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Vloga preventivne lingvistike v procesu revitalizacije nekaterih evropskih jezikov 

 

David Bizjak 

 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije 

 

bizjak.david50@gmail.com 

 

Ključne besede: preventivna lingvistika, perilingvistika ogroženi jeziki, jezikovna politika 

 

Relativno nova termina preventivna lingvistika in perilingvistika, v znanstveni literaturi se 
namreč začneta pojavljati v zadnjem desetletju 20. stoletja (Matisoff 1991, Crystal 2000), 
sta tesno povezana s fenomenom ogroženosti jezikov in področjem jezikovne politike. 
Slednja kroji zakonodajne smernice v smislu zaščite posameznih ogroženih jezikov in to 
zakonodajo implementira v javnem življenju na določenem ozemlju. Gre za nabor 
ukrepov, ki jih vodilne politične strukture izvajajo oz. bi jih morale izvajati bodisi v 
mikrosferi, tj. na lokalnem nivoju, npr. občinskem, bodisi na regionalni ravni, tj. znotraj 
pokrajin, dežel, regij, departmajev, grofij, županij, kantonov itd., ali pa v makrosferi, tj. v 
državnih okvirih ali celo na nivoju skupnosti držav, npr. EU.  

Preventivna lingvistika se nanaša prvenstveno na manj razširjene, manjšinske in 
regionalne jezike, med katerimi so tudi mnoga osamosvojena narečja. Pomembno vlogo 
pa lahko igra tudi pri izboljšanju položaja makrojezikov in večinskih jezikov na 
posameznih jezikovnih območjih. Osnovana je na orodjih, katerih selekcija je v domeni 
jezikovne politike in ki spodbujajo proces revitalizacije posameznih jezikov. Prispevek 
obravnava nekaj primerov evropskih jezikov in pozitivnih sprememb v njihovem razvoju, 
iz katerih je razvidna uporabnost te nove veje sociolingvistike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kodifikacija od danes na jutri – zadrege jezikoslovcev ob umeščanju novosti v jezikovni 
sistem v času epidemije koronavirusne bolezni 

 

Helena Dobrovoljc 

 

Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko 

 

helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si 

 

Ključne besede: jezikovne sprememba, kodifikacija, jezikovni opis, koronavirus, covid-19 

 

V prispevku bo predstavljeno obdobje koronavirusne bolezni v Jezikovni svetovalnici 
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, in sicer problematika, povezana z 
novim izrazjem in njegovo umestitvijo v sistem knjižne slovenščine – tako pisane kot 
govorjene. V obdobju epidemije koronavirusne bolezni se zaradi novega izrazja jezikovna 
skupnost znašla pred pisno-govornimi zadregami, saj je bilo nova jezikovna dejstva 
mogoče pojasnjevati z različnih vidikov, povsem nova družbena situacija pa je tudi 
svetovalce v Jezikovni svetovalnici postavila pred metodološke zadrege. Slednje izhajajo 
iz kodifikacijskega načela, da naj se vsaka normativistična dejavnost, tj. opis 
knjižnojezikovne stvarnosti, udejanja skozi prizmo funkcije knjižnega jezika – slednji lahko 
opravlja povezovalno vlogo v družbi le, če sledi aktualnim jezikovnim navadam. V skladu s 
praško oziroma Daneševo (1977) hierarhijo kodifikacijskih načel se knjižni jezik aktualizira 
z upoštevanjem družbene konvencije oziroma ustaljenosti kolektivnih navad, ustrezanjem 
funkcionalnim potrebam skupnosti, ugotavljanjem stopnje skladnosti z obstoječim 
jezikovnim sistemom. Ker so se gradivske študije ob izrazju, povezanem s koronavirusno 
boleznijo, lahko nanašale le na sočasno rabo, ni bilo mogoče spremljati ustaljenosti, zato 
so odgovori v Jezikovni svetovalnici v večji meri zajemali vse vse možnosti, ki jih sistem 
knjižnega jezika dopušča, v omejenem obsegu pa je bilo mogoče upoštevati merilo 
kolektivne navade, kar je bilo opazno zlasti pri (1) govornem domačenju in kodificiranju 
prevzetih besed in kratic (COVID-19 [kóvid/kôvid devétnajst/devetnájst]) in (2) pisnem 
domačenju prevzetih besed in kratic (COVID-19, covid-19, kovid, kovidni), (3) odločanju za 
zapis skupaj ali narazen (koronavirus, korona pozdrav – koronski pozdrav), (4) iskanju 
ustreznih prevodnih ustreznic (komorbidnost – soobolevnost), (5) besedotvornih možnosti 
in njihovih pomenskih razmerij in specializacij (epidemičen – epidemski, epidemiološki) in 
(5) določanju spola (COVID-19 m/ž) ter (6) oblikoslovnega vedenja kratic in njihovega 
prehajanja med lekseme. Predstavljena bo tudi primerljiva situacija v evropskih jezikovnih 
skupnostih, v češkem jezikoslovju se je pri opisu tega obdobja uveljavil pojem apriorne 
kodifikacije (Smejkalova 2017).  

  



Oblikovanje slovenske sinonimije za ostrigo/Ostrea edulis 

 

Metka Furlan 

 

Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 

 

metka.furlan@zrc-sazu.si 

 

 

Ključne besede: sinonim, izposoja, etimologija, slovenščina, ostriga, Ostrea edulis 

 

Sinonimni slovar slovenskega jezika (2016) za pomen ‘ostriga/Ostrea edulis = užitna 
morska školjka, ki živi prirasla na podlago’ (SSKJ) navaja dva sinonima ostrȋga in kȃmenica. 
Od njiju je bil v etimološko obravnavo vključen le prvi (Bezlaj ESSJ: II, 259; deloma povzema 
Snoj 2016). Pregled po slovarskih in narečnih virih iz različnih obdobij slovenskega jezika pa 
jih pokaže precej več: ostra, ostrica, oštriga, oštrika, avstriga, avštruga, skorepnica, 
zaklapnica.   

Diahroni pristop s primerjalno metodo, ki pri prehajanju jezikovnih sestavin iz jezika v jezik 
= pri izposoji temelji na substitucijski fonetiki = nadomestnem glasoslovju nam pokaže, da 
so bili vsi ti sinonimi v slovensko knjižno ali le narečno leksiko vključeni postopno in 
praviloma z izposojo iz različnih tujejezičnih predlog, ki jo je spodbudila potreba po novem 
poimenovanju, ko se je slovensko meščanstvo seznanilo s to morsko kulinarično 
specialiteto in ko se je slovenski kmet na tržaškem območju začel preživljati tudi z 
nabiranjem ostrig.   

V referatu bo za vsakega od malakonimov predstavljena zgodovina potrjenosti v 
slovenščini, tujejejezične predloge, od koder neposredno izvirajo slovenske replike, pa ne 
bodo pokazale le na čas izposoje, ampak tudi na različne smeri jezikovno-kulturnih stikov 
pri uveljavljanju tega termina. V zgodovinskih virih potrjeni sinonimi ostra, ostrica, avstriga, 
skorepnica in zaklapnica kažejo na več poskusov uveljavitve poimenovanj za ostrigo, ki so 
bili pri uveljavljanju v slovenščino vsi po vrsti neuspešni, ker v zgodovini slovenske 
kulinarike ostriga nikoli ni imela pomembnejše in pogostejše vloge.   

Številčnost sinonimov tujega izvora je lahko tudi znak, da denotat v konkretni jezikovni 
sredini ni imel osrednje in pomembnejše vloge. 

  



Izražanje naklonskih pomenov z glagolom imeti 

 

Katarina Gomboc Čeh 

 

Univerza v Novi Gorici 

 

katarina.gomboc.ceh@ung.si 

 

Ključne besede: naklonskost, dinamična naklonskost, deontična naklonskost, 
epistemična naklonskost, imeti 

 

Obravnava naklonskih izrazov v slovenščini običajno zajema najbolj značilne naklonske 
glagole in izraze, ki izražajo naklonske pomene (ne)zmožnosti, obveznosti in dovoljenja, in 
sicer glagola morati in moči, naklonsko brezosebno zgradbo treba je, naklonski izraz lahko, 
glagol smeti, razgled po sodobnejši rabi slovenščine pa nakazuje tudi naklonsko rabo 
glagola rabiti v pomenu izražanja obveznosti. Manj pozornosti se namenja načinu izražanja 
naklonskosti, ki je bolj tipičen za neknjižno slovenščino: to je izražanje naklonskega 
pomena obveznosti z glagolom imeti, (1).   

