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Tema predavanja

• Pripisovanje oblikoskladenjskih oznak (POS-
tagging, part-of-speech tagging,  word-class
tagging), je ena od najstarejših in 
najpogostejših oblik avtomatiziranega 
dodajanja interpretativnih informacij 
jezikoslovne narave besedilom, pri čemer 
posamezni pojavnici v besedilu pripišemo, v 
kateri osnovni besednovrstni razred spada v 
specifičnem jezku ter v nekaterih primerih tudi 
lastnosti, ki jih izkazuje znotraj razreda. 



Klasifikacija vs. kategorizacija

• klasifikacija in kategorizacija sta različna 
koncepta 

• klasifikacija je pripisovanje objektov 
vnaprej definiranim razredom 

• kategorizacija je začetna identifikacija teh 
razredov in se torej mora zgoditi pred 
klasifikacijo



Naloga

• vse besede nekega jezika razdeliti na 
razrede po izbranih kriterijih

• Kaj je beseda?
• Kaj je razred?
• Kaj je kriterij?



Sapir (1921) in Bloomfield (1933)

• Na žalost, ali na srečo, noben jezik ni tiransko 
konsistenten. Vse slovnice puščajo.

• Edward Sapir: Language: An Introduction to the Study 
of Speech. 1921.

• /.../ nemogoče je vzpostaviti povsem 
konsistentno shemo besednih vrst, ker se 
razredi besed prekrivajo in križajo.

• Leonard Bloomfield: Language. 1933.



David Crystal: 1967

• /.../ zaključiti moramo, da so lahko besedne 
vrste ozke ali široke, kakor narekuje 
posamezna situacija, in da nobena klasifikacija 
ni absolutno boljša od druge /.../ različni 
jezikoslovci bodo za različne namene izdelali 
bolj ali manj detajlne klasifikacije.

• David Crystal: English. Lingua 17. 1967.



Manning in Schütze: 1999

• Besedna vrsta je pravzaprav kompleksen 
pojem, kajti motiviran je z različnih izhodišč, 
npr. s semantičnega (imenovanega tudi 
pojmovno), distribucijskega skladenjskega ali 
oblikoslovnega. Takšna pojmovanja besednih 
vrst so pogosto v konfliktu.

• Manning in Schütze: Foundations of statistical natural
language processing. 1999.



Malce zgodovine



Slovenščina
• (slovnična) kategorizacija: 

• Adam Bohorič (1584) 
• Marko Pohlin (1768/1783) 
• Jernej Kopitar (1808/9) 
• Anton Janežič (1854) 
• Anton Breznik (1916)
• Anton Bajec, Rudolf Kolarič, Mirko Rupel (1956/1964)
• Jože Toporišič (1976/2000)

• (slovarska) klasifikacija:
• Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar (1894/5)
• Slovenski pravopis (1899 | 1920 | 1935 | 1950 | 1962 | 2001)
• Slovar slovenskega knjižnega jezika (1970/1991) 
• Slovenski pravopis (2001)
• Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) 



Pleteršnik (1894/5)

• kaj bo dobrega? ne vem, kaj mi je storiti; 
• povej nam kaj; imaš kaj denarjev? kam pa kaj 

zahajaš? peli smo, da je bilo kaj;
• kaj (=kar) so najhujše mogli
• rekel mi je, (=da) kaj bode prišel; 

káj kàj

pron. interr. pron. indef. pron. rel.

kàj

conj.

kàj



Slovenski pravopis (1935 )

• kaj bi tisto; kaj, ko bi zdaj prišel
• on je za kaj; kako je kaj? ne morem si kaj, da ne 

bi; peli smo, da je bilo kaj

káj

vpraš. zaim. nedoločni zaim.

kàj



Slovenski pravopis (1950 )

• kaj bi tisto; kaj, ko bi zdaj prišel; svarim ga, ali kaj 
(pomaga), ko me ne posluša

• on je za kaj; kako je kaj? ne morem si kaj, da ne 
bi; peli smo, da je bilo kaj

• kaj čakaš, paša, kaj stojiš; kaj jih je; kaj si to ti? ni 
kaj prida

káj

vpraš. zaim. nedoločni zaim.

kàj káj

prislov



Slovenski pravopis (1962 )

• kaj bi tisto; kaj (bi bilo), ko bi zdaj prišel; svarim ga, ali 
kaj (pomaga), ko me ne posluša

• on je za kaj; kako je kaj? ne morem si kaj, da ne bi; 
peli smo, da je bilo kaj

• kaj stojiš na mrazu? kaj znancev je zasula že lopata!
• nič kaj dobro mi ni; nič kaj prida; prišlo jih je kaj malo

– vprašalni prisl. mar: kaj si to ti? kaj ga ne poznaš?

káj

vpraš. zaim. nedoločni zaim.

