sklanjamo, priimka pa ne (Mojca Kos, Mojce Kos; Danica Prijatelj, Danice 

Prijatelj; Blanka Vesel, Blanke Vesel); 

* starejše (in danes ne ravno moderno) je sklanjanje imena in priimka, vendar moramo v tem 

primeru priimek spremeniti v pridevniško obliko (Mojca Kosova, Mojce Kosove; Danica 

Prijateljeva, Danice Prijateljeve; Blanka Veselova, Blanke Veselove). Pridevniška oblika je 

pogosta pri predstavljanju, ko ţenska sebe pogosto predstavi le s priimkom, npr. Novakova, 

prav tako tudi pri vljudnostnem ogovarjanju za nazivom: profesorica Sfiligojeva, doktorica 

Joganova, sodnica Kočevarjeva; 

* če ima ţenska dva priimka, veljata obe pravili: 

- sklanjamo samo ime: Monika Kalin Golob, Monike Kalin Golob (v praksi se pojavlja tudi 

pisava z vezajem: Olga Kunst-Gnamuš, Olge Kunst-Gnamuš); pravopisno sta mogoča oba 

zapisa, z vezajem ali brez njega; 



 146 

- sklanjamo ime in drugi priimek, ki ga postavimo v pridevniško obliko: Monika Kalin 

Golobova, Monike Kalin Golobove; Olga Kunst-Gnamuševa, Olge Kunst-Gnamuševe; 

* če ima ţenska dva priimka, jo moramo v uradnih poloţajih ogovoriti z obema, saj jo 

identificira le celotna zveza imena in obeh priimkov;  

* priimke na -a sklanjamo po prvi ţenski sklanjatvi (vzorec lipa): Ivana Kobilca, Ivane 

Kobilce; Jasna Tepina, Jasne Tepine; Ada Vidovič Muha, Ade Vidovič Muhe. Lahko pa 

priimek ostaja ves čas v imenovalniški obliki: Jasna Tepina, Jasne Tepina;  

* pri pridevniški obliki moramo upoštevati premeno, ki smo jo navedli ţe pri moških zgledih: 

kadar se osnova končuje na c j č ţ š dţ se -o- preglasi v -e-: Gnamuševa, Vidovičeva, Snojeva, 

Reševa; končni -c- se spremeni v -č-, nato sledi preglas: Zajec, Zajčeva; Korošec, Koroščeva. 

Enako -c- preide v -č- tudi pri svojilnih pridevnikih iz lastnih imen: Mojčin;  

* ţenska imena, ki se jim osnova končuje na samoglasnik v rodilniku mnoţine osnovo 

podaljšajo z -j: Livia (v dvorani je bilo več Livij), Tea, Tej; Lea, Lej; 

* po 3. ţenski sklanjatvi se sklanjajo ţenska imena, ki imajo v imenovalniku 

ednine ničto končnico. Oblika je v vseh sklonih enaka: Iris, Iris; Ines, Ines; Karmen, Karmen; 

Lili, Lili.Ker pred ţensko ime in priimek pogosto postavimo samostalnik gospa, naj omenim, 

da je napačna pogovorna raba, ki temu samostalniku dostavlja končni -j (slišimo napačno: 

pismo pošlji gospej Novak, pri gospej Kos --> pravilno gospe Novak, pri gospe Kos). 

Pravilna sklanjatev se glasi: 1. gospa Novak, 2. gospe Novak, 3. gospe Novak, 4. gospo 

Novak, 5. pri gospe Novak, 6. z gospo Novak -v vseh sklonih brez -j! Kadar pred imenom in 

priimkom (za moške in ţenske) uporabljamo znanstveni oz. akademski naziv ali funkcijo 

osebe, moramo sklanjati tudi ta naziv/funkcijo, saj gre za samostalniško besedo: - poznam 

doktorja Janka Kosa, telefonirajte profesorici Nadi Sfiligoj/Sfiligojevi, pogovarjali smo se z 

magistrom Jelkom Novakom, z magistro Tanjo Oblak/Oblakovo, srečala sem profesorja 

Korošca; - govorila bi z direktorjem Novakom, ministrom Grizoldom, sodnico 

Breznik/Breznikov 

*************************************************************************** 
 

ODGOVOR 4: 

Spoštovana dr. Novak; oblika Novakova deluje zastarelo, saj se je uporabljala, ko še ni bilo 

emancipiranih ţensk :)) - torej je bila dr. Novakova lastnina svojega moţa Novaka.  

*************************************************************************** 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,2542074> 

___________________________________________________________________________ 
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VEZAVA GLAGOLA NA SKLON 

15. MINUTE ZA JEZIK [prepis tonskega zapisa N. K.] 

Je pravilneje reči, da smo sanjali nekoga ali, da smo sanjali o nekom? 

