Anketa Pravopisne komisije o zapisovanju zemljepisnih lastnih imen, maj 2020

Spoštovani, pri prenovi pravopisnih pravil želimo v Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU izvedeti vaše
mnenje o zapisovanju velike in male začetnice v neprvih sestavinah večbesednih zemljepisnih imen. Stališča so
sodelavci in sodelavke Pravopisne komisije in Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade RS že izrazili
na posvetu »Srečanje dveh komisij« junija 2019, preberete jih lahko v brošuri Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim
vrhom.
Vaša mnenja predstavljajo eno od meril v razpravi o spremembi pravila.
Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujemo za sodelovanje. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani Pravopisne
komisije v zavihku Ankete.
Anketni vprašalnik ima le eno vsebinsko vprašanje. S klikom na polje Naslednja stran začnete z izpolnjevanjem.

Starost:
• do vključno 20
• 21–40 let
• 41–60 let
• več kot 60 let

Dosežena stopnja formalne izobrazbe:
• osnovnošolska ali manj
• srednješolska
• visokošolska, višješolska, prva bolonjska stopnja
• univerzitetna, druga bolonjska stopnja
• magisterij znanosti, doktorat znanosti, tretja bolonjska stopnja
Področje študija:
• jezikoslovje
• drugo
Poklicna specializacija:
• učitelj, učiteljica
• lektor, lektorica
• raziskovalec, raziskovalka
• prevajalec, prevajalka
• drugo

Anketa Pravopisne komisije o zapisovanju zemljepisnih lastnih imen, maj 2020

Na posvetu Pravopisne komisije ter Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen so svoja stališča o pisanju
zemljepisnih lastnih imen predstavili člani in članice obeh komisij. Zaradi nasprotujočih si stališč in širšega
družbenega vpliva pravopisne reforme je bilo sklenjeno, da je smiselno pridobiti tudi mnenje širše javnosti. V
nadaljevanju je predstavljenih pet predlogov. Ob vsakem predlogu je zapisano, kdo in kako v brošuri na povezavi
ga utemeljuje. Kateri od navedenih predlogov spremembe pravopisnega pravil o zapisovanju zemljepisnih lastnih
imen je po vašem mnenju najustreznejši?
1. Z veliko začetnico se pišejo vse sestavine zemljepisnih lastnih imen razen predlogov in veznikov.

Utemeljitev predloga v brošuri: Metka Furlan, Matjaž Geršič idr., Peter Weiss
2. Z veliko začetnico se pišejo prav vse sestavine zemljepisnih lastnih imen, vključno s predlogi in vezniki.

Utemeljitev predloga v brošuri: Marko Snoj
3.
(a) Z veliko začetnico se pišejo prav vse sestavine zemljepisnih naselbinskih imen razen predlogov in
veznikov. Ukinejo se z malo začetnico pisane izjeme vas, mesto, trg, selo, selce, vesca ...
(b) Pravilo za pisanje nenaselbinskih imenih se ne spremeni – z veliko začetnico se piše vedno prva sestavina,
neprva le, če je lastno ime. Za lažje razlikovanje med lastnimi in občnimi sestavinami imen naj se v pravilih
podrobneje opišejo posebnosti pri posameznih pomenskih skupinah imen (npr. imena držav, imena gorovij in
vzpetin, imena držav...).

Utemeljitev predloga v brošuri: Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik
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4. Namesto delitve na naselbinska in nenaselbinska imena naj se uvede enotna skupina zemljepisna imena.
(a) Z veliko začetnico se pišejo neprva občna poimenovanja, ki so doživela pomenski prenos, razlikovalne
sestavine in lastna imena
(b) Z malo začetnico pišemo neprva občna poimenovanja. To so strokovni izrazi za zemljepisno danost, tudi
stilno zaznamovani (geografski, geološki, planinski, urbanistični, arheološki), splošni izrazi (tudi upravnopolitični) v besednih zvezah (tudi predložnih), ki so postale lastno ime.

Utemeljitev predloga v brošuri: Marta Kocjan Barle, Tina Lengar Verovnik
5. Pravila o zapisovanju velike in male začetnice zemljepisnih lastnih imen naj se ne spreminjajo, ohrani naj
se tudi delitev na naselbinska in nenaselbinska imena.

Utemeljitev predloga v brošuri: Peter Holozan
6. Moje stališče o zapisovanju velike in male začetnice zemljepisnih lastnih imen ni predstavljeno v nobenem od
navedenih predlogov.
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Stališče o zapisovanju zemljepisnih imen nam lahko posredujete na naš e-naslov pravopisna.komisija@zrc-sazu.si
ali pa – če bi želeli ostati anonimni – oblikujete v urejevalniku besedil (npr. v Wordu) in prilepite kot priponko v
spodnje okence (s klikom na Izberite datoteko).
Želite kaj dodati, pojasniti? (Pišete nam lahko tudi na naš e-naslov pravopisna.komisija@zrc-sazu.si.)
Veseli bomo, če odgovorite še na vprašanje, povezano z vašim delovnim področjem. Kje kot učitelji opažate, da
imajo učenci največ težav pri zapisovanju velike in male začetnice v neprvih sestavinah zemljepisnih lastnih
imenih?
Veseli bomo, če odgovorite še na vprašanje, povezano z vašim delovnim področjem. Kje kot lektorji opažate, da
imajo pišoči največ težav pri zapisovanju velike in male začetnice v neprvih sestavinah zemljepisnih lastnih
imenih?