kàj káj

vpr. prisl. poudarni prisl.

kàj



SSKJ I (1970/1991)

• izraža vprašanje
• izraža nedoločeno, poljubno stvar
• vprašuje po vzroku / namenu / razlogu, okoliščinah / 

količini / izraža močno zanikanje, zavrnitev / začudenje, 
nejevoljo / grožnjo / ravnodušnost, vdanost

• uvaja vprašanje /  poudarja nasprotno trditev / izraža 
ukaz, grajo / izraža nejevoljo, presenečenje

• izraža manjšo količino / nedoločeno količino ali mero / 
omejuje zanikanje / posplošuje vprašanje

káj kàj káj káj kàj

zaimek zaimek prislov prislov prislov



Slovenski pravopis (2001)

• Kaj je to? Po čem je zelje?
• vzročn. Kaj (=zakaj) si pa tako pozen? namer. Kaj 

(=čemu) bi hodil tja? mer. Si pa kaj (=zelo) dobre volje
• kaj se jeziš |ne jezi se|
• Si kaj izgubil? Česa drugega od njega ni pričakovati
• Kaj (=veliko) potov sem imel, da sem vse to opravil
• Ali je juha za kaj?

káj káj káj kàj kàj kàj

vpraš. zaim. prisl. zaim. nik. člen. poljub. zaim. poljub. kol. zaim. povedk.



SP – SSKJ 

káj káj káj kàj kàj kàj

vpraš. zaim. prisl. zaim. nik. člen. poljub. zaim. poljub. kol. zaim. povedk.

káj kàj káj káj kàj

zaimek zaimek prislov prislov prislov



Vprašalni zaimki

• 5. Tudi vprašalni zaimki se rabijo pogosto v 
prenesenem pomenu. Posebno veliko pomenov 
je razvil zaimek kaj: 

• Kaj (= ali) nisem tvoja mati? (Jj) - Kaj (= čemu) bi tajil? - Kaj (= 
veliko) smo pričakovali od njega! (S) - Tiho, baba! ... Kaj (= 
zakaj) zijaš? (La) - Kaj (= marsikaj) smo vse počeli, ko smo bili 
mladi! (K1) - Kaj (= koliko) si imel v telovadbi? - Kaj bi tajil! (= 
Ne bom tajil, ne táji ipd.) - Kaj veste vi (= vi nič ne veste), ki 
na svetu niste nič skusili. (T) - Kaj se boš stiskal (= ne stiskaj 
se) okoli vogala! Naravnost govori! (T) - Česa vsega človek ne 
sliši (= marsikaj sliši), če dolgo živi! - Česa ne poveste (= kaj 
pravite)? – Kaj jaz vem, kako je bilo (= ne vem prav)

Slovenska slovnica (2000/2004), str. 309



Poljubnostni zaimki
• Samostalniški poljubnostni, nedoločni in mnogostni zaimki 

so besede, ki nadomeščajo natančno poimenovanje oseb in 
predmetov s splošnim, nedoločnim. 

• Oblikovno so poljubnostni zaimki tvorjeni iz vprašalnih s 
konverzijo, preostali pa s predponskima obraziloma ne-, 
marsi-, oz. imajo na začetku prvi del zloženke redko- ipd. 
Kot pri vprašalnih ločimo zaimke za osebo in stvar:

• kdó - nekdó - marsikdo rédko kdó
• kàj - nékaj - màrsikàj rédko kàj

• 3. Preneseno se rabi kàj: Tinica je bila kaj (zelo) nežna. –
Oglasi se še kaj (kdaj, katerikrat) – Ali je plinski štedilnik za 
kaj (dober)?

Slovenska slovnica (2000/2004), str. 311



Prislovni zaimki

• Prislovi so tretja, sicer pa nepregibna velika 
imenska vrsta. /.../ Na podlagi njihovega izvora 
ločimo samostalniške, pridevniške in glagolske 
prislove: domá, lepó, hoté. Pri podrobnejši 
obdelavi ločimo še zaimenske (tù, takó) in 
števniške (enkrat, prvikrat, prvič). /.../

• Zaimenski prislovi so prislovni zaimki /.../
Slovenska slovnica (2000/2004), str. 406



SSKJ II (2014)

káj kàj káj káj kàj

zaimek zaimek prislov členek prislov

• izraža vprašanje
• izraža nedoločeno, poljubno stvar
• vprašuje po vzroku / namenu / razlogu, okoliščinah / 

količini / izraža močno zanikanje, zavrnitev / začudenje, 
nejevoljo / grožnjo / ravnodušnost, vdanost

• uvaja vprašanje /  poudarja nasprotno trditev / izraža 
ukaz, grajo / izraža nejevoljo, presenečenje

• izraža manjšo količino / nedoločeno količino ali mero / 
omejuje zanikanje / posplošuje vprašanje



Členek ali prislov

• Slovenska slovnica (2000/2004)
– vprašalni členek: Sedaj si zadovoljen, kaj (=ali ne)? 

