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Korpusni pristop omogo~a neposredno primerjavo obstoje~ih jezikovnih pravil in njihovo
udejanjanje v jezikovni rabi. Tovrsten zdru`eni pogled na normo in rabo lahko jezikovnemu uporabniku
ponudi marsikaj novega, vendar samo v primeru, da je primerjava izvedena na pregleden, konsistenten
in razumljiv na~in. Prispevek predstavlja mo`nosti sopostavitve korpusnih in normativnih podatkov, ki
so preizku{ene pri rezultatih projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku: leksikonu besednih oblik
Sloleks, portalu Slogovni priro~nik in Pedago{kem slovni~nem portalu.

Sporazumevanje v slovenskem jeziku, Sloleks, Slogovni priro~nik, Pedago{ki slovni~ni portal,
norma in raba

Corpus-driven approaches allow for immediate comparison of standardised language and language
use. This compact and simultaneous overview of language norm and use provides users with a number
of new possibilities, but only if the comparison is clear, consistent and understandable. The paper
presents different means of contrasting normative and corpus-driven data. These resources have been
implemented in the results of the project Communication in Slovene: the »Sloleks« lexicon of inflected
forms, the »Style Manual«, and the »Pedagogical Grammar Portal«.

communication in Slovene, Sloleks, Manual of Style, Pedagogical Grammar Portal, language norm
and use

1 Uvod

V sklopu projekta Sporazumevanje v
slovenskem jeziku (SSJ) je med leti 2008 in
2013 potekala priprava raznovrstnih jeziko-
slovnih podatkovnih zbirk, virov in jezikov-
nih tehnologij.1 Za vse projektne aktivnosti
velja, da so izrazito korpusnojezikoslovne,
usmerjene na eni strani v gradnjo in jezi-
koslovno ozna~evanje novih korpusnih virov,
na drugi pa v razvoj postopkov za uporabo

korpusnih podatkov pri pripravi sodobnih
spletnih jezikovnih virov za sloven{~ino.

V tem prispevku se osredoto~amo na tri
projektne rezultate: leksikon besednih oblik
Sloleks, portal Slogovni priro~nik in Peda-
go{ki slovni~ni portal. Vse tri zdru`uje dej-
stvo, da se na tak ali druga~en na~in soo~ajo z
vpra{anjem sopostavitve podatkov o stan-
dardni in nestandardni jezikovni rabi v
sodobni (pisni) sloven{~ini.2 Korpusni pristop
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1 Ve~ o rezultatih na www.sloven{~ina.eu. Projekt sta financirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za
izobra`evanje, znanost, kulturo in {port.

2 Pri vseh projektnih rezultatih je »standardna« jezikovna raba, ki je skladna z obstoje~im jezikovnim
predpisom, »nestandardna« pa raba, ki od predpisa na tak ali druga~en na~in odstopa. Tak{no poimeno-
vanje, kljub temu da je v delnem neskladju z obstoje~imi praksami v jezikoslovju, namre~ najbolje ustreza
novopripravljenim jezikovnim virom. O odlo~itvi v tem prispevku ne polemiziramo, predvidena pa je
razlaga v drugi literaturi.



omogo~a neposredno primerjavo obstoje~ih
jezikovnih pravil in njihovo udejanjanje v
jezikovni rabi. Tovrsten zdru`eni pogled na
normo in rabo lahko jezikovnemu uporabniku
ponudi marsikaj novega, vendar samo v pri-
meru, da je primerjava izvedena na pregle-
den, konsistenten in razumljiv na~in.

V prispevku pojasnjujemo, kako na{teti
trije viri odgovarjajo na omenjeni izziv sopo-
stavitve informacij, pri ~emer se sklicujemo
na korpuse, ki so izvor jezikovnih podatkov.
Gre za pisni korpus Gigafida (Logar Berginc
idr. 2012), govorni korpus GOS (Verdonik,
Zwitter Vitez 2010) in [olar, korpus besedil,
ki so jih u~enci napisali pri {olskem pouku
(Rozman idr. 2012). Vsi trije korpusi so kot
rezultati projekta SSJ prosto dostopni na sple-
tu, kar seveda velja tudi za leksikon Sloleks,
Slogovni priro~nik in Pedago{ki slovni~ni
portal (za spletne naslove gl. seznam litera-
ture).

