
 

Anketni vprašalnik Pravopisne komisije o sklanjanju lastnih imen in tvorbi pridevnikov, junij 2019 

 
Spoštovani, 
 
pri prenovi pravopisnih pravil želimo v Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC 
SAZU pridobiti podatke o zapisu nekaterih besed v knjižni slovenščini iz 
različnih virov – eden od njih je tudi neposredno poizvedovanje o jezikovnih 
izbirah med uporabniki s pomočjo spletne ankete. 

Anketa, ki traja približno 5 minut, vsebuje vprašanja, sestavljena iz povedi, v 
katerih je opazovana beseda. Zapišite jo tako, kot se vam zdi najustrezneje 
za knjižni jezik. 

 
Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujemo za sodelovanje. 

 
Starost:  

o do vključno 20 let 
o 21–40 let  
o 41–60 let  
o 61 let ali več  

 
Dosežena stopnja formalne izobrazbe:  

o osnovnošolska ali manj 
o srednješolska  
o visokošolska, višješolska, prva bolonjska stopnja 
o univerzitetna, druga bolonjska stopnja  
o magisterij znanosti, doktorat znanosti, tretja bolonjska stopnja  

 
Področje študija:  

o jezikoslovje 
o drugo  

 
Kraj bivanja: 

o Pomurska regija 
o Podravska regija  
o Koroška regija  
o Savinjska regija  
o Zasavska regija  
o Spodnjeposavska regija  
o Jugovzhodna Slovenija  
o Osrednjeslovenska regija  
o Gorenjska regija  

o Notranjsko-Kraška regija  
o Goriška regija  
o Obalno-Kraška regija  
o skupnost Slovencev na Hrvaškem  
o skupnost Slovencev na Madžarskem  
o skupnost Slovencev v Avstriji  
o skupnost Slovencev v Italiji  
o izseljenske skupnosti  
o drugo:  
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1 Kako bi tvorili vrstne pridevnike (npr. Kranj – kranjski, Drava – dravski) iz 

zemljepisnih lastnih imen v oklepajih? Svoj odgovor napišite v okvirček. 

 Rennes je glavno mesto severovzhodne francoske regije.                       
_______ (Rennes) univerza ima 63.000 študentov.   

 

 Inn je reka, ki izvira v švicarskih Alpah.                                                          
520 kilometrov dolga _______ (Inn) kolesarsko-pohodniška pot je ena daljših v 
Evropi. 

 
 Sormonne je upravna enota na severu Francije.                      

_______ (Sormonne) prebivalci živijo umirjeno življenje. 

 

 Midway je atol v Tihem oceanu.                                         
Pri _______ (Midway) atolu se je med drugo svetovno vojno odvijala pomembna 
pomorska bitka med Japonsko in ZDA.   

 
 Galway je mesto na zahodu Irske.                                           

Med turistično sezono trajekti iz  _______ (Galway) zaliva dnevno prepeljejo 
precejšnje število turistov na Aranske otoke.    

 
 Yonne je francoski departma.  

_______ (Yonne) departma sestavlja 453 občin. 

 

 Želite kaj dodati? 

 

2 Kako bi tvorili svojilne pridevnike (npr. Janez – Janezov, Marija – Marijin) 
iz osebnih lastnih imen v oklepajih? Svoj odgovor napišite v okvirček.  

 Kea je kuharica v ugledni restavraciji. 
Na _______ (Kea) kuharskem tečaju smo se ogromno naučili. 

 

 Georgio je politik. 
_______ (Georgio) priljubljenost med volivci strmo narašča. 
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 Lea je vrhunska plezalka. 

_______ (Lea) zmaga na svetovnem prvenstvu je njen največji uspeh. 

 

 Ferentz je pisatelj. 
_______ (Ferentz) delo je aktualno tudi še danes.  

 
 Sašo je član simfoničnega orkestra. 

_______ (Sašo) violina je narejena iz smrekovega lesa s Pokljuke.  

 

 Baggio je voditelj na javni televiziji. 
Včeraj sem zamudil _______ (Baggio) oddajo. 

 

 Mija je tekmovala na državnem tekmovanju iz znanja zgodovine. 
_______ (Mija) rezultat je najboljši v državi. 

 
 Gospod Ficko je opica Pike Nogavičke. 

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

 

 Lia je šivilja. 
_______ (Lia) kreacije so bile ene najlepših na dnevih mode. 

 
 Maia je učiteljica glasbe na osnovni šoli. 

_______ (Maia) učenci so odlični pevci. 

 

 Želite kaj dodati? 

 

3 Kako bi v ustreznem sklonu (glede na sobesedilo) zapisali osebna lastna 
imena v oklepajih? Svoj odgovor napišite v okvirček. 

 Jonah (moško ime) 
Z _______ (Jonah) grem v gledališče. 

 

 Oprah (žensko ime) 
Marsikdo _______ (Oprah) ne bi pripisal 65 let. 
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 Noah (moško ime) 

Darilo je za _______ (Noah).  

 

 Mariah (žensko ime) 
V službo se vozim skupaj z _______ (Mariah).  

 
 Slavo (moško ime) 

Brez _______ (Slavo) ni dobre zabave. 

 

 Piko (pasje ime) 
_______ (Piko) sem kupil nov povodec. 

 

 Hannah (žensko ime) 
Po dolgem času sem govoril s _______ (Hannah).   

 
 Picko (moško ime) 

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

 

 Želite kaj dodati? 

 
 

Če bi želeli tudi v prihodnje sodelovati v anketah Pravopisne komisije pri SAZU 
in ZRC SAZU, vpišite svoj elektronski naslov v okence, ki se bo odprlo po kliku 
na gumb Strinjam se. 

S klikom na gumb Strinjam se potrjujete, da se strinjate z zbiranjem osebnih 
podatkov (elektronski naslov). 

Podrobnosti o zbiranju, hranjenju in obdelovanju podatkov v tej anketi si lahko 
preberete tukaj. Politika zasebnosti in splošni pogoji so dostopni tukaj. 

o Strinjam se. 
o Ne strinjam se. 

 

Nam želite kaj sporočiti? 

 

 