(1) ... za ta dan so večinoma naredili, kar imajo narediti v jesenskih dneh, ... (Gigafida)  

Prispevek se zato osredotoča prav na naklonsko rabo glagola imeti, k temu pa dodajamo 
še bolj pogovorno različico izražanja naklonskosti z glagolom imeti, ki mu sledi predlog za, 
temu pa nedoločnik, (2).   

(2) Gredo pač domov, ko naredijo tisto, kar so imeli za narediti ta dan. (Gigafida)   

V prispevku predstavljamo in med seboj primerjamo oba načina izražanja naklonskih 
pomenov ter ponazarjamo skladenjske, pomenske in delno tudi pragmatične razlike rabe 
obeh struktur v okviru izražanja naklonskih pomenov.   

Na podlagi podatkov iz korpusa Gigafida v prispevku obravnavamo naklonske pomene z 
glagolom imeti v slovenščini s stališča jezikoslovne teorije, ki temelji na analizi modalnih 
pomenov v Nuyts (2014) in ki jo predstavljamo v prvem delu razprave. Naklonski pomeni 
so v omenjeni analizi razvrščeni v tri skupine: dinamično, deontično in epistemično 
naklonskost. Najožja opredelitev dinamične naklonskosti je, da gre za pripisovanje 
zmožnosti ali sposobnosti prvemu delovalniku (navadno vršilcu dejanja), da izvede dejanje 
ali uresniči stanje (Gomboc 2018). Deontično naklonskost lahko definiramo kot kazalnik 
stopnje sprejemljivosti zunajjezikovne situacije, ki jo navadno, vendar ne nujno vedno, 
izraža tvorec besedila (prav tam). Izražanje epistemične naklonskosti pa je prisotno takrat, 
ko tvorec ocenjuje možnost, da se bo ubesedeno dejanje uresničilo v dejanskosti (prav 
tam).   

Podatki kažejo, da izražanje z glagolom imeti v slovenščini lahko izraža vse tri tipe 
naklonskosti. Ob tem ugotavljamo, da se izražanje naklonskih pomenov z glagolom imeti 
z nedoločnikom v slovenščini rabi izključno z glagoli v dovršni obliki, (3) in (4), medtem ko 



se v zgradbi s predlogom za uporabljata tako nedoločnik v dovršni kot nedovršni obliki, (5) 
in (6).  

(3) To ti imam povedati.   

(4) ??Z njim se imam pogovoriti.  

(5) Za danes sem opravila vse, kar sem imela za opraviti.  

(6) »Veliko imam za delati,« mi je ves čas razlagal in me prosil za razumevanje.   

Prispevek prinaša spoznanja o doslej slabo opisanem načinu izražanja naklonskosti z 
glagolom imeti v slovenščini. Namen prispevka je predstaviti skladenjske, pomenske in 
delno tudi pragmatične značilnosti rabe obeh struktur z glagolom imeti v okviru izražanja 
naklonskih pomenov. 

  



Narečno obarvana poezija Fritzovih Savinjčank 

 

Tjaša Jakop 

 

Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 

 

tjasa.jakop@zrc-sazu.si 

 

 

Ključne besede: dialektologija, štajerska narečna skupina, srednjesavinjsko narečje, Ervin 
Fritz, narečna poezija 

 

V prispevku bomo izpostavili narečno pesniško zbirko Savinjčanke: pesmi v savinjski govorici 
(2019) Ervina Fritza. Opravljena bo analiza pesmi po jezikovnih ravninah: predstavljene 
bodo glasoslovne in oblikoslovne značilnosti ter narečno besedje.  

Pesnik je pri svojih skoraj 80 letih napisal prvo zbirko v svojem domačem, 
srednjesavinjskem narečju, na kar opozori že v naslovu (Savinjčanke: pesmi v savinjski 
govorici). Zbirka vsebuje 30 pesmi, ki so razdeljene v podpoglavja, in sicer Hmelske princese 
(13 pesmi), Tri od župnika Sagaja (3 pesmi), Pet štorij iz Šempaula pa iz Hauzou (5 pesmi), 
Dve pedagoške poeme (2 pesmi), Še kr nekej savinskih zgodb (6 pesmi) in Predal (1 pesem). 
Vse so pisane v preboldskem narečju oz. govoru.  

Čeprav je narečna poezija pri Fritzu obrobni del besedne ustvarjalnosti (obravnavana 
zbirka je prva, pisana v narečju), te pesmi dokazujejo, da je tudi v narečju mogoče ustvariti 
besedila z literarno vrednostjo. Še več: ko smo pesmi poknjižili, so izgubile svojo sočnost, 
spevnost, sproščenost in ekspresivnost, ki jo ohranjajo v narečju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zanesljivost fonetičnih podatkov v Slovenskem lingvističnem atlasu (SLA) 
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Ključne besede: Slovenski lingvistični atlas, fonetika, slovenska narečna fonetična 
transkripcija, standardizacija fonetičnega zapisa 

 

Še nedokončana gradivska zbirka za Slovenski lingvistični atlas (SLA), ki jo hrani 
Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU, je začela nastajati pred 
petinsedemdesetimi leti, leta 1946, ko se je na prve terenske raziskave v Horjul in okolico 
odpravil takratni glavni zbiralec atlasnega gradiva, akademik Tine Logar. Čeprav je bila vse 
do izida prvih leksičnih kart (Smole 1988 idr.), monografije o dvojini (Jakop 2008a, 2008b) 
in prvega leksičnega zvezka atlasa (SLA 1, Škofic idr. 2011) zbirka predvsem vir obravnav 
sinhronega in diahronega glasoslovja slovenskih narečij (npr. v razpravah Tineta Logarja, 
Jakoba Riglerja, Rada Lenčka, Marca Greenberga idr.), pa gradivo kot celota nikoli ni bilo 
obravnavano kot izhodišče za enovit prikaz glasovja slovenskih narečij oz. za 
standardizacijo razmerja med transkripcijskimi znaki in njihovo fonetično vrednostjo. 
Posamezni zapisi krajevnih govorov so večinoma ostali v svoji izvirni obliki, zato na časovni 
osi izpričujejo tako stopnjo poznavanja strukturnih lastnosti govora (npr. prikaz kolikosti v 
rezijanskem narečju v zapisih iz leta 1962 ali tonemskih nasprotij v haloškem narečju v 
zapisu iz leta 1980) kot stopnjo razvoja slovenske narečne transkripcije (npr. prehod iz 
Ramovševe transkripcije v Logarjevo ali iz njene impresionistične v bolj fonologizirano 
različico). Zavest o tem, da brez dodatnih terenskih raziskav tako raznolikih transkripcijskih 
pristopov ni mogoče poenotiti, se je izoblikovala že ob vzpostavljanju gradivske zbirke SLA 
in privedla celo do trditve, da gradivo za sodobne jezikovnogeografske prikaze ni najbolj 
primerno (Benedik 1999: 20–22, 24). Ob pripravi prvih leksičnih zvezkov (Škofic idr. 2011, 
2016) smo se zato osredotočili predvsem na popis vsakokratnega transkripcijskega 
inventarja, opis njegove rabe na podlagi razpoložljivih virov in zasnovo primerjalnih 
transkripcijskih tabel (Kenda-Jež 2011, 2016), torej na prikaz stanja, ne pa na razloge zanj. 

Možnosti za drugačen pogled na raznolikost fonetičnih zapisov ponujajo preglednice 
samoglasniških odrazov, ki so nastale na podlagi enajstih sklopov samoglasniških vprašanj 
iz gramatičnega dela vprašalnice (V700–V704; V720(a)–V720a; V721(a)–V721a; V727–V730b; 
V733A–V734a; V735–V737b; V742(a)–V744(c); V745(a)–747(c); V748–V750(b); V765(a)–
V765(č); V765a(a)–V765(b). V referatu bodo posebej obravnavane razlike v rabi 
transkripcijskih znakov med posameznimi zapisovalci, razlike med zaporednimi zapisi v 
istih raziskovalnih točkah in transkripcijske razlike v arealu istega narečja. Osrednja 
pozornost bo namenjena vprašanju, s kolikšno zanesljivostjo je mogoče ločevati med 
spremenljivostjo transkripcije in beleženjem dejanske glasovne variabilnosti. Določena 
bodo prednostna področja za nadaljnje terenske raziskave. 



