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Fonetična transkripcija

Gradivska zbirka za SLA dokumentira razvoj raziskav glasoslovja slovenskih narečij od

začetkov slovenske jezikovne geografije sredi 20. stoletja do danes. Ker kljub posameznim

poskusom nikoli ni prišlo do temeljitega pregleda in poenotenja oz. posodobljenja različnih

načinov zapisovanja, vsak zapis odraža vsakokratna veljavna zapisovalska načela in raven

poznavanja (sistemskih) lastnosti raziskovanega govora. Glavno smer razvoja iz impresionistične

v bolj ali manj fonologizirano transkripcijo tako lahko spremljamo bodisi kot splošno težnjo,

to je kot posledico jezikoslovnoteoretičnih sprememb, zlasti uvedbe strukturalnega narečnega

opisa glasovja od šestdesetih let 20. stoletja naprej, bodisi kot prizadevanje za ustreznejši

zapis kakega delnega sestava, to je kot posledico novih strokovnih dognanj (npr. odkritja

tonemskih nasprotij v govorih briškega in poljanskega narečja, ugotovitve o nefonološkosti

tonskih potekov v haloškem narečju, kolikostnih nasprotij v nekaterih zahodnih slovenskih

narečjih). Končna podoba je torej mozaik, v katerem se drug ob drugem ali drug za drugim

vrstijo zapisi glasov, ki jih zaradi časovnih in metodoloških razlik ter redkih opisov slušnega

vtisa ali načina artikulacije ne moremo opredeliti povsem zanesljivo.1 Razmere so še bolj

zapletene zaradi uvedbe nove narečne transkripcije, do katere je prišlo v sedemdesetih letih

20. stoletja, in zaradi daljšega obdobja soobstoja obeh transkripcijskih modelov, Ramovševega

in Logarjevega.2 Ker brez dodatnih (tudi eksperimentalnofonetičnih) raziskav transkripcije

ni bilo mogoče poenotiti, so se v devetdesetih letih 20. stoletja obravnave gradiva za SLA

vedno bolj osredotočale na jezikovnogeografski prikaz leksike, pri čemer je ostalo nerazrešeno

vprašanje, v kateri obliki naj bi, če sploh, objavljali kartirano gradivo.

Slovenska narečna transkripcija izhaja iz slavističnega fonetičnega izročila. Načrt za

prvo enotno narečno transkripcijo, ki naj bi veljala za zapisovanje narečnega gradiva s celot -

nega slovenskega ozemlja, je Fran Ramovš zasnoval v svojih Slovenskih študijah (Ramovš

1918), pri čemer se je za podrobnosti skliceval na dela Brugmanna, Brocha in Bernekerja, celoten

seznam znakov pa je bil objavljen na uvodnih straneh Dialektov (Ramovš 1935: VIII–IX).

Ramovševa transkripcija je bila v uporabi v prvem obdobju zbiranja gradiva; zlasti v letih

1946–1958 jo je kot glavni raziskovalec SLA izpopolnil Tine Logar. Spremembo načina

zapisovanja je pobudilo prizadevanje delovne skupine za OLA, za sestavo enotne transkripcije

za vse slovanske jezike (OLA 1964), pri čemer so bila upo števana sodobna načela fonolo -

gizacije, zmanjševanja dvopomenskosti posameznih diakritičnih znamenj in razvidne zgradbe

sestavljenih znakov. Tine Logar je temeljnim načelom transkripcije OLA sledil le z uvedbo

posebnih diakritičnih znamenj za označevanje naglašenosti (ˈ), kolikosti (ː) in tona (` ´)

samoglasnika. To je omogočilo za razčlembo slovenskega nareč nega gradiva nujno grafično

ločevanje med zapisom govorov, ki ohranjajo tonemska in kolikostna nasprotja, in tistimi, ki

so ta nasprotja izgubili. Označevanje kakovosti glasov je ostalo nespremenjeno; v nasprotju

z dotedanjim izročilom je le zapisovanje sredinskih samoglasnikov, ki se je fonologiziralo

glede na število posameznih stopenj v obravnavanem samoglasniškem sestavu in se obenem

prilagodilo zahtevam tiska z zmanjšanjem števila posebnih znakov (Logar 1975: 86). V poznej -

ših zapisih se v Logarjevi transkripciji pojavljajo še nekateri nesestavljeni znaki te transkripcije,

najpogosteje 〈ʔ〉 in 〈ʀ〉. 