2 Leksikon besednih oblik Sloleks

Leksikon besednih oblik Sloleks3 je ob-
se`na podatkovna baza, ki ima znotraj pro-
jekta SSJ dve zelo razli~ni, a tesno povezani
vlogi. Po eni strani je leksikon besednih oblik
namenjen uporabi v jezikovnotehnolo{kih
aplikacijah, kot sta lematizator in oblikoslov-
ni ozna~evalnik,4 ki za ozna~evanje korpu-
snih besedil s podatki o lemi, besedni vrsti in
drugih jezikoslovnih lastnostih poleg infor-
macij iz ro~no ozna~enega u~nega korpusa
upo{tevata tudi informacije iz obstoje~ega
leksikona besednih oblik. Po drugi strani je
leksikon namenjen neposredno ~love{kim
uporabnikom, bodisi kot spletni »slovar« z
informacijami glede pregibanja besed v slo-
venskem jeziku, bodisi kot osrednja podat-
kovna baza spletnega portala Slogovni pri-
ro~nik.

Leksikon Sloleks trenutno vsebuje nekaj
ve~ kot 100.000 leksikonskih enot. Zapisan je
v formatu Lexical Markup Framework

(LMF), ki omogo~a, da vsaki leksikonski
enoti oz. katerikoli izmed njenih oblik poleg
oblikoslovnih lastnosti pripi{emo poljubno
{tevilo dodatnih informacij. Leksikon Sloleks
tako poleg podatkov o oblikoslovnih last-
nostih osnovne in pregibnih oblik, pogostosti
pojavljanja v korpusu Gigafida in morebitnih
povezanih leksikonskih enotah vsebuje tudi
podatke o normativni zaznamovanosti oblik
glede na trenutno veljavni pravopisni stan-
dard.

Normativni podatki so v leksikonu besed-
nih oblik zabele`eni v atributu norma, in sicer
na ravni leme (~e je nestandardna `e osnovna
oblika besede) ali posamezne oblike (~e je
nestandardna zgolj katera izmed oblik sicer
standardne leme). Atribut norma lahko nato
zavzame vrednost nestandardno (za oblike,
ki niso v skladu s trenutnim pravopisnim
standardom), variantno (za ve~ oblik, ki so v
skladu s trenutnim pravopisnim standardom)
ali nejasno (za oblike, kjer norma ni jasno
dolo~ljiva zaradi neskladij med pravopisnimi
pravili in pravopisnim slovarjem). Odsotnost
normativne oznake pomeni, da je oblika stan-
dardna, torej normativno nezaznamovana.

^eprav je informacija o vseh variantnih
zapisih oblik sicer dragocena tudi z vidika
zagotavljanja ~im ve~je natan~nosti strojnega
ozna~evanja besednih oblik, kakr{ne se po-
javljajo v realni sodobni sloven{~ini, imajo
eksplicitni podatki o njihovi normativni
zaznamovanosti zgolj jezikovnopriro~ni{ko
namembnost, saj jih lematizator in ozna~e-
valnik pri ozna~evanju korpusnega besedi{~a
ne pripisujeta. Slika 1 tako prikazuje primer
leksikonske enote, kakr{no najdemo v splet-
nem vmesniku leksikona Sloleks, ki prika-
zuje enake informacije kot izhodi{~na baza v
formatu LMF, le na preglednej{i in uporab-
niku prijaznej{i na~in. Vmesnik poleg tega
vsebuje {e hiperpovezave na konkordance
vseh ali posameznih oblik v korpusu Gigafida
ter povezave med posameznimi enotami zno-
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3 Leksikon je v obliki spletnega iskalnika dostopen na http://www.slovenscina.eu/sloleks, ve~ o njegovi
zasnovi pa v Arhar: 2009.

4 Dostopno na http://ozna~evalnik.sloven{~ina.eu/, ve~ v Gr~ar, Krek in Dobrovoljc: 2012.



traj samega leksikona. Normativni podatki so
prikazani s kombinacijo barvnih ozna~eval-
cev (modro-standardno proti sivemu-nestan-
dardnemu) oz. opisnega kvalifikatorja vari-
antno v primeru ve~ standardnih (modrih)
oblik z identi~nimi lastnostmi. Barvno razli-
kovanje je razlo`eno tudi v legendi v desnem
zgornjem kotu vsake leksikonske enote.