Teţava je vezava glagola na sklon. O vezavi govorimo pri prehodnih glagolih, to so tisti 

glagoli, ko dejanje koga ali kaj prizadeva, po domače pa temu rečemo, da glagolsko dejanje 

prehaja na predmet. Predmet je lahko v rodilniku, dajalniku, toţilniku, mestniku ali orodniku. 

Predmet je lahko predloţen, npr. mislim na prijatelja ali nepredloţen berem knjigo. Napačno 

je zmagati tekmo, sanjati nekoga, pravilno je zmagati v tekmi in sanjati  o nekom. Tukaj sicer 

mislimo, da je napačen predmet, v resnic je napačen sklon, si pa laţje včasih zapomnimo po 

predlogu npr. dvomiti o, misliti na, teţiti k. Podoben primer kot zmagati tekmo je tudi zmagati 

3 : 4. Pravilno je zmagati s 3 : 4, ker je mišljeno zmagati z izidom 3 : 4 ali včasih tudi z 

rezultatom 3 : 4, zato je potreben predlog, pravilno je dvomiti o, ne v, torej je pomembno tudi, 

kateri predlog zberemo. imamo pa tudi primer, kjer sta pravilni dve različici npr odločati v 

postopku ali odločati o postopku. Odločati v postopku je tedaj, ko je tisti, ki odloča vključen v 

postopek, odločati o postopku pa tedaj, ko je tisti, ki odloča zunaj postopka. Tudi tukaj 

(kontaktirat) moramo uporabljati predlog kontaktirati z nekom. Glagol kontaktirati je prevzeta 

beseda in se je v priročnike uvrstil kot knjiţno pogovorna beseda. Te so še sprejemljive za 

rabo, vendar moramo paziti na vezavo, torej kontakirajte s kom. Ne kontaktirajte nas, ampak 

kontaktiraje z nami. Morda še dva primera na banki kontaktiraje referenta, na banki 

kotaktirajte z referentom, še bolj knjiţno pa je poveţite se z referentom, obrnite se na 

referenta, povezati se s kom, obrniti se na nekoga. Pa še tretji nepravilni primer; če ţelite 

sodelovati, kontaktirajte tajnika, pravilno je, če ţelite sodelovati, kontaktirajte s tajnikom, še 

bolje pa je, če rečemo, če ţelite sodelovati, se poveţite s tajnikom.  

<http://tvslo.si/#ava2.126889901;;> 

16. AL'PRAV SE PIŠE 

Kolegica mi je zastavila zanimivo vprašanje.  

Je bz "sanjati koga/kaj", npr. "sanjam te", "sanjam galebe" ipd. pravilna ali gre za 

vpliv srbščine/hrvaščine in je slovensko edino pravilno: "sanjam o tebi", "sanjam o 

galebih"?  

Po pogledu v SP in SSKJ je videti, da je pravilna samo druga moţnost s predlogom "o", 

saj toţilniško zvezo oba ponudita samo v primeru "sanjati sanje", kjer pa gre za 

drugačen pomen kot "sanjati galebe".  

Kaj menite?  

K.  
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ODGOVOR 1: 

Sem za hec vpisala v Google sanjam te in dobila naslov pesmi Crvenih jabuk. :) Zna biti, da 

bo to res vpliv hrvaščine, moram reči, da nisem tak strokovnjak za hrvaščino. Je pa res, SP 

pozna le zvezo sanjati o nečem. Pa pridemo na drugo stran: to dream about. Zdaj imaš pa 

vpliv angleščine. :) Če se naslonim še na nemščino: von jdm traumen, torej sanjati o kom. Kot 

pravi SP, bo v slovenščini pravilneje reči sanjati o nekom, kot pa sanjati nekoga. Nataša 

Purkat, moderatorka foruma Al' prav se piše (NATAŠA PURKAT, MODERATORKA 

FORUMA AL‘PRAV SE PIŠE) 

***************************************************************************

ODGOVOR 2: 

Ko ţe toliko opletamo s hrvaščino, nemščino in angleščino, omenimo še drugo moţnost v 

slovenščini: sanjalo SE mi je o tebi, sanjalo SE mi je o galebih. Pomen je seveda rahlo 

drugačen. 

CITIRANO IZ ODGOVORA MODERATORKE:  

(Sem za hec vpisala v Google sanjam te in dobila naslov pesmi Crvenih jabuk. :) 

ODZIV NA CITIRANO: 

Jaz pa od Bijelih dugmetov Sanjao sam nočas da te nema.  

Ednina, prosim. 

***************************************************************************

ODZIV OBISKOVALCA FORUMA: 

Mislim, da je kar razlika med sanjajal sem o nečem in sanjalo se mi je o nečem. Pri prevem 

gre za to, da imamo veliko ţeljo po nečem, ponavadi teţko dosegljivem, pri drugem pa za 

podzavestno, nezavedno dogajanje med spanjem, na kar nimamo vpliva in se nam pač zgodi.  

