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POVZETEK 

Govorno-jezikovni razvoj je eno izmed pomembnih razvojnih področij vsakega 

posameznika. Poteka znotraj določenih norm, pri nekaterih z zaostajanjem, pri drugih z 

napredovanjem. Največji napredek v razvoju govora (tako na fonološki kot tudi na 

slovnični ravni) je v predšolskem obdobju. V tem obdobju prihaja do govornih, jezikovnih 

ali fonoloških motenj, ki so različnega izvora. Govorne motnje, do katerih prihaja, so lahko 

vrste izpuščanja, nadomeščanja in popačenja glasov. Fonološki procesi, ki se pojavljajo pri 

večini otrok, so procesi zamenjave, procesi zlogovne strukture in procesi prilikovanj. Teh 

je več vrst. Na razvoj govora vplivajo različni dejavniki, med drugim tudi jezikovno okolje 

(spodbudno/zavirajoče) in specifike jezika glede na okolje (mestno, primestno), v katerem 

otrok živi.  

V empiričnem delu se osredotočam na analizo govora predšolskih otrok v starosti od 2;5 

do 3;5 let, od 3;6 do 4;6 in od 4;7 do 5;7 let, ki so razdeljeni v tri starostne skupine. 

Področje fonološkega razvoja v Sloveniji še ni v celoti raziskano. V okviru mednarodnega 

projekta Cross-Linguistic study of protracted phonological (speech) development in 

children, poteka raziskava fonološkega razvoja predšolskih otrok. V sklopu tega projekta 

sem posnela otroke, zapisala njihov izgovor (transkripcijo) besed ter vse skupaj analizirala. 

Izbrala sem vzorec otrok (15 deklic in 15 dečkov – v vsaki starostni skupini 5 deklic in 5 

dečkov), ki govorijo mariborski (pogovorni) jezik.  

Pri analizi me je zanimala razumljivost, pravilnost in ujemanje celotne besede s tarčno 

besedo, realizacija fonemov in skupin fonemov (soglasniški sklopi) ter fonološki procesi, 

ki se pojavljajo v govoru. Nadaljnjo analizo sem opravila na področju razvoja fonemov 

slovenskega jezika, glede na jezikovno okolje, starost otrok ter fonoloških procesov, ki se 

najpogosteje pojavljajo v določeni starostni skupini. 

Rezultati so pokazali, da jezikovno okolje, v katerem otrok živi, in jezik, katerega otrok 

usvaja, vpliva na pravilno realizacijo besed. Razumljivost, pravilnost in ujemanje celotne 

besede s tarčno besedo se s starostjo izboljšujejo. Rezultati realizacije fonemov so 

pokazali, da se najprej razvijejo zvočniki (likvid/lateral /l/, nosnika /m/ in /n/, drsnik /j/), 

nato zaporniki (/p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/), priporniki (/v/, /x/, /f/, /s/, /ʃ/, /z/. /ʒ/), vibrant /r/ in 

zlitnika /ʦ/ in /ʧ/. Ugotovila sem, da je pri mlajših otrocih prisotnih več fonoloških 



 

 

 
 

procesov kot pri starejših. Ob tem se pri mlajših otrocih pojavlja več fonoloških procesov 

hkrati, medtem ko s starostjo ti izginjajo in so prisotni zgolj še posamični. 

KLJUČNE BESEDE: govorno-jezikovni razvoj, fonološki razvoj, fonološki procesi, 

mariborski govor, analiza govora - transkripcija 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

Speech and language development is one of the important areas of development of each 

individual. It develops within the specified norms – with some the progress is slower and 

with some faster. The biggest leap in the speech development is in the preschool period. 

During development there are certain speech, language or phonological disorders, which 

are of different origin. Speech disorders that occur can be kinds of omissions, substitutions 

and distortions of sounds. Phonological processes that occur in the majority of children are 

the substitution processes, deletion processes and assimilation processes and there are 

several subtypes. The development of speech is affected by various factors including 

language environment (stimulating, inhibiting) and the specifics of the language depending 

on the environment (urban, suburban) in which the child lives. 

In the empirical part I focused on the analysis of the speech of preschool children aged 

between 2.5 and 3.5, 3.6 and 4.6, 4.7 and 5.7 and I have divided them into three age 

groups. The area of phonological development in Slovenia has not been researched 

properly. The research was conducted within the context of the international project Cross-

Linguistic Study of protracted phonological (speech) development in children, and as part 

of this I recorded the children and wrote word pronunciation (transcription). A sample of 

children has been chosen (15 girls and 15 boys – each age group contains 5 girls and 5 

boys) and they are talking in urban colloquial language of Maribor. 

In the analysis I was interested in the realization of words, phonemes, groups of phonemes 

(consonant clusters), and phonological processes that occur in speech. Further analysis was 

focused on the development of the Slovenian language phonemes according to children's 

age and phonological processes, which are the most frequently occurred at a certain age 

group and when certain processes are diminished.  

The results showed that the linguistic environment in which the child lives and language, 

which the child adopts, affect the proper implementation of words. Clarity, accuracy and 

matching the whole word with the target word are improving with age. The results of the 

realization of phonemes showed that first develop nasal sounds (/m/, /n/), liquids (/l/) and 

glides (/j/), then stops (/p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/), fricatives (/v/, /x/, /f/, /s/, /ʃ/, /z/. /ʒ/), vibrant 

(/r/) and affricates (/ʦ/, /ʧ/). I have found out that the presence of phonological processes is 



 

 

 
 

higher with the younger children than the older children. With younger children 

phonological processes appear at the same time, while with age they disappear and become 

more individual.  

KEY WORDS: speech and language development, phonological development, 

phonological processes, urban colloquial speech, speech analysis – transcription 
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1. UVOD 

Življenje se pri vsakem individuumu prične z rojstvom. Že v prenatalnem obdobju moramo 

otroku zagotoviti psihofizično zdravje (Posokhova, 2008). Razvoj na različnih področjih, 

pomembno pa je, da vsako področje sledi določenim mejnikom, ki so merilo normalnega 

razvoja posameznika. Še posebej smo pozorni na mejnike razvoja v otroštvu. Področja, ki 

jih je potrebno opazovati in se med seboj povezujejo ter dopolnjujejo v razvoju, so 

motorika, senzorika in zaznavanje, govor, socialno in emocionalno področje, igra (Starc 

idr, 2004). Otrok se razvija, raste in pri tem prehaja skozi obdobja dojenčka, malčka, 

zgodnjega otroštva ter ob tem razvija govor in fonologijo. V svojem diplomskem delu se 

bom podrobneje posvetila področju govora predšolskih otrok ter specifikam v razvoju 

glasov.  

Govor je sredstvo za medsebojno sporazumevanje. Otrok razvija govor že od svojega 

rojstva, prav tako se začne učiti tudi jezika. Otroci takoj ob rojstvu oblikujejo nek glas, že 

nekaj minut po rojstvu pa se orientirajo k človeškemu glasu in tako se komunikacija z 

okoljem začne takoj (Hernja idr., 2010). Otrok postopoma pridobiva informacije o 

glasovih, besedah, stavkih, povedih ter razvija govor in se uči jezika okolja. Marjanovič 

Umek (1990) pravi, da sta osnova govornemu razvoju dva vzajemna procesa: proces 

zaznavanja (identifikacija in diskriminacija) glasov oz. razvoj fonetičnega sluha in proces 

izgovorjave glasov. Razvoj glasovnega sistema se konča nekje okoli devetega leta, medtem 

ko se jezika učimo celo življenje. Jezik je namreč »živ«, abstrakten sistem simbolov in 

pravil, ki jih uporablja in razume določena jezikovna skupnost, ki jih druži skupno delovno 

okolje, kulturna identiteta, interesi ali pa seveda življenje na določenem območju (Jelenc, 

1998). 

Med razvojem govora se lahko pojavijo tudi določena odstopanja v izgovorjavi. 

Odstopanja so lahko majhna in jim tako rekoč ne posvečamo velike pozornosti, lahko pa so 

odstopanja večja in privedejo do takšnih težav, da je potrebno ukrepati. Otrok prehaja 

skozi različna obdobja ter uporablja različne fonološke procese (tipične in 

netipične/patološke) (Dodd, 2005). Ti so lahko za določeno starost ustrezni, kar pomeni, da 

so razvojni/prehodni, pri višji starosti pa gre že za problem oz. motnjo. Ko gre za motnjo, 

je nujno, da ugotovimo vzroke in načrtujemo ustrezno terapijo (Posokhova, 2008). Tako 
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kot obstajajo meje za razvoj posameznih glasov, obstajajo tudi mejniki za fonološke 

procese. 

Groblerjeva (1985) je za slovenski prostor oblikovala norme za razvoj fonemov, ki 

temeljijo na srbohrvaških študijah. Dobila je rezultate, ki so pokazali, da bi bil do 2. leta 

otrokove starosti zaključen razvojni proces za glasove /p/,/b/, /m/, /n/, /j/, /t/, /d/, /k/, /g/ in 

/v/, za  njimi se začnejo razvijati /f/, /h/, /l/, /c/, /s/, /z/,  proti koncu 3. leta starosti pa še /c/, 

/š/, /ž/ in /r/. Do 4. oz. 5 leta starosti naj bi se razvoj izreke glasov končal, čeprav je izreka 

pri nekaterih morda še nekoliko nestabilna, nepopolna in pri večini nezadostno utrjena 

(Grobler, 1985). Okvirne norme za slovensko populacijo otrok je v svojem diplomskem 

delu, za vzorec otrok iz osrednje Slovenije objavila tudi Muznikova (2012). Na vzorcu 56 

otrok je ugotovila, da se do 6. leta starosti v 95% razvijejo glasovi /m/, /j/, /n/, /p/, /l/, /h/, v 

85% /k/, /v/, /b/, /f/, v 80% glasova /t/ in /g/, v 65% glas /d/ ter v manj kot 50% glasovi /č/, 

/s/, /z/, /c/, /r/, /š/ in /ž/. Zaporedje razvoja glasov je zelo podobno, saj se najprej razvijejo 

zvočniki (razen vibranta /r/), sledijo zaporniki, priporniki ter na koncu zlitniki in vibrant 

/r/. Razloge za odklon od grafa Groblerjeve pa Muznikova (2012) navaja novejšo 

tehnologijo, natančnejšo analizo glasov s pomočjo nelinearne fonologije in IPA 

transkripcije.   

Za oblikovanje norm razvoja glasov slovenskega jezika potrebujemo večji vzorec otrok iz 

celote Slovenije. V svojem diplomskem delu ter raziskavi sem oblikovala vzorec otrok, 

starih med 2;5 let in 5;7 let, ki govorijo mariborski pogovorni jezik. Na podlagi specifik 

mariborskega pokrajinsko pogovornega jezika sem zajela to široko in variabilno obdobje 

razvoja govora. Govor sem zapisovala s pomočjo fonetske (IPA) transkripcije, ki omogoča 

globlji vpogled v razvoj posameznih glasov ter (specifičnih) glasovnih skupin. Ta način 

omogoča natančnejšo analizo otrokovega govornega izražanja. Posledično je omogočen 

vpogled v govorno-jezikovni (ali je vzrok organski (centralni ali periferni) ali 

funkcionalni) in/ali fonološki zaostanek ter razvrstitev fonoloških zaostankov med 

konsistentno in nekonsistentno fonološko motnjo.   
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2. JEZIK IN GOVOR 

Govorno-jezikovno vedenje udeležencev, pri katerem uporabljamo govor, pisano besedo in 

besedne zveze, predstavlja termin verbalna komunikacija. Udejanja se preko štirih 

komunikacijskih dejavnosti: poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. Govorni jezik 

pojmujemo kot osnovni človekov komunikacijski sistem in pri tem mislimo na živ jezik, to 

je jezik, ki ga ljudje vsakodnevno uporabljamo (Jelenc, 1998).   

Govor in jezik sta medsebojno tesno povezana, vendar ne pomenita isto. Švicarski lingvist 

de Saussure je bil prvi, ki je v začetku 20. stoletja začel razlikovati jezik (langue) od 

govora (parole). Jezik je pojmoval kot zgodovinsko nastali objektivni sistem medsebojno 

povezanih znakov, značilen za skupino, čeprav ga obvlada vsak posameznik, govor pa kot 

proces pojasnjevanja s pomočjo jezika (Žnidarič, 1993). Golden navaja, da je vsak jezik 

edinstven (struktura sui generis) in družaben pojav, ki pri sporazumevanju predstavlja kod 

(sistem znakov), medtem ko je govor raba tega koda (Jelenc, 1998).  

2.1 Jezik 

Jezik je sistem izraznih sredstev za govorno in pisno sporazumevanje ter omogoča 

sporazumevanje nasploh in je abstrakten sistem arbitrarnih in konvencionalnih simbolov, 

ki ga uporablja določena skupina ljudi (Jelenc, 1998). Žnidarič (1993) pravi, da je jezik 

eden (npr. slovenski) in edinstven za vse ljudi na določenem območju. Marjanovič Umek 

(1990) definira jezik kot socializiran sistem simbolov, ki sestoji iz vsebine, ki jo proučuje 

semantika (pomenoslovje) in iz oblike, ki jo proučuje gramatika (slovnica), poleg tega ima 

še besedni zaklad oz. besednjak.   

Vlasićeva (1980, v Jelenc, 1998) meni, da jezik opredeljujemo kot dogovorjen sistem, s 

pomočjo katerega lahko člani neke družbene skupnosti drug z drugim komunicirajo. Za to 

so potrebne določene značilnosti (Jelenc, 1998): 

 jezik je niz navad, kar pomeni, da se jezikovne navade v zgodnjem otroštvu z 

lahkoto usvajajo in posledično tudi oblikujejo, kasneje pa se dosti težje menjajo; 

 jezik je umetna, dogovorjena oblika vedenja, saj lahko predno se ustvari dogovor, 

vsaka beseda pomeni vse; 

 jezik je konvencija, to je dogovor, tradicija, ker izhaja iz skupnega življenja ljudi; 
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 jezik je konservativen in odporen do sprememb, saj se kljub temu menja hitreje kot 

živi svet; 

 jezik je linearen in enodimenzionalen, saj lahko v enem času izrečemo le eno stvar, 

v enem trenutku oblikujemo le en glas; 

 jezik je sistem, saj vsak jezik sestavlja presenetljivo majhno število razlikovalnih 

glasov (za slovenski jezik velja, da ima 29 fonemov), iz katerih lahko oblikujemo 

nešteto besed. Prav tako lahko človeško uho razlikuje ogromno različnih glasovnih 

kvalitet, vendar se le majhno število teh uporablja kot razlikovalne; 

 jezik je sistematičen in nesistematičen, hkrati pa pravilen in nepravilen. Zaradi 

majhnega števila stalnih elementov je jezik pravilen in nepravilen, saj se ti elementi 

v pravilih in sistematičnih spajanjih naravno pojavljajo in izgubljajo.; 

 jezika se uči. Ni prirojen in se ne podeduje. Vsak otrok se uči materinega jezika oz. 

jezika skupnosti, v kateri živi.  

Lingvistika ali jezikoslovje je znanstvena veda o naravnem človeškem jeziku
1
. Namen 

jezikoslovja je razumeti, kako jezik nasploh deluje (Družinska enciklopedija Guinness, 

1995). Ukvarja se s proučevanjem narave, razvoja, delovanja, strukture in uporabe jezika 

(Jelenc, 1998).  

Teoretično jezikoslovje je del jezikoslovja, ki preučuje teorije jezikoslovnega znanja. Cilj 

teoretčnega jezikoslovje je opisati znanje o jeziku, ki je domnevno vrojeno in torej skupno 

vsem ljudem, ne glede na konkreten jezik, ki ga pridobijo v otroštvu (opisno jezikoslovje) 

in razložiti spreminjanje jezika skozi čas (zgodovinsko jezikoslovje).
2
 

Jezikovni sistem vključuje določena področja, ki zahtevajo sistem pravil in ki jih je 

potrebno osvojiti, da se lahko uporablja določen jezik (Jelenc, 1998). Ta so (Jelenc, 1998): 

 fonetika ali glasoslovje je veda o glasovih. Predstavlja pravila, ki vodijo 

organizacijo glasov v jezik z oblikovanjem, izreko, povezovanjem in menjavanjem 

glasov; 

 morfologija ali oblikoslovje je veda o besednih oblikah. Proučuje najmanjše 

jezikovne enote, ki nekaj pomenijo – so nosilci pomena; 

                                                           
1
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Jezikoslovje 

2
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Jezikoslovje 
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 sintaksa ali skladnja je veda o povezovanju besed v njihovem medsebojnem odnosu 

v stavku. Gre za sistem pravil, ki se nanašajo na organizacijo besed v stavkih in 

pravil, po katerih se besede povezujejo v stavke; 

 semantika ali pomenoslovje se nanaša na pomene morfemov, besed, besednih zvez; 

 pragmatika predstavlja socialni vidik jezika in se ukvarja z odnosom med 

uporabniki jezika in jezikovnimi znamenji. 

2.1.1 Fonetika in fonologija 

Glasoslovje je jezikovni nauk o izrazni slušni podobi jezika (mednarodni izraz za 

glasoslovje je fonetika). Predmet fonetičnega raziskovanja je izrazna podoba glasov z 

vsemi njihovimi značilnostmi, glasovnih zvez, besed, besednih zvez, stavkov in povedi. Pri 

izrazni podobi jezika glasoslovje raziskuje dvoje: njeno razločevalno oblikovnost (t.i. 

fonologija) in njeno tvornost tj. od človeka z izgovarjalnimi gibi povzročeno valovanje 

zraka (poki, šumi, toni). Tvarno stran izrazne podobe jezika fonetika danes preučuje 

predvsem kot akustično uresničitev (tj. kot poke, šume in tone), nastalo zaradi delovanja 

človekovih t.i. govornih organov oz. govoril (Toporišič, 2000). To fonetiko imenujemo 

akustična fonetika in ji za analizo govora služijo tehnične naprave (instrumentalna 

fonetika) ali uho (ušesna/sluhovna/zaznavna fonetika) (prav tam). V sklopu akustične 

fonetike je potrebno omeniti zvok, ki je sestavljen iz valovanja in se širi skozi zrak s 

hitrostjo 340 m/s; lahko pa zvok potuje tudi skozi katero drugo snov (Malmberg, 1995). Pri 

zvoku so pomembne nekatere značilnosti, ki jih razlikujemo, in sicer višina, jakost in barva 

(Omerza, 1964).  

Izgovorna ali artikulacijska fonetika proučuje tvorjenje akustičnih značilnosti jezika s 

tehničnimi pomagali ali s čutili (vidom, tipom) (Toporišič, 2000). Na področju fiziološke 

(artikulacijske) fonetike je pomemben govorni aparat, ki je sestavljen iz treh delov: 

dihalnega aparata (v katerem se ustvarja zračni tok, ki je potreben za izgovarjanje večine 

glasov), grlo (v njem se ustvarja zvočna energija, ki se rabi v samem govoru) in nadgrlne 

votline (žrelo, nosna in ustna votlina, ki služita kot resonatorja, hkrati pa se v njih ustvarja 

večina šumov, ki se koristijo v govoru) (Malmberg, 1995). Artikulacijska fonetika se 

ukvarja z gibi govoril in je bolj konkretna (Srebot Rejec, 1988/89).  

»Fonetika je fizikalno raziskovanje glasov in njihovo tvorjenje v govorilih« (Družinska 

enciklopedija Guinness, 1995, str. 608). »Je znanstvena disciplina, ki raziskuje delovanje 
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govornih organov pri tvorbi glasov (artikulacija) in njihovem ritmičnem zaporedju 

(naglaševanje)« (Veliki splošni leksikon, 1997, str. 1130).  

Omerza (1964) definira fonem kot tisti glas, v besedi, ki spremeni njen pomen, če se sam 

spremeni.   

»Fonologija je jezikoslovna veda o pomenu glasov v določenem jeziku« (Družinska 

enciklopedija Guinness, 1995, str. 608). Kot koncept in disciplina je prešla pomembne 

spremembe. Originalni termin, kot v svojem delu navaja Bauman-Waengler (2011) izhaja 

iz Francije, phonologie (Baudouin de Courtenay, 1895) in Nemčije Phonologie 

(Trubetzkoy, 1931) in je bil pod vplivom strukturalizma zamenjan s functional phonetics – 

funkcionalna fonetika (Jakobson, 1962; Matrinet, 1960). Ta termin je predstavljal 

funkcionalno plat govorjenih glasov. Fonologija je bila imenovana tudi kot fonemska 

fonologija (Sapir, 1925, v Bauman-Waengler, 2011), ker je poudarjala lingvistično 

funkcijo fonemov. Danes je termin fonologija rabljen pri večini strokovnjakov, ki se 

ukvarjajo s področjem motenj komunikacije (Bauman-Waengler, 2011). Pri fonologiji 

govorimo o podobi glasov oz. kako naši možgani dojemajo slišane glasove
3
. Fonologija je 

torej veda, o pravilih sistema, ki urejajo enote govora v pomenske enote. Enote govora so 

organizirane v tri kategorije:  

 Fonemi (glasovi), ki spreminjajo pomen besed, sami zase pa nimajo pomena 

(Omerza, 1964). Ti se združujejo v zloge na osnovi fonotaktičnih pravil (Unuk, 

2003).  

 Zlog je tvorjen kot veriga segmentov, ki so urejeni po glasovnem principu (Unuk, 

2003). Obenem je fiziološka enota in je nosilec govornega ritma (Omerza, 1964). 

Pálkova (1994, v Unuk, 2003) navaja, da je pomen zloga v tem, da je kot enota 

neprekinjene besede s svojim jedrom nosilec prozodičnih lastnosti v jeziku. Zlog je 

zgrajen iz jedra (edina obvezna sestavina), onseta (začetni (neobvezni) del zloga, ki 

je lahko eno-, dvo-, tri- ali štiričlenski; tukaj veljajo fonotaktočna pravila) in kode 

(končni (neobvezni) del zloga, ki je lahko eno-, dvo- ali tričlenski; tudi tukaj 

delujejo fonotaktična pravila) (Unuk, 2003). 

 Beseda je višja enota kot zlog. Lahko je že en zlog beseda, vendar imajo besede po 

dva ali več zlogov, v katerih si slede soglasniki in samoglasniki, ki se razlikujejo 

med seboj po trajanju, poudarku in intonaciji (Omerza, 1964).  

                                                           
3
 http://www.ung.si/~fmarusic/ung/uvodvjez/predavanje_3_fonologija.pdf 
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Za prikaz govora v fonologiji uporabljamo t.i. segmentalne in suprasegmentalne 

značilnosti jezika. Segmentalne značilnosti so tiste, ki segajo na področje fonemov in 

njihovih razlikovalnih značilnosti (distinktivna obeležja), medtem ko suprasegmentalne 

značilnosti zajemajo ritem, naglas, hitrost, intonacijo itd. Segmentalne in suprasegmentalne 

značilnosti jezika najbolje poudari nelinearna fonologija. Crystal (1996, v Golubović, 

2007) navaja, da segmentalna fonologija analizira govor razčlenjen na diskretne segmente, 

kot so fonemi, medtem ko se suprasegmentalna fonologija nanaša na značilnosti, ki se 

razprostirajo preko večih segmentov, kot so intonacijske strukture. 

Obstaja veliko različnih teoretičnih okvirjev za raziskovanje fonologije, vendar imajo vse, 

po mnenju Bauman-Waengler (2011), skupno eno značilnost in ta je razlikovanje med 

dvema pomembnima nivojema glasovne predstave: 

 fonetski nivo (realizacija, npr. /a/) z glasovi (foni, alofoni) kot glavne enote in 

 fonemski nivo (predstave, npr.  a ] )predstavljen s fonemi. 

Pomembno je, da razlikujemo med fonom in fonemom. Coxhead (2006) pravi, da je fonem 

razlikovalna glasovna enota (ang. distinctive unit sound) danega jezika. Enota se imenuje 

zato, ker če dani besedi zamenjamo katerikoli fonem, dobimo drugo besedo, razlikovalna 

pa zato, ker lahko sprememba posameznega fonema oblikuje besedo, ki je prepoznavno 

različna govorcu danega jezika (prav tam). Vsak posameznik različno izgovarja določen 

fonem. Na to vplivajo tudi sosednji fonemi v besedi (prav tam). Fon je glasovna enota 

(ang. unit sound) jezika (Co head, 2006). Glasovna enota je zato, ker bi morali biti 

zamenjani vsi foni, da bi dobili različno besedo (prav tam). Co head (2006) nadaljuje, da 

je meje med enim in drugim fonom zelo težko določiti, saj je med fonoma  t   in  t ] zelo 

mala razlika.  

Da bi razumeli koncept fonologije, je potrebno razlikovati med govorjenimi glasovi in 

fonemi, pravi Bauman-Waengler (2011). Govorjeni glasovi (ang. speech sound) (foni, 

alofoni) so fizikalne oblike, ki so rezultat fizioloških procesov in imajo objektivno 

preverljive akustične značilnosti (prav tam). Fonemi pa so definirani glede na področje 

lingvističnega delovanja, kar pomeni področje, pri katerem je mogoče vzpostaviti 

pomenske enote v jeziku (prav tam). 

Pomembno področje fonološkega sistema jezika je fonemski inventar, ki pa ni edina 

uporabljena razlikovalna značilnost v fonološkem sistemu (Bauman-Waengler, 2011). 

Fonemski inventar je repertoar fonemov, ki so uporabljeni kontrastivno (spremenijo 
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pomen) (prav tam). Sapir (1921, v Bauman-Waengler, 2011) je zapisal, da imata lahko dva 

jezika enak fonemski inventar, vendar imata popolnoma različno fonologijo, kar 

posledično pomeni, da četudi je inventar identičen, je organizacija - kako se bodo oz. se ne 

bodo glasovi razporedili v besede po pravilih, nekoliko drugačna. Fonotaktika (pravila 

organizacije glasov znotraj jezika) je pomemben aspekt delovanja fonemov, prav tako pa je 

fonotaktika tudi sestavni del fonologije danega jezika (Bauman-Waengler, 2011). 

Fonotaktika v danem jeziku ugotavlja, katere so tiste lastnosti, ki so v njem glede na 

distribucijo (razvrstitev) fonoloških segmentov dopustne, in katere lastnosti imajo določene 

distribucijske omejitve (Unuk, 2003).  

Bauman-Waengler (2011) poudarja, da ima vsak izgovor dva vidika: slušno sekvenco 

govorjenih glasov in njegov specifičen pomen, ki pojasnjuje to sekvenco. Da ima določena 

izjava pomen, mora ustrezati določenim pogojem, ki zahtevajo fizikalno obliko govorjenih 

glasov in njihovo specifično jezikovno funkcioniranje realizirano po pravilih neke izjave 

(prav tam).  

Da bi razlikovali med fonemi, obstajajo razlikovalne značilnosti, kar pomeni določene 

lastnosti, ki določajo podskupine znotraj ene velike skupine, pravi Bauman-Waengler 

(2011). Razlikovalne značilnosti so univerzalna lastnost govornih segmentov in najmanjše 

lastnosti glasov, ki zaznamujejo foneme (prav tam). Bauman-Waengler (2011) navaja, da 

pri večini razlikovalnih značilnostih uporabljamo binarni sistem, ki kaže na podobnosti in 

razlike. Uporablja se znak plus (+) za prisotnost določene značilnosti in minus (-) za 

odsotnost neke značilnosti (prav tam). Binarna značilnost je značilnost (na primer 

lateralnost), ki je uporabljena za razvrščanje glasov znotraj dveh možnosti (Ladefoged in 

Johnson, 2011). Tudi Unuk (2003) navaja, da se artikulacijske, akustične in perceptivne 

fonetične značilnosti posameznih glasov na ravni fonologije izražajo kot korelacijske 

inherentne (notranje) razlikovalne lastnosti posameznih fonemov. Unuk (2003) pravi, da so 

inherentne razlikovalne lastnosti tiste lastnosti fonemov, ki služijo razlikovanju fonemov 

med seboj in so njihove notranje lastnosti ter niso odvisne od okolja. Za razlikovanje med 

fonemi je potrebno biti pozoren na veliko značilnosti. Skozi zgodovino je bilo oblikovanih 

veliko razlikovalnih sistemov (npr. Jakobson, 1949; Jakobson, Fant, Halle, 1952 idr.), ob 

tem pa ne moremo reči, da je eden boljši od drugega, kajti večina jih je oblikovana glede 

na artikulacijsko in/ali akustično dimenzijo (Bauman-Waengler, 2011). Prvotna 

razlikovalna teorija se je razvila okoli leta 1930 na Praški šoli, ko je soustanovitelj 
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Jakobson predvideval, da osnovne jezikovne komponente niso fonemi sami, temveč 

manjše komponente, razlikovalne značilnosti (prav tam). Poudaril je, da so minimalne 

razlike pokazatelj razlikovalnosti med različno-pomenskima besedama, kot npr. kad in gad 

(prav tam). 

Sistem razlikovalnih značilnosti ima večje prednosti v klinični praksi kot prejšnji analitični 

sistem odkrivanja napak (zamenjave, popačenja, izpuščanja) (Bauman-Waengler, 2011). 

Te prednosti so: 

 bolj izpopolnjena oz. poglobljena analiza in 

 sistem se osredotoča na značilnosti, ki dejansko razlikujejo foneme znotraj jezika 

(prav tam). 

2.1.2 Fonološke teorije 

Fonološke teorije skušajo razložiti strukturo in delovanje fonološkega sistema, ki so 

povzete po specifičnih teorijah in so lahko uporabljene za analizo določenega fonološkega 

sistema. Bauman-Waengler (2011) navaja, da lahko analiza procesa pokaže, ali gre za 

ustrezen ali neustrezen fonološki sistem. Različne teorije pa se kažejo v analizah 

fonoloških procesov pri otrocih ter nudijo različne klinične možnosti (različen vidik 

obravnave problema) (prav tam). Koncept fonoloških procesov se je razvil iz teorije 

naravne fonologije (Donegan in Stampe, 1979; Stampe, 1969, 1972, 1973) (Bauman-

Waengler, 2011).  Fonološke teorije, vključno z generativno fonologijo, so osnovane na 

razumevanju, da so vsi segmenti govora urejeni v določeni sekvenci (Bauman-Waengler, 

2011). Posledično obe, tako osnovna fonološka reprezentacija kot površinska fonetska 

realizacija, vsebujeta delček diskretnih elementov (prav tam).  

2.1.2.1 Linearna fonologija 

Pojasnjena je s teorijami razlikovalnih značilnosti in zgodnjo generativno fonologijo. 

Linearna fonologija z glasovnimi segmenti (in njihovimi majhnimi razlikovalnimi 

značilnostmi) kot centralna analitična enota ne uspe prepoznati in opisati večjih jezikovnih 

enot (Bauman-Waengler, 2011). Tudi ne more računati na možnosti, da lahko gre za 

hierarhične (nanašajoč se na sistem, v katerem so elementi razvrščeni eden nad drugim) 

interakcije med segmenti in drugimi jezikovnimi enotami (prav tam). 
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2.1.2.1.1 Generativna fonologija 

Generativna fonologija je nastala kot poskus različnih teorij in predstavlja precejšnje 

odstopanje od prejšnjih fonoloških teorij (Bauman-Waengler, 2011). Predgenerativne 

teorije so se osredotočale na fonetski in fonemski nivo ter ga razlagale kot področje 

aktualne produkcije ali konkretne realizacije govora (prav tam). V 60. letih 19. stoletja sta 

Halle in Chomsky oblikovala nov pogled na fonologijo, ki je poznan kot generativna 

fonologija (Clark in Yallop, 1995).  S svojim delom The Sound Pattern of English sta leta 

1968 oblikovala nov nabor razlikovalnih značilnosti, ki so dodobra razlikovale med fonemi 

(Bauman-Waengler, 2011): 

 največje značilnosti razreda razlikujejo med tremi oblikami glasovne produkcije: 

sonoranti, konsonanti (soglasniki) in vokali (samoglasniki);  

 »votlinske« značilnosti se nanašajo na organe oz. mesto artikulacije: koronalni, 

anteriorni, distributivni, nazalni, lateralni, visoki, nizki, zadnji, zaokroženi; 

 način artikulacije se nanaša na pot artikulatorjev oz. mesto artikulacije med 

produkcijo glasovnih skupin: kontinuirani, zakasnela realizacija, napetost; 

 značilnost izvora se nanaša na subglotični pritisk zraka, zvenečnost in stridentnost: 

visoka subglotična napetost, zveneč, stridenten;  

 prozodične značilnosti. 

Generativna fonologija tako povzema dva nivoja glasovne reprazentacije, in sicer 

abstraktno osnovno obliko, ki ji rečemo fonološka reprezentacija, in njeno določeno 

površinsko obliko fonetsko reprezentacijo (Bauman-Waengler, 2011). Fonološka pravila so 

uporabljena za prikaz odnosov med osnovnimi (fonološkimi) in površinskimi (fonetskimi) 

oblikami ter razlagajo razlike med fonološko in fonetsko reprezentacijo in so navadno del 

formalnega zapisa sistema (prav tam).  

Pred predstavitvijo generativne slovnice so lingvisti analizirali površinske/zunanje oblike 

stavkov in njihove sestavne dele (Bauman-Waengler, 2011). Bauman-Waengler (2011). 

pravi, da je bil ta del analize označen kot popolnoma neustrezen ter, da bi bila analiza 

stavka smiselna, če bi morali poleg površinskega nivoja realizacije pogledati tudi globlji 

nivo reprezentacije (prav tam). Področji, ki je razlikovalo med površinskim in globjim 

nivojem reprezentacije, sta bili tudi zmožnost in izvedba. Jezikovna zmožnost je 

individualno znanje o pravilih jezika, medtem ko je izvedba raba jezika v realni situaciji. 

Strukturalisti in behavioristi so dajali poudarek na posameznikovo izvedbo, generativna 
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slovnica pa je ta pogled odstranila in vključila koncept posameznikove jezikovne 

zmožnosti (Bauman-Waengler, 2011).  

Model (slika 1) prikazuje fonologijo kot sestavni del z osnovno sintaktično komponento, ki 

predstavlja slovnično sekvenco jezika (Clark in Yallop, 1995). Slovnične strukture, 

imenovane tudi kot »površinske strukture«, so dopolnjene z leksikalnimi deli in vplivajo na 

slovnična pravila v danem jeziku (Clark in Yallop, 1995). Globinske strukture so dane kot 

input za fonološka pravila, ki so odgovorne za oboje, medtem ko se globlje reprezentacije, 

kot njihov sintaktični in fonološki kontekst, kažejo v fonetski reprezentaciji (Clark in 

Yallop, 1995).  Chomsky in Hall (1968, v Clark in Yallop, 1995) predpostavljata, da je 

fonološka reprezentacija mentalni konstrukt govorca in poslušalca ter je osnova za 

dejansko izvedbo pri govoru in »razumevanju«. 

 

                                                    Globlje strukture 

                                                    Globlje strukture 

 

                                                                                          

                                                                                   Semantična reprezentacija 

                                                   Površinske  

                                                   strukture                                                    

  

 

 

          Fonetska reprezentacija 

Slika 1: Model generativne fonologije (Clark in Yallop, 1995). 

Pri generativni fonologiji se srečamo še z dvema zelo pomembnima terminoma, naravnost 

(ang. naturalness) in zaznamovalnost (ang. markedness). Bauman-Waengler (2011) 

navaja, da termin naravnost razlikuje dva glasovna aspekta: 

 relativno preprostost glasovne produkcije in  

 njegovo visoko frekvenco pojavljanja v jeziku.  

Termin zaznamovalnost se nanaša na glasove, ki so težji za produkcijo in jih ne najdemo 

tako pogosto v jeziku. Bauman-Waengler (2011) navaja primer, glas [p] je obravnavan kot 

naravni glas (torej neizrazit, ang. unmarked), saj ga lahko izgovarjamo v več jezikih, 

Osnovna 

sintaktična pravila 
Semantična 

komponenta 

Transformirana 

sintaktična pravila 

Fonološka pravila 
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medtem ko je glas  ʧ  izrazit, saj ga je v drugih jezikih težje realizirati, prav tako je manj 

pogost v drugih jezikih. 

2.1.2.1.2 Naravna generativna fonologija (NGP) 

Naravna generativna fonologija se prvič pojavi v delih Vennemanna v zgodnjih 70. letih 

19. stoletja in zelo obširno razlaga knjigo Introduction to Natural Generative Phonology 

Hooper-ja leta 1976. Pomembno poudari točko razlike, ki se nanaša na »abstraktnost 

fonološke reprezentacije in pravila« (Hooper, 1976, v Clark in Yallop, 1995). Veennemann 

je predlagal, naj se izločijo vse osnovne oblike, ki niso enake površinskim oblikam: če 

morfem ne kaže spremembe, potem mora biti njegova osnovna oblika identična eni od 

površinskih oblik (prav tam). V okviru NGP so pravila in reprezentacije direktno povezane 

s površinskimi oblikami in tako je tudi fonološka analiza bolj konkretna in realistična (prav 

tam).   

2.1.2.1.3 Naravna fonologija 

Leta 1969 je naravno fonologijo predstavil David Stampe (Clark in Yallop, 1995).  Je 

naravna teorija, v kateri je predstavljen jezik kot naravni vpliv potreb, zmožnosti in svet 

njegovih uporabnikov, bolj kot samo navadna pridobitev (Donegan in Stampe, 1979, v 

Bauman-Waengler, 2011). Naravna fonologija vpleta značilnosti naravne teorije in je 

oblikovana specifično, da razloži razvoj otrokovega fonološkega sistema (prav tam). 

Teorija naravne fonologije predpostavlja, da so govorni vzorci določeni s prirojenimi, 

univerzalnimi fonološkimi procesi – kar pomeni, da so vsi otroci rojeni z zalogo uporabe 

istega sistema teh procesov (prav tam). Bauman-Waengler (2011) dodaja, da so fonološki 

procesi prisotni, saj si otrok poenostavlja govor, saj njegove motorične zmožnosti še niso 

dosegle norm. Naravni, univerzalni fonološki procesi se pojavijo kot poskus otrokove 

uporabe in organizacije fonološkega sistema (Bauman-Waengler, 2011). Teorija poudarja 

razvojne korake, ki jih otroci med razvojem preidejo, dokler ni dosežen cilj odrasle 

fonologije v otrokovem zgodnjem obdobju (prav tam). Fonološko motnjo zaznamo takrat, 

ko gre za nezmožnost realizacije naravnih procesov ciljno-orientiranih dodatnih sprememb 

(prav tam). 

Teorija naravne fonologije povzema, da je otrokov fonološki sistem stalno spreminjajoč v 

povezavi s fonološkim sistemom odraslega. Stampe (1969, v Bauman-Waengler, 2011) 

predlaga tri mehanizme, ki kažejo na spremembe: 
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 omejitev oz. pomanjkljivost (ang. limitation). Zgodi se takrat, ko razlike med 

otroškim in odraslim sistemom postanejo omejene na samo specifičen glas, 

glasovno skupino ali glasovno sekvenco; 

 red (ang. ordering). Do tega pride takrat, ko postane neurejeno in ponavljajoče 

substitucija bolj organizirana. Otrokovo prvo popravljanje se bo zdelo še neurejeno. 

Kasneje bo otrok začel urejati popravke s pomočjo že znanih shem; 

 zaviranje oz. potlačenje (ang. suppression). Nanaša se na ukinitev enega ali več 

fonoloških procesov, ko otrok preide od naravnih govornih vzorcev do vzorcev 

odraslega govorca. Potlačenje se zgodi, ko prejšnje raba fonoloških procesov ni več 

rabljena.  

V zaključku Stampe predvideva, da fonološki razvoj otroku predstavlja pasivno 

omogočanje teh fonoloških procesov, medtem ko drugi avtorji navajajo, da je otrok aktivno 

vključen v razvoj fonološkega sistema (Bauman-Waengler, 2011).  

2.1.2.2 Nelinearna (multilinearna) fonologija 

Začetki nelinearne fonologije, znane tudi kot večsistematičnost (ang. polysystemicism), 

segajo v leto 1948, ko je John Firth na Univerzi v Londonu razvil prozodično analizo 

(Bauman-Waengler, 2011). Firth se je s tem dotaknil daljših jezikovnih prvin, kot so zlog, 

beseda in fraza (prav tam). Je eden prvih, ki je razmišljal o tem, da je govor zaporedna 

aktivnost, ki združuje urejene enote, manifestirane v daljših prozodičnih oblikah, ki vežejo 

foneme med seboj in tako tvorijo daljše jezikovno vezane enote (prav tam). Nelinearna 

(multilinearna) fonologija je skupina fonoloških teorij, pri kateri gre za razumevanje 

segmentov urejenih s strani več kompleksnih jezikovnih dimenzij (Bauman-Waengler, 

2011). Te teorije, po mnenju Bauman-Waengler (2011), raziskujejo odnose med enotami z 

različnih vidikov, še posebej vplive večjih jezikovnih značilnosti glasovnih segmentov 

(naglasi, intonacija…).  

Bauman-Waengler (2011) pravi, da ima število zlogov prednost na segmentalnem nivoju in 

zavira segmentalne značilnosti. Nelinearna fonologija lahko razvrsti zlogovne strukture na 

nivoje glasovnih segmentov, še dodaja Bauman-Waengler (2011). Naslednji faktor, ki 

vpliva na segmentalni nivo in ga je Bauman-Waengler (2011) poudarila, je naglas. Pri 

otrocih se lahko pogosto zgodi, da brišejo segment v nenaglašenem zlogu, kar nakazuje 

naslednji primer: 

ba'nana   →    'nana ;     krom'pir   →    'pir ;       tele'fon    →    'fon . 
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V tem primeru naglasno mesto definitivno vpliva na segmentalno realizacijo; naglas v 

besedi ima prednost na segmentalnem nivoju (Bauman-Waengler, 2011). Linearna 

reprezentacija ne daje poudarka na tem, nelinearna fonologija pa dovoljuje opis osnovnih 

odnosov, ki dovoljujejo en nivo enote, ki je urejena s strani druge (Schwartz, 1992b, v 

Bauman-Waengler, 2011). 

Poznamo več različnih vrst nelinearne fonologije. Skupno vsem je to, da so vse zasnovane 

in dajejo v ospredje večje jezikovne enote, ki vplivajo ali so kakorkoli udeležene pri 

realizaciji manjših (Bauman-Waengler, 2011). Prav tako si nelinearna fonologija prizadeva 

vključiti hierarhična pravila lingvističnih elementov v analitični potek oz. uporabo t.i. 

značilnosti nivojskih reprezentacij (ang. tiered representations) (Bauman-Waengler, 2011, 

Bernhardt in Stemberger, 2000) . 

Pravila v nelinearnih analizah so omejena na dve osnovni operaciji: širjenje/raztezanje 

(ang. spreading), znano tudi kot združevanje, in brisanje (ang. deletion), znano tudi kot 

razdruževanje, fonoloških informacij iz ene stopnje v drugo (Bauman-Waengler, 2011).  

Najmanjša enota združevanja segmentov je zlog, ki je sestavljen iz enega pomembnega 

fonema (vrh, ang. peak, tudi nucleus), ki je relativno dolg in ima visoko amplitudo, ter 

dodatnega manj pomembnega fonema (generalni konsonant/soglasnik) (Bernhardt in 

Stemberger, 2000). Vrh zloga v večini primerov predstavlja vokal/samoglasnik ali 

zlogotvorni konsonant/soglasnik (sonoranti /m/, /n/, /l/, /r/), medtem ko se nezlogotvorni 

elementi (jezičniki in konsonanti/soglasniki) pojavijo pred ali po vrhu zloga (jedro; 

nucleus) (prav tam). Konsonant (soglasnik), ki se pojavi pred vrhom zloga, tvori onset, 

konsonant (soglasnik), ki se pojavi po vrhu zloga, se imenuje koda (prav tam). Zlog brez 

kode je odprt zlog, zlog s kodo je zaprt zlog (prav tam). Vrh in koda skupaj tvorita daljšo, 

večjo enoto, ki ji rečemo rima (prav tam). V sklopu nelinearne fonologije izhajamo iz 

nelinearne strukture zloga, iz skeletne sheme strukture, ki jo je predstavil Hall (1992, v 

Unuk, 2003), njene sestavine so onset, nukleus in koda – gre za členjenje na sestavine brez 

rime. Bernhardt in Stemberger (2000) navajata, da urejenost konsonantov (soglasnikov) 

skupaj z onsetom ali kodo poteka po principu sonornosti – skale osnovane na »sonornost« 

segmentov. Unuk (2003) nadaljuje, da se posamezni segmenti v zlogu razvrščajo glede na 

stopnjo svoje sonornosti: segmenti z večjo sonornostjo stojijo bliže središču, drugi, ki 

imajo manjšo sonornost pa so na robovih zloga.  
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Področja nelinearne fonologije, ki pojasnjujejo določene značilnosti, posebnosti in 

specifike le-teh, so naslednje: Avtosegmentalna fonologija, Metrična fonologija in 

Optimalna teorija.  

2.1.2.2.1 Avtosegmentalna fonologija 

Predstavljena je bila leta 1976 s strani Johna Goldsmitha (Bauman-Waengler, 2011). 

Predlaga, da so lahko spremembe znotraj mej segmentov izključene ali postavljene v 

»ozadje« (Bauman-Waengler, 2011). Goldsmith je svoje raziskovanje posvetil tonalnosti, 

naglasu in intonaciji ter s tem raziskal »geometrijo« fonetskih reprezentacij (Clark in 

Yallop, 1995). Goldsmithovo temeljno prepričanje je, da govor vsebuje koordinirane gibe, 

kot so gibi jezika ustnic in premiki grla, le-ti pa se ne začnejo in končajo v istem trenutku 

(prav tam). S tem je dokazal, kako pomembna je multilinearna fonološke analiza, pri kateri 

gre za razvrščanje določenih značilnosti v različne stopnje (prav tam). »Stopnja« 

organizacije lahko prikazuje veliko različnih karakteristik v otrokovem govoru, kot tudi 

odnose med posameznimi oblikami zlogov in produkcijo glasovnih segmentov (prav tam). 

Za razumevanje avtosegmentalne fonologije, je potrebno razjasniti nekaj terminov:  

 raven (ang. tiers) je ločen in neodvisen nivo, ki predstavlja sekvence premikov ali 

združeno obliko akustičnih značilnosti (Bauman-Waengler, 2011). Stopnje so med 

seboj povezane z »asociacijskimi povezavami«, ki dovoljujejo, da med stopnjami ne 

bo zmeraj enakomerno razmerje (Clark in Yallop, 1995); 

 asociacijske povezave (ang. association lines) kažejo na povezave med lastnimi 

segmenti različnih stopenj; 

 stanje porekla (ang. linkage condition) – vsako stanje ureja asociacijsko enoto 

posamezne stopnje; 

 ogrodje (CV) (ang. skeletal (or CV) tier) je reprezentacija zlogov in njihove 

hierarhične ureditve z onseti in rimami (Bauman-Waengler, 2011); 

 onset je zlog in vsebuje vse segmente pred jedrom (Bauman-Waengler, 2011). Onset 

je začetek zloga in je neobvezni člen (Unuk, 2003); 

 rima (ang. rhyme) je sestavljena iz jedra (središče: samoglasnik ali zvočnik) in kode 

(odvzetega iz zloga; končni del zloga) (Bauman-Waengler, 2011). Rima je obvezni 

člen strukture (Unuk, 2003). 
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Avtosegmentalna fonologija je pozorna na prehode med glasovi v besedi, saj gre za 

»prečkanje« mej med enimi in drugimi glasovi, kar se kaže kot harmonija (primer je 

nazalizacija) (Bauman-Waengler, 2011). Pri fonološkem razvoju otroka je pomembno, da 

se otrok nauči ustrezne jezikovno specifične oblike fonemov v segmentih ali pa se nauči, 

kateri del značilnosti se lahko na različnih stopnjah združuje skupaj in tvori sprejemljiv 

segment jezika (Clark in Yallop, 1995). 

                                 Ogrodje ali CVC zloga 

 

                              onset                     rima  

                                                   jedro           koda 

                                                         

                                       C                            V                      C 

Slika 2:  Oblika ogrodja CVC zloga (Bauman-Waengler, 2011). 

2.1.2.2.2 CV fonologija  

Je ena izmed vrst nelinearne fonologije in je zelo podobna avtosegmentalni, le da gre za 

analizo besede na stopnji C (konsonant/soglasnik) in V (vokal/samoglasnik), ki se 

dopolnjujeta. Segmenti so tako razvrščeni v CV pozicijo. Avtorja navajata, da ta koncept 

izhaja iz dela »O zlogovni ureditvi« avtorja Kahana in McCarthyjevega dela o Semitskih 

jezikih (Clark in Yallop, 1995).  

CV fonologija predvideva dodatno obliko fonološke reprezentacije, in sicer CV-stopnjo 

(ang. CV-tier). Ta definira funkcionalno mesto znotraj zloga, hkrati pa dovoljuje tudi 

enostavno zlogovno povezanost. Diftong je lahko prikazan kot dva funkcionalna vokala 

(samoglasnika): (1) ki dopolnjuje položaj enega samega vokala (samoglasnika) ali  (2) kot 

edini segment, ki povezuje dve C-poziciji. Za CV fonologijo je značilna triplastna 

struktura, ki ima formalne lastnosti avtosegmentalnega sistema. Končni elementi 

»zlogovnega drevesa« (ang. sillable tree«) niso konsonanti (soglasniki) in vokali 

(samoglasniki), temveč CV enote. CV enote definirajo položaj konsonanta (soglasnika) (C) 

in vokala (samoglasnika) (V) v zlogovni strukturi. »Zlogovno drevo« ima tri stopnje 

reprezentacije, na katera je vezano besedišče: (1) besedišče prve oz. σ – stopnje, (2) 

besedišče druge oz. CV – stopnje in (3) besedišče tretje oz. segmentalne oz. jedrne (ang. 

nuclear tier) – stopnje. Neodvistnost CV in segmentalne stopnje je določena z neodvisnim 
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delovanjem fonoloških pravil na posamezne enote. Dobra oblikovanost znotraj posameznih 

stopenj vpliva na ustrezno povezanost med stopnjami.
4
 Avtosegmentalna in CV fonologija 

vključujeta izpeljavo procesov v njihovo fonološko obliko (Clark in Yallop, 1995).  

2.1.2.2.3 Metrična fonologija  

Razširja osnovno hierarhično analizo v poudarek (Bauman-Waengler, 2011). Določanje 

naglasa so upoštevali že v linearni (generativni) fonologiji, le da je bil tam naglas določen 

glede na pomembnost besed v določeni frazi/stavku (Hagg in McCully, 1989 v Bauman-

Waengler, 2011). Do leta 1980 raziskovalci niso posvetili velike pozornosti poudarku oz. 

naglasu (Clark in Yallop, 1995). Glede na spodnjo obliko, ki jo prikazuje nelinearna 

fonologija, lahko enako, kot za besedo, priredimo tudi za zlog, saj gre za enak princip 

multilinearnega delovanja (pri avtosegmentalni fonologiji je bil poudarek na posameznih 

glasovih znotraj besed, pri CV fonologiji smo pozorni na strukturno ureditev konsonantov 

(soglasnikov) in vokalov (samoglasnikov), medtem ko je pri metrični fonologiji v ospredje 

postavljen naglas).  

                                         zlog                                                                         S 

                                                                                        ali  

                                                          rima                                                             S 

                             

                         onset                 jedro            koda                       W              S             W          

Slika 3: Shema hierarhične analize v Metrični fonologiji (Bauman-Waengler, 2011, str. 85).                                  

Metrični fonologi poudarjajo hierarhično analizo postopka naglasnih in zlogovnih mej 

(Bauman-Waengler, 2011). »Metrični naglas« je uporabljen zato, da obdrži sintaktično 

strukturo določene izjave (prav tam). Zlog je opredeljen kot ritmična organiziranost v 

fonoloških nizih, posledično so zlogi strukturne enote, melodično organizirane v nize 

(Unuk, 2003). Da bi pokazali pomembnost posameznega sestavnega dela izjave, mora biti 

naglasni vzorec prikazan kot eden od dveh delov metričnega naglasa, ki ju označujemo s 

»S« kot močan (glavni) naglas (ang. strong) in »W« kot šibek naglas (ang. weak) 

(Bauman-Waengler, 2011). Odnos med S in W je binaren, tako da imamo pri večzložnih 

vzorcih podrejeno razporeditev (Clark in Yallop, 1995). Primer: ['pi:kapo,loniʦa], ki ima 

glavni naglas (S) na prvem zlogu ( ['pi] ), stranski naglas (s) pa na četrtem zlogu (  ,lo  ), 

upoštevajoč mariborski pogovorni jezik. 

                                                           
4
 http://www.ling.fju.edu.tw/phono/cv.htm.  
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Druga pomembna točka metrične fonologije se nanaša na zlog. Bauman-Waengler (2011) 

navaja, da se metrični fonologi posvečajo številu zlogov v besedi, hkrati pa tudi kateri 

konsonanti (soglasniki) pripadajo (ali hipotetično pripadajo) posameznemu zlogu. Pravi, da 

pri označevanju posameznih zlogov uporabljamo grško črko sigma (σ), ki jo hkrati 

oštevilčimo, pri označitvi morfoloških reprezentacij v besedi pa to označimo z grško črko 

mu (μ). (Bauman-Waengler, 2011) Spodaj je naveden primer besede  nau 'du:ʃɛn]: 

                            σ           σ         σ 

                            1           2          3 

 

                    n   aᵘ      d    u  ʃ   ɛ    n 

 

 

                        μ1                μ2       μ3    

Slika 4: Označitve zlogov (σ) in morfoloških reprezentacij (μ) v metrični fonologiji (Bauman-

Waengler, 2011, str. 87). 

2.1.2.2.4 Značilnostna geometrija  

Predstavlja skupino teorij, ki jim je skupna vrsta rabe značilnih reprezentacij v 

avtosegmentalni fonologiji. Teorija si prizadeva razložiti, zakaj določene značilnosti  

vplivajo na proces asimilacije (znane kot značilnosti širjenja ali oženja), medtem ko se 

druge ukvarjajo s procesi nevtralizacije ali procesi brisanja (Dinnsen, 1997, v Bauman-

Waengler, 2011). Tudi geometrijske značilnosti se nanašajo na hierarhično urejene nivoje 

reprezentacije (slika 5), ki so so med seboj povezani (prav tam). »Mesto« (ang. place) 

pomeni različno mesto artikulacije in ponuja razdelitev med labialnimi (ustničnimi), 

koronalnimi (dlesnično-nebnimi), dorzalnimi (zadnjimi) in radikalnimi (korenskimi) 

glasov (prav tam). Značilnosti, ki so na višjem nivoju reprezentacije, so dominirajoči 

drugim značilnostim (Bauman-Waengler, 2011). Pri govoru so aktivirana različna mesta 

artikulacije, saj če tega ni, specifičnega mesta ne moremo določiti (prav tam). Točko 

laringalnost, kot višji nivo prezentacije, moramo upostevati še preden lahko razlikujemo 

med danimi značilnostmi znotraj tega področja (+zveneč, +razširjene glasilke, +zožene 

glasilke). Bernhardt in Stamberger sta leta 1988 v knjigi z naslovom Handbook of 

Phonology Development from the Perspective od Constraint-Based Nonlinear Phonology 

te značilnosti podrobneje opisala (Bauman-Waengler, 2011). 
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Slika 5: Hierarhična struktura (Bernhardt in Stemberger, 2000, str. 33). 

2.1.2.2.5 Optimalnostna teorija (OT) 

OT je ena izmed vrst fonologij, ki sta jo prva predlagala Prince in Smolensky (1993), 

nadgradila pa sta jo s korespondenčno teorijo McCarthy in Prince (1995) (Jurgec, 2007).  

Uveljavila se je na podlagi avtosegmentalne in leksikalne fonologije, ko je prevladalo 

spoznanje o nujnosti omejitev (ang. constraints) vsaj na določeni stopnji fonološkega 

opisa. (prav tam). OT je teorija, ki se ukvarja s fonološkimi procesi, hkrati pa je kritična do 

odnosa med osnovno obliko in površinsko realizacijo (Davenport in Hannahs, 2011). 

Davenport in Hannahs (2011) navajata, da OT predlaga povezavo med osnovno in 

površinsko obliko s pomočjo določenega nabora omejitev in ne neposredno. Jurgec (2007) 

pravi, da je v klasični OT in glavni smeri OT preslikava od vnosa (inputa) do rezultata 

(outputa) enostopenjska. Avtor nadaljuje z razmišljanjem, da pri OT ni več vmesnih 

stopenj, kar pomeni, da mora biti slovnični rezultat predvidljiv brez kakršnih koli stopenj. 

