ePravopis – Slovenski pravopis 2016
O slovarju
Slovar ePravopisa je začel nastajati pod imenom Slovar pravopisnih težav, ki se je
začel oblikovati, ko je bilo v okviru aplikativnega raziskovalnega projekta z naslovom
Slovenski pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici (2008–2011)
ugotovljeno, da je treba namesto skrajšane različice Slovenskega pravopisa 2001
zasnovati priročnik, ki bo specializiran za pravopisna oz. normativna vprašanja, ob
tem pa prenoviti in dopolniti tudi pravopisna pravila. V okviru omenjenega projekta
je dvočlanska delovna skupina Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
(Helena Dobrovoljc in Nataša Jakop) na osnovi 7500 redakcij črk od A do G pripravila
predloge za redigiranje in jih v obliki tipskega prikaza predstavila v monografiji
Slovenski pravopisni priročnik med normo in predpisom (Dobrovoljc, Jakop 2011), ob
tem pa pripravila nabor najbolj očitnih vrzeli v pravopisnih pravilih.
Odločitev za specializirani pravopisni priročnik je potrdil tudi Znanstveni svet
inštituta, ki je slovar poimenoval Slovar pravopisnih težav, v letu 2013 pa sprejel
pobudo delovne skupine po ustanovitvi standardizacijskega telesa:
»Za celostno preureditev in prenovo pravopisnih pravil bi bilo treba upoštevati
najširši krog jezikovnih uporabnikov, organizirati vseslovenski znanstveni posvet
glede sprememb v standardizaciji in v tem okviru oblikovati delovno telo, ki bi
sodelovalo pri izdaji posodobljenih pravopisnih pravil.« (Dobrovoljc, Jakop 2011: 9)
Na iniciativo ZRC SAZU je SAZU v letu 2013 ustanovila Pravopisno komisijo pri SAZU
(dalje PK), ki je bila v letu 2016 preimenovana v Pravopisno komisijo pri SAZU in ZRC
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SAZU in katere naloga je priprava novih pravopisnih pravil. To je omogočilo
reorganiziranje pravopisne dejavnosti: v skupino za pripravo zbirke normativnih
zadreg in iz nje slovarja je bila januarja 2013 imenovana Aleksandra Bizjak Končar,
oktobra 2013 Polona Gantar, z julijem 2014 je v skupini delno angažirana Tina
Lengar Verovnik, z novembrom 2015 pa mlada raziskovalka Urška Ošlak Vranjek.
Slovarsko delo poteka problemsko, tj. po problemskih sklopih, in se zato lahko
odvija vzporedno s prenovo pravopisnih pravil. Pravopisna pravila naj bi se
spreminjala na osnovi predlogov za spremembe, ki so rezultat preučitve aktualnega
gradiva ob pripravi slovarskih redakcij. Pravila s slovarjem tvorijo normativno delo z
utemeljevalno-aplikativnim značajem.
Odločitev za problemski pristop, ki uporabnika seznanja v prvi vrsti s
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problematičnimi mesti, je bila utemeljena v strokovni literaturi.
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Normativna veljava
Status slovarskih sestavkov, predstavljenih na spletišču Fran, je odvisen od
potrditve že omenjene Pravopisne komisije pri SAZU, tj. standardizacijskega
telesa. Zato je ta del spletišča zasnovan dinamično, o čemer priča tudi oznaka
»predlog«, ki se spremeni v »potrjeno« (po potrditvi v PK). Dokončno normativno
veljavnost dobi normativni priročnik ob potrditvi vseh gesel in javnem sprejetju
pripadajočih pravopisnih pravil.

Normativna načela
Pri normiranju upoštevamo splošna normativna oziroma kodifikacijska načela
(načelo izročila, načelo jezikovne rabe, načelo sistema in načelo jezikovne
gospodarnosti) in težnjo knjižnojezikovnega standarda po jezikovni enotnosti.

Obvestilnost slovarja
Obvestilnost ePravopisa je omejena na probleme izrazne in oblikoslovne (deloma
tudi skladenjske) ravnine jezika, pri ugotavljanju katerih se sklicujemo na različne
analize uporabnikovih normativnih zadreg, tako tradicionalnih kot tistih, ki jih
prinaša jezikovni razvoj in neskladje z aktualno kodifikacijo.
»Pravopisne težave« oz., širše, normativne zadrege odkrivamo na različne načine:
 z ugotavljanjem dvojnične norme v knjižnem jeziku, zlasti na izrazni
jezikovni ravni (na primer naglasne: agéncija in agencíja; Afričán in
Afričàn; besedotvorne: Abelardev in Abelardov [abelárjev]; akvarelne
barvice in akvarel barvice oz. akvarelbarvice; pravopisne: ahilova in
Ahilova peta; oblikoslovne Aljoša Aljoše in Aljoša; amper amperja in
ampera; ABS ABS-a in ABS; študent im. mn. študenti/študentje);
 s primerjavami stanja v knjižni in pogovorni normi (Marko Marka in/ali
Markota; brucevanje in/ali brucovanje ipd.), ki na drug način odražajo
bodisi jezikovno neustaljenost bodisi odklone od sistemskih jezikovnih
vzorcev;
 z iskanjem razlogov za zavračanje kodifikacije ali predlaganih rešitev
(pregled vseh pravopisnih polemik, nastalih v obdobju izhajanja
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slovenskih pravopisov 20. stoletja);
 s spremljanjem aktualne normativne problematike, ki jo razkrivajo
vprašanja uporabnikov v Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik
Frana Ramovša ZRC SAZU.
Medtem ko je bilo tradicionalno pravopisje usmerjeno v vrednotenje leksikalnih
prvin na ravni podomačeno – nepodomačeno, tradicijo pa so pravopisci ohranjali
tudi v Slovenskem pravopisu 2001 zaradi možnosti naslonitve na leksikalne analize
v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in na izdelan sistem vrednotenja leksike z
vidika sistema socialne zvrstnosti, se v ePravopisu normativnost izraža implicitno,
predvsem s kodificiranjem dopustnih izraznih možnosti. V nadaljnjih delovnih
fazah je predvideno tudi izpostavljanje najpogostejših napak in pravopisno
problematičnih besed, četudi ne v povezavi s pravili.
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