Glede izraţanja v tujih jezikih se deloma strinjam. A ne rečejo Angleţi dream of... Španci 

rečejo n. pr. sanjati z nečim/nekom. 

***************************************************************************

ODZIV OBISKOVALCA FORUMA: 

Tudi jaz sem malo študiral tale dream about/of in nekako prišel do tega, da naj bi bilo dream 

of bolj angleško, dream about pa bolj ameriško. Ampak nisem 100%. 

***************************************************************************

CITIRANO IZ ODGOVORA MODERATORKE: 

(Sem za hec vpisala v Google sanjam te in dobila naslov pesmi Crvenih jabuk. :) Zna biti, da 

bo to res vpliv hrvaščine) 
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***************************************************************************

ODZIV NA CITIRANO: 

Ne, ne, ampak vpliv Fredija Milerja (Vedno si sanjala njega). :) 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,5327132> 

___________________________________________________________________________ 

VEJICA PRED BODISI, ALI 

17. MINUTE ZA JEZIK [prepis tonskega zapisa N. K.] 

O vejici smo ţe kar nekaj povedali. Nekaj smo v preteklih oddajah govorili o vejicah pred in 

sicer, ter in to ali pa o vejici med prirednim in podrednim veznikom ali pa med dvema 

podrednima veznikoma, pa med določenimi besednimi zvezami kot so med tem ko, namesto 

da. Zgledih, kjer ne pišemo vejice vmes. Res pa, da so nam ostala vsaj še dva zgleda, ki bi jih 

bilo dobro povedati, in sicer gre za vejico pred ločnimi vezniki ali, bodisi ipd. Načeloma ne 

pišemo vejice pred oziroma, kadar povezuje stavčne člene ali stavke. Tako lahko rečemo 

Prišel bo predsednik oziroma njegov namestnik. V takem primeru tak zgled tu vejica ni 

potrebna. Poslušalka pa sprašuje, kako je z zvezo oziroma ko. To je pa zveza prirednega in 

podrednega veznika in v takih primerih pišemo vejico pred oziroma, saj gre za povezavo 

odvisnega in glavnega stavka in pred odvisnim stavkom pišemo vejico. En tak primer; 

Sestanek bodo sklicali v dveh dneh, oziroma ko bodo sklicali vse pripombe. Tako je je pri 

oziroma. Potem pa imamo še en tak veznik, to je ali. Tudi ali je lahko priredni ali podredni 

veznik. Kot podredni veznik uvaja odvisnike in stavčne prilastke. Tako npr. nekaj zgledov: 

Ne vem, ali ste me prav razumeli ali ne, ali pa, vprašanje je, ali so upoštevali vse dokaze. 

Tukaj gre pravzaprav za neko stavčno, za odvisni in glavni stavek. Ti odvisniki navajajo 

vprašanje ali pa uvajajo neko negotovost. Tukaj se piše vejica. Potem pa imamo še priredni 

veznik ali, tu pa se vejica ne piše. Pomenijo pa pač povezujejo enakovredne stavke oziroma 

stavčne člena, ampak bolj gre za vsebinsko nasprotovanje in to pomeni, nekaj zgledov, da 

naštejem; Delat lahko začnete takoj ali po dogovoru. To pač tukaj se ne piše vejice ali pa Ni 

vedela, ali naj ga pozdravi ali ne. Tukaj gre za neko priredno zvezo z ali. 

<http://tvslo.si/#ava2.125589524;;> 

18. AL'PRAV SE PIŠE 

Odrasli ne marajo iger bodisi ker nimajo ţivcev zanje bodisi ker se počutijo neumne ob 

otroški igri. Bodisi je ločni veznik, ampak pred ker pride vejica ali ne? Rada bi pa 

obrţala to strukturo.  

Hvala.  
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ODGOVOR 1:  

Vejica je pred prvim bodisi  

*************************************************************************** 

ODZIV SPRAŠEVALCA: 

To pa ne verjamem, ker je bodisi ločni veznik in ni vejice pred ali/ali oz. bodisi/bodisi?!  

**************************************************************************** 
 

ODGOVOR 2 (ZVEZDAVEC): 

Prišel je domov, in ker je bilo pozno, takoj šel spat. Vejica se v takem primeru preseli pred 

veznik, pred katerim sicer ne bi bilo vejice.  

kar ena tam  
 

Odrasli ne marajo iger, bodisi ker nimajo ţivcev zanje, bodisi ker se počutijo neumne ob 

otroški igri.  

.*************************************************************************** 

CIIRANO IZ ODGOVORA SPRAŠEVALCA: 

(Odrasli ne marajo iger, bodisi ker nimajo ţivcev zanje, bodisi ker se počutijo neumne ob 

otroški igri.) 

***************************************************************************

ODZIV NA CITIRANO (KAR  ENA TAM): 

Pred obema bodisi je vejica.  