Pravil več ni – OT jih nadomesti z omejitvami (ang. constraints) (prav tam). Omejitve 

različnih pomenov:  

 okarakterizirajo univerzalne vzorce, ki se dogajajo v jezikih; 

 prikazujejo različnosti vzorcev, ki se dogajajo med jeziki in  
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 določajo zaznamovalnost povzročeno od močne oviranosti. 

Jurgec (2007) navede osnovne lastnosti OT po McCarthy in Prince (1993b) in Prince in 

Smolensky (1993). Te so: univerzalnost, krščjivost (ang. violability), rangiranje, 

vključljivnost (ang. inclusiveness) in vzporednost.  

Bauman-Waengler (2011) razloži, da je pomembno, če je input jezikovno dobro oblikovan, 

kar pomeni, naj ne vsebuje neslovničnih napak, medtem ko je output dejanska produkcija. 

Odnos med inputom in outputom je pri OT posredovan preko dveh mehaniznov, (1) 

generatorja (GEN-osnovne oblike) in (2) evalvatorja (EVAL-površinske oblike), pri 

katerem GEN povezuje input s potencialnim outputom (lahko doda, izbriše, preuredi), 

EVAL pa preverja output in določa, kateri je optimalen (Bauman-Waengler, 2011). Primer: 

za določeno obliko besede /škarje/ bo GEN ponudil različne kandidate, kot so  'ʃka:jɛ], 

['ʃka:rjɛ], '[ʃa:rjɛ], ['ka:rjɛ , …, EVAL bo »izbral«  'ʃka:rjɛ] za optimalno obliko (prav tam). 

Jurgec (2007) navaja, da lahko temu drugače rečemo tudi optimalizacija leksikona (ang. 

Lexicon Optimalization), kar pomeni, da je med fonetično enakovrednimi vnosi izbran tisti, 

ki se najmanj razlikuje od rezultata. Različne oblike outpua so vrednotene s pomočjo 

omejitev in glede na dani jezik (Ball, 2002; Barlow, 2001, v Bauman-Waengler, 2011).  

 

  

                     →                      →                                       - 

 

Slika 6: Grafični prikaz diagrama OT (Davenport, M. in Hannahs, S. J., 2011). 

Omejitve so univerzalne (v vseh jezikih so enake), medtem ko se jeziki razlikujejo glede 

na njihovo reagiranje. Jurgec (2007) in Bauman-Waengler (2011) navajata, da poznamo 

dve vrsti omejitev, ki delujeta skupaj z mehanizmi, (1) zvestobnostne (ang. faithfulness 

constraints, F) in (2) zaznamovalnostne (ang. markedness constraints, M), medtem ko 

Davenport in Hannahs (2011) navajata še tretjo (3) vrsto omejitev poravnalnostne (ang. 

alignment constraints). Zvestnobnostne omejitve se nanašajo na razmerje med vnosom in 

rezultatom, v smislu, večja podobnost med vnosom in rezultatom prinaša večjo 

harmoničnost zvestobe (Jurgec, 2007). Zaznamovalnostna omejitev vrednoti samo rezultat, 

in sicer, če se razlikujeta vnos in rezultat optimalnega rezultata, gre za posledico določene 

zaznamovalnostne omejitve (Jurgec, 2007). Standardna oblika obravnave v OT je tablica 

INPUT 

 

GEN 

KANDIDAT 1 

KANDIDAT 2 

KANDIDAT 3 

KANDIDAT 4 

KANDIDAT n 

 

 

EVAL OUTPUT 
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(ang. tableau). Poravnalnostne omejitve se uporabljajo zato, da zagotovijo ravnovesje med 

različnimi jezikovnimi segmetni, kot npr. sovpadanje desnega roba prozodične z desnim 

robom glavnega zloga (Davenport in Hannahs, 2011). 
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2.2 Značilnosti posameznih glasov v slovenskem jeziku 

Foneme vseh jezikov delimo na dva temeljni skupini, na vokale (samoglasnike) in 

konsonante (soglasnike). Osnovna razlika med njima je akustičen vtis, ki ima tudi svoje 

artikulacijske razloge. Pri vokalih (samoglasnikih) jezik ni bistven organ, temveč samo 

pomaga oblikovati resonančno duplino v ustni votlini, medtem ko je za konsonante 

(soglasnike) značilno, da deli jezika ali ustnice tvorijo posebne pregrade, zapore ali 

pripore, kjer se respiracijski zrak tre ob prehodu in povzroči sekundarne šume (Bezlaj, 

1971). Razlika med vokali (samoglasniki) in konsonanti (soglasniki) je tudi v zvočnosti, 

saj so vokali (samoglasniki) bolj zvočni in jih zato lahko slišimo na daljšo razdaljo 

(Omerza, 1964). Omerza (1964) navaja, da so vokali (samoglasniki) tudi nosilci zloga, 

medtem ko konsonanti (soglasniki) služijo za razumevanja zlogov in besed v stavku.  

Glasovi so v glasovnem sistemu razvrščeni po določenih značilnostih oz. lastnostih. 

Ločimo tri glavne razdelitve: konsonante (soglasnike) in vokale (samoglasnike) glede na 

zvenečnost, konsonante (soglasnike) pa še glede na mesto in glede na način artikulacije 

(Omerza, 1964). Zveneči so tisti, ki imajo zven, torej vsi vokali (samoglasniki) ter tisti 

glasovi, pri katerih so glasilke aktivni artikulator (zveneči nezvočniki /b/, /d/, /g/, /z/, /ʒ/ in 

zvočniki /m/, /n/, /l/, /r/, /j/, /v/) (prav tam). Nezveneči glasovi so tisti, pri katerih zvena ne 

slišimo, glasilke pa so pasivni artikulator (nezveneči nezvočniki /p/, /t/, /k/, /s/, /ʃ/, /h/, /f/, 

/ʧ/, /ʦ/) (prav tam).  

Poznamo tudi druge značilnosti, po katerih lahko razvrščamo glasove. Unuk (2003) 

razlikuje naslednje inherentne (notranje) distinktivne (razlikovalne) lastnosti posameznih 

fonemov: 

 vokalnost (samoglasniškost) (V) – nevokalnost (V
0
) se nanaša na periodično 

nihanje glasilk (samoglasniki in zvočniki); 

 konsonantskost (soglasniškost) (C) – nekonsonantskost (C
0
) se nanaša na prepreke 

v govorni cevi, kar se izraža kot šum (zaporniki, priporniki, zlitniki in zvočniki); 

 kompaktnost (strnjenost) (Cp) – nekompaktnost (Cp
0
) pomeni lastnost, v kateri se 

zvočna energija izraža v srednjem pasu spektra (glasovi, ki imajo mesto artikulacije 

od dlesni do goltne votline); 
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 difuznost (razpršenost) (D) – nedifuznost (D
0
) je vidna v obliki zvočne energije, 

razpršene in deloma razpršene po spektru, deloma zbrana na visokih področjih 

spektra (glasovi, ki so izgovorjeni v sprednjem delu ustne votline); 

 kontinuiranost (trajanje) (Cn) – nekontinuiranost (Cn
0
) je lastnost glasov, ki nimajo 

hitre prekinitve pri izgovoru; 

 stridentnost (S) – nestridentnost (S
0
) se nanaša na močnejši, daljši šum, ki nastane 

na mestu artikulacije kot vrtinčenje izdišnega zraka; 

 nazalnost (nosnost) (N) – nenazalnost (N
0
) je značilna za glasove, ki se izgovarjajo 

s sodelovanjem nosne votline; 

 zvenečnost (Vc) – nezvenečnost (Vc
0
) se nanaša na nihanje glasilk in s tem 

nastanek tona; 

 akutskost (svetlost) (A) –  neakutskost (A
0
) je povezana z ojačitvijo zvočne 

energije, ki je izrazitejša na višjih delih spektra (glasovi, ki so izgovorjeni v 

srednjem delu ustne votline); 

 gravisnost (temnost) (G) – negravisnost (G
0
) pomeni ojačitve formantov, ki so 

vidne v nižjih predelih sprktra (glasovi, ki so artikulirani v sprednjem in zadnjem 

delu ustne votline). 

2.2.1 Glasovi v govoru 

V govoru glasovi prehajajo drug v drugega in nikdar niso izolirani. Pri poslušanju 

vezanega govora opazimo, da se med posamezne glasove vrivajo nekateri predhodni 

elementi, ki nastanejo zato, da se tok glasu pri prehodu govoril iz ene v drugo lego ne 

prekine (Omerza, 1964). Pri vezavi dveh glasov ostanejo govorila dalj časa v prvem 

položaju, kot če bi izrekli  sam en glas ali pa zavzamejo položaj za naslednji glas (prav 

tam). Skladno s tem glasovi izgubljajo na svoji točnosti in ostrini (prav tam). Najbolj čisti 

del glasu je njegova druga faza, ki se imenuje tenzija ali držanje in je odločilnega pomena 

za razumljivost in spoznavnost vsakega vokala (samoglasnika) (prav tam). Tudi konsonanti 

(soglasniki) spreminjajo svojo barvo pred vokali (samoglasniki), kar pomeni da se zdaj 

zvišajo ali znižajo, kar pa nikakor ne spremeni njihovo karakteristiko (Omerza, 1964).  

Inventar zajema 29 fonemov slovenskega knjižnega jezika (Unuk, 2003): 

 samoglaniki: /a/, /ɛ/, /e/, /i/, /ɔ/, /o/, /u/, /ə/; 

 zvočniki: /v/, /j/, /r/, /l/, /m/, /n/; 
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 nezvočniki: /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/, /s/, /š/, /z/, /ž/, /c/, /č/, /x/.  

V samem govoru je potrebno omeniti proces asimilacije ali prilikovanja, kar pomeni, da en 

glas vpliva na drugega, navadno na sosednjega, tako, da se mu v izreki približa ali 

prilikuje. S prilikovanjem se ugladijo soglasniški sklopi. Asimilacija je lahko zunanja ali 

notranja. Zunanja je med dvema besedama v govorni enoti, npr. okrog hiše - /o,kroɣ'xiʃɛ/. 

Notranja je v besedi sami, npr. bonbon – bombon. Ločimo tudi delne in popolne 

asimilacije. Delna asimilacija pomeni, kjer se glas prilikuje glede na za njim stoječi 

zveneči konsonant/soglasnik (kot doslej – koddoslej). Popolna asimilacija se zgodi takrat, 

ko en glas popolnoma izpade in ga ne nadomesti noben glas (brez-dno – brezno).  

V govoru so glasovi med seboj povezani, namreč gre za kontinuirano formacijo. Fonemi 

tako niso izgovorjeni izolirano, temveč so vpeti v zloge in besede, izjave, ki predstavljajo 

določeno celoto. V slovenskem jeziku najdemo besede, ki se začenjajo in končujejo ene s 

samoglasniki, druge s soglasniki. Seveda pa najdemo tudi določene specifiki kot so začetni 

in končni soglasniški sklopi. Posebej se je temu področju posvetila in ga raziskala Srebot 

Rejec (1975), ki je z razpravo (skrajšana oblika njenega magistrske naloge) z naslovom 

Začetni in končni soglasniški sklopi v slovenskem knjižnem jeziku. V svojem delu je naštela 

vse začetne in končne (enodelni, dvodelni, tridelni in štiridelni) soglasniške sklope. V 

nadaljevanju jih navajam z razlogom, ker so specifika v jeziku ter zaradi velike možnosti 

fonoloških procesov. 

A. Začetni sklopi, ki jih navaja Srebot Rejec (1975) so naslednji (onset): 

i. V slovenščini se lahko besede začenjajo na vseh 8 samoglasniških fonemov /i/, /e/, 

/ɛ/, /a/, /o/, /ɔ/, /u/ in /ə/  

ii. Začetni enodelni sklopi CV
5
 - (enočlenski onset): 

Vseh 21 slovenskih soglasniških fonemov lahko nastopa v besedi na začetku, prav tako se 

vsi samoglasniški fonemi (razen /ə/) vežejo s soglasniškimi fonemi. Z vsemi 

samoglasniškimi fonemi, ne glede na naglašenost in kolikost, se vežejo soglasniški fonemi 

/p/, /b/, /c/, /č/, /x/, /m/ in /n/.  

iii. Začetni dvodelni sklopi CC - (skupaj štejejo 115 sklopov) z naslednjo zgradbo 

(dvočlenski onset): 

                                                           
5
 CV – Consonant, Vocal 
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 N + N
6
 (28 sklopov): /pt/, /ps/, /pš/, /px/, /tk/, /kt/, /ks/, /bd/, /gd/, /čt/, /sp/, 

/st/, /sk/, /sc/, /sč/, /sf/, /sx/, /šp/, /št/, /šk/, /šč,/ /xč/, /zb/, /zd/, /zg/, /žb/, /žd/, 

/žg/ (primer parih besed: ptica, skok, štor idr.) 

 N + Z
7
 (62 sklopov): /km/, /gm/, /cm/, /čm/, /sm/, /šm/, /xm/, /zm/, /žm/, /pn/, 

/tn/, /kn/, /dn/, /sn/, /zn/, /pr/, /tr/, /kr/, /br/, /dr/, /gr/, /cr/, /čr/, /fr/, /sr/, /šr/, 

/xr/, /zr/, /pl/, /tl/, /kl/, /bl/, /dl/, /gl/, /fl/, /sl/, /šl/, /xl/, /zl/, /žl/, /pj/, /tj/, /kj/, 

/dj/, /fj/, /sj/, /xj/, /zj/, /tv/, /kv/, /dv/, /gv/, /cv/, /čv/, /sv/, /šv/, /xv/, /zv/, /žv/, 

/gn/ (primer parih besed: kmalu, snop, krilo, frača, xladilnik, cvet idr.) 

 Z + Z (12 sklopov): /[ʋ]m/, /mn/, /[ʋ]n/, /mr/, /nr/, /[ʋ]r/, /ml/, /[ʋ]l/, /mj/, 

/nj/, /lj/, /[ʋ]j/ (primer parih besed: mravlja, mleko, ʋmes idr.). 

 Z + N (13 sklopov): /[ʍ]p/, /[ʍ]t/, /[ʍ]k/, /[ʋ]b/, /[ʋ]d/, /[ʋ]g/, /[ʍ]c/, 

/[ʍ]č/, /[ʍ]s/, /[ʍ]š/, /[ʍ] x/, /[ʋ]z/, //[ʋ]ž/ (primer parih besed: ʍtis, ʍsak, 

ʋbod idr.) 

iv. Začetni tridelni sklopi CCC - (skupaj 75 sklopov) z naslednjo možno zgradbo 

(tričlenski onset: 

 N + N + N (1 sklop): /stk/ (stkati) 

 Z + N + N (10 sklopov): /[ʍ]tk/, /[ʍ]sp/, /[ʍ]st/, /[ʍ]sk/, /[ʍ]sx/, /[ʍ]št/, 

/[ʍ]zb/, /[ʍ]zd/, /[ʍ]zg/, /[ʍ]žg/ (primer parih besed: ʍžgati, ʍtkati idr.)  

 N + N + Z (27 sklopov; kot prvi člen sklopov tega tipa, nastopajo priporniki 

/s/, /š/ in /z/): /scm/, /spr/, /str/, /skr/, /sfr/, /sxr/, /spl/, /stl/, /skl/, /sfl/, /sxl/, 

/stv/, /skv/, /scv/, /sčv/, /zgn/, /zbr/, /zdr/, /zgr/, /zbl/, /zgr/, /zdv/, /špr/, /štr/, 

/škl/, /xkr/ (primer besed: spraviti, splaziti, zbrati, zdravnica idr.) 

 Z + N + Z (18 sklopov): /[w]zm/, /[w]zn/, /[w]gn/, /[ʍ]pr/, /[ʍ]tr/, /[ʍ]kr/, 

/[ʍ] xr/, /[w]dr/, //[w]gr/, /[w]zr/, /[ʍ]pl/, /[ʍ]tl/, /[ʍ]kl/, /[w]gl/, /[w]čl/, 

/[w]sl/,  /[w]zl/, /[w]zv/ (primeri parih besed: wprašati, wdreti, ʍčlaniti) 

 N + Z + Z (18 sklopov): /plj/, /klj/, /knj/, /blj/, /dlj/, /dnj/, gnj/, /slj/, /smr/, 

/sml/, /slj/, /zmn/, /zmr/, /zml/, /z[ᴡ]r/, /z[ʋ]l/, /zlj/, /c[ᴡ]r/ (primer parih besed: 

pljuča, knjiga, cwreti, zvleči idr.) 

 Z + Z + Z (1 sklop): /[ʋ]lj/ (ʋljIuden) 

                                                           
6
 N – nezvočnik 

7
 Z – zvočnik 

[ṷ], [ʍ], [ᴡ] – variante (alofoni) fonema /v/ 
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Po morfemski zgradbi so tridelni sklopi lahko eno- ali istomorfemski in dvo- ali 

raznomorfemski (Srebot Rejec, 1975). Večina začetnih tridelnih sklopov sestoji iz 

predpone in začetnega dvodelnega sklopa, med katerimi se jih od 62 dvodelnih sklopov 18 

veže z /v/ v tridelne sklope (prav tam). 

v. Začetniški štiridelni sklopi CCCC - (skupaj 18 sklopov) imajo naslednjo zgradbo 

(štiričlenski onset): 

 N + N + Z + Z (5 sklopov): /splj/, /sklj/, /sknj/, /zblj/, /scvr/ (primeri so 

spljuvat, skljuvati, sknjižiti, zbljuvat, scvreti) 

 Z + N + N + Z (8 sklopov): /[ʍ]spl/, /[ʍ]str/, /[ʍ]skr/, /[ʍ]skl/, /[ʍ]scv/, 

/[ʍ]štr/, /[ʋ]zdr/, /[ʍ]zgl/ (primer parih besed: ʍzplameneti, ʍštric, ʋzdražiti 

idr.) 

 Z + N + Z + Z (5 sklopov): /[w]knj/,/[ʋ]zlj/, /[ʋ]klj/,  /[w]zmn/, /[w]z[w]r/ 

(primeri besed: wknjižiti, ʋzljubiti, ʋključiti, wzwrat, wzmnožiti).  

Unuk (2003) navaja, da ima štiričlenski onset naslednjo (morfološko) strukturo: v- ali s-/z- 

+ tričlenski niz 

Unuk (2003) je naredil analizo eno-, dvo-, tri- ali štiričlenskega onseta z vidika tvorbe, 

zvonkosti in zvenečnosti. Z enakega vidika (tvorba, zvonkost in zvenečnost) je avtor 

naredil analizo za kodo.  

B. Končni sklopi, ki jih navaja Srebot Rejec (1975) so naslednji (koda): 

i. Tako kot se besede začenjajo na vse samoglasnike, se lahko tudi končujejo na 

iste foneme /i/, /e/, /ɛ/, /a/, /o/, /ɔ/, /u/, razen na /ə/.  

ii. Končni enodelni sklopi –VC (enočlenska koda) 

Od soglasniških fonemov, ki jih je v slovenskem jeziku 21, lahko na 

koncu besede nastopajo zvočniki in nezveneči nezvočniki, kar pomeni 

15 fonemov. 

iii. Končni dvodelni sklopi – CC (86 sklopov) so po zgradbi sestavljeni takole 

(dvočlenska koda): 

 N + N (28 sklopov): /tp/, /kp/, /čp/, /sp/, /šp/, /pt/, /kt/, /ct/, /ft/, /st/, /št/, /xt/, 

/pk/, /tk/, /ck/, /čk/, /fk/, /sk/, /šk/, /xk/, /pc/, /tc/, /sc/, /šc/, /šč/, /ps/, /ks/, /kš/ 

(primer parih besed: recept, prask, plašč, keks idr.) 

 Z + N (44 sklopov): /mp/, /mk/, /mf/, /ms/, /mp/, /nt/, /nk/, /nc/, /nč/, /ns/, 

/nš/, //rp/, /rt/, /rk/, /rc/, /rč/, /rf/, /rs/, /rš/, /rx/, /lp/, /lt/, /lk/, /lc/, /lč/, /lf/, 
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/ls/, /lš/, /jp/, /jt/, /jk/, /jc/, /jč/, /jf/, /js/, /jš/, /[ṷ]p/, /[ṷ]t/, /[ṷ]k/, /[ṷ]c/, 

/[ṷ]č/, /[ṷ]s/, /[ṷ]š/, /[ṷ]x/ (primer parih besed: vamp, prs, princ, peṷk, 

puls, oṷc idr.) 

 Z + Z (14 sklopov): /mm/, /rm/, /lm/, /jm/, //[ṷ]m/, /mn/, /rn/, /ln/, //[ṷ]n/, 

/jn/, /jl/, /rl/, /r[ṷ]/, /l[ṷ]/ (primeri posameznih besed: tovarn, emajl, 

gostiln, želṷ idr.)  

Zanimivo je, da so nezvočniki (zaporniki, zlitniki, priporniki) bolj običajno kot drugi člen 

sklopa, medtem ko so zvočniki značilni kot prvi člen sklopa (Srebot Rejec, 1975).  

Avtorica tudi dodaja, da je lahko vseh 15 soglasnikov prvi člen, drugi člen pa vsi razen /r/ 

in /j/.  

iv. Končni tridelni sklop – CCC (32 sklopov) so po zgradbi sestavljeni tako 

(tričlenska koda):  

 N + N + N (3 sklopi): /pst/, /kst/, /stk/ (primer: zagrebst, tekst in čistk) 

 Z + N + N (27 sklopov): /mps/, /ntk/, /nkt/, /nks/, /nck/, /nčk/, /nsk/, /rpt/, 

/rtk/, /rkt/, /rčk/, /rst/, /rsk/, /ršp/, /ršč/, /lčk/, /jtp/, /jtk/, /jčk/, /jst/, /jsk/, 

/[ṷ]tk/, /[ṷ]čk/, /[ṷ]st/, /[ṷ]sk/, /[ṷ]šč/ (primer določenih besed: mumps, 

instinkt, palčk, kosmonaṷtk, enajst idr.) 

V tridelnih končnih sklopih se najbolj običajno končuje na zapornik (od 32 se jih 30 

končuje na zapornik ali zlitnik) (Srebot Rejec, 1975).  

v. Končni štiridelni sklopi – CCCC (štiričlenska koda) 

Vsi imajo zgradbo Z + N + N + N in so trije: /[ṷ]pst/, /jstk/, /rptk/(primer: 

izdolbst, enajstk, ekscerptk). 

Unuk (2003) pravi, da za samoglasniške foneme ne obstajajo distribucijske omejitve, saj se 

lahko vsak veže s katerimkoli soglasniškim fonemom in zavzema katerokoli mesto. 

Samoglasniški nizi so samo dvočlenski in se lahko pojavljajo na začetku, v sredini ali na 

koncu besede (prav tam).  

Unuka (2003) je zanimalo med drugim tudi, koliko je vseh možnih medsebojnih 

kombinacij zvočnikov, nezvočnikov in vseh kombinacij zvočnikov z nezvočniki oz. 

obratno glede na združevanje v eno-, dvo-, tri-, štiri-, pet- in veččlenske nize in katera 

mesta lahko zasedajo posamezni fonemi. S svojim delom je Unuk (2003) razširil delo 

Srebot Rejec (1975).  
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Zanimivo je, da so določeni začetni in končni nizi obrnljivi za dvočlenske strukture so 

obrnljivi: PZ – ZP, ZpZ – ZZp, LZ – ZL, ZP – PZ, in ZZp – ZpZ, medtem ko niso 

obrnljivi: PZp, ZpP, in PL; tričlenski obrnljivi strukturi sta PZpZ – ZZpP in PLZ – ZLP in 

neobrnljivi: ZPZp in ZZpZ (Unuk, 2003).
8
 

V govoru se glasovi najprej spajajo v zloge, nato pa se povežejo v besede. Gre za zlog kot 

vseobsežno, kompleksno fonično enoto, ki spaja fon (F)
9
, fonem (Fm)

10
 in morfonem 

(MFm)
11

 z višjimi foničnimi enotami (takt, taktna skupina) in pomenskimi prvinami 

(morfem, beseda) ter je na vseh ravneh mogoče spremljati odnos enkratnega in splošnega 

(Unuk, 2003). Avtor nadaljuje z razlago, da je zlog sestav medsebojno povezanih (tesno 

spojenih) glasovnih (foničnih) prvin – od enega samega glasu do več glasov.   

Unuk (2003) navaja, da so artikulacijske in akustično-perceptivne značilnosti soglasniških 

glasov take, da jih izolirano ne moremo izgovoriti same, ne da bi pri tem izgovorili tudi 

krajši neizrazit samoglasniški segment – polglasnik. Unuk (2003) nadaljuje z 

razmišljanjem, da čutnozaznavno linearno ne moremo opredeliti posameznega konkretnega 

soglasnika, medtem ko skupaj s samoglanikom tvori kompleksno (in perceptivno 

prepoznavljivo) enoto, ki jo prepoznamo in dojamemo kot linearno strukturo – kot sklop 

zvokov.  

Naj omenim, da lahko v govoru srečamo tudi dvoglasnike ali diftonge. To se zgodi takrat, 

ko soglasnika prideta eden zraven drugega. Vendar, ta dvoglasnik gre samo takrat, pravi 

Unuk (2003), kadar sta oba samoglasnika sestavini istega zloga oz. istega zlogovnega 

jedra. Davenport in Hannahs (2011) navajata, da so diftongi klasifikacija vokalov 

(samoglasnikov), ki so določeni z gibanjem jezika med produkcijo. Král'-Sabol (1989), 

Toporišič (1992) in Ladefoged (2001) navajajo, da je gibanje jezika, od izgovorjenega 

mesta prvega dela k izgovornem mestu drugega dela, neprekinjen prehod, ki ga je mogoče 

poimenovati tudi drsenje od ene do druge izgovorne točke za čas trajanja izgovora 

dvoglasnika (Unuk, 2003). 

                                                           
8
 P – pripornik; Zp – zapornik; Z – zvočnik; N – nezvočnik; L – zlitnik. 

9
 Fon je glasovna enota jezika (Co hear, 2006). Primeri fonov:  a  ,  ã ,  å . 

10
 Fonem je abstraktna fonološka enota in je definiran kot najmanjša razlikovalna glasovna enota jezikovnega 

sistema (Coxhear, 2006). Primer fonema: /a/. 
11

 Morfem je v jezikovnem sistemu najmanjša enota besede s samostojnim semantičnim pomenov. Na izrazni 

strani jih sestavljajo fonemi (http://sl.wikipedia.org/wiki/Morfem). 
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Za poslušanje in razumevanje govora potrebujemo ohranjen sluh (recepcijo), kot tudi druge 

sposobnosti, ki zvok obdelajo in prepoznajo. Percepcija govora opredeljuje proces 

recepcije (prejemanje) in dekodiranja govornih signalov, vendar prejemanje akustičnih 

signalov ne pomeni vedno prejemanje in razumevanje celotnega sporočila (Golubović, 

2007). Percepcija govora spada v enega izmed najpomembnejših procesov oralne 

jezikovne komunikacije (Massaro, 2001). Raziskave na tem področju se osredotočajo na 

proces, pri katerem so akustični govorni in drugi besedni signali sprejeti in razumljeni.
12

 

Govorno procesiranje sestavljata tudi dva pomembna procesa: fonološko dekodiranje 

(proces detekcije/zaznavanja in diskriminacije/razlikovanja določenih jezikovnih izrazov) 

in fonološko enkodiranje (proces selekcije/izbire in proizvajanja fonemov, ki oblikujejo 

jezikovni izraz) (Golubović, 2007). 

Sluh je osnova za razvoj poslušanja, govora in jezika (Hernja idr, 2010). Slišanje ni 

kontinuiran pojav, temveč diskontinuiran (Omerza, 1964). Pri poslušanju izbira naša 

možganska skorja, ki je sedež intelekta, samo optimalne, tipične frekvence posameznih 

glasov in besed (prav tam). Vsak glas, beseda in stavek ima svojo optimalno frekvenčno 

področje, ki v kontinuirani obliki zajema eno oktavo (prav tam).To pomeni, da slišimo 

samo tiste dele glasu v oktavnih optimalah, ki so nujni za razumevanje, vse ostale pa 

preslišimo oz. abstrahiramo v možganski skorji (prav tam). Na področju percepcije 

predstavljajo optimale vstrukturirane vtise, t.j. dele zvoka v glasu, ki vsebujejo v sebi 

razumevanje (prav tam). Omerza (1964) nadaljuje, da je naše slišanje odvisno od celotne 

fiziološke, psihološke in lingvistične strukture, ter da  ista akustična materija percepira 

različno.  

Značilnost produkcije zapornikov v fonetiki imenujemo voice onset time (VOT). 

Opredeljena je kot časovna enota, ki opredeljuje odnos med zaporo in glasovnim  

zaključkom (vibracijo glasilk oz. »odporo«). V 19. stoletju je ta koncept uporabil Adjarian 

v svoji študiji o armenskih zapornikih in jih okarakteriziral ter določil povezave, ki 

obstajajo med dvema momentoma: (1) konsonant (soglasnik) se oblikuje, ko zrak preide iz 

ust in povzroči »eksplozijo« in (2) glasilke v grlni votlini začeno vibrirati. Znotraj VOT 

                                                           
12

 http://www.questia.com/library/communication/human-communication/speech-perception.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Alja Marin; diplomsko delo 
 

30 
 

analize obstajajo tri glavne fonacijske skupine: nezveneči zaporniki, aspiracijski zaporniki 

in zveneči zaporniki.
13

  

  

                                                           
13

 http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_onset_time.  
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2.3 Mariborski govor 

To poglavje je namenjeno spoznavanju posebnosti in specifike mariborskega govora, ki je 

pomemben del pri empiričnem delu moje diplomske naloge, saj je vzorec otrok vezan na to 

govorno območje. Kot navaja Makarova (2004, v Valh Lopert, 2005), se slovenski govorec 

najprej nauči govorice svojega socialnega okolja (družine, vasi ali mesta), kar spada tudi k 

določenem geografskem okolju (narečje, mestna govorica, pokrajinski pogovorni jezik).  

Neknjižne socialne zvrsti so neknjižni (ali pokrajinski) pogovorni jeziki ter narečja na 

podeželju in v mestih (le da so v mestih kot t.i. mestne govorice praviloma bolj približana 

knjižnemu jeziku). Neknjižni pogovorni jezik je neknjižna socialna zvrst jezika, hkrati pa 

večinoma ne narečna, čeprav precej blizu večjih, zlasti pokrajinskih narečnih skupin.  

Najbolj se kaže v uporabi izposojenk, zlasti germanskih in romanskih jezikov, ki v knjižni 

jezik niso sprejete, npr. [ʃi:ɱfati ; ima preprostejšo skladnjo. Na izrazni ravni je zanj zelo 

značilen tu večji, tam manjši upad (redukcija) kratkih samoglasnikov, posledica tega pa so 

raznovrstnejši soglasniški sklopi. Vse njegove prvine so žive v sodobni govorici. Prvine 

neknjižnega pogovornega jezika so ali splošne (vseslovenske) ali pa pokrajinsko obarvane; 

zlasti izrazita pokrajinskost se kaže v naglaševanju in pri stavčni fonetiki. Uporablja se v 

sproti nastajajočih govornih položajih, kakor so: pogovor v ožjem krogu, na cesti, v 

družabnih stikih, večinoma pogovor na delovnem mestu, tudi v družini (še posebej v 

mestnem okolju). Neknjižni pogovorni jezik se predvsem govori, za posebne namene pa 

lahko tudi zapiše (Toporišič, 1998). 

Mestne govorice so jezikovne različice jezika, večinoma nastalih iz narečij v večjih mestih. 

V primerjavi z narečji so slovenske mestne govorice bližje zvrstem knjižnega, zlasti pa 

neknjižnega pogovornega jezika (npr. ljubljanščina, mariborščina, koprščina). Njihova 

samosvojost je predvsem v besedju, skladnji in fonološkem naglasu (jakostni, tonemski) 

ter v splošnem slušnem vtisu (Toporišič, 1998). 

Maribor spada, skupaj z vplivno močjo proti Ptuju in Ravnam, v severnoštajerski 

pokrajinsko pogovorni jezik (Valh Lopert, 2005). Različna stavčna intonacija, ki temelji na 

različnem besednem naglasu, je najbolj ločevalna med pogovornimi jeziki (prav tam). 

Narečje je socialna zemljepisna zvrst z velikim številom samosvojih lastnosti na vseh 

jezikovnih ravninah, posebno v glasoslovju, tipu naglasa, stavčni fonetiki, naglasnem 

mestu, posebnih oblikah in do neke mere tudi v besedah in skladnji (Zorko, 2009). Na 
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slovenskem narodnem ozemlju imamo 7 narečnih skupin: koroško, primorsko, rovtarsko, 

gorenjsko, dolenjsko, štajersko in panonsko (Toporišič, 1998). 

Maribor je središče severnoštajerskega pokrajinskega pogovornega jezika. Zorko (1989) pa 

ugotavlja, da se je mariborski pogovorni jezik oblikoval na neposrednem stičišču štajerske 

in panonske narečne baze, opažen pa je tudi vpliv vzhodnokoroškega narečja, ki se pri 

Selnici in Rušah dotika severnoštajerskega narečja. Zahodno slovenskogoriško narečje se 

Maribora dotika pri Melju in v Košakih, kozjaški govori v kamniškem predmestju, 

severnopohorski govor se približuje Mariboru na Studencih in v Radvanju, 

vzhodnopohorski govor na Pobrežju, Teznu in v Razvanju (Toporišič, 2000). 

Zelo dolgo se z obravnavo narečij na severovzhodnem koncu Slovenije ukvarja Zinka 

Zorko, ki je v svoji knjigi Narečna podoba Dravske doline nekaj strani posvetila tudi 

mariborskemu govoru. Zorko (2002, v Valh Lopert, 2005) na podlagi novejših raziskav 

poudarja, da naglasne, fonološke in oblikoslovne zakonitosti mariborščine najlažje 

razložimo z vplivi narečnih baz, saj so mestne govorice po nastanku t.i. razločki jezika, 

nastali večinoma iz narečij v večjih mestih. 

Avtorica Alenka Valh Lopert je v svoji knjigi z naslovom Kultura govora na Radiu 

Maribor (2005) poglavje namenila neknjižnemu pokrajinsko pogovornem jeziku in 

posledično značilnostim mariborskega pokrajinsko pogovornega jezika. V tem 

podpoglavju je podrobno obdelala specifike govora z vidika treh narečnih baz (koroške, 

panonske in štajerske). Tudi Mihaela Koletnik se je v svojem diplomskem delu z naslovom 

Mariborski pogovorni jezik ter v članku z istoimenskim naslovom v reviji Časopis za 

zgodovino in narodopisje posvetila in strnila značilnosti in posebnosti mariborskega 

pogovornega jezika vseh narečnih baz.  

2.3.1 Glasoslovje mariborskega pogovornega jezika 

Koletnik (2001) navaja, da govor ne ločuje tonemskih nasprotij, naglas pa ni vezan na 

določeno mesto v besedi. Zorko (1995) izpostavi, da v pregibanju prevladuje nepremični 

naglasni tip, mešani je še znan v primeru kos'ti → 'ko:sti in mɛ'so: → 'mɛ:so, končniški je 

odpravljen, možno pa je premikanje naglasa po osnovi. Posebnost mariborskega govora, 

kot navajata Zorko (1995) in Koletnik (2001), sta dve naglasni mesti v daljših tvorjenkah: 

v zloženkah ('vi:no,gra:t, 'Ma:ri,bo:r), v sestavljenkah (,brɛ:s'po:sɛln, ,o:tsɛ'li:t) in v 

izpeljankah  ('o:pɛra'tɛ:r, ,ču:do'vi:t). V govoru se kaže težnja po posplošitvi naglasa na 

vse ali na večino oblik iste besede: 'pro:so, 'pro:sla; 'pɛ:s, 'pɛ:sa; 'so:sɛt, 'so:sɛda; 'lu:č, 
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'lu:či (Koletnik, 2001). Koletnik (2001) dodaja, da je v posameznih besedah, zaradi umika 

naglasa v zadnje cirkumflektirane dolžine ali kračine (zaradi predloga ali predpone), 

naglašen prvi zlog v besedi: 'prɛ:vɛč, 'u:xa, 'za:čnɛ. Zorko (2002, v Valh Lopert, 2005) 

ugotavlja, da so v mariborskem pogovornem jeziku znani vsi naglasni premiki kot v 

obdajajočih se narečjih: 'zve:zda, 'žɛna, 'ta:k, 'lé:po, 'su:xo. Posebnost je pri naglasu ženske 

oblike deležnika na –il: 'xo:dla, 'no:sla, 'do:bla ter pri deležniku ne –en: 'tɛ:pɛn, 'pɛ:čɛn in 

deležniku na –l: 'zi:dala, 'plu:vala (prav tam). Pri določenih glagolih, ki imajo v knjižnem 

jeziku dve naglasni možnosti, kot npr. písala in pisála, se v mariborščini vedno realizira 

prvi naglasni tip: 'pi:sala, 'plu:vat, 've:zat (prav tam). Zorko (2002, v Valh Lopert, 2005) 

še dodaja, da je kratki nedoločnik realizirat tako: 'pɛ:lat, 'kri:čat. 

Samoglasniški sistem vsebuje dolge naglašene in kratke nenaglašene samoglasnike ter 

zlogovnike /m/, /n/, /l/ (Zorko, 2002, v Valh Lopert, 2005). Zorko (1995) pravi, da dolgi 

samoglasniki zastopajo izhodiščne dolge in kratke samoglasnike v zadnjem ali edinem 

zlogu. Avtorice Zorko (1995 in 2002, v Valh Lopert, 2005) in Koletnik (2001) navajajo 

dolge naglašene in kratke nenaglašene samoglasnike glede na izvor. Spodnja tabela 

povzema značilnosti in specifike dolgih samoglasnikov. 

Tabela 1 (naslednja stran): Značilnosti in specifike dolgih samoglasnikov v mariborskem 

pogovornem jeziku (Koletnik, 2001). 
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Dolgi i 

i 
 

14
 

 

 
Dolgi u 

u 

  izhaja iz stalno 

dolgega in 

staroartikuliranega 

i: 'kri:š, 'li:st, 'tri:, 

'xi:ša; 

 po mlajšem 

naglasnem umiku 

naglašenega i: 

'vi:ski; 

 govori se v imenih: 

'I:gor, 'Ti:na; 

 govori se v 

prevzetih besedah: 

'bli:nkɛr, 'ci:gl, 

ma'ši:na. 

Dolgi ozki e 

e 
      

Dolgi ozki o 

o 

 izhaja iz stalno 

dolgega in 

staroartikuliranega 

u: 'du:ša, 'klu:č, 'ku: 

xam, 'u:stɛ, 'kru: x; 

 po mlajšem 

naglasnem umiku 

naglašenega u: 

'hu:do, 'u:ha; 

 govori se v imenih: 

'Ptu:j, 'Mu:rska; 

 govori se v prevzetih 

besedah: 'šu: xi,  

'pu:cam. 

 izhajaj iz stalno 

dolgega , umično 

naglašenega in 

novoartikuliranega e: 

je'se:n, 'pe:č, 're:ko, 

'še:st, 'se:dn; 

 stalno dolgega in 

staroartikuliranega 

nosnega e: de've:t, 

'pe:t, i'me:; 

 stalno dolgega in 

staroartikuliranega 

jata: 'bre:k, 'kle:t, 

'le:to; 

 govori se v imenih: 

'De:nis, 'Me:lje; 

 govori se v prevzetih 

besedah: 'de:ka, 

'kne:dl, 'te:pih. 

Dolgi široki e 

ɛ 

Dolgi široki o 

ɔ 
 izhaja iz stalno dolgega, 

umično naglašenega in 

novoartikuliranega o: 

'bo:k, 'mo:st, 'noč, 

'šo:la, 'ko:š, 'do:bra; 

 izhaja iz stalno dolgega 

in staroartikuliranega 

nosnega o: go'lo:p, 

'kro:k, 'mo:š, 'zo:p; 

 izhaja iz stalno dolgega 

in staroartikuliranega 

samoglasniškega l 

skupaj z ṷ: 'do:ṷk, 

'vo:ṷna; 

 po mlajšem naglasnem 

umiku naglašenega o: 

'o:trok; 

 govori se v imenih: 

'Bo:ris, 'Po: xorjɛ; 

 govori se v prevzetih 

besedah:'kno:f  'zo:s. 

 izhaja iz 

staroartikuliranega 

nosnega e, jata
15

, 

novoartikuliranega e  in 

polglasnika v zadnjem 

ali edinem zlogu 

besede: 'vɛ:č, 'zɛ:t, 

'dɛ:š; 

 izhaja iz umično 

naglašenega 

polglasnika: 'tɛ:ma, 

'mɛ:gla; 

 izhaja iz po mlajšem 

naglasnem umiku 

naglašenega e: 'prɛ:več; 

 govori se v prevzetih 

besedah: 'gɛ:rm, 'xɛ:rc; 

 je alofon ozkega e v 

glasovnih zvezah    –er: 

'hčɛ:rka, ve'čɛ:r in –eu: 

za'čɛ:u, 'xtɛ:u. 

Dolgi a 

a 

 je redek fonem; 

 pri posameznih 

govorcih je alofon 

ozkega o v zlogih –

lo-, -oj in ro-: 

'člo:vɛk, 'vo:jna, 

o'tro:ki. 

 izhaja iz stalno 

dolgega in 

staroartikuliranega a: 

'dva:, 'gla:va, 'tra:va, 

'ja:goda; 

 izhaja iz stalno 

dolgega in 

novoartikuliranega 

polglasnika: 'da:n, 

'v:as, 'sna: xa; 

 izhaja iz po mlajšem 

naglasnem umiku 

naglašenega a: 

'bla:go, 'sa:mo, 

'za:čnɛ; 

 govori se v imenih: 

'A:na, Ko'ša:ki; 

 je v prevzetih 

besedah: 'ca:jtnge, 

'fla:ša, 'ta:kar.  

                                                           
14

 +ər – samoglasniški r se izgovarja skupaj s polglasnikom: 'bərf, 'xərbet 
15

 Jat je dolgi naglašeni glas e, ki izhaja iz praslovanščine. 
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Kratki nenaglašeni samoglasniki so /i/, /u/, /e/, /o/, /a/ in polglasnik in se bistveno ne 

razlikujejo od knjižnega jezika (Koletnik, 2001). Zorko (2002, v Valh Lopert, 2005) opozori 

na to, da jih v mestni govorici na levem bregu Drave ni več slišati, medtem ko so še vedno 

možni v studenškem predmestju na desnem bregu Drave. Tukaj sta ohranjena tudi diftonga e:i  

za jat in etimološki e, o:ṷ za etimološki o in kjer je slišati ee: za staroakutirani jaz, za 

sekundarno naglašeni e in polglasnik (prav tam). Koletnik (2001) navaja, da se v vzglasju 

besede, u- pred nezvenečim nezvočnikom izgovarjajo kot [f]: 'fkra:dla, 'fse:dla, 'fča:sih ter 

dodaja, da je nenaglašeni e širok, o pa ozek. Prednaglasni (v vzglasju, kot navaja Zorko, 2002, 

v Valh Lopert, 2005) o je nastal tudi iz u: o'bo:gala, o'kva:rjam, opo'ra:bljam, ponaglasni (v 

izglasju) (Zorko, 2002, v Valh Lopert, 2005), pa tudi iz –il, -el, -al in polglasnika z l: 'ku:ro, 

'mo:lo, 'vi:do, 'de:lo, 'nɛ:so, 'rɛ:ko (prav tam). Zorko (2002, v Valh Lopert, 2005) dodaja, da v 

deležniku na –l nastopa več oblik (kar je predstavljeno v spodnji tabeli): 

-əl > -o: 'nɛ:so 

-ėl > -oṷ 'šo:ṷ 

-al > -aṷ/-o 'pi:saṷ/'pi:so 

-ál > -a:ṷ 'da:ṷ 

-ĕl > o: 'vi:do 

-ĕ'l > -e:ṷ sɛ'dɛ:ṷ 

-il > -o 'mi:slo 

-íl > -i:ṷ ka'di:ṷ 

-ṷl > u: 'ču: 

Samoglasniški l nastane zaradi izgube samoglasnika ob glasu l: 'ka:šl, 'ko:tl, samoglasniška 

n/m pa nastaneta zaradi izgube samoglasnika ob n ali m:sn/sm, ko'pa:lnca, 'pri:dn (prav tam). 

Koletnik (2001) nadaljuje z razmišljanjem, da se glasovi i, e in polglasnik izgubljajo v 

povezavi z zvočniki: 'bli:, 'xo:dla, 'ku:hna, 'vi:dli. Velikokrat se izgublja končni i v 

glagolskem nedoločniku: 'de:lat, 'ku:pit, do izgube i, e, o pa prihaja še v redkih posameznih 

primerih: 'do:st, dru'ga:č, 'ka:k, 'ta:k (prav tam). 

 Soglasniški sistem mariborskega pogovornega jezika se od knjižnega  pogovornega jezika 

razlikuje le v posameznih premenah in ga sestavljajo /l/, /r/, /m/, /n/, /j/, /nj/, /v/ (z različicama 

/f/ in /u/), /p/, /t/, /k/, /s/, /š/, /b/, /d/, /g/, /z/, /ž/, /č/, /f/, /c/, /h/ (Koletnik, 2001). Te značilnosti 

najdemo pri Zorko (1995) in Koletnik (2001) in so naslednje: 

 palatalni /l'/ se je razvil v srednji /l/: 'čɛ:uli, 'lu:di, Šɛn'ti:lska;'plu:čni; 

 končni /–l/ se v naglašenem zlogu izgovarja kot /–u/: 'da:u, 'mɛ:u, 'pi:u, sicer se izgovarja 

kot –o: 've:do, po'ti:sno, pi:so, nɛ:so; 
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 /r/ je tako kot v knjižnem jeziku, le na koncu besede pri pregibanju pa izgublja palatalni 

element: xɛk'ta:ra, mɛ'xu:ra, 'fe:bruara, 'ca:ra; 

 skupini /–čre/ in /–žre/ sta ohranjeni: 'čre:šna, 'žrɛ:bl; 

 palatalni /n'/ za soglasnikom in na koncu besede izgublja palatalni element: 'zma:ntrana, 

med samoglasniki in na začetku besede se ohranja: 'ko:nji, 'ku:xanjɛ, ži'vlɛ:njɛ,  redkeje 

izgublja nazalni element: 'kni:ga, 'lu:kna, lahko pa se pojavi zamenjava sestavin 

nj:'ko:jnski, 'ma:jnši, 'zma:jnkalo; 

 /v/ je zobnoustnični soglasnik pred samoglasniki in zvočniki: 'vla:k, 'vra:t, 'va:ga, 'vne:tje, 

redkeje je ustnoustnični: 'ra:uno, 'a:uto, 'zdra:ula, pred nezvenečimi soglasniki, v sklopu 

–rv in na koncu besede je [f]: 'fča:six, 'fsa:ki, f 'kle:t, v vzglasju pa lahko onemi: 'ča:six, 

'zdi:gnli; 

 /j/ se pojavlja kot novonastali prehodni glas: 'bɛ:jži, 'po:jsla; 

 dobro so ohranjeni glasovi /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/ in /h/; nezvočniki imajo razvrstitev kot v 

knjižnem jeziku; 

 primarna glasovna skupina /dl/ ter sekundarna glasovna skupina /tl/, /dl/ se lahko v 

glagolskem deležniku olajšata v l: 'vi:lcɛ, 'pa:dla/'pa:la, je'dla/'je:la; 

 v soglasniškem sklopu lahko /t/ onemi (zaradi lažjega izgovora): 'krsni, 'lu:šna; 

 primarno se glasovna skupina /dn/ preoblikuje v /gn/: 'gna:ra in /xč/ v /š/ ali /šč/: 'ščɛ:rka, 

'ščɛ:ra, dvo'ri:ščɛ, 'plošča; 

 glasova /z/ in /ž/ pred nezvenečimi nezvočniki in na koncu besede pred premorov preideta 

v /s/, /š/;  

 /f/ se premenuje z /v/, v starejših in mlajših prevzetih besedah: 'fa:ra, 'štu:nfɛ. 

2.3.2 Oblikoslovje 

Koletnik (2001) piše, da so pri samostalniku v ednini ohranjeni vsi trije spoli, ter dodaja, da 

imajo žensko obliko nekateri samostalniki srednjega spola: 'gne:zda, 'o:kna, v dvojini in 

množini pa samostalniki srednjega spola postanejo ali moško- ali ženskospolski. Posebnosti, 

ki jih najdemo v Zorko (1995), Koletnik (2001) in Valh Lopert (2005) za samostalniško 

besedo so strnjene spodaj: 

ednina dvojina množina 

St'ri:c –ø -a -i 

-a -o/-ou/-of -o/-ou/-of 

-u/-o -oma -om/-am 

-a -a -e 
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 vsi samostalniki moškega spola se sklanjajo po nepremičnem naglasnem tipu (primer 

desno: 'stri:c, 1.moška sklanjatev); 

 po nepremičnem naglasnem tudi se sklanjajo tudi knjižnega premičnega naglasnega 

tipa ter tudi končniškega in mešanega naglasnega tipa: 'sve:t 'sve:ta, 'pɛ:s 'pɛ:sa, 

'so:sɛt 'so:sɛda; 

 tisti samostalniki, ki se končujejo na govorjeni samoglasnik (-a, -o in –i), podaljšujejo 

osnovo z /–j/: 'Da:ni → 'Da:nija, 'Mi: xa → Mi: xɛja ali s –t: 'Ma:rko → 'Ma:rkota, 

'Zla:tko → 'Zla:tkota; samostalniki, ki se končujejo na –r, osnove ne podaljšujejo: 

mɛ'xu:r → mɛ'xu:ra, mɛ'sa:r → mɛ'sa:ra; 

 mariborski govor preglasa ne pozna: s ko'va:čom, z 'no:žom; prav tako ne pozna 

podaljševanja osnove z –ov- v dvojini in množini: 'cveta, 'gra:da; naglašene končnice 

–u v rodilniku ednine: 'me:sta in končnice –je v imenovalniku množine: 'bra:ti, 'la:si, 

'zo:b; 

 nekateri samostalniki 2. in 3. moške sklanjatve, kot sta  'de:lo,vo:dja, 'TAM-ø, se 

sklanjajo po prvi moški sklanjatvi; samostalniki 4. moške sklanjatve pa se sklanjajo po 

pridevniški sklanjatvi tipa: 'le:pi → 'le:pɛga/-iga; 

 

 

 

 

 

 

 samo po nepremičnem naglasnem tipu, kot v knjižnem jeziku, se sklanjajo 

samostalniki ženskega spola (primer zgoraj: mama); 

 v sklanjatvi ni odstopanja od knjižne norme, le v imenovalniku in tožilniku, kjer se je 

začela posploševati množinska končnice –e; tako se sklanjajo tudi samostalniki tipa: 

'tɛ:ma → 'tɛ:me in 'vo:da → 'vo:dɛ. Poleg končnice –i, se v dvojini sliši tudi končnica 

–e: 'dve: 'li:pi in 'dve: 'li:pɛ; 

 samostalniki ženskega spola, ki se končajo na –ev, imajo tudi v imenovalniku ednine 

obliko (v imenovalniku dobijo končnico –a): 'bre:skva, 'cɛ:rkva; 

-u/-o -ix/-ax -ix/-ax 

-om -oma -i/-ami 

ednina dvojina množina 

mam-a -i/-e -e 

-e -ø -ø 

-i -ama -am 

-o -i/-e -e 

-i -ax -ax 

-o -ama -ami 
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 samostalniki 2. ženske sklanjatve se sklanjajo izključno po nepremičnem naglasnem 

tipu: pɛ'ru:t → pɛ'ru:ti, 'ko:st → 'ko:sti → 'ko:stjo; 

 v dajalniku, mestniku in orodniku ter v množini gre za odstopanje od knjižne norme, 

saj so se v teh sklonih posplošila a-jevske končnice: 'hči: → 'hčɛ:ra; 

 z ničtimi končnicami (-ø) se sklanjajo samostalniki 3. ženske sklanjatve: I'nɛ:s, 

'Ka:rmɛn; 

 4. ženska sklanjatev je enaka pridevniški sklanjatvi; 

 mešani in končniški naglasni tip sta odpravljena: 'no:ga → 'no:gɛ, 'mɛ:gla → 'mɛ:glɛ; 

 samostalnika prsi in jasli imata pogosto obliko 'pər:sɛ in 'ja:slɛ; 

 

 

 

 

 

 

 samostalniki srednjega spola svoj spol ohranjajo le v ednini, tudi sklanjatev le v ednini 

(saj v dvojini in množini postanejo moško- ali ženskospolski). Le pri neštevnih je 

srednji spol ohranjen: ka'me:njɛ, 'mle:ko; 

 premični naglas je ohranjen pri tistih samostalnikih, ki osnovo podaljšujejo s –t: 'tɛ:lɛ 

→ tɛ'le:ta: 

 po nepremičnem naglasnem tipu pa se sklanjajo samostalniki mešanega naglasnega 

tipa: 'bla:go → 'bla:ga, 'srcɛ → 'srca ter tisti, ki osnovo podaljšujejo z –n: 'vi:mɛ → 

'vi:mɛna; 

 določeni samostalniki že v ednini postanejo ženskospolski (se docela feminizirajo), 

zato podaljševanja osnove s –s ne: 'čre:va → 'čre:ve, 'dreva → 'dre:ve, 'ja:jca → 

'ja:jcɛ, 'o:ka → 'o:kɛ, 'o:kna → 'o:kne; množinski samostalniki srednjega spola so tudi 

prešli med ženskospolne: 'drvɛ, o'ča:lɛ, 'u:stɛ, v'ra:tɛ; 

 'je:sti 'hrana' in 'pi:ti 'pijača' se štejeta med ničto sklonljive samostalnike srednjega 

spola; 

 kot v knjižnem jeziku se sklanjajo osebni zaimki, le da se v mestniku množine oblika 

posplošuje: pri 'na:m, pri 'va:m, lahko tudi narečno: 'mi:ja, 'mi:jad'va; 'vi:ja, 

'vi:jad'va:; 

ednina dvojina množina 

'me:st-o -i/-e -e 

-a -ø -ø 

-u/-o -ama -am 

-o -i/-e -e 

-u/-o -ax -ax 

-om -ama -ami 
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 za 3. osebo se je, v sklanjatvi osebnih zaimkov, posplošila imenovalniška osnova: 'o:n 

→ 'o:nɛga, 'o:na → 'o:nɛ, 'o:nad'va: → 'o:nixd've:x; 

 vprašalna zaimka imata tudi vlogo oziralnih zaimkov; to sta: k'do: 'ko:ga in 'ka:j 

'ko:ga/'če:sa; 

 vlogo nedoločnega zaimka poleg 'ne:kaj/'ne:kɛ, opravljata tudi posamostaljena 

pridevniška zaimka nɛk'te:ri in 'ne:ki, poljudnostna zaimka pa sta 'ke:ri, k'do: in 'ka:j; 

 kot drugi zaimki so še, nikalni: 'ni: xčɛ, 'ni:č, do'bɛ:n/do'bɛ:dn, celostna: 'fsa:ki, 'fse: 

in drugostna: 'dru:gi, 'dru:go. 

Področje pridevniške besede, pridevniških zaimkov, števnikov, glagola, prislovov, skladnje in 

besedja se prav tako podrobno opisani pri avtoricah Zorko (1995), Zorko (2002, v Valh 

Lopert, 2005), Valh Lopert (2005) in Koletnik (2001). 