Pomen javne razprave ob predlogu novih pravopisnih pravil 

 

Tina Lengar Verovnik 
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Ključne besede: pravopis, javna razprava, kodifikacija, dogovornost, demokratičnost 

 

Decembra 2019 sta bili na spletišču Fran objavljeni prvi poglavji Pravopisa 8.0, in sicer 
prenovljeno poglavje o pisnih znamenjih ter povsem novo samostojno poglavje o 
krajšavah. Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU se je že ob načrtovanju procesa 
prenove zavezala, da bo prve čistopise vseh poglavij dala v javno razpravo in šele nato 
sprejela dokončno oblikovana poglavja, ki bodo stopila v veljavo po celotni prenovi 
priročnika in njegovi strokovni potrditvi. Javna razprava za prvi poglavji je potekala en 
mesec, v njej so lahko sodelovali anonimni ali podpisani posamezniki in interesne skupine, 
komentarje je bilo mogoče prek spleta elektronsko oddajati ob posameznih pravopisnih 
členih. Skupno je prispelo 528 komentarjev, in sicer 312 za poglavje Pisna znamenja ter 216 
za poglavje Krajšave. V prispevku bo predstavljen proces, ki je sledil. V njem smo pregledali 
vse komentarje in se nato odločali za različne postopke. Ti so bili odvisni od tega, kakšne 
argumente so predstavili sodelujoči v javni razpravi, kdo je bil predlagatelj posamezne 
spremembe ali izboljšave (področni strokovnjak, strokovnjak jezikoslovec ipd.), koliko je 
bilo številčno enakih oz. podobnih komentarjev, pozorni pa smo bili tudi na izrazito 
polarizirana mnenja. Pri nekaterih členih smo zaradi komentarjev opravili dodatne 
gradivske raziskave in jih primerno vsebinsko prilagodili, pri drugih so spremembe segale 
od neznantnih prilagoditev dikcije do korenitejših posegov, na nekaterih mestih tudi v 
zgradbo in vsebinsko logiko poglavij. Spremembe, ki smo jih opravili v besedilu pravil, so 
vplivale tudi na gradivo in rešitve v rastočem slovarju ePravopis, ki obvestilno razširja 
pravila in nastaja sproti z njimi. Izkušnja prve javne razprave pa je pomembno določala tudi 
nadaljnje korake pri prenovi; pri poglavju o veliki in mali začetnici smo na primer zaradi 
pričakovane količine komentarjev in kompleksnosti problematike delno javno razpravo o 
pisanju zemljepisnih imen izvedli že predčasno oziroma še pred objavo celotnega poglavja. 
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Ključne besede: terminologija, prevodne ustreznice, jezikovni viri, anketa, intervju 

 

Pri znanstvenem ubesedovanju je eno zahtevnejših mest povezano s terminologijo, 
predvsem ko te (v slovenščini) še ni ali pa je neurejena. V prispevku nas je zanimalo, kako 
se s terminološkimi težavami spoprijemajo mladi slovenski znanstveniki, ki pišejo šele svoja 
prva (obsežnejša) znanstvena dela. Med doktorskimi študenti vseh javnih slovenskih 
univerz smo zato izvedli anketo, dopolnilno pa še pet intervjujev z mentorji iz različnih ved. 
Na anketo se je odzvalo 464 anketirancev. Anketni podatki in odgovori mentorjev so med 
drugim pokazali, da je terminoloških težav kar precej (npr. za polovico anketirancev 
približno 10 v zadnjem letu), da v pomanjkanju terminoloških slovarjev težave večinoma 
rešujejo z medsebojnimi posvetovanji ali/in pregledovanjem s temo povezanih na spletu 
dostopnih besedil ter da se zavedajo pomembnosti razvoja slovenske terminologije, pri 
katerem so pripravljeni tudi kako drugače pomagati (npr. s svetovanjem ali pri pripravi 
slovarja). 
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Neprehodne glagole v slovenščini lahko, tako kot tudi v drugih jezikih, razdelimo med 
netožilniške in neergativne (Perlmutter 1978, Burzio 1986 idr.), pri čemer je odločilna 
razlika med temi interpretacija osebka – ob neergativnih je ta vršilec (npr. Janja je tekla), 
ob netožilniških pa prizadeto (npr. Janja je izgorela). V središču tega prispevka so 
netožilniški glagoli v slovenščini. V prvem delu je podan test za prepoznavanje teh 
glagolov, na osnovi katerega je bilo določenih 109 netožilniških glagolov, v drugem delu pa 
je ta vzorec primerjan z reprezentativnim vzorcem glagolov v slovenščini.   

Testi za netožilniškost so jezikovno specifični, tako se npr. v nekaterih romanskih in 
germanskih jezikih neprehodni glagoli lahko razlikujejo glede na pomožni glagol, ki se 
pojavi ob njih. Ilc in Marvin (2016), a gl. tudi Marvin (2003), kot najustreznejši test za 
slovenščino predlagata test na osnovi deležnika v deležniškem polstavku. Glagoli, ki se v 
deležniškem polstavku pojavijo kot deležniki na -l, so netožilniški, (1), medtem ko so 
deležniki na -n/-t izpeljani iz prehodnih glagolov, (2).   

(1) Razglednica, prispela (*prispena/*prispeta) včeraj, je zdaj že v smeteh.   

(2) Razglednica, napisana (*napisala) na roke, je zdaj že v smeteh.   

Na osnovi opisanega testa predlagata Ilc in Marvin (2016) najobširnejši seznam 
netožilniških glagolov v slovenščini, ki pa ni izpeljan na osnovi korpusnih podatkov. Prav 
zato v prispevku obstoječemu testu dodava novega, in sicer test z deležnikom v vlogi 
levega prilastka, ki ga za bosanščino/hrvaščino/srbščino prvič predlaga Aljović (2000). 
Aljović opazi, da se lahko deležniki na -l rabijo kot levi prilastki samostalnikov, če so izpeljani 
iz netožilniških glagolov, medtem ko so deležniki na -n/t na tem mestu izpeljani iz 
prehodnih glagolov. Kontrast za slovenščino pokažeta primera (3) in (4).   

(3) prispela razglednica /*prispena razglednica  

(4) napisana razglednica / *napisala razglednica   



Prednost tega testa je lahka aplikacija na korpusne podatke, katere rezultat je 109 
netožilniških glagolov v slovenščini. Pridobljeni vzorec lahko primerjamo z večjim vzorcem 
glagolov v slovenščini, in sicer s 3000 najpogostejšimi glagoli v korpusu Gigafida (pri čemer 
privzamemo, da je to reprezentativen vzorec slovenskih glagolov). Glagoli obeh vzorcev 
so bili razvrščeni glede na tematske vokale, vzorec 3000 glagolov pa je bil anotiran tudi za 
argumento strukturo (npr. ali lahko glagoli dobijo predmet v tožilniku). Rezultati so 
prikazani v tabeli (gl. priloga).   

Tabela primerja distribucijo netožilniških glagolov glede na tematske vokale z distribucijo 
večjega vzorca (izjeme se nanaša na glagole biti, imeti, iti). Stolpec 2 pokaže delež 
netožilniških glagolov v posamezni skupini, 3 pa delež vseh glagolov v posamezni tematski 
skupini. Stolpec 4 pokaže razmerje med stolpcema 2 in 3, če v primerjavo vključimo tudi 
skupine, v katerih ni netožilniških glagolov, stolpec 5 pa za skupine v katerih so netožilniški 
glagoli. Razlika med temi vrednostmi je statistično značilna (χ2 test: p<0.0001), kar 
pomeni, da je distribucija tematskih vokalov odločilno različna v skupinah netožilniških 
glagolov in glagolov nasploh. Stolpec 6 prikaže, kolikšen delež glagolov posamezne 
skupine lahko dobi predmet v tožilniku.   