Poskusi posodobitve transkripcije ob računalniški obdelavi podatkov za prvi leksični

zvezek so potrdili, da vsakršno mehanično prepisovanje zgolj na podlagi znanih zapisovalskih

izhodišč obeh transkripcij lahko hitro privede do zmanjševanja verodostojnosti podatkov.

Od tod odločitev za objavo gradiva v izvirni obliki s čim manjšimi redaktorskimi posegi. Ti

so omejeni na odpravo znakov, ki so nastali zaradi posebnosti rokopisov posameznikov (npr.

okrasnega  namesto ṙ za jezičkov r), in na uvedbo enotnega načina zapisovanja glasu /x/ kot

〈x〉, ker bi ohranitev 〈χ〉 in 〈x〉, ki se pojavljata v obeh transkripcijah, v mednarodni fonetični

transkripciji pa zastopata dva različna glasova, po nepotrebnem otežila razumevanje njegove

fonetične vrednosti. Pri vnosu podatkov je bil upoštevan izvirni zapis zapisovalca, čeprav list -

kovna kartoteka vsebuje tudi prepise iz nove transkripcije v staro.3 Ker so tako zapisi

v Ramovševi in Logarjevi transkripciji jasno ločeni med seboj, lahko bralec že iz oblike

zapisa sklepa tudi o času njegovega nastanka. Globlji posegi v način zapisa so bili opravljeni

pri tistih zapisovalcih, ki so v obeh obdobjih bistveno odstopali od veljavnih načel. V Ramovševo

transkripcijo so bili tako v skladu z izročilom zapisovanja na listke prepisani zapisi Ivana

Grafenauerja, ki je pri popisu ziljskih in rožanskih govorov uporabljal transkripcijo iz svoje

razprave o ziljskem naglasu (Grafenauer 1905: 197).4 Pri gradivu v Logarjevi transkripciji se

popravki nanašajo samo na zapis prozodičnih lastnosti.5

Seznam znakov iz podatkovne zbirke za prvi leksični zvezek SLA je namenjen lažjemu

branju in razumevanju gradivskih seznamov v atlasu. Izhodiščni glasovi so načeloma zapisani

v Ramovševi transkripciji, ki v gradivu prevladuje. Vse druge različice so nanizane v razlagah

posameznih znakov. Ker bo za določitev dejanske fonetične vrednosti glasov ter opredelitev

medsebojnih razmerij med znaki potreben poglobljen študij celotnega gradiva,6 so razlage

zasnovane kot povzetki dosedanjih ugotovitev, z navedki iz literature in posameznih vpra -

šal ničnih zapisov. Ponazarjalni zgledi naj bi v grobem orisali zemljepisno razširjenost posa -

meznega glasu, kadar ta ni splošnoslovenski. Označeni so s podatkom o narečni pripadnosti

govora, v katerem je bil zgled zapisan.7 Vsaka razlaga je opremljena z ustrezniki znakov iz

transkripcij OLA in IPA. Sistemske razlike med Ramovševo in Logarjevo transkripcijo so

predstavljene v razlikovalnih preglednicah. 

Samoglasniki
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i visoki sprednji samoglasnik | RT sȋn, rožansko mȋx ‘mehur’, rezijansko trȋbo ‘trebuh’,

tolminsko, cerkljansko slȋp ‘slep’, južnopohorsko kulȋnu ‘koleno’, južnobelokranjsko

plȋča ‘pljuča’, ziljsko žíȁ ‘žila’, tersko šía = šija ‘vrat’, gorenjsko stríc, podjunsko,

zgornjesavinjsko lȉce, baško ẓȉla ‘žila’, prleško zȉma, ziljsko pərìščȅ ‘prgišče’ | LT
dolenjsko sìːn, nadiško šíːja, vzhodnodolenjsko píːta ‘peta’ (T276), kraško bərdaˈviːca,

srəˈdinc (T112), cerkljansko waˈbist = obisti ‘ledvice’ | OLA i | IPA i

 RT (Ramovš 1935: VIII): »visoki, napeti, sprednji […] jas[ni i]« – prleško sn, strc