2.3.3 Pridevniška beseda 

 sklanja se enako kot v knjižnem jeziku, le v rodilniku ednine, množine in srednjem 

spolu ter v tožilniku ednine moškega spola, je končnica –iga, v mestniku ednine 

množine in v srednjem spolu pa je končnica –ɛmu/-ɛmo; spodaj je primer sklanjatve za 

moški spol ('le:p); za srednji spol je posebna oblika v imenovalniku in tožilniku 

ednine, medtem ko so druge končnice enake kot v moški sklanjatvi; 

 

 

 

 

 

 

 

 končnice za sklone za vse tri sklone sovpadajo tudi v dvojini in množini, le v 

imenovalniku množine in imenovalniku, tožilniku dvojine, se sklanjatev pridevnikov 

ženskega spola razlikuje od sklanjatve pridevnikov moškega in srednjega spola; 

 pri pridevniku prevladuje določna oblika za nedoločnost; določnost se torej izraža s 

členom ta pred kakovostnim pridevnikom; pridevnik ima funkcijo samostalniške 

besede takrat, kadar stoji v določeni obliki: ta 'mla:jši, ta 'sta:rɛjši; 

 v govoru prevladuje opisno stopnjevanje s pridevnikom 'bolj': 'be:li, 'bo:l 'be:li, 

'na:j,bo:l 'be:li; 

ednina dvojina množina 

'le:p-i -a -i 

-ɛga/-iga -ix -ix 

-ɛmu/-ɛmo -ima -im 

-ɛga/-iga -a -e 

-ɛmu/ɛemo -ix -ix 

-im -ima -imi 
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2.3.3.1 Pridevniški zaimki 

 po pridevniški sklanjatvi se sklanjajo svojilni: 'o:j, 'mo:ja,' tvo:j, 'tvo:ja, 'tvo:jo, 

'njɛ:gou, 'nje:ni, na:š, 'va:š, 'nji:hou in povratno svojilni zaimek: 'svo:j, 'svo:ja, 

'svo:jo; 

 druge oblike so: 'mo:ji, 'mo:jɛ, mo:jad'va:, 'mo:jid've:, od 'o:nix 'njihov', od 

'va:jud've:x 'najin', od 'va:jud've:x 'vajin, od 'o:nixd've:x 'njun'. 

Kazalni zaimki so:  'to:ti –a –o, 'ti:sti –a –o, 'o:ni –a –o 

Kakovostni zaimek je:  'ta:ki –a –o 

Količinski zaimek je:  'ko:lko 

Oziralna zaimka sta:  'ke:ri, 'ki: 

Vprašalna zaimka sta:  'ka:ki –a –o, 'ke:ri –a –o 

Poljubnostni in oziralnopoljubnostni zaimki so po obliki enaki vprašalnim. 

Mnogostni zaimek je:  'do:sti'ke:ri –a –o 

Drugostni zaimek je:  d'ru:gi –a –o 

Nedoločni zaimek je:  'ne:ki –a –o 

Celostna zaimka sta:  'fsa:ki –a –o in 'ce:li –a –o 

2.3.4 Števniki 

 po pridevniški sklanjatvi se sklanjajo glavni števniki; 

 naglas je na osnovi nepremičen: 'dva:/'dve:, 'dve: x, 'dve:ma, 'dva:, pri 'dve:ma, z 

'dve:ma; 'o:sn, 'o:smix, 'o:smim 'o:sn, pri 'o:smix, z 'o:smimi; 

 pri vrstilnih števnikih naglas prav tako ni premičen: 'prvi, 'dru:gi, 'tre:tji, 'tri:dɛsɛti, 

'sto:ti; 

 naglas se ločuje z množinskimi in glavnimi števniki: 'dvo:jni 'šu: xi 'dvoji čevlji', 'tri: 

'ja:pkɛ kar pomeni 'troje jabolk'; 

 množilni ali glavni števniki se uporabljajo takrat, če je treba označiti, da osnovni 

samostalnik pomeni več vrst: 'tro:jna marmɛ'la:da in 'tri:marme'la:dɛ/'tri 'so:rtɛ 

marmɛ'la:dɛ kar pomeni 'troja marmelada'; 

 množinski samostalniki se lahko štejejo ali z glavnimi ali z množinskimi števniki: 'tri: 

'xla:čɛ in 'tro:jnɛ 'xla:čɛ kar pomeni 'troje hlač'; 

 z množilnimi števniki se izraža tudi večkratna danost istega: 'dvo:jnɛ 'vra:tɛ kar 

pomeni 'dvoje vrat' in 'dvo:jna 'ša:jba kar pomeni 'dvoje oken'. 
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2.3.5 Glagol 

V glagolu ni velikih sprememb v razvoju. Pogovorni jezik v primerjavi s knjižnim ne 

uporablja predpreteklika, ni deležij na –č, -aje in –ši, medtem ko je deležnik na –č redek in 

najpogosteje postane pridevnik: no'se:ča,'že:nska. Nedoločnik je samo kratek. 

 spregatev se rezlikuje od knjižne le v 1. osebi dvojine (kot kaže primer); enako pa se 

spregajo tudi glagoli: 'da:m, 've:m, 'je:m; 

 

 

 

 

 pri glagolih s kratko naglašenim samoglasnikom se naglas umakne za zlog proti 

začetku besede: 'go:r, 'za:čnɛm, o'tə:rpnɛm; 

 glagoli s korenom na –č imajo v nedoločniku –t, kot je tipično obrazilo za to obliko: 

o'ble:čt, po'stri:čt; 

 posplošila se je edninska osnova v velelniku, tudi v dvojini in množini: 'zno:si, 

'zno:sta, 'zno:stɛ; 

 sedanjiško osnovo so posplošili glagovi na –k, -g: 'do:l se 'sle:či, 'rɛ:čtɛ, po'stri:ži; 

 velelnik glagola iti ima naslednje oblike: 'i:di, 'gre:mo, 'i:ta,'gre:ma; glagolov vzeti, 

sneti, objeti pa obliko: o'bja:mi → o'bja:mitɛ; 'vza:mi → 'vza:mitɛ, 'sna:mi → 

'sna:mitɛ; 

 v dvojinski in množinski obliki deležnika na –l za srednji spol se je posplošila moška 

oblika, medtem ko je dvojinska oblika deležnika na –l za ženski spol enaka množinski 

obliki; 

 na nemški vpliv kaže pogosta uporaba prislova ob glagolu, kar kažejo naslednji 

primeri: 'do:l 'fse:st, 'do:l po'kri:t, 'go:r o'bu:t, 'sku:p 'zve:zat, 'vu:n 'ku: xat idr. 

2.3.6 Prislov 

Spodaj so v tabeli navedeni prislovi in primeri glede na vrsto: 

Časovni 
'dokler' 'do:k, 'do:'po:udnɛ, 'fčɛ:raj, f  'ɛe:mi, je'se:ni, 'le:tos, po'zi:mi, 

'potem' 'po:l, 'najprej' 'prvo, vɛ'čɛ:r, 'zgo:daj, 'zju:traj/'vju:tro 

 Lastnostni 'bo:go, 'do:bro, 'xi:tro, 'ka:k, 'le:po, 'sla:bo, 'tɛ:ško, za'do:sti 

Prostorski  
'bli:zu, do'ma:, do'mu:, 'fu:rt, 'go:r, 'go:ri, 'no:t, 'no:tri, 'po:lɛk, 'pre:k, 

'se:m, 'vu:n, 'za:di 

Vzročni  za'to:, za'ka:j 

Prislovi se opisno stopnjujejo, kot kaže primer: 'bo:go, 'bo:l 'bo:go, 'na:j'bo:l 'bo:go. 

ednina dvojina množina 

'de:la-m -ma -mo 

-š -ta -te 

-ø -ta -jo 
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Kot v knjižnem jeziku, najdemo predlog, členek, veznik in medmed, medtem ko so 

posplošene in stalne le velelnice za velevanje živalim, za pozdrave ipd.: 'xo:p, 'je: in 'zdra:vo, 

'do:bɛr 'da:n, 'la: xko 'no:č,  'xva:la, 'pro:sim. 

2.3.7 Skladnja 

Tvorba priredno, podredno in soredno zloženih povedi bistveno se odstopa od knjižne tvorbe. 

V govoru se pojavljajo vse značilnosti, ki so značilne tudi za ubesedovalno govorjenje:  

 Ponovitve: 'gre:mo, 'gre:mo, 'gre:mo f 'klet. 

 Izpusti: 'Te: 'fsɛ: 'sku:p štr'na:jst d'ni: t'raj:jalo. 

 Dostavki: Jɛ 'ta:ki 'trdi 'kru:x 'bi:u, 'črni. 

 Izpostavki: 'Sɛ:stra 'mo:ja, 'o:na pa ni 'mo:gla. 

 Preskok: 'Po'te:m se je že, 've:dno 'bo:l po'go:sto so 'pri:šli. 

 Pritegnitev: 'Po:l pa 'ja:s 'mo:ji 'xčɛ:rki 'rɛ:čɛm. 

 Premi govor: 'Ja:s sn si 'mi:sla: »'Hva:la 'le:pa, 'za:j sn pa v 'me:stu. Ax, g're:m pa k 

b'ra:tu.« 

 Vzpostavitev zveze s sogovornikom: 'Ve:tɛ, 'ta:k je 'blo: 'mo:jo živ'le:njɛ. 

V govoru so poazne naslednje besednoredne posebnosti: 

 v besedni zvezi se lahko pridevniški prilastek prestavi na desno stran: 'bra:t 'mo:j, 

samostalniški prilastek pa se lahko pojavi levo od odnosnice: od 'mo:jega 'bra:ta 

'pu:nca. 

Pomožni glagol lahko kot vez v pretekliku zasede zadnje mesto v povedi: In mi s'mo: o'tro:ci 

'sa:mi b'li:.  

Toporišič (2000, v Koletnik, 2001) pravi, da se pojavljajo posebnosti v zaporedju naslonk, dar 

da tega urejajo posebna pravila: 

 Naslonka osebnega zaimka je lahko med sestavinama zložene glagolske oblike: 'Ja:s 

pa ni'sɛ:m 've:dla, 'ka:j se bo mi zgo'di:lo ali na koncu stavka za glagolom: 'Ja:, 'mi: 

smo pa 'mo:gli 'fsɛ: 'oo:'dru:go na're:t pa 'ta:k. 

 Naslonka bi je pred naj: 'Ja:z bi 'po:l 'na:j 'tja: 'šla: 

 Pomožni glagol lahko stoji tudi na začetku: Je 'mo:gla 'de:lat 'i:t. 

 Prislovno določilo se lahko pomakne na konec stavka: 'Mi: pa smo si 'sa:mi 'ku: xali 

'fča:six. 

 Členka še in že se lahko pojavita na nepričakovanem mestu v stavku: In 'po:l so 'bli: 

'ta:k 'ma:jnši na'pa:di 'šɛ:. Smo 'gle:dali, 'ka:k so 'na:ši 'bli: že.  
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2.3.8 Besedišče 

Zorko (1995) pravi, da je v glasovni podobi in izrazju mariborskega pogovornega jezika 

pustila sled tudi nemščina (jezik nemških prebivalcev Maribora do konca prve svetovne 

vojne). Poleg vseh posebnosti in specifičnosti mariborskega govora, ki sem jih že predstavila, 

Zorko (1995) navaja, da v besedišču večine Mariborčanov najdemo najobsežnejšo plast 

slovenskih besed, enakih kot v knjižnem jeziku, razviti sta neknjižni socialni plasti slenga in 

žargona, opazni pa so tudi številni germanizmi (popačenke in izposojenke iz nemščine) in 

kalki, predvsem izrazje v obrteh, v kuhinji, posodi, oblačilih, manj pa v poimenovanju živali, 

rastlin in poljedelstva. 

Fonem /v/ ima v slovenščini več alofonov (Srebot-Rejec, 1973). V splošnem pogovornem 

jeziku (razen v narečno obarvanem na severovzhodu Slovenije
1
), za katerega je značilen manj 

napet govor, izgovarjamo glas /v/ zelo »leno« (prav tam). Srebot Rejec (1975) navaja, da se 

lahko zvočniki, kot prvi del sklopa, vežejo samo z zvočniki, razen glasu /v/. Ta pa se lahko v 

svojih variantah veže skoraj z vsemi soglasniki ne glede na zvočnost ali nezvočnost, 

zvenečnost ali nezvenečnost (prav tam). Pred zvenečim soglasnikom glas /v/ uresničen kot 

zveneč (primer  u'mi:ti  ), pred nezvenečim pa kot nezveneč (primer (tudi zgoraj)  'fsa:ki] ) 

(prav tam). 

 

  

                                                           
1
 V ta predel štejemo tudi Maribor. 
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2.4 Govor 

Govor je realizacija jezika in ima svoje specifike. Žnidarič (1993) pravi, da je govor najbolj 

sestavljena funkcija centralnega živčnega sistema, ob tem je osnovno sredstvo človeške 

komunikacije in pogoj za zadovoljevanje socialnih potreb. Obstaja veliko definicij govora. 

Joly, Brunet in Page (v Žnidarič, 1993) pravijo, da je govor mentalna sposobnost, ki človeku 

omogoča, da v komunikaciji uporablja organizirane simbolne sisteme, kot je jezik.  

Vasič (v Marjanovič Umek, 1990) navaja, da je govor oblika človekovega naučenega vedenja, 

ki rabi lastnemu izražanju in komuniciranju. Govor je pomemben dejavnik v razvoju 

osebnosti in socializaciji (prav tam).  

Človeški govor ima značilnosti, ki so lastne samo njemu. Razvija se na treh področjih (Hernja 

idr., 2010): 

 zaznavanje govora oz. poslušanje, pri čemer gre za procesiranje posameznih glasov 

jezika; 

 razumevanje govora, ki vključuje razumevanje pomena besed, slovnice in 

komunikacije; 

 govorno izražanje, pri čemer gre za izražanje želja, zahtev, dogodkov, misli… 

Govor je kompleksen psihofiziološki proces, ki se razvija na podlagi bioloških in psiholoških 

faktorjev ter socialnega okolja (Žnidarič, 1993). Govor in jezikovno znanje nista dana, ampak 

si ju moramo prisvojiti po naravni poti (prav tam). Za pravilen govorni razvoj so nujno 

potrebni naslednji dejavniki (Žnidarič, 1993): 

 zdrav živčni sistem z intaktnimi govornimi središči in živčnimi povezavami med 

njimi, ki nadzorujejo in usklajujejo delovanje govoril; 

 pravilno in dobro razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, mišljenje, 

pomnenje s slušnim spominom); 

 ustrezno razvita čutila; 

 zdrava govorila; 

 pravilen in zgleden govor otrokovega okolja. 

V razvoju posameznega otroka je pomembno slediti mejnikom razvoja, ki začrtajo meje glede 

na starost. Zelo pomembno je vedeti, kaj je za določeno starost in zrelost otroka ustrezno in 

kje so odstopanja.  

Zaznavanje govornih glasov je pomemben proces v razvoju glasovnega sistema (Marjanovič 

Umek, 1990). S tem je povezano tudi prepoznavanje in razpoznavanje govornih glasov (prav 

tam). Otrok se rodi z izrednimi slušno-razlikovalnimi sposobnostmi, ki mu omogočajo 
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razlikovanje glasov po intenzivnosti, frekvenci, hitrosti, smeri izvora zvoka ter številne 

govorne glasove različnih jezikov (prav tam). Novorojenček je že pri 2 tednih sposoben ločiti 

človeški glas od drugih glasov (prav tam). Pri 2 mesecih se dojenček različno odziva glede na 

emocionalno kvaliteto človeškega glasu, pri 4 mesecih loči med moškim in ženskim glasom, 

pri 6 mesecih pa že postaja pozoren na ritem in ton (Marjanovič Umek, 1990).  

Marjanovič Umek in Fekonja (2009) navajata, da je človeški govor različen od drugih glasov 

ter, da mora otrok kontinuirano valovanje zvoka v človeškem govoru razdeliti na segmente 

(zlogi, besede, stavki), da bi se naučil razumevanja jezika. Pomembno vlogo pri tem igra 

značilnost fonemov, saj razločujejo pomen tistega, kar otrok posluša (prav tam). Kategorialno 

zaznavanje je sposobnost razlikovanja situacije, v kateri dva glasova predstavljata dva 

različna fonema, od situacije, v kateri dva različna glasova pripadata isti fonemski kategoriji 

(prav tam). Tega so otroci sposobni v starosti okoli enega meseca (Werkwe, 1989, v 

Marijanovič Umek in Fekonja, 2009). Clarkson in Berg (1983, v Marijanovič Umek in 

Fekonja, 2009) pa nadaljujeta, da otrok sliši razliko med glasovi iz dveh različnih glasovnih 

skupin, npr. med /p/ in /b/ bolj zanesljivo, kot razlike med glasovi iste glasovne skupine, npr. 

različice glasu /p/. 

Vsak zdrav otrok ima anatomske in glasovne sposobnosti, da se nauči glasove kateregakoli 

jezika (Starc idr., 2004). Te sposobnosti se realizirajo v interakciji otroka in njegovega 

socialnega okolja, predvsem družinskega (prav tam). Občutljivo obdobje za usvajanje govora 

je v obdobju malčka, in sicer od drugega leta do pubertete (prav tam). V obdobju med 2. in 

12. letom imajo možgani  največjo možnost za fleksibilno organizacijo mnogih kognitivnih 

funkcij, posebej tistih, ki so povezane z govorom (prav tam). Razvoj govora poteka na 

določenih področjih, in sicer naslednjih (Starc idr., 2004): 

 glasovni (fonološki) razvoj; 

 besedni (semantični/pomenski) razvoj; 

 gramatični razvoj; 

 komunikacijski (pragmatični) razvoj; 

 razvoj znanja o govoru (metajezikovno zavedanje). 

Govorni razvoj se deli na dve osnovni obdobji (Starc, B. idr., 2004): 

 predverbalno ali obdobje od rojstva do prve smiselne besede; 

 verbalno ali od prve smiselne besede (stavka) do avtomatizacije govora (okoli 

desetega leta starosti) in naprej (bogatenje besednjaka, zapleteni stavki, kultiviranje 

govora). 
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V predverbalnem obdobju se ustvarjajo pomembni predpogoji za kasnejši razvoj govora. 

Novorojenček ob rojstvu zakriči. Krik nastane zaradi spremembe toplote in vdora zraka v 

pljuča (Košir, 2011). Groblerjeva (1990) navaja, da s tem vzpodbudi svoja dihala in prvič 

uporabi glasilke.  Ob rojstvu in v prvem mesecu otrokovega življenja so sposobnosti 

vokalizacije omejena na jok, nekaj kratkih glasov (gruljenje, cviljenje, cmokanje, vzdihi ipd.) 

(Marjanovič Umek in Fekonja, 2009).  E. Kaplan in G. Kaplan menita, da gre v prvem letu 

otrokove starosti za štiri pomembne razvojne stopnje v izgovorjavi glasov. Te so: 

 Jok je otrokov prvi glas in v prvih 6-8 tednih so različne oblike joka edina otrokova 

vokalizacija. S tem, ko otrok oblikuje različne vrste joka,  izraža svoje potrebe, počutja 

in razpoloženja (Hernja idr., 2010).  

 Gruljenje vključuje predvsem samoglasnike, ki jih otrok proizvaja relativno izolirano 

(Hernja idr., 2010).  

 Faza bebljanja se pojavi okoli 6. meseca starosti in predstavlja bolj celovito 

vokalizacijo, pri kateri dojenček rabi artikulirane povezave, več soglasnikov in 

samoglasnikov v različnih zaporedjih (Hernja idr., 2010). Sprva ima bebljanje 

refleksno delovanje, nato pa postajajo glasovi vse bolj podobni glasovom materinega 

jezika.  

 Prvi glasovi, ki jih otrok v tem obdobju izgovarja so samoglasniki /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ in 

soglasniki /p/, /b/, /m/, /t/, /d/, /k/ in /g/ (Grobler, 1985). Kmalu za tem nastopi 

čebljanje, to pomeni da začne dojenček povezovati posamezne glasove v zloge. Otrok 

se na ta način zabava in s tem izraža željo po ritmičnosti in ponavljanju (prav tam). 

Hernja idr. (2010) navajajo, da otrok okoli 10 do 11 meseca beblja v stavkih 

(čebljanje) – kombinira več glasov, zlogov in jih izraža z deklarativnimi, vprašalnimi 

in vzklikajočimi oblikami. Groblerjeva (1985) pravi, da začne otrok v tem obdobju 

tudi posnemati govor svoje okolice, uči se povezovati slušne vtise pri govoru s svojim 

ali tujim izgovorom. Groblerjeva (1985) nadaljuje, da s posnemanjem govora okolja 

(eholalija) otrok hitro razvija tudi slušno dojemanje in zato se izboljšuje razumevanje 

govora. Hernja idr. (2010) pravijo, da otrok med 7. in 8. mesecem starosti začne 

uporabljati gesto, s katero hote ali nehote izrazi željo ali zahtevo.  

Verbalno obdobje nastopi, ko otrok spregovori prvo besedo, to je okoli prvega leta starosti 

(med 12. in 20. mesecem). Groblerjeva (1985) pravi, da o prvi besedi govorimo tedaj, ko je 

očitna zveza med izgovorjeno besedo in predmetom, osebo ali okoliščino. Marjanovič Umek  

in Fekonja (2009) dopolnita, da je prva beseda beseda, ki jo otrok izgovarja in ima pomen. 
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Whitehed (1999, v Marijanovič Umek, 2009) navaja tri kriterije, ki določajo prvo besedo, in 

sicer, da otrok rabi besedo spontano, da rabi besedo stalno za isto dejavnost, osebo ali 

predmet ter, da besedo prepozna tudi odrasla oseba, ki z otrokom komunicira v različnih 

situacijah. Prve besede, to so samostalniki, ki jih otrok uporablja, označujejo družinske člane, 

živali, hrano, delovanje telesa, ukaze, s katerimi se otrok srečuje v vsakodnevnem življenju 

(Hernja idr. 2010). Skok v razvoju besednjaka je obdobje v zgodnjem govornem izražanju v 

katerem otrok pridobi veliko število novih besed (Marjanovič Umek in Fekonja, 2009). Bates 

in Goodman (2001; v Marjanovič Umek in Fekonja, 2009) navajata dva pomembna skoka v 

razvoju besednjaka, in sicer pride do prvega pri starosti 16 do 20 mesecev, do drugega pa pri 

starosti od 24 do 30 mesecev. Beseda je pogosto razumljiva le v kontekstu dogajanja oz. 

otrokovih preteklih izkušenj in njihovih pričakovanj (Hernja idr. 2010).  

Ob koncu prvega leta otroci izgovarjajo na splošno od tri do pet besed, vendar se poleg 

zavestnega govora pojavlja tudi eholalija, ki predstavlja dobro vajo za urjenje motorike 

govoril (Hernja idr., 2010). Ker percepcija govora še ni popolna, otrok ne more natančno 

reproducirati besed, kar pomeni, da je motorična plat govora precej slabše razvita kot 

senzorična (prav tam). Otrokov govor je tako pomanjkljiv, v njem se pojavlja veliko 

fonoloških procesov. Otroci govorijo prve besede na način, da izpuščajo zloge, zlogovno 

podvajajo, izpuščajo glasove, izpuščajo začetni soglasnik ali soglasniško skupino, če ti ni 

poudarjena, dodajajo glasove, zamenjujejo glasove, popačijo glasove ipd. (Žnidarič, 1993). 

 S starostjo se govor kvalitativno in kvantitativno spreminja. Okrog prvega leta starosti otrok 

uporablja 1-3 besede, pri letu in pol besednjak zajema že 20-50 besed (Kranjc, 1999). 

Malčkova izreka se je razvila do neke stopnje privajenosti za večino glasov, zlogov in besed, 

razvilo se je tudi slušno dojemanje.  

Marijanovič Umek in Fekonja (2009) pravita, da je telegrafski govor zgodnja oblika 

otrokovega govornega sporočanja, za katerega je značilno, da ne vključuje nepolnopomenskih 

funkcijskih besed. Telegrafskim stavkom otroci počasi dodajajo pridevniške besede, ki 

opisujejo lastnosti predmetov in mesto, kjer se le-ti nahajajo (Hrenja idr., 2010). Pojav novih 

besednih vrst in jezikovnih oblik je pogojen z otrokovim čedalje večjimi življenjskimi 

potrebami in širšim okoljem. V tem obdobju se pojavlja pretekli in prihodnji čas, kar pomeni, 

da se začne otrokovo mišljenje opirati na predstavne pomene (prav tam).  

Marjanovič Umek in Fekonja (2009) navajata, da se govor v obdobju zgodnjega otroštva (od 

3. do 6. let) na področju slovnice (oblika in vsebina) in pragmatike (sporazumevalna funkcija) 

zelo hitro razvija in je v medsebojni povezavi ter v kontekstu psihičnih funkcij (čustva, 

socialna interakcija, socialna kognicija, mišljenje, metakognicija). Otrokovo besedišče ne 
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narašča enakomerno, temveč se pojavljajo štiri obdobja, v katerih se skokovito poveča 

(Hernja idr., 2010). Razvoj govora v tej fazi zajema učenje fonoloških, semantičnih in 

sintaktičnih pravil (Kranjc, 1999). Ko otrok uporablja 50 do 100 besed, jih začne postopoma 

povezovati v stavek. Žnidarič (1993) pravi, da otrok začne pravilno uporabljati čase, vedno 

bolj obvladuje tudi sklanjatev in spregatev ter začne posploševati predmete, ki imajo nekatere 

skupne značilnosti. Tempo govora je počasnejši od govora odraslega (prav tam). Z razvojem 

se pravilnost stavka izboljšuje (prav tam). Ta proces se razvija v četrtem in petem letu, 

skladno z otrokovim razvojem, razvojem motorike in pozornosti ter zanimanjem za ljudi (prav 

tam). Poleg aktivnega besednjaka (besed, ki jih uporablja) se pojavi tudi pasivni besednjak 

(skupek besed, ki jih otrok le delno razume in jih ne uporablja) (prav tam). Bogatenje pomeni 

večanje besednjaka in večanje jezikovnih oblik vseh besednih vrst (prav tam). Otrok ima do 

šestega leta razvito osnovno govorno strukturo govora, nato pa začne stavke širiti in jih 

sestavljati ter razumejo stavke, ki imajo razmeroma zapleteno konstrukcijo (Hernja idr., 

2010).  

Spodnja tabela prikazuje glavne mejnike v razvoju govora na podlagi nekaj vidikov/področij. 
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Tabela 2: Glavni mejniki v razvoju govora (Starc idr., 2004, str. 30, 31). 

Starost 

Vidiki govornega razvoja 

Glasovni (fonološki) Govorni (besedni) Slovnični 
Komunikacijski 

(pragmatični) 

Znanje o jeziku 

(metalingvistični) 

0 – 6 

mesecev 

Prepoznavanje glasovnih 

nizov, ki pripadajo istem 

glasovnem področju (jeziku). 

/ / 

Vzpostavlja se skupni interes 

otroka in odraslega; 

izmenično se menjujejo 

gruljenje, zlogovanje in 

govor (zdaj ti, zdaj jaz); 

izmeničnost se izbolljšuje. 
Še ne obstaja. 

2 

meseca 
/ Začne se gruljenje. / 

6 

mesecev 

Reagiranje na glasovne nize, 

ki pripadajo istem glasovnem 

področju (jeziku). 

Glasno oponašanje zvočnih 

oblik jezika otrokove 

okolice; začne z 

zlogovanjem (bebljanjem). 

Razvija se občutljivost za 

naravno besedno celoto. 

9 

mesecev 

Z gruljenjem in zlogovanjem 

(bebljanjem) oponašajo 

zvočne kombinacije iz 

otrokove okolice. 

Zlogovanje (bebljanje) se širi 

na vedno večje število 

zlogovnih kombinacij; v istih 

situacijah se začnejo 

pojavljati isti obrazci 

zlogovanja; pojavljajo se 

predverbalne geste. 

12 – 18 

mesecev 

Intonacija zlogovanje je 

podobna intonaciji govora 

otrokove okolice; 

poenostavljanje zvočnih 

kombinacij zaradi boljšega 

izgovora. 

Pojavi se prva beseda; prve 

besede so samostalniki; sledi 

opis dela (postopka) in 

stanja. 

Telegrafski stil govora 

(beseda ali dve besedi – 

stavek); začenja usvajati 

slovnična pravila. 

Prisotno je zadrževanje teme 

pogovora; prisotna je 

izmeničnost. 
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18 

mesecev 

do 2 let 

/ 

Pojavljajo se izpeljanke 

(pojati) in metafore (oblak-

blazina); skok v razvoju 

besednjaka. 

Začne uporabljati 

slovnične morfeme 

(širjenje besednjaka na 

temelju korena besed). 

/ 

3 – 5 let 

Pomembno se izboljša 

izgovor; pojavi se 

prepoznavanje glasov v 

besedah; prepoznavanje rim, 

prepoznavanje prvega glasu v 

besede, prepoznavanje glasov 

znotraj besede, sinteza glasov 

v besedo; začetek 

razumevanja povezave glas-

črka. 

Povečuje se število 

izpeljank, pojavljajo se 

metafore. 

Stavek sledi slovnični 

obliki; širi se uporaba 

slovničnih morfemov 

(dalje se širi besednjak na 

podlagi istega korena); 

dodajo se zložene 

slovnične strukture. 

Začne se rabiti strategijo za 

zadrževanje komunikacije: 

obrat (komentar na rečeno in 

povod za nadaljnjo, novo 

konverzacijo); razumevanje 

namena govornika (zahteve, 

vprašanja); prilagoditev 

pričakovanja okolice in 

situacije (enostavni govor za 

mlade, dostojno in resno za 

starejše). 

Začetek zavedanja o 

jeziku. 

6 – 7 let 

Začetek uporabe intonacije za 

dajanje pomena sporočilu; 

razlikovanje in prepoznavanje 

glasov v besedi s pomočjo 

štetja, imenovanja, 

izpuščanja, zamenjave in 

nadomeščanja vrstnega reda 

glasov; razumevanje 

abecednega načela (šifriranje 

in dešifriranje). 

Začetek razumevanja besed 

na podlagi definicije. 

 

 

 

Začetek uporabe zloženih 

slovničnih oblik. 

 

 

 

 

Pojavljati se začnejo zložene 

strategije komunikacije 

(podrobnost/niansiranje: 

postopno vpeljevanje 

menjave teme); izboljšanja 

se razumevanje namere 

sogovornika; izboljša se 

prilagajanje socialnim 

pričakovanjem sogovornika 

in situacij. 

Nagli razvoj zavedanja o 

jeziku (jezikovne igre). 
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2.4.1 Razvoj glasov 

Oblikovanje govora temelji na obvladovanju glasovno-govornega sistema. Ta je sestavljen 

iz dveh vzajemno povezanih procesov: proces razvoja otrokovega sluha, ki je podlaga za 

razvoj percepcije glasov, in procesa izgovarjanja glasov (Žnidarič, 1993). Že v fazi 

brbljanja, kot navaja Groblerjeva (1985), se pojavlja širok razpon različnih glasov. 

Postopoma pa, ker se sluh in poslušanje zboljšujeta, dojenček vadi in avtomatizira gibe 

govoril, zboljšujeta se slušna slika glasov, izreka glasov otroka pa se postopoma približuje 

izreki odraslega, še dodaja Groblerjeva (1985). Glasovi, ki še niso avtomatizirani do 

šestega leta, se začnejo utrjevati kot nepravilni in kažejo na težave pri govoru (prav tam).  

Potek izreke glasov pri otrocih ni slučajen (Grobler, 1985). Najprej obvlada soglasnike (ki 

v začetku niso tako stabilni kot pri odraslih) in nekatere samoglasnike (prav tam). Razvojni 

proces za glasove /p/, /b/, /m/, /n/, /j/ ter za /t/, /d/, /k/, /g/, /v/ je končan še pred drugim 

letom, po drugem letu pa se začnejo razvijati /f/, /h/, /l/, /c/, /z/, /s/ (Grobler, 1985). Do treh 

let bi moral otrok pravilno govoriti zapornike (/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/), nosnike (/m/, /n/), 

pripornike (/f/, /v/, /h/,), fonema /j/ in /l/ ter vokale (samoglasnike) (/a/, /e/, /i/, /o/, /u/) 

(prav tam). Sičniki (/s/, /c/, /z/), šumniki (/š/, /č/, /ž/, /dž/) in vibrant /r/ so veliko težji 

glasovi, zato se razvijejo tudi nekoliko kasneje (sičniki do četrtega leta in pol, šumniki do 

petega leta, /r/ pa nekje do četrtega leta) (Škarić, 1988). Groblerjeva (1985) pravi, da je pri 

treh oz. štirih letih artikulacija glasov /r/, /č/, /š/, /ž/ še nestabilna, nepopolna ali nezadostno 

utrjena ter dodaja pa, da naj bi bil do četrtega (petega) leta starosti razvoj izreke končan 

(prav tam). 

Prve besede vsebujejo okluzive (zapornike) in to labialne (jezične: /p/ in /b/), dentalne 

(zobne: /t/ in /d/), njihove nazalne (nosne) variante (/m/ in /n/) in vokal (samoglasnik) /a/. 

To so besede mama, baba, papa, nana, dada, tata. Iz teh osnovnih struktur in variacij 

vokala (samoglasnika), se bodo izdiferencirale druge besede (Škarić, 1988).  

Okoli tretjega leta starosti je osnova govora zaključena. To ne pomeni, da otrok pravilno 

izgovarja vse glasove in tudi ne pomeni, da se govor ne bo več razvijal. To pomeni zgolj 

to, da je osvojil najosnovnejše, kar je potrebno za komuniciranje z okoljem (Škarić, 1988).  

Na podlagi raziskovanja govora srbohrvaškega jezikovnega področja pri otrocih starih od 

dve do tri leta je Vladisavljevičeva izdelala grafikon o kvaliteti glasov (tabela 3), pri 

katerem 100% pomeni, da so glasovi izrečeni pravilno, ter o vrstnem redu razvoja glasov 

(graf 1) (Grobler, 1985 in Žnidarič, 1993). 
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100 % p   b   m   n   j 63,3 % s 

99,6 % t 50 % h 

93,3 % d   k   g   v 46,6 % z 

90,0 % l 16,6 % r 

86,6 % f 10 % š 

83,3 % c 6,4 % ž   č 

Tabela 3: Grafikon o kvaliteti glasov po Vladisavljevićevi (v Žnidarič, 1993, str.47). 

p   b   m   n   j   t   d 100,0 % 

k   g 96,9 % 

v   l   f   c 93,3 % 

s 90,0 % 

h 86,6 % 

z 83,3 % 

r 40,0 % 

š 20,0 % 

ž 16,6 % 

č 10 % 

Graf 1: Vrstni red razvoja glasov pa Vladisavljevićevi (v Grobler, 1985, str.192 ). 

Starc idr. (2004) je podrobneje opisala artikulacijo pri otrocih od prvega do sedmega leta 

starosti. Gre za hrvaško govoreče otroke. Njene ugotovitve so predstavljene v spodnji 

tabeli. 
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Starost Artikulacija 

od 1. do 2. leta 

Otrok pravilno artikulira vse samoglasnike in nekatere soglasnike: zaporniki 

(/b/, /p/, /d/, /t/, /g/, /k/), drsnik /j/, nazale (/m/, /n/) ter zvočnik /v/. Zlitnika 

(/c/, /č/) in priporniki (/z/, /ž/, /s/, /š/, /f/, /h/) so nečisti, pogosto zamenjani z 

zapornikoma /t/ in /d/. Lateral/ likvid /l/ in vibrant /r/ sta pogosto zamenjana 

z /j/ ali /v/. 

V besedah otrok izpušča večino zadnjih glasov in nekatere prve glasove.  

od 2. do 3. leta 

Do konca tretjega leta otrok pravilno izgovarja vse samoglasnike in 10 do 15 

soglasnikov: /p/, /b/, /m/, /n/, /j/, /t/, /d/, /k/, /g/, /v/, /h/, /l/, /f/, /c/. 

V izgovoru ima otrok veliko napak. Pogosto v besedah izpušča soglasnike, ki 

so težji za izgovor, jih zamenjuje s podobnimi glasovi ali jih izgovarja 

napačno. 

Pri besedah zložene glasovne strukture, pri besedah z večjim številom zlogov 

ter pri manjfrekventnih besedah se pojavljajo leksične dislalije, npr. otrok 

reče [Zabrag] namesto [Zagreb] ipd. Zaradi takšnih napak je govor še slabše 

razumljiv. 

od 3. do 4. leta 

V artikulaciji še vedno odstopajo: 

glasovi /s/, /z/, /c/ – lahko so še rahlo nepravilni (tolerira se do 4,5. leta); 

glasova /l/ in /r/ naj bi se pravilno artikulirala do konca 4. Leta; 

glasovi /š/, /č/, /ž/ so še lahko nepravilno izgovorjeni (to se tolerira do 5,5. 

leta); 

Razen težav v izgovoru posameznih glasov, lahko imajo otroci v tej starosti 

težave tudi pri izgovorjavi posameznih besed. Najpogostejša odstopanja so: 

zamenjava glasov (['tra:ktor] v ['tla:ktol]), izpuščanje začetnega glasu v 

besedi (['ʃka:rje] v ['ka:rje]), premeščanje znotraj besed ali zlogov 

(['kva:drat] v ['kra:dvat]), asimilacija in diskriminacija (['tra:va] v ['ta:va]). 

To je tako imenovano fonetsko poenostavljanje ki se v tej starostni dobi 

smatra za normalno. 

od 5. do 6. leta 
Še zmeraj se pojavljajo blažje oblike napačno izrečenih glasov: /ž/, /č/, /š/. 

Glede na norme, bi se to moralo urediti do 5,5. leta starosti. 

od 6. do 7. leta 

Artikulacije je usvojena. Lahko prihaja do popačenja posameznih glasov 

zaradi izpadlih sprednjih zob. Možne so blage nepravilnosti pri izgovoru 

glasov /s/, /c/, /z/, /š/, /č/, /ž/. 

Tabela 4: Opis artikulacije otrocih od prvega do sedmega leta starosti (Starc idr., 2004). 
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Muznikova (2012) je v svojem diplomskem delu ugotovila, da je pri slovenski populaciji 

otrok starih med 3 in 6 let zaporedje razvoja glasov primerljivo z Groblerjinimi (1985) 

ugotovitvami. Spodnja tabela prikazuje zaporedje razvoja glasov (vseh treh starostnih 

skupin). Iz grafa je razvidno, da se najprej razvijejo glasovi /n/, /j/, /m/, /p/, /l/, /h/, sledijo 

jih /k/, /v/, /b/, /f/, nato pa se razvijejo še /t/, /g/, nadalje /d/, in med zadnjimi so glasovi /č/, 

/s/, /z/, /c/, /r/, /š/ in /ž/.  

 

Graf 2: Zaporedje razvoja glasov slovenskih otrok (Muznik, 2012, str. 136). 

2.4.2 Razvoj glasovnega (fonološkega) zavedanja 

Glasovno ali fonološko zavedanje je občutljivost za glasovno strukturo jezika in zmožnost 

zavestnega razločevanja, združevanja in upravljanja glasovnih enot različnih velikosti ne 

glede na pomen. Gre torej za razumevanje različnih načinov členjenja govora na manjše 

dele (npr. izjave na besede, besede na zloge, besede na foneme) in zmožnost njihove rabe. 

(Golubović, 2007)  

Rayner in Pollastek trdita, da je fonološke zavedanje, zavedanje odnosa med tiskano 

besedo in glasovno reprezentacijo le-te (Jurišič, 2001). »Fonološko zavedanje 

(Phonological awareness), kot sposobnost glasovne segmentacije in razumevanje odnosa 

črka-glas (zavedanje o glasovih neke besede), predstavlja osnovo v funkcioniranju 

določenega jezika« (Golubović, 2007, str. 261). Obstajajo določena področja, kot navaja 

Golubović (2007), ki morajo zagotavljati določen nivo delovanja in, ki doprinesejo k 

razumevanju in preciznosti fonetskega sistema določenega jezika; te so:  

 slušno zaznavanje (sposobnost prepoznavanja fonemov v neki dani besedi), 

 slušno razlikovanje (sposobnost razlikovanja, ali sta dva fonema enaka ali različna), 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

z, c, r, š, ž 

č, s 

d 

t, g,  

k, v, b, f 

n, j, m, p, l, h 
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 slušna analiza (sposobnost osebe, da percepira določene foneme, ki sestavljajo 

neko besedo),  

 slušna sinteza (sposobnost grupiranja različnih in ločeno izgovorjenih fonemov v 

eno besedo),  

 slušno kombiniranje (sposobnost analize in sinteze glasov, t.i. tvorjenje nove 

besede v primeru, da se izpusti en ali dva konsonanta (soglasnika), ko se beseda 

izgovarja ustno, enako kot v primeru izpustitve enega ali dveh samoglasnikov),  

 slušni spomin (sposobnost osebe, da si v kratkem času zapomni in reproducira 

določeno število fonemov, besed in številk, ki si jih je zapomnila),  

 pravilna in neprekinjena slušna klasifikacija (sposobnost osebe, da v pravilnem 

vrstnem redu reproducira določeno število besed),  

 slušna oblika ali slušno prepoznavanje besed (sposobnost osebe, da prepozna 

besedo, če je usto izgovorjen le del te besede),  

 oblikovanje rim (sposobnost razlikovanja nalgašenih in nenaglašenih zlogov v 

besedi ter sposobnost poiskati novo besedo, ki se rima na dano besedo),  

 aliteracije (sposobnost osebe, da dolgoročnega spomina prikliče besedo, ki se 

začne na isti soglasnik),  

 intonacija ali naglas (sposobnost osebe, da razlukuje naglas v besedi ali stavku).  

Fonološko zavedanje ne deluje po načelu vse ali nič, otrok lahko razume posamezni vidik 

organizacije jezika (npr. da je izjava sestavljena iz besed), medtem ko drugih vidikov še ne 

razume (npr. da je beseda sestavljena iz fonemov) (Marjanovič Umek, 2006). 

Spretnosti fonološkega zavedanja se razvijajo po določenih zakonitostih in v določenem 

zaporedju, in sicer skladno za otrokovo starostjo in njegovim spoznavnim razvojem. Chard 

in Dickson (1999, v Marjanovič Umek, 2006) ravni fonološkega zavedanja opredeljujeta 

kot kontinuum, ki poteka preprostih operacij glasovnega procesiranja k bolj zapletenim. 

 Rime in aliteracije: Otrok slušno zaznava in prepoznava rime ter aliteracije (npr. v 

otroških pesmicah in izštevankah) ter oblikuje besede, ki se rimajo. 

 Členjenje izjave na besede: Otrok razume, da je vezano govorico mogoče členiti na 

manjše enote (besede). 

 Zlogovno zavedanje: Gre za zmožnost členjenja besed na zloge (npr. raca  ra-ca) 

ter povezovanje v zloge (ra-ca  raca). 
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 Začetki in konci besede: Otrok členi besedo na dva dela, tvori nove besede z danimi 

začetki ali konci ter povezuje začetke in konce v besede. 

 Fonemično zavedanje: Predstavlja najvišjo raven fonološkega zavedanja, ki temelji 

na razumevanju, da so besede sestavljene iz posameznih glasov, ter na sposobnosti 

rabe glasov. Tako otrok npr. izpušča, dodaja ali nadomešča zloge ali glasove. 

Razvito fonološko zavedanje je pogojeno z razumevanjem vseh omenjenih ravni. Podobno 

tudi drugi raziskovalci navajajo, da fonološko zavedanje predstavlja enoten konstrukt, ki 

zajema različne ravni in razsežnosti (vključuje občutljivost na glasove, zloge in besede). 

Lonigan in sodelavci (2000, po: Marjanovič Umek, 2006) ugotavljajo, da otroci, stari tri do 

štiri leta, naredijo pomemben skok v razvoju fonološke občutljivosti. 
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2.5 Fonološki procesi 

Fonološki procesi so razdeljeni v tri kategorije in v vsaki kategoriji najdemo določene 

posebnosti, ki so značilne za vsako kategorijo posebej. Te kategorije so (Bauman-

Waengler, 2011):  

 Procesi zlogovne strukture (ang. Syllable structure processes) – opisujejo glasovne 

spremembe, ki vplivajo na strukturo zloga. Primer poenostavljanja soglasniškeha 

sklopa: ['stre:xa] (CCCV) →  'ste:xa] (CCV) 

 Procesi zamenjave (ang. Substitution processes) – opisujejo tiste glasovne 

spremembe, pri katerih je ena vrsta glasov zamenjana z drugo. Primer 

odzvenevanja: [ba'lo:n  →  pa'lo:n] 

 Procesi asimilacije (ang. Assimilatory processes) – opisujejo spremembe, pri katerih 

se glasovi prilikujejo ali vplivajo na sosednje glasove v izgovoru. Primer 

prilikovanja likvidov: ['gra:t  →  'gla:t] 

Poznamo tri vrste fonoloških napak (Dodd, 2005): 

 Razvojni (tipični): Veliko napak odkritih v otrokovem govoru se lahko tretira kot 

vzorec, ki je ustrezen (tipičen) za mlajše otroke, ki prehajajo fazo fonoloških 

procesov. Za te otroke se takšne napake smatrajo kot »zaostanek« (delay), vendar 

še niso motnje (Leonard, 1973, v Dodd, 2005). Primeri tipičnih vzorcev napak do 

36. meseca so: drsenje ( 'ri:ba  →  'ji:ba ), deafrikacija ([ʧɛ'bu:la  →  ʃɛ'bu:la]), 

anteriorizacija (['ko:lo] → ['to:lo]), izpust ali poenostavljanje soglasniškega 

sklopa ( 'stre: a  →  'ste: a ), brisanje nenaglašenega zloga ( ba'na:na  → 

['na:na]), zaustavljanje ( 'va:za  →  'ba:za ), ozvenevanje ( 'to:rta  →  'do:rda ) ter 

prilikovanje ([ru'mɛ:n  →  lu'mɛ:n]) in brisanje končnega soglasnika ( 'go:l  → 

['go:]). 

 Nerazvojni (patološki, netipični): Otroci delajo sistematične (konsistentne) napake, 

ki so nenavadne (Dunn in Davis, 1983; Leonard, 1985, v Dodd, 2005). Primer 

takšnih napak so: izpuščanje začetnega soglasnika v vseh besedah (Shriverg, 1982, 

v Dodd, 2005), zamenjava intervokalnih soglasnikov z glotalni zapornik (ang. 

glottal stop) in zamenjava soglasniškega sklopa z ustnično-ustnimi priporniki 

(Leahy in Dodd, 1987, v Dodd, 2005). Te napake se običajno ne dogajajo med 

tipičnim fonološkim razvojem in so zato razvrščene v skupino netipičnih ali 
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nerazvojnih vzorcev napak. Primeri atipičnih vzorcev napak: brisanje začetnega 

soglasnika (['so:nʦɛ  →  'o:nʦɛ]), zamenjava ali brisanje srednjega soglasnika 

( ba'na:na  →  ba'a:na ), posteriorizacija zapornikov, pripornikov in zlitnikov 

(['da:nɛs  →  'ga:nɛs]), obsežno brisanje končnega soglasnika, odzvenevanje 

( 'do:l  →  'to:l ) in glasovne prednosti (z enim določenim glasom zmeraj zamenjuje 

druge glasove) 

 Fonološka motnja: Otroci z nesistematičnimi (nekonsistentnimi) (v vsakem 

poskusu realizacije besede je le-ta drugače realizirana) napakami spadajo v skupino 

fonoloških motenj. 

Williamson (2008) je fonološke procese razdelil v dve kategoriji: (1) procesi v strukturi in 

(2) procesi v sistemu. V nadaljevanju sledi razširjena tabela fonoloških procesov po 

kategorijah in podkategorijah, s primeri ter okvirno časovno orientacijo, do kdaj naj bi ti 

procesi izzveneli. Tabela združuje ugotovitve naslednjih avtorjev: Bauman-Waengler 

(2011), Merkel-Piccini (2001), Pe a-Brooks in Hedge (2007) in Williamson (2008).  

2.5.1 Procesi zlogovne strukture 

Fonološki proces Kaj se dogaja? Primer Kdaj izzveni? 

Izpuščanje ali 

poenostavljanje  

soglasniških sklopov  

Otrok izpusti ali 

poenostavi strukturo 

soglasniškega sklopa. 

Izpust: ['ʒli:ʦa   →  'i:ʦa  

Poenostavitev: 

 'ʒli:ʦa  →  'li:ʦa  

Do 3;6 leta 

Brisanje nenaglašenega 

zloga 

Izpust nenaglašenega  

zloga. 
[ba'na:na  →  'na:na  Do 4. leta 

Brisanje končnega ali 

začetnega  soglasnika 

Izpust zadnjega ali 

prvega soglasnika. 

['go:l  →  'go:  

['so:nʦɛ  →  'o:nʦɛ  
Do 3. leta  

Slabljenje zapornikov 
Zapornik se zamenja 

s pripornikom. 
[ba'lo:n  →  va'lo:n] Ni znano 

Brisanje zapornikov 

Izpust zapornika na 

kateremkoli mestu v 

besedi. 

['pi:pa  →  'pi:a  Ni znano 

metateze ali zamenjava 

sosednjih ali bližnjih 

glasov 

Otrok zamenja 

glasova, ki sta 

sosednja ali sta 

bližnja glasova. 

['Za:grep  →  'Za:brɛk] Ni znano 

Epenteza ali vstavljanje 

glasu v besedo 

Zaradi lažje izreke 

besede, otrok vsavi 

še en glas (ponavadi 

samoglasnik). 

['xla:ʧɛ  →  'xala:ʧɛ  Ni znano 
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2.5.2 Procesi zamenjave 

Fonološki proces Kaj se dogaja? Primer Kdaj izzveni? 

Zamenjava soglasniškega 

sklopa 

Spremeni se en del člen 

znotraj soglasniškega 

sklopa 

 zdrau'ni:ʦa  → 

 zdvau'ni:ʦa  
Ni znano 

Zaustavljanje/stopping 
Zamenjava  frikativa z 

zapornikom 

 'va:za  →  'ba:za  

 'ze:bɾa   'be:bɾa  
Do 5. leta  

Afrikacija 

Pri afrikaciji se 

frikativ/pripornik 

zamenja z 

afrikatom/zlitnikom 

['so:nʦɛ  →  'ʦo:nʦɛ  Do 4. leta  

Deafrikacija (frikacija) 

afrikat/zlitnik se 

zamenja s 

frikativom/pripornikom 

 ʧɛ'bu:la  →  ʃɛ'bu:la  Do 4. leta  

Denazalizacija  
Nazali se zamenjajo z 

zaporniki 
 'no:ga  →  'do:ga  Ni znano 

Drsenja (gliding) 
Zamenjava soglasnika z 

drsnikom 
 'fe:n  →  'je:n  Do 5. leta 

Anteriorizacija (fronting) 

Zamenjava zadnjega 

zapornika s sprenjim 

zapornikom 

 'ko:kiʦɛ  →  'to:tiʦɛ  Do 4. leta 

Posteriorizacija (backing) 

Zamenjava sprednjega 

zapornika z zadnjim 

zapornikom 

 'ta:bla  →  'ka:bla  Do 3. leta. 

Odzvenevanje (devoicing) 
Zamenjava zvenečega 

glasu z nezvenečim 
 ba'lo:n  →  pa'lo:n  Ni znano 

Ozvenevanje (voicing) 

Zamenjava 

nezvenečega z 

zvenečim 

 'to:ɾta  →   'do:ɾda  Ni znano 

Mehčanje (palatalizacija) 
Mehčanje glasov: 

/ʧ/→/ʨ/, /k/→/ / 
 ' ru:ʃka  →  ' ru:ɕka  Do 5. leta  

2.5.3 Procesi asimilacije/prilikovanja  

Fonološki proces Kaj se dogaja? Primer Kdaj izzveni? 

Prilikovanje labialov 

Nelabialni glas se 

spremeni v labisalnega na 

podlagi sosednjega 

labialnega glasu 

 'su:liʦa  →  'fu:liʦa  Ni znano 

Prilikovanje velarov 

Nevelarni glas se 

spremeni v velarnega na 

podlagi sosednjega 

velarnega glasu 

 'do:m  →  'go:m  Ni znano 

Prilikovanje nazalov 

Nenosnik se spremeni v 

nosnik na podlagi 

sosedljega nosnika 

 'bu:ʧa  →  'mu:ʧa  

 ba'na:na  →  ma'nana  
Ni znano 
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Prilikovanje likvidov 
Vpliv likvida na sosednji 

nelikvid 
 ru'mɛ:n  →  lu'mɛn  Ni znano 

Ni pravila o tem, da se pri vsakem otroku pojavi samo en fonološki proces. Lahko se 

zgodi, da več fonoloških procesov hkrati vpliva na govor otroka.  

V spodnji tabeli (tabela 5) je prikazano, kateri fonološki procesi se pojavljajo pri vsaj 10% 

otrok določene starosti: 
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3,0 - 3,5        

3,6–3,11        

4,0-4,5   CCC
17

     

4,6-4,11   CCC     

5,0-5,5        

5,6-5,11        

6,0-6,5        

6,6-6,11        

 Tabela 5: Sheme fonoloških napak, ki jih uporablja 10% otrok (Dodd, 2005, str.36). 

Poznamo tri tipe sheme napak, ki se pojavljajo (Dodd, 2005): 

1. tip: Starosti primerne sheme napak so tiste, ki jih uporablja vsaj 10% otrok določene 

starosti. 

2. tip: Zapoznele sheme napak so tiste, ki jih 10% otrok iste starosti ne uporablja več, 

medtem ko jih uporablja več kot 10% mlajših otrok. 

3. tip: Nevsakdanje sheme napak so tiste, ki jih ne uporablja 10% otrok katerekoli starosti. 

Fonološki proces je mentalna operacija, katero uporabljajo otroci v govoru, pri zamenjavi 

skupine glasov ali glasovnih sekvenc (Clark in Yallop, 1995). Predstavlja specifično, 

vsesplošno razširjen problem govornih zmožnosti pri posamezniku (Clark in Yallop, 

1995). Avtorja (1995) dodajata, da ti procesi niso pravila jezika, nanašajoča se na obdobje, 

ko otrok usvaja jezik, temveč so pokazatelj tega, kar je otroku prirojeno. Procesi se začnejo 

kazati kot zamenjave, ki jih otrok dela v zgodnjem obdobju usvajanja govora in jezika – ko 

npr. nevtralizira glasovno razliko in zamenja nezveneči zapornik z zvenečim. V zgodnjem 

                                                           
17

 CCC pomeni, da so težave pri brisanju soglasniških sklopov le še takrat, ko gre za tridelni 

soglasniški sklop. 
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obdobju jezikovnega učenja si otrok pomaga priti do ustreznega izgovora besed s pomočjo 

uporabe fonoloških procesov (prav tam). Čim bolj kot se otrok približuje kompetentnosti 

odraslega, tem manjša je raba fonoloških procesov, kar pa so odgovorne zahteve 

fonološkega sistema. (Clark in Yallop, 1995)  

Merkel-Piccini (2001) navaja, da ima veliko predšolskih otrok težave pri govoru (nekateri 

otroci imajo težave z enim glasom, drugi s celo skupino glasov). Vsi otroci imajo napake 

pri artikulaciji, ko se njihov jezik še razvija, saj poskušajo posnemati odraslo osebo v 

govoru, medtem ko izpuščajo, nadomeščajo, dodajajo številne glasove, saj je njihov 

kognitivni in artikulacijski sistem še vedno v razvoju (Piper, 1984). Williamson (2008) 

pravi, da otrok približno do 4. leta in 6. mesecev nima zadostne zmožnosti za koordinacijo 

gibov govornega aparata, zato so lahko določeni glasovi ali kombinacije glasov oz. 

zamenjave enega glasu z drugim posledica tega dogajanja. Otrok tako poenostavlja 

kompleksne besede tako, da uporabi enega (ali več) fonoloških procesov (prav tam). V 

razvoju govora in jezika so pri vseh otrocih prisotni fonološki procesi, ki naj bi jih otrok 

nehal rabiti okoli 5. leta starosti – takrat postane govor tudi bolj razumljiv.
18

 Merklel-

Piccini (2001) pa pravi, da bi morali pri otroku do vstopa v šolo oz. do 7. leta  izzveneti vsi 

fonološki procesi. 

  

                                                           
18

 http://www.superduperinc.com/handouts/pdf/66_Phonological.pdf  
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2.6 Moten govorni razvoj 

Van Ryper pravi, da gre za moten govor takrat, ko v tolikšni meri odstopa od okolice, da 

pritegne pozornost, moti komunikacijo in povzroča slabo prilagoditev posameznika 

(Žnidarič, 1993). Grobler (1985) pa pravi, da o govorni motnji govorimo takrat, ko govor 

otroka toliko odstopa od okolice, da privlači pozornost poslušalca način govorjenja ('kako 

govori'), ne pa vsebina ('kaj govori'). Kaj je za nekoga motnja, je individualno pogojeno. 

Težko ocenjujemo pogostost motenega govornega razvoja, saj gre za različno 

terminologijo, različnost diagnostičnih postopkov in kriterijev ter (ne)zanesljivost staršev 

glede sposobnosti njihovih otrok pri opisovanju motenega govornega razvoja (Hočevar 

Boltežar, 2008). Avtorica v nadaljevanju predvideva, da se motnje v govornem razvoju 

pojavijo pri približno 3-10% otrok ter dodaja, da za pojem moten govorni razvoj 

uporabljamo tudi izraz upočasnjen govorni razvoj (prav tam). Križnar (2012) je v svojem 

diplomskem delu raziskovala vzroke za nastanek artikulacijskih motenj ter ugotovila, da je 

pogostost pojavljanja artikulacijskih (izgovornih) motenj (na vzorcu otrok, ki ga je 

raziskovala) 37%, medtem je 60% takšnih, ki beležijo možni anatomski organski vzrok. 