Na osnovi te tabele lahko podamo nekatere večje sklepe o glagolih v slovenščini, in sicer 
(i) noben netožilniški glagol ne spada v veliki skupini (tj. a/a in i/i), (ii) ti skupini težita k 
prehodnosti in (iii) po netožilniškosti izstopa skupina e/i, saj se več kot pol netožilniških 
glagolov uvršča v to skupino.   
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V prispevku obravnavam slovenske naklonske zgradbe, ki vsebujejo nedoločnik, s stališča 
teorije naravnosti. Jezikovne zgradbe z nedoločnikom sodijo med bolj zaznamovane oz. 
manj naravne zgradbe (prim. Mayerthaler, Fliedl, Winkler 1993). V sestavku gre v prvi vrsti 
za zgradbe morati + nedoločnik, biti + treba + nedoločnik in biti + potrebno + nedoločnik, 
ki imajo podoben osnovni pomen in jih zato opredeljujem kot skladenjski različici. Izhajam 
iz ocene, da je naklonska zgradba morati + nedoločnik bolj naravna kot skladenjski različici.  

Cilj prispevka je izpeljava napovedi o lastnostih sobesedila naklonskih zgradb iz ocene 
zaznamovanosti zgradb in preverjanje lastnosti zgradb in sobesedila v jezikovnem gradivu, 
ki je sestavljeno iz raznovrstnih spletnih besedil. Zgradba morati + nedoločnik je pomensko 
raznovrstnejša kot skladenjski različici, saj omogoča izražanje dinamične, deontične in 
epistemične naklonskosti, medtem ko je pomen skladenjskih različic omejen na določene 
vidike deontične naklonskosti (prim. Uhlik 2018). Skladno z načelom najmanjšega napora 
(Havers 1931) je pomensko ohlapen izraz za govorečega preprostejši kot pomensko 
specifičen izraz. Večja pomenska ozkost zgradb treba/potrebno + nedoločnik se kaže tudi 
v omejevanju osebka na besedne zveze, ki se nanašajo na človeka. Obratno pa pomenska 
ohlapnost zgradbe morati + nedoločnik omogoča izražanje tako notranje kot zunanje 
nujnosti (prim. Uhlik 2018). Zgradba morati + nedoločnik je skladenjsko manj zapletena kot 
skladenjski različici. Prva vsebuje koherentno nedoločniško zgradbo, skladenjski različici 
pa inkoherentno oz. manj koherentno, kar omogoča pretvorbo (treba je, da …). Glede na 
to, da obstoj inkoherentnih nedoločniških zgradb predpostavlja obstoj koherentnih 
nedoločniških zgradb v nekem jeziku, sledi, da je morati + nedoločnik manj zaznamovana 
skladenjska zgradba (prim. Mayerthaler, Fliedl, Winkler 1993: 146). Inkoherentne 
nedoločniške zgradbe domnevno vsebujejo prazno prvino oz. logični osebek (PRO), ki je 
posledica skladenjskih procesov za povečevanje ali zmanjševanje udeleženskih vlog v 
stavku. Dodatna utemeljitev za večjo naravnost zgradbe morati + nedoločnik je skladnost 
s skladenjskim vzorcem osebek (v imenovalniku) – glagol – predmet (v tožilniku), ki je 
značilen za slovenščino in mnoge indoevropske jezike. V zgradbah treba/potrebno + 
nedoločnik je logični osebek neizražen ali v dajalniku, kar je prav tako manj razširjen 
skladenjski vzorec.   

Slovarski in slovnični pomen sta razdeljena na dve samostojnejši izrazni enoti (biti + treba) 
in ne združeni v eni besedni obliki (mor-a-ti), kar zmanjšuje sintetični potencial slovenščine, 



jezika z izrazitimi lastnostmi pregibnega jezika, in povečuje njen analitični potencial. Z 
oblikoslovnega stališča lahko glagol morati uvrstimo med glagole, ki se spregajo po 
produktivnem in razvidnem vzorcu glagolov s tematskim samoglasnikom -a, medtem ko 
glagol biti spregamo po sicer neproduktivnem in nerazvidnem vzorcu, ki pa ima dve 
prednosti, in sicer izredno visoko pogostnost in omejitev oblik na tretjo osebo ednine. Z 
glasoslovnega stališča je zgradba morati + nedoločnik nekoliko preprostejša kot 
skladenjski različici (morati je sestavljen iz zlogov soglasnik + samoglasnik, je/ni treba pa 
vsebuje zlog s soglasniškim sklopom, ki povečuje glasoslovno zapletenost).  

Zgradba morati + nedoločnik je bolj razširjena kot zgradbi biti + treba/potrebno + 
nedoločnik, saj se slednji zgradbi pogosteje pojavljata v besedilnih vrstah s semiotičnim 
obeležjem oddaljenosti, saj jih tvorci besedil ustvarjajo v manj domačih sporočevalnih 
razmerah (manjkajoč fizični in/ali časovni stik s sprejemniki besedila, pomanjkanje 
povratnih informacij sprejemnikov besedila, časovna ali prostorska stiska, potreba po 
načrtovanju zgradbe in vsebine besedila, po vsebinski natančnosti, po upoštevanju 
jezikovnih in drugih norm idr.). 
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V pričujočem prispevku k vprašanju razvrščanja atributivnih pridevnikov pristopamo v 
okvirih formalne jezikoslovne teorije, natančneje kartografskega modela skladnje 
naravnega človeškega jezika, začrtanega že v Rizzi (1997). Ta vplivni jezikoslovni model 
univerzalni slovnici pripiše natančno artikulirano zgradbo, hierarhijo funkcionalnih 
projekcij, ki je odgovorna za urejenost posameznih elementov zgradbe, pa v svojih najbolj 
skrajnih različicah vidi kot prirojen del jezikovne zmožnosti. V najnatančneje dodelani 
predstavitvi razvite samostalniške zveze, izdelani tudi s pomočjo meedjezikovnih 
primerjav tipološko nepovezanih jezikov (finščine, ibibijščine, malajalščine, srbohrvaščine, 
valižanščine, švedščine, madžarščine, angleščine …), je podan predlog, po katerem naj bi 
se pridevniki razvrščali po načelu semantične pripadnosti posamezni pridevniški kategoriji: 
določni člen > vrstilni števnik > glavni števnik > subjektivna oznaka > kazalni zaimek > 
velikost > dolžina > višina > hitrost > globina > širina > teža > temperatura > mokrota > 
starost > oblika > barva > nacionalnost/izvor > material > sestavljena pridevniška beseda > 
samostalniška zveza (povzeto po Scott 2002, str. 114) Ta strogo skladenjski pristop k 
omejitvam razvrščanja atributivnih pridevnikov je pogosto izpostavljen kritikam (gl. mdr. 
Svenonius 2008, Truswell 2009, Larson 2017). Še posebej relevantne se, zaradi zaključkov 
narejenih na osnovi velikih podatkovnih baz, zdijo korpusne študije, ki strogo skladenjskim 
pristopom (npr. Cinque 1994, 2010, Scott 2002, Shlonsky 2004, Laenzlinger 2005) očitajo 
preveliko togost. Možnosti tvorjenja pridevniških zaporedij se zdijo preveč omejene, 
upoštevajoč zgolj strogo skladenjsko zgradbo; pravila, po katerih se zaporedja ravnajo, naj 
bi bila bolj prožna (gl. npr. Wulff 2003, Truswell 2009, Kotowski in Hartl 2019, Trotzke in 
Wittenberg 2019).   

