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Z dovoljenjem …

• Balada o staležu in podbradniku:

„Večkrat je vzrok za osip lahko tudi bulizem, nesporazum s 
profesorji ali nesporazum v družini.“ (Novi glas)



Z dovoljenjem …

• Ko tudi Google ne pomaga …



O dvojčkih ...

Dobra dva meseca po letalskih napadih na dvojčka Svetovnega 
trgovinskega centra v New Yorku in Pentagon v Washingtonu DC so bili 

včeraj Njujorčani spet priče letalski nesreči.

Dobra dva meseca po letalskih napadih na dvojčka Svetovnega 
trgovinskega centra v New Yorku in Pentagon v Washingtonu DC so bili 

včeraj Njujorčani spet priče letalski nesreči.

Vir: JTIU



Dvojček za nove čase



Dvojček?



Miška



„Ajde, miška mala, gremo! 
To mi deli, to mi deli!“



Sodobnejša miška



Miška danes



Kaj je nevtralno?

Petra je najboljši kemik na svetu.

vs.

Petra je najboljša kemičarka na svetu.



SSKJ

• Lastnostni pridevniki
ženska moški
majhna bradat
mlada lep
modrook mlad
temnolasa
vitka
mirna
prijazna
noseča
poročena

• Zgledi rabe 
gospodinja pere in lika (iztočnica likati)
negovala ga je v bolezni (iztočnica 
negovati)
njegova žena je slab šofer (iztočnica 
šofer)

človek moškega spola, navadno 
dorasel

oseba 
ženskega 

spola, navadno 
dorasla

(vir: Skok et al. 2016)



CANDRA

CIPA

CUNDRA

DRAJNA

FLAJDRA

KURBA

KURVA

LAJDRA

LOTRICALOVAČA

MALOVR
EDNICA

(vir: Skok et al. 2016)



Kaj (baje) počnejo fantje in kaj dekleta

SSKJ
Fant se je:

izučil

napravil

naredil

priučil

razvil v moža

streznil in začel študirat

z leti zbrihtal

razjaril

razšopiril

Dekle se je:

dušilo v solzah

kot mačkica privila k fantu

nosilo mimo gruče fantov

že zgodaj prostituiralo

lepo razraslo

skurbalo

sprostituiralo

teplo z jokom

branilo pred vsiljivci

zatrapalo vanj

zlajdralo

zonegavilo s tujcem

zvlačugalo

SSKJ 2
Glagol Število

pojavitev

prostituirati (se) 575

sprostituirati (se) 5

skurbati (se) 40

zlajdrati (se) 0

zonegaviti (se) 3

zvlačugati (se) 0

(vir: Šutar et al. 2016)



Vstajnik ni vztrajnik



Vstajnik ni vztrajnik



Kako torej raziskovati najsodobnejšo 
(regionalno) jezikovno rabo? Kakšen je jezik v 

resnici?



Korpus je zbirka avtentičnih besedil, dostopna v 
elektronski obliki in opremljena z orodji, ki 

omogočajo iskanje različnih podatkov o jeziku.

Korpus je zbirka avtentičnih besedil, dostopna v 
elektronski obliki in opremljena z orodji, ki 

omogočajo iskanje različnih podatkov o jeziku.

Vir: JTIU



Kdaj?

listkovne zbirke 
(leksikografija) 

količinsko omejeno, 
izjemno zamudno 

listkovne zbirke 
(leksikografija) 

količinsko omejeno, 
izjemno zamudno 

korpus Brown, Rhode Island
1961

proti Chomskemu
1 milijon besed

korpus Brown, Rhode Island
1961

proti Chomskemu
1 milijon besed Vir: JTIU



Kdaj?

Survey of English
Usage (SEU)
1955, Quirk

1 milijon besed

Survey of English
Usage (SEU)
1955, Quirk

1 milijon besed

veliki računalniki, 70. leta: 
1 ura za iskanje 

konkordanc v milijonskem 
korpusu

veliki računalniki, 70. leta: 
1 ura za iskanje 

konkordanc v milijonskem 
korpusu Vir: JTIU
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leposlovje stvarna
besedila

časopisi revije drugo internet

Gigafida

Kres

Korpusa KRES in Gigafida

Vir: JTIU



Kako raziskovati jezik?

http://www.gigafida.net



Kako pa računalnik „ve“?

http://oznacevalnik.slovenscina.eu/Vsebine/Sl/SpletniServis/Spletni
Servis.aspx



Kaj je naravno v slovenščini?



Kolokacije

Kakšna je po navadi:

• kava

• plača

• ženska

Dve besedi (ali več), ki se tipično pojavljajo 
skupaj.



družbene informacijedružbene informacije

Vir: JTIU



Vezljivost

Vir: JTIU



Spletni slovar slovenskega jezika

http://www.slovenscina.eu/spletni-slovar

leksikalna bazaleksikalna baza

pomenski in skladenjski opis besed: 
pomen, tipično okolje, stilne, registrske, 
pragmatične posebnosti, stalne zveze, 
frazeologija

testna verzija!testna verzija!