V takih primerih velja pravilo, da če sta skupaj dva veznika in je eden priredni veznik (kot 

tukaj bodisi) drugi pa je podredni veznik (v vašem primeru ker), vejico vedno postavimo pred 

prvi veznik (se pravi pred priredni veznik).  

*************************************************************************** 
 

ODZIV SPRAŠEVALCA NA ODZIV CITATA ―KAR ENE TAM‖: 

Kar ena tam, to pa ne bo drţalo. Bodisi je še vedno ločni veznik in vejica se pa ne seli kar 

tako gor in dol. Od kje pa naj bi to pravilo izviralo? V SP nisem videla česa podobnega ...  

Hvala vseeno za trud vsem.  

*************************************************************************** 
 

ODZIV OBISKOVALCA FORUMA ―ZVEZDAVEC‖   

Člen 328 v SP2001.  

*************************************************************************** 
 

ODZIV SPRAŠEVALCA NA ODGOVOR ―ZVEZDAVCA‖  
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Zvedavec, ampak v čl. 328 piše, da ne pišemo vejice med deli večbesednega veznika.  

Pred prvim bodisi mislim, da bi bila lahko vejica, ampak pred drugim pa ne. 

kar ena tam  

***************************************************************************  

CITIRANO IZ ODGOVORA SPRAŠEVALCA: 

(Kar ena tam, to pa ne bo drţalo. Bodisi je še vedno ločni veznik in vejica se pa ne seli kar 

tako gor in dol. Od kje pa naj bi to pravilo izviralo? V SP nisem videla česa podobnega ... 

Hvala vseeno za trud vsem.) 

*************************************************************************** 

ODZIV ―KAR ENE TAM‖ NA CITIRANO:Jaz res ne vem zakaj sprašujejš, če pa itak veš 

vse. Pri BODISI velja isto pravilo kot pri vezniku IN. Če IN in pa KER stojita skupaj v 

stavku, je PRED IN VEDNO vejica. Se mi pa ne ljubi iskati po strokovni literaturi, kje to 

piše, da bi ti navedla točno stran. Ampak tako je 

*************************************************************************** 
 

"na pomoč, vejica" 

Kar ena tam, to pa ne bo drţalo. Bodisi je še vedno ločni veznik in vejica se pa ne seli kar 

tako gor in dol. Od kje pa naj bi to pravilo izviralo? V SP nisem videla česa podobnega ...  

Hvala vseeno za trud vsem. 

*************************************************************************** 

CITAT SPRAŠEVALCA: 

(Kar ena tam, to pa ne bo drţalo. Bodisi je še vedno ločni veznik in vejica se pa ne seli kar 

tako gor in dol. Od kje pa naj bi to pravilo izviralo? V SP nisem videla česa podobnega ...  

Hvala vseeno za trud vsem.) 

***************************************************************************

ODZIV »KAR ENE TAM NA CITAT«: 

Očitno boš morala pravopis malo bolj natančno brati. V SP 2003 na strani 39 (Posebnosti) 

piše namreč: Kadar prideta skupaj priredni in poredni veznik pred vmesnim odvisnikom, 

pišemo vejico samo pred pred prvim veznikom: Pridem sam, in če bo le mogoče, pripeljem še 

koga. - Votlina je bila suha, in ker je ne doseže nobena sapica, tudi topla. 

*************************************************************************** 
 

ODZIV SPRAŠEVALCA: 

Tale stavek mi pa res ni dal miru.  
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No, in sem ugotovila naslednje. Odrasli ne marajo iger bodisi ker nimajo ţivcev zanje bodisi 

ker se počutijo neumne ob otroški igri.  

V tem stavku sta zdruţena vzročni odvisnik in ločno priredje. Da bo stavek najbolj 

funkcionalen in razumljiv, bi jaz napisala takole:  

Odrasli ne marajo iger, ker bodisi nimajo živcev zanje bodisi se počutijo neumne ob otroški 

igri. Tako se ohrani struktura stavka in se poveča razumljivost. 

***************************************************************************

ODZIV OBISKOVALCA FORUMA: 

bodisi je zame v knjiţnem jeziku arhaizem 

***************************************************************************

ODZIV SPRAŠEVALCA NA ODGOVOR ―KAR ENE TAM‖: 

Kar ena tam, oprosti, res nisem podrobno prebrala SP. Imaš prav.Hvala ti za pomoč. 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,6465865> 