Vzroki motenega govornega razvoja so (Hočevar Boltežar, 2008): 

 zaostanek v duševnem razvoju (v večini primerov gre za upočasnjeno razumevanje 

in izražanje govora in gibov); 

 izguba sluha (slabši kot je sluh v prvih letih življenja, počasnejši bo razvoj govora); 

 genetska pogojenost; 

 psihološke in nevropsihiatrične motnje (otroci, katerih govor se ne razvija več ali 

nazaduje ob rojstvu sorojenca; otroci, ki v določenih situacijah povsem normalno 

govorijo, medtem ko niso zmožni govoriti v situacijah, v katerih se to od njih 

pričakuje (to imenujemo »selektivni mutizem«) (DSM-IV-TR, 2000); motnje 

vedenja in pozornosti; avtizem); 

 socialni vzroki (zanemarjanje otroka v govornem smislu, (ne)vključitev otroka v 

vrtec, dvojezično okolje – če je le-to neustrezno); 

 okvare CŽS
19

 (do okvare lahko pride v prenatalnem, perinatalnem in postnatalnem 

obdobju; sem spadaja ekspresivna (motnja v izražanju) in receptivna (motnja v 

razumevanju) jezikovna motnja, cerebralna paraliza in cerebralna disfunkcija). 

                                                           
19

 CŽS-centralni živčni sistem 
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Motnja artikulacije (dislalija ali beblanje) se nanaša izključno na nezmožnost ali 

nepravilnosti v izreki posameznih glasov (Grobler, 1985). Beblanje kot motnjo razlikujemo 

od značilne razvojne faze v govornem razvoju, nemreč do motnje pride takrat, ko razvojno 

beblanje (razvojne težave v izreki glasov: nepravilen izgovor glasov, zamenjava težje 

izgovorljivih glasov z lažjimi ali izpust glasu/ov v govoru) ne izzveni do četrtega leta 

(Grobler, 1985). Odstopanja na področju izreke izreke se pojavlja v vseh življenjskih 

obdobjih, izhaja pa v večini primerov iz zgodnjega predšolskega obdobja (Globačnik, 

1999). Največ težav otrokom povzročajo sičniki, šumniki in glas /r/, zato ker so zahtevni 

(vključujejo na eni strani zelo razvite sposobnosti slušnega zaznavanja (percepcije) in 

razlikovanja (diskriminacije), na drugi strani pa so za izvedbo potrebni natančni gibi jezika 

in drugih govoril) (Globačnik, 1999).  

Grobler (1985) in Žnidarič (1993) navajata vzroke artikulacijskih težav: 

 organski – motnjo povzroča organska poškodba, bolezen ali pomanjkljivost 

govornega mehanizma (anomalije govornega aparata: razcepi/shize neba in/ali 

ustnic; zajčja ustnica, anomalije čeljusti: prognatija, progrenija, odprti griz; 

anomalije jezika: nespreten, velik, asimetričen, jezik z enostransko parezo, s 

prekatko podjezično vezjo, sublingualno vezjo; ne dovolj gibljivo ali prekratko 

mehko nebo; visoko trdo nebo; težave s sluhom); 

 fukncionalne ali neorganske (Vuletič, 1987, v Žnidarič, 1990)) v to kategorijo 

uvršča: slab fonematski sluh, nespretnost govoril, slab govorni vzor, otroški govor, 

zapuščenost, dvojezičnost, zaostajanje v intelektualnem razvoju). 

Hočevar Boltežar (2008) pa organske vzroke razdeli v podskupini ter vzroke za moteno 

artikulacijo deli med: 

 centralne (okvara CŽS zaradi poškodbe, vnetja, tumorja idr.); 

 periferne, ki so lahko prirojene anomalije oz. posebnosti, posledice poškodb, 

posledice kirurških posegov, okvare oživčenja in okvare sluha (malokluzije: 

frontalno odprti griz, incizalni previs, križni griz in vrzel med zobmi/diastema; 

motorična nespretnost artikulacijskih organov, slabši sluh; 

 funkcionalne – takrat, ko je anatomska zgradba artikulacijskih organov in njihovo 

delovanje normalo, opazni pa so odkloni v otrokovi izreki (slab govorni vzor, 

otroški govor, prehiter/prepočasen govor odrasle osebe). 
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Dislalija predstavlja izključno motnjo izgovora glasov, pri kateri so ostale jezikovne 

komponente (leksika in slovnica) razvite v skladu s pričakovanji, kar pomeni, da sta 

nezadostno razvit govor in dislalija dve različni motnji, pravi Golubović (2007). Fonološke 

motnje in razvojne napake v artikulaciji glasov (dislalije) se razlikujejo na osnovi 

produkcije glasov in velikosti besednjaka, kar pomeni, da dislalij, za razliko od fonoloških 

motenj, obsegajo motnje govorne produkcije (cel proces produkcije govora od osnovne 

reprezentacije do fonoloških pravil, ki proizvedejo osnovne foneme govora), tako da lahko 

otrok govori neartikulirano, ne pa nefonološko (Shiberg & Kwiatkowski, 1982, v 

Golubović, 2007), kar pomeni da lahko nekdo napačno artikulira glasove, ne da bi jih 

napačno dekodiral.  

ASHA (2011) znotraj otroških govornih in jezikovnih motenj obravnava tudi govorne 

glasovne motnje, pri katerih loči motnjo artikulacije od fonološke motnje. Golubovićeva 

(2007) je dodobra razdela področje »težav z izgovorom glasov« (kar pomeni, da se glasovi 

ne producirajo pravilno, ker niso uporabljeni pravilno).  

Poznamo tri vrste »težav z izgovorom glasov«: artikulacijske (fonetske) motnje, fonološke 

(fonemske) motnje in mešane (fonemske in fonetske) motnje.  

Artikulacijske motnje 

Artikulacija je proces, pri katerem se formirajo glasovi, zlogi in besede takrat, ko organi za 

artikulacijo spremenijo namestitev (Golubović, 2007). Golubović (2007) nadaljuje, da so 

artikulacijske (fonetske) motnje nanašajo na motnje pri produkciji (fizična karakteristika) 

izgovorjenih glasov. Težave so na fonetskem nivoju, v izgovorjavi posameznih glasov 

(konsonantov/soglasnikov ali vokalov/samoglasnikov), na način, da se ne razume, kaj je 

otrok želel povedati (prav tam). Artikulacijske motnje lahko imenujemo tudi funkcionalne 

(navezujejo se na otroke in odrasle) govorne motnje, saj vzroke za motnjo v večini 

primerov niso znani (prav tam). Otroci z artikulacijsko motnjo razlikujejo glasove med 

seboj, a jih niso sposobni motorično izvesti (ne vedo, kam postaviti govorila za izvedbo 

določenega glasu). ASHA (1997-2013) navaja, da se motnja artikulacije nanašajo na 

problem tvorjenja glasov. Glas je lahko zamenjan, odvzet, dodan ali spremenjen, kar 

povzroči težave pri poslušalcu. Artikulacijsko motnjo imajo tisti otroci, ki prenesejo 
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neustrezen vzorec napake (npr. brisanje nenaglašenega zloga: ['na:na] namesto [ba'na:na]) 

v obdobje, kjer bi le-ta moral biti že odpravljen.
20

 

Fonološke motnje 

Fonološke motnje se nanašajo na težave na fonemskem nivoju (v možganih – 

reprezentacije/predstave) in se opisujejo kot težave na jezikovnem ali/in kognitivnem 

nivoju (Golubović, 2007). Gre za skupino jezikovnih motenj, ki se nanašajo na sposobnost 

razumevanja govora do četrtega leta starosti (razvojne fonološke motnje), v določenih 

primerih se lahko kaže to tudi kasneje na sposobnostih govorjenja in branja (prav tam). 

Otrok pri govoru uporablja nepravilni obliko realizacije jezika, ki se kaže v uporabi 

neustreznih vzorcev v izgovoru in govoru nasploh (prav tam). Otroci imajo težave tudi v 

organizaciji izgovora in razlikovanju glasov/fonemov (prav tam). ASHA (1997-2013) 

navaja, da pride do motnje fonoloških procesov zaradi rabe vzorca glasovnih napak, npr. 

zamenjava vseh zadnjih glasov s sprednjimi.
21

 Fonološke motnje vključujejo motnje na 

področju učenja, uporabe glasov v govorjenju, branju in črkovanju (prav tam). Golubović 

(2007) še dodaja, da se lahko fonološke motnje kažejo še v povezavi z drugimi 

komunikacijskimi motnjami, kot so jecljanje, specifične jezikovne težave ali razvojna 

verbalna apraksija. Trije nivoji, na katerih se pojavijo težave, so (Golubović, 2007): 

 način, na katerem je glas percepiran (zaznan); 

 način, na katerem je otrok dejansko izgovoril glas in 

 pravila v procesiranju glasov (fonotaktika. 

Mešane motnje 

Gre za motnje, ki segajo tako na fonetski (artikulacija) in fonemski (fonologija) nivo.  

Obstaja še veliko drugih razvrstitev govornih motenj po kategorijah. Eno izmed 

pomembnih je dodala tudi Dodd (2005): 

 artikulacijska motnja: gre za težave pri fizični produkciji glasov (težave pri 

namestitvi govoril) in se navezujejo na posamezni fonem; prevalenca je od 3-14%. 

 fonološki zaostanek: gre za tipične razvojne vzorce v govoru, ki pa so značilni za 

mlajše otroke, npr. palatalizacija; če se ti vzorci ohranijo, gre za fonološki 

zaostanek; prevalenca je 47-65%. 

                                                           
20

 http://www.asha.org/public/speech/disorders/SpeechSoundDisorders.htm 
21

 http://www.asha.org/public/speech/disorders/SpeechSoundDisorders.htm  
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 konsistentna fonološka motnja: vzorci napak, ki se pojavljajo v govoru, niso 

razvojni, saj jih ni mogoče najti pri mlajših otrocih; vzorci so sicer konsistentni, kar 

pomeni, da jih otrok izgovarja vednjo na enak način, npr. gol → dol – otrok vedno 

zamenja isti glas z določenim; prevalenca je 12-29%; 

 nekonsistentna fonološka motnja: vzorci niso razvojni, niti niso konsistentni 

(netipične vzorce otrok rabi enkrat tako, drugič drugače, npr.  gol  → 

 kol / hol / vol …); variabilnost je 40%, kar pomeni da pri poimenovanju isto 

besedo različno izgovori; prevalenca je 9-18%.  

Artikulacijska motnja fonetska motnja 

efektorni sistem (respiratorni, 

rezonantni, fonatorni, 

artikulatorni mehanizmi) 

Fonološka motnja fonemska motnja Wernikovo področje (area) 

Dizartrija 
paraliza in/ali pareza govorne 

muskulature 

zgornji in spodnji motorični 

nevron in mali možgani 

Govorna apraksija 

težka okvara motornega 

planiranja in programiranja 

artikulacijskih gibov, ki so 

potrebni za izvedbo glasov; 

deficiti v selekciji, 

programiranju in izgovarjanju 

govornih glasov 

Brokovo področje (area) 

Tabela 6: Diferencialna diagnoza artikulacijskih motenj-dislalia, fonološke motnje, dizartrija in 

govorna (verbalna) apraksija (Golubović, 2007, str. 298). 

Če se napačen izgovor pojavi po tem, ko bi že moral izzveneti, to pomeni, da je treba 

poiskati pomoč logopeda. Poleg tega pa starostna meja in oblika (stopnja) napake 

(opustitev glasov, zamenjava z drugimi glasovi in napačen izgovor) niso edini kriterij za 

oceno napačnega izgovora: pomembno je pri katerih glasovih se pojavljajo težave oz. 

kateri glasovi so težavni. (Škarić, 1988) 
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3. TRANSKRIPCIJA 

Transkripcija pomeni v lingvističnem smislu pomeni zapis črk, znakov s črkami, znaki 

drugačnega sistema, medtem ko fonetična (fonetska) transkripcija pomeni zapis simbola 

(črke), ki jo glas zaznamuje.
22

 Fonetska transkripcija (ang. Phonetic transcription ali 

phonetic notation) je vizualna reprezentacija govorjenih glasov (fonov).
23

  Ladefoged in 

Johnson (2011) pravita, da je fonetska transkripcija uporabno »orodje«, ki ga fonetiki 

uporabljajo za zapisovanje govora. S pomočjo zapisa govora lahko ugotovimo specifike v 

posameznem jeziku. Prav tako pa lahko pri zapisu otrokovega govora ugotovimo, ali so 

prisotni vzorci napak, fonološki procesi ali katere druge posebnosti v izgovorjavi.  

Fonetsko transkripcijo beleži fonetska abeceda, International  Phonetic Alphabet (IPA, 

2005), ki predstavlja abesedni sistem ponetskega zapisa, primano osnovan na latinski 

abecedi. Določena je bila s strani International Phonetic Association, kot standardizirana 

reprezentacija glasov oralnega jezika, uporabljajo pa jo leksikografi, študenti in učitelji 

tujih jezikov, lingvisti, logopedi, pevci, igralci idr. IPA je oblikovana na način, da 

predstavi tiste kvalitete govora, ki so različne v oralnem jeziku: fonemi, intonacija, ločitev 

od besede in zloga. Da bi predstavili dodatne kvalitete govora, kot so škripanje z zobmi, 

seslanje in glasove, ki so izgovorjeni pri razcepih, obstaja dodaten nabor simbolov, ki jih 

pravimo Extensions to the IPA. IPA simboli so oblikovani kot en ali več elementov dveh 

osnovnih delov: črka in diakritični znak. Če navedem primer: črka (t) je lahko 

transkribirana kot samostojna črka  t  ali z dodatnim diakritičnim znakom  t 
 ], odvisno od 

natančnosti tistega, ki govor zapisuje. Poševnice (/) so pogosto uporavljene, za 

individualno spošno ali fonemsko transkripcijo; če je /t/ manj specifičen, se lahko nanaša 

na  t 
 ] ali [t], odvisno od konteksta in jezika. Velikokrat so črke ali diakritični znaki dodani, 

odvzeti ali spremenjeni z IPA. V zadnji spremembi IPA iz leta 2005, najdemo 107 črk in 

52 diakritičnih znakov ter 4 prozodične znake.  

  

                                                           
22

 http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D79785 
23

 http://en.wikipedia.org/wiki/Phonetic_transcription 
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Spodaj je IPA tabela simbolov za soglasnike. V zgornji vrstici je napisano mesto 

artikulacije, v prvem stolpcu pa način artikulacije. 

 

Slovenski prevod IPA tabele (konsonanti/soglasniki): 

  Mesto artikulacije 

 

 
labialno koronalno dorzalno 

radik

alno 

laring

alno 
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Zaporniki p b  t d ʈ ɖ c ɟ k g q ɢ   ʔ  

Nosniki m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ   

Zatresen glas ʙ  r    ʀ   

Glas z 

dotikom 
 ѵ ɾ ɽ      

Priporniki ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ҫ ʝ x ɣ χ  ʁ ћ ʕ h ɦ 

Lateralni 

pripornik 
  ɬ ɮ       

Aproksimant
24

 
 ʋ ɹ ɻ j ɰ    

Lateralni 

aproksimant 
  l ɭ ʎ ʟ    

Tabela 8: Slovenski prevod tabele IPA. 

                                                           
24

 Aproksimant je glas oblikovan/izgovorjen z zožano odprtino. 

Tabela 7: Tabela IPA simbolov (http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/IPA_chart_(C)2005.pdf). 
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Naslednja tabela (9), ki je poleg osnovne tabele IPA, predstavlja diakritične znake (ang. 

diacritisc), ki dopolnjujejo simbol (črko) in so lahko nameščeni nad simbolom (črko), pod 

simbolom (črko) ali neposredno zraven simbola (črke) za glas.  

V nadaljevanju (spodaj) sledi prevod diakritičnih znakov v slovenščino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9: Tabela diakritičnih znakov (http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/IPA_chart_(C)2005.pdf). 

Tabela 10: Slovenski prevod tabele diakritičnih znakov. 
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Zraven osnovnih tabel (7, 8, 9, 10), obstaja še dodatna tabela (11 in 12) 

konsonantov/soglasnikov (consonsant, non_pulmonic), tabela vokalov/samoglasnikov 

(vowels), tabela višine in naglasa (tones and word accents level contour) ter tabela drugih 

simbolov (other symbols) in tebela suprasegmentalnih značilnosti (suprasegmentals). 

Naslednja tabela (spodaj) predstavlja druge simbole: 

 

Za lažje razumevanje sledi spodaj še prevod tabele drugih simbolov: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 11: Tabela drugih simbolov (http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/IPA_chart_(C)2005.pdf). 

Tabela 12: Slovenski prevod tabele drugih simbolov. 
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Glede na to, da bo obdelava podatkov, ki sem jih pridobila v raziskavi, potekala na osnovi 

nelinearne fonologije, navajam še tabelo suprasegmentalnih znakov, ki so pomembni pri 

analizi zaradi specifik mariborskega pogovornega jezika. Spodaj sta tabeli (13 in 14). 

Zgornja je v izvirniku, spodnja pa je slovenski prevod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Tabela 13: Tabela suprasegmentalnih simbolov   (http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/IPA_chart_(C)2005.pdf). 

Tabela 14: Slovenski prevod tabele suprasegmentalnih simbolov. 
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Za lažje razumevanje IPA, prilagam sliko, ki prikazuje postavitev govoril oz. mesto 

artikulacije. S pomočjo tega si lažje predstavljamo, kaj se dogaja v ustni votlini in katere 

glasove uporabljamo pri transkripciji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slika 7: Neuralna konfiguracija vokalnega trakta (Laver, 2010). 

V empiričnem delu sem se, na nivoju besed, osredotočila na razumljivost, pravilnost in 

ujemanje in ta področja opredelila. Ralizacija besed se pri otrocih razlikuje v pravilnosti, 

fonološki kompleksnosti in razumljivosti (Ingram, 2001). Prav zaradi tega sem se odločila 

za te vrste analiz. Če bi želeli govor podrobneje analizirati, bi uporabili naslednja področja 

ujemanja celotne besede ali WWM (ang. Whole-Word Matching) (Ingram, 2001):  

 pravilnost celotne besede (ang. Whole-Word Correctness) pomeni določanje 

pravilnosti, ki temelji na transkripciji; če je otrokova izgovorjava popolnoma 

primerljiva z izgovorjavo odlrselga, se oceni z 1. točko, sicer z 0; nato seštejemo 

vrednosti pravilnih besed in jih delimo s številom vseh besed; tako dobimo odstotek 

pravilnosti oz. PWW (ang. Proportion of Whole Word Correct); 

 zahtevnost in bližina celotne besede (ang. Whole-Word Complexity in Whole-Word 

Proximity) se osredotoča na področje segmenta, zloga, fonotaktike in kombinacije 

teh treh z besedo; glavni poudarek je na pravilno izgovorjenem segmentu v besedi 

(1 točka) in pravilno izgovorjenem konsonantu/soglasniku v segmentu (dodatna 

točka); s številom segmentov se podaljšujejo besede in postajajo vedno bolj 

USTNICE 

DLESNI 

TRDO NEBO  MEHKO NEBO 

JEZIK 

konica 

telo 

koren 

ŽRELO 
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zahtevne; točke, ki jih je otrok dobil, delimo s številom točk, ki so za skupino besed 

že vnaprej določene (npr. 75 točk za 25 besed) in dobimo fonološki pomen dolžine 

izjave (ang. PMLU – Phonological Mean Length of Utterance); 

 razumljivost celotne besede (Whole-Word Intelligibility) pomeni čim večja bližina 

oz. ujemanje otrokove izgovorjave besede z odraslo; 

 variabilnost celotne besede (Whole-Word Variability) pomeni, da otrok, določeno 

besedo zmeraj enako izreče, dobi 1. točko, sicer 0 točk.   
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4. PROBLEM  

V Sloveniji še ne obstaja obširnejša raziskava, ki bi se osredotočala na fonološke procese 

pri predšolskih otrocih, kar posledično pomeni, da še nimamo (standardiziranih) razvojnih 

fonoloških lestvic. Avtorji Bauman-Waengerl (2011), Merkel-Piccini (2001) ter Pena-

Brooks in Hegde (2000) navajajo tipe fonoloških procesov na nivoju zloga in besede. Prav 

tako še nimamo natančneje razdelanih norm za razvoj glasov v slovenskem jeziku. 

Določene norme sicer navajata Groblerjeva (1985) in Žnidaričeva (1993), vendar temeljijo 

na tujih študijah. 

S problematiko razvoja glasov se je ukvarjala Globačnikova (1999) in v ta namen 

oblikovala test Ocene artikulacije govora, ki se osredotoča zgolj na artikulacijo. Kasneje je 

to problematiko v sklopu mednarodnega projekta Cross-Linguistic study of protracted 

phonological (speech) development in children, pod okriljem prof. J. P. Stemberger-ja, 

profesorja na UBC Department of Linguistic na University of British Columbia, prof. M.B. 

Bernhardt, profesorico na UBC School of Audiology and Speech Sciences na University of 

British Columbia ter v sodelovanju s slovenskimi strokovnjaki na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani, dr. M. Ozbičevo, dr. D. Kogovškovo in dr. S. Koširjem, v svojem diplomskem 

delu Fonološki razvoj otrok med 3. in 7. letom starosti (transkripcija govora) temeljito 

obdelala in razširila Mojca Muznik (2012). Poglobila v dogajanje na fonološki ravni ter na 

pojavljanje fonoloških procesov otrok iz osrednjega slovenskega prostora.  

Golubović (2007) in Grobler (1985) se osredotočata na področje govornih, jezikovnih in 

fonoloških motenj, do katerih prihaja zaradi različnih vzrokov. Razlikovanje med temi 

motnjami je pomembno za nadaljnjo analizo. Prav tako je za obdelavo podatkov 

pomembno razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na razvoj govora, ki jih navaja Žnidarič 

(1993). 

V raziskavi sem se sprva osredotočila na realizacijo besed, fonemov in skupine fonemov 

(soglasniški sklopi). S pomočjo literature avtoric Valh Lopertove (2005) in Zorkove (1995) 

sem dobila vpogled v realizacijo besed in fonemov glede na specifike mariborskega 

govora. Specifike sem primerjala s knjižno slovenščino v Slovenski slovnici, avtorja 

Toporišiča (2000). Soglasniške sklope, ki so ustrezni in se rabijo v slovenščini, sem 

poiskala v literaturi avtorice Srebot Rejec (1975) in avtorja Unuka (2003). Raziskala sem 

tudi fonološke procese, ki se pojavljajo v govoru ter se osredotočila na kvaliteto besed na 

nelinearni ravni, kar pomeni, da me je zanimalo součinkovanje posameznih soglasnikov in 
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soglasniških sklopov na izgovorjavo – kaj se dogaja v fonološkem in govornem razvoju 

otrok starih med 2. letom in 5. meseci in 5. letom in 7. meseci 
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5. CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilj raziskave je fonetska in fonemska analiza produkcije govora otrok, ki so stari med 2 

leti in 5 mesecev in 5 let ter 7 mesecev. V nadaljevanju je cilj tudi analiza fonološkega 

razvoja s pomočjo transkripcije (zapisa govora) in ugotavljanje specifik mariborskega 

govora v primerjavi s knjižno slovenščino. 

Namen je pridobiti vpogled v: 

 pravilno realizacijo besede (vpliv mariborskega govora); 

 fonološke procese na besednem in glasovnem nivoju; 

 izgovorjavo posameznih glasov, predvsem kompleksnejših - soglasnikov in 

soglasniških sklopov.  

Opredeliti želim: 

 kako se fonemi oz. skupine fonemov razvijajo; 

 kakšen učinek ima določen fonem na sosednje foneme v besedi in 

 kateri so razvojni vzorci govora.  

Na besednem nivoju me zanima, ali je beseda, ki jo otrok izgovori, popolna in se ujema z 

izgovorjavo odraslega. Zanima me je ali otrok drugače naglasi ali obrne zlog (na kakšen 

način to stori) ali izpusti del besede (kateri je ta del). 

Na glasovnem nivoju me zanima, ali so glasovi v besedi izgovorjeni pravilno ali ne ter kje 

se napake pojavijo (zamenjava, izpust, popačenje). V primeru zamenjave glasu, me 

zanima, s katerimi glasovi najpogosteje nadomestijo tarčni fonem, v primeru izpusta, kateri 

so kritični glasovi, ki jih otrok najpogosteje izpušča ter v primeru popačenja (distorzije), 

kateri glasovi so najpogosteje popačeni in kako.  

Zanima me ali pride na besednem in glasovnem nivoju do napačne izreke oz. zamenjave, 

izpusta, popačenja glasu zaradi vpliva mariborskega jezikovnega okolja ali drugih 

dejavnikov. 

Prav tako me zanimajo fonološki procesi z vidika nelinearne fonologije, ki daje večji 

poudarek naglasu in dolžini besede, strukturi zloga ter soodvisnosti fonemov v zlogu oz. 

besedi. Nelinearna fonologija omogoča tudi vpogled v vzorce, ki vplivajo na večje 

fonološke enote, prisotnost, tipologija in pogostost pojavljanja fonoloških procesov.  
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5.1 Raziskovalna vprašanja 

Glede na zastavljen cilj sem oblikovala naslednja raziskovalja vprašanja: 

V1: Ali jezikovno (mariborsko) okolje otroka vpliva na različno naglaševanje (realizacijo) 

besed? 

V2: Ali se razumljivost, pravilnost in ujemanje tarčne besede z leti izboljšujejo? 

V3: Ali mlajši otroci realizirajo foneme drugače kot starejši? 

V4: Ali mlajši otroci uporabljajo več različnih fonoloških procesov kot starejši? 

V5: Kateri fonološki procesi se najpogosteje pojavljajo v posamezni starostni skupini otrok 

(od 2;5 do 3;5 let, od 3;6 do 4;6 let in od 4;7 – 5;7 let)? 

V6: Kakšen je razvoj fonemov slovenskega jezika? 

V7: Kateri soglasniški sklopi predstavljajo največ težav otrokom? 
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6. METODOLOGIJA DELA 

6.1 Vzorec 

Vzorec je izbran glede na pokrajinsko govorno področje - Maribor. Vključeni so otroci, 

katerih starši so predhodno soglašali s sodelovanjem v raziskavi. 

Podatki so pridobljeni ob snemanju otrok iz dveh enot vrtca Jožice Flander v Mariboru. 

Posnetih je 70 otrok (70), ki so bili prvotno razdeljeni v tri starostne skupine, in sicer tiste, 

ki bodo so v letu 2012 dopolnili tri, štiri in pet let. Kasneje pa sem jih zaradi boljše 

preglednosti razdelila v tri starostne skupine tako, da so po spolu približno enakomerno 

razporejeni (35 deklic oz. 50% otrok in 35 dečkov oz. 50% otrok): 

 manj kot 2 leti in 5 mesecev: 2 otroka oz. 3% (1 deklica oz. 1,5% otrok, 1 deček oz. 

1,5% otrok) 

 2 leti in 5 mesecev do 3 leta in 5 mesecev: 18 otrok oz. 25% (6 deklic oz. 8% otrok, 

12 dečkov oz. 17% otrok) 

 3 leta in 6 mesecev do 4 leta in 6 mesecev: 22 otrok oz. 32% (13 deklic oz. 19% 

otrok, 9 dečkov oz. 13% otrok) 

 4 leta in 7 mesecev do 5 let in 7 mesecev: 26 otrok oz. 37% (14 deklic oz. 20% otrok, 

12 dečkov oz. 17% otrok) 

 več kot 5 let in 7 mesecev: 2 otroka oz. 3% (1 deklica oz. 1,5% otrok, 1 deček oz. 

1,5% otrok) 

Z reprezentativnostjo vzorca, sem izpolnila pogoj in razvrstila enako število otrok po spolu 

v posamezno starostno skupino. Nastale skupine so tri:  

 10 najmlajših otrok v starosti 2 leti in 5 mesecev do 3 leta in 5 mesecev: 5 deklic in 

5 dečkov, 

 10 otrok srednje starosti 3 leta in 6 mesecev do 4 leta in 6 mesecev: 5 deklic in 5 

dečkov, 

 10 najstarejših otrok 4 leta in 7 mesecev do 5 let in 7 mesecev: 5 deklic in 5 

dečkov. 

6.2 Spremenljivke 

Neodvisni spremenljivki sta spol in starost. 

Odvisne spremenljivke so: 
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 stopnja razumljivosti, pravilnosti in ujemanja celotne besede z odraslima govorcema 

((ang. WWM – Whole Word Matching), 

 stopnja ujemanja besede otroka iz osrednjeslovenskega govorečega območja z 

otrokom, ki govori mariborski pogovorni jezik, 

 realizacija fonemov, 

 realizacija soglasniških sklopov, 

 prisotnost fonoloških procesov. 

6.3 Način vrednotenja 

Merilo za natančno vrednotenje je bila razumljiva, pravilna izgovorjava tarčne besede oz. 

fonema. Od otroka sem namerč pričakovala, da je besedo na sliki poimenoval. Le-to sem 

zapisala in jo analizirala. Ko sem dobila rezultate pri raziskovanju določenega področja, 

sem jih obdelala, nato pa ocene posameznih besed, fonemov, soglasniških sklopov oz. 

fonoloških procesov seštela. Težila sem k temu, da je bila obdelava podatkov kar se da 

zaporedna. S tem sem dobila ustreznost podarkov. 

6.3.1 Vrednotenje odvisnih spremenljivk 

Vrednotila sem stopnjo razumljivosti, pravilnosti in ujemanja besed z odraslim govorcem 

(WWM), stopnja ujemanja besed otroka iz osrednjeslovenskega govorečega območja z 

otrokom, ki govori mariborski pogovorni jezik, realizacijo fonemov, realizacija 

soglasniških sklopov in prisotnost fonoloških procesov. Besede so vrednotene po 

naslednjih kriterijih: 

 Pod prvim kriterijem sem vrednotila razumljivost posamezne besede, ki jo otrok 

izgovori, kot celote. Če je bila beseda, ki jo je otrok izrekel, popolnoma razumljiva, 

ne glede na to, ali je bila beseda izrečena v pogovornem jeziku ali je otrok glas 

izpustil, ga nadomestil, popačil, besedo izgovoril kot pomanjševalnico. To sem 

ovrednotila z 1 točko. V primeru, da tarčne besede nisem razumela, sem jo 

ovrednotila z 0 točkami.  

 Drugi kriterij, ki sem ga vrednotila, je pravilnost besede. Z 1 točko sem ovrednotila 

besedo, ki je bila pravilna izgovorjena, kar pomeni vse besede, kjer je bil za cilj 

tarčna beseda, ne glede na fonološke procese ali artikulacijske napake. Če je bila 

beseda izgovorjena kot pomanjševalnice ali če je bila beseda nepravilna, je 

ovrednotena z 0 točkami.  
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 Tretji kriterij je vrednotil glasovno ujemanje celotne besede v mariborskem 

pogovornem jeziku (ang. WWM). Če je bila beseda, ki jo je izgovoril otrok 

popolnoma enako izgovorjena kot beseda, ki jo je izgovorila odrasla oseba brez 

govorno-jezikovnih napak v mariborskem pogovornem jeziku, sem to ovrednotila z 1 

točko. Kadar pa se je beseda razlikovala od tarčne besede, ki jo je izgovorila odrasla 

oseba (izpuščanje, zamenjava, popačenje glasu), sem to ovrednotila z 0 točkami. 

Ob poslušanju posnetkov sem naredila fonetsko transkripcijo govora posameznega otroka 

(in odraslega) in pri tem vrednotila ujemanje besed in ujemanje glasov. Če se je otrokov 

glas ujemal z glasom odraslega govorca mariborskega govora, sem ga ovrednotila z 1, kar 

pomeni ustrezno izrečen glas. V kolikor se je glas razlikoval, sem zapisala fon in v 

nadaljevanju določila za kateri fonološki proces gre. V zaključku sem iz celotne analize 

pregledala pojavljanje vseh fonoloških procesov, jih grupirala v skupine (isti fonološki 

proces v skupini ena (npr. nadomeščanje zadnjih glasov s sprednjimi), drug fonološki 

proces v skupini dva (npr. palatalizacija šumnikov) ipd.) ter jih razvrstila po pogostosti 

pojavljanja v posamezni starostni skupini in skupno. Tudi soglasniške sklope sem 

analizirala na enak način kot glasove, in sicer kateri fonološki procesi se pojavljajo. 

6.4 Statistična metoda 

Podatki so bili obdelani s pomočjo opisne statistike. S pomočjo le-te sem opisala 

značilnosti vzorca: starost, ujemanje v razumljivosti besed, ujemanje v pravilnosti besed, 

ujemanje celotne besede (WWM), porazdelitev ustreznosti naglasnega mesta v odvisnosti 

od starosti in spola, frekvenčna porazdelitev fonemov in razporeditev spremenljivk, število 

in vrsta fonoloških procesov, odstotki realizacije fonemov v odvisnosti od starosti.  

6.5 Instrumentarij 

Testni material, ki sem ga uporabljala za raziskovanje, je bil oblikovan leta 2010 na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani v sklopu mednarodnega projekta Cross-Linguistic 

study of protracted phonological (speech) development in children, pod okriljem prof. J. P. 

Stemberger-ja, profesorja na UBC Department of Linguistic na University of British 

Columbia, prof. M.B. Bernhardt, profesorico na UBC School of Audiology and Speech 

Sciences na University of British Columbia ter v sodelovanju s slovenskimi strokovnjaki 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, dr. M. Ozbičevo, dr. D. Kogovškovo in dr. S. Koširjem. 
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Test Fonološkega zavedanja sestavlja 101 beseda. Besede so prikazane na slikah, ki jih 

otrok (oz. odrasla oseba) v procesu raziskovanja, poimenuje. Besede so različne po dolžini 

in naglasnem mestu, razporejene pa so po kategorijah (semantičnih sklopih). Po dolžini so 

besede razdeljene v štiri skupine: 25 enozložnih, 49 dvozložnih, 20 trizložnih in 7 

štirizložnih besed. Glede naglasnega mesta, se besede delijo na tiste, ki imajo naglas na 

začetku, na sredini in na koncu besede. Vse enozložne besede imajo samo eno naglasno 

mesto, kar pomeni, da lahko rečemo, da ima 25 enozložnih besed naglas na začetku. Pri 

dvozložnih besedah, ki jih je 49, je lahko naglas na začetku ali na koncu besede. Na 

začetku besede ima naglas 42 besed, na koncu pa 6 dvozložnih besed. Pri trizložnih in 

štirizložnih besedah je lahko naglas na začetku, v sredini in na koncu. Na začetku ima 

naglas 5 besed, v sredini 22 besed, na koncu nič trizložnih in štirizložnih besed. Če 

seštejemo imamo 72 besed, ki imajo naglas na začetku besede, 22 besed, ki imajo naglas 

na sredini besede in 6 besed, ki imajo naglas na koncu besede. Soglasnikov je v besedah 

322, soglasniških sklopov pa je 39 (/bl/, /br/, /dr/, /dv/,  /gl/, /gn/, /gr/, /χl/, /χr/, /kl/, /km/, 

/kn/, /kr/, /lj/, /ln/, /mp/, /ml/, /mr/, /ng/, /pl/, /pr/, /rk/, /sl/, /sn/, /sp/, /sr/, /st/, /str/, /sv/, /šk/, 

/šp/, /šč/, /tl/, /tr/, /vl/, /vr/, /zdr/, /zg/, zv/). Ortografsko gledano najdemo v danih besedah 

140 zvočnikov, 126  nezvenečih nezvočnikov in 69 zvenečih nezvočnikov. Če gledamo z 

vidika izgovorjave besed v mariborskem pogovornem jeziku, najdemo 127 zvočnikov, 132 

nezvenečih nezvočnikov in 61 zvenečih nezvočnikov. Glede na mesto artikulacije lahko 

rečemo, da je v besedah 179 sprednjih glasov, 63 stranskih, 54 ustnih in 26 zazobnih 

glasov. Če pogledamo iz vidika načina artikulacije, je v besedah 108 ustnih zapornikov, 78 

pripornikov, 64 lateralnih/likvidnih soglasnikov, 24 zlitnikov, 40 nosnikov in  9 drsnikov. 

Besede so razporejene po naslednjih semantičnih sklopih: 

 barve: 3 besede (črn, rdeč,rumen) 

 del dneva: 1 beseda (noč) 

 deli telesa: 9 besed (glava, hrbet, jezik, nos, prst, roka, trebuh, usta, zob) 

 hiša, njena okolica in sestavni deli: 11 besed (grad, hiša, igrišče, ključi, kmetija, 

okno, peskovnik, streha, šola, tla, vrata) 

 hrana in pijača: 15 besed (banana, buča, fižol, hruška, jagoda, juha, klobasa, 

krompir, kruh, mleko, pomaranča, sladoled, sok, špageti, zajtrk)  

 osebe: 1 beseda (zdravnica) 

 padavine: 2 besedi (dež, sneg) 
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 pojmi: 10 besed (dva, dolg, nebo, plava, prazen, spi, suh, velik, zadaj, zgoraj)  

 predmeti: 32 besed (balon, blagajna, brisača, cesta, darilo, dim, drevo, gnezdo, 

gugalnica, gumb, hladilnik, knjiga, koš, list, mehurčki, metla, miza, nogavica, 

očala, postelja, sonce, srajca, steklenica, stol, svinčnik, šal, škarje, ura, zobna 

ščetka, zvezda, zvonec, žoga)  

 prevozna sredstva: 4 besede (avto, helikopter, vlak, voz)  

 živali: 13 besed (čebela, kenguru, lev, lisica, medved, mravlja, riba, slon, taca, 

tiger, veverica, žaba, žirafa) 

V testu bodo izbrane besede, ki so sistematično določene in ustrezajo določenim kriterijem 

uporabe. Ti so: 

1. besede naj bi izhajale iz otrokovega vsakdanjega besednjaka; 

2. možen je prikaz tarčne besede (s sliko); 

3. soglasniški sklopi so tipični za slovenščino. 

Ustrezajo pogojem mednarodne raziskave in s tem točno določenim soglasniškim sklopom 

ter daje možnost primerjanja z drugimi mednarodnimi študijami 
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Semantični 

sklop 

Ortografski 

zapis tarčne 

besede 

Zapis izgovorjave tarčne besede v 

mariborskem pokrajinsko pogovornem jeziku 

Zapis izgovorjave tarčne besede v 

slovenskem jeziku (centralna 

slovenščina; Muznik, 2012) 

Potek artikulacije 

B
A

R
V

E
 

črn ['tʃə:rn]; ['tʃə:ɾn]; ['tʃə:rni]; ['tʃə:ɾni] ['ʧə:rən]; ['ʧə:ɾən] 

Č – zadlesnišni pripornik 

R – vibrant 

N – dlesnični nosnik 

rdeč 
[ər'de:tʃ]; [əɾ'de:tʃ];  [ər'de:tʃi]; [əɾ'de:tʃi]; 

[ɛr'de:ʧ]; [ɛɾ'de:ʧ]; [ɛr'de:ʧi]; [ɛɾ'de:ʧi] 
[ə'rde:ʧ]; [ə'ɾde:ʧ] 

R – vibrant 

D – dlesnični zapornik 

Č – zadlesnični pripornik 

rumen 
[ru'mɛn]; [ɾu'mɛn];  [ru'mɛni]; [ɾu'mɛni]; 

['ʒu:ti] 
[ɾu'mɛ:n]; [ru'mɛ:n] 

R – vibrant 

M – ustnično-ustni nosnik 

N – dlesnični nosnik 

D
E

L
 

D
N

E
V

A
 

noč ['notʃ] ['noʧ] 
N – dlesnični nosnik 

Č – zadlesnični pripornik 

D
E

L
I 

T
E

L
E

S
A

 

glava* ['gla:va ] ['gla:va] 

G – mehkonebni zapornik* 

L – likvid* 

V – usntično-zobni pripornik 

hrbet ['xə:rbet]; ['xə:ɾbet] 
['xə:rbet]; ['xə:ɾbet]; ['xə:rbət] 

['xə:ɾbət] 

H – mehkonebni pripornik 

R – vibrant 

B – ustnično-ustni zapornik 

jezik ['jɛ:zik] ['jɛ:zik] 

J – drsnik 

Z – dlesnični pripornik 

K – mehkonebni zapornik 

nos ['no:s] ['nos] 
N – dlesnični nosik 

S – dlesnični pripornik 

prst ['pə:rst]; ['pə:ɾst] ['pə:rst]; ['pə:ɾst] 

P - ustnično-ustni zapornik 

R – vibrant 

S – dlesnični pripornik 

T – dlesnični zapornik 
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roka ['ro:ka]; ['ɾo:ka] ['rɔ:ka]; [ɾ ɔ:ka] 
R – vibrant 

K – mehkonebni zapornik 

trebuh* 
['trɛ:bux]; ['tɾɛ:bux]; [trɛ'bu:x]; [tɾɛ'bux]; 

['pa:ux] 
['tre:bux]; ['tɾe:bux] 

T – dlesnični zapornik* 

R – vibrant* 

B - ustnično-ustni zapornik 

H – mehkonebni pripornik 

usta ['u:sta]; ['u:stɛ] ['u:sta] 
S – dlesnični pripornik 

T – dlesnični zapornik 

zob  ['zop];  'zob ] ['zob];  'zob ]; ['zop] 
Z – dlesnični pripornik 

B - ustnično-ustni zapornik 

H
IŠ

A
, 
N

JE
N

A
 O

K
O

L
IC

A
 I

N
 S

E
S
T

A
V

N
I 

D
E

L
I 

grad* ['grat]; ['gɾat];  'grad ]; ['gɾad ] 
['grat]; ['gɾat];  'grad ]; ['gɾad ]; ['grad]; 

['gɾad] 

G – mehkonebni zapornik* 

R – vibrant* 

D – dlesnični zapornik 

hiša ['xi:ʃa] ['xi:ʃa] 
H – mehkonebni pripornik 

Š – zadlesnični pripornik 

igrišče* [i'gri:ʃʧe]; [i'gɾi:ʃʧe] [i'gri:ʃʧe]; [i'gɾi:ʃʧe] 

G – mehkonebni zapornik* 

R – vibrant* 

Š – zadlesnični pripornik 

Č – zadlesnični zlitnik 

ključi* ['klu:ʧi] ['kljuʧi] 

K – mehkonebni zapornik* 

L – likvid * 

J – drsnik(*) 

Č – zadlesnični zlitnik 

kmetija* [kmɛ'ti:ja] [kmɛ'ti:ja] 

K – mehkonebni zapornik* 

M - ustnično-ustni nosnik 

T – dlesnični zapornik 

J – drsnik 

okno ['o:kno]; ['o:kna] ['ɔ:knɔ] 
K – mehkonebni zapornik 

N – dlesnični nosnik 

peskovnik [pɛs'kɔ:ṷnik]; [pɛs'ka:ṷnik] [pɛ'skɔ:ṷnik]; [pə'skɔ:ṷnik] P - ustnično-ustni zapornik 
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S – dlesnični pripornik 

K – mehkonebni zapornik 

N – dlesnični nosnik 

K – mehkonebni zapornik 

streha* ['stre:xa]; ['stɾe:xa] ['stre:xa]; ['stɾe:xa] 

S – dlesnični pripornik* 

T – dlesnični zapornik* 

R – vibrant* 

H – mehkonebni pripornik 

šola ['ʃo:la] ['ʃo:la] 
Š – dlesnični pripornik 

L – likvid 

tla*  ['tla] ['tla] 
T – dlesnični zapornik* 

L – likvid * 

 
vrata* 

[vra:ta]; [vɾa:ta]; ['vra:tɛ]; [vɾa:tɛ]; ['ʋra:ta]; 

['ʋɾa:ta]; ['ʋra:tɛ]; ['ʋɾa:tɛ] 

[v'ɾa:ta]; [u'ɾa:ta]; [ʋ'ɾa:ta]; [v'ra:ta]; 

[u'ra:ta]; [ʋ'ra:ta] 

V – ustnični-zobni pripornik* 

R –vibrant* 

T – dlesnični zapornik 

 

H
R

A
N

A
 I

N
 P

IJ
A

Č
A

 

 banana [ba'na:na] [ba'na:na] 
B - ustnično-ustni zapornik 

N – dlesnični nosnik 

buča ['bu:tʃa]; ['ku:rbus]; ['ku:ɾbus] ['bu:ʧa] 
B - ustnično-ustni zapornik 

Č – dlesnični zlitnik 

fižol [fi'ʒo:ṷ]; [fi'ʒo:l]; [fi'ʒo:la]; [fi'ʒo:u]; [fi'ʒa:u] [fi'ʒo:ṷ] 

F – usnično-zobni pripornik 

Ž – zadlesnični pripornik 

L – likvid 

hruška* ['xru:ʃka]; ['xɾu:ʃka] ['xru:ʃka]; ['xɾu:ʃka] 

H – mehkonebni pripornik* 

R – vibrant* 

Š – zadlesnični pripornik 

K – mehkonebni zapornik 

jagoda ['ja:goda] ['ja:goda] 

J – drsnik 

G – mehkonebni zapornik 

D – dlesnični zapornik 

juha ['ju:xa]; ['ʒu:pa] ['ju:xa] J – drsnik 
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H – mehkonebni pripornik 

klobasa* [klo'ba:sa] [klɔ'ba:sa] 

K – mehkonebni zapornik* 

L – likvid * 

B - ustnično-ustni zapornik 

S – dlesnični pripornik 

krompir* [krom'pi:r]; [krom'pi:ɾ]; [kɾom'pi:r]; [kɾom'pi:ɾ] 
[krɔm'pi:r]; [krɔm'pi:ɾ]; [kɾɔm'pi:r]; 

[kɾɔm'pi:ɾ] 

K – mehkonebni zapornik* 

M - ustnično-ustni nosnik 

P - ustnično-ustni zapornik 

R – vibrant* 

kruh* ['krux]; ['kɾux] ['krux]; ['kɾux] 

K – mehkonebni zapornik* 

R – vibrant* 

H – mehkonebni pripornik 

mleko* ['mle:ko] ['mle:kɔ] 

M - ustnično-ustni nosnik* 

L – likvid * 

K – mehkonebni zapornik 

pomaranča [poma'ra:nʧa]; [poma'ɾa:nʧa] [poma'ra:nʧa]; [poma'ɾa:nʧa] 

P –  ustnično-ustni  zapornik 

M –  ustnično-ustni  nosnik 

R – vibrant 

N –  dlesnični nosnik 

Č – zadlesnični zlitnik 

sladoled* ['sla:dolet];  'sla:doled ] ['sla:doled];  'sla:doled ]; ['sla:dolet] 

S – dlesnični pripornik* 

L – likvid * 

D – dlesnični zapornik 

sok ['sok] ['sok] 
S – dlesnični pripornik 

K – mehkonebni zapornik 

špageti* [ʃpa'ge:ti] [ʃpa'ge:ti] 

Š – zadlesnični pripornik* 

P – ustnično-ustni zapornik* 

G – mehkonebni zapornik 

T – dlesnišni zapornik 
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zajtrk* 
['za:jtərk]; ['za:jtəɾk]; ['za:jtɛrk]; ['za:jtɛɾk]; 

['za:itərk]; [f'ru:ʃtik] 
 'za:i tərk];  'za:i təɾk] 

Z – dlesnični pripornik 

J – drsnik 

T – dlesnični zapornik 

R – vibrant* 

K – mehkonebni zapornik* 

O
S
E

B
E

 

zdravnica* [zdrau'ni:ʦa]; [zdɾau'ni:ʦa] [zdrau'ni:ʦa]; [zdɾau'ni:ʦa] 

Z – dlesnični pripornik* 

D – dlesnični zapornik* 

R – vibrant* 

V – ustnično-zobni  pripornik 

N – dlesnični nosnik 

C – dlesnični zlitnik 

P
A

D
A

V
IN

E
 dež ['dɛ:ʒ ]; ['dɛ:ʃ] ['dəʒ]; ['dəʒ ]; ['dəʃ] 

D – dlesnični zapornik 

Ž – zadlesnični pripornik 

sneg*  ['snek]; ['sneg ] ['sneg];  'sneg ]; ['snek] 

S – dlesnični pripornik* 

N – dlesnični nosnik* 

G – mehkonebni zapornik 

P
O

JM
I 

dva* ['dva:]; ['dʋa] ['dʋa]; ['dva] 
D – dlesnični zapornik* 

V – ustnično-nebni pripornik* 

dolg ['do:uk]; ['da:uk ];  'do:ukʰ ; ['do:ugi]; ['da:ugi] 
['do:uk];  'do:ukʰ ;  ['do:ug];  'do:ug˳ ; 

['do:ux] 

D – dlesnični zapornik 

G – mehkonebni zapornik 

nebo [nɛ'bo:] [nɛ'bo:] 
N – dlesnični nosnik 

B –  ustnično-ustni zapornik 

plava* ['pla:va] ['pla:va] 

P – ustnično-ustni zapornik* 

L – likvid * 

V – ustnično-nebni pripornik 

prazen* 
['pra:zn]; ['pɾa:zn]; ['pra:zen]; ['pɾa:zen]; 

['pra:zni]; ['pɾa:zni] 
['pra:zen]; ['pɾa:zen] 

P – ustnično-ustni zapornik* 

R – vibrant* 

Z – dlesnični pripornik 

N – dlesnični nosnik 

spi* ['spi] ['spi] S – dlesnični pripornik* 
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P – ustnično-ustni zapornik* 

suh ['sux]; ['su:xi] ['sux] 
S – dlesnični zapornik 

H – mehkonebni pripornik 

velik ['vɛ:lik]; [vɛ'li:ki]; ['və:lki] ['vɛ:lik]; ['vɛ:lək] 

V – usntično-nebni pripornik 

L – likvid 

K – mehkonebni zapornik 

zadaj ['za:dai]; ['za:daj]; ['za:di]  'za:dai ] 

Z – dlesnični pripornik 

D – dlesnični zapornik 

J – drsnik 

zgoraj* 
['zgo:rai]; ['zgo:ɾai]; [go:ri]; [go:ɾi]; [zgo:raj]; 

['zgo:ɾaj] 
['zgo:rai ]; ['zgo:ɾai ] 

Z – dlesnični pripornik* 

G – mehkonebni zapornik* 

R – vibrant 

J - drsnik 

P
R

E
D

M
E

T
I 

balon [ba'lo:n] [ba'lo:n] 

 B – ustnično-ustni zapornik 

L – likvid 

N  -dlesnični nosnik 

blagajna* [bla'ga:ina]; [bla'ga:jna]; ['ka:sa]  bla'ga:i na] 

B – ustnično-ustni zapornik* 

L – likvid * 

G – mehkonebni zapornik 

J – drsnik 

N – dlesnični nosnik 

brisača* [bri'sa:ʧa]; [bɾi'sa:ʧa] [bri'sa:ʧa]; [bɾi'sa:ʧa] 

B – ustnično-ustni zapornik* 

R – vibrant* 

S – dlesnični priponik 

Č – zadlesnični zlitnik 

cesta* ['ʦe:sta] ['ʦe:sta] 

C – dlesnični zlitnik 

S – dlesnični pripornik* 

T – dlesnični zapornik* 

darilo [da'ri:lo]; [da'ɾi:lo] [da'ri:lo]; [da'ɾi:lo] 
D – dlesnični zapornik 

R – vibrant 
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L – likvid 

dim ['di:m] ['di:m] 
D – dlesnični zapornik 

M – ustnično-ustni nosnik 

drevo* [drɛ'vo:]; [dɾɛ'vo:]; ['dre:va]; ['dɾe:va] 
[drɛ'vo:]; [dɾɛ'vo:] 

 

D – dlesnični zapornik* 

R – vibrant* 

V – ustnično-zobni pripornik 

gnezdo* ['gne:zdo]; ['gne:zda] ['gne:zdo] 

G – mehkonebni zapornik* 

N – dlesnični nosnik* 

Z – dlesnični pripornik 

D – dlesnični zapornik 

gugalnica* [gu'ga:lniʦa];  gu'ga:lŋca  [gu'ga:lniʦa] 

G – mehkonebni zapornik 

L – likvid * 

N – dlesnični nosnik* 

C – dlesnični zlitnik 

gumb*  'gu:mb ]; ['gu:mp] ['gu:mb];  'gu:mb ]; ['gu:mp] 

G – mehkonebni zapornik 

M – ustnično-ustni nosnik* 

B – ustnično-ustni zapornik* 

hladilnik* [xla'di:lnik] [xla'di:lnik] 

H – mehkonebni pripornik* 

L – likvid * 

D – dlesnični zapornik 

N – dlesnični nosnik 

K – mehkonebni zapornik 

knjiga* ['kɲi:ga]; ['kni:ga] ['kɲi:ga] 

K – mehkonebni zapornik* 

N – dlesnični nosnik* 

J – drsnik(*) 

G – mehkonebni zapornik 

koš [ 'ko:ʃ] ['kɔʃ] 
K – mehkonebni zapornik 

Š – zadlesnični pripornik 

list* ['li:st] ['list] 
L – likvid 

S – dlesnični pripornik* 
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T – dlesnični zapornik* 

mehurčki [mɛ'xu:rʧki]; [mɛ'xu:ɾʧki] [mɛ'xu:rʧki]; [mɛ'xu:ɾʧki] 

M – ustnično-ustni nosnik 

H – mehkonebni pripornik 

R – vibrant 

Č – zadlesnični zlitnik 

K – mehkonebni zapornik 

metla ['mɛ:tla] ['mɛ:tla] 

M – ustnično-ustni nosnik 

T – dlesnični zapornik 

L – likvid 

miza ['mi:za] ['mi:za] 
M – usnični-ustni nosnik 

Z – dlesnični pripornik 

nogavica [noga'vi:tsa]; ['ʃ'tu:ŋfe ; ['zo:kn] [noga'vi:ʦa] 

N – dlesnični nosnik 

G – mehkonebni zapornik 

V – ustnično-zobni pripornik 

C – dlesnični zlitnik 

očala [o'ʧa:la]; [o'ʧa:lɛ] 
[o'ʧa:la] 

 

Č – zadlesnični zlitnik 

L – likvid 

postelja* 
['po:stɛlja]; ['po:sla]; ['po:stla]; ['po:jsla]; 

['po:jstla]; ['po:isla]; ['po:istla]  
['po:stelja]; ['po:jsla]; ['po:jstla] 

P – ustnično-ustni zapornik 

S – dlesnični pripornik 

T – dlesnični zapornik 

L – likvid * 

J – drsnik* 

sonce ['so:nʦe] ['so:nʦe] 

S – dlesnični pripornik 

N – dlesnični nosnik 

C – dlesnični zlitnik 

srajca* ['sra:iʦa]; ['sɾa:iʦa]; [sɾa:jʦa]; [sra:jʦa]  'sra:i ʦa]; ['sɾa:i ʦa] 

S – dlesnični pripornik* 

R – vibrant* 

J – drsnik 

C – dlesnični zlitnik 
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steklenica* [stɛklɛ'ni:ʦa]; ['fla:ʃa] [stɛklɛ'ni:ʦa] 

S – dlesnični pripornik* 

T – dlesnični zapornik* 

K – mehkonebni zapornik* 

L – likvid * 

N – dlesnični nosnik 

C – dlesnični zlitnik 

stol* ['sto:l]  'sto:u ] 

S – dlesnični pripornik* 

T – dlesnični zapornik* 

L – likvid 

svinčnik* ['svi:nʧnik]; ['sɸi:nʧnik] ['svi:nʧnik] 

S – dlesnični pripornik* 

V – ustnično-zobni pripornik* 

N – dlesnični nosnik 

Č – zadlesnični zlitnik 

K – mehkonebni zapornik 

šal ['ʃal] ['ʃal] 
Š – zadlesnični pripornik 

L – likvid 

škarje* ['ʃka:rje]; ['ʃka:ɾje] ['ʃka:rje]; ['ʃka:ɾje] 

Š – zadlesnični pripornik* 

K – mehkonebni zapornik* 

R – vibrant 

J – drsnik 

ura ['u:ra]; ['u:ɾa] ['u:ra]; ['u:ɾa] R – vibrant 

zobna ščetka* [,zo:bna 'ʃʧe:tka] [,zo:bna 'ʃʧe:tka] 

Z – dlesnični pripornik 

B – ustnično-ustni zapornik 

N – dlesnični nosnik 

Š – zadlesnični pripornik* 

Č – zadlesnični zlitnik* 

T – dlesnični zapornik 

K – mehkonebni zapornik 

zvezda* ['zve:zda] ['zve:zda] 
Z – dlesnični pripornik* 

V – ustnično-zobni pripornik* 
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D – dlesnični zapornik 

zvonec* ['zvo:nɛʦ] ['zvɔ:neʦ]; ['zvɔ:nəʦ] 

Z – dlesnični pripornik* 

V – ustnično-zobni pripornik* 

N – dlesnični nosnik 

C – dlesnični zlitnik 

žoga ['ʒo:ga] ['ʒɔ:ga] 
Ž – zadlesnični pripornik 

G – mehkonebni zapornik 

P
R

E
V

O
Z

N
O

 S
R

E
D

S
T

V
O

 

avto  'a:u to]  'a:u to] T – dlesnični zapornik 

helikopter [xɛli'ko:ptɛr]; [xɛli'ko:ptɛɾ] [xɛli'ko:ptər]; [xɛli'ko:ptəɾ] 

H – mehkonebni pripornik 

L – likvid 

K – mehkonebni zapornik 

P – ustnično-ustni zapornik 

T – dlesnični zapornik 

R – vibrant 

vlak*  'vla:kʰ ; ['vla:k]; ['ʋla:kʰ ; ['ʋla:k] ['vla:k]; [u'la:k]; ['ʋla:k] 

V – ustnično-zobni pripornik* 

L – likvid * 

K – mehkonebni zapornik 

voz ['vo:s]; ['vo:z ] ['vo:s];  'vo:z ]; ['voz] 
V – ustnično-zobni pripornik 

Z – dlesnični pripornik 

Ž
IV

A
L

I 

čebela [ʧɛ'be:la] [ʧɛ'be:la] ; [ʧə'be:la] 

Č – dlesnični zlitnik 

B – ustnično-ustni zapornik 

L – likvid 

kenguru* 
['ke:ŋguru ; ['ke:ŋguɾu]; ['ke:ŋgoru ; 

['ke:ŋgoɾu] 
[kɛngu'ru:]; [kɛngu'ɾu:] 

K – mehkonebni zapornik 

N – dlesnični nosnik* 

G – mehkonebni zapornik* 

R – vibrant  

lev ['lɛ:u ] ['lɛ:u ] 
L – likvid 

V – ustnično-zobni pripornik 

lisica [li'si:ʦa] [li'si:ʦa] L – likvid 
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S – dlesnični pripornik 

C – dlesnični zlitnik 

medved ['mɛ:dvɛt]; ['mɛ:dvɛd ] 
['mɛ:dvɛt]; ['mɛ:dvɛd ] ; ['mɛ:dved]; 

['mɛ:dvət]; ['mɛ:dvəd ]; ['mɛ:dvəd] 

M – ustnično-ustni nosnik 

D – dlesnični zapornik 

V – ustnično-zobni pripornik 

mravlja*  'mra:u la]; ['mɾa:u la];  'mra:u lja]; ['mɾa:u lja]  'mra:u lja]; ['mɾa:u lja] 

M – ustnično-ustni nosnik* 

R – vibrant* 

V – ustnično-zobni pripornik 

L – likvid * 

J – drsnik* 

riba ['ri:ba]; ['ɾi:ba] ['ri:ba]; ['ɾi:ba] 
R – vibrant 

B – ustnično-ustni zapornik 

slon* ['slon] ['slon] 

S – dlesnični pripornik* 

L – likvid * 

N – dlesnični nosnik 

taca ['ta:ʦa] ['ta:ʦa] 
T – dlesnični zapornik 

C – dlesnični zlitnik 

tiger ['ti:gɛr]; ['ti:gɛɾ] ['ti:gər]; ['ti:gəɾ] 

T – dlesnični zapornik 

G – mehkonebni zapornik 

R – vibrant 

veverica 
['ve:vɛriʦa]; ['ve:vɛɾiʦa]; ['vɛ:vɛiʦa]; 

['vɛ:vɛɾiʦa] 
['ve:veriʦa]; ['ve:veɾiʦa] 

V – ustnično-zobni pripornik 

R – vibrant 

C – dlesnični zlitnik 

žaba ['ʒa:ba] ['ʒa:ba] 
Ž – zadlesnični pripornik 

B – ustnično-ustni zapornik 

žirafa ['ʒi:rafa]; ['ʒi:ɾafa] ['ʒi:rafa]; ['ʒi:ɾafa] 

Ž – zadlesnični pripornik 

R – vibrant 

F – ustnično-zobni pripornik 

Z zvezdico (*) označene besede vsebujejo soglasniške sklope.
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6.6 Postopek zbiranja podatkov 

V vrtcu Jožice Flander v Mariboru sem se dogovorila za uvodni razgovor z ravnateljico in 

ji predstavila raziskavo. V nadaljevanju sem načrtovala srečanje z vzgojiteljicami vrtca, 

katerim sem predstavila projekt in preko katerih so starši dobili še dodatne informacije. Na 

sestanku sem jim predstavila cilj in potek raziskave, na voljo sem bila tudi za dodatna 

vprašanja. Snemanje je potekalo približno pol leta. Pred pričetkom snemanja sem 

zagotovila optimalne pogoje, kar pomeni sobo v vrtcu, ki bo najbolj tiha. Na dan snemanja 

sem otroka poiskala v skupini ter ga odpeljala v sobo za snemanje, kjer sem mu predstavila 

potek dela in njegovo nalogo. Sledil je uvodni razgovor, pri katerem sem dobila splošni 

vtis o otroku. V nadaljevanju je potekalo snemanje, pri katerem je otrok poimenoval, kaj 

vidi na sliki. Po opravljeni nalogi sem se otroku lepo zahvalila in ga nagradila s štampiljko. 