• SSKJ II (2014)
– prislov (v členkovni rabi): izraža pričakovanje 

pritrditve: Janez ni slab delavec, kaj
• Slovenska slovnica (2000/2004)

– sovsebno nikalni členek: Kaj bi jokal zaradi take 
malenkosti! (+ SP 2001)

• SSKJ II (2014)
– prislov: poudarja nasprotno trditev kaj bi se branil 

kruha



Jože Toporišič
• Besedne vrste so v tej knjigi obravnavane kot pojmi 

za množice besed z enakimi skladenjskimi vlogami in 
drugimi lastnostmi (npr. tvorjenost, slovnične 
kategorije, konverznost ipd.). Po tej teoriji je v 
slovenskem knjižnem jeziku 9 besednih vrst;

• Jože Toporišič, Slovenska slovnica. 2000.

• /.../ težav in nedoslednosti ter nepopolnosti pa je 
rešena teorija besednih vrst, ki se opira na 
skladenjska merila. Taka teorija besedne vrste določa 
izključno in enotno le po skladenjskih načelih /.../

• Jože Toporišič, Oblikoslovne razprave. 2003.



Skladenjski premiki
Kopitar (1808/9)
Janežič (1854)
Breznik (1912)
Bajec, Kolarič, Rupel (1956)

Toporišič (2000)

1 samostalnik samostalniška beseda

2 pridevnik pridevniška beseda

3 zaimek povedkovnik

4 števnik členek

5 glagol glagol

6 prislov prislov

7 predlog predlog

8 veznik veznik

9 medmet medmet



Kriteriji

pomenski oblikovni

distribucijski
- skladenjski

samostalnik
pridevnik

glagol
števnik

predlog
veznik
prislov zaimek



Kriteriji

pomenski oblikovni

distribucijski
- skladenjski

povedkovnik
členek



Protiskladenjski okopi

• /.../ povedkovniki oz. povedkovi dopolnilniki
niso nič drugega kot pomenske determinante 
povedkov, zato ostajajo na stavčnočlenski 
ravni (priložnostna pomenskoskladenjska raba
ne more biti besednovrstno odločilna).

• Andreja Žele, Slovarska obravnava povedkovnika. 2004.



Povedkovnik

• SSKJ I (1970/1991)
• 0
• »v povedni rabi« (496) ali »v povedno-prislovni rabi« (54): 

čudno (je), dolgočasno (je), dvomljivo (je), čudež (je), greh 
(je) itd.

• Slovenski pravopis (2001)
• 467
• (biti) pes, (biti) hrupno, (biti) lepa, (biti) kvit, (biti) proti itd.

• SSKJ II (2014)
• 10
• bòt, kós, kvít, predôlgčas, preškóda, pretemà, prerés, 

premràz, tréba, všéč



Členek

• SSKJ 1 (1970/1991)
– 7
– naj, si, ga, bodi, koli, le, bi 

• Slovenski pravopis (2001)
– 180 (206)

• SSKJ 2 (2014)
– 193



Členek in SSKJ 2
izt zgled SSKJ 1 SP 2001 SSKJ 2

aja aja, zdaj sem se spomnil medmet medmet členek

alias Janez Kotar, alias Maček prislov prislov členek

bore o njem vemo bore malo prislov prislov členek

čuda čuda gosta trava prislov prislov členek

ergo to je sovražnik, ergo ga je treba uničiti prislov veznik členek

izvestno knjiga bo izvestno kmalu izšla prislov - členek

malce je malce zmedena prislov prislov členek

mar mar bi bil tam ostal … prislov prislov členek

namreč midva, namreč žena in jaz … prislov veznik členek

praviloma praviloma voziti po desni prislov prislov členek

samkrat enkrat samkrat sta se sprla prislov prislov členek

večidel sadje je večidel še trdo prislov prislov členek





Procesiranje naravnega jezika

• usmerjenost v praktične aplikacije
• strojno prevajanje, informacijsko poizvedovanje, 

luščenje informacij, avtomatsko povzemanje, 
avtomatsko odgovarjanje na vprašanja, prepoznava
govora, sinteza govora itd.