___________________________________________________________________________ 

MAŠILA 

19. MINUTE ZA JEZIK [prepis tonskega zapisa N. K.] 

Ja kar nekaj bi se jih še našlo še tudi evo, a ne, to se pogosto pojavlja, pač se tudi pogosto 

pojavlja. Ampak velja, vsi ti izrazi so povezani z govorom. Takrat, ko ima, mora tvorec 

besedila prenesti svoje besedilo, takrat ima teţave. In potem si vzame čas za premislek, da 

lahko nadaljuje s tem, kar ţeli povedati. In v tem vmesnem času, ko razmišlja o tem, kar naj 

bi povedal, si pomaga z vmesnimi mašili kot so; pač mislim, da bi bilo to zanimivo morda bil 

bilo tako bolje zanimivo vprašanje ipd. Bistvo stilistike je v moţnosti izbire jezikovnih 

sredstev. Nekatere besede so stilno nevtralne, nekatere so stilno zaznamovane in imajo neko 

dodatno, neko drugačno vrednost. Te besede lahko govorci namerno izberejo stilno 

zaznamovane. Lahko so pogovorne, narečne, zastarele, mladi izbirajo med besedami, ki so 

všečne mladim. In zato je teţko govoriti pri teh besedah, ali gre za prav ali narobe. Bolj bi 

rekla, da gre za neko primerno izbiro oziroma med razmerjem, ki ga mora najti govorec med 

pogovornim in knjiţnim, med pisnim in govorjenim, če gre za prevod med prevodom in 

izvirnikom ipd. Ko nas neka beseda ali besedna zveza tako močno zmoti, da zaradi 

prepogostega pojavljanja začnejo poslušalci šteti, kako pogosto se neka beseda pojavi, takrat 

govorimo o t. i. mašilih. Slovar in Pravopis pogost te izraze označujeta kot izraze ekspresivne 

rabe in tudi dovoljene ali neobčevalne rabe. Tako recimo, če pogledava dva izraza, morda; 

pač in pa itak. Pač lahko pomeni pač tako je, to pomeni, da se sprijaznimo z danimi dejstvi ali 
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pa pomeni neko ponovno trditev prej nasprotovanega npr ni bil strokovnjak pač pa je bil 

dober znanstvenik. Pri itak, gre za občevalno, kar pomeni, da gre za poudarjanje nekega 

znanega dejstva in potem ne potrebuje neke nadaljnje razlage. V, neka nadgradnja oziroma 

neka  nadrejena sopomenka tega je zveza tako in tako. Slovar in pravopis imata dva zgleda 

Ostani še, vlak si itak ţe zamudil ali pa Toča je uničila ţe itak revne posevke. Drugače pa je ta 

izraz itak zelo razširjen izraz  med mladimi. Tako pogosto lahko slišite, če se sprehajate: A 

greš na ţur? Itak, da. Ali si naredil izpit? Itak, da ne. Ali pa itak, vsepovsod je itak. In ta itak 

je zašel tudi v oglasna sporočila ali pa v medije in potem taka beseda nekaj časa še ţivi nato 

pa izgine in se pojavi nova beseda. Besede so lahko izraz osebnega stila nekega govorca, tako 

lahko slišimo vendarle ko hoče nekdo neko dodatno razloga polega nečesa, kar je ţe bilo 

povedano ipd. Predvsem pa se moramo za nastop pred občinstvom dobro pripraviti in če nam 

uide kakšen pač ali »m« nam ne bo nihče zameril, itak da ne. 

<http://tvslo.si/#ava2.123734588;;> 

20. AL'PRAV SE PIŠE 

Mašila so besede, ki nezadovoljivo nadomeščajo kaj... Kako se takim besedam še lahko 

reče? Rada bi kaj poiskala o tem, pa pod besedo mašila ni nič kaj za dobiti. Prosim, če 

ima kdo kaj o tem, če mi lahko napiše, kje naj iščem. Hvala in lp Aleksand 

23.03.04 12:15  

ODGOVOR 1:  

Temu bi lahko rekli tudi balast 

***************************************************************************

ODGOVOR 2: 

Nekatera mašila so sicer medmeti, če se ne motim 

SPLETNI NASLOV: 

<http://med.over.net/forum5/read.php?125,2540612>  



 154 

PRILOGA 3. 

Anketa o lastnostih jezikovnih kotičkov-1. Del 

Sem študentka slovenistike na Univerzi v Novi Gorici. V sklopu diplomske naloge z 

naslovom ―Primerjava izbranih jezikovnih svetovalnic in preverba skladnosti, stališč do 

posameznih značilnosti svetovalnic v stroki in pri uporabnikih‖ izvajam anketo, s katero 

skušam ugotoviti, kaj od jezikovnih kotičkov pričakujejo potencialni uporabniki. Anketa je 

razdeljena na dve podanketi. V prvi anketi so splošna vprašanja, v drugi pa so vprašanja 

vezana na konkretne kotičke. Prosimo vas, da odgovorite na vprašanja oziroma da pri trditvah 

označite, v kolikšni meri se s posamezno trditvijo strinjate oziroma ne strinjate. Izpolnjevanje 

vam bo vzelo pribliţno dvajset minut. Za dodatne informacije in vprašanja se lahko obrnete 

name (nikar.87@gmail.com) ali na mojega mentorja (rok.zaucer@ung.si). Hvala za 

sodelovanje. Nika Rutar 

1. starost  

ustrezno označite 

 19-24  

 25-30  

 31-36  

 37-  

2. stopnja izobrazbe  

Označite tisto stopnjo izobrazbe, ki ste jo zaključili (razen pri dopolnilni tretji vrstici). 