Snemanje je trajalo med 20 in 40 minut za posameznega otroka. 

Otrok je imel pred seboj na mizi knjigo s slikami. Slike, zbrane v knjigi, je moral otrok 

poimenovati. Slike so barvne in razporejene približno po semantičnih sklopih. Gradivo je 

zelo prijazno in zanimivo za otroka, kljub temu, da vsebuje 101 besedo. Otrok je 

kontinuirano poimenoval slike, če je le-te poznal. Če slike ni prepoznal, sem mu pomagala 

na določene načine.  

Pri pridobivanju govornega vzorca sem se posluževala šestih kriterijev: 

1. samostojni priklic leksikalne enote (otrok besedo samostojno izgovori), 

2. zapoznela imitacija (npr. Je to fižol ali solata? - Fižol), 

3. fonološka stimulacija (npr. To je p… poma… - pomaranča), 

4. semantična stimulacija (npr. Spada med sadje. – hruška), 

5. asociacije (npr. modro … - nebo), 

6. neposredna ponovitev (npr. To je igrišče. Kaj je to? – Igrišče), kar pomeni ponovitev 

po fonološkem spominu (fonološka subleksikalna pot). 

6.7 Programi in tehnična oprema za pripravo posnetkov (ureditev 

zvočnih in video datotek) 

Za pridobivanje podatkov sem uporabljala digitalno kamero Sony Handycam HDR-SR5E z 

brezžičnim mikrofonom Sony ECM-HW2 za snemanje otrokovega govora. Mikrofon je bil 

nameščen približno 10 do 15 centimetrov od otrokovih ust, na mizi. 
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Posnetke sem naložila na računalnik, kjer sem jih kasneje urejala in analizirala. Pri 

pretvarjanju video posnetkov v avdio sem uporabila dva programa. Sprva sem video 

posnetke spremenila v avdio, nato pa avdio posnetek izrezala na manjše enote, t.j. tarčne 

besede. Vse to semm naredila z ustreznimi programi (Xilisoft Video Converter Ultimate, 

Boilsoft Video Splitter in Adobe Premiere). Na koncu sledi obdelava posnetkov v 

programu Speech Analizer in Windows Media Player.  

6.8 Postopek obdelave podatkov 

Sprva sem dobljene posnetke naložila na računalnik in jih pregledala v programih VLC in 

Windows Media Player. Tako sem si izoblikovala grob profil izgovorjave posameznega 

otroka. V nadaljevanju sem s pomočjo ustrezno izbranih programov avdio-video posnetke 

preoblikovala v avdio posnetke. Sledilo je izrezovanje tarčnih besed iz celotnih avdio 

posnetkov, ki sem jih kasneje s pomočjo Speech Analyzera poslušala in natančneje 

obdelala. Govor sem zapisovala s simboli IPA 2005, ki sem jih sprva pisala na papir, nato 

pa s pomočjo programov Phon, IPA Assistant in pisavo Douls SIL vnašala v E celovo 

tabelo. Na koncu je potekala še analiza podatkov in oblikovanje grafov glede na rezultate. 

Zaradi specifik mariborskega govora, je realizacija nekaterih besed v testu drugačna. 

Posledično je tarčna beseda lahko drugače realizirana, kot pri otrocih iz osrednje Slovenije. 

Te besede so trebuh, sladoled, kenguru, ki so drugače naglašeni, medtem ko imajo besede, 

kot so črn, rdeč, rumen, vrata, buča, fižol, juha, roka, okno, zajtrk, dež, dolg, prazen, suh, 

velik, zadaj, zgoraj, drevo, nogavica, postelja, steklenica, helikopter, mravlja, veverica 

poleg osrednjeslovenske realizacije besede tudi drugo obliko (besede so v tabeli zgoraj). 

Ciljna beseda je pravilna, če je realizirana v mariborskem pokrajinsko pogovornem jeziku, 

kar seveda pomeni, da so možna tudi odstopanja, kajti ena beseda je lahko realizirana tudi 

drugače, npr. fižol se lahko izgovarja kot [fi'ʒau] ali [f'iʒol].  

Pri obdelavi podatkov sem bila pozorna na realizacijo določenih besed, ki vsebujejo 

soglasniške sklope, saj se zna zgoditi, da zaradi specifik mariborskega govora otroci ne 

bodo imeli težav pri realizaciji le-teh. Če navedem primer, je to pri besedi mravlja, ki se 

izgovarja kot ['mraṷla  in se soglasniški sklop  lj  poenostavi.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Alja Marin; diplomsko delo 
 

96 
 

6.9 Programi za zapis govora 

Za zapis govora sem uporabljala več programov: 

 Speech Analyzer: računalniški program za slušno analiziranjegovorjenih glasov 

(govora in glasbe). Nudi nam analiziranje frekvenc, spektrograma, spektralno 

analizo in časovno predvajanje. 

 IPA Assistant: je enostaven in uporaben računalniški program, ki pomaga pri 

zapisovanju IPA simbolov. IPA Typing Assistant nudi enostavno aplikacijo na 

zaslonu, s katero lahko izbiraš med simboli.  

 Phon  - verzija 1.6.0.1: je program izdelan za raziskovanje na področju 

fonološkega razvoja in fonoloških motenj. 
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7. REZULTATI  

7.1 Analiza razumljivosti tarčne besede 

Razumljivost tarčne besede pomeni, poslušalčevo razumevanje besede, ki je bila 

realizirana s strani otroka. V prvi starostni so bili trije otroci zelo slabo razumljivi (pod 

30% besed sem razumela). V povprečju je v prvi starostni skupini razumljivost besed 72% 

(pri dečkih 47%, pri deklicah 95% razumljivost). V drugi starostni skupini je razumljivost 

realiziranih besed večja in znaša 89% (dečki so razumljivo realizirali besede v 83%, 

deklice pa v 97%). V tretji starostni skupini otroci kar v 95% pravilno realizirajo besede 

(dečki v 95%, deklice v 97%). Če zaključim, lahko rečem, da se s starostjo razumljivost 

realiziranih besed povečuje. Prav tako so deklice v vseh starostnih skupinah razumljivejše 

pri realizaciji tarčnih besed.  

7.2 Analiza pravilnosti tarčne besede 

Besede so lahko pri mlajših otrocih realizirane drugače, velikokrat kot pomanjševalnice. 

Realizacija pravilnosti tarčne besede pomeni, da mora biti ciljna beseda, ki jo otrok 

izgovori takšna, kot je značilna za odraslega govorca (brez pomanjševalnic, besed v 

množini ipd.). Pri analizi pravilnosti tarčne besede sem upoštevala fonološke procese in 

artikulacijske napake.   

Primer:  

Realizacije besede otroka Odrasla (pravilna) realizacija besede Pravilnost tarčne besede 

kə'lu:x 'kru:x    'kɾu:x pravilno 

kə'luxeʨ 'kru:x    'kɾu:x napačno 

Rezultati so pokazali, da otroci prve starostne skupine pravilno realizirajo tarčno besedo v 

90% (dečki 91%, deklice 90%). Otroci druge staroste skupine v 95%  (dečki 95%, deklice 

95%) in, kar je še posebej zanimivo, otroci tretje starostne skupine pravilno realizirajo 

tarčno besedo v 93% (dečki 92%, deklice 95%). Otroci tretje starostne skupine pravilno 

realizirajo tarčne besede slabše od otrok druge starostne skupine. Deklice so uspešnejše v 

pravilni realizaciji tarčnih besed.  

7.3 Analiza naglaševanja besed 

Besede se različno naglašujejo glede na jezikovno okolju, v katerem otrok živi. 

Predvidevala sem, da bo prihajalo do odstopanj v naglaševanju besed med otroki, ki živijo 
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v mariborskem jezikovnem okolju, in otroki, ki živijo v okolju, kjer govorijo knjižno 

slovensko. Rezultati so pokazali naslednje podatke: 

Otroci 1. starostne skupine (otroci stari med 2 leti in 5 mesecev in 3 leta ter 5 mesecev), 

upoštevajoč mariborski naglas, v povprečju ustrezno naglasijo 82 besed v testu, kar 

predstavlja 81% ustreznost v naglaševanju besed. Neustrezno jih naglasijo 19, kar 

predstavlja 19% neustreznost naglašenih besed.  

Otroci 1. starostne skupine (otroci stari med 2 leti in 5 mesecev in 3 leta ter 5 mesecev), 

upoštevajoč knjižno slovenski naglas, v povprečju ustrezno naglasijo 79 besed v testu, kar 

predstavlja 78% ustreznost v naglaševanju besed. Neustrezno jih naglasijo 22, kar 

predstavlja 22% neustreznost naglašenih besed. 

 

Graf 3: Naglaševanje besed v prvi starostni skupini, upoštevajoč mariborski naglas. 

 

 

 

 

 

Graf 4: Naglaševanje besed v prvi starostni skupini, upoštevajoč knjižno slovenski naglas. 

Zanimiv podatek je ta, da so deklice pri ustreznem naglaševanju besed uspešnejše kot  

dečki. 

Rezultati so pokazali, da obstaja razlika pri naglaševanju med mariborskim govorom in 

knjižno slovenščino v besedah trebuh, kenguru, grad, rumen, sladoled in veverica. 
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Nadaljnje raziskovanje je pokazalo zakaj prihaja do teh napak pri naglaševanju med 

mariborskim govorom in knjižno slovenščino. Rezultati so pokazali, da v prvi starostni 

skupini otrok najpogosteje prihaja do napak zaradi rabe pomanjševalnic, rabe fonoloških 

procesov, vrivanja glasov pred, med ali za besedo, napačnega poimenovanja, dvojnega 

naglaševanje… V spodnji tabeli je to dobro razvidno. 

VZROK MB
25

 SLO
26

 SKUPAJ 

dvojno naglaševanje 18 18 36 

napačno poimenovanje 30 32 62 

pomanjševalnice 56 56 112 

vrivanje glasov pred, med ali za besedo 34 32 66 

Fonološki procesi 50 50 100 

napačno naglaševanje 17 18 35 

prekinitev besede s premorom 7 7 14 

podaljševanje osnove z -i 

 

13 13 

podaljševanje osnove z -a 

 

3 3 

podaljševanje osnove z -ɛ 

 

1 1 

Tabela 15: Vzroki za napake pri naglaševanju. 

Kot je razvidno iz tabele, prihaja do nekaterih napak (podaljševanje osnove z –i/-ɛ/-a) zgolj 

pri mariborskem govoru zaradi specifik govora na tem področju in vpliva narečja. 

Otroci 2. starostne skupine (otroci stari med 3 leti in 6 mesecev in 4 leta ter 6 mesecev), 

upoštevajoč mariborski naglas, v povprečju ustrezno naglasijo 89 besed v testu, kar 

predstavlja približno 89% ustreznost v naglaševanju besed. Neustrezno jih naglasijo 11, 

kar predstavlja 11% neustrezno naglašenih besed.  

Otroci 2. starostne skupine (otroci stari med 3 leti in 6 mesecev in 4 leta ter 6 mesecev), 

upoštevajoč knjižno slovenski naglas, v povprečju ustrezno naglasijo 86 besed v testu, kar 

predstavlja 85% ustreznost v naglaševanju besed. Neustrezno jih naglasijo 15, kar 

predstavlja 15% neustreznost naglašenih besed. 

 

 

 

                                                           
25

 MB pomeni z ozirom na mariborski govor (enako pomeni v tabeli 16 in 17). 
26

 SLO pomeni z ozirom na knjižno slovenščino (enako pomeni v tabeli 16 in 17). 
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Graf 5: Naglaševanje besed v drugi starostni skupini, upoštevajoč mariborski naglas. 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Naglaševanje besed v drugi starostni skupini, upoštevajoč knjižno slovenski naglas. 

Deklice so pri naglaševanju besed v obeh primerih boljše od dečkov. 

Nadaljnja raziskava analize naglasa je pokazala, da je razlika v ustreznosti naglaševanja 

besed z mariborskim naglasom oz. knjižno slovenskim naglasom v naslednjih besedah: 

kenguru, trebuh, zob, dolg, romen, sladoled in svinčnik. 

Do napak pri naglaševanju prihaja zaradi določenega vzroka, ki je pri posamezniku 

različen. S poglobljeno analizo sem prišla do teh rezultatov, ki kažejo, da prihaja v drugem 

starostnem obdobju do napak pri naglaševanju zaradi rabe fonoloških procesov, rabe 

pomanjševalnic, vrivanja glasov, napačnega poimenovanja, napačnega naglaševanja… Kot 

prikazuje spodnja tabela. 

VZROK MB SLO SKUPAJ 

dvojno naglaševanje 15 15 30 

napačno poimenovanje 21 21 42 

pomanjševalnice 25 25 50 

vrivanje glasov pred, med ali za besedo 22 22 44 
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fonološki procesi 28 28 56 

napačno naglaševanje 15 22 37 

prekinitev besede s premorom 9 9 18 

podaljševanje osnove z -i 

 

10 10 

podaljševanje osnove z -a 

 

3 3 

podaljševanje osnove z -ɛ 

 

3 3 

podaljševanje osnove z -o 

 

1 1 

Tabela 16: Vzroki za napake pri naglaševanju. 

Otroci 3. starostne skupine (otroci stari med 4 leti in 7 mesecev in 5 leta ter 7 mesecev), 

upoštevajoč mariborski naglas, v povprečju ustrezno naglasijo 94 besed v testu, kar 

predstavlja 93% ustreznost v naglaševanju besed. Neustrezno jih naglasijo 7, kar 

predstavlja 7% neuspešno naglašenih besed. 

Otroci 3. starostne skupine (otroci stari med 4 leti in 7 mesecev in 5 leta ter 7 mesecev), 

upoštevajoč knjižno slovenski naglas, v povprečju ustrezno naglasijo 92 besed v testu, kar 

predstavlja 91% ustreznost v naglaševanju besed. Neustrezno jih naglasijo 9, kar 

predstavlja 9% neustreznost naglašenih besed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Naglaševanje besed v tretji starostni skupini, upoštevajoč mariborski naglas. 

 

 

 

 

 

Graf 8: Naglaševanje besed v tretji starostni skupini, upoštevajoč knjižno slovenski naglas. 
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Pri naglaševanju besed imajo deklice boljše rezultate. 

Rezultati so pokazali, da obstoje razlika v naglaševanju med mariborskim govorom in 

knjižno slovenščino v tretji starostni skupini v besedah: kenguru, trebuh, roba, dolg, prst, 

rumen, zob in rdeč. 

Nadaljnje raziskovanje je pokazalo zakaj prihaja do napak pri naglaševanju besed med 

mariborskim govorom in knjižno slovenščino. Rezultati so pokazali, da v tretji starostni 

skupini otrok najpogosteje prihaja do napak zaradi rabe pomanjševalnic, fonoloških 

procesov, vrivanja glasov pred, med ali za besedo, napačnega poimenovanja, dvojnega 

naglaševanje, napačnega naglaševanja… V spodnji tabeli je razvidno, za kolikšen delež 

gre. 

VZROK MB SLO SKUPAJ 

dvojno naglaševanje 7 7 14 

napačno poimenovanje 13 13 26 

pomanjševalnice 26 26 52 

vrivanje glasov pred, med ali za besedo 20 21 41 

fonološki procesi 3 3 6 

napačno naglaševanje 5 10 15 

prekinitev besede s premorom 1 1 2 

podaljševanje osnove z -i 

 

15 15 

podaljševanje osnove z -a 

 

1 1 

podaljševanje osnove z -ɛ 

 

5 5 

    Tabela 17: Vzroki za napake pri naglaševanju. 

7.4 Analiza ujemanja celotne besede 

Ujemanje celotne besede (ang. Whole Word Matching) pomeni, da se mora beseda, ki jo 

otrok izgovori, popolnoma ujemati z izgovorjavo odraslega govorca. Primer:  

Realizacije besede 

otroka 

Odrasla (pravilna) realizacija 

besede 
Ujemanje celotne besede 

klo'ba:θa klo'ba:sa 0 (se ne ujema) 

slado'le:t 'sla:dolet 0 (se ne ujema) 

ba'lo:n ba'lo:n 1 (se ujema) 

V prvi starostni skupini je ujemanje celotne besede nizko. Le v 13% besed gre za pravilno 

ujemanje. V drugi starostni skupini je ujemanje večje kot v prvi in znaša 28%. V tretji 

starostni skupini se besede ujemajo v kar 39%. Zanimiv je tudi podatek po spolu. V vseh 

starostnih skupinah je ujemanje celotne besede (WWM) za minimalno 10% uspešnejše pri 

deklicah kot dečkih.   
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7.5 Analiza fonoloških procesov 

7.5.1 Analiza pojavljanja fonoloških procesov v strukturi (N= 30) 

Fonološki proces v 

strukturi 

1. starostna skupina 

(2;5-3;5) 

2. starostna skupina 

(3;6-4;6) 

3. starostna skupina 

(4;7-5;7) 

Pravilna izreka 63,73% 85,74% 93,66% 

Poenostavljanje 

soglasniškega sklopa 
16,47% 5,25% 2,18% 

Izpuščanje 

soglasniškega sklopa  
2,21% 0,40% 0% 

Brisanje nenaglašenega 

zloga 
5,39% 3,39% 0% 

Brisanje začetnega 

soglasnika 
3,00% 0,70% 0% 

Brisanje končnega 

soglasnika 
1,12% 1,07% 0,69% 

Slabljenje zapornikov 0,91% 0,20% 1,09% 

Brisanje zapornikov 0% 0% 0% 

Metateza 1,41% 1,67% 0,40% 

Epenteza  5,76% 1,58% 1,98% 

Tabela 18: Analiza pojavljanja fonoloških procesov v strukturi. 

Rezultati analiza pokažejo, da se pravilna izreka besed s starostjo izboljšuje, namreč 

prisotnih je vedno manj fonoloških procesov v strukturi. V prvi starostni skupini (od 2;5 do 

3;5 let) je pravilna izreka 63,73%, v drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let) 85,74% in v 

tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let) 93,66%.  

Fonološki procesi v strukturi, ki so prisotni v posamezni starostni skupini so: 

 Prva starostna skupina: poenostavljanje soglasniškega sklopa 16,47%, epenteza 

5,76%, brisanje nenaglašenega zloga 5,39%, brisanje začetnega soglasnika 

3,00%,izpuščanje soglasniškega sklopa 2,21%, metateza 1,41%, brisanje končnega 

soglasnika 1,12% in slabljenje zapornikov 0,91%. 

 Druga starostna skupina: poenostavljanje soglasniškega sklopa 5,25%, brisanje 

nenaglašenega zloga 3,39%, metateza 1,67%, epenteza 1,58%, brisanje končnega 

soglasnika 1,07%, brisanje začetnega soglasnika 0,70%, izpuščanje soglasniškega 

sklopa 0,40% in slabljenje zapornikov 0,20%,  
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 Tretja starostna skupina: poenostavljanje soglasniškega sklopa 2,18%, epenteza 

1,98%, slabljenje zapornikov 1,09%, brisanje končnega soglasnika 0,69% in 

metateza 0,40%.         

V povprečju se število fonoloških procesov v strukturi z leti zmanjšuje (graf 9). V prvi 

starostni skupini jih je največ, potem vedno manj. Graf 10 kaže kolikšen je %  posameznih 

fonoloških procesov v strukturi. Metateza se v drugi starostni skupini nekoliko poveča, 

nato, v tretji, upade ter slabljenje zapornikov, ki v drugem starostnem obdobju upade ter se 

v zadnjem poveča. Fonološki proces brisanje zapornikov ni prisoten v nobeni starostni 

skupini.  

 

Graf 9: Pravilna in nepravilna izreka (fonološki procesi v strukturi). 
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Graf 10: Analiza pojavljanja fonoloških procesov v strukturi. 
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7.5.2 Analiza pojavljanja fonoloških procesov v sistemu (N= 30) 

Fonološki proces v sistemu 

1. starostna 

skupina (2;5-

3;5) 

2. starostna 

skupina 

(3;6-4;6) 

3. starostna 

skupina 

(4;7-5;7) 

Pravilna izreka 26,44% 61,09% 70,5% 

Zaustavljanje/stopping 22,97% 1,68% 1,30% 

Zaustavljanje + odzvenevanje 0,99% 0,20% 0,20% 

Zaustavljanje + epenteza 0,10% 0% 0% 

Zaustavljanje + posteriorizacija 0% 0% 0,10% 

Afrikacija 2,08% 0,89% 0,40% 

Afrikacija + odzvenevanje 0,20% 0% 0% 

Deafrikazija/frikacija 0,30% 1,88% 0,10% 

Deafrikacija + mehčanje 0,10% 0,10% 0% 

Denazalizacija 0,10% 2,18% 0,20% 

Drsenje/gliding 3,07% 0,10% 4,27% 

Drsenje + epenteza 0,59% 0% 0% 

Anteriorizacija/fronting 2,87% 2,47% 5,16% 

Anteriorizacija + odzvenevanje 0,10% 0,40% 0,10% 

Anteriorizacija + ozvenevanje 0% 0,20% 0% 

Anteriorizacija + drsenje 0% 0,20% 0% 

Anteriorizacija + slabljenje 

zapornikov 
0,20% 0,20% 0% 

Anteriorizacija + slabljenje 

zapornikov + odzvenevanje 
0,10% 0% 0% 

Anteriorizacija + odzvenevanje 

+ zaustavljanje 
0,10% 0% 0% 

Anteriorizacija + afrikacija 0,10% 0% 0% 

Posteriorizacija/backing 3,37% 1,48% 1,69% 

Posteriorizacija + odzvenevanje 0,69% 0,20% 0,10% 

Posteriorizacija + mehčanje 0,10% 0% 0% 

Odzvenevanje/devoicing 14,05% 7,32% 6,85% 

Odzvenevanje + mehčanje 0% 0,20% 0,20% 

Ozvenevanje/voicing 1,48% 0,99% 1,40% 

Ozvenevanje + mehčanje 0,10% 0,10% 0% 

Ozvenevanje + zaustavljenje 0,30% 0% 0% 

Palatalizacija/mehčanje 19,20% 17,92% 7,43% 

Mehčanje + slabljenje 

zapornikov 
0,30% 0,20% 0% 

Tabela 19: Analiza pojavljanja fonoloških procesov v sistemu. 
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Rezultati analize pojavljanja fonoloških procesov v sistemu pokažejo, da število pravilne 

izreke besed narašča, število fonoloških procesov v sistemu pa upada. Pojavljajo se tudi 

kombinacije več fonoloških procesov v sistemu in nekaj tudi v kombinaciji s fonološkimi 

procesi v strukturi. V prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let) je pravilna izreka 26,44%, v 

drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let) 61,09% in v tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 

let) 70,50% (graf 11).  

 

Graf 11: Pravilna in nepravilna izreka (fonološki procesi v sistemu). 

Fonološki procesi v sistemu, ki so prisotni v posamezni starostni skupini so (graf 12): 

 Prva starostna skupina: zaustavljanje ali stopping 22,97%, afrikacija 2,08%, 

deafrikacija ali frikacija 0,30%, denazalizacija 0,10%, drsenje ali gliding 3,07%, 
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ali mehčanje 19,20; kombinacija fonoloških procesov v sistemu zaustavljanje in 

odzvenevanje 0,99%, afrikacija in odzvenevanje 0,20%, deafrikacija in mehčanje 

0,10%, anteriorizacija in odzvenevanje 0,10%, anteriorizacija, odzvenevanje in 

zaustavljanje 0,10%, anteriorizacija in afrikacija 0,10%, posteriorizacija in 

odzvenevanje 0,69%, posteriorizacija in mehčanje 0,10%, ozvenevanje in mehčanje 

0,10% ter ozvenevanje in zaustavljanje 0,30%; kombinacija fonoloških procesov v 

sistemu in strukturi zaustavljanje in epenteza 0,10%, drsenje in epenteza 0,59%, 

anteriorizacija in slabljenje zapornikov 0,20%, anteriorizacija, odzvenevanje in 

slabljenje zapornikov  0,10%, mehčanje in slabljenje zapornikov 0,30%. 
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 Druga starostna skupina: zaustavljanje ali stopping 1,68%, afrikacija 0,89%, 

deafrikacija ali frikacija 1,88%, denazalizacija 2,18%, drsenje ali gliding 0,10%, 

anteriorizacija ali fronting 2,47%, posteriorizacija ali backing 1,48%, 

odzvenevanje ali devoicing 7,32%, ozvenevanje ali voicing 0,99%, palazalizacija 

ali mehčanje 17,92%; kombinacija fonoloških procesov v sistemu zaustavljanje in 

odzvenevanje 0,20%, deafrikacija in mečanje 0,10%, anteriorizacija in 

odzvenevanje 0,40%, anteriorizacija in ozvenevanje 0,20%, anteriorizacija in 

drsenje 0,20%, posteriorizacija in odzvenevanje 0,20%, odzvenevanje in mehčanje 

0,20%, ozvenevanje in mehčanje 0,10%; kombinacija fonoloških procesov v 

sistemu in strukturi anteriorizacija in slabljenje zapornikov 0,20% ter mehčanje in 

slabljenje zapornikov 0,20%. 

 Tretja starostna skupina: zaustavljanje ali stopping 1,30%, afrikacija 0,40%, 

deafrikacija ali frikacija 0,10%, denazalizacija 0,20%, drsenje ali gliding 4,27%, 

anteriorizacija ali fronting 5,16%, posteriorizacija ali backing 1,69%, 

odzvenevanje ali devoicing 6,85%, ozvenevanje ali voicing 1,40%, palatalizacija ali 

mehčanje 7,43%; kombinacija fonoloških procesov v sistemu zaustavljanje in 

posteriorizcaija 0,10%, anteriorizacija in odzvenevanje 0,10%, posteriorizacija in 

odzvenevanje 0,10%, odzvenevanje in mehčanje 0,20%; kombinacije fonoloških 

procesov v sistemu in strukturi ni. 

Na podlagi rezultatov, ugotavljam, da je v prvi starostni skupini prisotnih največ 

fonoloških procesov v sistemu ter kombinacij fonoloških procesov v samem sistemu ter 

sistemu in strukturi. Številni procesi nato izzvenijo in se ne pojavljajo več. Prav tako, v 

drugi starostni skupini , najdemo dve kombinaciji fonoloških procesov v sistemu, ki se 

sicer ne pojavljata v drugih dveh obdobjih, to sta anteriorizacija in ozvenevanje ter 

anteriorizacija in drsenje. V tretji starostni skupini se pojavi le ena kombinacija fonoloških 

procesov v sistemu, ki se v drugih dveh obdobjih ne pokaže, to je zaustavljanje in 

posteriorizacija. Kljub temu, da v večini primerov fonološki procesi upadajo, ugotavljamo 

določene posebnosti, in sicer pojav procesov deafrikacije ali frikacije,  denazalizacije in 

anteriorizacije + odzvenevanje sprva narašča in nato pada, medtem ko pri procesih, kot so 

drsenje, anteriorizacija, posteriorizacija in ozvenevanje, sprva pade, nato pa ponovno 

naraste.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Alja Marin; diplomsko delo 
 

109 
 

 
Graf 12: Analiza pojavljanja fonoloških procesov v sistemu
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7.5.3 Analiza pojavljanja fonoloških procesov asimilacije ali prilikovanje 

Fonološki procesi 

asimilacije/prilikovanje 

1. starostno 

obdobje 

(2;5-3;5) 

2. starostno 

obdobje 

(3;6-4;6) 

3. starostno 

obdobje 

(4;7-5;7) 

Pravilna izreka 90,4% 89% 97,5% 

Prilikovanje likvidov 9,6% 11% 2,5% 

Tabela 20: Analiza pojavljanja fonoloških procesov asimilacije ali prilikovanje. 

Pri procesih asimilacije največkrat prihaja pri likvidih (glas /r/ gre v /l/ oz. /j/). V zgornji 

tabeli vidimo, da je v prvi starostni skupini pravilna izreka besed 90,4%, nato v drugi 

starostni skupini nekoliko pade (89%), nato pa se močno vzpne v tretji starostni skupini. 

Ugotovimo, da se proces prilikovanja likvidov s starostjo manjša. 

7.6 Analiza zamenjave glasov (soglasnikov)27 

Soglasniki so razdeljeni v skupine glasov glede na način artikulacije.  

7.6.1 Zaporniki 

Nezveneči bilabialni zapornik /p/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno kot [p] v 97,51% , manj kot v 1% 

kot dentalni zapornik  p ], mehkonebni pripornik [x] in mehkonebni zapornik z 

izpihom  kʰ ; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno kot  p  v 84,17%, v 8,34% kot 

dentalni zapornik  p  , 2,5% kot zveneči bilabialni zapornik  b , 1,67% bilabialni 

zapornik z izpihom  pʰ , manj kot 1% dentalni zapornik z izdišnim glasom  p   , 

bilabialni nazaliziran zapornik  p  , bilabialni pripornik  β  ter izpuščen bilabialni 

zapornik; 

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno kot bilabialni zapornik [p] 

95,84%, kot zveneči bilabialni zapornik  b  2,5% ter v manj kot 1% bilabialni 

zapornik z izpihom  pʰ  in brezglasen (odzvenjen) zveneči bilabialni zapornik  b ]. 

Zveneči bilabialni zapornik /b/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): prabilno kot zveneči bilabialni zapornik 

 b  79,24%, nezveneči bilabialni zapornik  p  9,23%, odzvenjen zveneči bilabialni 

zapornik  b   6,92% ter manj kot 1% izpuščen glas, zveneči mehkonebni zapornik 

                                                           
27

 Priloga 6 
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 g , nezveneči mehkonebni zapornik  k , bilabialni pripornik  ʋ , zveneči bilabialni 

izdišni zapornik z izpihom  b ʰ  ter kot nezveneči bilabialni zapornik z likvidnim 

glasom [pl]; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno  b  v 83,85%, dentalni zveneči 

bilabialni zapornik  b   5,38%, odzvenjen zveneči bilabialni zapornik  b ] 4,61%, 

bilabialni pripornik  β  2,31%, nezveneči bilabialni zapornik  p  1,54%, v manj kot 

1% zveneči dlesnični zapornik  d , dlesnični nosnik  n  in nezveneči bilabialni 

zapornik z izpihom  pʰ ; 

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno zveneči bilabialni zapornik  b  

80,01%, odzvenjen zveneči bilabialni zapornik  b   5,38%, dentalni zveneči 

bilabialni zapornik  b   5,38%, bilabialni pripornik  β  4,61%, nezveneči bilabialni 

zapornik  p  2,31% ter manj kot 1% v ozvenjen nezveneči bilabialni zapornik  p  , 

dentalni pripornik  β   in nazaliziran zveneči zapornik  b ]. 

Nezveneči dlesnični zapornik /t/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno nezveneči dlesnični zapornik  t  

87,64%, dentalni nezveneči zapornik  t   2,35%, 1,76% nezveneči mehkonebni 

zapornik z izpihom  kʰ  in trdonebni nezveneči dlesnični zapornik  tʲ , 1,18% 

retrofleksni nezveneči zapornik  ʈ , dlesnično-trdonebni zlitnik [ʨ , izdišni 

nezveneči dlesnični zapornik  t  , manj kot 1% dlesnično-trdonebni pripornik [ɕ], 

nezveneči interdentalni pripornik  θ , likvidni zvočnik  l , nezveneči dlesnični 

zapornik z izpihom  tʰ  in nezveneči mehkonebni zapornik  k ; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno nezveneči dlesnični zapornik  t  

90,59%, nezveneči dentalni zapornik  t   2,35%, nezveneči mehkonebni zapornik 

 k  1,76%, retrofleksni nezveneči zapornik  ʈ] 1,76%, nezveneči dlesnični zapornik 

z izpihom  tʰ  1,18%, manj kot 1% nezlogotvorni nezveneči dlesnični zapornik  t  , 

nezveneči mehkonebni pripornik    , ekstremno kratek nezveneči dlesnični 

zapornik  t   in zveneči dlesnični zapornik  d ; 

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno nezveneči dlesnični zapornik  t  

88,23%, 2,94 izpuščen glas, retrofleksni nezveneči zapornik  ʈ  1,76%, nezveneči 

dentalni zapornik  t   1,76%, nezveneči dlesnični zapornik z izpihom  tʰ  1,18% ter 

manj kot 1% v zveneči dlesnični zapornik  d , dlesnično-trdonebni zlitnik [ʨ , z 

jezično konico izrečen nezveneči dlesnični zapornik  t  , nezveneči trdonebni 
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zapornik  tʲ , nezveneči dlesnični zapornik izrečen z zmanjšanim trenjem glasilk 

(Creaky voiced)  t  , ekstremno kratek nezveneči dlesnični zapornik  t   in nezveneči 

mehkonebni zapornik [k]. 

Zveneči dlesnični zapornik /d/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno zveneči dlesnični zapornik  d  

77,81%, nezveneči dlesnični zapornik  t  6,43%, odzvenjen zveneči dlesnični 

zapornik  d   2,86%, zveneči mehkonebni zapornik  g  2,14%, 1,43% je glas 

izpuščen, izdišni zveneči dlesnični zapornik  d   1,43%, nezveneči trdonebni 

zapornik  tʲ  1,43%, manj kot 1% v zveneči dlesnični pripornik  z , zveneči dentalni 

zapornik  d  , nezveneči bilabialni zapornik  p , zveneči dlesnični nosnik  n , 

dlesnično-trdonebni zlitnik [ʨ], retrofleksni likvid [ɭ , nosljan zveneči nazal   ], 

nezveneči mehkonebni zapornik z izpihom  kʰ  in zveneči dlesnični zapornik z 

izpihom  dʰ ; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno zveneči dlesnični zapornik  d  

92,16%, odzvenjen zveneči dlesnični zapornik  d ] 5% ter manj kot 1% v ekstremno 

kratek zveneči dlesnični zapornik  d  , je glas izpuščen, zveneči zobni zapornik  d ] 

in nezveneči dlesnični zapornik  t ; 

 tretji starostni skupini ( od 4;7 do 5;7 let): pravilno zveneči dlesnični zapornik  d  

84,32%, odzvenjen zveneči dlesnični zapornik  d   7,14%, nezveneči dlesnični 

zaponik  t  2,14%, retrofleksen zveneči dlesnični zapornik [ɖ  2,14%, manj kot 1% 

v zveneči dlesnični zapornik z izpihom  dʰ , ekstremno kratek zveneči dlesnični 

zapornik  d  , zveneči zobni dlesnični zapornik  d  , nezveneči dlesnični zapornik z 

izpihom  tʰ , izdišni zveneči dlesnični zapornik  d   in zveneči dlesnični zapornik z 

zvenečim interdentalnim  pripornikom  dð . 

Nezveneči mehkonebni zapornik /k/ je bil izrečen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno nezveneči mehkonebni zapornik 

 k  93,87%, nezveneči dlesnični zapornik  t  1,55%, nezveneči mehkonebni 

pripornik     1,16%, pod 1% so bili nezveneči uvularni zapornik  q , nezveneči 

uvularni zapornik z izpihom  qʰ , glas izpuščen, zveneči mehkonebni zapornik s 

polglasnikom [gᵊ , nezveneči mehkonebni zapornik z zmanjšanim trenjem glasilk 

 k ], nezveneči trdonebni zapornik  tʲ , ekstremno kratek nezveneči mehkonebni 
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zapornik  k  , izdišni nezveneči mehkonebni zapornik  k   in ozvenjen nezveneči 

mehkonebni zapornik  k ]; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno nezveneči mehkonebni zapornik 

 k  91,92%, retrofleksen nezveneči dlesnični zapornik  ʈ  1,92% in nezveneči 

mehkonebni pripornik [x] 1,92%,  glas ni izrečen v 1,55%, nezveneči dlesnični 

zapornik  t  1,16%, manj kot 1% ekstremno kratek nezveneči mehkonebni zapornik 

 k ] ter nezveneči mehkonebni zapornik z vokalom/samoglasnikom [kᵘ  in zveneči 

mehkonebni zapornik z izpihom  gʰ ; 

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno nezveneči mehkonebni zapornik 

 k  85,01%, nezveneči dlesnični zapornik  t  9,61%, nezveneči mehkonebni 

pripornik     1,55%, izpuščen glas 1,16%, pod 1% ekstremno kratek nezveneči 

mehkonebni zapornik  k  , zveneči mehkonebni zapornik  g , nezveneči zobni 

zapornik  p  , nezveneči mehkonebni zapornik s polglasnikom  kᵊ], ozvenjen 

nezveneči mehkonebni zapornik  k  , nezveneči mehkonebni zapornik z zmanjšanim 

trenjem glasilk  k ]. 

Zveneči mehkonebni zapornik /g/ je bil izrečen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno zveneči mehkonebni zapornik  g  

79,95%, nezveneči mehkonebni zapornik  k  6,88%, odzvenjen zveneči 

mehkonebni zapornik  g ] 5,63%, izpuščen glas 1,25%, zveneči bilabialni zapornik 

 b  1,25%, manj kot 1% nazaliziran nezveneči mehkonebni pripornik     , nezveneči 

mehkonebni pripornik    , ozvenjen nezveneči mehkonebni zapornik  k ], 

dlesnično-trdonebni zlitnik [ʨ , odzvenjen zveneči mehkonebni zapornik z izpihom 

 g ʰ , zveneči drsnik  j , nezveneči bilabialni zapornik  p  in zveneči dlesnični 

zapornik [d]; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno zveneči mehkonebni zapornik 

 g  91,21%, nezveneči mehkonebni zapornik  k  3,13%, retrofleksni zveneči 

dlesnični zapornik  ɖ  1,25%, manj kot 1%  nezveneči ustnično-zobni pripornik [f], 

nezveneči mehkonebni pripornik    , nezveneči dlesnični zapornik  t , nezveneči 

mehkonebni zapornik z izpihom  kʰ , odzvenjen zveneči mehkonebni zapornik  g  , 

ekstremno kratek zveneči mehkonebni zapornik     in zveneči bilabialni zapornik 

[b]; 
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 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilni zveneči mehkonebni zapornik  g  

79,95%, zveneči dlesnični zapornik  d  8,13%, odzvenjen zveneči mehkonebni 

zapornik  g ] 3,13%, nezveneči mehkonebni zapornik  k  2,50%, nezveneči 

mehkonebni pripornik     1,88% in manj kot 1% nezveneči žrelni pripornik  ћ , 

nezveneči glotalni pripornik  h , zveneči mehkonebni zapornik z izpihom  gʰ , 

izpuščen glas, ozvenjen nezveneči mehkonebni zapornik  k  , ekstremno kratek 

zveneči mehkonebni zapornik   ]. 

7.6.2 Priporniki  

Nezveneči ustnično-zobni pripornik /f/ je bil izrečen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno nezveneči ustnično-zobni 

pripornik  f  80%, nezveneč bilabilani zapornik  p  20%; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno nezveneči ustnično-zobni 

pripornik  f  95%, izdišni nezveneči ustnično-zobni pripornik  f ] 5%; 

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno nezveneči ustnično-zobni 

pripornik  f  85%, izpuščen glas 5%, nezveneči bilabilani pripornik  ɸ] 5% in 

nezveneči ustnično-zobni pripornik z izpihom  fʰ  5%. 

Zveneči ustnično-zobni pripornik /v/ (tudi zvočnik) je bil izrečen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno zveneči ustnično-zobni pripornik  

 v  67,88%, zveneči bilabialni zapornik  b  6,43%, zveneči ustnično-zobni 

aproksimant [ʋ  5%, nezveneči bilabialni zapornik  p  2,86%, nezveneči bilabialni 

pripornik [ɸ  2,86%, zveneči bilabialni pripornik  β  2,14%, nezveneči usnično-

zobni pripornik  f  1,43%, zveneči retrofleksni likvidni aproksimant [ɭ] 1,43%, 

vokal/samoglasnik  u  1,43%, manj kot 1% izdišni zveneči ustnično-zobni 

pripornik   v ], nezlogotvorni vokal/samoglasnik   u  , izdišni zveneči ustnično-zobni 

pripornik z izpihom  v ʰ , izpuščen glas, polglasnik  ə , zveneči ustnično-zobni 

pripornik z izpihom  vʰ  in nezveneči bilabilani zapornik z izpihom  pʰ ; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno zveneči ustnično-zobni 

pripornik  v  78,6%, zveneči ustnično-zobni aproksimant [ʋ  12,14%, nezveneči 

bilabialni pripornik [ɸ] 5% in manj kot 1% vokal/samoglasnik  u , ekstremno 

kratek zveneči ustnično-zobni pripornik  v  , zveneči ustnično-zobni pripornik z 
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vokalom/samoglasnikom [ᵒv , zveneči bilabialni pripornik  β , nezveneči 

mehkonebni zapornik  k , nezveneči dlesnični zapornik  z ;     

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno zveneči ustnično-zobni pripornik 

 v  81,44%, zveneči bilabialni pripornik  β  7,14%, zveneči ustnično-zobni 

aproksimant [ʋ  5%, nezveneči bilabialni pripornik  ɸ  2,86%, zveneči nosnik  n  

1,43%, manj kot 1% nazaliziran zveneči ustnično-zobni pripornik    , zveneči 

drsnik  j  in izdišni zveneči ustnično-zobni pripornik  v ]. 

Nezveneči dlesnični pripornik /s/ je bil izrečen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno nezveneči dlesnični pripornik  s  

56,14%, nezveneči dlesnično-trdonebni pripornik [ɕ  12,61%, nezveneči dlesnični 

zapornik [t] 8,7%, nezveneči retrofleksni pripornik  ʂ  5,22%, nezveneči medzobni 

pripornik  θ  3,91%, nezveneči zadlesnični pripornik  ʃ  3,04%, nezveneči 

dlesnično-trdonebni zlitnik [ʨ  2,61%, nezveneči mehkonebni zapornik  k  1,74% 

in pod 1% nezveneči zobni pripornik  s  , nezveneči zadlesnični pripornik z 

dlesničnim pripornikom  ʃˢ , nezveneči zadlesnični pripornik z dlesničnim 

zlitnikom [ʃᶜ , izdišni nezveneči dlesnični pripornik  s  , nezveneči mehkonebni 

pripornik    , nezveneči retrofleksni pripornik z dlesničnim pripornikom [ʂˢ], 

nezveneči trdonebni zapornik  tʲ , nezveneči mehkonebni zapornik z izpihom  kʰ , 

zveneči dlesnični zapornik  d , nezveneči dlesnični zlitnik  ʦ , nezveneči medzobni 

zlitnik  tθ , nezveneči trdonebni pripornik  ʃʲ], odzvenjen zveneču mehkonebni 

zapornik  g ]; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno nezveneči dlesnični pripornik 

 s  45,69%, nezveneči zadlesnični pripornik  ʃ  21,30%, nezveneči dlesnično-

trdonebni pripornik [ɕ  13,48%, nezveneči medzobni pripornik  θ  10,43%, 

nezveneči retrofleksni pripornik  ʂ  2,61%, zveneči dlesnično-trdonebni pripornik 

[ʑ  1,30%, manj kot 1% nezveneči mehkonebni pripornik    , nezveneči trdonebni 

pripornik [ʃʲ , nezveneči trdonebni pripornik  sʲ , nezveneči dlesnično likvidni 

pripornik [ɬ], nezveneči dlesnični pripornik z izpihom  sʰ , nezveneči dlesnični 

zlitnik [ʦ , zveneči dlesnično likvidni pripornik [ɮ , ekstremno kratek nezveneč 

zadlesnični pripornik  ʃ  , nezveneči dlesnično-zobni zlitnik [ʨ];  

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno nezveneči dlesnični pripornik  s  

43,95%, nezveneči medzobni pripornik  θ  26,52%, nezveneči zadlesnični 
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pripornik [ʃ  11,30%, nezveneči dlesnično-trdonebni pripornik [ɕ  9,56%, z jezično 

konico izrečen nezveneči dlesnični pripornik  s ] 1,30%, manj kot 1% nezveneči 

mehkonebni pripornik    , nezveneči dlesnično likvidni pripornik [ɬ , nezveneči 

zobni pripornik  s  , nezveneči zadlesnični zlitnik  ʧ , nezveneči zobni pripornik  ʃ ], 

nezveneči trdonebni pripornik  ʃʲ , nezveneči retrofleksni pripornik [ʂ , nezveneči 

dlesnični pripornik z zadlesničnim pripornikom  sᶴ , nezveneči dlesnični pripornik z 

dlesničnim pripornikom  sˢ , nezveneči dlesnični pripornik z izpihom  sʰ , zveneči 

dlesnični pripornik  z .   

Nezveneči zadlesnični pripornik /ʃ/ je bil izrečen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno nezveneči zadlesnični pripornik 

[ʃ  53%, nezveneči dlesnično-trdonebni pripornik [ɕ  17%, nezveneči dlesnični 

pripornik  s  10%, nezveneči dlesnični zapornik  t  5%, nezveneči medzobni 

pripornik  θ  4%, 2% izpust glasu, nezveneči mehkonebni zapornik  k  in 

nezveneči dlesnični zapornik z izpihom  tʰ , 1% nezveneči zadlesnični zlitnik  ʧ], 

nezveneči retrofleksni pripornik  ʂ , nezveneči trdonebni pripornik  ʃʲ , nezveneči 

zadlesnični pripornik z dlesničnim pripornikom  ʃˢ  in nezveneči dlesnično likvidni 

pripornik [ɬ];    

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno nezveneči zadlesnični pripornik 

[ʃ  58%, nezveneči dlesnično-trdonebni pripornik [ɕ  14%, nezveneči dlesnični 

pripornik [s  14%, nezveneči medzobni pripornik  θ  9%, nezveneči retrofleksni 

pripornik [ʂ  2%, 1% zveneči medzobni pripornik  ð , nezveneči zadlesnični zlitnik 

[ʧ] in izpust glasu;  

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno nezveneči zadlesnični pripornik 

[ʃ  69%, nezveneči dlesnično-trdonebni pripornik [ɕ  16%, nezveneči dlesnični 

pripornik  s  9%, nezveneči zobni pripornik  ʃ   4%, 1% nezveneči mehkonebni 

pripornik [x] in izpust glasu. 

Nezveneči  mehkonebni pripornik /x/ je bil izrečen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno nezveneči mehkonebni pripornik 

[x] 79,07%, nezveneči mehkonebni zapornik  k  9,10%, nezveneči mehkonebni 

zapornik z izpihom  kʰ  3,64%, izpust glasu 2,73%, nezveneči bilabialni zapornik 
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[p] 1,82%, manj kot 1% nezveneči žrelni pripornik  ħ , zveneči likvid  l , ter 

vokala/samoglasnika [a] in [u]; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno nezveneči mehkonebni 

pripornik     86,35%, nezveneči uvularni pripornik  χ  2,73%, izpust glasu 2,73%, 

nezveneči mehkonebni zapornik  k  1,82%, nezveneči mehkonebni zapornik z 

izpihom  kʰ  1,82%, manj kot 1% nezveneči mehkonebni zapornik z mehkonebnim 

pripornikom [ᵏ  , nezveneči mehkonebni pripornik z izpihom   ʰ , nezveneči 

uvularni zapornik z izdihom  qʰ , nezveneči žrelni pripornik  ħ , nezveneči 

zadlesnični pripornik  ʃ]; 

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilnio nezveneči mehkonebni zapornik 

    95,45%, izpust glasu 1,82%, manj kot 1% nezveneči mehkonebni zapornik z 

izpihom  kʰ , nezveneči mehkonebni zapornik  k , nezveneči mehkonebni pripornik 

z zmanjšanim trenjem glasilk    ]. 

Zveneči dlesnični pripornik /z/ je bil izrečen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno zveneči dlesnični pripornik  z  

51,55%, zveneči dlesnično-trdonebni pripornik [ʑ  11,54%, nezveneči dlesnični 

zapornik  t  in zveneči dlesnični zapornik  d  6,15%, zveneči zadlesnični zlitnik 

[ʣ , odzvenjen zveneči dlesnični pripornik  z   in nezveneči dlesnični pripornik  s  

4,61%, zveneči medzobni pripornik  ð , nezveneči medzobni pripornik  θ , 

nezveneči mehkonebni zapornik  k , zveneči mehkonebni zapornik  g  1,54%, manj 

kot 1% nezveneči bilabialni zapornik  p , nezveneči glotalni pripornik  h , zveneči 

zobni zlitnik [ʣ  , zveneči zobni pripornik  z   in nezveneči zobni zapornik  t ], 

zveneči retrofleksni pripornik  ʐ]; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno zveneči dlesnični pripornik  z  

43,06%, zveneči zadlesnični pripornik  ʒ  15,38%, zveneči ustnično-trdonebni 

pripornik [ʑ  11,54%, zveneči medzobni pripornik  ð  9,23%, nezveneči dlesnično-

trdonebni pripornik [ɕ  3,85%, zveneči retrofleksni pripornik  ʐ , nezveneči 

dlesnični pripornik  s  in odzvenjen zveneči dlesnični pripornik  z ] 3,08%, 

nezveneči medzobni pripornik  θ  in ekstremno kratek zveneči zadlesnični 

pripornik [ʒ   1,54% ter manj kot 1% zveneči dentalni zapornik  d , zveneči 

zadlesnični pripornik z nezvenečim zadlesničnim pripornikom  ʒᶴ , zveneči 

dlesnični pripornik z zvenečim zadlesničnim pripornikom  zᶾ], zveneči zobni 
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pripornik  z  , nezveneči mehkonebni pripornik    , nezveneči zadlesnični pripornik 

[ʃ]; 

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno zveneči dlesnični pripornik  z  

43,77%, zveneči medzobni pripornik  ð  26,15%, zveneči zadlesnični pripornik  ʒ] 

10%, nezveneči dlesnični pripornik  s  in odzvenjen zveneči dlesnični pripornik  z ] 

4,65%, zveneči dlesnično-trdonebni pripornik [ʑ , zveneči zobni pripornik  z   in 

nezveneči medzobni pripornik  θ  2,31%, pod 1% odzvenjen zveneč centraliziran 

dlesnični pripornik  z  ], ekstremno kratek zveneči dlesnični pripornik  z  , zveneči 

dlesnični zapornik  d , zveneči dlesnični pripornik z zmanjšanim trenjem glasilk  z ] 

in zveneči zobni pripornik  ʒ ]. 

