
Tvorjenje pridevnikov na -ski iz tujih imen, katerih osnova se končuje na 

podvojeni soglasnik 

Na tvorjenje pridevnikov na -ski iz tujih imen, katerih osnova se končuje na podvojeni 

soglasnik, 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. Ob tem je bila anketirancem posredno dana tudi informacija o 

izgovoru, saj je bil v zgledu pojasnjen izvor zemljepisne enote. 

1 Rennes 

Vprašanje v anketi:  

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

 

Na vprašanje je odgovorilo 928 anketirancev. Največ anketiranih se je odločilo za zapis 

rennski (29,1 %), sledijo oblike renski (16,8 %), renneški (15,8 %), renški (9,3 %), renneski 

(9,1 %), rennški (5,9 %), reneški (2,8 %), rennesov (2,5 %). 0,2 % anketiranih se je pri 

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

odgovoru navedli tako zapis z dvojnim kot tudi enojnim soglasnikom. Anketirani so izpostavili 

tudi druge ubeseditvene možnosti – za zapis s predlogom (univerza v Rennsu) se je odločilo 

1,4 % anketiranih, za nesklonljivost (Rennes univerza) 1 %, za desni prilastek (univerza 



Rennes) 0,5 %, 0,1 % anketiranih je napisalo, da ne bi tvorili pridevnika. V kategorijo drugo 

(5,5 %) so uvrščene tiste oblike zapisa pridevnika, ki so imele manj kot 1 % pojavitev (npr. 

renejski, renneskov, rennerški). 

2 Inn 

Vprašanje v anketi:  

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

 

Na vprašanje je odgovorilo 913 anketirancev. Največ anketiranih se je odločilo za zapis innski 

(56,6 %), sledijo oblike innški (13,7 %), inski (13,3 %), inški (5,6 %), innin (2 %). 0,4 % 

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

enakovredni možnosti v odgovoru navedli tako zapis z dvojnim kot tudi enojnim 

soglasnikom. Anketirani so izpostavili tudi druge ubeseditvene možnosti – za zapis s 

predlogom (kolesarsko-pohodniška pot ob Innu/reki Inn) se je odločilo 2,2 % anketiranih, za 

nesklonljivost (Inn kolesarsko-pohodniška pot) 1,4 %, 0,3 % anketiranih pridevnika ne bi 

tvorili. V kategorijo drugo (4,5 %) so uvrščene tiste oblike zapisa pridevnika, ki so imele manj 

kot 1 % pojavitev (npr. innov, innejski, innesova). 

  



3 Sormonne 

Vprašanje v anketi:  

Sormonne je upravna enota na severu Francije.                       
_______ (Sormonne) prebivalci živijo umirjeno življenje.   
 

 

Na vprašanje je odgovorilo 906 anketirancev. Največ anketiranih se je odločilo za zapis 

sormonnski (49,9 %), sledijo oblike sormonski (25,4 %), sormonnški (4,4 %), sormonški 

(3,1 %), sormonnin (2,6 %), sormonneski (2,2 %), sormonneški (1,3 %). 0,4 % anketiranih se je 

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

odgovoru navedli tako zapis z dvojnim kot tudi enojnim soglasnikom. Anketirani so izpostavili 

tudi druge ubeseditvene možnosti – za tvorjenje prebivalskega imena se je odločilo 2,1 % 

anketiranih, za zapis s predlogom (prebivalci v Sormonnu/Sormonni) 1,3 %, za desni prilastek 

(prebivalci Sormonna/Sormonne) 1,3 %. V kategorijo drugo (5,8 %) so uvrščene tiste oblike 

zapisa pridevnika, ki so imele manj kot 1 % pojavitev (npr. innov, innejski, innesova). 



4 Yonne 

Vprašanje v anketi:  

Yonne je francoski departma.                     
_______ (Yonne) departma sestavlja 453 občin.   
 

 

Na vprašanje je odgovorilo 893 anketirancev. Največ anketiranih se je odločilo za zapis 

yonnski (59 %), sledijo oblike yonski (14,3 %), yonneski (4,7 %), yonnški (4 %), yonneški 

(2,2 %), yvonnski (1,6 %), jonski (1,3 %). 0,3 % anketiranih se je pri zapisovanju odločilo za 

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

z dvojnim kot tudi enojnim soglasnikom. Anketirani so izpostavili tudi drugo ubeseditveno 

možnost – za zapis z desnim prilastkom (departma Yonne) se je odločilo 4,8 % anketiranih. V 

kategorijo drugo (7,6 %) so uvrščene tiste oblike zapisa pridevnika, ki so imele manj kot 1 % 

pojavitev (npr. yonnejski, ivonski, yonnin). 

 

 