• omejitve računalniškega procesiranja
• „česar ne zna razvrščati človek…“

• medjezična primerljivost
• MULTEXT(-EAST) (1994-1996 / 1995-1997)
• Universal Dependencies (2014-)



št kategorija JOS Multext-East LC-STAR ISJFR SLON-13
1 samostalnik + + + + +

lastno ime Ø Ø Ø + Ø

2 glagol + + + + +

pomožni glagol Ø Ø + Ø +

3 pridevnik + + + + +

4 zaimek + + + + +

5 števnik + + + + +

6 prislov + + + + +

7 veznik + + + + +

8 predlog + + + + +

9 medmet + + + + +

10 členek + + + + +

11 okrajšava + + + + +

neuvrščeno + + Ø Ø +



SP – SSKJ – JOS 

káj káj káj kàj kàj kàj

vpraš. zaim. prisl. zaim. nik. člen. poljub. zaim. poljub. kol. zaim. povedk.

káj kàj káj káj kàjzaimek zaimek prislov prislov prislov

káj káj

prislovzaimek



Zaimek – ssj500k



Prislov – ssj500k



Problem treh slovenščin

znanstvena 
slovenščina

računalniška 
slovenščina

pedagoška 
slovenščina



Pedagoška slovenščina

• Kategorizacija:
– Učbeniki:

• Na pragu besedila, Rokus
• Z besedo do besede, MK
• Govorica jezika, Modrijan
• Besede, DZS
• ...

– Učni načrti:
• Program osnovnošolskega 

izobraževanja: SLOVENŠČINA 
(1998)

• Klasifikacija: =SSKJ 1-2, SP

besedna vrsta
1 samostalniška beseda
2 pridevniška beseda
3
4 členek
5 glagol
6 prislov
7 predlog
8 veznik
9 medmet



Pedagoška sreča znanstveno



Pedagoška sreča računalniško



Pedagoška sreča računalniško



Računalniška sreča mednarodno

• MULTEXT-EAST (1995-1997)



Universal Dependecies

• Razvoj medjezično čim bolj konsistentnega sistema 
skladenjskega razčlenjevanja za čim več jezikov

• Temelji na:
– Google universal PoS tags (Petrov, Das, McDonald 2012)

• https://code.google.com/p/universal-pos-tags/
– (universal) Stanford dependencies

• http://nlp.stanford.edu/software/stanford-dependencies.shtml
– Interset interlingua for morphosyntactic tagsets (Zeman, 

2008)
• Nahaja se na: 

– http://universaldependencies.github.io/docs/



GitHub



Universal POS tags

Open class words Closed class words Other
ADJ – pridevnik ADP – predlog PUNCT – ločilo
ADV – prislov AUX – pomožni glagol SYM – simbol
INTJ – medmet CONJ – veznik X – neuvrščeno
NOUN – samostalnik DET – Ø
PROPN – lastno ime NUM – števnik
VERB - glagol PART – „členek“

PRON – zaimek
SCONJ – podredni veznik

http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/ADJ.html
http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/ADP.html
http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/PUNCT.html
http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/ADV.html
http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/AUX_.html
http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/SYM.html
http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/INTJ.html
http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/CONJ.html
http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/X.html
http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/NOUN.html
http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/DET.html
http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/PROPN.html
http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/NUM.html
http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/VERB.html
http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/PART.html
http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/PRON.html
http://universaldependencies.github.io/docs/u/pos/SCONJ.html


UD – določilnik in členek
• „Note that the notion of determiners is unknown in 

grammars of some languages (e.g. Czech); words 
equivalent to English determiners may be traditionally 
classified as pronouns and/or numerals in these 
languages. In order to annotate the same thing the 
same way across languages, the words satisfying our 
definition of determiners should be tagged DET in 
these languages as well.“

• „Particles are function words that must be associated 
with another word or phrase to impart meaning and 
that do not satisfy definitions of other universal parts 
of speech.“



Problem treh slovenščin

znanstvena 
slovenščina

računalniška 
slovenščina

pedagoška 
slovenščina

mednarodna 
slovenščina



O čem sploh govorimo?

• 29. januar 2015
Akademiki in člani uredniškega odbora novega slovarja 
slovenskega knjižnega jezika v ustanavljanju so se 
seznanili z osnutkom koncepta za novi slovar 
slovenskega knjižnega jezika, ki so ga v dvorani SAZU 
predstavili njegovi avtorji, sodelavci Inštituta za slovenski 
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

• 3. oktober 2014
V petek, 3. 10. 2014, je na Institutu “Jožef Stefan” 
potekal sestanek koordinatorjev projekta Izdelava 
koncepta slovarja sodobnega slovenskega jezika. Sprejet 
je bil načrt dela ter organizacijska shema.



Zaključne teze

• Noben slovar slovenskega jezika ne more nastati, 
ne da bi že na začetku natančno vedeli, kako bo 
obravnavana leksika s stališča slovnične 
kategorizacije

• Dobro bi bilo, če bi bil trojček 
znanstvena/pedagoška/računalniška slovenščina 
med sabo čim bolj usklajen

• Ni nujno, da je mednarodna slovenščina enaka 
trojčku, dobro bi pa bilo, če bi bila čim bolj 
enoznačno prevedljiva
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