Zveneči zadlesnični pripornik /ʒ/ je bil izrečen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno zveneči zadlesnični pripornik  ʒ] 

30%, zveneči dlesnični pripornik  z  10%, nezveneči dlesnični zapornik  t  10%, 

zveneči zadlesnični zlitnik  ʣ  7,5%, zveneči dlesnično-trdonebni pripornik [ʑ] 

7,5%, zveneči retrofleksni pripornik  ʐ], zveneči trdonebni pripornik  ʒʲ , zveneči 

dlesnični zapornik  d  in zveneči mehkonebni zapornik  g  5%, 2,5% odzvenjen 

zveneči bilabialni zapornik  b ], vokal/samoglasnik [u], nezveneči dlesnični 

pripornik [s], zveneči trdonebni zapornik z zvenečim dlesnično-trdonebnim 

pripornikom  dʲʑ , nezveneči dlesnični pripornik, nezveneči zobni pripornik  s ] in 

nezveneči dlesnični-trdonebni zlitnik [ʨ]; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno zveneči zadlesnični pripornik 

[ʒ  62,5%, zveneči dlesnični pripornik  s  15%, zveneči medzobni pripornik  ð  

7,5% ter izdišni nezveneči medzobni pripornik  θ  , nezveneči zadlesnični pripornik 

[ʃ , zveneči retrofleksni pripornik  ʐ , ekstremno kratek nezveneči dlesnični 

pripornik  s  , zveneči zadlesnični zlitnik  ʤ] in nezveneči dlesnično-trdonebni 

pripornik [ɕ] 2,5%; 

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno zveneči zadlesnični pripornik  ʒ] 

52,5%, zveneči dlesnično-trdonebni pripornik [ʑ  20%, nezveneči zadlesnični 

pripornik [ʃ  10%, zveneči dlesnični pripornik  z  10%, odzvenjen zveneči 

zadlesnični pripornik  ʒ   5% in zveneči zadlesnični zlitnik  ʤ] 2,5%. 
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7.6.3 Zlitnika 

Nezveneči dlesnični zlitnik /ʦ/ je bil izrečen v:  

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno nezveneči dlesnični zlitnik  ʦ] 

37%, nezveneči dlesnično-trdonebni zlitnik [ʨ  19%, nezveneči dlesnični zapornik 

 t  17%,  nezveneči medzobni zlitnik  tθ  6%, nezveneči trdonebni zapornik  tʲ  4%, 

nezveneči mehkonebni zapornik  k  4%, nezveneči mehkonebni zapornik z izpihom 

 kʰ  3% in nezveneči zadlesnični zlitnik  ʧ  prav tako 3%, 2% zveneči mehkonebni 

zapornik  g  in 1% nezveneči zobni zlitnik  ʨ  , nezveneči dlesnišno- likvidni 

pripornik [ɬ , izdišni nezveneči dlesnični zlitnik  ʦ  , nezveneči zobni zapornik  t ] in 

nezveneči dlesnični zapornik z izpihom  t ]; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno nezveneči dlesnični zlitnik  ʦ] 

59%, nezveneči zadlenisčni zlitnik  ʧ  12%, nezveneči dlesnično-trdonebni zlitnik 

[ʨ  in nezveneči medzobni zlitnik  tθ  10%, nezveneči zadlesnični pripornik [ʃ] 

5%, nezveneči dlesnišno-trdonebni pripornik [ɕ] 3% in 1% izpust glasu; 

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno nezveneči dlesnični zlitnik  ʦ] 

29%, nezveneči medzobni zlitnik  tθ  29%, nezveneči dlesnično-trdonebni zlitnik 

[ʨ] 24%, nezveneči zadlesnični zlitnik  ʧ  12%, nezveneči mehkonebni zapornik 

 k  2% in 1% nezveneči dlesnični zapornik  t , nezveneči dlesnično-trdonebni 

pripornik [ɕ , z jezično konico izgovorjen nezveneči dlesnični zlitnik  ʦ  , nezveneči 

dentalni zlitnik [ʧ ]. 

Nezveneči zadlesnični zlitnik /ʧ/ je bil izrečen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno nezveneči zadlenični zlitnik  ʧ] 

31,52%, nezveneči dlesnično-trdonebni zlitnik [ʨ  26,92%, nezveneči dlesnični 

zlitnik [ʦ  13,85%, nezveneči dlesnični zapornik  t  13,08%,  nezveneči trdonebni 

zapornik  tʲ  2,31%, nezveneči mehkonebni zapornik  k  2,31%, nezveneči 

dlesnično-trdonebni pripornik [ɕ] 1,54%, izpust glasu 1,54% ter manj kot 1%  

nezveneči dlesnišno- likvidni pripornik [ɬ , nezveneči medzobni pripornik  θ , 

nezveneči dlesnični pripornik  s , nezveneči medzobni zlitnik  tθ , nezveneči 

trdonebni zapornik z izpihom  tʲʰ , izdišni nezveneči dlesnični zlitnik  ʦ  , nezveneči 

dlesnični zlitnik z izpihom  ʦʰ , nezveneči mehkonebni zapornik z izpihom  kʰ  in 

nezveneči retrofleksni zlitnik  tʂ]; 
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 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno nezveneči zadlesnični zlitnik  ʧ] 

39,99%, nezveneči dlesnično-trdonebni zlitnik [ʨ  32,31%, nezveneči medzobni 

zlitnik  tθ  10,77%, nezveneči zadlesnični pripornik [ʃ  8,46%, nezveneči dlesnični 

zlitnik [ʦ  3,85%, nezveneči dlesnični zapornik  t  2,31%, manj kot 1% zveneči 

zadlesnični zlitnik  ʤ , nezveneči dlesnično-trdonebni pripornik [ɕ  in nezveneči 

retrofleksni zlitnik [tʂ]; 

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno nezveneči zadlesnični zlitnik  ʧ] 

72,3%, nezveneči dlesnično-trdonebni zlitnik [ʨ  12,31%, nezveneči dlesnični 

zlitnik [ʦ  12,31%, nezveneči zobni zlitnik  ʧ   1,54% in manj kot 1% nezveneči 

dlesnični zapornik  t  ter nezveneči trdonebni zlitnik [ʧʲ]. 

7.6.4 Nosnika 

Zveneči ustnično-ustnični nosnik /m/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno zveneči ustnično-ustnični nosnik 

 m  93,34%, izpuščen glas 2,5%, zveneči ustnično-zobni nazal [ɱ] 1,67%, manj 

kot 1% zveneči zobni nazal  m  , nezveneči bilabialni zapornik  p , zveneči 

dlesnični nosnik  n ; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno zveneči ustnično-ustnični 

nosnik  m  89,2%, zveneči zobni nazal  m   5%, zveneči ustnično-zobni nazal [ɱ] 

3,3%, zveneči zobni nazal  ɱ   1,67% in zveneči ustnično-zobni aproksimant [ʋ] 

0,83%; 

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno zveneči ustnično-ustnični nosnik 

 m  80,01%, zveneči zobni nazal  m ] 4,17%, zveneči ustnično-zobni nazal [ɱ] 

4,17%, zveneči ustnično-ustnični pripornik  β  2,5%, zveneči ustnično-ustnični 

zapornik  b  2,5%, izpust glasu 1,67%, manj kot 1% zveneči dlesnični nosnik  n , 

zveneči likvi  l , nezveneč ustnično-ustnični nazaj potegnjen zapornik  p ], 

odzvenjen zveneči ustnično-ustnični zapornik  b  , zveneči ustnično-ustnični nosnik 

z zvenečim ustnično-zobnim pripornikom [mᵛ , izdišni zveneči ustnično-ustnični 

nosnik  m ]. 

Zveneči dlesnični  nosnik /n/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno zveneči dlesnični nosnik  n  

81,2%, zveneči mehkonebni nosnik  ŋ  3,2%, zveneči retrofleksni dlesnični nosnik 
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[ɳ  2,8%, zveneči nazaliziran dlesnični nosnik     2,4%, izdišni dlesnični nosnik  n   

1,6%, zveneči zobni nosnik  n ] 1,6%, izpust glasu 1,2%, zveneči uvularni nosnik 

[ɴ  1,2%, pod 1% z jezično konico izgovorjeni zveneči nosnik  n  , zveneči likvid 

 l , zveneči denazaliziran nosnik  nᵈ , zveneči ustnočno-zobni aproksimant [ʋ], 

zveneči dlesnični nazal z drsnikom  nj , zveneči trdonebni nosnik  nʲ], ekstremno 

kratek zveneči dlesnični nostnik  n ], zveneči drsnik  j , nezveneči mehkonebni 

zapornik  k  in nezveneči mehkonebni pripornik    ;  

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno zveneči dlesnični nosnik  n  

90,8%, zveneči retrofleksni dlesnični nosnik  ɳ  6%, zveneči mehkonebni nosnik 

 ŋ  2%, manj kot 1% ekstremno kratek zveneči dlesnični nosnik  n  , zveneči 

dlesnični zapornik  d  in zveneči nazaliziran  uvularni nosnik  ɴ ] 

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno zveneči dlesnični nosnik  n  

82,4%, zveneči retrofleksni dlesnični nosnik  ɳ  6%, ekstremno kratek zveneči 

retrofleksni dlesnični nosnik  ɳ   2%, z jezično ploščico izrečen zveneči dlesnični 

zapornik  d ] 2%, nazaliziran zveneči dlesnični nosnik   ] 1,6%, zveneči 

mehkonebni nosnik  ŋ  1,2%, zveneči dlesnični zapornik  d  1,2%, pod 1% zveneči 

denezaliziran dlesnični nosnik  nᵈ , zveneči likvid  l , izdišni zveneči dentalni 

nosnik  n  , zveneči retrofleksni zapornik  ɖ , nezveneči mehkonebni pripornik    , 

nezveneči mehkonebni pripornik z zvenečim dlesničnim nosnikom  ʰn , zveneči 

dlesnični zapornik z vibrantom  d  , zveneči dlesnični nosnik izgovorjen z 

zmanjšanim trenjem glasilk  n ]. 

7.6.5 Drsnik 

Zveneči drsnik /j/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno zveneči drsnik  j  86,68%, 

zveneči trdonebni pripornik  ʝ  5,56%, izpust glasu 5,56%, nosnik z nezvenečim 

dlesničnim zapornikom  nt  1,1% in nezveneči mehkonebni pripornik     1,1%; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno zveneči drsnik  j  95,6%, izpust 

glasu, zveneči likvid  l , nezveneči mehkonebni pripornik     in ekstremno kratek 

zveneči drsnik    ] 1,1%; 

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno zveneči drsnik  j  100%. 
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7.6.6 Likvid 

Zveneči likvid /l/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno zveneči likvid [l] 83,02%, 

zveneči retrofleksni likvidni aproksimant [ɭ  5,33%, izpust glasu 2,67%, zveneči 

drsnik  j  2,67%, zveneči zobni likvid  l   1%, manj kot 1% zveneči ustnično-zobni 

aproksimant [ʋ], vokal/samoglasnik  u , zveneči trdonebni pripornik  ʝ , zveneči 

retrofleksni nosnik [ɳ , nezveneči mehkonebni zapornik  k ,  nezveneči 

mehkonebni zapornik z izpihom  kʰ , zveneči likvid z drsnikom  lj , nezveneči 

usnično-zobni pripornik [f], vokal/samoglasnik  i , izdišni vokal/samoglasnik  i ], 

nezveneči ustnično-ustnični zapornik  p , zveneči dlesnični zapornik z drsnikom 

 dj , zveneči retrofleksni vibrant  ɽ]; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno zveneči likvid [l] 89,05%, 

zveneči retrofleksni likvidni aproksimant [ɭ  4,3%, zveneči retrofleksni vibrant  ɽ] 

3%, z jezično konico izrečen zveneči likvid  l   1%, manj kot 1% zveneči trdonebni 

likvid  lʲ , zveneči nezlogotvorni likvid  l  , zveneču ustnično-zobni pripornik [v], 

vokal/samoglasnik  u , zveneči vibrant brez zatresenja (tap)  ɾ], ekstremno kratek 

zveneči retrofleksni likvidni aproksimant [ɭ  , zveneči denazaliziran retrofleksni 

likvidni aproksnimant [ɭᵈ]; 

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno zveneči likvid [l] 92,34%, 

zveneči retrofleksni likvidni aproksimant [ɭ  4%, zveneči vibrant brez zatresenja 

(tap) [ɾ  1%, manj kot 1% zveneči retrofleksni vibrant  ɽ , izpust glasu, z jezično 

konico izrečen zveneči likvid  l  , ekstremno kratek zveneči likvid  l  , zveneči 

retrofleksni likvidni aproksimant z izpihom [ɭʰ  in zveneči likvid izgovorjen z 

zmanjšanim trenjem glasilk  l ]. 

7.6.7 Vibrant 

Zveneči vibrant /r/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let): pravilno zveneči vibrant  r  31,28%, 

zveneči likvid  l  25,29%, zveneči mehkonebni aproksimant  ɰ  10,59%, zveneči 

retrofleksni vibrant [ɽ  9,4%, zveneči drsnik  j  8,23%, izpust glasu 5,59%, zveneči 

retrofleksni likvidni aproksimant [ɭ] 2,65%, vokal/samoglasnik [i] 1,47%, pod 1% 

zveneči trdonebni pripornik  ʝ , zveneči retrofleksni vibrant z izpihom  ɽʰ , zveneči 

likvid z zvenečim drsnikom  lj , zveneči dlesnični zapornik z zvenečim likvidom 
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 dl , zveneči drsnik z vibrantom  j  , nezveneči mehkonebni pripornik z zvenečim 

drsnikom [xj], vokal/samoglasnik  u , zveneči trdonebni likvid  lʲ , zveneči 

dlesnični zapornik  d , zveneči mehkonebni zapornik  g , zveneči zobni likvid  l ], 

nezveneči dlesnični zapornik z zvenečim drsnikom  tj , odzvenjen zveneči 

dlesnični zapornik  d  , nezvenči dlesnični zapornik  t , zveneči retrofleksni 

aproksimant [ɻ], vokal/samoglasnik [ɛ , nezveneči mehkonebni zapornik z 

zvenečim likvidom [kl]; 

 drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let): pravilno zveneči vibrant [r] 62,06% 

zveneči likvid  l  26,47%, zveneči retrofleksni vibrant  ɽ] 8,25%, manj kot 1% 

zveneči likvid izrečen s konico jezika  l  , zveneči mehkonebni aproksimant  ɰ], 

izpust glasu, zveneči zobni likvid  l  , zveneči retrofleksni likvidni aproksimant [ɭ], 

nezveneči mehkonebni pripornik    ; 

 tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let): pravilno zveneči vibrant  r  64,44%, 

zveneči likvid  l  10,29%, zveneči retrofleksni vibrant  ɽ  10%, zveneči drsnik  j , 

izpuščen glas, zveneči mehkonebni aproksimant  ɰ] 1,47%, manj kot 1% zveneči 

retrofleksni likvidni aproksimant [ɭ , nezveneči dlesnični pripornik  s , ekstremno 

kratek zveneči retrofleksni vibrant  ɽ  , zveneči trdonebni pripornik  ʝ], ekstremno 

kratek zveneči retrofleksni likvidni aproksimant [ɭ ], nazaliziran zveneči vibrant 

brez zatresenja (tap) [ɾ]. 

7.7 Analiza soglasniških sklopov
28

 

Za izgovorjavo, so soglasniški sklopi pri otrocih težji. Prav zaradi tega se pojavlja veliko 

fonoloških procesov.  

Soglasniški sklop /bl/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 50% pravilno kot  bl , 10% poenostavljane soglasniškega 

sklopa  b , 10% izpust soglasniškega sklopa, 20% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa in odzvenevanje  p , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa in 

posteriorizacija [g]; 

 drugi starostni skupini: 60% pravilno izgovorjeni kot  bl , 10% epenteza  bal , 10% 

odzvenevanje  b  , 10% slabljenje zapornika  βl , 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa, odzvenevanje in posteriorizacija  d ]; 

                                                           
28

 Priloga 7 
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 tretji starostni skupini:60% pravilno kot [bl], 30% odzvenevanje  pl  oz.  b l], 10% 

slabljenje zapornikov  βl . 

Soglasniški sklop /br/ je bil izgovorjen v: 

 v prvi starostni skupini: 10% pravilni izgovorjen kot [br], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  b , 20% izpust soglasniškega sklopa, 20% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa in odzvenevanje  p , 10% epenteza skupaj z posteriorizacijo 

[bəɰ , 30% nezveneči ustnično-ustnični zapornik skupaj z likvidom [bl]; 

 v drugi starostni skupini: 40% pravilno izgovorjen [br], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa [b], 10% epenteza [bər , 10% izpust soglasniškega sklopa, 

30% nezveneči ustnično-ustnični zapornik skupaj z likvidom [bl]; 

 v tretji starostni skupini: pravilno izgovorjen [br] 50%, 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  b , 10% slabljenje zapornikov  βl , 10%  nezveneči ustnično-

ustnični zapornik skupaj z likvidom [bl], 20% odzvenevanje zapornika [pr]. 

Soglasniški sklop /dr/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 10% pravilno izgovorjave [dr], 40% poenostavljenje 

soglasniškega sklopa  d , 20% izpust soglasniškega sklopa, 10% epenteza z 

posteriorizacijo [dɛɰ , 20% zveneči dlesnični zapornik skupaj z likvidom [dl]; 

 drugi starostni skupini: 30% pravilno izgovorjen  dr , 20% zveneči dlesnični 

zapornik skupaj z likvidom  dl , 10% nezveneči dlesnični zapornik in 

posteriorizacija [dɰ , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa  d , 20% epenteza 

[dər], 10% epenteza z likvidom [dəl]; 

 tretji starostni skupini: 50% pravilno izgovorjeni [dr], 10% odzvenevanje [tr], 10% 

zveneči dlesnični zapornik z drsnikom  dj , 10% zveneči dlesnični zapornik z 

likvidom [dl], 20% epenteza [dər]. 

Soglasniški sklop /dv/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 20% pravilno izgovorjen [dv], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  d , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa in 

posteriorizacija [g], 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa in odzvenevanje  t , 

20% zveneči dlesnični zapornik z mehčanjem  dβ  oz.  dʋ], 10% epenteza [dəv], 

10% epenteza z mehčanjem  dəʋ], 10% odzvenevanje [tv];  
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 drugi starostni skupini: 40% pravilno izgovorjen [dv], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  d , 30% zveneči dlesnični zapornik z mehčanjem  dʋ], 10% 

poenostavljanje soglasniškega sklopa z mehčanjem  ʋ , 10% odzvenevanje z 

mehčanjem  d ʋ]; 

 tretji starostni skupini: 80% pravilno izgovorjen  dl , 20% zveneči dlesnični 

zapornik z mehčanjem  dʋ]. 

Soglasniški sklop /gl/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 30% pravilno izgovorjen [gl], 10%poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  g ,  20% odzvenevanje  kl , 10% zveneči mehkonebni 

zapornik in drsnik [gɭ , 10% epenteza  gol , 10% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa z anteriorizacijo [d], 10% odzvenevanje z anteriorizacijo [pl]; 

 drugi starostni skupini: 80% pravilno izgovorjen  gl , 10% izpust soglasniškega 

sklopa, 10% odzvenevanje [kl]; 

 tretji starostni skupini: 70% pravilno izgovorjen [gl], 10% odzvenevanje [kl], 10% 

poenostavljanje soglasniškega sklopa in anteriorizacija  d , 10% slabljenje 

zapornikov [xl]. 

Soglasniški sklop /gn/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 20% pravilno izgovorjen [gn], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  g , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa in 

anteriorizacija [d], 10% odzvenevanje [kn], 10% odzvenevanje z likvidom [kl], 

20% epenteza [gən  oz.  gen , 10% epenteza z odzvenevanjem  g ən], 10% 

izpuščanje prvega soglasnika, epenteza in mehčanje  əʋ]; 

 drugi starostni skupini: 70% pravilno izgovorjen, 10% epenteza [gən , 10% 

poenostavljanje soglasniškega sklopa  n , 10% odzvenevanje  g n]; 

 tretji starostni skupini: 70% pravilno izgovorjen [gn , 10% odzvenevanje  g n], 10% 

anteriorizacija [d], 10% epenteza [gən]. 

Soglasniški sklop /gr/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: ni bilo pravilne izgovorjave, 15% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  g , 20% zveneči mehkonebni zapornik z likvidom [gl], 10% 

zveneči mehkonebni zapornik z drsnikom  gj  oz.  gɭ], 15% epetneza in 
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posteriorizacija [gəɰ], 10% epenteza z likvidom [gəl], 5% odzvenevanje [kr], 5% 

poenostavljanje soglasniškega sklopa in odzvenevanje  k , 5% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa, mehčanje in afrikacija  ʨ], 5% posteriorizacija [gɰ], 5% 

odzvenevanje in drsenje [kɭ], 5% posteriorizacija in odzvenevanje [kɽ]; 

 drugi starostni skupini: 35% pravilno izgovorjeno [gr], 15% epenteza [gər], 30% 

zveneči mehkonebni zapornik z likvidom [gl], 5% posteriorizacija [gɰ], 10% 

odzvenevanje  kr , 5% poenostavljanje soglasniškega sklopa  g ; 

 tretji starostni skupini: 60% pravilno izgovorjava, 10% epenteza [gər], 5% epenteza 

in drsenje [gij], 5% epenteza in odzvenevanje [kər], 5% drsenje [gj], 5% 

poenostavljanje soglasniškega sklopa z likvidom [l], 5% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  g , 5% zveneči mehkonebni zapornik z likvidom [gl]. 

Soglasniški sklop / l/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 50% pravilno izgovorjen [xl], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa    , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa in 

zaustavljanje  k , 10% nezveneči mehkonebni pripornik z drsnikom   ɭ], 20% 

izpust soglasniškega sklopa; 

 drugi starostni skupini: 50% pravilna izgovorjava [xl], 10% epenteza [xəl], 10% 

epenteza in zaustavljanje [kəl , 10% izpust soglasniškega sklopa, 20% zaustavljanje 

[kl]; 

 tretji starostni skupini: 90% pravilno izgovorjen   l , 10% nezveneči mehkonebni 

pripornik z drsnikom [xɭ]. 

Soglasniški sklop /xr/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 20% pravilno izgovorjen [xr], 10% poenostavljanje 

soglasniških sklopov    , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa z likvidom [l], 

10% nezveneči mehkonebni pripornik z likvidom [xl], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa z drsenjem [ʝ , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa in 

posteriorizacija [ɹ], 10% zaustavljanje z likvidom  kl , 10% izpust soglasniškega 

sklopa, 10% epenteza, ozvenevanje in posteriorizacija [gəɰ]; 

 drugi starostni skupini: 70% pravilno izgovorjen [xr], 10% epenteza in 

posteriorizacija [xəɰ], 10% zaustavljanje z likvidom [kl], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa    ; 
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 tretji starostni skupini: 60% pravilno izgovorjen; 20% nezveneči mehkonebni 

pripornik   j , 20% poenostavljanje soglasniškega sklopa    . 

Soglasniški sklok /kl/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 53,3% pravilno izgovorjen [kl], 16,7% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  k , 3,3% nezveneči mehkonebni zapornik in mehčanje  k  , 

6,7% nezveneči mehkonebni zapornik z drsenjem  kɭ], 16,7% izpust soglasniškega 

sklopa, 3,3% slabljenje soglasnika [xl]; 

 drugi starostni skupini: 60% pravilno izgovorjeni [kl], 3,3% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  k , 16,8% epenteza  kəl , 6,7% izpust soglasniškega sklopa, 

3,3% poenostavljanje soglasniškega sklopa in anteriorizacija [t], 3,3% slabljenje 

zapornika [xl], 3,3% epenteza in anteriorizacija [təl] in 3,3% epenteza, metateza in 

anteriorizacija [lɛtɛ]; 

 tretji starostni skupini: 56,8% pravilno izgovorjen [kl], 3,3% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  k , 6,7% anteriorizacija  tr , 6,7% nezveneči mehkonebni 

zapornik z drsenjem [kɭ], 3,3% slabljenje zapornikov [xl], 3,3% posteriorizacija 

[kɽ , 3,3% poenostavljanje soglasniškega sklopa in anteriorizacija  p , 3,3% 

epenteza in anteriorizacija [tlj], 10% epenteza [klj], 3,3% epenteza in 

posteriorizacija [kər]. 

Soglasniški sklop /km/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 40% pravilno izgovorjen [km], 10% slabljenje zapornikov 

[xm], 10% epenteza [xəm], 10% slabljenje zapornikov in mehčanje   ʋ], 10% 

poenostavljanje soglasniškega sklopa in zaustavljanje  p , 10% nezveneči 

mehkonebni zapornik z likvidom  kl , 10% izpust soglasniškega sklopa; 

 drugi starostni skupini: 80% pravilno izgovorjen [km], 10% slabljenje zapornikov 

  m , 10% izpust soglasniškega sklopa; 

 tretji starostni skupini: 50% pravilno izgovorjen [km], 30% epenteza [kəm], 20% 

slabljenje zapornikov [xm]. 

Soglasniški sklop /kn/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 30% pravilno [kn], 10% epenteza [kən], 10% epentaza, 

afrikacij ain anteriorizacija [ɕtɳ], 10% anteriorizacija [tn], 10% poenostavljanje 
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soglasniškega sklopa  k , 10% izpust soglasniškega sklopa, 10% posteriorizacija 

[kɳ], 10% denazalizacija [knᵈ]; 

 drugi starostni skupini: 50% pravilno  kn , 10% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa [ɳ], 10% epenteza [kən], 10% slabljenje zapornika [xn], 20% zaustavljanje 

[kd]; 

 tretji starostni skupini: 40% pravilno [kn], 20% epenteza [kən], 20% 

posteriorizacija [xɳ], 10% anteriorizacija [tn], 10% slabljenje zapornikov [xn]. 

Soglasniški sklopa /kr/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 15% pravilno  kr , 20% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa  k , 15% izpust soglasniškega sklopa, 5% epenteza  kər], 10% epenteza in 

posteriorizacija [kəɰ , 5% poenostavljanje soglasniškega sklopa in slabljenje 

zapornika    , 5% poenostavljanje soglasniškega sklopa, mehčanje in 

anteriorizacija [f], 5% slabljenje zapornikov z drsenjem [xɭ , 10% nezveneči 

mehkonebni zapornik z drsnikom [kj] oz. [kɭ , 5% nezveneči mehkonebni zapornik 

z likvidom [kl], 5% posteriorizacija [kɰ]; 

 drugi starostni skupini: 50% pravilno [kr], 15% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa [k], 10% epenteza [kər], 5% izpust soglasniškega sklopa, 15% nezveneči 

mehkonebni zapornik z likvidom  kl , 5% poenostavljanje soglaniškega sklopa z 

anteriorizacijo [tu]; 

 tretji starostni skupini: 55% pravilno [kr], 10% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa [k], 5% epenteza [kər , 15% nezveneči mehkonebni zapornik z drsnikom 

[kj] oz. [kɭ , 5% nezveneči mehkonebni zapornik z likvidom [kl], 5% 

anteriorizacija [tr], 5% anteriorizacija in drsenje [tj]. 

Soglasniški sklop /lj/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 25% pravilno  lj , 60% poenostavljanje soglasniškega sklopa 

[l] (pravilno za to jezikovno okolje), 15% izpust soglasniškega sklopa; 

 drugi starostni skupini: 25% pravilno  lj , 40% poenostavljanje soglasnoškega 

sklopa [l] (pravilno za to jezikovno okolje), 35% izpust soglasniškega sklopa; 

 tretji starostni skupini: 30% pravilno  lj , 50% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa [l] (pravilno za to jezikovno okolje), 20% izpust soglasniškega sklopa. 
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Soglasniški skop /ln/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 20% pravilno  ln , 30% poenostavljanje soglasniškega sklopa 

 n , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa z drsnikom  j , 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa in posteriorizacija  ŋ , 20% posteriorizacija  lŋ , 10% 

epenteza [ljn];  

 drugi starostni skupini: 60% pravilno [ln], 10% denazalizacija [lnᵈ], 10% drsenje 

[ɭn , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa  n , 10% posteriorizacija [ɽn];  

 tretji starostni skupini:70% pravilno [ln], 20% drsenje [ɭn], 10% posteriorizacija 

[ɽn]. 

Soglasniški skop /mp/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini:70% pravilno [mp], 20% ozvenevanje [mb], 10% 

poenostavljanje soglasniškega sklopa in ozvenevanje  g ; 

 drugi starostni skupini: 50% pravilno  mp , 30% poenostavljanje soglasnoškega 

sklopa [m] oz. [p], 10% ozvenevanje [mb], 10% drsenje in ozvenevanje [lb];  

 tretji starostni skupini: 60% pravilno [mp], 10% ozvenevanje [mb], 10% 

posteriorizacija [ɱp], 10% posteriorizacija in ozvenevanje [ɱb], 10% epenteza in 

ozvenevanje [məb]. 

Soglasniški skop /ml/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 40% pravilno [ml], 30% epenteza [məl], 10% drsenje [mj], 

10% posteriorizacija [ɱl , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa, zaustavljanje 

in odzvenevanje [t]; 

 drugi starostni skupini: 50% pravino [ml], 20% posteriorizacija [ɱl] oz. [mɽ], 10% 

epenteza [məl , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa  l , 10% odzvenevanje 

in zaustavljanje  b l]; 

 tretji starostni skupini: 80% pravilno [ml], 10% drsenje [mɭ], 10% posteriorizacija 

[mɽ]. 

Soglasniški skop /mr/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 10% pravilno  mr , 20% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa [m], 10% epenteza in posteriorizacija [meɰ , 50% ustnični nosnik z 

likvidom [ml], 10% drsenje [mj]; 
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 drugi starostni skupini: 40% pravilno [mr], 10% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa  m , 40% ustnični nosnik z likvidom  ml , 10% mehčanje z likvidom  βl ; 

 tretji starostni skupini: 80% pravilno  mr , 10% drsenje  mj , 10% ustnični nosnik z 

likvidom [ml]. 

Soglasniški skop /ŋg/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 60% pravilno  ŋg , 10% izpust soglasniškega sklopa, 10% 

posteriorizacija [ɳg , 20% odzvenevanje  ŋk ; 

 drugi starostni skupini:40% pravilno  ŋg , 40% posteriorizacija  ɳg], 10% 

poenostavljanje soglasniškega sklopa  g , 10% zaustavljanje  d g ; 

 tretji starostni skupini: 90% pravilno  ŋg , 10% anteriorizacija  ŋd . 

Soglasniški skop /pl/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 40% pravilno [pl], 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa 

[p], 10% drsenje [pɭ , 10% anteriorizacija  pl ], 10% posteriorizacija [tl], 10% 

epenteza, ozvenevanje [dəɭ], 10% posteriorizacija in drsenje [gəɭ]; 

 drugi starostni skupini: 90% pravilno  pl , 10% izpust soglasniškega sklopa; 

 tretji starostni skupini: 90% pravilno  pl , 10% ozvenevanje in anteriorizacija  b l]. 

Soglasniški skop /pr/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 10% pravilno  pr , 10% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa [p], 10% epenteza in posteriorizacija [pəɰ], 10% drsenje [pj], 20% 

posteriorizacija [pɰ , 40% nezveneči ustnično-ustni zapornik z likvidom [pl]; 

 drugi starostni skupini: 50% pravilno [pr], 10% drsenje [pɭ], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa z slabljenjem zapornika  β , 30% nezveneči ustnično-ustni 

zapornik z likvidom [pl]; 

 tretji starostni skupini: 80% pravilno  pr , 10% drsenje  pj , 10% nezveneči 

ustnično-ustni zapornik z likvidom [pl]. 

Soglasniški skop /rk/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 10% pravilno  rk , 40% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa [k], 10% posteriorizacija [ɰk], 10% likvid z nezvenečim mehkonebnim 

zapornikom  lk , 20% izpust soglasniškega sklopa, 10% anteriorizacija z likvidom 

 l k]; 
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 drugi starostni skupini: 40% pravilno [rk], 30% likvid z nezvenečim mehkonebnim 

zapornikom  lk , 20% poenostavljanje soglasniškega sklopa  r , 10% izpust 

soglasniškega sklopa; 

 tretji starostni skupini: 80% pravilno [rk], 10% drsenje [jk], 10% likvid in 

anteriorizacija [lt].   

Soglasniški skop /sl/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 30% pravilno [sl], 10% posteriorizacija [ʃl , 20% mehčanje 

[ɕl] oz. [ʃʲl], 10% anteriorizacija in zaustavljanje [tl], 5% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa in zaustavljanje  k , 10% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa, zaustavljanje, ozvenevanje in posteriorizacija [g], 5% afrikacija [ʦl , 5% 

anteriorizacija  s l], 5% epenteza, poenostavljanje, zaustavljanje in posteriorizacija 

 g əl];  

 drugi starostni skupini: 55% pravilno [sl], 25% posteriorizacija [ʃl , 10% mehčanje 

[ɕl , 5% poenostavljanje soglasniškega sklopa in mehčanje  ʃʲ], 5% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa in drsenje  j ; 

 tretji starostni skupini: 65% pravilno  sl , 10% mehčanje  ɕl], 15% posteriorizacija 

[ʃl , 5% ozvenevanje  zl , 5% mehčanje in posteriorizacija   l . 

Soglasniški skop /sn/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 40% pravilno  sn , 10% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa [n], 10% izpust soglasniškega sklopa, 10% epenteza  sən], 10% epenteza, 

zaustavljanje in anteriorizacija [tən , 20% mehčanje  ɕn]; 

 drugi starostni skupini: 60% pravilno  sn , 20% mehčanje  ɕn], 20% 

posteriorizacija [ʃn]; 

 tretji starostni skupini: 90% pravilno [sn], 10% posteriorizacija [ʃp]. 

Soglasniški skop /sp/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 50% pravilno [sp], 30% izpust soglasniškega sklopa, 20% 

poenostavljanje soglasniškega sklopa  p ; 

 drugi starostni skupini: 40% pravilno [sp], 10% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa [p], 30% posteriorizacija [ʃp , 20% mehčanje  ɕp];  

 tretji starostni skupini: 80% pravilno [sp], 20% posteriorizacija [ʃp]. 
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Soglasniški skop /sr/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 10% pravilno [sr], 10% anteriorizacija, zaustavljanje z 

likvidom  tl , 10% drsenje  sj , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa z 

mehčanjem  ɕ], 10% epenteza in posteriorizacija [səɰ], 10% posteriorizacija z 

likvidom [ʃl , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa z zaustavljanjem  t , 10% 

posteriorizacija z zaustavljanjem [kɰ], 10% epenteza in poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  χθ , 10% izpust soglasniškega sklopa; 

 drugi starostni skupini: 30% pravilno  sr , 30% nezveneči dlesnični pripornik z 

likvidom [sl], 10% posteriorizacija [ʃr], 10% posteriorizacija z likvidom [ʃl], 10% 

poenostavljanje soglasniškega sklopa  s , 10% epenteza s posteriorizacijo  ʃər]; 

 tretji starostni skupini: 60% pravilno  sr , 10% mehčanje in drsenje  ɕj], 10% 

mehčanje z likvidom [ɕl], 10% epenteza in afrikacija [ʦər], 10% posteriorizacija z 

likvidom [ʃl]. 

Soglasniški skop /st/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 45% pravilno  st , 17,5% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa  t , 10% izpust soglasniškega sklopa, 5% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa in afrikacija [ɕ], 15% mehčanje  ɕt], 2,5% posteriorizacija [ʃt], 2,5% 

poenostavljanje in zaustavljanje  k , 2,5% poenostavljanje soglasniškega sklopa, 

zaustavljanje in ozvenevanje [d]; 

 drugi starostni skupini: 47,5% pravilno  st , 2,5% izpust soglasniškega sklopa, 25% 

posteriorizacija [ʃt , 20% mehčanje  ɕt , 2,5% poenostavljanje soglasniškega sklopa 

in posteriorizacija [ʃ , 2,5% poenostavljanje soglasniškega sklopa in mehčanje  ɕ]; 

 tretji starostni skupini: 70% pravilno  sl , 12,5% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa [s], 10% posteriorizacija [ʃt , 7,5% mehčanje  ɕt]. 

Soglasniški skop /str/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 10% pravilno  str , 30% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa  st  oz.  t , 20% poenostavljanje soglasniškega sklopa z likvidom [tl], 10% 

mehčanje z likvidom [ɕtl], 10% likvid zamenja vibranta [stl], 10% epenteza in 

posteriorizacija [stəɰ], 10% metateza z mehčanjem in likvidom  ɕtel]; 

 drugi starostni skupini: 50% pravilno  str , 10% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa [st], 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa z mehčanjem  ɕe], 10% 
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likvid zamenja vibranta [stl], 10% posteriorizacija [ʃtr], 10% posteriorizacija z 

likvid [ʃtl]; 

 tretji starostni skupini: 60% pravilno  str , 10% drsenje  θtj , 10% posteriorizacija 

[ʃtr], 10% likvid zamenja vibranta  stl , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa 

[sr]. 

Soglasniški skop /sv/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 40% pravilno [sv], 10% odzvenevanje [sf], 10% 

posteriorizacija in anteriorizacija [ʃm , 10% mehčanje  ɕv], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa, anteriorizacija in zaustavljanje  p , 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa, mehčanje in afrikacija  ʨ], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  v ; 

 drugi starostni skupini: 20% pravilno  sv , 20% mehčanje  ɕv], 10% afrikacija [ʦv], 

10% posteriorizacija in mehčanje   v , 20% posteriorizacija  ʃv], 10% epenteza in 

odzvenevanje  fsφ , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa in mehčanje  ɕ]; 

 tretji starostni skupini: 50% pravilno [sv], 20% posteriorizacija [ʃv , 20% mehčanje 

[ɕv] oz. [sʋ], 10% epenteza [səv]. 

Soglasniški skop /ʃk/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: pravilno [ʃk  30%, 30% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa  k , 10% mehčanje [ɕk , 10% posteriorizacija   k , 10% mehčanje in 

afrikacija [ʨk], 10% anteriorizacija [sk]; 

 drugi starostni skupini: 40% pravilno [ʃk , 40% mehčanje  ɕk], 10% afrikacija [ʧk], 

10% anteriorizacija [sk]; 

 tretji starostni skupini:70% pravilno [ʃk , 20% mehčanje  ɕk], 10% anteriorizacija 

[st]. 

Soglasniški skop /ʃp/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 20% pravilno [ʃp , 10% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa [p], 10% afrikacija [ʧp , 20% mehčanje  ɕp , 10% izpust soglasniškega 

sklopa, 10% posteriorizacija [ʃʲp], 10% anteriorizacija [sp], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa, zaustavljanje, posteriorizacija in ozvenevanje [g]; 
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 drugi starostni skupini: 50% pravilno [ʃp], 30% anteriorizacija [sp], 10% 

posteriorizacija [ʂp , 10% izpust soglasniškega sklopa; 

 tretji starostni skupini: 80% pravilno [ʃp], 10% anteriorizacija [sp], 10% 

posteriorizacija [xp]. 

Soglasniški skop /ʃʧ/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: pravilno [ʃʧ] 10%, 10% izpust soglasniškega sklopa, 10% 

poenostavljanje soglasniškega sklopa in afrikacija  ʣ], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa in mehčanje  ʨ , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa 

in anteriorizacija  θ 
29

, 20% poenostavljanje soglasniškega sklopa in zaustavljanje 

[t], 20% anteriorizacija [sʦ , 10% mehčanje, zaustavljanje in posteriorizacija  ɕt]; 

 drugi starostni skupini: 30% pravilno [ʃʧ], 10% izpust soglasniškega sklopa, 20% 

poenostavljanje soglasniškega sklopa  ʧ] oz. [ʃ], 20% anteriorizacija in 

zaustavljanje  st , 10% mehčanje  ɕʨ , 10% afrikacija, frikacija in mehčanje  ʨɕ]; 

 tretji starostni skupini: 60% pravilno [ʃʧ , 20% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa [ʧ], 10% anteriorizacija [ʃʦ , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa, 

anteriorizacija in zaustavljanje [st]. 

Soglasniški skop /tl/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 40% pravilno [tl], 30% epenteza [təl], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa in posteriorizacija  k , 10% posteriorizacija in drsenje  ʈɭ], 

10% posteriorizacija in drsenje [kɭ]; 

 drugi starostni skupini: 60% pravilno [tl], 20% posteriorizacija [kl], 10% 

posteriorizacija in drsenje [kɭ , 10% mehčanje  tɭʲ]; 

 tretji starostni skupini: 70% pravilno [tl], 10% drsenje [tɭʰ], 10% posteriorizacija 

[kl], 10% epenteza [təl]. 

Soglasniški skop /tr/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 10% pravilno [tr], 20% poenostavljanje soglasniškega sklopa 

[t], 10% izpust soglasniškega sklopa, 40% likvid zamenja vibrant [tl], 10% 

epenteza in posteriorizacija [təɰ], 10% drsenje [tj]; 

                                                           
29

 Za popačen glas v besedi, nisem upoštevala nobenega fonološkega procesa. 
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 drugi starostni skupini: 50% pravilno [tr], 30% likvid zamenja vibrant [tl], 10% 

epenteza [tər], 10% slabljenje zapornika z likvidom [xl]; 

 tretji starostni skupini: 60% pravilno [tr], 10% drsenje [tj], 10% posteriorizacija 

[ʈr], 10% likvit zamenja vibranta [tl], 10% epenteza [tər]. 

Soglasniški skop /vl/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 20% pravilno [vl], 20% poenostavljanje soglasniškega sklopa 

[l], 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa in zaustavljanje [q], 20% izpust 

soglasniškega sklopa, 10% epenteza [vəl , 10% odzvenevanje  fl , 10% mehčanje 

[ʋl]; 

 drugi starostni skupini:  50% pravilno  vl , 30% mehčanje  ʋl], 10% drsenje [vɭ], 

10% zaustavljanje in anteriorizacija [tl]; 

 tretji starostni skupini: 50% pravilno  vl , 20% odzvenevanje  φl , 20% mehčanje 

[ʋl], 10% posteriorizacija [vr]. 

Soglasniški skop /vr/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: ni bilo pravilne izgovorjave, 20% likvid zamenja vibranta 

[vl], 10% drsenje  vj , 10% epenteza, izpust začenjega soglasnika z likvidom [əl], 

10% epenteza in posteriorizacija [vəɰ], 20% anteriorizacija, zaustavljanje, 

odzvenevanje z likvidom [pl], 10% zaustavljanje, anteriorizcija z likvidom [bl], 

10% izpust soglasniškega sklopa, 10% odzvenevanje in posteriorizacija  φɽ]; 

 drugi starostni skupini: 40% pravilno [vr], 20% likvid zamenja vibranta [vl], 10% 

odzvenevanje z likvidom  φl , 10% odzvenevanje  φr , 10% izpust soglasniškega 

sklopa, 10% posteriorizacija z likvidom [ul]; 

 tretji starostni skupini: 70% pravilno [vr], 10% drsenej [vj], 10% likvid zamenje 

vibranta  vl , 10% mehčanje  βr . 

Soglasniški skop /zdr/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: ni bilo pravilne izgovorjave, 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  zd , 20% poenostavljanje soglasniškega sklopa in 

odzvenevanje  s  oz.  t , 30% poenostavljanje soglasniškega sklopa, odzvenevanje 

z likvidom  tl  oz.  sl , 20% izpust soglasniškega sklopa, 10% likvid zamenja 

vibranta [zdl], 10% odzvenevanje in posteriorizacija [sdɽ]; 
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 drugi starostni skupini: 20% pravilno  zdr , 10% poenostavljanje soglasniškega 

sklopa  dr , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa in afrikacija [ʤr], 10% 

poenostavljanje soglasniškega sklopa in posteriorizacija  ʒ], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa z likvidom  ðdl , 10% mehčanje z likvidom [ʑdl], 10% likvid 

zamenja vibranta [zdl], 10% izpust soglasniškega sklopa, 10% epenteza [zdor]; 

 tretji starostni skupini: 50% pravilno  zdr , 10% drsenje  ðdj , 20% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  z  oz.  zd , 10% likvid zamenja vibranta [zdl], 10% 

posteriorizacija [ʑɖɽ]. 

Soglasniški skop /zg/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 20% pravilno  zg , 20% odzvenevanje  sg  oz.  θg , 20% 

mehčanje  ʑg], 10% epenteza, zaustavljanje [dəg], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  g , 10% epenteza, poenostavljanje soglasniškega sklopa in 

odzvenevanje [uk], 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa in odzvenevanje  k ; 

 drugi starostni skupini: 30% pravilno [zg], 10% anteriorizacija [zɖ , 20% mehčanje 

[ʑg], 20% posteriorizacija [ʒg], 10% odzvenevanje [sg], 10% poenostavljanje 

soglasniškega sklopa  g ;  

 tretji starostni skupini: 60% pravilno [zg], 10% posteriorizacija [ʒg , 10% 

anteriorizacija   zd , 20% odzvenevanje  sg  oz.  zg ]. 

Soglasniški skop /zv/ je bil izgovorjen v: 

 prvi starostni skupini: 15% pravilno [zv], 5% epenteza [zdv], 5% posteriorizacija 

[ʐv], 5% poenostavljanje soglasniškega sklopa in mehčanje  ʋ , 15% mehčanje 

[ʑv , 5% poenostavljanje soglasniškega sklopa, anteriorizacija, odzvenevanje in 

zaustavljanje  p , 10% poenostavljanje soglasniškega sklopa in zaustavljanje  d , 

5% zaustavljanjein posteriorizacija [gɰ], 5% epenteza in odzvenevanje [səφ , 15% 

odzvenevanje  sv  oz.  z v], 5% epenteza, posteriorizacija in zaustavljanje z 

drsnikom [gəl], 5% epenteza, posteriorizacija, zaustavljanje in odzvenevanje z 

likvidom  kl , 5% poenostavljanje soglasniškega sklopa, zaustavljanje in 

posteriorizacija [g];  

 drugi starostni skupini: 45% pravilno  zv , 5% mehčanje  zʋ], 5% zaustavljanje 

[dv], 20% posteriorizacija [ʒv] oz. [ʐv , 15% odzvenevanje in mehčanje  ɕv] oz. 
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 θv  oz.  ɕφ , 5% odzvenevanje  z v], 5% poenostavljanje soglasniškega sklopa in 

mehčanje  ʋ];  

 tretji starostni skupini: 70% pravilno  zv , 20% odzvenevanje  z v] oz. [sv], 10% 

posteriorizacija [ʒv]. 

Glede na to, da so soglasniški sklopi težji za izgovorjavo, sem izvedla poglobljeno analizo. 

Rezultati so pokazali, da se s starostjo, v večini primerov (24 soglasniških sklopih) 

izboljšuje izgovorjava besed, ki vsebujejo soglasniške sklopa. Pri štirih soglasniških 

sklopih /bl/, /gn/, /pl/ in /vl/ se izgovorjava  pri otrocih starih od 2;5 do 4;7 let izboljšuje, 

nato pa do 5;7 leta ostane enaka. 5 soglasniških sklopov /gl/, / r/, /kl/, /km/, /kn/ je takšnih, 

kjer se od 2;5 do 4;6 let izgovor izboljša, nato pa se izgovor do 5;7 leta poslabša. 2 

soglasniška sklopa / l/ in /lj/ sta od 2;5 do 4;6 leta enako dobro izgovorjena, nato pa se do 

5;7 leta izgovorjava izboljša. Pri 4 soglasniških sklopih /ln/, /ŋg/, /sp/, /sv/ je v prvi 

starostni skupini izgovorjava boljša kot v drugi starostni skupini; nato se v tretji starostni 

skupini ponovno izboljša. Ugotovila sem, da se v kar 34 od 39 primerih soglasniških 

sklopov izgovorjava starostjo izboljšuje, le pri petih primerih se poslabša.   
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8. INTERPRETACIJA 

8.1 Naglaševanje in realizacija besed 

Pri analizi realizacije besed, sem ugotovila, da je potrebno gledati razumljivost, pravilnost 

in ujemanje tarčne besede z izgovorjeno. Rezultati so pokazali, da se na vseh treh 

področjih s starostjo realizacija besed izboljšuje. Kranjčeva (1999) navaja, da se s starostjo 

govor kvalitativno in kvantitativno spreminja. S tem lahko usotovitev potrdim. 

Jezik je »živ«, abstrakten sistem znakov in pravil, ki jih uporablja določena skupina ljudi, 

ki jih druži skupno delovno okolje, interesi ali pa seveda življenje na določenem območju 

(Marjanovič Umek, 1990). Makarova (2004, v Valh Lopert, 2005) navaja, de se slovenski 

govorec najprej nauči govorice svojega socialnega okolja (družine, vasi ali mesta), kar 

spada tudi k določenem geografskem okolju (narečje, mestna govorica, pokrajinski 

pogovorni jezik). Iz rezultatov analize sem ugotovila, da se s starostjo otroka izboljšuje 

tudi pravilnost naglaševanja besed, tako v mariborskem pogovornem jeziku kot v knjižni 

slovenščini. Zanimiv in nekako pričakovan rezultat pa je ta, da je pravilnost naglaševanje 

večja v mariborskem pogovornem jeziku, kot v knjižni slovenščini. Tudi ugotovitev N. 

Hernje idr. (2010) potrjuje našo ugotovitev, saj pravi, da je pojav novih besednih vrst in 

jezikovnih oblik pogojen z otrokovim čedalje večjimi življenjskimi potrebami in širšim 

okoljem.  

 

Graf 13: Starostno obdobje otroka v primerjavi z ustreznostjo naglasa. 
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Število nepravilno naglašenih besed, se znižuje s starostjo. Otroci prve starostne skupine 

(na grafu 12 predstavljeni z modro barvo) naredijo največ napak v naglaševanju zaradi 

rabe pomanjševalnic ter rabe fonoloških procesov, več kot 40 od 101. V drugi starostni 

skupini otroci (na grafu 12 predstavljeni z zeleno barvo) naredijo največ napak v 

naglaševanju zaradi napačnega naglaševanja besed in rabe fonoloških procesov. Otroci 

tretje starostne skupine (na grafu 12 predstavljeni z vijolično barvo) naredijo največ napak 

v naglaševanju zaradi rabe pomanjševalnic in napačnega naglaševanja besed. Otroci, z 

ozirom na knjižno slovenski naglas, več besed naglašujejo neustrezno. To pomeni, da 

otroci, ozirajoč se na mariborski naglas, naredijo manj napak, kar je za to jezikovno okolje 

ustrezno. Prav tako se pri upoštevanju knjižno slovenskega naglasa pojavijo dodatni 

vzroki, ki so za mariborski naglas popolnoma sprejemljivi, ti so: podaljševanje osnove z –

i/-ɛ/-a/-o, takšne besede so npr. rumen-rumeni, dolg-dolgi, rdeč-rdeči, črn-črni, suh-suhi, 

fižol-fižola. Do največje variabilnosti oz. odstopanja med mariborskim in knjižno 

slovenskim naglasom, prihaja pri neustreznem naglaševanju. Namreč določene besede se v 

mariborskem govoru drugače naglašujejo kot v knjižni slovenščini. Te besede so npr. 

trebuh,kenguru,drevo. 
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Graf 14: Napake pri naglaševanju glede na starostno skupino.
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8.2 Interpretacija rezultatov realizacije fonemov 

Raziskava je pokazala, da so najtežji glasovi za izgovorjavo in najkasneje pridobljeni 

sičniki, šumniki in glas /r/. To je prikazano tudi iz grafikona Vladisavljevićeve (v Grobler, 

1985 in Žnidarič, 1933). Groblerjeva (1985) pravi, da je razvojni proces za glasove /p/, /b/, 

/m/, /n/, /j/ ter za /t/, /d/, /k/, /g/, /v/ končan še pred drugim letom. Po drugem letu pa se 

začnejo razvijati /f/, /h/, /l/, /c/, /z/, /s/ (Prav tam). Do konca tretjega leta otrok pravilno 

izgovarja vse samoglasnike in 10 do 15 soglasnikov: /p/, /b/, /m/, /n/, /j/, /t/, /d/, /k/, /g/, /v/, 

/h/, /l/, /f/, /c/ (Starc, 2004). Groblerjeva (1985) pravi, da je pri treh (štirih) letih artikulacija 

glasov /r/, /č/, /š/, /ž/ še nestabilna, nepopolna ali nezadostno utrjena. Dodaja pa,  da naj bi 

bil do četrtega (petega) leta starosti razvoj izreke končan. Muznikova (2012) v svoji 

raziskavi potrjuje Groblerjeve ugotovitve, da se najprej razvijejo glasovi /n/, /j/, /m/, /p/, /l/, 

/h/, sledijo jih /k/, /v/, /b/, /f/, nato pa se razvijejo še /t/, /g/, nadalje /d/, in med zadnjimi so 

glasovi /č/, /s/, /z/, /c/, /r/, /š/ in /ž/.   

Glede na raziskavo, sem dobila naslednje rezultate analiza pravilno izgovorjenih glasov: 

Zaporniki: 

 nezveneči ustnično-ustnični /p/ v starosti od 2;5 do 3;5 97,5%, v starosti 

od 3;6 do 4;6 84,17% in v starosti od 4;7 do 5;7 95,84%; 

 zveneči ustnično-ustnični /b/ v starosti od 2;5 do 3;5 79,24%, v starosti od 

3;6 do 4;6 83,85% in v starosti od 4;7 do 5;7 80,01%; 

 nezveneči dlesnični zapornik /t/ v starosti od 2;5 do 3;5 87,64%, v starosti 

od 3;6 do 4;6 90,59% in v starosti od 4;7 do 5;7 88,23%; 

 zveneči dlesnični /d/ v starosti od 2;5 do 3;5 77,81%, v starosti od 3;6 do 

4;6 92,16% in v starosti od 4;7 do 5;7 84,32%; 

 nezveneči mehkonebni /k/ v starosti od 2;5 do 3;5 93,87%, v starosti od 

3;6 do 4;6 91,92% in v starosti od 4;7 do 5;7 85,01%; 

 zveneči mehkonebni /g/ v starosti od 2;5 do 3;5 79,95%, v starosti od 3;6 

do 4;6 91,21% in v starosti od 4;7 do 5;7 79,95%. 

Priporniki: 

 nezveneči ustnično-zobni /f/ v starosti od 2;5 do 3;5 80%, v starosti od 3;6 

do 4;6 95% in v starosti od 4;7 do 5;7 85%; 

 zveneči ustnično-zobni pripornik /v/ v starosti od 2;5 do 3;5 67,88%, v 

starosti od 3;6 do 4;6 78,6% in v starosti od 4;7 do 5;7 81,44%; 
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 nezveneči dlesnični /s/ v starosti od 2;5 do 3;5 56,14%, v starosti od 3;6 

do 4;6 45,69% in v starosti od 4;7 do 5;7 43,95%; 

 nezveneči zadlesnični /ʃ/ v starosti od 2;5 do 3;5 53%, v starosti od 3;6 do 

4;6 58% in v starosti od 4;7 do 5;7 69%; 

 nezveneči mehkonebni / / v starosti od 2;5 do 3;5 79,08%, v starosti od 

3;6 do 4;6 86,35% in v starosti od 4;7 do 5;7 95,45%; 

 zveneči dlesnični /z/ v starosti od 2;5 do 3;5 51,55%, v starosti od 3;6 do 

4;6 43,06% in v starosti od 4;7 do 5;7 43,77%; 

 zveneči zadlesnični /ʒ/ v starosti od 2;5 do 3;5 30%, v starosti od 3;6 do 

4;6 62,5% in v starosti od 4;7 do 5;7 52,5%. 

Zlitnika: 

 nezveneči dlesnični /ʦ/ v starosti od 2;5 do 3;5 37%, v starosti od 3;6 do 

4;6 59% in v starosti od 4;7 do 5;7 29%; 

 nezveneči zadlesnični /ʧ/ v starosti od 2;5 do 3;5 31,52%, v starosti od 3;6 

do 4;6 39,99% in v starosti od 4;7 do 5;7 72,3%. 

Nosnika: 

 zveneči ustnično-ustnični /m/ v starosti od 2;5 do 3;5 93,34%, v starosti 

od 3;6 do 4;6 89,2% in v starosti od 4;7 do 5;7 80,01%; 

 zveneči dlesnični /n/ v starosti od 2;5 do 3;5 81,2%, v starosti od 3;6 do 

4;6 90,8% in v starosti od 4;7 do 5;7 82,4%. 

Drsnik /j/ v starosti od 2;5 do 3;5 86,68%, v starosti od 3;6 do 4;6 95,6% in v starosti 

od 4;7 do 5;7 100%. 

Likvid /l/ v starosti od 2;5 do 3;5 83,02%, v starosti od 3;6 do 4;6 89,05% in v starosti 

od 4;7 do 5;7 92,34%. 

Vibrant /r/ v starosti od 2;5 do 3;5 31,28%, v starosti od 3;6 do 4;6 62,06% in v 

starosti od 4;7 do 5;7 64,44%. 
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Graf 15: Razvoj glasov v prvi starostni skupini (od 2;5 do 3;5 let). 

 

 
Graf 16: Razvoj glasov v drugi starostni skupini (od 3;6 do 4;6 let). 

 

 
Graf 17: Razvoj glasov v tretji starostni skupini (od 4;7 do 5;7 let). 
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Iz rezultatov lahko sklepam, da je razvoj glasov v mariborskem pogovornem jeziku 

podoben razvoju glasov osrednjeslovenske populacije otrok (raziskava Muznik, 2012), 

hkrati pa primerljiv z grafom razvoja glasov avtorice Vladisavljevićeve (v Grobler, 1985 in 

Žnidarič, 1933). Če pogledamo skupni graf razvoja glasov, lahko vidimo, da se prvi 

razvijejo zvočniki (drsnik, likvid, nosnika), sledijo zaporniki, priporniki, vibrant /r/ in 

zlitniki. 

