Predreferendumsko pomanjkanje ločil
V poštne nabiralnike so gospodinjstva v Republiki Sloveniji ob koncu maja na 23 straneh dobila javno objavo
Državne volilne komisije (DVK) z besedilom odloka o razpisu zakonodajnega referenduma, ki nas čaka v
nedeljo, 8. junija 2014. (Besedilo je v obliki PDF dostopno tudi na spletni strani http://www.dvkrs.si/index.php/si/arhiv-referendumi/arhivi-referendum-2014.) – Za puščico navajam popravljeno različico
tistega, kar je navedeno pred njo v izvirniku narobe, za dvojnim oglatim oklepajem pa svoj komentar.
V celoti sem pregledal stran 1 javne objave – tule navajam šibka mesta po vrsti:
arhivih, → arhivih
Uradni → (Uradni
29/2014 → 29/2014)
sedeža). [[pika ne sme biti polkrepka, ampak navadna
torek 3. junija, v sredo 4. junija in v četrtek 5. junija → torek, 3. junija, v sredo, 4. junija, in v četrtek, 5. junija
srede → srede,
najpozneje do srede → najpozneje do srede, [[ob čemer mora biti tudi beseda do polkrepka
Volivci – invalidi → Volivci invalidi [[ker je to najbrž tip človek žaba, ki se piše brez vmesnega ločila
srede 4. junija 2014 sporočijo → srede, 4. junija 2014, sporočijo
občane → občane,
domu → domu,
ter ne → in ne
do srede → do srede [[enojni presledek namesto dvojnega
2014 vložijo → 2014, vložijo
Tako → Táko [[nenujni popravek, ki pa pripomore k večji jasnosti besedila
napravo → napravo,
mestu: → mestu
v času od 8. do 16. ure ter → od 8. do 16. ure ter [[v času in dvojni presledek odveč
na dan glasovanja 8. 6. 2014 od → na dan glasovanja, 8. junija 2014, od [[poimenovanje meseca namesto
številke je primerno zaradi enotnosti v tem besedilu
Uvod k zakonu na strani 3:
Besedilo zakona o katerem se na referendumu glasuje: → Besedilo zakona, o katerem se glasuje na referendumu:
Zakonsko besedilo puščam ob strani, ker ni izdelek volilne komisije; vendar pa je ta prispevala naslove
volilnih komisij in sedeže volišč (na straneh 20–23), kjer neenotnosti spet kar mrgoli:
NASLOVI OKRAJNIH VOLILNIH KOMISIJ: [[brez dvopičja, ker ga tudi za SEDEŽI ... (str. 23) ni
E - POŠTA → E-POŠTA
Cesta Železarjev 6 a :: Pesnica pri Mariboru 43/a :: Obala 114a [[mala črka ob hišni številki je levostična
Mariborska 7 :: Partizanska c. 4 :: Ljubljanska cesta 1 [[priporočljivo cesta, lahko tudi c., a v istem besedilu
enotno
C. na Brdo 30 :: Cesta Cirila Tavčarja 20 [[Cesta
Poljanska 2 :: Študentovska ul. 2 :: Jerebova ulica 14 [[priporočljivo ulica, lahko tudi ul., a v istem besedilu
enotno
Antona Martina Slomška 2 :: ul. Heroja Staneta 1 [[Ulica, na začetku imena ulice z veliko začetnico
UE LJ, izp. Vič :: UE LJ. izp. Center :: UE LJ. Izp. Šiška [[UE Ljubljana, izpostava Vič ali – ker naj bi bilo čim
krajše – UE LJ, izp. Vič
Rutarjeva ul.18 → Rutarjeva ul. 18 [[presledek pred številko
Linhartova c.1 → Linhartova c. 1 [[presledek pred številko
Goliev Trg 5 → Goliev trg 5
Varstveno delovni center → Varstveno-delovni center
Osnovna šola A. Besednjak → Osnovna šola Angela Besednjaka :: OŠ Nove Fužine [[Osnovna šola, lahko tudi
OŠ, vsekakor pa naj bo enotno
Niti pomisliti ne smem, katera pravopisna presenečenja Državne volilne komisije nas še čakajo letos. Za poletje
se namreč že napovedujejo nove volitve in časovne stiske ne bo ne konca ne kraja. Gotovo se da preprečiti, da bi
DVK tako poceni dajala v zobe sebe in svoje izdelke, ki so s strokovnostjo, skrbnostjo in natančnostjo tudi
jezikovno vendarle obvladljivi. Rešitev težav je na dosegu klika z miško in v primerjavi z vsemi drugimi stroški
tudi ni draga: mogoče Lektorsko društvo Slovenije.
Peter Weiss, 29. 5. 2014