Slovenščina je jezik, za katerega je bilo predhodno ugotovljeno, da omejitve v razvrščanju 
atributivnih pridevnikov spoštuje (Vidovič-Muha 1978, Toporišič 2000), vendar, izvzemši 
eksperimentalne psiholingvistične študije (npr. Plesničar 2017, 2018), sistematičen pregled 
in analiza večje količine jezikovnih podatkov, ki bi kritično osvetlila ta pojav, še nista bila 
opravljena. Z namenom zapolniti to vrzel, izvajamo natančen pregled rabe jezika, kot jo 
izpričuje deduplicirana različica pisnega korpusa slovenskega jezika GigaFida. Preverjamo 
pogostost izpričanih vrstnih redov izbranih atributivnih pridevnikov trinajstih semantičnih 
kategorij (velikost, dolžina, višina, hitrost, globina, … ) in ugotavljamo, ali lahko ustrezno 



napovemo jezikovno rabo, če za delovni teoretični okvir sprejmemo kartografski model, 
konkretno pridevniško hierarhijo predlagano v Scott (2002). V analizi bomo posebno 
pozornost namenili tako kritični presoji pomislekov podanih v predhodno opravljenih 
korpusnih študijah kot tudi omejitvam, s katerimi se soočamo pri uporabi korpusov za 
raziskovanje skladnje razvite samostalniške zveze. Prvi izsledki raziskave kažejo, da se 
število konkordanc v primeru razvrščanja pridevnikov iz semantične kategorije velikost 
(velik, majhen, ogromen in droben) v kombinaciji s pridevniki ostalih 12 semantičnih 
kategorij statistično pomembno razlikuje glede na to, ali vrstni red spoštuje hierarhično 
zaporedje semantičnih kategorij predlaganih v Scott (2002) ali ne. Ob stopinjah prostosti 
(df = 1) in stopnji statistične značilnosti (p = 0.001) rezultat testa za preizkus hipoteze enake 
verjetnosti (x2= 4894,735434) preseže kritično vrednosti (α = 10.828), kar pomeni, da je 
verjetnost, da bomo v korpusu naleteli na vrstni red, ki krši hierarhijo, v primerjavi z 
verjetnostjo, da bomo naleteli na vrstni red, ki spoštuje hierarhijo, izredno majhna, in kaže 
na to, da se v slovenščini pridevniki za velikost razvrščajo v skladu z napovedjo teorije, ki 
trdi, da vrstni red pridevnikov uravnava hierarhija pridevniških projekcij. 
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Slovenski pogovorni jezik je predvsem pri mladih čedalje bolj prežet z angleškim izrazjem, 
to pa se še posebej kaže na družbenih omrežjih. V prispevku analiziram govor šestih 
slovenskih youtuberjev z največ naročniki. Z vsakega od izbranih kanalov sem za analizo 
najprej transkribirala po dva videoposnetka, pri čemer sem izbrala videe, ki so ustrezali 
naslednjim zahtevam: pretežno spontani govor, dolžina do 15 minut in objavljen nedavno. 
Skupno sem analizirala približno dve uri govora.   

V transkripcijah sem označila angleške besede, jih preštela ter delila z vsemi besedami, da 
sem dobila delež angleščine v vsakem posameznem govoru. Dalje me je zanimalo, katerim 
besednim vrstam pripadajo angleške besede, saj sem domnevala, da je v slovensko okolico 
najlažje vključiti samostalnike, medtem ko so angleški glagoli bolj neprilagodljivi. V prvem 
delu sem v tabele izpisala vse angleške besede, ki so se pojavile v okolici slovenskih besed, 
pri čemer sem tudi samostalniške besedne zveze uvrstila med samostalnike. V drugem 
delu sem opazovala še vpliv angleščine na druge ravni jezika. Ugotovila sem, da se v dveh 
govorih pojavi več kot 10 % angleškega besedja, a da le dva od šestih analiziranih govorcev 
načeloma ne uporabljata angleških besed, razen izjemoma, kot je predstavljeno v 
zaključku. Izkazalo se je, da je pomemben faktor tema videoposnetka; pri videih o 
družbenih omrežjih in tehnologiji ter o lepoti in ličenju je bil delež angleškega izrazja 
izrazito višji. Dve govorki sta še posebej izstopali po uporabi angleškega izrazja in 
preklapljanju v angleščino, gre pa za govorki, ki spadata v starostno skupino 20–25 let.   

Pričakovano so med uporabljenimi angleškimi besedami prevladovali samostalniki (65 %), 
sledijo pridevniki (22 %), glagolov je bilo le 7 %, prislovov pa 6 %. Pri tem naj poudarim, da 
sem v tem delu upoštevala samo besede (in samostalniške besedne zveze), ki so se 
pojavljale v okolici slovenskih besed, ne pa tudi stavkov, izrečenih v angleščini. Vsi govorci 
so uporabili vsaj nekaj angleških samostalnikov v svojem govoru, najpogosteje pa so jih 
tudi sklanjali (npr. giveaway, giveawaya). Če so uporabili angleške glagole, so jih 
poslovenili, npr. streamati.   

Angleščina vpliva tudi na druge jezikovne ravni. Pojavijo se besedne zveze, pri katerih je 
samostalnik v vlogi levega neujemalnega prilastka (Youtube kanal, makeup vsebina, 
Huawei naprave). Čeprav gre za govor, se pojavijo dobesedni prevodi, na primer močne 
misli (powerful thoughts), nemortalnost (immortality) in šlo je izven kontrole in izven rok 
(out of control and out of hands). Še eno opažanje je, da so bili diskurzivni označevalci 



pogosto v angleščini, npr. basically, anyways, let's start. Govorci so večkrat tudi preklopili 
iz slovenščine v angleščino, npr. ko smo v karanteni in stay home all the time; pa Apple, 
don't get me wrong, pač Apple overall je amazing. Opaziti je tudi, da žaljive besede 
pogosteje izrečejo v angleščini kot v slovenščini (npr. Oh shit; I fucked up; to me fucking 
šokira; bitch), kar pripisujem temu, da morda zvenijo manj žaljivo, če niso izrečene v 
maternem jeziku (bitch : prasica).   

Čeprav vsi govorci v svojem govoru ne posegajo izrazito po angleškem izrazju, se 
določene stvari pojavljajo pri vseh. Angleško besedo uporabijo, kadar:  

a) ima slovenska ustreznica nekoliko drugačno konotacijo oziroma pomen (nice : lep, cute 
: prisrčen, fucking : jeben, bitch : prasica, giveaway : nagradna igra);  

b) slovenščina nima ustreznice (stream, merch, makeup, heck);  

c) bi lahko o besedah govorili kot o terminih določenega tipa videoposnetkov na Youtubu 
(področja ličenja in lepote, družbenih omrežij in tehnologije).  

Čeprav angleščine ne razumejo vsi, to za ustvarjalce vsebin na Youtubu in gledalce očitno 
ni problematično, saj visoko število ogledov nakazuje na to, da angleško izrazje publike 
ne m
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V prispevku se osredotočamo na naglasne lastnosti končnic v slovenskih sklanjatvah in 
predlagam analizo v pristopu kofonologije po fazah (Sande idr. 2020). V tem pristopu, ki 
združuje optimalnostno teorijo (Prince & Smolensky 1993) in razpršeno morfologijo (Halle 
&Marantz 1993), imajo lahko morfemi poleg fonološke vsebine in pomena tudi svojo 
kofonologijo, ki lahko začasno razveljavi splošno fonologijo jezika. Glede na naglas v 
sistemih, kot je slovenščina, pristop kofonologije po fazah napoveduje, da bo v besedah, v 
katerih se pojavlja določen morfem, privzeto naglasno mesto drugačno kot v ostalem 
sistemu. Splošno privzeto naglasno mesto v slovenščini je na koncu osnove, tj. na zlogu 
pred končnico (Simonović 2020, Simonović & Mišmaš 2020). Velika večina oblik 
samostalnikov in pridevnikovima prav tak naglas – večina samostalnikov in pridevnikov ima 
naglas na koncu osnove v vsehoblikah (vzorci korak, lipa, perut, mesto, ljubezniv itd.), 
mnogo samostalnikov s tako imenovanim premičnim in mešanim naglasnim tipom pa ima 
naglas na koncu osnove v veliki večini oblik (vzorci medved, oče, vreme, ime, telo, srce itd.).  

Samostalniške in pridevniške oblike, ki nimajo privzetega naglasnega mesta, imajo naglas 
bodisi pred koncem osnove bodisi na prvem zlogu končnice. Pri neprivzetem naglasu na 
osnovi (vzorci súperman, profésor itd.) gre za leksikalni naglas samostalnika, ki se 
načeloma upošteva v slovenščini. Za to je odgovorna splošna omejitev ZVESTOBA, ki 
ohrani leksikalni naglas in je rangirana visoko v vseh kofonologijah. Vendar je tu zanimivejši 
naglas na končnici. V tem primeru rešitev z omejitvijo ZVESTOBA ne ponudi zadovoljivih 
rezultatov. ZVESTOBA napoveduje, da se v površinski obliki ohrani kateri koli leksikalni 
naglas, kar pomeni, da bi bile v slovenščini mogoče tudi končnice, naglašene na neprvem 
zlogu (recimo *-emá ali *-emí), ki pa so niso izpričane. Omejitev ZVESTOBA napoveduje 
tudi, da se bodo naglašene končnice pojavljale z enako verjetnostjo povsod v sklanjatvi. To 
ne ustreza dejanski slovenščini, kjer so naglašene končnice značilne za določene besede in 
dele sklanjatev. Tako je denimo beseda gospa edina v svoji sklanjatvi, ki ima naglas na 
končnici v vseh oblikah. Če bi šlo za zvestobo leksikalnemu naglasu, bi bila takšna 
distribucija naglašenih končnic povsem naključna. Če pa uporabimo kofonologije, lahko 
leksikalnemu vnosu za koren gospa dodamo še kofonologijo, ki prepoveduje naglas na 
osnovi. Ker bodo vse ostale omejitve rangirane tako kot v splošni fonologiji slovenščine, 
bo naglas spet kar se da blizu koncu osnove in zaradi tega vedno na prvem zlogu končnice. 
Sliki spodaj vsebujeta fonološko relevanten del leksikalnega vnosa za besedi gospa in lipa. 
ℱ vsebuje vse segmentne lastnosti besede, medtem ko vsebuje ℛ zaporedje omejitev, 
značilno za kofonologijo, ki jo prinaša beseda. 