 
Graf 18: Razvoj glasov glede na raziskavo. 

Iz raziskave je razvidno, da glasovi še niso popolnoma razviti. Razlogov za to je lahko več. 

Med drugim, kot navajajo Starc idr. (2004), lahko prihaja do distorzije posameznih glasov 

zaradi izpadlih sprednjih zob. Možne so blage nepravilnosti pri izgovoru glasov /s/, /ʦ/, /z/, 

/ʃ/, /ʧ/, /ʒ/ (prav tam). Ena izmed možnosti je ta, ki jo navaja Groblerjeva (1985), in sicer, 

da se glasovi, ki še niso avtomatizirani do šestega leta, začnejo utrjevati kot nepravilni 

(popačeni, izpuščeni ali zamenjani). Globačnikova (1999) navaja, da na pozen razvoj 

sičnikov, šumnikov in glasu /r/ vplivajo sposobnost slušnega zaznavanja in razlikovanja ter 

motorika govoril. Lahko pa zgolj boljša tehnologija in sistematično-analitični testi 

pokažejo natančnejše rezultate.   

8.3 Fonološki procesi v strukturi 

Če opazujemo fonološke procese v strukturi, opazimo, da s starostjo otrok, raba le-teh 
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otrok ne more natančno reproducirati besed. Dodaja tudi, otroci govorijo prve besede na 

način da izpuščajo zloge, zlogovno podvajajo, izpuščajo glasove, izpuščajo začetni 
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poenostavljanje soglasniškega sklopa. V prvi starostni skupini je to najvišje, nato upada. 

Epenteze so zelo značilne za mlajše, v drugi starostni skupini raba le-teh upade in se v tretji 

starostni skupini ponovno poveča. Brisanje nenaglašenega zloga je najbolj značilno za 

prvo starostno skupino, v drugi starostni skupini je prav tako prisotno, v tretji starostni 

skupini pa popolnoma izzveni. Pogosto je brisanje začetnega soglasnika v prvi starostni 

skupini,v drugi je še rahlo prisotno, v tretji ne več. Brisanje končnega soglasnika pa je 

prisotno v vseh starostnik skupinah. Proces brisanja zapornikov ni prisoten v nobeni 

starostni skupini, medtem ko slabljenje zapornikov s starostno skupino narašča. Pričakovali 

bi, da bodo zaporniki skladno s starostjo izgovorjeni boljše (bolj jasno, bolj razločno), 

posledično je boljša razumljivost govora. V našem primeru smo zasledili enako, kot 

Muznikova (2012), da z leti zaporniki postajajo šibkejši, slabše razumljivi in manj jasni. 

Izpuščanje soglasniškega sklopa je dokaj pogosto v prvi starostni skupini, v drugi manj, v 

tretji pa ga sploh ni. Značilno prisotne so v vseh starostnih skupinah tudi metateze. V drugi 

starostni skupini opažam večji odstotek prisotnosti le-teh, kot v prvi in tretji, kar je 

zanimiva ugotovitev. Morda prihaja do tega, ker se otroci začnejo v letih od 3 do 5 

zavedati jezika (metajezikovno zavedanje), kar potrjujejo tudi Starc idr. (2004). Fonološki 

procesi v strukturi se pojavljajo tudi v kombinaciji z drugimi fonološkimi procesi v 

strukturi ali v sistemu. V prvem starostnem obdobju je teh kombinacij več, nato pa s 

starostjo upadajo. Za večino fonoloških procesov v strukturi je značilno, da izzvenijo do 4. 

leta, tako navaja tudi literatura (Williamson, 2008, Merkel-Piccini, 2001). Naše ugotovitve 

lahko potrdimo na podlagi avtorjev Dodd (2005), Merkel Piccini (2001) in Williamson 

(2008): 

 Procesa poenostavljanje in brisanje soglasniškega sklopa sta značilna za otroke do 

4. leta starosti oz. do 5. leta, če je soglasniški sklop sestavljen iz treh soglasnikov. 

V naši raziskavi se je pokazalo, da je proces poenostavljanja soglasniškega sklopa 

prisoten še po 5. letu; 

 Brisanje nenaglašenega zloga je prisotno do 4. leta, nato izzveni. Ugotovili smo, da 

v našem primeru ta fonološki proces izzveni do 5. leta;  

 Brisanje začetnega in končnega soglasnika je značilen proces med 2. in 4. letom 

starosti. Brisanje začetnega soglasnika izzveni okoli 4. leta, kot potrjuje tudi 

literatura, medtem ko brisanje končnega soglasnika ostaja še do 6. leta; 
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 Metateze izzvenijo okoli 3. leta starosti. V našem primeru se pojavljajo tudi po 3. 

letu, kar lahko kaže na fonološko motnjo; 

 Epenteze se pojavljajo do 7. leta starosti. Tudi v naši raziskavi so epenteze prisotne 

v vseh starostnih skupinah. 

8.4 Fonološki procesi sistema 

Fonološki procesi v sistemu se velikokrat pojavljajo v kombinaciji s procesi v strukturi, kot 

tudi sistemu. Pojavljajo se v več primerih kot fonološki procesi v strukturi. S starostjo 

otroka se tudi raba teh fonoloških procesov zmanjšuje in pri določenih izzveni.  

Najpogosteje se pojavlja proces zaustavljanje (s kombinacijami). V prvi starostni skupini je 

močno prisoten, medtem ko s starostjo upade. Dodd (2005) navaja, da naj bi izzvenel do 3. 

let in pol, Williamson (2008) navaja starostno mejo do 4. let in pol, medtem ko je po naših 

rezultatih proces prisoten do okoli 5. leta.   

Po pogostosti pojavljanja je naslednji mehčanje (s kombinacijo), za katerega je značilno, da 

s starostjo sicer upade, vendar ne veliko. V tretji starostni skupini je še vedno prisoten.  

V vseh treh starostnih skupinah je prisoten proces odzvenevanja (s kombinacijo), vendar z 

leti upada. 

Drsenje (s kombinacijo) je prisotno v prvi starostni skupini, nato skoraj popolnoma upade, 

medtem ko se v tretji starostni skupini ponovno pojavi. Za drsenje (ang. gliding) je 

značilno, da se pojavlja do 6. leta (Dodd, 2005), kar pomeni, da smo dobili rezultat, ki ga 

potrjuje literatura. Najbolj je ta proces značilen za glas /r/, ki ga zamenjata /l/ in /j/.  

Po pogostosti pojavljanja je naslednji proces posteriorizacije (s kombinacijami), za 

katerega je značilno da izzveni okoli 3. leta starosti (Williamson, 2008). V našem primeru 

se je pokazalo odstopanje, in sicer proces se obdrži v vseh treh starostnih skupinah in je v 

tretji celo nekoliko višji kot v drugi.  

Anteriorizacija (s kombinacijami) naj bi po avtoricah Dodd (2005) in Williamson (2008) 

izzvenela okoli 4. leta. V našem primeru se je zgodilo obratno – v tretji starostni skupini 

(4;7 do 5;7) se je povečala raba tega fonološkega procesa. Prav takšno ugotovitev navaja 

tudi Muznikova (2012).  

Afrikacija (s kombinacijami) se pojavlja v vseh treh starostnih skupinah, vendar z leti 

upada. Avtorji Dodd (2005), Merkel Piccini (2001) in Williamson (2008) navajajo, da naj 

bi ta proces izzvenel okoli 4. leta. Rezultati naše raziskave se skoraj dodobra približajo 

ugotovitvam literature.  
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Ozvenevanje (s kombinacijami) se pojavlja prav tako v vseh starostnih skupinah, vendar je 

zanj značilno enako kot za anteriorizacijo – v tretjem starostnem obdobju, se raba le-tega 

poveča.  

Proces deafrikacije (s kombinacijami) je ustrezen do 5. leta (Dodd, 2005), nato izzveni. 

Naše ugotovitve lahko potrdimo z ugotovitvami iz literature, čeprav se raba deafrikacije v 

drugi starostni skupini rahlo poveča.  

Kot zadnji, najmanj pogosto pojavljajoči fonološki proces v sistemu, je denezalizacija. Ta 

je posebej izrazita v drugi starostni skupini. 

Fonološki procesi v sistemu so razporejeni tako, da so v prvi starostni najbolj izraziti in 

kombinirani med seboj, saj si otrok s pomočjo tega poenostavi izgovor težjih besed, 

posebej tistih, ki vsebujejo soglasniške sklope. V drugi starostni skupini je pri določenih 

fonoloških procesih (deafrikacija, denazalizacija, anteriorizacija s kombinacijami, 

odzveneavnje s kombinacijamiacijami) večja raba le-teh kot v prvi starostni skupini, prav 

tako velja za tretjo starostno skupino (zaustavljanje s kombinacijo, drsenje, anteriorizacija, 

posteriorizacija in ozvenevanje). Razloge za to je težko poiskati. Piper (1984) navaja eno 

možno razlago, in sicer, da imajo vsi otroci napake pri artikulaciji, ko se njihov jezik še 

razvija, saj poskušajo posnemati odraslo osebo v govoru (medtem pa izpuščajo, 

nadomeščajo, dodajajo številne glasove), saj je njihov kognitivni in artikulacijski sistem še 

vedno v razvoju. 

8.5 Soglasniški sklopi 

Pri fonoloških procesih za soglasniške sklope, sem ugotovila, da se v prvi starostni skupini 

pojavlja največ fonoloških procesov v strukturi in sistemu, nato pa s starostjo ti procesi 

izzvenijo. Skupno se pojavlja največ poenostavljanj soglasniškega sklopa, sledijo 

kombinacije fonoloških procesov v strukturi in sistemu, epenteze, izpust soglasniškega 

sklopa in slabljenje zapornikov. 

Fonološki procesi v strukturi, ki se pojavljajo pri soglasniških sklopih so: 

 Prva starostna skupina: najpogosteje se pojavlja poenostavljanje soglasniškega 

sklopa, sledi kombinacija fonoloških procesov v strukturi in sistemu, naslednja je 

izpust soglasniškega sklopa, epenteza, slabljenje zapornikov in;   
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 Druga starostna skupina: najpogostejši je poenostavljanje soglasniškega sklopa, 

sledi kombinacija fonoloških procesov v strukturi in sistemu, epenteza, izpust 

soglasniškega sklopa in slabljenje zapornikov; 

 Tretja starostna skupina: poenostavljanje soglasniškega sklopa, epenteza, 

kombinacija fonoloških procesov v strukturi in sistemu in slabljenje zapornikov.  

Fonološki procesi v sistemu, ki se pojavljajo pri soglasniških sklopih so: 

 Prva starostna skupin: v največ primerih prihaja do procesa, kjer likvid zamenja 

vibranta (prilikovanje), mehčanje, kombinacija fonoloških procesov sistema, 

posteriorizacija, drsenje, odzvenevanje, anteriorizacija, ozvenevanje, afrikacija in 

zaustavljanje; 

 Druga starostna skupina: najpogosteje se pojavi posteriorizacija, sledi proces, kjer 

likvid zamenja vibranta (prilikovanje), mehčanje, kombinacija fonoloških procesov 

sistema, odzvenevanje, zaustavljanje, drsenje, anteriorizacija in ozvenevanje; 

 Tretja starostna skupina: posteriorizacija, drsenje, mehčanje, odzvenevanje, likvid 

zamenja vibranta (prilikovanje), kombinacija fonoloških procesov sistema, 

anteriorizacija in ozvenevanje.  

Skupno se na področju fonoloških procesov sistema pojavlja največ procesov kjer likvid 

zamenja vibranta (gre za proces prilikovanja), posteriorizacija, mehčanje, kombinacija 

fonoloških procesov sistema, drsenje, odzvenevanje, anteriorizacija, ozvenevanje, 

afrikacija in zaustavljanje. 

V prvi starostni skupini je 315 primerov takih besed, ki vsebujejo fonološke procese, v 

drugi starostni skupini je teh primerov 234 in v tretji starostni skupini 136. Soglasniški 

sklopi, ki predstavljajo otrokom največ težav so tisti, ki so vezani z vibrantom /r/, to so: 

/br/, /dr/, /gr/, /kr/, /mr/, /pr/, /rk/, /sr/, /str/, /tr/, /vr/, /zdr/. To se pojavi zaradi tega, ker je 

glas /r/ težek za izgovorjavo in je tudi eden izmed kasneje pridobljenih glasov. Zaključimo 

lahko, da s starostjo izzvenijo fonološki procesi v strukturi in sistemu pri besedah, ki 

vsebujejo soglasniške sklope.  
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9. ZAKLJUČEK 

Govor je eno izmed zanimivih področij raziskovanja. Obdobje od rojstva do vstopa v šolo 

je še posebej pomembno, saj začne otrok komunicirati z zunanjim svetom verbalno in 

neverbalno. Lahko bi rekla, da otrok prehaja skozi obdobja, za katera so v začetku značilni 

enostavni glasovni izrazi, kasneje pa kompleksnejša artikulacijsko in slovnično oblikovana 

sporočila. To obdobje je pomembno tudi za fonološki razvoj. 

V Sloveniji še nimamo standardiziranih razvojnih fonoloških lestvic. To področje sem 

raziskala v okviru mednarodnega projekta Cross-Linguistic study of protracted 

phonological (speech) development in children, in si za cilj izbrala fonetsko in fonemsko 

analizo produkcije govora predšolskih otrok (od 2;5. do 5;7. leta starosti), ki živijo na 

območju Maribora. Dobila sem vpogled na pravilno realizacijo besed, fonološke procese 

na besednem in glasovnem nivoju ter izgovorjavo posameznih glasov in soglasniških 

sklopov. 

Rezultati, pridobljeni na podlagi raziskave so pokazatelj stanja govorno-jezikovnega 

razvoja otrok med 2;5. in 5;7. letom starosti. Razumljivost, pravilnost in ujemanje 

izgovorjenih besed s tarčnimi besedami se s starostjo izboljšuje. Rezultati so prav tako 

pokazali, da jezikovno okolje, v katerem otrok živi in jezik, katerega otrok usvaja, vplivajo 

na pravilno realizacijo besed v danem okolju. Otroci vključeni v raziskavo naglašujejo 

tako, kot je značilno za mariborski pogovorni jezik. Primerjava realizacije naglaševanja 

besed mariborskega govora in govora otrok iz osrednjega slovenskega prostora je bila 

možna.   

Rezultati raziskave in nadaljnje analize govora so pokazali, kateri so tisti fonološki procesi, 

ki jih najpogosteje pojavljajo. Ugotovila sem, da je pri mlajših otrocih prisotnih več 

fonoloških procesov kot pri starejših. Prav tako je za mlajše otroke značilno pojavljanje 

več fonoloških procesov hkrati.  

Za razvoj fonemov slovenskega jezika že imamo okvirne norme. Ugotovila sem, da te 

norme veljajo tudi za razvoj fonemov v mariborskem jezikovnem okolju. 

Pri raziskovanju so se pojavljale tudi težave. Ugotavljam, da je preizkus Fonološkega 

zavedanja zelo obsežen (101 beseda). Menim, da bi za diagnostiko potrebovali tako 

kvaliteten preizkus, vendar v krajši obliki, zato predlagam, da izberemo nekaj enostavnih 

in nekaj kompleksnih besed. Zaradi obsežnosti preizkusa prihaja pri otrocih do upada in 
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motenj koncentracije, za kar je potrebna stalna in sprotna motivacija. Naletela sem na 

problem pri izbiri prostora za zbiranje podatkov. Prostor za snemanje otrok bi moral 

ustrezati optimalnim pogojem navedenih v raziskavi, vendar ni. 

Prednosti preizkusa vidim v dobro pripravljenem materialu (slike). Prav tako so besede v 

preizkusu izbrane po določene ključu, da vsebujejo glasove in soglasniške sklope, za kar je 

možna nadaljnja (poglobljena) analiza glasov in fonoloških procesov.   

Na področju fonoloških procesov sem naletela na težavo pri izbiri le-teh. Namreč pri 

otrocih mariborsko govorečega območja (predvidevam, da tudi celoslovenskega območja) 

se velikokrat zgodi, da zamenjujejo sičnike s šumniki in obratno. Tukaj bi se dalo vključiti 

dodaten fonološki proces, ki bi imel tudi svoje »ime«.  

S pomočjo temeljitega in poglobljenega vpogleda v fonološke procese, ki se pojavljajo pri 

predšolskih otrocih, smo dobili norme, ki bodo v pomoč strokovnjakov (logopedom in 

drugim, ki delajo z otrokom na področju govora in jezika) pri svetovanju staršem otrok, ki 

potrebujejo  pomoč ter pri izbiri ustrezne oblike pomoči. Stroka je s tem dobila tudi 

vpogled v specifike na področju govorno.jezikovnega razvoja mariborsko govorečih otrok.  

Rezultati so imeli za stroko velik pomen tudi v smislu nadaljnjega raziskovanja in 

(poglobljene) analize otroškega govora. Vprašanja, ki so se porajala ob danih rezultatih, so 

ključ za raziskovalno delo strokovnjakov s področja logopedije, jezikoslovja in drugih. 

Sama bi predlagala, da se oblikuje skupina strokovnjakov, pripravljenih za raziskovalno 

delo na področju fonološkega razvoja predšolskih otrok. 

Če bi se teorija in praksa v slovenskem prostoru na področju logopedije zbližali, bi lahko 

naredili ustrezno in uspešno diagnostiko predšolskih otrok. Morda bi bila smiselna uporaba 

preizkusa na sistematskih pregledih otrok pred vstopom v šolo. Dobili bi vpogled v rabo 

fonoloških procesov v strukturi in sistemu, aktualno stanje razvitih fonemov ter dogajanje 

na nivoju soglasniških sklopov. Kot rezultate bi dobili močna in šibka področja govora ter 

na podlagi tega načrtovali optimalo obravnavo.  
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Priloga 1 

 

 

T H E  U N I V E R S I T Y  O F  B R I T I S H  C O L U M B I A  

 

PROJEKT MEDJEZIKOVNE RAZISKAVE FONOLOŠKEGA – GOVORNEGA 

RAZVOJA OTROK 

PEDAGOŠKA FAKULTETA UNIVERZA V LJUBLJANI IN UNIVERZA BRITISH 

COLUMBIA IZ KANADE 

 

INFORMATIVNI LIST IN SOGLASJE 

Na Univerzi British Columbia, Kanada (University of British Columbia, Canada) se v sodelovanju 

z raziskovalci dr. Damjano Kogovšek, dr. Martino Ozbič in dr. Stanetom Koširjem s Pedagoške 

fakultete v Ljubljani, odvija raziskava o otrokovem fonološkem in govornem razvoju. Raziskovalci 

Univerze British Columbia so sledeči: Dr. B. May Bernhardt, Ph.D., Professor, School of 

Audiology and Speech Sciences; Dr. Joseph P. Stemberger, Ph.D., Department of Linguistics and 

Dr. Stefka Mainova-Todd, Ed.D., Assistant Professor, School of Audiology and Speech Sciences. 

V okviru diplomske naloge sem se, Alja Marin študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, odločila, 

da v tej raziskavi tudi sama sodelujem. Podatke, ki jih bom pridobila v času raziskovanja, bom 

uporabila za namen diplomskega dela ter v raziskovalne namene. 

Raziskava je usmerjena v analizo govornega razvoja predšolskih otrok v starosti od treh do petih 

let. Podatki, ki jih bom pridobila z raziskavo, bodo omogočali vpogled v fonološki in govorni 

razvoj predšolskih otrok primerjalno, znotraj jezika in med različnimi jeziki (angleško, nemško, 

slovensko, kitajsko, arabsko govorno področje). S pomočjo tega bo možno ugotoviti in definirati 

sistem fonološkega razvoja, globalno in specifično za posamezni jezik. Praktično to pomeni 

možnost za razvoj učinkovitega instrumentarija in uporabnega diagnostičnega sredstva za 

ugotavljanje fonoloških spretnosti kot kazalcev bodočega govornega razvoja. 

Friedman Building 

2177 Wesbrook Mall 

Vancouver, BC V6T 1Z3 

Tel: 604-822-5591 

Fax: 604-822-6569 



 

 
 

Podatki mi bodo koristili pri diplomski nalogi ter nadaljnjem delu, prav tako pa bodo koristili 

raziskovalcem in logopedom/surdopedagogom za boljše razumevanje procesa fonološkega 

procesiranja in oblikovanja primernega pripomočka za delo s predšolskimi otroki. Glede na to, da 

je tovrstna mednarodna raziskava zelo dragocena in na nek način edinstvena v našem prostoru, Vas 

vljudno prosimo za sodelovanje. 

Upamo, da bodo informacije, ki jih bomo pridobili, uporabne tako za vse logopede, ki delajo na 

področju Republike Slovenije kot tudi za vzgojitelje in starše otrok. 

V kolikor bo Vaš otrok vključen v raziskavo, bo tudi vključen v razne govorne dejavnosti in igre, 

kjer bo s pomočjo slik poimenoval razne predmete, pojme stvari, pripovedoval zgodbo ob listanju 

otroške knjige ipd. Govorne dejavnosti bo vodilo bodoča diplomantka, študentka logopedije in 

surdopedagogike Alja Marin. 

Študentka Alja Marin se bo srečala z vsemi otroki najprej v skupini, nato pa se bo s posameznikom 

srečala še individualno vsaj dvakrat. Srečanje bo trajalo 30 – 45 minut in se bo odvijalo v mirni 

sobi v otroškem vrtcu, kjer bo lahko otrok nemoteno sodeloval. Vsakemu otroku, ki bo sodeloval v 

raziskavi, bomo zagotovili, da lahko prekine s sodelovanjem v kateremkoli trenutku, oz. kadarkoli 

med testiranjem. 

Otroke nameravam tudi posneti (avdio in/ali video) z namenom, da bi imela zvočni posnetek 

(iz)govora, ki bo omogočal nadaljnje analize in obdelave podatkov.  

Če se bomo kot raziskovalna skupina udeležili mednarodnih strokovnih – akademskih konferenc ali 

izobraževalnih srečanj slovenskih logopedov, bomo ob vašem soglasju uporabili dele, izseke le 

zvočnih posnetkov in bomo ob tem zagotovili anonimnost. Izseke zvočnih posnetkov želimo 

vključiti na spletno stran PhonBank. Gre za program oz. skupno bazo podatkov za preučevanje 

fonološkega razvoja (www.childes.psy.cmu.edu/phon/). Podatki so namenjeni izključno za 

raziskave fonološke in fonetične analize govora. Za zagotavljanje anonimnosti bomo uporabljali le 

take izseke in tako kratke izseke zvočnih posnetkov, na osnovi katerih ni možno prepoznavanje 

posameznega otroka. 

Ime in priimek Vašega otroka ter njegov/njen uspeh pri nalogah ne bodo javno objavljeni. Na željo, 

prošnjo staršev, boste ob koncu testiranja prejeli kratko poročilo s povzetkom rezultatov Vašega 

otroka. Na koncu testiranja bo Vaš otrok prejel majhno darilce v zahvalo ali kot darilo za 

sodelovanje. 

Varovanje podatkov in zasebnosti Vašega otroka. 



 

 
 

Informacije vsakega sodelujočega otroka bodo shranjene na za določeno obdobje pri študentki Alji 

Marin, ki raziskavo izvaja, kot tudi na Univerzi British Columbia in Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani. Za vsakega otroka bo določena koda za namen diplomskega dela in raziskave.   

Realna imena ali drugi podatki, ki identificirajo osebo, bodo izbrisani iz vseh dokumentov in 

računalnikov. Ključ povezovanja med imeni otrok in šifer bodo shranjeni pod ključem pri študentki 

in njenih mentoricah. Računalnik in računalniške datoteke bodo zaščitene z geslom. V kolikor bodo 

informacije uporabljene za učenje ali objavo, bo otrokova identiteta vedno anonimna, oz. zaščitena. 

Sodelovanje pri raziskavi je prostovoljno. Vi in Vaš otrok lahko sodelovanje odklonite ali 

prenehate s sodelovanjem kadarkoli. 

V kolikor se strinjate s sodelovanjem v raziskavi, prosimo, da izpolnite vprašalnik v prilogi in ga 

izročite vzgojiteljici Vašega otroka. Vsa dokumentacija bo kasneje posredovana študentki Alji 

Marin, bodoči diplomantki s Pedagoške fakultete Univerza v Ljubljani. 

Če se Vam porodijo še kakšne vprašanje ali če želite dodatne informacije o projektu – raziskavi se 

lahko obrnete name, študentko Aljo Marin, na telefonsko številko 040 878 112 ali preko 

elektronske pošte na naslov: alchyka2004@yahoo.com. 

Obrnete se lahko tudi na moji mentorici dr. Damjano Kogovšek (damjana.kogovsek@gmail.com) 

in dr. Martino Ozbič (martinaozbic@guest.arnes.si) ali Dr. B. May Bernhardt: 

bernharb@interchange.ubc.ca, telefon 1-604-822-2319. Lahko tudi kontaktirate Univerzo British 

Columbie in sicer Research Subject Information Line in the Office of Research Service at 1-604-

822-8598 regarding paticipation in university studies. 

 

Za sodelovanje se Vam in Vašemu otroku najlepše zahvaljujemo! 

 

 

Študentka Alja Marin  

Mentorici dr. Damjana Kogovšek in dr. Martina Ozbič 

 

  

mailto:damjana.kogovsek@gmail.com
mailto:martinaozbic@guest.arnes.si
mailto:bernharb@interchange.ubc.ca


 

 
 

Priloga 2 

T H E  U N I V E R S I T Y  O F  B R I T I S H  C O L U M B I A  

 

PROJEKT MEDJEZIKOVNE RAZISKAVE FONOLOŠKEGA – GOVORNEGA 

RAZVOJA OTROK 

PEDAGOŠKA FAKULTETA UNIVERZA V LJUBLJANI IN UNIVERZA BRITISH 

COLUMBIA IZ KANADE 

 

SOGLASJE O SODELOVANJU PRI RAZISKOVALNEM PROJEKTU 

Spodaj podpisana ravnateljica _______________________________________________ 

vrtca ___________________________________________________________________,  

naslov __________________________________________________________________, 

telefon ______________________________  

soglašam, da se v omenjenem vrtcu odvija raziskava, Medjezikovna raziskava fonološkega – 

govornega razvoja otrok, ki jo študentka Alja Marin, bodoča diplomantka, (za namen diplomskega 

dela in mednarodnega projekta) pod vodstvom mentoric dr. Damjane Kogovšek in dr. Martine 

Ozbič, izvaja pod okriljem Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete in Univerze British 

Columbia, Kanada v Sloveniji. 

Raziskovalni postopki so v skladu z etičnimi načeli raziskovanja. 

Izjavljam, da bo ustanova sodelovala pri raziskavi z vso potrebno podporo študentki, z nudenjem 

prostorov, s sodelovanjem vzgojiteljic, svetovalne službe in s sodelovanjem pri organizaciji 

testiranje otrok. 

Kraj in datum: ____________________                 

Žig:                  

Podpis: ___________________ 

Friedman Building 

2177 Wesbrook Mall 

Vancouver, BC V6T 1Z3 

Tel: 604-822-5591 

Fax: 604-822-6569 

Friedman Building 

2177 Wesbrook Mall 

Vancouver, BC V6T 1Z3 

Tel: 604-822-5591 

Fax: 604-822-6569 



 

 
 

Priloga 3 

T H E  U N I V E R S I T Y  O F  B R I T I S H  C O L U M B I A  

 

PROJEKT MEDJEZIKOVNE RAZISKAVE FONOLOŠKEGA – GOVORNEGA 

RAZVOJA OTROK 

PEDAGOŠKA FAKULTETA UNIVERZA V LJUBLJANI IN UNIVERZA BRITISH 

COLUMBIA IZ KANADE 

 

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV 

Spodaj podpisana študentka Alja Marin, bodoča diplomantka s Pedagoške fakultete v Ljubljani, se 

zavezujem, da bom pri raziskavi Medjezikovne raziskava fonološkega – govornega razvoja otrok, 

varovala zaupne podatke otrok in da bom zagotovila anonimnost osebne identitete sodelujočih. Za 

namen diplomskega dela in mednarodne raziskave v Sloveniji izvajam ta projekt, študentka Alja 

Marin pod vodstvom mentoric dr. Damjane Kogovšek in dr. Martine Ozbič, pod okriljem Univerze 

v Ljubljani, Pedagoške fakultete in Univerze British Columbia, Kanada. 

Sodelujoči ne bodo identificirani zgolj z imenom in priimkom v nobenem izmed dokumentov 

raziskave. Podatki bodo na trdem disku računalnika zaščiteni z geslom. Gesla bodo poznana zgolj 

in samo študentki Alji Marin in njenima mentoricama dr. Damjani Kogovšek in dr. Martini Ozbič. 

Raziskovalni postopki so v skladu z etičnimi načeli raziskovanja. 

Kraj, datum: Maribor, _______________ 2011 

Podpis študentke: 

Alja Marin ___________________ 

Podpis mentoric: 

dr. Damjana Kogovšek ____________________  

dr. Martina Ozbič ____________________ 

Friedman Building 

2177 Wesbrook Mall 

Vancouver, BC V6T 1Z3 

Tel: 604-822-5591 

Fax: 604-822-6569 



 

 
 

Priloga 4 

T H E  U N I V E R S I T Y  O F  B R I T I S H  C O L U M B I A  

 

PROJEKT MEDJEZIKOVNE RAZISKAVE FONOLOŠKEGA – GOVORNEGA 

RAZVOJA OTROK 

PEDAGOŠKA FAKULTETA UNIVERZA V LJUBLJANI IN UNIVERZA BRITISH 

COLUMBIA IZ KANADE 

 

SOGLASJE STARŠEV 

Vaš podpis pomeni, da ste prejeli kopijo informativnega lista za Vaš arhiv. 

Vaš podpis pomeni, da soglašate s sodelovanjem Vašega otroka v raziskavi. 

Prosim, prekrižajte ustrezno okence: 

 Soglašam, da se moj otrok _________________________________________ (ime in priimek) 

vključi v raziskavo. 

 Ne soglašam, da se moj otrok _______________________________________ (ime in 

priimek) vključi v raziskavo. 

Vaše ime in priimek: _________________________________________ 

 

Podpis: ____________________________________________________ 

 

Datum: _____________________________________________________ 

 

Če ne soglašate z vključitvijo svojega otroka v raziskavo, otrok ne bo vključen v nobenega izmed 

teh srečanj z raziskovalci. 

Če soglašate, da Vaš otrok sodeluje v raziskave, prosim, da vrnete obrazec vzgojiteljici Vašega 

otroka. Vsa dokumentacija bo kasneje posredovana študentki Alji Marin, ul. Moše Pijada 21b, 

2000 Maribor ali na Pedagoško fakulteto, Kardeljeva Ploščad 16, 1113 Ljubljana. 

Friedman Building 

2177 Wesbrook Mall 

Vancouver, BC V6T 1Z3 

Tel: 604-822-5591 

Fax: 604-822-6569 



 

 
 

Priloga 5 

PRVA STAROSTNA SKUPINA (2;5 – 3;5 LET) 1. del 

Ortografski zapis           

avto  'a:uto  'a:uto  'a:uʈo a:uto  'a:u to 

balon ba'lo:n bo'lo:nʨki ba'ɳo:ɳ ba'lo:nʧɛk ba'lo:n 

banana ga'ŋa:na ba'na:ŋa ba'na:na ba'n a:n a b a'n a:n a 

blagajna bla'ga:lija  'bla:na bə'ga:jna bla'ga:ina pa'g a:ina 

brisača bli'ʃa:tɕa bi'ɕa:ʦa i'tθa:θa bəɰ'sa:ʧa  bli'ɕa:ʨa 

buča bu:ʧa  'bu:ʧa  'b u:ʨa  'bu:ʧa  'bu:ʨ. ka: 

cesta  'ʨe:ɕta  'ʨe:sta  't ɕe:ɕta  'ʦe:sta  'ʨe:ɕta 

čebela ʧɛ'be:la ʨɛ'be:la ʨɛ'be:ɭa ʧɛ'be:liʦa ʧɛ'be:la 

črn  'ʧə:lni  'ʧə:jni  'ʨa:nɛ  'ʧə:lno  'ʨe:lna 

darilo da'ɽi:lo dɛ'i:lo  zə'li:o da'ɰi:lo d a'li:lo 

knjiga  'kɳi:ga  'kni:ga  'ɕʈɳi:gɛ kə'ni:ga  'knᵈi:ga 

dim  'di:m  'di:m  'di:m  'di:m  'ti:m 

dolg  'do:ukʰi  'da:ukʰ  'da:ukʰ  'da:ugɛ  'da:ukʰ 

drevo dɛ'vo:  de'vo:  'de:βa  dɛɰɛ'vo:  'da:ukʰ 

dva  'dʋa:  'dva:  'dβa:  'dva:  'd əʋa: 

fižol fi'ʑo:u  'ʐa:u pᵊ'ʣo:u fi'ʒɔ:uʧɛkʰ fi'zɔ:u 

glava  'gla:ʋa  'gla:vo  'da:ʋa  'gɭa:va  'kla:va 

gnezdo  'gne:z da ge'ne:ʑda  ə'ʋe:do gə'ne:zdo  'g əne:zdo 



 

 
 

grad  'gla:t  'gja:t g'ɭa:ʈʰ  gə'ɰa:tʰ  gə'la:tʰ 

gugalnica i'ga:lŋʦɛ  ,gu:ng 'ga:niʦa  'ga:ɴʨa g u'g a:ljniʦɛ  u'ga:lniʨa 

gumb  'gum:bekʰ  'gu:mpʰkɛ  'gu:ɱp ʰ  'gu:mp  'gu:mpʰ 

helikopter  ɛli'ko:ptɛl  ɛli'ko:tɛi  ɛɭ'ko:ʈɛɭ  ɛli'ko:ptɛl  ali'ko:pʰtɛl 

hiša  ' i:ʃa  'xi:sa  ' i:ɕa  'ᵏ i:ʃa  'kʰi:ʃkao 

hladilnik xla'di:lnik  ʰla'di:ɳik xa'di:nik  la'di:ɭnikʰ   la'di:lnikʰ 

hrbet  ' ə:lbɛt  ' o:ibɛt  ' ə:ɭbɛt  ' ə:ɰbɛtˢ  ' e:lbat  

hruška  'lu:ʃka  'ʝu:ɕka  ' u:θka  ə'ɰu:ʃka  ' lu:ʂka 

igrišče i'gli:ʃtʃɛ i'gi:sʦɛ  'gi:tɛ igə'ɰi:ʃʧ i'gli:sʦɛ 

dež  'dɛ:ʃ  'dɛ:zɛk  'de:ɕ  'dɛ:ʃ  'dɛ:ʑɛkʰ 

jagoda  'ja:godo  'ja:gud a  'ja:goda  'ja:goda  'ja:go:d a 

jezik  'lɛ:zik   'jɛ:zikʰ  'je:ʣik  'jɛ:zik  ɛ'zi:ʦɛkʰ 

juha  'ju:xa  'ju:xa  'ju:ᵏ ɛ x'ju:xa  'ju:xa 

kenguru  'ke:ŋgolui  'ke:ŋgoju  'ke:ŋgo,ɭu  'ke:ŋgoɰu  'kɛ:ŋgolu 

ključi  'klu:ʧɛ  'klu:ʨ  'klu:ʧi  'klu:ʧi  'kɭu:ʧi 

klobasa  ' lɛ:noka klu'ba:,ɕa ko'ba:ʂa klo'ba:s a klo'ba :ʃa 

kmetija  mɛ'ti:ja kmɛ'ti:ja kəmn'ti:ja kmɛ'ti:ja hʋɛ'ti:ja 

koš  'ko:ʃ  'ko:s  'ko:ʧ  'ko:ʃ  'ko:ɕ 

krompir xom'pi:l ko'pe:i ko'pɛ:ɾ kəɰo::m'piɰ om'pi:l 

kruh  'kɽu:ħ  'kju:x  'klu: ɛtθ  kə'ɰu:   'kɰu:  

lev  'lɛ:u  'le:o  'ɭe:uᵒ  'lɛ:u   'lɛ:u  



 

 
 

lisica li'si:ʦa ti'si:ʦa ko'ti:ʨa li'si:ʧka i'si:ʦa 

list  'li:st  'li:st  'li:ʂt  'li:st  'li:ɕt 

medved  'mɛ:dvɛt  'me:do me'dɛ:ɛk  'me:do  'mɛ:dvɛtʰ 

mehurčki mɛ' u:ɾʧki mɛ' u:jʨki mə' u:lʨki mɛ' u:ɰʧki ɛ' o:lʨki 

metla  'mɛ:tla  'me:tla  'mɛ:tɭa  'mɛ:tla  'mɛ:.t l a 

miza  'mi:ʐa  'mi:ʐa  'mi:ʑa  'mi:,za  'mi:ʑa 

mleko  'mle:ko  'me:tla  'mə:lkʰa  'mle:ko  'məle:ko 

mravlja  'mla:ula  'mja:ula  'mla:uja mə'ɰa:ulja  'mlã:ula 

nebo nɛ'bo:  'ne:bu nɛ'bo: nɛ'bo: na'b o: 

noč  'no:ʧ  'no:ʨ  'n o:ʨ po'no:ʧi  'no:ʧ 

nogavica  'z o:kŋ  'ʣo:kŋ     noga'vi:ʨa o:'ɭi:ʨa noga'vi:ʦa     'zo:kᶿn noga'vi:ʧa 

nos  'no:ɬ  'no:ɕ  'no:ɕɛkʰ  'no:s  'no:ɕ 

očala o'ʧa:la o'ʨa:la o'ʧa:lɛ  o'ʧa:la k ə'ʨa:la 

okno  'o:qna  'o:kəŋa  'o:kɴo  'o:kno  'o:kna 

peskovnik pɛs'kɔ:unik pa'ʂkɔ:unik ʨ'ka:un ik  pɛs'ka:unik  ɛɕ'kɔ:unik 

plava  'pla:va  'pla:va ʂto'pi:u  'pɭa:va  'pl a:va 

pomaranča poma'la:nʧa poma'ja:nsa ma'ʝa:ŋʨa poma'ɰa:nʧa pomə'la:nʦa 

postelja  'po:stɛlja  'po:ʂtɛlja  'po:jʨa  'po:jslʦa  'poʝ.θtɛlja 

prazen  'pla:dn  'pja:ʣɛn  'pla:zðɛɳ pə'ɰa:zn  'pɰa:ʑn 

prst  'pə:lʂtɛk  'pə:st  'pɛ:i t  'pɛ:ɰst  'pe:lɕt 

rdeč de:ʧ ɛ'de:ʦ a'de:ʨi ɛɰ'de:ʧ ɛl'de:ʨ 



 

 
 

riba  'li:ba  'ji:ba  'lji:ba ɛ'ɰi:biʦa  'li:ba 

roka  'lo:ka  ' jo:ka  'ljo:ka  ə'ɰo:ka  'lo:kʰa 

rumen no'mɛ:ni ju'mɛ:ni u'me:ni ɰu'mɛ:n u:'mɛ:n 

sladoled  'sla:do,let  'ʂla:do,let  'ʂla:do,le:t  'sla:dolet  'ʃʲla:dolet 

slon  'slo:n   'ʃlo:n  'ɕl :ɳ  'ʦlo:n  'ɕlo:n 

sneg   'ʂne:kʰ  'sne:kʰ  'ɕŋ :     'səne:kʰ  'ɕne:gɛʨ 

sok  'ʂo:kʰ ʨo:kʰ  'ʨo:kɛʨa  'so:kɛʦ  'ʃo:kɛkʰ 

sonce  'ʂo:nʧɛkʰ  'ʨo:ɳʨɛk  'ʨo:ŋʨɛ  'so::n:ʦɛ  'ɕo:nʨɛka 

spi  'spi:  'spʰi: a:ja  'spi:  'a:jajo 

srajca  'tla:iʦa  'sja:iʦa  'ɕa:iʨa  sə'ɰa:iʦa  'ʃla:iʨa 

steklenica tɛ lɛ'ni:ʦa  stɛklɛ'ni:ʦa ko'ni:ʧa stɛklɛ'ni:ʦa ɕtɛkla 'ni:ʦa 

stol  'sto:l  'ɕto:l  'ʃto:l  s:'to:l  'ʂˢto:l 

streha  'sle:xa  'ste:ho  'ɕtle: a stə'ɰe: a ɕte'le: a 

suh  'su:xi  'ʂu: i  'tɕu:   'su:x  'ɕu:  

svinčnik  'ʂvi:nʧnik  'sfi:ŋʦik  'ʃ  
ɱi:tɴ k ʰ  'svi:n:ʧnik  'ɕvi:ɳʨnikʰ 

šal  'ʂa:l  'ɕa:l kʰ 'ɬa:l  'ʃ:a:l  'ɕa:l 

škarje  '  ka:lje  'ɕka:jɛ  'ʨka:jɛ  'ʃka:ɰjɛ  'ʃka:lje 

šola  'ʃo:li  'ɕo:la  'ɕo:la  'ʃo:la  'ʃo:la 

špageti ʂpa'ge:ti ʃpa'ge:ti ʧ. pa'ge:ti ɕpa'ge:ti ɕpa'ge:ti 

taca  'ta:tsa   'ta:ʦa  't a:ʨa  'ta:ʧka sl'ta:ʨa 

tiger  'ti:gɛl  'ti:gɛj  'ti:gɛl  'ti:gɛɰ  'ti:gel 



 

 
 

tla  'tla  'tla  'ʈɭa:  tə'la:  'ti:gel 

trebuh tlɛ'bu:ʂʧɛk tje'bu:x to'bu:ʃʨɛk təɰɛ'bu:ʃʧɛkʰ tlɛ'bu:ɕʨɛk 

ura  'u:la  'u:ja  'u:ɭɛ  'u:ɰa  'u:la 

usta  'u:  sta  'u:ʂta  'u:ʃtɛ   'u:sta  'uᵊ:ɕta 

velik  vɛ'li:ki vɛ'li:ka  'bə:ɭkʰi  'vɛ:lik  vɛ'li:kʰʃ  

veverica  'vɛ:ɛɾi:ʦa  'vɛ::vɛ,i:ʨka bɛbɛ,li:ʨa  'vɛvɛɰiʧka  'vɛvɛli:ʨkʰa 

vlak  'ʋla:kɛs  'fla:k  'la:kʰɛʨ  v:'la:kʰ və'la:k 

voz  'vo:zɛk  'vo:s  'βo:ɕ  'vo:s  'vo:ʑe 

vrata  'vla:ta  'vja:ta ə'la:tɛ və'ɰa:ta   'pl a:.ta 

zadaj  'tə:tə  'ʑa:dɛi  'ʑa:dei  'z a:dai  'vʑa:daj 

zajtrk  'ʣa:itɛlk  'ʨa:itɛkʰ  'ʣ a:tɛk  'za:itɛɰk  'ʑa:jt əl k 

zdravnica zdlau'ni:k sɛu'ni:kʰ tə'ni:ʧa zdau'ni:ʦa slou'ni:ʨa 

zgoraj  'sgo:lai  'ʑgo:jɛi      'go:ɰi  d ə 'go:ɭɛi  'zgo:ɰai   'ʑgo:laj 

zob  'z o:bi  'ʑo:bɛkɛ  'ʤo:bɛ  'zo:bɛ:kʰi   'ʑo:bi 

zobna ščetka ,ʣo:bna 'ʣe:ʣka  ,zo:bna 'ʨe:ɕka  ,do: 'θe:θka  ,zo:mna 'ʃʧe:tka ,zo:bna 'sʦe:tka 

zvezda  'zdve:ʐda  'ʐvɛ:da  'ʋe:ɖa  'zve:zda  'ʑve:.ʑda: 

zvonec  'z vo:nʨɛk  'ʑvo:nɛʨ gə'ɭo:ŋʨkɛt  'zvo:nɛʦ  'ʑvo:ɳ 

žaba  'ʐa:ba  'ʒa:ba  'ja:bɛ  'ʒa:ba  'ʒa:ba 

žirafa ʒi'dla:fa ze'ja:fa  'ja:p a ʒi'ɰa:fa zi'la:fa 

žoga  'ʒo:ga  'ʣo:ga  'ʐo:go  'ʒo:ga  'ʒʲo:ga 



 

 
 

PRVA STAROSTNA SKUPINA (2;5 – 3;5 LET) 2. del 

Ortografski zapis           

avto  'a:u .to  'a:kʰo  'a:u t a  'a .u.:to  'a: to 

balon pa'l :n  'jo:n a'lʲo :n  ba'lo:n  b a'lo:n 

banana  p  
om'la:lɛ  'na:na a'n a :n a  b a'n a:n a ba'na:n 

blagajna paŋ'ka:ɭ  'ga:ŋa ga'da:i a bla'ga :i n a  bla'ga:ʝna 

brisača pʰo'ta:ta  'pʰa:kʰo   'ta :ta  bɽi'sa:ʦa bli'ɕa:ʨa 

buča  'pu:ta  'pu:ka  'pu:tʲa  'bu:ʦa  'bu:,ʨa 

cesta  'te:.ti  'ʨe:ʨi  'te:ta  'ʨe:st a   'ʨe:sta 

čebela tɛ'pi:la  'be:ʋa a'be:ja ʨɛ'b :la  ʧa. ʧɛ'be:litθa 

črn  'tθə:l  'go:ʋa  'tə:  'ʦə:ɽnɛ  'ʧə:n 

darilo to'li:la  'ji:uo a'i:jo d ʰa'ɽi:lo da'li:lo 

knjiga  'tni:g a  'i:g ʰa  'ki:k a  'kʰni:ga  'kni:ga 

dim  'ti:n  'di:m  '  ᵊ:  'di:m  'di:m 

dolg  'ta:u  'k ʰo :g ᵊ  'tʲo:k  'do:ug   'da:ukʰ 

drevo dɛ'bo:  'go: a 'bo: dɽɛ ʰ'vo:  'dle:viθa 

dva  'ta::  'ga:  'da:  də'va:  'tva: 

fižol p 'ta:u  'g o:i ə'dʲʑo:l fi'ʣa :u fi'ʒʲa:u 

glava  'gla:ʋa   'ga:ᵘʋa  'plʲa:ʋa  'kʰla:fɛ   g o'la:ua 

gnezdo  'kle:.tno  'de:go  'g :do  'gneʰ:sd o  'knɛ:z dŋ 

grad  'kɭa:t  'ga:kʰ  gə'ɰa:t  kʰ'ɽa :t  gə'la:tʰ 



 

 
 

gugalnica ku'g a:lni:t a  'ga:niqʰa  gu'ga:jitʲa gu'ga :ŋʦa gu'ga:lŋtθɛ 

gumb  'gu:mpɛkʰ  'gu:mp ʰ  'bu:ɳk  'gu:mpʰ gum'bɛkʰ 

helikopter ko'qχo:ptɛ  'ko:p ko'jo:ɳ  ,kɛi:'ko:tʲɛʰ  aɽi'ko:ptəɽ  ɛli'ko:kʰtɛl 

hiša  'ki:tʰa  'i:ka  'pi:tita  ' i:sɛ  ' i:ʃiʦa 

hladilnik ka'tʲi:ɭik  'dʲi:nikʰ a'n   :n   kʰ  ɭa'di:lnik  la'di:lnikʰ 

hrbet  'qo:upɛt  'ko:tɛ  'tə:bɛt  ' ə:ɽbɛt  ' ə:lbɛt 

hruška  'klu:tkʰa   'u:ka  'ɹu:ka  ' ɾu:θka  ' ɽu:θka 

igrišče a'ki:tʰijɛ  'ʨi:ʨɛ i'gɰa:la  'kɽi:sʦɛ   'gli:ɬtɛ 

dež  'tɛ:tɛ  'te:ɕ  'de:dɛ  'dɛ:θ  'de:ɕ 

jagoda  ' ja:godjɛ  'ja:jika  'ja:g od a  'ja:g od a   'ʝa:boda 

jezik  'jɛ:t ɛk  h  'ʝe:dik  'je:tikʰ  'ju:xa  'jɛ:z i 

juha  'ju:ka  u'ua:  'ju:pita  'ju:xa  'ju:xa 

kenguru  'ke:ɳ.goju  'tʲe:u,du:  'te:ŋko  'ke:ŋgo,ɾu  'kɛ:ŋkolu 

ključi  'klu:t  'ku:ʨɛ  'ku:tʲɛ   'klu::ʦi  'klu:ʨ 

klobasa klo'pla:t  'e:nika  'ba:kʰa kʰ o'ba:s a kɭo'ba:θɛ 

kmetija pɛ'ti:ja  'ʨi:ja  'klə:lənti kmɛʰ'tʰi:ja kmɛ'ti:ʝa 

koš  'ko:t  'ko:ɕ  'ko:tʰ  'ko:s  'ko:ɕ 

krompir a'pi:l  'fpi:j u'ʝɛ: kɽom'pi:ɽ  ɭoɱ'pi:l 

kruh  'ku:ɾukʰ  'kʰu:  'ku:a  'kru:x  'kɭu:  

lev  'lɛ:u   'ʝɛ:u   ə'ɭɛ:u   'llɛ:u   'lɛ:u  

lisica li'tʲi:tʲa  'i:kʰa a'di:tʰa li'si:ʦa li'si:ʨka 



 

 
 

list  'li:tʰ  'dji:ʨ  'ji:t  'liʰ:st  'li:θtɛkʰ 

medved  'meᵘ:dɛᵘk  'me:di  'mɛ:do  'me:do ma'tɸe:dɛk 

mehurčki pa'ku:tkʰi  a'u:ʨi ə::'u:kʰi ɛʰ' u:ɽʦki mɛ' u:lʨki 

metla  'ma:tla  'me:ka  'mɛ:tʲɰa  'mɛ:tl a   'mɛ:tl a 

miza  'mi:ta  'mi:ga  'mi:du  'mi:za  'mi:ða 

mleko  'mle:.ko  'mje:kʰo  'to:ka  'mle:k o  'ɱl :ko 

mravlja  'mla:ula   'ma:jikʰa  'm ã:  ta  'mɽa:ula  'mla:ulitθa 

nebo na'b o:  'bo: a'b o: nʰa'bo: nɛ'bo: 

noč  'no:t  'no:ɕi  'no:tʲʰ  ' o:ʦ  'no:ʧ 

nogavica nog o 'pi:ta  'di:kʰa kuka'u i:tʲa noga'vi:ʦa   'zo:kn 

nos  'no:t  'no:ɕ  'no :t  'no:s  'no:s 

očala a'ta:lo  'ka:ʋa a 'ta :ʝa  o'ʦʰa:la u'tʂa:ta 

okno  'o:,tno  'o:kʰo  'o:qə n   'o:kn a   'o:kʰna 

peskovnik pə'ka:unik  'pʰo:nik a'ta:aunik pɛs'kɔ:unikʰ pɛsᶜ'ka:unikʰ 

plava   'pla:ba  'pa:ʋa  'gəɭa:ʋa  'tla:v ʰa   'p la:ʋa  

pomaranča pa'ja:n.ta u'a:ka ə'ɹa:ntʲa poma'ra:nʦa poɱa'la:n.ʨa 

postelja  'po:iʨɛ.pjuɻa  'po:tʲija  'po:ʨeja  'po:stl a   'po:iθɛlja 

prazen  'pla:tɛn  'pa:ʑɛn  'pɰa:njɛ  'pɽa:z ɛn  'pla:θŋ 

prst  'po:iɕt  'po:ʨɛkʰ  'po:t  'pə:ɽʃˢt  'pɛ:lθti 

rdeč a'te:ta  'ʨe:ʨ a'dʰe :t i əɽ'de:ʦ  ɛl'de:ʨ 

riba  'tji:bita  'ʝi:ba  'j  :b a  'ɽi:b ʰi ʦ a   'li:po 



 

 
 

roka  'jo:ka  'jo:ka  'klʲu:ka  'ɽʰo:kʰa  'lo:kʰa 

rumen ɛ'm ɛ: u'me :ni a'mɛ:ni ɽu'mɛ n ɾu'mɛ:ni 

sladoled  'tla:do,let  'ga:gojeʨ ga'gi:ɛtʲ  'ʃˢla:dilet  'sla:do,let 

slon  'tlo:n  'kʰʰo:n  g ə'o:n  'ɕlo:n  's lo:n 

sneg  'təne:k  'i:kʰ  'ni:kʰ  s.'ne:kʰ  'sne:x 

sok  'to:kɛt  'ko:kʰ  'to:kʰ  'so:k   'so:kɛts 

sonce  'to:ntɛk  'ko:ʨɛkʰ  'tʲo:unɛkʰ  'so:nʦɛ  'so:nʦɛ 

spi  'pi:  'a:ja  'pi:  'spʰi:  'spa:nʨka 

srajca  'ta:ita  'jo:ɦo  'kɰa:i.ta  'sɽa:iʦa χ 'θa:itθa 

steklenica kɛ'tli:ta  'ni:ka  ɛ:'ɴ:tʲaʰ stɛklɛ'ni:ʦ tɛklɛ'ni:tθa 

stol  'to:f  'kʰo:i  'do:itɛkʰ  'sto:l  'stə:lʨɛk 

streha  'tli:k  ha   'tʲe:kʰa   'te:kaʰ  'stɽe: a  'θtle: a 

suh  'tu:kʰ  'ku:  'tu:k  'su:x  'su:x 

svinčnik  'pi:ɴtki  'ʨi:ʨikʰ  ' i :ɴkikʰ  's v i :n ʦ n i k   'svi:nʦnikʰ 

šal  'ta:l  'a:p  'kəɰa:vi  'sa:l  'ʃa:l 

škarje  'ka:lijɛ  'ka:jɛ  'ka:ijɛ  'ska:ɽjɛ  'ʃka:ljɛ 

šola  'to:la  ko'o:uo  'tʲo:la  'so:ɭa  'ʃo:li 

špageti pa'g e:ti  'ʨe:ʨi ga'ge:ti spa'ge:t  ʃʲpa'ge:ti 

taca  'ta:ta  'kʰa:ka  'ta:ta  'ta :ʨka   'ta:ʨko 

tiger  'ti:gel  'ti:gɛtʲ  'ti:gɛ  'ti:gɛɽ  'ti:g ɛl 

tla  'tla:  'ka:  'təl a :  'tla:  'kɭa : 



 

 
 

trebuh  'tlɛ:buk tʲe'pu:ʨɛkʰ ɛ 'bu:kʰ tɽɛ 'bu:sʦɛ k tlɛ'bu:ɕʨka 

ura  'u::la  'u:ɰa  'u:ɰa  'u:ɽa   'u:la 

usta  'u:ta   'u:g ʰa  'u:ta  'u:sta   'u:θta 

velik  'pʰɛ:likʰ  'kʰi:kʰi  'bɛ:jikʰ  'və :lk   ʋɛ'li:ka 

veverica  tɛ'i:ta de'ji:ga  gə'i:ka  'ɸɛvɛɽi:ʨka  'vɛvɛ,li:ʨka 

vlak  'la:kɛ:t  'qa:qʰ  'tu:tu 'kɛ:n  'vla :a kʰ  'la:kʰ 

voz  'po:tʰ  'po:ɕ  'bo:ɕ  'vo:θ  'uo:s 

vrata  'pla:ta  'a:kʰa  b'lʲa :tʲa   'ɸɽa:ta  'vla:ta 

zadaj  'ta:d a   'ga:ga ə'da:ɭa  'sa:daj  'z a:daj 

zajtrk  'ta:itɛ  'ka:θɛkʰ  'da:itɛk  'ʣa:jtəɽk  'ʑa:itɛ 

zdravnica tlɛ'li:tɬa  'nji:g a a'ni:taʰ sdɽau'ni:ʦa   tlou'ni:ʦa 

zgoraj  'go:ja u'ka:go  'ko:d a:   z.'go:ɽa  'θgo:lai 

zob  'to:pʰ  'ko:kʰ  'do:p.tɛ:  'ʣo:b  ʰi  'zo:bɛkʰ 

zobna ščetka  ,to:pna 'ti:tka  i,lʲi:ga 'ga:go ,to:ba 'tɛ:tʲkʲa ,zobna 'sʦe:tka  a 'ɕte:tka 

zvezda  'pi:.ke:.pa  'de:ga  'gɰe:na  'səɸe:z d a  'sve:zditθa 

zvonec klɛ'lo:lɛt  'go:neʨ  'do :n e t  'zvʰo:n.ʦ  'z vo:nʨɛkʰ 

žaba  'ta:ʋa  'ua:b a  'da:ba  's a:pa  'ʑa:ba 

žirafa  'ja:pa  'ua:ka  'ja:pa zi'ɽa:fa ʨi'la:fa 

žoga  'to:gita  'go: a  'b o:ga  'so:ga  'ʒo:ga 



 

