
Sklanjanje imen s končnim nemim -h v nenaglašenem samoglasniškem izglasju? 

Na sklanjanje imen s končnim nemim -h v nenaglašenem samoglasniškem izglasju se je v anketi 

navezovalo pet vprašanj. Vprašanja so bila odprtega tipa, anketiranci so prazno mesto v povedi 

nadomestili z obliko zapisa, ki se jim je zdela najustreznejša za knjižni jezik.  

1 Hannah 

Vprašanje v anketi: 

Hannah (žensko ime)  

Po dolgem času sem govoril s _______ (Hannah).   

 

 

Na vprašanje je odgovorilo 823 anketirancev. Največ anketiranih se je odločilo za zapis s 

Hannah (87,2 %), sledi oblika s Hanno (7,3 %). 1,1 % anketiranih se je pri zapisovanju odločilo 

za enakovrednost pisnih dvojnic, saj so kot enakovredni možnosti v odgovoru navedli tako 

podomačeni kot tudi nepodomačeni zapis. V kategorijo drugo (4,4 %) so uvrščene tiste oblike 

zapisa, ki so imele manj kot 1 % pojavitev (npr. s Hannaho, s Hano, s Hanah). 

  



2 Jonah 

Vprašanje v anketi: 

Jonah (moško ime)  

Z _______ (Jonah) grem v gledališče. 

 

 

Na vprašanje je odgovorilo 826 anketirancev. Največ anketiranih se je odločilo za zapis z 

Jonahom (84,4 %), sledijo oblike z Jonah (4,7 %), z Jonom (3,3 %), z Johanom (2,1 %), z Jono 

(1,3 %). 1 % anketiranih se je pri zapisovanju odločilo za enakovrednost pisnih dvojnic, saj so 

kot enakovredni možnosti v odgovoru navedli tako podomačeni kot tudi nepodomačeni zapis, 

0,1 % anketiranih je navedlo enakovrednost sklanjanja po prvi ali drugi moški sklanjatvi 

podomačenega zapisa, 0,4 % anketiranih je navedlo, da je zapis odvisen od izgovora. V 

kategorijo drugo (2,7 %) so uvrščene tiste oblike zapisa, ki so imele manj kot 1 % pojavitev 

(npr. z Jonajem, z Jonatom, z Jonahjem). 

3 Mariah 

Vprašanje v anketi: 

Mariah (žensko ime)  

V službo se vozim skupaj z _______ (Mariah).  



 

Na vprašanje je odgovorilo 822 anketirancev. Največ anketiranih se je odločilo za zapis z 

Mariah (87,5 %), sledijo oblike z Mario (4,5 %), z Mariaho (4,1 %), z Marijo (1 %). 0,7 % 

anketiranih se je pri zapisovanju odločilo za enakovrednost pisnih dvojnic, saj so kot 

enakovredni možnosti v odgovoru navedli tako podomačeni kot tudi nepodomačeni zapis. V 

kategorijo drugo (2,2 %) so uvrščene tiste oblike zapisa, ki so imele manj kot 1 % pojavitev 

(npr. z Mariahjo, z Marajo, z Mariajo). 

  



4 Noah 

Vprašanje v anketi: 

Noah (moško ime)  

Darilo je za _______ (Noah).  

 

 

Na vprašanje je odgovorilo 821 anketirancev. Največ anketiranih se je odločilo za zapis Noaha 

(81,1 %), sledijo oblike Noah (11,7 %), Noa (2,3 %), Noo (1,9 %). 0,8 % anketiranih se je pri 

zapisovanju odločilo za enakovrednost pisnih dvojnic, saj so kot enakovredni možnosti v 

odgovoru navedli tako podomačeni kot tudi nepodomačeni zapis, 0,1 % anketiranih je kot 

dvojnično dopustilo tako nesklonljivo obliko kot tudi nepodomačeni zapis. V kategorijo drugo 

(1,9 %) so uvrščene tiste oblike zapisa, ki so imele manj kot 1 % pojavitev (npr. Noeha, Noja, 

Noahata). 

  



5 Oprah 

Vprašanje v anketi: 

Oprah (žensko ime)  

Marsikdo _______ (Oprah) ne bi pripisal 65 let. 

 

 

Na vprašanje je odgovorilo 823 anketirancev. Največ anketiranih se je odločilo za zapis Oprah 

(88,6 %), sledita obliki Opri (6,3 %), Oprahi (2,4 %). 0,4 % anketiranih se je pri zapisovanju 

odločilo za enakovrednost pisnih dvojnic, saj so kot enakovredni možnosti v odgovoru navedli 

tako podomačeni kot tudi nepodomačeni zapis. V kategorijo drugo (2,3 %) so uvrščene tiste 

oblike zapisa, ki so imele manj kot 1 % pojavitev (npr. Oprahevi, Ophri, Oprahji). 

 


