
Zapisovanje glasu j v svojilnih pridevnikih iz imen na samoglasniške sklope  

Na zapisovanje glasu j v svojilnih pridevnikih iz imen na samoglasniške sklope 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 Kea 

Vprašanje v anketi:  

Kea je kuharica v ugledni restavraciji.  

Na _______ (Kea) kuharskem tečaju smo se ogromno naučili. 

 

 

Na vprašanje je odgovorilo 843 anketirancev. Največ anketiranih se je odločilo za zapis Kein 

(61,9 %), sledijo oblike Kejin (15,4 %), Keajin (9 %), Keain (4,4 %), Keanin (2,1 %). 0,2 % 

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

enakovredni možnosti v odgovoru navedli tako zapis z j kot brez njega, prav tako se je 0,2 % 

anketiranih odločilo, da pridevnika ne bi tvorili. V kategorijo drugo (6,6 %) so uvrščene tiste 

oblike zapisa pridevnika, ki so imele manj kot 1 % pojavitev (npr. Keajen, Keajinn, Kejski). 



2 Lea 

Vprašanje v anketi:  

Lea je vrhunska plezalka. 

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

 

 

Na vprašanje je odgovorilo 841 anketirancev. Največ anketiranih se je odločilo za zapis Lein 

(79,1 %), sledijo oblike Lejin (17 %), Leajin (2,1 %). 0,4 % anketiranih se je pri zapisovanju 

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

tako zapis z j kot brez njega. V kategorijo drugo (1,4 %) so uvrščene tiste oblike zapisa 

pridevnika, ki so imele manj kot 1 % pojavitev (npr. Leanin, Lejev, Leain). 



3 Lia 

Vprašanje v anketi:  

Lia je šivilja. 

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

 

 

Na vprašanje je odgovorilo 835 anketirancev. Največ anketiranih se je odločilo za zapis Liin 

(67,1 %), sledijo oblike Lijin (28,3 %). 0,7 % anketiranih se je pri zapisovanju odločilo za 

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

z j kot brez njega. 0,1 % anketiranih se je odločilo, da pridevnika ne bi tvorili. V kategorijo drugo 

(3,8 %) so uvrščene tiste oblike zapisa pridevnika, ki so imele manj kot 1 % pojavitev (npr. 

Lianin, Liejin, Liajin). 



4 Maia 

Vprašanje v anketi:  

Maia je učiteljica glasbe na osnovni šoli. 

_______ (Maia) učenci so odlični pevci. 

 

 

Na vprašanje je odgovorilo 836 anketirancev. Največ anketiranih se je odločilo za zapis Main 

(49,9 %), sledijo oblike Maiin (25,1 %), Maijin (10,9 %), Majin (10,4 %). 0,6 % anketiranih se je 

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

odgovoru navedli tako zapis z j kot brez njega. V kategorijo drugo (3,1 %) so uvrščene tiste 

oblike zapisa pridevnika, ki so imele manj kot 1 % pojavitev (npr. Maiev, Maien, Maiajin). 

 

 