(T370), jzk, prekmursko mt, srȍta | LT (Logar 1975: 115, 116) →  | OLA – |

IPA – 

ü [1] labializirani visoki sprednji samoglasnik | RT (Ramovš 1935: 162): »ustnično

zaokroženi sprednji i«; (Ramovš 1935: 162): »zunanja lega sprednjega reda, visoka lega

jezika« – kraško sx (T112), dolenjsko, srednještajersko, kozjansko-bizeljsko glx,

slovenskogoriško glx, prleško glxė, prekmursko glp, dolenjsko plǘča, kozjansko-

bizeljsko vxu, prekmursko kga, prleško vǜjc | LT dolenjsko glǜːx, kǘːga (T236),

kostelsko pˈlüːča, prekmursko ˈlückẹ = ljudski ‘tujec’ | OLA  | IPA y || → y 

[2] RT (Logar 1952, Arhiv 22-285/52, T202 Kropa): »glas, ki zastopa prasl. ī, je

zamolkel, velaren, labializiran in nenapet vokal, ki ni po akustični in artikulacijski

strani identičen niti z dolenjskim ü < ū niti z notranjsko kraškim ȳ iz ū, temveč jima je

samo sličen« | (Resman 1975, T202 Kropa): sn, nosnǘca | OLA – | IPA ɪ || → ɨ

y visoki sprednje-srednji samoglasnik | RT (Ramovš 1935: VIII, 61): »sprednje-srednji

visoki vokal z nenapeto jezično obliko in rahlo obrobno ustnično zaokroženostjo« –

kraško plčə ‘pljuča’, rižansko γłx ‘gluh’, notranjsko kga ‘kuga’, məxr,9 sx, prijȃty

| LT (Logar 1975: 86): »notranjski in istrski […] glas, […] manj zaokrožen in verjetno

bolj srednji od dolenjsko-štajerskega ü« – notranjsko tˈryːpłu, kraško pˈlyča (T112) |

OLA  | IPA – | → ü

 oslabljeni samoglasnik y-jevske barve – kraško plče ‘pljuča’, pta ‘peta’, γlx ‘gluh’,

mti ‘mati’ | OLA – | IPA –

u visoki zadnji samoglasnik | RT kraško ȗxo, rožansko, rezijansko, istrsko, notranjsko,

cerkljansko, dolenjsko nȗs, šavrinsko, kozjansko-bizeljsko kȗža ‘koža’, južnobelokranjsko

łȗbańa, zȗp, haloško, prleško, prekmursko gȗt = golt ‘grlo’, gorenjsko ústa, severno -

pohorsko-remšniško tṙȕplo, nadiško trebȕx, cerkljansko sȕx, kostelsko ȕku, severno -

belokranjsko kȕža, ziljsko pùklȁst | LT rožansko tʀùːp, horjulsko uxùː, dolenjsko

plúːče, notranjsko nẹˈbuː, nadiško čeˈlu, cerkljansko pˈluka ‘pljuča’ | OLA u | IPA u

 RT (Ramovš 1935: VIII): »visoki, napeti, zaokroženi i v znotranji legi vokalov spred -

njega reda«; (Ramovš 1935: 162): »visoka lega jezika« – dolenjsko glx, sx, plčȧ |

LT – | OLA – | IPA –

 široki, nenapeti i | RT vzhodnodolenjsko strc, bradavca, laško sn, srednještajersko s,

kozjansko-bizeljsko lce, prleško krž, pàzdha | LT (Smole 1994: 24): vzhodno dolenjsko

lːce, družːna, guspudːja, tːjc, sevniško-krško ˈsːtən (T278) | OLA – | IPA –

ɨ LT (Škofic 1996: 34, T202 Kropa): »temnejši in nekoliko nižji [glas] kot knjižni /iː/;

formant F1 imata oba glasova nizko, formanti F2, F3 in F4 pa so pri kroparskem glasu

nakopičeni nekoliko nižje (pribl. 1500–3000 Hz) kot pri knjižnem (pribl. 2000–

3800 Hz); pri kroparskem glasu je srednja jezična ploskev pomaknjena proti zadnjemu

delu trdega neba, mišice zadnjega dela spodnje izgovorne ploskve pa so izrazito napete« –

kʀː, žːla, gospodːna | OLA – | IPA ɪ || → ü

 oslabljeni samoglasnik i-jevske barve | RT dolenjsko mərlč, srednjesavinjsko sn,

mežiško ppč = popič ‘popek’, severnopohorsko-remšniško bȃbca, obsoško jzk,

notranjsko mȃt, dolenjsko žvȁt ‘život’, zgornjesavinjsko ubȃrv, slovenskogoriško

debl, prleško tka, prekmursko dklȋnå | LT kozjansko-bizeljsko ̍ jäːzk, južnopohorsko

mžˈgoːn, prleško ˈčːn | [ị (Logar 1975: 86): »[glas] med i in ozkim ẹ«] |  (Kovačič