 osnovna šola  

 srednja šola  

 višješolska ali visokošolska diploma  

 magisterij ali doktorat znanosti  

 Drugo:  

trenutno sem študent  

 da  

 ne  

3. Ali poznate kakšen jezikovni kotiček?  
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Odkljukajte tiste, za katere ste ţe slišali ali jih videli. Če poznate kakšnega, ki ni naveden, ga 

navedite v polju ob moţnosti ‗Drugo‘. 

 ŠUSS (splet)  

 Al‘ prav se prav piše …? (Med. over. net, splet)  

 o Jezikovna svetovalnica (Znanstvenoraziskovalni center SAZU, splet)  

 Jezikovni kotiček (časopis Delo)  

 Jezikovni svetovalni servis (Radio Slovenija)  

 o Minuta za jezik (časopis Primorske novice)  

 Minute za jezik (TV Slovenija)  

 ŠUSS (splet)  

 Jezikovno svetovalni serivis (Radio)  

 Drugo:  

4. Ali kakšne jezikovne kotičke uporabljate tudi sami (bodisi ali kot spraševalec bodisi ali 

samo kot bralec/poslušalec/gledalec)?  

Ustrezno označite 

 da, pogosto  

 da, občasno  

 da, redko  

 ne, nikoli  

5. Po mojem mnenju morajo jezikovni kotički oziroma odgovori na jezikovna vprašanja 

bralca spodbujati k razmišljanju, ne da mu samo povejo, kaj je prav.  

Označite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate. 

 
1 2 3 4 5 

 

se močno strinjam  

Izberite vrednost od 1,se močno strinjam , do 

5,se sploh ne strinjam,. 
     

se sploh ne 

strinjam 
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6. Po mojem mnenju mora odgovor predvsem povedati, kaj je ustrezno v knjiţni slovenščini, 

medtem ko je razlaganje neknjiţnih/pogovornih/narečnih različic in odnosa med obojimi manj 

pomembno.  

Označite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate. 

 
1 2 3 4 5 

 

se močno strinjam 

Izberite vrednost od 1,se močno strinjam, do 

5,se sploh ne strinjam,. 
     

se sploh ne 

strinjam 

7. Če ob konkretnem primeru sprašujem po tem, ali naj uporabljam moţnost A ali moţnost B, 

se mi ne zdi prav, da mi namesto opredelitve do mojih dveh moţnosti odgovor samo ponudi 

tretjo moţnost, ne razloţi pa mi ozadja mojih dveh moţnosti. (Npr. če sprašujem, ali je bolje 

‗iz Hrvaške‘ ali ‗s Hrvaške‘, mi odgovor ponudi moţnost ‗s Hrvaškega‘, vendar mi ne utemlji, 

zakaj naj bi bila ta izbira boljša od mojih.)  

Označite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate. 

 
1 2 3 4 5 

 

se močno strinjam  

Izberite vrednost od 1,se močno strinjam , do 

5,se sploh ne strinjam,. 
     

se sploh ne 

strinjam 

8. V odgovoru morajo biti vse dvojnice obravnavane enakovredno. Na primer: če se odgovor 

izreka o tem, ali je prav ‗oljčno‘ ali ‗olivno‘ olje, ali pa o tem, ali je prav ‗karkoli‘ ali ‗kar 

koli‘, naj predstavi izvor, nastanek in rabo obeh različic, ne samo tiste, ki jo predlaga kot 

pravilno.  

Označite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate. 

 
1 2 3 4 5 

 

se močno strinjam 

Izberite vrednost od 1,se močno strinjam, do 

5,se sploh ne strinjam,. 
     

se sploh ne 

strinjam 

9. Ni potrebno, da so v odgovoru vse dvojnice obravnavane enakovredno. Na primer: če se 

odgovor izreka o tem, ali je prav ‗oljčno‘ ali ‗olivno‘ olje, ali pa o tem, ali je prav ‗karkoli‘ ali 

‗kar koli‘, naj pove, katera je pravilna. Če predstavlja izvor, nastanek in rabo, pa je dovolj, da 

to predstavi za tisto besedo, ki jo predlaga kot pravilno.  
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Označite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate. 

 
1 2 3 4 5 

 

se močno strinjam 

Izberite vrednost od 1,se močno strinjam, do 

5,se sploh ne strinjam,. 
     

se sploh ne 

strinjam 

10. Prav je, da jezikovni kotički oziroma odgovori na jezikovna vprašanja svoje trditve 

podkrepijo z viri (npr. Slovenski pravopis, Slovar slovenskega knjiţnega jezika itd.)  