 
 

DRUGA STAROSTNA SKUPINA (3;6 – 4;6 LET) 1. del 

Ortografski zapis           

avto  'a:u .,t o:  'a:u tomo,bil   'a:u to  'a:u to  'a:u to 

balon ba'l o:n ba'lo:nʧək ba'lo:n ba'lo:n ba'lo:n 

banana b a'na:na ba'na:na ba'na:na ba'na:na ba'na:na 

blagajna b la'ga:ina bla'ga:ina b la'ga:iɳa blə'ga:iŋ b la'ga:ina 

brisača bli'θa:tθa bɾi'sa:ʧa bɾi'ɕa:ʨa b i'ʃa:ʧa bli'sa:ʦa 

buča  'pu:tθa  'bu:ʧa  'bu:ʧa  'bu:ʧa  bu:ʨa 

cesta   'tθə:θt a  'ʦe:sta  'ʨe:ɕta  'ɕe:sta  'ʨe:sta 

čebela tθɛ'be:la ʧɛ'be:la ʨɛ'bɛɭa ʧɛ'be:la ʨɛ'be:la 

črn  'tθə:ɽŋ  'ʧə:ɾno  'ʨe:lnɛ  'ʧə:ɾni  'ʧə:lən 

darilo da'ɽi:lo d a'ɾi:lo da'li:lo d'i:lo da'li:lo 

knjiga kə'ni:ga  'kɳi:ɖa k.'di:ga  'kni:ga  'kni:ga 

dim  'di::m  'di:m  'di:ɱ  'di:m  'di:m 

dolg  'd :ug   'dɔ:ukʰ  'dɔ:ugi  'dɔ:u   'd ɔ:ugi 

drevo dɽɛ'vo:  'ʧə:ɾno  dlɛ'vo:  dər'vo: dəl've:sa 

dva  'dʋa :  'dva::  'ʋa:  'd va:  'da:: 

fižol fi'ðɔ:u  fi'ʒo:u fi'zɔ:u f 'ʒɔ:  fi'ʒo:ɭ 

glava  'kla:vɛ  'gla:va  'gla:va  'gla:va  'gla:va 

gnezdo gə'ne:ðdo  'gɳe:z do g . 'ne:ʑdo  'gne:zdo  'gnɛ:zo 

grad gə'ɽa:t  'gɽa:tʰ  'gla:t  'kɾa:t  'gla:t 



 

 
 

gugalnica fu'ga:ɽnitθa gu'ga:l niʦɛ gu'ga:lniʨa ko'ga:ɭniʨa gu'ga:lniʦa 

gumb  'ku::ɱ p   'ʈu:pʰ  'gu:mp  'gu:mb  'g u:mp 

helikopter   ɛli'kop  
:tɛɽ  ɛli'ko:ptər  ɛli'ko:ptɛl  ɛli'ko:ptɛɾ  ɛli'ko:ptəl 

hiša  'qˣi:θa  ' i:ʃa  'xi:sa  'kʰi:ʃa  'xi:sa 

hladilnik  ʰla'di:l,ni:k kla'di:lnik  la'di:ɭni:k  əl'di:ɭnik kʰla'di:lnikʰ 

hrbet  ' ə:ɽbɛt   ' ə:rbɛt  ' ɛ:lbɛt  ' ə:ɾbɛt  ' ə:lbɛt 

hruška  ' ru:θka  ə'ɽu:ʃka  ' ɽu:ɕka  ' ɾu:ʃka  ' ɾu:ɕka 

igrišče i'gli:θtθa i'gri:ʃʧɛ i'gli:ɕʨɛ i'gɾi:ʃʧɛ i'gɾi:sʦɛ 

dež  'dɛ:θ  'dɛ:ʃ  'dɛ:ɕ  'dɛ:ʃ   'dɛ:s 

jagoda  'ja:goda  'ja:goda  'ja:goda  'ja:godɛ  'ja:goᵘda 

jezik  'jɛ:ðikʰ  'jɛ:z  k   'jɛ:ʐikʰ  'jɛ:ʐikʰ  jɛ'zi:k 

juha  'ju:xa  'ju:ħa  'ju:xa  'ju: iʦa  'ju:xa 

kenguru keŋgo'ɽu:  'kɛ:ɳgoɽu  'kɛ:ɳgolu  'ke:ɳgoru  'ke:ŋgolu 

ključi  'klju:tθi  'klu:ʧ  'klu:ʨi  'klju:ʧ  'klu:ʨi 

klobasa kɽo'ba:θa klo'ba:sɛ klo'ba:sɛ klo'ba:ɕɛ klo'ba:sa 

kmetija km ɛ'ti:ja  mɛ'ti:ja kmɛ'ti:j kmɛ'ti:ja 'vi:st km ɛ'ti:ja 

koš  'kɔ:ð  'kɔ:ʃ  'ko:ɕ  'ko:ʃ  'ko:s 

krompir koɱ 'p i:ɽ krom'pi:ɾ kloɱ'pi:l kɾom'pi:ɾ kɾom'pi:ɾ 

kruh  'tu:x  'kɾu:   'klu:x  'kru:  'kɾu:  

lev  'lɛ :u   'lɛ:u   'lɛ:u   'la:v  'lɛ:u  

lisica li'θi:tθa li.'s:i:ʦa le'ɕi:ʨka lɛ'si:ʦa ɭi'si:ʦa 



 

 
 

list  'li:θt  'li:s.tʰ  'li:ɕt  'vi:st  'li:ɕt 

medved  'mɛ:dɸɛtʰ  'me:do  'mɛ:dvɛt mɛd. 'vɛ:dmɛt  'me:dɛ:kʰ 

mehurčki mə' u:ɽtθki mɛ' u:ɾʧki ʋɛ' u:lʧki mɛ' u:ɾʧki mɛ' u:ɾʨki 

metla  'mɛ:təla  'mɛ:tla  'mɛ:tla  'mɛ:tla  'mɛ:t la 

miza  'm i:ða  'mi:za  'mi:ʑa  'mi:ʒa  'mi:za 

mleko  'mɽe:ko  mə:'l::eʈo  'ɱle:ko  'mle:ko  'mle:ko 

mravlja  'ml a:ula  'mra:ula  'mla:ulja  'mɾa:u.ja  'mla:uliʦa 

nebo  nɛ'b o: nɛ'b o: nɛ'bo:  'bo: nɛ'bo: 

noč  'no:tθ  'no:ʧ  'no:ʨ  'no:ʧ  'no:ʨ 

nogavica no kʰo 'vi:tθa ,no:ga'vi:ʧək noga'ʋi:ʨɛ noga'ʋi:ʦa no:ga'vi:ʦa 

nos  'no:θ  'ɳ :s  'no:ʂ  'no:  'no:s 

očala o'tθa:la o'ʧa:la u'ʨa:lɛ o'ʧa:la o'ʨa:la 

okno  'o:tŋo  'ɔ:kno  'o:kno  ' :kno  'o:kŋa 

peskovnik pɛ'θkɔ:unikʰ pɛ'skɔ:uniʈ pɛɕ'kɔ:unik bɛɕ'kɔ:nik pɛ:'skɔ:unik 

plava  'p la:va  'pla:va  'pla:va  'pli:va  'pla:va 

pomaranča p om a'la:ntθa poma'ɾa:nʧa poma'ɰa:ɳʨa p oma'ɾa:nʤa poma'ɾa:nʨa 

postelja  'p o:θtɛ:la  'po:stɛlja  'po:iɬla  'po:iɕla  'po:istla 

prazen  'pɽa:ðn  'pra:zən  'pɭa:zn  'pʰɾa:sɛn  'pla:zn 

prst  'p ə:ɽθ  'pə:ɾst  'pə:lʂtɛ  'pə:ɾst  'pɛ:ɾst 

rdeč  ɛɽ'de:tθ əɾ'de:ʧi ɛl'de:ʨ ɛl'de:ʧ əl'de:ʨ 

riba  'ɽi:ba  'ɾi:biʦɛ  'li:ba  'xi:ba  'li:ba 



 

 
 

roka  'ɽo:ka  'ɾɔ:ka  'lo:ka  'ɾo:ka  'ɾo:ka 

rumen l u'mɛ:n ɾu'mɛ:n ɰu'mɛ:nɛ əɾ'mɛn ɛl'mɛ:na 

sladoled  'θla:do,let  slado'le:t  'ʂla:dolet  'ɕla:do.let  'sla:do,let 

slon  'θlo:n  'slo:n  'ʂlo:n  'joⁿ:ɴ  'slo:n 

sneg  'θne:kʰ  'snɛ:kʰ  'sne:kʰ  'snɛ:gɛ  'sne:kʰ 

sok  'θo:k  'so:kʰ  'ɬo:k  'so:k  'so:k 

sonce  'θo:ntθɛ  'so:nʦɛ  'so:nʨɛ  'so:nʧɛk  'so:nʨɛk 

spi  'θpi:  'spa:ɳʧka  'ʂpi:  'pi:  'su:x 

srajca  'θla:itθa  'sra:iʦa  'sla:iʨa  'sɾa:iʦa  'sla:iʦa 

steklenica θtɛklɛ'ni:tθa  stlɛʈɛ'ɳi:ʦa ɕtɛklɛ'ni:ʨa stɛkəl'ni:ʦa stɛklɛ'ni:ʦa 

stol  'θtɔ:ɭ  'sto:u  'ʂto:l ʃ 'to:l  'sto:l 

streha  'θtle: a  'stre:xa  'ste:xa  'stɾe: a  'stɾe: a 

suh  'θu:   'su:x  'xu:  'su:x  'su:x 

svinčnik  'θvi:ɳtθ,ni::  'ʦvi:nʧnik ɕ::'vi:ɳʨnik  vi:nʧnik  'svi:nʦnik 

šal  'θa:ɽ  'ʃa:l  'ɕa:l  'ʃa:l  'sa:l 

škarje  'θka:ɽjɛ  'ʃka:ɽjɛ  'ɕka:ljɛ  'ʃka:ɾjɛ  'ska:ljɛ 

šola  'θo:la  'ʃo:la  'ɕo:la  'ʃo:la  'so:li 

špageti θpa'ge:ti ʃ.pa'ge:ti ,ʂpa'ge:ti spa'ge:ti spa'ge:ti 

taca  'ta:tθo  'ʈa:ʧʈa  'ta:ʨka  'ta:ʦa  'ta:ʨa 

tiger  'ti:,gɛ :l   'ʈi:gɛɽ  'ti:gɛl ti:gɛr  'ti:gɛl 

tla  'tla:  'tla:  'ta:ʨka  'kɭa:  'tla: 



 

 
 

trebuh tlɛ'bu:  tɾɛ'bu:ʃʧɛk  lɛ'bu:ʂtʂɛk tər'bu:ʃʧɛk tɾɛ'bu:sʦɛk 

ura  'u:ɽa  'u:ra  'u:la  'u:ɾa  'u:la 

usta  'u:θta   'u:sta  'u:ʂta ə:ʃta  'u:sta 

velik  'və:lki  'və:ɭka  'və:lki  'vɛ:lk  'vɛ:lki 

veverica  'v :vɛ,ɽi:tθa  've:vɛɽiʧʈa  'vɛvɛli:ʨka  'vɛvɛɾi:ʧka  'vevɛɾi:ʨa 

vlak  'vla:kʰ  'ʋla:kʰ  ᴼv:'la:k  'ʋla:,kɛʨ  'ʋla:k 

voz vo'ði:tθɛkʰ  'vo:s  'vo:ɮ  'vo:ʑ  'vo:ʑ 

vrata  'vla:ta   'vra:ta  'ɸla:ta  'vra:ta  'vla:ta 

zadaj  'θa:da  'za:daj  'ʑa:dai  'za:dai  'za:dai 

zajtrk  'ða:itɛɽkʰ  'za:itɛɾk   'ʑa:itɛlk  'za:itɾk  'za:itəlk 

zdravnica ðlau'ni:tθa zdrau'ni:ʦa  ʑdlau'ni:ʨa ʒo'ni:ʦa zdɾo'ni:ʦa 

zgoraj  'ðgo:ɽai  'zɖo:ɾai  'ʑgo:lai  'zgo:rai  'zgo:la  

zob  'ðo:p   'so:pki  'ʐo:p  'so:bi  'zo:bi 

zobna ščetka ,ðo:bɳa 'θtθe:tka ,zo:bna 'ʃʧɛ:ʈka ,ʑo:bna 'ɕʨe:tka ,ʒo:bna 'ʧe:tka  ,dŋa 'ste:tka 

zvezda  'ðve:ðda  'zve:z da  'zʋe:zd a  'dve:,da:  'zve:zdiʦa 

zvonec  'θʋo:n  'zvɔ:nʧəʈ  'ʐvo:nɛɕ  'zvo:nʧɛk  'zvo:n 

žaba  'ða:ba  'ʒa:ba  'za:ba  'ʒa:ba  'za:ba 

žirafa θ i 'l a :f a  ʃi'ɾa:fa zi'la:fa ʒi'ɾa:fa zi'la:fa 

žoga  'ðo:,ga  'ʒo:ga  'ʐo:ga  'ʒo:giʤɛ  'zo:ga 



 

 
 

DRUGA STAROSTNA SKUPINA (3;6 – 4;6 LET) 2. del 

Ortografski zapis           

avto  'a:u to  'a:u to  'a:u to  'a:u to  'a:u to 

balon b a'lo:n ba'lo:n βa'lo:n  'lo:n ba'lo:ɳ 

banana b a'na:na ba'na:na b a'na:na  'a:ni. 'la:na ba'd a:,d a 

blagajna βla'ga:ina bla'ga:ina bla'g ʰa:ina d o'ga:ina bal'ga:lna 

brisača  bɾ'ʃa:ʧa bli'ʃa:ʃa bɾi'ʃa:ʧa  'ɕa:ʨa bəɾ'ʃa:ʧa 

buča  'b u:ʧa  b u:ʃka  'bu:ʧa  'b u:ʨa  'bu:ʧa 

cesta  'ʧe:ʃta  'ʦe:sta  'ʨe:sta  'te:ɕta  'ʨe:ɕta 

čebela ʧɛ'be:la ʃɛ'be:la ʧɛ'be:la ɕə'be:la ʧɛ'be:ɭa 

črn  'ʧə:ɾn  'ʃə:ln  'ʨə:ɾno  'ʨo:lɛ  'ʧə:rni 

darilo d a'ɾi:lo də'li:la  da'ɾi:lo  'tɭi:la da'ɾi:lo 

knjiga  'xni:ga  'kni:ga  'kni:ga  'ɳi:ga  'kdi:ga 

dim  'di:m  'di:m  'di:n  'ti:ɱ  'di:m 

dolg  'dɔ:ugi  'd a:ugi  'dɔ:ugo  'dli:ka  'dɔ:uk 

drevo  dɰɛ'vo: dlɛ'v  dɾɛ'vo: de've:ɕ dəɾ've:θa 

dva  'dv a  'dʋa:  'dva:  'd ʋa:  'dʋa: 

fižol fi'ʒo:la fi'ʒa:u fi'ʒo:lʧki  'ʑo:lʨɛk ɸi'ʒa:u 

glava  ' la:va  'gla:ʋɛ  'gla:va  'a:ʋa  'gla:va 

gnezdo  'gne:ʃdo  'gne:ʒa  'g ne:zᶾdo  'ne:do  'gne:ðdo 

grad gə'ɾa:t  'gla:t gə'ɾa:d  'gɰa:ʨ  'kɾa:t 



 

 
 

gugalnica gu'ga:lni:ʧa gu'ga:lnʧa gu'ga:lniʨa  'gʰa:niʨɛ ku'ga:lnᵈiʨa 

gumb  'gu:mpki  'gu:mp  ' u:ɱ  ' o:lbɛk  'gu:m: 

helikopter  ɛli'ko:ptɛɾ  ɛli'ko:ptɛl  ɛli'ko:ptɛɾ eli'ko:pɛl   oɾ'ko:pɛɾ 

hiša  ' i:ʃa  'ʃi:ʃa  ' i:ʃa  'χi:ɕa  ' i:ʃa 

hladilnik xla'di:lnix  la'di:lnikʰ xla'di:lnik  'di:ɭᵈni  kəl'di:ɭnikʰ 

hrbet  ' ə:ɾbɛt  ' o:lbɛt  ' e:ɾbɛt  ' o:bɛ   'kʰo:ɾbɛt 

hruška  ' ɽu:ʃkʰ  'klu:ʃka  ' ɽu:ʃka ' u:ɕka  ' ɾu:ʃka 

igrišče i'gɾi:ʃʧɛ i'gli:ʃtɛ i'gɾi:ʃʧɛ u'gɛ:a i'gɾi:ɕʧɛ 

dež  'd ɛ:ʃ  'dɛ:ʃ  'dɛ:ʃ  'd ɛ:ʃ  'dɛ:ʃ 

jagoda  'ja:goda  'ja:goda  'ja:goda  'a:goda  ja::goda 

jezik ɛ'zi:ʧka e'ʒi:k  'jɛ:zik  ' ɛ:ʑi ɛ'zi:kʰ 

juha  'ju:xa  'ju:xa  'ju:xa  'ju:xa  'ju:χa 

kenguru ke:ŋgoɾu  'kᵘe:ŋgolu  'ke:ɳgoɾu  'ke:goliɕ  'kɛd goɾu 

ključi  'kl  u:ʧ kluʃeⁱ  'klu:ʨi  'tu:ʧɛ  'klu:ʨi 

klobasa ko'ba:ʃa klo'ba:ʃa klo'ba:sa  'pa:ɕa kol'ba:θa 

kmetija kmɛ'ti:ja kmɛ'ti:ja kmɛ'ti:ja  'ʈi:ja kmaᵉ'ti:ja 

koš  'ko:ʃ  'ko:ʃ  ' o:ʃ  'ko:ɕ  'ko:ɕ 

krompir kom'pe:ɾ k ɾ m'pi:ɾ kɾom'pi:ɾ  'pi:lʨɛk kɾo'pi:ɾ 

kruh ku'ɾu:   'klu:x  'kɾu:   'ku:x  'kɾu:χ 

lev  'lɛ:u   'lɛ::u   'lɛ:u   'lɛ:u   'lɛ:u  

lisica  li'ʃi:ʧa li'ʃi:ʃka li'si:ʨka  'ʨi:ʨa li'si:ʨa 



 

 
 

list  'li:ʃ  'li:ʃt  'li:ʃt  'li:ɕ  'li:ɕt 

medved  'mɛ:dvɛt mɛd've:d  mɛ'dve:d  'βla:ʋliɕa  'mɛ:dvɛt 

mehurčki m ɛ' u:ɾʧki m ɛ' u:lʃki mɛ' u:lʧki  ' u:ʨki bɛ' u:ɾʧki 

metla  'mɛ:tla  'mɛ:tla  'mɛ:tla  'me:tɭʲa  'bɛ:tla 

miza  'mi:ʒ   'mi:ʒa  'mi:za  'mi:ʑa  'p i:za 

mleko  'mle:ko  'mle:kʰo  'mle:ko  'le:ko  'b le:ko 

mravlja  'mɾa:ulja  'mla:ula  'mɾa:uljiʦa  'βla:ʋliɕa  'mla:ula 

nebo nɛ'bo: nɛ'bo: nɛ'bo:  'pʰo:  nᵈɛ'bo: 

noč  'no:ʧ  'no:ʃ  'no:ʧ  'no:ʨ  'd o:ʧ 

nogavica noga'vi:ʧa noga'vi:ʃa  'ʑo:kɳ ga'ʋi:ʨa  'z o:ken 

nos  'no:ʃ  'no:ʃ  'no:sʲ  'no:ʃʲ  'd o:s 

očala o'ʧa:la  'ʃa:la o'ʧa:la  'ʨa:ɭa o:'ʧa:la 

okno  'o:kn o  'o:kna  'o:kno  'o:kˣno  'o:kna 

peskovnik pɛʃ'kɔ:unik pɛʃ'kɔ:un k pɛʃ'kɔ:unikom  'kʰɔ:un i kʰ pɛs'ka:unᵈik 

plava  'p la:va  'pla:ʋa  'pla:vajo  'a:va  'pla:va 

pomaranča p oma'ɾa:nʧa poma'la:nʧa poma'ɾa:nʧa  'la:nʨa pom a'ɾa:d ʧa 

postelja  'po:iʃla  'po:ʃtla  'po:istla  'βo:ɕtɛlja  'po:iɕla 

prazen  'pla:ʒɛn  'pla:ʒn  'pɾa:zɛn  'βa:ɕa  'pra:z ɛn 

prst  'pə:ɾʃ  'pə:ɾʃtkɛ  'pə:lɕtki  'po:ɕtɛ   'pə:ɾθtɛ 

rdeč  ɛ'de:ʧ əl'de:ʃ ɛɾ'de:ʧa  'te:ʨi ar'de:ʧi 

riba  'ri:biʧa  'li::ba  'ɾi:biʦa  'ɭi:ba  'ri:bitθa 



 

 
 

roka  'ɾo:ka  'lo:ka  'so:ka  'o:ka  'ɾo:ka 

rumen ɽoᵘ'mɛ:n lu'mɛ:n ɾu'mɛnɛ ɾu'mɛ:ni ɾu'bɛ:ɖɛ 

sladoled  'sla:dolet   'ʃla:dolet  'sla:dolet  'ʃʲa:do,let  'sla:dolet 

slon  'ʃlo::n::  'ʃlo:n  'slo:n  'ɕlo:ɳ   'θlo:d 

sneg  'ʃne:k  'ʃne:k  'ɕne:gʰ  'ɕne:k  'sne:k 

sok  'ʃo:k  'ʃo:k  'so:k  'ɕo:k  'ɕo:k 

sonce  'ʃo:nʧɛ  'ʃo:ɳʧɛ  'so:nʨɛ  'ɕo:nʨɛkʰ  'ɕo:nʨɛ 

spi  'ʃpi:  'ʃpi:  'spi:  'ɕpi:  'ɕpi: 

srajca ʃə'ɾa:iʧa  'ʃla:iʃa  'sɾa:iʨa  'sa:iʨkʰa  'ʃɾa:iʨa 

steklenica ʃtɛ: lɛ'ni:ʧa ʃtəklɛ'ni:ʃa f 'sɸi:ɳʨnik  'ɳi:ʨa  skəttəl'ni:ʨa 

stol  'ʃto:l  'ʃto:l  'sto:l   'ɕto:l  'sto:l 

streha  'ʃtre: a  'ʃtlɛ: a  'stɾe: a  'ɕe: a  'stre:xa 

suh  'ʃu:   'ʃu:   'ɕu: i  'ɕu:  'ʃu:  

svinčnik  'ʃvi:nʧilək  'ʃvi:nʧnik f 'sɸi:ɳʨnik ɕ 'ʨi:  'ɕvi:nʧnik 

šal  'ʃa:l  'ʃa:l  'ɕa:l  'ɕa:l  'ɕa:l 

škarje  'ʧka:ɾjɛ  'ʃka:lə jɛ  'ɕka:ɾjɛ  'ɕka:ljɛ  'ɕka:ɾjɛ 

šola  'ʃo:la  'ʃo:la  'ʃo:la  'ɕo:.la  'ɕo:la 

špageti ʃp a'ge:ti ʃpa'ge:ti ʃpa'ge:ti  'ke:te spa'ge:ti 

taca  'ta:ʧka  'ta:ʃka  'ta::ʦa ɕ'ta:ʨa  'ta:ʧkɛ 

tiger  'ti:gɛɾ  'ti:gɛl  'ti:gɛ ɾ  'ti:ge  'ti:gɛɾ 

tla  'tla:  'kla:  'tɭʲa:  'la:  'tla: 



 

 
 

trebuh  'tɾɛ:bu  tlɛ'bu:  tɾɛ'bu:ʃʧɛk  'tlɛ:blɛ  'tɾɛ:bu  

ura  'u:ɾa  'u:la   'u:ɾa  'u:ɭa  'u:ɰa 

usta  'u:ʃta  'u:ʃta  'u:sʲta  'u:ɕta   'u:ɕta 

velik  vɛ'li:ki  'və:lki vɛ'li:ki  ' li:kʰi  βɛ'li:k 

veverica  'vevɛɾi:ʧka  'vɛvɛli:ʃka  'vɛvɛɾi:ʨa  'vɛvɛli:ʨa  'vɛvɛɾi:ʧka 

vlak  'vla:k  'vla:kʰ  'vɭa:k  'tla:t v:'la:k 

voz  vo:ʃ  'vo:ʃ  'vo:ʑ  'ko:ɕ  'vo:ʂ 

vrata  'vɾa:ta u'la:ta  'ɸɾa:ta  'a:ta  'vɾa:ta 

zadaj  'ʒa:dai  'ʒᶴa:daj  'za:daj  'ɕa:da o. 'ʑa:daj 

zajtrk  'z a:itɾk  'ʒ a:itəlk  'ʒa:itɛɾ  'ɕa:ita  'ʑa:rtɛk 

zdravnica dɾ'ni:ʧa zdlo'ni:ʃa  ʤɾa:u'ni:  'ɳi:ʨa  zdor'ni:ʦa 

zgoraj  'ʒgo:ɾaj  'ʒgo:laj s. 'go:ɾai  'go:li  'ʑgo:ɾai 

zob  'ʒo:bi  'ʒo:bi  'zo:bɛ  ' o:b ɛ   'zo:b  

zobna ščetka ,ʒo:bna 'ste:tka ,ʒ oβna 'ʃe:tka  ,ʑo:bna 'ʃʧe:tka  'ta:ʨka ,zo:b na 'ʨɕe:tka 

zvezda  'ʒve:ʒdɛ  'ʒve:ʒda  'zve:zda  'ɕve:ʑda  'zve:z da 

zvonec  'ʒvo:nɛʧ  'ʋo:n  'z vo:nɛʦ  'ɕɸo:nʨɛ  'zvo:nɛtθ 

žaba  'ʒa:ba  'ʒa:ba  'ʒa:ba  'ʑa:pa  'ʒa:ba 

žirafa s i'ɾa:fa ʒi'la:fa ʒi'ɾa:fa  ʑe: 'ʑla:fa ʑi'ɾa:fa 

žoga  'ʒo:b   'ʤo:ga  'ʑo:ga  ' o:b ɛ   'ʑo:ga 



 

 
 

TRETJA STAROSTNA SKUPINA (4;7 – 5;7 LET) 1. del 

Ortografski zapis           

avto  'a:u t o  'a:u ʈo  'a:u to  'a:u to  'a:u to 

balon ba'l:o:n b a'lo:n ba'lo:n ba'lo:n b a'lo:nʧɛk 

banana ba'na:na ba'n  :n   βa'na:na ba'na:na  ba'na:na 

blagajna bla'ga:jna pla'ga:ina b la'ga:ina βla'ga:ina bla'ga:jna 

brisača bi'ɕa:ʨa p ɾ'θa:ʧa bɾi'sa:ʧa βɾi'ʃa:ʧa bɾ'ɕa:ʨa 

buča  'bu:ʧa  'b u:ʧa  'bu:ʧa  'b u:ʧa  'bu:ʨa 

cesta  'tθe:θta  'ʦe:sta  'tθe:sta  'ʧe:sta  'ʦe:sta 

čebela ʧɛ'be:la ʧɛ'be:la ʧɛ'be:la ʧɛ'be:liʧa ʨɛ'be:liʨa 

črn  'ʧə:jn  'ʧə:ɾnɛ  'ʧə:ɾnɛ  'ʧə:ɾn  'ʧə:ɾni 

darilo da'i:lo tʰ'ɾi:lo da'ɾi:lo da'ri:lo ɖa'ɾi:lo 

knjiga  'kɳi:ga  'xnji:ga  'knji:ga  'kɳi:giʧa  'kn  :ga 

dim  'di:m  'ti::  'di:m  'di:m  'di:m 

dolg  'dɔ:ugi  'dɔ:ukʰ  'da:ugi  'dɔ:ugiᵋ  'd ɔ:ugi 

drevo djɛ'vo: tɾɛ'vo: drɛ'vo: 'dəɾɛ'vo: drɛ've:sɛ 

dva  'dva:  'd va:  'dva:  'dβa:  'dve: 

fižol fi'ʒɔ:l fi'ʒɔ:u fi'ʒo:lʧɛ k fə'ʒɔ:u fi'ʑɔ:u 

glava  'gla:va  'kla:ɸa  'dˡa:va  'gla:va  'gla:va 

gnezdo  'gne:ðdo  'gne:θd o  'gne::z do  'gne:ʒdo  'g ne:,zdo: 

grad  g 'ja:t  'gɭ  t gə'ɾa:t  'gra:t gə'ra:t 



 

 
 

gugalnica gu'ga:lnitθa gu'ga:ɾniʦɛ gu'ga:ɭnitθa gu'ga:lniʧa ut'ga::ɭniʦɛ 

gumb  'gu:mpʰ ħ'u:mp  'gu:mpʰ  'gu:ɱpʰ  'gu:ɱb 

helikopter  ɛli'ko:ptɛj  eɭ'ko:ptɛɾ  ɛli'ko:ptɛɾ  ɛli'ko:ptɛr  ɛli'ko:ptɛr 

hiša  ' i:ɕa  ' i:ʃa  ' i:ʃa  ' i:ʃ a  ' i:ʃa 

hladilnik  xla'di:lnik  ɭa'di:ɭnikʰ xla'di:lnik  la'di:lniᵈk hla'di:lnik 

hrbet  ' ə:jbɛt   eɭ'ko:ptɛɾ  ' ə:rbɛt  ' ə :ɾbɛt  ' ə:ɾpt 

hruška  ' ju:ʃka  ' u:ʃka  ' ru:ʃka  ' ju:ʃka  ' ɾiᵘ:ɕka 

igrišče i'gi:sʧɛ i'gɾi:sʦɛ i'gɾi:ʃʧɛ i'gri:ʃʧɛ i'gri:ɕʨɛ 

dež  'dɛ:ʃ  'd ɛ:ʃ  'dɛ:ʃ  'dɛ:ʃ  'dɛ:ʃ 

jagoda  'ja:goda  'ja:goda  'ja:g da  'ja:goda  'ja:goʲda 

jezik  'jɛ:ði  'jɛ:ðikᵊ  'jɛ:zi::  'jɛᵃ:ʒik  'jɛ:zik 

juha  'ju:xa  'ju:xa  'ju:xa  'ju: a   ju'xa: 

kenguru kɛngo'ju:  'ke:ŋguɽ  'kɛ:ngoɾu:  ke:ŋgo,ɾu:  'kɛ:ŋgo,ru: 

ključi  'klju:ʧi  'kɽu:ʧi  'klu:ʧ  'klu:ʧ iᵋ  'klju:ʨi 

klobasa  klo'ba:θa kl 'ba:θa ko'ba:sa klo'ba:ɬa klo'b a:sɛ 

kmetija kmɛ'ti:ja  mɛ'ti:ja kmɛ'ti:ja kʰmɛ'ti:ja  kmɛ'ti:ja 

koš  'ko:ʃ  'ko:ʃ  'ko:ʃ  k o:ʃ  'ko:ʃ  

krompir kjom'pi:j kɽom'pi:ɽ trom'pi:r kɾom'pi:r krom 'pi:r 

kruh  'kju:x  'kɭu:   'kɾu:   'kru:x  'kru::x 

lev  'lɛ:u   'ɽɛ:u   'lɛ:u   'lɛ:u   'lɛʰ:u 

lisica li'θi:tθa ɽi'θi:tθa li'si:ʧka li'ʃi:ʧa li'ɕi:ʨa 



 

 
 

list  'l:i::θt  'ɽi:θt  'li:θt  'li:ʃtɛk  'l i:ɕt 

medved  'mɛ:d,vɛ:t  'mɛ:dvɛt  'mᵛɛ:dⁿβɛ tʰ mɛ'dve:dɛkʰ  'm ɛ:dβɛt 

mehurčki mɛ' u:jʧki mɛ' u:rʧki βɛ' u:rʧki mɛ' u:ɽʧki m ɛ' ɰ:rji 

metla  'mɛ:tla  'mɛ:tl a  'mɛ:tla  'mɛ:tla  'mɛ:tla 

miza  'mi:ða  'mi:ða  'mi:ða  'mi:ʒa  'bᵐi:za 

mleko  'mle:ko  'mɽe:kʰo  'mle:ko   'mle:ko  'mle:ko 

mravlja  'mja:ula  'mɽa:ula  'mɾa:ula  'mɾa:uli:ʧ  'mɾa:ulja 

nebo nɛ'bo: nɛ'bo: nɛ'bo: neᵃ'bo:  nɛ'bo: 

noč  'no:ʧ  'n o:ʧ  'no:ʧ  'no:ʧ  'no:ʧ 

nogavica noga'vi:tθa noga'vi:ʦa n oga'vi:tθa noga'vi:ʧ a  oga'vi:ʦɛᵃ 

nos  'noᵘ:θ  'no:θ  'no:s  'no:ʃ  'no::s 

očala o'ʧa:la o'ʧa:la o'ʧa:la o'ʧa:la o'ʨa:la 

okno  'o:kno  'o:kna  'o:kna  'o:kno  'o:kədⁿo 

peskovnik pɛθ'kɔ:uni::k  pɛθ'kɔ:unik pɛθ'kɔ:unik piʃ'kɔ:unik pɛɕ'kɔ:unik 

plava  'pla:va  'pl a:va  'b la:va  'pla:ɸa  'pla:ʋa 

pomaranča poma'ja:nʨa poma'ɾa:nʧa poma'ɰa:nʧa poma'ɰa:nʧ a poma'ra:nʨka 

postelja  'po:θtɛlja  'po:θtɛlja  'po:stɛlja  'po:iɬla  'po:stɛlja 

prazen  'pja:ðno  'pɽa:ðɛn  'prə:zn  'pra:ʒɛn  'pɾa:zn 

prst  'pə:jθt   'pə:ɾθti  'pə:ɾst  'pə:ɾθtɛk  'pə:rtki :: 

rdeč aj'de:ʧ  əɽ'de:ʧɛ ɛɾ'de:ʧ ɛr'de:ʧɛ ər'de:ʧ 

riba  'ji:ba  'ɽ i:ba  'ri:β i:ʦa  'ɽi:biʧa  'ɾi:βiʦa 



 

 
 

roka  'jo:ka  'ɾo:ka  'ro:ka  'ro:.ki,ʧa:  'ro:kɛ 

rumen ʝu'mɛ:n  ɾu'mɛ:nɛ ɾu'mɛni ɽu'mɛ:n ru'mɛ::nʧ 

sladoled  'θla:dolet  'θla:dolet  'ɕla:doletʲ  'xla:do,le:t  'sla:do,le:t 

slon  'θlo:n  'θlo:ɳ  'θlo:n   'ʃ lo:ɳ  'slo::n 

sneg  'θne:k  'θne:k  'sne:k  'ʃne:kʰ  'sne:k 

sok  'θo:g  'θo:k  'θo:k  'ʃo:k  'sə:kʰ 

sonce  'θo:ntθɛ  'so:nʦɛ  'so:ɳtθɛ  'ʧo:nʧɛk  'so:nʦɛ 

spi  'spi:  'θpi:  'spi:  'ʃpi:  's pi: 

srajca  'ɕja:jtθa  'ɕla:iʨa  'θɾa:itθa ʧə'ra:iʧa  's ra:iʦa 

steklenica  θtɛklɛ'ni:tθa θɛp ɛ'ni:tθa stɛklɛ'ni:ʦa ʃtəkɭɛ'ɳi:ʧ a stɛklɛ'ni:ʦa 

stol  'θto:u  'θto:l  'sto:l  'ʃto:ɭ  'so:l 

streha  'θtje: o  'θtɽe: a  'stɾe: a  'ʃtre: a  'sre:xa 

suh  'θu:   'θu::  'su:x  'ʃu:   'su:x 

svinčnik  'θvi:nʧnik  'θʋi:ɳʧnik  'ɕvi:nʨnik  'ʃ vi:nʧniᵋk  'svi::nʧ,ni:k 

šal  'ʃa:l  'ʃa:l  'ʃa:l  'ʃa:l  'ʃa:l 

škarje  'ʃka:jɛ  'ʃka:ɽjɛ  'ʃka:ɾjɛ  'ʃ ka:ɾjɛ  'ɕka:rjɛ 

šola  'ʃo:li  'ʃo:ɽa  'ʃo:la  'ʃ o:la  'ʃo:la 

špageti ʃpa'ge:ti ʃpa'ge:ti ʃpa'ge:tɛ  xpa'ge:ti ʃpa'ge::ti 

taca  'ta:tθa  't a:ʦ a  'ta:ʧka  'ta:ʧə   'ta:ʨko 

tiger  'ti:gɛj  'ti:gɛɽ  'ti:gər  'ti:gɛr  'tʰi:gɛr 

tla  'tla:  'tla:  'tla:  'tla:  'tla: 



 

 
 

trebuh t jɛ'bu:x tɽɛ'b u:x tɾɛ'bu:ʃʧɛk ʈɾɛ'b u:ʃʧɛk  'trɛ:bu  

ura  'u:ja  'u:ɽa  'u:ɾa  'u:ɾa  'u:ɾa 

usta  'u:θta  'u:θta  'u:sta  'u:ʃta  'ɰ:sta 

velik  'vɛ:lik  'vɛ:ɽki vɛᵃ'li:ki 'vəᵒ:ɭki vɛ'li:ki 

veverica  'vɛvɛji:tθa  'vɛɸɛɽi:ʦa  'vevɛɾi:tθa  vevɛ'ɾi:ʧka jɛvɛ'ri:ʧka 

vlak  'vla:k  'ɸɽa:k  'vɾa:t  'vla:k  'ʋla:k 

voz  'vo:ð  'βo:θ  'no:θ  'βo:ʃ  'vo:s 

vrata  'vja:ta  'vɽa:ta  ' ɾ a:ta  'vra:ta  'vra:ta 

zadaj  'ða:daj  'ða:daj  'z  a:dai  'ʒa:daj  'za:da:j 

zajtrk  'ða:itɛjk  'ða:itəɽk  'za:itɛɾk  'ʒa:itəⁿɾk  'za:itɛɾk 

zdravnica  ðdjau'ni:tθa zaʋ'ɳi:ʨa zdrau'ni:ʦa ʒɖɽau'ɳi:ka zdou'ni:ʦa 

zgoraj  'ðgo:jaj  'ðgo:ɽai  'zgo:ɾai  'ʒgo:ɾaj  'zgo:raj 

zob  'ðo:pʰ.i  'zo:pi  'zo:p  'ʒo:bɛ  'zo:p 

zobna ščetka  ,ðo:bna 'ʃʧe:tka ,ðo:bna 'ʧe:tka  ,ðobna 'ʃʧe:tka  ,ʒo:βɳa 'ʃʧe:tka ,z o:bna 'ʃʧe:tka 

zvezda  'ðve:ðda  'sve'sd a  'zve:zda  'ʒve:ʒda  'zve:z da 

zvonec  'ðvo:nɛtθ  'ðvo:nɛtθ  'ðvo:nɛʦ  'ʒvo:ne:ʧ  'z vo:nɛʦ:: 

žaba  'ʒa:ba  'ʃa:ba  'ʒa:ba  'ʒa:ba  'ʒ a:ba 

žirafa ʒi'ja:fa ʒi'ɽa:fa  ʒi'ɾa:fa ʒi'ɾa:fa ʃi'ɾa:fa 

žoga  'ʒo:ga  'ʃo:ga  'ʒo:ga  'ʒ o:ga  'ʒo:ga 



 

 
 

TRETJE STAROSTNO OBDOBJE (4;7 – 5;7 LET) 2. del 

Ortografski zapis           

avto  'a:u to  'a:u to  'a:u to  'a:u to  'a:u to 

balon ba'lo:n ba'lo:n ba'lɔ:n ba'l :n ba'lo:n 

banana ba'n a :na ba'n a :na b a'na:na b a'na:na ba' ã:na 

blagajna bla'da:jna bla'ga:ina b la'ga:ina bla'ga:ina  bla'ga:ina 

brisača bli'ɕa:ʨa bri'ʃa:ʧa pri'ʃa:ʧa  bɾi'sa:ʧa  bri'sa:ʦa 

buča  'b u:ʦa  'bu:ʧe  'b u:ʧa  'bu:ʧa  'bu:ʧʲa 

cesta  'ʦe:sta  'ʦe:sta  'ʦɛ:θta  'ʦe:sta  'ʦe:sta 

čebela ʨɛ'be:ɭa ʧɛ'be:la ʧɛ'bɛ:la ʧɛ'be:la  'ʦɛ'be:la 

črn  'ʧə:ɾnɛ  'ʧə:rni  'ʧə:ɾni  'ʧə:ɾən  'ʨə:ɾnɛ 

darilo da'li:lo da'ɾi:la da'ɾi:lo  da'ri:lo  'kŋi:ga  

knjiga  'tni:da  'kni:ga  kə'ni:g a  'knə:ga  'kŋi:ga  

dim  'di:m  'di:ɱ  'd i:m  'd i:m  'di:m 

dolg  'da:udi  'd ɔ:uk  'dɔ:ugi  'da:ugi  'dɔ:ugɛ  

drevo dlɛ'vo: drɛ'vo:  'drɛ:vo dəɾ'vo:  drɛ'vo: 

dva  'dva:  'd v a :  'dvɛ:  'dva:  'dʋa: 

fižol fo'zɔ:u fi'ʤɔ:u fʰi'ʒoɔu fi'ʒɔ:u  fi'ʑo:lʦki 

glava  'hla:va  'gla :va  'gla:va  'gla:vaᵉ  'gla:ʋɛ 

gnezdo  'dne:zdo  'gne:zd o  'gnɛ:θda  gə'ne:z do  ' ne:z do 

grad  'la:t  'graʰ:tʰ  kə'ra:t  'gra:d   'gɽa:t 



 

 
 

gugalnica du'da:lniʦa goᵘ'ga:lniʦɛ  g u'g a:lnitθa gu:'ga::lni:ʦaɛ gu'ga:lniʦa 

gumb  'du:mp  'gu:mp  'k u:mp  'gu:mbə  'gu:mbi 

helikopter  ɛli' o:ptɛj  ɛli'ko:ptɛr  ɛli'kɔ:ptəɾ  ɛli'ko:ptɛɾ  ɛ li'ko:ptɛɾ 

hiša  'xi:so  ' i:ʃa  ' i:ʃa q' i:ʃa  ' i:ʃa 

hladilnik xla'di:lnit  la'di:lnik  xla'di:lnik  la'di:lnikʰ  la'di:lnikʰ 

hrbet  ' o:lbɛt  'ə:bɛ:t  ' ərbɛt  ' ə:ɾβɛt   ' ə:ɽbɛt 

hruška  ' u:ʃta  ' ɾu:ʃka  ' ru:ʃka  ' ɾu:ʃka  ' ru:ʃka 

igrišče i'gli:ʃʧɛ i'gri:ʃʧɛ i'gɾi:ʃʧɛ  'gri:ʃʧɛ i'gɽi:sʦɛ 

dež  'dɛ:ɕ  'dɛ:ʃ  'dɛ:ʃ  'dɛ:ʑɛk  'dɛ:s 

jagoda  'ja:doda  'ja:go d a  ja:goda  'ja:goda  'ja:goda 

jezik  'jɛ:zit  'jɛ:zi  'jɛ:ðik  'jɛ:zik  'jɛ :zik 

juha  'ju:xa  'ju:xa  'ju:xa  'ju:a  'ju:xa 

kenguru  'ke:ŋdolu  'ke:nguru  'ke:nguri kɛngo'ɾu: kəngo'ɽu: 

ključi  'tlju:ʧi  kə'ɾu:ʧ  'klu:ʧi  'klju:ʧi  'klu:ʦi 

klobasa tɾo'ba:sa kɭo'ba:sɛ  klo'ba:sˢəᵃ klo'ba:sɛ xlo'ba:sa 

kmetija kmɛ'ti:ja kə mɛ'ti:ja kəmɛ'ti:ja komɛ'ti:ja  ɱɛ'ti:ja 

koš  'to:s  'ko:ʃ  'kɔ:ʃ  'kʰo:ʃ  'ko:ʃ 

krompir klom'pi:l kom'pi:ɾ kərɔm'pi:r  kɾom'pi:r kom'pi:ɾ 

kruh  'tju:x  'kɾuᵊ:   'kru:x  'kru:x  'kɾu:  

lev  'lɛ:u   'lɛ:u   'lɛ:u   'lɛ:u   'lɛ:u  

lisica li'si:ʦa  li'si:ʦa ɭi'θi:tθa li'si:ʦa l i'si:ʦa 



 

 
 

list  'li:ɕt  'li:s  'li:θt t'li:s:  'li:s: 

medved  'mɛ:dvɛt  'mɛ:dɸɛ:t  'mɛ:dvɛt  'mɛ:ɖvɛd   'mɛ:dvɛt 

mehurčki mɛ' u:ɽʦti mɛ'  :ɾʧkə mɛ' u:ɾʧki mɛ' u:ɾʨki β  ə  ' u:ɽʨki 

metla  'mɛ:tla  'mɛ:tla  'mɛ:tla  'mɛ:tlo  'mɛ:tla 

miza  'mi:ʒa  'mi:za  'mi:ða  'm:i:za  'mi:za 

mleko  'mɭe:to  'mle:ko  'mlɛ:kʰo  'mle:ko  'm le:ko 

mravlja  'mla:ula  'mɾa:ula  'mɾa:ula  'mɾa:ula  'mɽa:uɭa 

nebo  'ne:bo n 'b  nɛ'bɔ: nɛ'bo: nɛ'bo: 

noč  'no:ʧ  'no:ʧ  'nɔ:ʧ  'no:ʧ  'no:ʦ 

nogavica noda'vi:ʦa noga'vi:ʦa noga'vi:tθa noga'vi:ʦa ŋəga'vi:ʦa 

nos  'no:ʃʲ  'ˣno:s  'nɔ:s   'no:s  'no:s 

očala o'ʨa:la o'ʧa:la oᵘ'ʧa:la o'ʧa:la o'ʦa:la 

okno  'o:tno  'o:kna  'ɔ:kna  'o:kna  'o:kna 

peskovnik pɛs'tɔ:unit pɛs'kɔ:unik pɛθ'kɔ:uniku p ɛs'kɔ:unik pəs'kɔ:unik 

plava  'pla:va  'pla:βa  'pla:va  'pla:va  'p la:va 

pomaranča pom a'ɰa:nʨa poma'ɾa:nʧa poma'ra:nʧa poma'ra:nʧa poma'ɾa:nʦa 

postelja  'po:ʃtɛlja  'po:isla  'pɔ:θtɛla  'po:isla  'po:isla 

prazen  'pla:zɛn  'pra:zn  'pra:ðən  'pra:zɛ   'pra:zɛn 

prst  'po:ɽsti  'pə:ɾstɛ  'pə:rθti  'pə:rst  'pə:ɾs 

rdeč  əɾ'de:ʨi  əɾ'de:ʧ ər'dɛʧɛ əɾ'de:ʧ əɾ'de:ʦa 

riba  'ɾi:biʦa  'ɾi:ba  'ri:bitθa  'ɾi:bi:ʦa  'ji:biʦa 



 

 
 

roka  'lo:ta  'ɾo:ka  'rɔ:ka  'ro:ka  'ɾo:ka 

rumen lu'mɛ:ni ɾu'mɛ:ni  ru'mɛ:ni  ro'mɛ:n  ɾ'mɛ:n 

sladoled  'ʃla:dolet  'sla:dol  t  'sla:dolɛt  'zla:dolɛ  'sla:dolet 

slon  'sᶴlo:n  's:lo:ŋ  'θlɔ:n  'ɕlo::n  'slo:ɳ 

sneg  'sne:t  'sʰne:kʰ  'θnɛ:kʰ  'sne:k  'sne:kʰ 

sok  'so:tɛʦ  'so:k  'sɔ:ᵃk  's:o:kʰ  'so:kʰ 

sonce  'ʃo:nʧɛ  'so:nʦɛ  'θɔ:nʦɛ  'so:nʦɛ  'so:nʦɛ 

spi  'ʃpi:  'spi:  'θpi:  'spi:  'spi: 

srajca  'ʃla:iʧa  'sɾa:iʦa  'θɾa:itθa  'sra:iʦa  'sra:iʦa 

steklenica stɛtlɛ'ni:ʦa  s tɛklɛ'ni:ʦa θtɛklɛ'ni:tθa stɛkla'ni:ʦa   tɛklɛ'ni:ʦa 

stol  'ʃto:l  'sto:l  's tɔ:l  'sto:l  'sto:l 

streha  'stle:xa  'strɛ: aᵒ  'θtrɛ: a  'stre:xa  'stɾɛ:  a 

suh  'ɕu: i  ʃ'su:   'θ:u:   'su:x  'su:x 

svinčnik  'svi:nʨnit sə'vi:nʧniki  'ʃvi:nʧnik  'svi:nʧniki  'svi:nʦnik 

šal  'sa:l  'ʃa:l  'ʃa:l ʃa:l  'ʃa:l 

škarje  'sta:ljɛ ʃ::'ka:rjɛ  'ʃka:rjɛ  'ɕka:rjɛ  'ʃka:ɽjɛ 

šola  'ʃo:li  'ʃo:la  'ʃɔ:la  'ʃo:la  'ʃo:ɭa 

špageti spa'de:ti ʃpa'g :t    ʃpa'gɛ:ti  ʃpa'ge:ti  ʃpa'ge:ti 

taca  'ta:ʨa  'ta:ʦa  'ta:ʧka  'ta:ʦa  'ta:ʦka 

tiger  'ti:dɛl  'ti:gɛɾ  'ti:gɛr  'ti:gɛɾ  'ti:gɛɾ 

tla  'tla:  'tɭʰ  'tla:  tə 'la:  'kla: 



 

 
 

trebuh  'tlɛ:bu  trɛ'bu:    'tɾɛ:bu  trɛ'bu:ʃʧɛk təɾɛ'bu:sʦɛk 

ura  'u:la  'u::ɾa  'u:ɾa  'u:ra  'u:ra 

usta u:ʃʲta  'u:sta   'u:sta  'u:st  'u:sta 

velik vɛ'li:ti  'və:lki  vɛ'li:ki  'və:lki  'vɛ:lik 

veverica  'vevɛli:ʦta  'vɛvɛri:ʦa  'vɛvɛɾi:ʧka  'nɛʋɛɾi:ʦa  'βɛβɛji:ʦa 

vlak  'vla:t  'ɸla:  'vla:k  'ʋla:  'vla:k 

voz  'vo:ɕ  'vo:s  'vɔ:θ vuᵒ:s  'βo:s 

vrata  'vla:ta  'vra::ta::  'vra:ta  'vra:ta  'βɾa:ta 

zadaj 'za:dai  'za :dai  'ða:dðai  'za:da:i  'za:dai 

zajtrk  'za:jtɛlt  'ða:itɛɾk  'ða:itəɾk   'za:itɛrk  'za:jtɛrk 

zdravnica zdlau'ni:ʦa zdrou'ni:ki ðdro:u'ni:tθa zdrau'ni:ʦa zdrau'ni:ʦa 

zgoraj  'zdo:ali  'zg o:ɾai  sgɔ:ɾai  'zgo:ɾa:i  'zgo:ɽai 

zob  zo'bje:  'do:b  'so:pki  'zo:p  'zo:bi 

zobna ščetka ,zo:bna 'ste:tta  ,zo:bna 'ʧe:tka ,sɔ:bna 'ʃʧɛ:tka ,zo:bna 'ʃʧe:tka ,zo:bna 'ʃʦe:tka 

zvezda  'zve:z da  'zve:zda  'θvɛ:ðda  'zve:zda  'zve:zdiʦa 

zvonec  'zvo:nɛʧ  'zvo:nʧɛk  'svɔ:nʧək  'z vo:nɛʦ  'zvo:nɛʦ 

žaba  'za:ba  'ʃa:ba  'ʒ a:ba  'ʒa:ba  'ʑa:ba 

žirafa zi'la:fa ʒ i'ra:fa ʒ i'ra:fa ʒi'ɾa:fa zi'ɽa:fa 

žoga  'ʑo:ga  'ʒo:ga  'ʒ ɔ:ga  'ʒo:ga  'ʒo:ga 



 

 
 

Priloga 6 

 

Zaporniki  

Graf 19: Nezveneči bilabialni zapornik /p/. 

 

Graf 20: Zveneči bilabialni zapornik /b/. 
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Graf 21: Nezveneči dlesnični zapornik /t/. 

 

Graf 22: Zveneči dlesnični zapornik /d/. 
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Graf 23: Nezveneči mehkonebni zapornik /k/. 

 

Graf 24: Zveneči mehkonebni zapornik /g/. 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

100,00% 

g k g  Ø b    x k  ʨ g ʰ j p d ɖ f t kʰ   ħ h gʰ 

glas /g/ 

2;5 - 3;5 

3;6 - 4;6 

4;7 - 5;7 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

100,00% 

k t x q qʰ gᵊ k  tʲ k  k  k  ʈ Ø kᵘ gʰ g p  kᵊ 

glas /k/ 

2;5 - 3;5 

3;6 - 4;6 

4;7 - 5;7 



 

 
 

 

Priporniki 

Graf 25: Nezveneči ustnično-zobni pripornik /f/. 

Graf 26: Zveneči ustnično-zobni pripornik (tudi zvočnik) /v/. 
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Graf 27: Nezveneči dlesnični pripornik /s/. 

 

Graf 28: Nezveneči zadlesnični pripornik /ʃ/. 
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Graf 29: Nezveneči mehkonebni pripornik / /. 

 

Graf 30: Zveneči dlesnični pripornik /z/. 
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Graf 31: Zveneči  zadlesnični pripornik /ʒ/. 
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Zlitnika 

 

Graf 32: Nezveneči dlesnični zlitnik /ʦ/. 

 

Graf 33: Nezveneči zadlesnični zlitnik /ʧ/. 
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Nosnika 

 

Graf 34: Zveneči ustnično-ustni nosnik /m/. 

 

 

Graf 35: Zveneči dlesnični nosnik /n/. 
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Drsnik  

 

Graf 36: Zveneči drsnik /j/. 

Likvid  

 

Graf 37: Zveneči likvid /l/. 
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Vibrant 

 

Graf 38: Zveneči vibrant /r/. 
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Priloga 7 

 

Graf 39: soglasniški sklop /bl/. 

 

Graf 40: Soglasniški sklop /br/. 
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Graf 41: Soglasniški sklop /dr/. 

 

Graf 42: Soglasniški sklop /dv/. 
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Graf 43: Soglasniški sklop /gl/. 

 

Graf 44: Soglasniški sklop /gn/. 
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Graf 45: Soglasniški sklop /gr/. 

 

Graf 46: Soglasniški sklop / l/. 
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Graf 47: Soglasniški sklop / r/. 

 

Graf 48: Soglasniški sklop /kl/. 
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Graf 49: Soglasniški sklop /km/. 

 

Graf 50: Soglasniški sklop /kn/. 
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Graf 51: Soglasniški sklo /kr/. 

 

Graf 52: Soglasniški sklop /lj/.
30
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 Poenostavljanje soglasniškega sklopa /lj/ je za jezikovno okolje mariborskega pogovornega jezika značilo. 
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Graf 53: Soglasniški sklop /ln/. 

 

Graf 54: Soglasniški sklop /mp/. 
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Graf 55: Soglasniški sklop /ml/. 

 

Graf 56: Soglasniški sklop /mr/. 
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Graf 57: Soglasniški sklop /ŋg/. 

 

Graf 58: Soglasniški sklop /pl/. 
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Graf 59: Soglasniški sklop /pr/. 

 

Graf 60: soglasniški skop /rk/. 
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Graf 61: Soglasniški sklop /sl/. 

 

Graf 62: Soglasniški sklop /sn/. 
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Graf 63: Soglasniški sklop /sp/. 

 

Graf 64: Soglasniški sklop /sr/. 
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Graf 65: Soglasniški sklop /st/. 

 

Graf 66: Soglasniški sklop /str/. 
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Graf 67: Soglasniški sklop /sv/. 

 

Graf 68: Soglasniški sklop /ʃk/. 
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Graf 69: Soglasniški sklop /ʃp/. 

 

Graf 70: Soglasniški sklop /ʃʧ/. 
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Graf 71: Soglasniški sklop /tl/. 

 

Graf 72: Soglasniški sklop /tr/. 
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Graf 73: Soglasniški sklop /vl/. 

 

Graf 74: Soglasniški sklop /vr/. 
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Graf 75: Soglasniški sklop /zdr/. 

 

Graf 76: Soglasniški sklop /zg/. 
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Graf 77: Soglasniški sklop /zv/. 
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