3 Slogovni priro~nik

Leksikon besednih oblik je poleg korpusa
Gigafida obenem tudi osrednja podatkovna
zbirka spletnega portala Slogovni priro~nik,5

ki uporabnikom slovenskega jezika prina{a
objektivne informacije o konkretnih jezikov-
nih zadregah, ne da bi ti za uporabo ali razu-
mevanje potrebovali specialisti~no jeziko-
slovno znanje. Portal jim omogo~a, da z
vnosom konkretnih iskalnih pogojev o dolo-
~enem problemu pridobijo vse potrebne
podatke, da lahko z njim sami in v relativno
kratkem ~asu sprejmejo objektivizirano jezi-
kovno odlo~itev. Vsebina sloni na seznamu
700 jezikovnih zadreg z razli~nih jezikovnih

ravnin: pravopis, pravore~je, oblikoslovje,
besedotvorje, besedi{~e, skladnja, besedilo in
razno.

Kot alternativni na~in opisa jezika, vezan
na jezikovnotehnolo{ko ogrodje, je priro~nik
v veliki meri vezan na dihotomijo med
standardnim in nestandardnim. Eksplicirane
normativne informacije se (poleg inherentnih
normativnih informacij v leksikonu besednih
oblik) v Slogovnem priro~niku pojavljajo v
treh oblikah, in sicer v:

– normativnih informacijah v kratkem
odgovoru,

– informacijah o jezikovnem standardu
znotraj dolgega odgovora in

– povezavah na zunanje kodifikacijske vire.

Pri vseh treh sekcijah znotraj priro~nika
so podane informacije o jezikovnem standar-
du, vendar na razli~ne na~ine. Medtem ko so
informacije v t. i. kratkem odgovoru pred-
vsem jedrnate in namenjene hitri samopomo-
~i pri jezikovnih odlo~itvah, se t. i. dolgi
odgovor osredoto~a predvsem na dihotomijo
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Slika 1: Prikaz leksikonske enote za samostalnik h~i v spletnem vmesniku leksikona besednih oblik
Sloleks

5 Dostopno na http://slogovni.slovenscina.eu/, ve~ v Krek 2012.



med rabo in standardom. Zadnji del odgovo-
ra, sekcija Za navdu{ence, je namenjen vsem,
ki `elijo o dolo~eni zadregi izvedeti ve~,
predvsem iz veljavnega in zgodovinskega
predpisa.

3.1 Kratki odgovor
Vsako geslo na portalu tako poleg sta-

ti~nega dela v obliki dolgega odgovora in
povezav na zunanje vire vsebuje dinami~ni,
kratki odgovor, ki s kombinacijo grafa in
njegovega kratkega opisa prikazuje statisti~ne
podatke o jezikovni rabi za konkretne oblike,
ki jih je vstopni mehanizem prepoznal kot
relevantne za govor~evo trenutno zadrego.
Kratki odgovor je sestavljen iz besedila v for-
matu XML, ki deluje kot univerzalni meha-
nizem, s katerim lahko opi{emo statisti~no
stanje pri vseh mo`nih kombinacijah stan-
dardnih ali nestandardnih oblik pri dolo~eni
kategoriji (Krek 2012: 227). To omogo~a, da
kratki odgovor vedno odseva realno stanje v
jeziku v razmerju rabe do standarda. Ob
vsakr{ni posodobitvi besedilnega korpusa, ki
slu`i kot podstat slogovnega priro~nika, se
morebitne spremembe v jeziku, ki jih korpus
registrira, takoj prika`ejo na grafu in v sprem-
ljajo~em opisu.

Za pravilno delovanje dinami~nega dela je
tako klju~na povezava z leksikonom besednih

oblik, ki portalu poleg podatkov o pogost-
nosti oblik v besedilnem korpusu Gigafida
zagotavlja {e podatke o njihovi normativni
(ne)zaznamovanosti. Slika 2 prikazuje, kako
je normativna zaznamovanost na grafu prika-
zanih podatkov ozna~ena barvno (analogno s
spletnim vmesnikom za Sloleks so standard-
ne oblike ozna~ene z modro in nestandardne s
sivo barvo, oblike z oznako nejasno pa so
obarvane rumeno), pomen obarvanih stolpcev
pa je vedno natan~no pojasnjen tudi v krat-
kem odgovoru nad njimi.