Označite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate. 

 
1 2 3 4 5 

 

se močno strinjam 

Izberite vrednost od 1,se močno strinjam, do 

5,se sploh ne strinjam,. 
     

se sploh ne 

strinjam 

11. Bolje je, če se jezikovni kotički oziroma odgovori na jezikovna vprašanja za podkrepitev 

svojih trditev ne zanašajo samo na osnovne vire (npr. Slovenski pravopis, Slovar slovenskega 

knjiţnega jezika itd.), ampak omenjajo ugotovitve iz čim širšega nabora virov.  

Označite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate. 

 
1 2 3 4 5 

 

se močno strinjam 

Izberite vrednost od 1,se močno strinjam, do 

5,se sploh ne strinjam,. 
     

se sploh ne 

strinjam 
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Anketa o lastnostih jezikovnih kotičkov – 2. del (a) 

Na spodnjih povezavah sta dva odgovora (eden za branje, drugi za poslušanje), ki odgovarjata 

na isto vprašanje. Prosim, da kliknete na povezavi in odgovora preberete oz. poslušate. Spodaj 

bo sledilo nekaj vprašanj o vašem mnenju glede odgovorov. 

o ODGOVOR 1- http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-

prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/ (posnetek si oglejte od 0:21 do 03:40 

minute; ţal je moţno, da se vam bo na začetku odvrtel 15-sekundni oglas)  

o ODGOVOR 2- http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-

000126.html  

1. (a) Kateri odgovor je po vašem mnenju v celoti gledano boljši, katerega bi rajši 

dobili kot odgovor, če bi vprašanje postavili vi? Ustrezno označite.  

o ODGOVOR 1-http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-

prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/ 0:21-03:40)  

o ODGOVOR 2- http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-

000126.html  

o odgovora sta po mojem mnenju enako dobra  

2. (a) Kateri odgovor po vašem mnenju svoje odločitve bolje argumentira, ponudi 

boljšo razlago?  

ustrezno označite 

o ODGOVOR 1- http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-svetovalni-servis-gost-

prof-dr-marko-stabej/ava2.131475448/ 0:21-03:40  

o ODGOVOR 2- http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-

000126.html  

o odgovora sta po mojem mnenjui enako dobra  

3. (a) Pri odgovoru 1 se mi zdi, da podaja predvsem oceno, kaj je prav oziroma 

narobe, vsebine problema in razlogov za pravilnost/nepravilnost pa ne razloţi dovolj.  

Označite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate. 

 
1 2 3 4 5 

 

se močno strinjam 

Izberite vrednost od 1,se močno strinjam,      

se ploh ne 

strinjam 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftvslo.si%2Fpredvajaj%2Fjezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej%2Fava2.131475448%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFN8yhsrf_uZoCKPvVrke2Tup5MvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftvslo.si%2Fpredvajaj%2Fjezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej%2Fava2.131475448%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFN8yhsrf_uZoCKPvVrke2Tup5MvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww2.arnes.si%2F%7Elmarus%2Fsuss%2Farhiv%2Fsuss-arhiv-000126.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0u62juUbTpgX-U4wNApAQqViDjg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww2.arnes.si%2F%7Elmarus%2Fsuss%2Farhiv%2Fsuss-arhiv-000126.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0u62juUbTpgX-U4wNApAQqViDjg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftvslo.si%2Fpredvajaj%2Fjezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej%2Fava2.131475448%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFN8yhsrf_uZoCKPvVrke2Tup5MvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftvslo.si%2Fpredvajaj%2Fjezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej%2Fava2.131475448%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFN8yhsrf_uZoCKPvVrke2Tup5MvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww2.arnes.si%2F%7Elmarus%2Fsuss%2Farhiv%2Fsuss-arhiv-000126.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0u62juUbTpgX-U4wNApAQqViDjg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww2.arnes.si%2F%7Elmarus%2Fsuss%2Farhiv%2Fsuss-arhiv-000126.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0u62juUbTpgX-U4wNApAQqViDjg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftvslo.si%2Fpredvajaj%2Fjezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej%2Fava2.131475448%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFN8yhsrf_uZoCKPvVrke2Tup5MvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftvslo.si%2Fpredvajaj%2Fjezikovni-svetovalni-servis-gost-prof-dr-marko-stabej%2Fava2.131475448%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFN8yhsrf_uZoCKPvVrke2Tup5MvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww2.arnes.si%2F%7Elmarus%2Fsuss%2Farhiv%2Fsuss-arhiv-000126.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0u62juUbTpgX-U4wNApAQqViDjg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww2.arnes.si%2F%7Elmarus%2Fsuss%2Farhiv%2Fsuss-arhiv-000126.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0u62juUbTpgX-U4wNApAQqViDjg
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do 5,se ploh ne strinjam,. 