 

Kofonologija *NAGLOSN >> VSE je načeloma zadostna za opis naglašenih končnic v 
slovenščini. V primeru posameznih naglašenih končnic se zdi ta rešitev, vsaj na prvi pogled, 
enakopravna z rešitvijo, pri kateri je končnica naglašena v leksikalnem vnosu. Tako bi za 
vedno naglašeno rodilniško končnico -u (v denimo strah-ú ali sram-ú) naglas lahko 
specificirali bodisi v delu ℛ (slika 3) bodisi v delu ℱ (slika 4). 

 

Ker bi leksikalni vnos v sliki 4 posredno odprl vrata za končnice naglašene na neprvem 
zlogu, sklepamo, da je opcija v sliki 3 primernejša za opis slovenščine. Končen argument za 
uporabo kofonologij prinašajo vzorci, v katerih imajo vse needninske oblike naglašene 
končnice. Gre za vzorce mož, stvar, zaznamovani mešani vzorec gora (goré, gorá ...) itd. 
Tudi pri teh besedah bi bilo v analizi z leksikalnim naglasom pojavljanje izključno naglašenih 
končnic povsem naključno. V analizi s kofonologijami pa zadostuje en abstrakten morfem, 
ki preklopi privzeto fonologijo na kofonologijo, ki prepoveduje naglašene osnove. 
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Priponski (sufiksalni) konglutinat nastane iz zaporedja pripon, ki se po morfemski reanalizi 
(in posledično morebitni reinterpretaciji besedotvornega pomena tvorjenke) osamosvoji 
kot samostojna (zložena) pripona. Zaradi procesualnosti poteka te oblikovn(o-pomensk)e 
analoške spremembe se v nekem jezikovnem sistemu lahko hkrati pojavljata tako še 
nekonglutinirano zaporedje pripon kot že osamosvojeni priponski konglutinat. Gledano 
zgodovinskojezikoslovno je večina pripon nastala s konglutinacijo, npr. (iz 
praindoevropskega osnovinskega samoglasnika *-e-/*-o- in kolektivne pripone *-h2) 
indoevropska končnica za ženski spol *-ā (pie. *h3nogh-o-s ‘noht’ → *h3nogh-e-h2-ø 
‘velko/več nohtov’ > psl. *nog-a ‘noga, stopalo’; pie. Nsg m *n-o-s ‘nov’, Nsg n *n-o-m ‘novo’ 
→ Nsg f *ne--h2-ø ‘nova’ > psl. *nov-ъ, *nov-o : *nov-a) ali praslovanske pripone kot npr. *-
ьcь, *-ьca (pie. *h2-i-s, Gsg *h2-i-s ‘oven, ovca’ → *h2o/e-i-ko-s ‘majhen oven’, *h2o/e-i-ke-h2-
ø ‘majhna ovca’ > psl. *ov-ьcь : *ov-ьca > (nar.) sln. óv-əc : óv-ca; dl → dl-əc, vȓv → vȓv-ca), 
*-ъkъ (pie. *s-nu-s, Gsg *suH-n-s ‘sin’ ≥ *suH-n-s → *suH-nu-ko-s ‘majhen sin’ > psl. *syn-ъ → 
*syn-ъkъ > sln. sȋn → sȋn-ək; → -ək), *-ica (pie. *-o-s ‘volk’ → *-i-h2-ø ‘volčica’ → *-i-h2-ke-h2-
ø ‘majhna volčica’ > psl. *vьlk-ъ → *vьlč-ica > sln. vlk → volč-íca; → golob-íca).  

V (pred)zgodovini slovenščine so (pogosto zaradi vzporedne besedotvorne motiviranosti 
znotraj veččlenske besedotvorne verige) nastale npr. naslednje skupine priponskih 
konglutinatov:  

1a) psl. *-nъ + *-ьje > sln. -n-je: psl. *jьgra-ti ‘igrati’ → *jьgra-nъ ‘tak, ki je bil igran’ → *jьgran-
ьje ‘to, da je igrano’ (lastnost) / *jьgra-ti : *jьgra-nьje ‘to, da se igra’ (dejanje) > sln. igrá-ti : 
igrȃ-nje; spá-ti → spá-nje (drugotno tudi iz neprehodnega glagola); 1b) psl. *-tъ + *-ьje > sln. 
-t-je: psl. *pě-ti ‘peti’ → *pě-tъ ‘tak, ki je bil pet’ → *pět-ьje ‘to, da je peto’ (lastnost) / *pě-
ti : *pě-tьje ‘to, da se poje’ (dejanje) > sln. -ti : -tje; ží-ti → ží-tje (drugotno tudi iz 
neprehodnega glagola);  

2) psl. *-ov-ъ + *-ьje > sln. -ov-je: psl. *buk-y, Gsg *buk-ъv-e ‘bukev’ → *buk-ov-ъ ‘bukov’ → 
*bukov-ьje ‘to, da je bukovo’ (lastnost) ≥ ‘veliko/več bukev’ (skupnost) > sln. búk-əv (nar. 



  

buk) → búk-ov → búkov-je; líp-a → líp-ov → lípov-je / búk-əv, buk : búk-ovje; líp-a : líp-ovje; 
gȓm → grm-;  

3a) psl. *-vъ + *-ьcь > sln. -v-əc: psl. *děla-ti ‘delati’ → *děla-vъ ‘tak, ki dela; delaven’ → 
*dělav-ьcь ‘tisti, ki je delaven’ (nosilec lastnosti) > sln. -ti → -v (→ -ən) → v-əc (prim. jezikȁv 
→ jezikȃv-əc) / -ti : -vəc ‘tisti, ki dela’ (vršilec dejanja) (prim. jeziká-ti : jezikȃ-vəc); p-ti → p-
vəc; 3b) psl. *-lъ + *-ьcь > sln. -l-əc: psl. *pogorě-ti ‘pogoreti’ → *pogorě-lъ ‘tak, ki je pogorel’ 
→ *pogorěl-ьcь ‘tisti, ki je pogorel; pogoreli’ (nosilec lastnosti) > sln. -ti → pogóre-l → l-əc / 
-ti : -ləc ‘tisti, ki pogori’ (nosilec stanja); 3c) psl. *-dlo + *-ьcь > sln. -l-əc: psl. *tъka-ti ‘tkati’ 
→ *tъka-dlo 2  

 

‘to, s čimer se tke’ → *tьkadl-ьcь ‘tisti, ki je v zvezi s tem, s čimer s tke’ (opravkar / nosilec 
povezave) > sln. tká-ti → tká-lo ‘statve’ → tkȃl-əc / tká-ti : tkȃ-ləc (vršilec dejanja);  