1975, T231 Rakitna): kǻšl | OLA – | IPA ɨ

 oslabljeni samoglasnik u-jevske barve | RT podjunsko stgn, dolenjsko grł, srednje -

savinjsko šis | LT južnopohorsko stọˈpoːl, tˈraːbx, gspˈdəja | OLA – | IPA ʉ

 široki, nenapeti u | RT vzhodnodolenjsko ns, x, sevniško-krško mexr, notranjsko

stpȃl (T143) | LT (Smole 1994: 25): vzhodnodolenjsko nːxt, ːč, ːjsta, klːnu,

sevniško-krško ˈkːst (T278) | OLA – | IPA –

ů RT (Ramovš 1935: VIII): »izredno ozki napeti o, skoraj že u« – prekmursko rbrů,

kůlȅnů, ůbȋst = obisti ‘ledvice’, ůčȉ | OLA – | IPA –

ė zelo ozek in napet sredinski sprednji samoglasnik med i in ẹ | RT cerkljansko pst

(T169), poljansko kaln, škofjeloško čva ‘čreva’, zgornjesavinjsko boln ‘bolan’, srednje -

savinjsko dkla, vzhodnodolenjsko dəržna, ziljsko tə stȃrė, baško nėb, prekmursko

mtė | LT poljansko plːša, kostelsko ˈtėːme, ˈmaːtė, prleško ˈdėdek, zgornjesavinjsko

ˈlicė | OLA – | IPA –

ȯ zelo ozek in napet sredinski zadnji samoglasnik med u in ọ | RT mežiško zp, šavrinsko

mš, cerkljansko šba (T169), horjulsko ppk, poljansko kst, škofjeloško nib,

vzhodnodolenjsko sx, kostelsko kst, srednjesavinjsko zp, ziljsko stgnȯ, mežiško

kọlnȯ, rižansko ȗkȯ, gorenjsko gȯspȯdár, južnobelokranjsko nbȯ, srednještajersko

čȋełȯ, kozjansko-bizeljsko bȃdrȯ | LT poljansko tːr ‘tvor’, pːpk, zgornjesavinjsko,

prleško ̍kȯːža, prekmursko ̍čȯba, poljansko ̍sirȯːta, kostelsko nȯsˈniːca | OLA – | IPA –

ẹ ozki sredinski sprednji samoglasnik | RT rožansko ddi, podjunsko, mežiško, severno -

pohorsko-remšniško mačxa, rižansko nəvsta, notranjsko kolno, baško mixr = mehir

‘mehur’, črnovrško pta, horjulsko, poljansko, škofjeloško, selško, gorenjsko slp,

kostelsko, južno- in severnobelokranjsko jtra, srednjesavinjsko sərc, srednještajersko,

kozjansko-bizeljsko jtre, kozjaško, prleško, haloško pta, prekmursko tst ‘tast’, ziljsko

črƀ, horjulsko, selško, gorenjsko čva ‘čreva’, ziljsko đč, podjunsko učs ‘oko’,

1 Prim. npr. zaporedne zapise sredinskih samoglasnikov v T316 – ns; ns; ns (zgornjesavinjsko narečje) – in T317 – nẹb; nb; niˈbọː (srednjesavinjsko narečje).
2 Prvi zapis v novi, Logarjevi transkripciji je iz leta 1975 (T369), zadnji zapis v stari, Ramovševi transkripciji pa iz leta 1986 (T261).
3 Gre za novejše zapise iz točk T113, T158,T182, T269, T277, T308, T313, T317, T348, T371, T380, T395 in T404.
4 ł → , w → , e → , o → ; v ziljskih točkah še CV → C, v → ƀ, b → ƀ, g → ǥ.
5 Npr. v zapisih Janeza Dularja (T269, T270): kazȃːc → kazàːc. Podobno je bilo odpravljeno dvojno označevanje mesta naglasa in tona v zapisu Sonje Horvat za T386. Ludvik Karničar in Herta Maurer-Lausegger