3.2 Dolgi odgovor

Za razliko od kratkega je dolgi odgovor, ki
je zapisan v standardnem formatu HTML,
stati~en, kar pomeni, da ga lahko osve`ujemo
le z ro~nim spreminjanjem HTML-kode in
vsebine. Dolgi odgovor podaja naslednje in-
formacije:

– podatke o jezikovnem standardu,

– podatke o rabi,

– sistemske opredelitve razmerja standard –
raba,

– povezave: povezave na zunanje vire; po-
ljudne razlage strokovnih terminov, rab-
ljenih v dolgem odgovoru; povezave do
spiskov besed, ki spadajo v isto problem-
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Slika 2: Primer kratkega odgovora na spletnem portalu Slogovni priro~nik za iskalni pogoj Z otroki ali z
otroci?



sko kategorijo (in so v leksikonu besednih
oblik ozna~ene z isto oznako),

– jezikovnosistemske podatke, ki pojasnju-
jejo ozadje jezikovne zadrege (pri jezikov-
nih zadregah, pri katerih je to mogo~e),

– etimolo{ke in zgodovinskoslovni~ne osvet-
litve,

– morebitna opozorila,

– problemskospecifi~ne informacije.

Namen dolgega odgovora je torej ta, da
poda podrobnej{e, strokovne in argumenti-
rane informacije o danem jezikovnem pro-
blemu, isto~asno pa uporabnika opremi {e z
informacijami o drugih dostopnih virih, ki so
mu lahko kakorkoli v pomo~, obenem pa

slu`i kot ogledalo jezikovnega predpisa in
varovalka pri nereprezentativnih kodifikacij-
skih dolo~ilih v jezikovnem standardu.

3.3 Za navdu{ence

Zadnji del dolgega odgovora je sestavljen
iz zbranih hiperpovezav na digitalizirane
kodifikacijske priro~nike, kjer lahko uporab-
niki pridobijo teoreti~no ozadje o dolo~eni
jezikovni zadregi. Zajeti so vsi kodifikacijski
viri, ki so prosto dostopni, hiperpovezave pa
ka`ejo neposredno na relevantna poglavja, ki
so tudi poimenovana. Vklju~en je tudi Goog-
lov iskalni modul, s katerim lahko uporabniki
i{~ejo po starej{ih virih (starih pravopisih in
slovnicah), ki so bili digitalizirani. Nabor

Simpozij OBDOBJA 32

23

Slika 3: Dolgi odgovor za problem tvorbe svojilnih pridevnikov iz mo{kih imen, ki se kon~ajo na
govorjeni r

Slika 4: Rubrika Za navdu{ence s povezavami na zunanje kodifikacijske vire



virov je odvisen od tehni~ne obdelave in pa
od avtorskih pravic – predvsem od slednjega
vpra{anja je odvisno, s kak{no hitrostjo se bo
fond virov dopolnjeval.

4 Pedago{ki spletni portal
Pedago{ki spletni portal6 je za razliko od

Slogovnega priro~nika namenjen za uporabo
pri pou~evanju oz. u~enju sloven{~ine. Ciljni
uporabniki portala so u~enci zadnje triade
osnovnih {ol in dijaki vseh vrst srednjih {ol.
Teme, ki jih portal predstavlja, so neposreden
odgovor na jezikovne te`ave, identificirane v
korpusu [olar – torej jezikovne napake, ki se
pojavljajo v {olskih besedilih, primarno spi-
sih in esejih, napisanih v ~asu {olskega pouka
(Rozman idr. 2012).

Portal sestavljajo interaktivna slovni~na
poglavja, pripravljena na osnovi podatkov iz
besedilnih korpusov.7 Kot je `e bilo izpostav-
ljeno (Krek, Arhar 2010; Kosem idr. 2012), je
zdru`evanje pedago{kega in korpusnega
pogleda na jezik svojevrsten izziv, ki pa pri-
na{a s seboj {tevilne nove mo`nosti. Med
najpomembnej{imi so: (I) uporaba izklju~no
avtenti~nega jezikovnega gradiva, (II) upo{te-
vanje realne distribucije jezikovnih pojavov,
(III) zdru`evanje dihotomij, ki povzro~ajo
nerealno parcialen pogled na jezik (pisni vs.

govorjeni jezik, standardno vs. nestandardno,
norma vs. raba, vseslovensko vs. regionalno).

Ker je portal namenjen uporabi v {olski
situaciji, pri predstavitvi jezikovnih pravil
vedno sledi obstoje~i jezikovni normi. Mogo-
~e pa je ob zglede, ki jezikovnim pravilom
sledijo, postaviti tudi primere rabe, ki od
pravil odstopajo. Tak{na sopostavitev se upo-
rablja v primerih, opisanih v nadaljevanju.