4. (a) Pri odgovoru 2 se mi zdi, da podaja predvsem oceno, kaj je prav oziroma 

narobe, vsebine problema in razlogov za pravilnost/nepravilnost pa ne razloţi dovolj.  

Označite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate. 

 
1 2 3 4 5 

 

se močno strinjam 

Izberite vrednost od 1,se močno strinjam, 

do 5,se sploh ne strinjam,. 
     

se sploh ne 

strinjam 

5. (a) Kateri odgovor se vam glede na dolţino, zdi prijaznejši do poslušalca/bralca? 

ustrezno označite 

o ODGOVOR 1  

o ODGOVOR 2  

o OBA ENAKO  

6.(a) Kaj vam je bliţje, poslušanje odgovorov na jezikovna vprašanja po radiu ali 

branje odgovorov na jezikovna vprašanja na zaslonu?  

ustrezno označite 

o poslušanje odgovorov po radiu  

o branje odgovorov na zaslonu  

o oboje enako  

Anketa o lastnostih jezikovnih kotičkov – 2. del (b) 

Na spodnjih povezavah sta dva odgovora (eden za branje, drugi za gledanje), ki odgovarjata 

na isto vprašanje. Prosim, da kliknete na povezavi in odgovora preberete oz. pogledate. 

Spodaj bo sledilo nekaj vprašanj o vašem mnenju glede odgovorov. 

o ODGOVOR 1- http://tvslo.si/#ava2.131410697;; ((posnetek si oglejte od 

začetka do 03:27 minute; ţal je moţno, da se vam bo na začetku odvrtel 15-

sekundni oglas)  

o ODGOVOR 2- http://med.over.net/forum5/read.php?125,2542074  

2. (b) Kateri odgovor po vašem mnenju svoje odločitve bolje argumentira, ponudi 

boljšo razlago?  

ustrezno označite 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftvslo.si%2F%23ava2.131410697&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbuLEyPkJ38cWdC5U05WXiJV2C_A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmed.over.net%2Fforum5%2Fread.php%3F125%2C2542074&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHluvRe8Q7L54kIOoDwT2DJtYpYAg
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o ODGOVOR 1- http://tvslo.si/#ava2.131410697;; (do 03:27))  

o ODGOVOR 2- http://med.over.net/forum5/read.php?125,2542074  

o odgovora sta po mojem mnenju enako dobra  

1. (b) Kateri odgovor je po vašem mnenju v celoti gledano boljši, katerega bi rajši 

dobili kot odgovor, če bi vprašanje postavili vi? Ustrezno označite.  

o ODGOVOR 1- http://tvslo.si/#ava2.131410697;; (do 03:27)  

o ODGOVOR 2- http://med.over.net/forum5/read.php?125,2542074  

o odgovora sta po mojem mnenju enako dobra  

3 (b) Pri odgovoru 1 se mi zdi, da podaja predvsem oceno, kaj je prav oziroma narobe, 

vsebine problema in razlogov za pravilnost/nepravilnost pa ne razloţi dovolj.  

Označite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate. 

 
1 2 3 4 5 

 

se močno strinjam 

Izberite vrednost od 1,se močno strinjam, 

do 5,se sploh ne strinjam,. 
     

se sploh ne 

strinjam 

4 (b) Pri odgovoru 2 se mi zdi, da podaja predvsem oceno, kaj je prav oziroma narobe, 

vsebine problema in razlogov za pravilnost/nepravilnost pa ne razloţi dovolj.  

Označite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate. 

 
1 2 3 4 5 

 

se močno strinjam 

Izberite vrednost od 1,se močno strinjam, 

do 5,se sploh ne strinjam,. 
     

se sploh ne 

strinjam 

5 (b) Kateri odgovor se vam glede na dolţino, zdi prijaznejši do poslušalca/bralca?  

ustrezno označite  

o ODGOVOR 1  

o ODGOVOR 2  

o OBA ENAKO  

6 (b) Kaj vam je bliţje, branje odgovorov na jezikovna vprašanja na zaslonu ali 

gledanje odgovorov na jezikovna vprašanja po televiziji  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftvslo.si%2F%23ava2.131410697&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbuLEyPkJ38cWdC5U05WXiJV2C_A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmed.over.net%2Fforum5%2Fread.php%3F125%2C2542074&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHluvRe8Q7L54kIOoDwT2DJtYpYAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftvslo.si%2F%23ava2.131410697&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbuLEyPkJ38cWdC5U05WXiJV2C_A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmed.over.net%2Fforum5%2Fread.php%3F125%2C2542074&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHluvRe8Q7L54kIOoDwT2DJtYpYAg
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o gledanje odgovorov po televiziji  

o branje na zaslonu  

o oboje enako  

 

 

 