4) psl. *-ьnъ + *-ikъ, *-ica > sln. -n-ik, -n-ica: a) psl. *rǫb-ъ ‘rob’ → *rǫb-ьnъ ‘roben’ → *rǫbьn-
ikъ ‘tisti, ki je roben’ (nosilec lastnosti) > sln. → -ən → robn-ík / : rob-ník ‘tam, kjer je rob’ 
(mesto); psl. *tьm-a ‘tema’ → *tьm-ьnъ ‘temen’ → *tьmьn-ica ‘tista, ki je temna’ (nosilka 
lastnosti) > sln. təmȁ → təm- n → təmn-íca / təmȁ : təm-níca ‘tam, kjer je tema’ (mesto); b) 
psl. *grěx-ъ ‘greh’ → *grěš-ьnъ ‘grešen’ → *grěšьn-ikъ ‘tisti, ki je grešen’ (nosilec lastnosti), 
*grěšьn-ica ‘tista, ki je grešna’ (nosilka lastnosti) > sln. ən → - ik, -ica / greš-ī-ti : -nik ‘tisti, ki 
greši’ (vršilec dejanja), -nica ‘tista, ki greši’ (vršilka dejanja); zdráv-i-ti → zdrav-ník, zdrav-
níca. 
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Prispevek bo nastal na podlagi dela diplomskega dela z naslovom Sinhroni in diahroni 
pogled na glagolsko pripono -ni- v celjskem mestnem govoru, ki je nastal pod mentorstvom 
dr. Vere Smole in somentorstvom dr. Karmen Kenda-Jež. Glagolska pripona ini- se v 
slovenščini pojavlja pri glagolih II. glagolske vrste in danes stoji na mestu praslovanske 
pripone *-no- (nosni o), ki je imela inkohativni ali fientivni pomen (Šekli 2011). V besedilih iz 
16. stoletja se je specializirala za pomen enkratne uresničitve dejanja oz. semelfaktivnosti 
(Merše 1995). Danes poglavitni del II. glagolske vrste sestavljajo semelfaktivni glagoli, ki so 
v vidskem razmerju s ponavljalnimi glagoli s tematskim vokalom -a (Krvina 2018) (npr. 
kihniti – kihati).  

V okviru diplomskega dela sem izdelala jezikovne karte, ki prikazujejo različne narečne 
ustreznice knjižni priponi -ni- in razširjenost ene izmed njih, narečne pripone -na-, v štajerski 
narečni skupini na podlagi gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), ki ga hrani 
Dialektološka sekcija ISJFR ZRC SAZU. Pojav pripone -na- je utemeljen kot oblikoslovna 
jezikovna sprememba (pahnat 'pahniti' – II. glagolska vrsta, toda oženit 'oženiti' – IV. 
glagolska vrsta), katere izvor je umeščen v srednještajersko narečje. Pripona se širi po 
štajerski narečni skupini, med drugim tudi v celjski mestni govor. Območje jezikovne 
inovacije je bilo določeno zaradi a) najbolj konstantnega pojavljanja pripone -na- v 
srednještajerskem narečju in manj konstantnega pojavljanja na obrobju areala ter b) 
središčne lege srednještajerskega narečja znotraj areala okrogle oblike, kar nakazuje 
center jezikovne spremembe in njeno širitev v okolico.  

V eksperiment, s katerim sem preučevala rabo glagolske pripone pri govorcih celjskega 
mestnega govora, sem vključila 14 avtohtonih govorcev različnih starosti in z različnih 
predelov Celja. Potrdilo se je, da se v celjskem mestnem govoru na mestu knjižne pripone 
-ni- pojavljata dvojnici; pripona -na- in pripona -n- (zlogotvorni n) (Jakop 2010). Med obema 
je prevladovala raba pripone -na-, ki so jo nekateri govorci rabili brezizjemno. Nekaj 
govorcev je rabilo obe priponi, kar pa ni bilo odvisno niti od posameznega glagola, saj so 
lahko različni priponi rabili pri istem glagolu, niti od oblike glagola (deležnik ž. sp. in 
nedoločnik), saj so lahko pri vsaki obliki pri različnih glagolih rabili različni priponi.  



  

Semelfaktivni glagoli sestavljajo poglavitni del II. glagolske vrste, vendar poznamo redke 
druge glagole, ki imajo pripono -ni- (oz. narečno ustreznico), nimajo pa semelfaktivnega 
pomena. Še posebej so to glagoli, katerih koren se končuje na samoglasnik (npr. riniti, 
giniti, veniti). Najbolj sistematična raba pripone -na- se je pokazala pri glagolih, katerih 
koren se končuje na soglasnik in ki imajo semelfaktivni pomen, manj sistematična pa pri 
glagolih, ki so mejni primeri semelfaktivov (glagoli s predponami; npr. ugasniti, 
zaloputniti). Pripona se lahko pojavlja tudi pri glagolih II. glagolske vrste, katerih koren se 
končuje na samoglasnik, pri katerih semelfaktivni pomen ni (nujno) zaznaven (npr. 
poginiti, zakleniti, vriniti), vendar je veliko redkejša.  
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Zaradi spremenjenih epidemioloških razmer, povezanih z epidemijo novega koronavirusa 
SARS-CoV-2, morajo pedagoški delavci pri hibridnem načinu izobraževanja pri izvajanju 
pedagoških dejavnosti uporabljati obrazno masko. Raziskovanje vpliva obrazne maske na 
govor se je pred epidemijo osredotočalo na komunikacijo v zdravstvu, kjer je uporaba 
maske zahtevana ne glede na epidemiološke razmere. Tudi tovrstnih raziskav ni bilo veliko, 
na splošno je komunikacija v zdravstvu premalo raziskana. Z novimi razmerami, s katerimi 
se sooča pedagoška dejavnost, je raziskovanje vpliva maske postalo zanimivo tudi v širši 
javnosti, saj bistveno in večinsko vlogo pri poučevanju pokriva govor. Obrazna maska 
namreč postaja nova realnost v javnem prostoru, kjer je v zaprtih prostorih v času 
epidemije nujno nošenje obraznih mask, ki so v določenih primerih obvezne tudi zunaj. 
Največja sprememba pri komunikaciji z maskami je onemogočeno komuniciranje preko 
nejezikovnih obraznih znakov, mimike, prav tako pa ima maska velik vpliv na artikulacijski 
in akustični del govorne komunikacije – večji artikulacijski napor in spremenjena (manj 
slišna, manj razumljiva) akustična podoba govora pod masko.   

S pilotno računalniško raziskavo smo se preverili vplive maske na akustično podobo 
besedilnofonetičnih parametrov (predvsem trajanje in smiselno poudarjanje) v govoru 
pedagoških delavcev. Gradivo raziskave obsega govor petih govorcev, treh moških in dveh 
žensk: štirje so univerzitetni profesorji, ena pa gimnazijska profesorica. Pri vsakem govorcu 
smo analizirali več kot tri minute govora tako z masko kot tudi brez nje. Štirje so pri govoru 
z masko uporabljali masko iz blaga, eden pa kirurško masko. Izsledki analiz so pokazali, da 
maska ne vpliva enotno na jakost poudarka – dva govorca pri govoru z masko poudarjata 
z večjo jakostjo, dva z manjšo, pri enem pa je razlika med govoroma zanemarljivo majhna. 
Podobno velja za spremembe v dolžini poudarjenega glasu: trije govorci pri uporabi maske 
v povprečju delajo krajše poudarke, dva daljše. Položaj poudarka se je bistveno spremenil 
pri enem moškem govorcu in eni ženski govorki: oba pri govoru z masko delata v primerjavi 
z govorom brez maske več poudarkov na prvi fonetični enoti v stavku. Akustično analizo 
smo izvedli s pomočjo računalniškega programa Praat. 
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Iztok Mlakar, slovenski igralec, kantavtor, dramatik, glasbenik je s svojimi vlogami v 
gledališču in s svojimi pesmimi, ki so narečno obarvane, močno zaznamoval slovenski 
prostor. To dokazujejo tudi številne nagrade, ki jih je prejel za svoje delo, pa tudi uspehi 
njegovih glasbenih plošč. Mlakar je v svojo bogato zbirko del dodal tudi štiri avtorska 
dramska besedila, ki so bila uprizorjena v gledališču. Vsa štiri (Dohtar pod mus!; 2006, 
Sljehrnik; 2011, Pašjon; 2015, Tutošomato; 2019) so nastala v koprodukciji SNG Nova Gorica 
in Gledališča Koper in v režiji Vita Tauferja, v vseh štirih Mlakar tudi igra. Za njegova 
dramska besedila je značilno, da so komedije, vsebujejo avtorske songe in so napisana v 
značilnem Mlakarjevem narečno obarvanem jeziku, ki sloni na govorih iz primorske 
narečne skupine. 

V prispevku uvodoma predstavljam življenje in delo Iztoka Mlakarja, v glavnem delu pa se 
osredotočam na njegovo zadnje dramsko besedilo, Tutošomato, in besedje, ki je v besedilu 
uporabljeno. Ker je besedilo napisano večinoma v narečju, bodo v teoretičnem delu kratko 
predstavljene značilnosti primorske narečne skupine na več nivojih in primeri iz besedila z 
razlago besed. 