v zapisih za SLA uporabljata transkripcijo, kakršna se je oblikovala pri delu za Tezaver slovenskih ljudskih govorov na Koroškem in bila predstavljena v poskusnem zvezku tezavra (Prunč 1980).
6 Trenutno podatkovna zbirka (odgovori na 151 vprašanj) ne prinaša gradiva za popis glasovja v vseh relevantnih položajih.
7 Ne gre torej za podatek o splošni razširjenosti določenega glasu na celotnem ozemlju posameznega narečja.
8 V pregledu nastopajo samo pogostejši znaki oz. tisti, ki jih je na podlagi opisov sploh mogoče umestiti v trikotnik. Gre zgolj za shematično, približno razvrstitev samoglasnikov.
9 V zapisu Alenke Vilfan (ok. 1955) za T317 je i-jevski glas prav tako zapisan z y – lce, vendar brez pojasnil o fonetični vrednosti znaka.



28

Fonetična transkripcija

briško snce, notranjsko γlt = glid ‘členek’, severnobelokranjsko žła ‘žila’, prleško

člọ, prekmursko kulnu, podjunsko lȅdẹ ‘ljudje’, rezijansko, notranjsko mȃtẹ, tersko

rẹbrò, šavrinsko jzẹk, gorenjsko nẹb, prleško mškẹ, prekmursko lẹdg ‘ljudje’ | LT
rožansko pːst, gorenjsko slːp, rožansko kolːno, tersko nːbo, horjulsko trːbux,

vzhodnodolenjsko bradavːca, severnopohorsko-remšniško ˈmẹːča, kraško ˈtẹːma,

selško pˈlẹːša, sevniško-krško ̍pẹːta, kozjansko-bizeljsko ̍rẹːbro, južnopohorsko ̍mẹːče,

kozjaško ˈdẹːkla, slovenskogoriško ˈpẹːst, prekmursko mozˈgẹː ‘možgani’, rožansko

ˈnẹb, baško ̍wẹke = oke ‘oči’, kostelsko pˈlẹša, prleško sˈlẹp, dolenjsko žẹˈvot, prekmursko

ˈgːbavẹ | OLA ẹ/e | IPA e

ọ ozki sredinski zadnji samoglasnik | RT ziljsko mž, podjunsko rma ‘rama’, mežiško,

severnopohorsko-remšniško kža, tersko mš, rižansko nγa, baško nib, cerkljansko

zp (T169), črnovrško, horjulsko, poljansko, škofjeloško, selško, gorenjsko kst, kža,

kostelsko, južno- in severnobelokranjsko zp, srednjesavinjsko ns, srednještajersko

trọk, kozjansko-bizeljsko, južnopohorsko, kozjaško, prleško nga, haloško neb,

prekmursko dln ‘dlan’, ziljsko nǥ, podjunsko rma ‘rama’, tersko na ‘noga’,

gorenjsko kža, južnobelokranjsko ko, podjunsko qṙf = krof ‘grlo’, mežiško ko,

poljansko ča, kostelsko srci ‘srce’, prleško nxet, prekmursko rmå, ziljsko nft

‘noht’, mežiško grlọ, šavrinsko stọplo, škofjeloško ọrȃt ‘vrat’, gorenjsko stọpá,

dolenjsko vọdəníca, kostelsko zọk, severnobelokranjsko nbọ, srednjesavinjsko

nọsnȋca, prleško lọbȁa | LT rožansko ʔːst, podjunsko mːma, tersko mːš, horjulsko,

selško, gorenjsko kːst, rožansko ʔːža, tersko nːxat, horjulsko rːka, gorenjsko šːbe

‘ustnice’, baško ˈnọːṣ, kostelsko tˈvọːr, sevniško-krško ˈsọːza, južnopohorsko ˈrọːka,

kozjaško ̍mọːčexa, kozjansko-bizeljsko ̍sọːza, prleško bˈrọːda ‘brada’, rožansko otˈʀọk,

poljansko ˈbọlaːn, vzhodnodolenjsko žˈvọt, slovenskogoriško ˈpọtplat, ọˈkoː | OLA