4.1 Tipi~ne napake
Pri predstavitvi jezikovnih napak, zna~il-

nih za v poglavju obravnavano jezikovno
te`avo, in pri nadaljnjem opisu ter katego-
rizaciji teh napak se uporabljajo primeri rabe
iz korpusa [olar. Napake so v besedilu ozna-
~ene z rde~o barvo, popravljena razli~ica
prina{a zeleno barvo, kar prikazuje Slika 5.

Zgledi, ki vsebujejo tipi~ne napake, se na
spletnem pedago{kem portalu uporabljajo
tudi pri nekaterih vrstah slovni~nih vaj (npr.
vajah, ki od u~enca zahtevajo, naj v besedil-
nem odlomku identificira oz. ozna~i jezi-
kovne napake).

4.2 Nestandardna besedila
V dolo~enih slovni~nih poglavjih se upo-

rabljajo tudi primeri rabe iz nestandardnih
besedil korpusa Gigafida, kot so denimo
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Slika 5: Uvodni prikaz tipi~nih napak pri zapisu dele`nika na -l

6 Portal bo prosto dostopen s septembrom 2013 na http://slovnica.sloven{~ina.eu/.
7 Primeri tem: Preglas, Sklanjanje samostalnika otrok, Nedolo~nik in kratki nedolo~nik, Namenilnik, Pred-

log z/s in Predlog k/h, Zapis zanikanih glagolov itn.



zapisi na razli~nih spletnih forumih. S temi
primeri rabe `elimo u~encu pokazati razliko
med pravili, ki veljajo za pisanje v standard-
nem jeziku, in pa jezikom »elektronskih ne-
formalnih `anrov«, pri katerih je najti namen-
sko pribli`evanje zapisa govorjenemu jeziku
(kar mdr. pomeni opu{~anje pravopisnih pra-
vil in zapisovanje besed slede~ njihovi slu{ni
podobi).

Kot ka`e Slika 6, v poglavju Zapis opi-
snega dele`nika na -l proti koncu razlage
u~encem poka`emo, da v nestandardni slo-
ven{~ini pogosto vidimo dele`nik zapisan
tako, kot ga izgovorimo. Nato pa u~enca opo-
zorimo, da v standardni sloven{~ini tovrstni
zapisi veljajo za napako, zaradi ~esar je po-
trebna pozornost.

Tak{en potek razlage u~encem omogo~a,
da pravilo standardne sloven{~ine spoznajo
so~asno z informacijo, da ni nujno, da bodo
vsa besedila, s katerimi se bodo sre~evali,
pravilu tudi v resnici sledila. Tako lahko u~e-
nec uzavesti razlike med razli~nimi komuni-
kacijskimi situacijami, v katerih veljajo raz-
li~ne mo`nosti izbire – in seveda tudi iz tega
izhajajo~e razli~ne komunikacijske posle-
dice.

4.3 Razhajanja med jezikovno normo in
rabo

Kadar identificiramo, da se odstopanja od
dolo~enega jezikovnega pravila pojavljajo
razpr{eno po razli~nih besedilnih vrstah (tudi
v ~asopisih, revijah, leposlovju …), u~enca
na razhajanja eksplicitno opozorimo.

Za primer tak{nega razhajanja lahko na-
vedemo slovni~no poglavje Zapis predloga
z/s, v katerem u~encu mdr. predstavimo
jezikovno pravilo, da pri izbiri predlo`ne
variante sledimo zapisu besede in ne njenemu
izgovoru (pravilen zapis je: z Javierjem, s
SMS-om). Obenem opozorimo, da se pisci v
praksi pogosto odlo~ajo v nasprotju s pravi-
lom (sledijo izgovoru besede: s Javierjem, z
SMS-om). Na tem mestu razlage ponudimo
tudi povezavo na Slogovni priro~nik, kjer si
lahko u~enec prebere ve~ o tej temi.

