
Daljšanje osnove imen na -o s t pri sklanjanju in tvorbi svojilnega pridevnika 

Na daljšanje osnove imen na -o s t pri sklanjanju in tvorbi svojilnega pridevnika so se v anketi 

navezovala štiri vprašanja. 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 Ficko 

Vprašanje v anketi: 

Gospod Ficko je opica Pike Nogavičke.  

V _______ (Ficko) očeh se vidi, da je spet nekaj ušpičil. 

 

 

Na vprašanje je odgovorilo 833 anketirancev. Največ anketiranih se je odločilo za zapis Fickov 

(97 %), sledi oblika Fickotov (2,2 %). V kategorijo drugo (0,8 %) so uvrščene tiste oblike zapisa 

pridevnika, ki so imele manj kot 1 % pojavitev (npr. Fickev, Fiskov, Fickojev). 

  



2 Picko 

Vprašanje v anketi: 

Picko (moško ime)  

Packo je od _______ (Picko) izvedel za novo lumparijo. 

 

 

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

(88,6 %), sledi oblika Pickota (8,7 %). 1,1 % anketiranih se je odločilo za enakovrednost oblik, 

saj so kot enakovredni možnosti v odgovoru navedli tako zapis s podaljšavo s t kot tudi brez 

nje. V kategorijo drugo (1,6 %) so uvrščene tiste oblike zapisa, ki so imele manj kot 1 % 

pojavitev (Pickoja, Picke, Packa).  

  



3 Piko 

Vprašanje v anketi: 

Piko (pasje ime) 

_______ (Piko) sem kupil nov povodec. 

 

 

Na vprašanje je odgovorilo 824 anketirancev. Največ anketiranih se je odločilo za zapis Piku 

(82,3 %), sledijo oblike Pikotu (8 %), Piki (2,4 %), Pika (2,3 %). 1,6 % anketiranih se je odločilo 

za enakovrednost oblik, saj so kot enakovredni možnosti v odgovoru navedli tako zapis s 

podaljšavo s t kot tudi brez nje. 1,1 % anketiranih se je odločilo za drugo ubeseditveno 

možnost, in sicer s predlogom (za Pika). V kategorijo drugo (2,3 %) so uvrščene tiste oblike 

zapisa, ki so imele manj kot 1 % pojavitev (npr. Pikoju, Pikiju, Pikou).  

  



4 Slavo 

Vprašanje v anketi: 

Slavo (moško ime)  

Brez _______ (Slavo) ni dobre zabave. 

 

 

Na vprašanje je odgovorilo 824 anketirancev. Največ anketiranih se je odločilo za zapis Slava 

(77,9 %), sledijo oblike Slavota (10,2 %), Slave (6,6 %), Slavoja (2,1 %). 1,2 % anketiranih se je 

odločilo za enakovrednost oblik, saj so kot enakovredni možnosti v odgovoru navedli tako 

zapis s podaljšavo s t kot tudi brez nje. V kategorijo drugo (2,1 %) so uvrščene tiste oblike 

zapisa, ki so imele manj kot 1 % pojavitev (npr. Slavca, Slavke, Slavo).  

 