ọ/o | IPA o

ḙ nevtralni sredinski sprednji samoglasnik | RT rožansko, rezijansko pst, šavrinsko

sərc, notranjsko dkla, vzhodnogorenjsko kuln, severnobelokranjsko nevsta, sevniško-

krško dkła, prleško lasj, jtra, rožansko pta, horjulsko kḁln, vzhodnodolenjsko

čva, južnobelokranjsko dkle, prleško dca, dca, notranjsko jzḙk, nḙbȗ | LT rožansko

pːst, notranjsko sˈlḙːp, ˈjḙːzək | OLA e | IPA – || → 

 oslabljeni samoglasnik e-jevske barve | RT mežiško snce, banjško čla, notranjsko

unk ‘vnuk’, dolenjsko smərdt, srednjesavinjsko strc (T323), obsoško γl = glid

‘členek’, ziljsko stárš ‘starši’, tersko sstrà, obsoško člȍ, mát, briško srȗota, rižansko

mȃt’, notranjsko trȇbx, nbȗ, gorenjsko dkl, dolenjsko obȋst, severnobelokranjsko

ppk, zgornjesavinjsko gȃrj, slovenskogoriško jzk, prekmursko srȍta | LT
vzhodnodolenjsko mərˈlč, kostelsko ̍nbu, podjunsko sʀːtj, vzhodnodolenjsko jáːzk,

mxːr | OLA – | IPA ɘ

 oslabljeni samoglasnik o-jevske barve | RT (redko) kraško lxt (T108), notranjsko łxt

(T154), mežiško nb, srednještajersko łbnja | LT tˈrọːbc ‘ustnica’ (T413) | OLA –

| IPA ɵ

 nevtralni sredinski zadnji samoglasnik | RT notranjsko nxt, brt, zgornjesavinjsko

ppek, srednještajersko zp, prleško ča, ziljsko kžà, zgornjesavinjsko ppek, prleško

mzl, notranjsko γl, kln, slovenskogoriško čȋ, prleško čl | LT rožansko

bːn, ṙːʔa ‘roka’ | OLA o | IPA – || → 

 široki sredinski sprednji samoglasnik | RT ziljsko pst, severnopohorsko-remšniško

tta, tersko, nadiško sərc, kraško žna, fnt ‘fant’, šavrinsko brt ‘brat’, notranjsko

slp, baško rbra, črnovrško sstrḁ, poljansko čł, gorenjsko zt, kostelsko stgnȯ,

severnobelokranjsko čłọ, laško brt, zgornjesavinjsko črv’, srednjesavinjsko pta,

srednještajersko brt, kozjansko-bizeljsko zdr ‘zdrav’, južnopohorsko, slovenskogoriško

žna, prekmursko btžn; ziljsko č, podjunsko ttqa, tersko γoln, obsoško sstrà,

nadiško pta, gorenjsko tme, dolenjsko rbru; severnopohorsko-remšniško nbo,

rezijansko žan, banjško žna, cerkljansko sk ‘jezik’, horjulsko zt, gorenjsko sənc,

dolenjsko targa = trganje, kostelsko tlu, južnobelokranjsko mxur, zagorsko-

trboveljsko mrs, kozjansko-bizeljsko brt, prleško žna, prekmursko bdrọ; ziljsko

stǥn, obsoško zt, prleško rbrọ, mežiško xłȃpc, rezijansko gbst = gobast ‘grbast’,

obsoško xrást, kraško plⁱš ‘pleša’, šavrinsko jzk, γḁspodȋn ‘gospodinja’,

cerkljansko łabȃn ‘lobanja’, črnovrško nbȗ, škofjeloško prȋš ‘prgišče’, gorenjsko

mȃčxa, dolenjsko gǻr, severnobelokranjsko sc, zgornjesavinjsko ȗst’, srednje -

savinjsko črv, srednještajersko pȃrs, kozjansko-bizeljsko nbȗ, slovensko goriško

pšȋca, prleško trbȗh, prekmursko ttȉca | LT ˈfːnt (T413) | e – nadiško sarcèː,

poljansko nèːb ‘nebo’, gorenjsko pèːst; rožansko déːqwa, tersko, poljansko, gorenjsko

téːta, kraško ̍ jeːzik, baško ̍ṣeːṣtra, zgornjesavinjsko uˈšeːsə, kozjansko-bizeljsko ̍peːst,

kozjaško koˈleːno; cerkljansko ˈčela, sevniško-krško ˈčeːl; rožansko uˈšet ‘uho’, tersko

iˈzek ‘jezik’, gorenjsko sənˈce, slovenskogoriško sˈnexa, prleško ̍zet, prekmursko ̍ temen

‘teme’ | ɛ (Karničar 1980, T029 Obirsko – Ebriach): sːstra | (Maurer-Lausegger, T010