5 Zaklju~ek

V prispevku smo pokazali tri na~ine so-
postavljanja podatkov o jezikovni normi in
jezikovni rabi. V oblikoslovnem leksikonu je
posamezna besedna oblika opredeljena kot
standardna ali nestandardna, uporabnik pa
dobi tudi podatek o morebitni normativni
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Slika 6: Prikaz primerov nestandardnega zapisa dele`nika na -l



nejasnosti in pa variantnosti oblik. Obenem
so na voljo podatki o pogostnosti posamezne
oblike v korpusu Gigafida, z neposredno
povezavo na relevantne korpusne podatke. Za
Slogovni priro~nik je zna~ilna dodatna stop-
nja jezikoslovne obravnave korpusnih podat-
kov. Poleg kratke grafi~ne predstavitve, kako
pogosto se dolo~en jezikovni pojav pojavlja v
korpusu Gigafida, si lahko uporabniki prebe-
rejo tudi dalj{i sestavek, ki natan~neje opisuje
obravnavani jezikovni problem. Tretji na~in
sopostavljanja pa je preizku{en v slovni~nih
poglavjih Pedago{kega spletnega portala, kjer
se omenjenim pridru`uje {e jezikovnodidak-
ti~ni vidik s stalno prisotnim vpra{anjem,
kako u~encem so~asno s predstavitvijo jezi-
kovnih pravil pokazati tudi mavri~no in po-
gosto kaoti~no realnost jezikovne rabe.

S tovrstnim sopostavljanjem je omogo~en
zdru`en pogled na jezikovna pravila in infor-
macije o tem, ali se v rabi ta pravila upo{te-
vajo ali ne, tj. na tematiko, ki je bila v pre-
teklosti v jezikovnih priro~nikih pogosto na
silo (oz. po sili razmer) lo~ena. Novi pogled
ni dragocen le za jezikovne uporabnike, ki
imajo po novem mo`nost na enem mestu
dobiti raznovrstne, a urejene podatke, ampak
tudi za jezikoslovce. Delo, kakr{nega opisu-
jemo, namre~ izredno dobro nakazuje te`av-
na mesta oz. nere{ene naloge tako za nor-
mativistiko kot za slovaropisce in slovni~arje,
pripravljavce u~nih gradiv za pouk sloven-
{~ine, in najbr` {e koga.

Viri SSJ so sicer v precej{nji meri pilot-
ski: nikakor ne zaklju~eni, vendar pa so
stabilno izhodi{~e za razmislek o vpra{anju,
kako na identificirana razhajanja med dolo~e-
nimi jezikovnimi pravili in jezikovno rabo
reagirati. Avtorjem prispevka se ka`eta dva
odgovora: kadar se zdi, da je te`ava v uporab-
nikih, je treba jezikovno pravilo jasneje
predstaviti in se z njim pri opismenjevanju
{olajo~e se populacije osredoto~eno (in mor-
da na druga~en na~in, kot do zdaj) ukvarjati;
kadar se zdi, da je te`ava v pravilu, je treba
pravilo spremeniti. Te`ave z zapisovanjem
opisnega dele`nika na -l, ki se jih dotika

poglavje 4, bi lahko uvrstili v prvo skupino
te`av, torej med te`ave, ki so predvsem izziv
opismenjevanja v slovenskem jeziku (kamor
sodi tudi razumevanje razlike med standardno
in nestandardno pisno sloven{~ino). Na drugi
strani pa se pri izbiri pravega variantnega
predloga (pogl. 4.3) v dolo~eni meri ka`ejo
te`ave na ravni pravila. Pravilo za izbiro
ustrezne variante predloga z/s zahteva upo{te-
vanje zapisa slede~e besede (npr. z Javierjem
in ne s Javierjem), medtem ko naj bi pri izbiri
variante predloga k/h sledili izgovoru slede~e
besede (npr. h Carmen in ne k Carmen). Sled-
nje pravilo obenem v pravopisnih pravilih ni
eksplicitno navedeno, zato lahko uporabnik o
njem sklepa zgolj iz podatkov, navedenih v
pravopisnem slovarju (pri geslu »h«).

Vpra{anje, kaj je vzrok za neupo{tevanje
jezikovnih pravil, je seveda veliko bolj zaple-
teno, kot ga predstavljamo v tem prispevku,
pa tudi zgoraj navedeni mo`nosti re{evanja
te`av nista preprosto izvedljivi in ne meto-
dolo{ko enozna~ni. V vsakem primeru pa je
mogo~e zaklju~iti, da gre za probleme, ki jih
mora (sproti) re{evati uporabnojezikoslovni
del stroke – in vrzeli med normo in rabo ne
prepu{~ati v premo{~anje lektorjem, u~ite-
ljem ali jezikovnim uporabnikom na splo{no.
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