5000 najpogostejših 
besed

5000 najpogostejših 
besed

FidaPLUS, GigaFida, učbeniki 
(OŠ, SŠ)

ubeseditev kot v 
vsakodnevni komunikaciji

ubeseditev kot v 
vsakodnevni komunikaciji

podatki za računalniško 
obdelavo

podatki za računalniško 
obdelavo

stavčne razlage

Vir: JTIU



Vir: JTIU



Iskanje z nadomestnimi znaki
Katera je najpogostejša beseda v korpusu, ki 

se začne na anti-?

? namesto 1 črke
* namesto poljubnega števila črk

? namesto 1 črke
* namesto poljubnega števila črk

Vir: JTIU



Sloleks
Slovenski oblikoslovni leksikon

100.000 lem in 
pripadajoče 

oblikoslovne paradigme

100.000 lem in 
pripadajoče 

oblikoslovne paradigme

+ podatki iz Gigafide
(bližnjica!)

+ podatki iz Gigafide
(bližnjica!)

www.slovenscina.eu/sloleks

hči
hči hčeri
hčere hčer/hčera
hčeri hčerama
… …

hči
hči hčeri
hčere hčer/hčera
hčeri hčerama
… …

Vir: JTIU



Kakšen je ...?

učenec

učitelj

nadarjen

posamezen

dober

mlad

nekdanji

visokošolski

univerziteten

dober

srednješolski

predmeten

Vir: JTIU



Igra besed

Vir: JTIU



Igra besed

http://www.igra-besed.si

Vir: JTIU



Korpus GOS

www.korpus-gos.net



Korpus Šolar

www.korpus-solar.net



Delež besedil po regijah

Vir: JTIU



Delež besed po razredih/letnikih
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6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 5. letnik maturitetni
tečaj

Delež besed v %

Vir: JTIU



Pedagoški slovnični portal

http://slovnica.slovenscina.eu/





Jezikovna svetovalnica

https://svetovalnica.zrc-sazu.si/



Slogovni priročnik

http://slogovni.slovenscina.eu/



www.korpus-lektor.net



Korpus Lektor
• Novejša neliterarna besedila (strokovna in poljudnoznanstvena)
• 30.258 lektorskih popravkov, 15.413 različnih
• 5 kategorij:

– Slog: 8909 (5904 različnih)
– Oblika: 1397 (1161 različnih)
– Pravopis: 14.008 (3942 različnih)
– Skladnja: 4462 (3372 različnih)
– Pragmatika: 1477 (1029 različnih)

• Večje kategorije razdeljene v 50 podrobnejših
• Najpogostejši popravek: vstavljena vejica (1259)



Drugi korpusi in orodja za slovenščino



JANES in platforma NoSke

https://www.clarin.si/noske/run.cgi/first_form?corpname=
janes;align=



Slovar sopomenk

http://viri.cjvt.si/sopomenke/slv/



Kako se izgovori …

https://forvo.com/



Google 2.0

• Iskanje v družbenih omrežjih

– @twitter.

• Iskanje cen

– fotoaparat $400.

• Iskanje oznak

– #throwbackthursday

• Izključevanje besed iz iskanja

– jaguar hitrost -avto



Google 2.0

• Iskanje točno določenega izraza

– "najvišja zgradba"

• Iskanje nadomestnih znakov ali neznanih besed

– Na primer »največja * na svetu«.

• Iskanje v številskem obsegu

– 50€..100€.

• Kombiniranje iskanj

– maraton OR dirka.



Google 2.0

• Iskanje določenega spletnega mesta

– site:youtube.com ali site:.gov.

• Iskanje povezanih spletnih mest

– related:time.com.



Smo v recesiji?

https://trends.google.com/



Kakšni smo?



Specializirani korpusi

https://the.sketchengine.co.uk



Pouk književnosti

Nova besedaNova beseda

http://sl.wikisource.org/wiki/Slovenska_leposlovna_klasika

Slovenska leposlovna klasika 
(WikiVir)

Slovenska leposlovna klasika 
(WikiVir)

Vir: JTIU



Jezikovni viri starejše slovenščineJezikovni viri starejše slovenščine

Pouk književnosti

Nova besedaNova beseda

http://nl.ijs.si/imp

Slovenska leposlovna klasika 
(WikiVir)

Slovenska leposlovna klasika 
(WikiVir)

konec 16. stoletja–1918
večinoma 2. polovica 19. stoletja

konec 16. stoletja–1918
večinoma 2. polovica 19. stoletja

več kot 650 knjigveč kot 650 knjig

Vir: JTIU



Vir: JTIU



Slovenski pravopisi

http://www.trojina.org/pravopisi/



Stare slovenske slovnice

http://www.amebis.si/slovnice/



Večjezikovni viri in tehnologije



Evrokorpus



Termania

http://www.termania.net



Prosto dostopni slovarji

http://evroterm.gov.si/slovar/



Hvala za pozornost!
damjan.popic@ff.uni-lj.si



Viri

• Jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev (JTIU). Jezikovne 
tehnologije za slovenščino. Ljubljana: Slovensko društvo za 
jezikovne tehnologije. Dostopno na: http://ucitelji.sdjt.si/wp-
content/uploads/2015/01/JTIU-2014_splet.pptx.