V empiričnem delu bodo predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika, ki bodo ovrgli ali 
potrdili hipoteze, da Mlakarjev jezik vsebuje zelo različno narečno besedje, ki ga razume 
večina govorcev primorske narečne skupine, uporabljajo pa ga le govorci iz točno 
določenih krajev (npr. kraji v Goriških brdih, Solkan ...) ter vsebuje besedje, ki je danes že 
pozabljeno oziroma ga govorci ne uporabljajo več. Razumevanje in uporabo besedja iz 
besedila bom preverjala tudi pri govorcih drugih narečij, saj zastavljena hipoteza pravi, da 
veliko primorskih besed govorci iz drugih narečnih skupine ne uporabljajo oziroma ne 
razumejo oziroma jih razumejo, vendar v povezavi s sobesedilom.  

Predstavljeno bo tudi, kako je bil sestavljen anketni vprašalnik, kako je bilo izbrano besedje, 
odgovori anketiranih po starostni strukturi in narečju, ki ga anketiranci uporabljajo v 
svojem govoru, pri tem bo poudarek, kako besedje razumejo (in morda celo uporabljajo) 
govorci, ki sicer ne prihajajo s področja Primorske. Anketni vprašalnik bo predstavljal 
besede iz dramskega besedila in vprašanji, ali besedo prepoznajo in ali jo tudi uporabljajo 
v svojem govoru. Pri vsakem vprašanju bo dodana tudi možnost, da anketiranci tudi 
napišejo bodisi primer uporabe bodisi razlago.  



  

Klinična uporaba Slovenskega testa iskanja besed: pilotna študija 

 

Barbara Vogrinčič, Mateja Ovčar, Tina Pogorelčnik in Matic Pavlič 

 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

 

matic.pavlic@pef.uni-lj.si 

 

 

Ključne besede: leksikalno procesiranje, test poimenovanja, logopedska diagnostika, 
afazija, slovenščina 

 

Leksikalno procesiranje je upravljanje z enotami v mentalnem slovarju, ki jih imenujemo 
leksemi. Značilen primer je iskanje leksemov med spontanim jezikovnim izražanjem in 
razumevanjem. Ta proces je izjemno hiter in njegova zapletenost postane očitna šele pri 
posameznikih s pridobljenimi jezikovnimi motnjami, na primer afazijami, ki so posledica 
nevrodegenerativnih bolezni ali poškodb možganov (Azhar, 2016). Eden od najbolj očitnih 
simptomov različnih vrst afazij je nezmožnost poimenovanja (Kirshner idr. 1984). 
Posledično je v standardizirane baterije testov za ocenjevanje jezikovne zmožnosti oseb z 
afazijo (Rohde idr., 2018) običajno vključen tudi test poimenovanja, na primer Bostonski 
test poimenovanja (Goodglass idr., 1966).   

Glede na jezikovno-specifične učinke priminga ter učinke starosti pri usvojitvi in pogostosti 
uporabe leksema ter nazadnje dolžine, fonološke in morfološke sestave leksema, 
obstoječih testov poimenovanja običajno ne moremo neposredno prevajati. Za 
slovenščino je bil torej nedavno razvit nov Slovenski test iskanja besed. Vsebuje 60 
postavk, ki so razdeljene v skupine glede na število glasov (5 x 3, 10 x 4, 10 x 5, 10 x 6, 10 x 
7, 10 x 8, 5 x 9), vsaka skupina pa je uravnotežena tudi glede na razmerje med samoglasniki 
in soglasniki in pogostost v korpusu govorne slovenščine GOS (Verdonik in Zwitter Vitez, 
2011; http://www.korpus-gos.net/). Pred standardizacijo testa smo izvedli pilotno študijo, 
ki je vključevala 26 oseb klinične skupine, ki so pred kratkim doživele možgansko-žilni 
dogodek leve hemisfere (koda diagnoze po IMB-10: R47.0) in jim je bila diagnosticirana 
afazija, ter 26 oseb primerjalne skupine brez nevroloških težav, ki so se glede na izobrazbo, 
prvi jezik, spol in starost ujemale z osebami iz klinične skupine (2 x 14 žensk in 2 x 12 moških, 
povprečne starosti 70 let, SD = 12).   

Osebe iz klinične skupine so na testu v povprečju od 120 točk dosegle 67,04 točke (55 %), 
medtem ko so osebe iz primerjalne skupine v povprečju dosegle statistično značilno (p = 
0,001) in zanesljivo (α = 0,95) višje rezultate, in sicer 90,62 točke oziroma 76 %. Moški so 
bili za 1,33 točke oziroma 1,1 % uspešnejši od žensk, vendar glede na t-test za neodvisne 
skupine ta razlika ni statistično značilna; ANOVA pa nepričakovano ni pokazala statistično 
značilnih razlik med osebami z različno stopnjo izobrazbe (p = 0,056); oboje primerjaj z Zec 
idr. (2007). Vzorec smo glede na povprečno starost razdelili na skupino pod povprečjem in 



  

skupino nad povprečjem ter s t-testom za neodvisne skupine ugotovili, da je slednja 
pričakovano (Albert idr., 1988) dosegala statistično značilno nižje rezultate (p = 0,006).   

V prispevku bomo natančneje predstavili rezultate pilotne študije in jih interpretirali v luči 
podatkov iz standardizacije testa STIB, ki je zaključena za odrasle govorce slovenščine 
oziroma je v teku za otroške govorce tega jezika.   
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Jezikovno svetovanje spada v širši okvir aktivnosti jezikovnega menedžmenta (Jernudd in 
Neustupný, 1987; Lengar Verovnik in Kalin Golob, 2019). Na Slovenskem ima jezikovno 
svetovanje v številnih oblikah že dolgo tradicijo – na koncu 19. stoletja je bil pater Stanislav 
Škrabec eden prvih jezikoslovcev, ki so laični javnosti pomagali odstirati jezikovne tančice. 
V današnjem času pa imajo jezikovnosvetovalne dejavnosti, kamor prištevamo jezikovne 
kotičke, poljudnoznanstvene jezikovne priročnike, različne spletne svetovalnice, forume 
ipd., predvsem vlogo zapolnjevanja vrzeli, ki se pojavijo pri podajanju informacij o jeziku v 
sodobnih jezikovnih priročnikih (Lengar Verovnik, 2016). 

Osrednje jezikovnosvetovalno telo na Slovenskem je Jezikovna svetovalnica Inštituta za 
slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU. Svetovalnica deluje na spletnem portalu 
(https://svetovalnica.zrc-sazu.si/) in je prosto dostopna – za zastavljanje vprašanj se je 
treba le registrirati. Portal si dnevno ogleda več kot tisoč ljudi, mesečno pa jezikovni 
svetovalci odgovorijo na približno 30 vprašanj (Dobrovoljc et al., 2020). Na portalu se s 
pomočjo uporabniških vprašanj in strokovnih odgovorov nanje gradi baza jezikovnih težav 
uporabnikov, ki jo jezikoslovci uporabljajo za zaznavanje težjih mest v jeziku. Bazo se 
uporablja tudi pri pripravi sodobnih jezikovnih priročnikov, da bi bili ti kar najbolj razumljivi 
in izčrpni, hkrati pa uporabnikom prijazni.  

Velik del zapletenejših uporabniških vprašanj v Jezikovni svetovalnici se nanaša na mesta 
v jeziku, ki so v obstoječih priročnikih sicer razložena, a je razlaga morda nezadostna ali 
neprimerna. Uporabniki si z njimi poskušajo pomagati, vendar pri tem niso uspešni, zato 
se obrnejo na Jezikovno svetovalnico. Prispevek bo na primeru vprašanj in odgovorov v 
Jezikovni svetovalnici orisal pot, ki jo prehodi jezikoslovec pri pripravi odgovora na 
jezikovno vprašanje. V tem smislu je Jezikovna svetovalnica nujno potreben vmesni člen 
med jezikovnim opisom ali predpisom in končnim uporabnikom – jezikovni svetovalec 
deluje kot prevajalec že podanih informacij ali pa kot zapolnjevalec informativnih vrzeli, ki 
so lahko tudi rezultat sprememb v jeziku, ki jim jezikovni priročniki ne zmorejo slediti. 