Marija na Zilji – Maria Gail, T020 Žihpolje – Maria Rain, T021 Žrelec – Ebenthal)

sənc, lədbíːcɛ | OLA ɛ/e | IPA ɛ

e, ɛ → 

ö labializirani sredinski sprednji samoglasnik | RT (Ramovš 1935: VIII): »ustnično

zaokroženi sprednji e (ẹ in ) – kozjansko-bizeljsko dkle ‘dekle’, mxr ‘mehur’ | LT
prekmursko pˈlöːša, ˈtömen ‘teme’ | OLA ø | IPA ø

ə nevtralni sredinski srednji samoglasnik | RT (Ramovš 1935: VII): »neopredeljeni

srednje jezični vokal (polglasnik)« – briško lxt ‘komolec’, pst ‘pest’, kraško ls ‘las’,

sx ‘suh’, lxət, zp, rižansko dłn, žvət, notranjsko fnt, zagorsko-trboveljsko brt

‘brat’; rožansko mdù = medel ‘suh’, gorenjsko jtra, dolenjsko głt ‘golt’; ziljsko

ǥlđ = glid ‘členek’, mežiško nbo, rezijansko tat ‘teta’, obsoško zk, banjško sza,

kraško rka, brt, notranjsko kγa ‘kuga’, tolminsko snce, poljansko srȱta, gorenjsko

mərlč, dolenjsko ščəpc, severnobelokranjsko vxu ‘uho’, zgornjesavinjsko tme

‘teme’, łs ‘las’, južnopohorsko trplu = truplo; ziljsko đƀȍ ‘debel’, obsoško sza,

gorenjsko snce, dolenjsko rt; zgornjesavinjsko kəlȋnə ‘koleno’ | LT podjunsko mːdu

= medel ‘suh’, vzhodnodolenjsko fːnt, gorenjsko jːzək, dolenjsko ːjəc,

južnobelokranjsko łkət, obirsko brt ‘brat’, ld ‘ljudje’; podjunsko ˈrəʔa ‘roka’ | OLA

ə | IPA ə

 RT (Rigler 1960, T257 Ambrus, redko): »[k]ončni -/ je zelo blizu -ə, oni sami dobro

čutijo razliko z -, ki ga govorijo okrog Lašč« – dolenjsko možgȃn, dklȅ, trébx |

OLA – | IPA –

 široki sredinski zadnji samoglasnik | RT ziljsko mž, podjunsko s ‘las’, severno -

pohorsko-remšniško mti, rezijansko tlst, tersko kžà, kraško otrk, notranjsko dłn

(T155), baško a, gorenjsko nxt, kostelsko nfət, severnobelokranjsko č, zgornje -

savinjsko sza, južnopohorsko vrt ‘vrat’, prleško brda, prekmursko mrs ‘mraz’;

rožansko nhà, podjunsko rna ‘rana’, tersko nxt, nadiško nγà, gorenjsko wča;

rožansko ča ‘čelo’, podjunsko xt, nadiško stehn, šavrinsko čə, poljansko snc

‘sence’, gorenjsko utrk, vzhodnodolenjsko žt, kostelsko mzinc, južnobelokranjsko

nga, prekmursko rma; rožansko nha, tersko rabr; severnopohorsko-remšniško

stplo, tersko wćà, obsoško máčxa, banjško ȗst ‘usta’, šavrinsko xlpc, notranjsko

nȃxt, črnovrško nsnȋca, poljansko mštȃc, škofjeloško db ‘debel’, gorenjsko jrf

‘jerob’, dolenjsko trk, kostelsko pȗpk, zgornjesavinjsko krȕl’ = kruljav ‘šepav’,

srednještajersko trk, južnopohorsko db | LT kozjaško ̍bːba | o – severnopohorsko-

remšniško ˈmoːti, briško ˈnoːγa, rižansko ˈfoːnt, škofjeloško utˈroːk, zgornjesavinjsko

ˈzoːp; južnopohorsko ˈkoːšəl, rožansko ʔˈʀof ‘grlo’, tersko čeˈlo, cerkljansko ˈloxt,

prekmursko ˈrona | ɔ (Karničar 1980, T029 Obirsko – Ebriach): nxt, šwːhar ‘svak’ |

(Maurer-Lausegger, T010 Marija na Zilji – Maria Gail, T020 Žihpolje – Maria Rain,

T021 Žrelec – Ebenthal): žawːdəc | OLA ɔ/o | IPA ɔ

o, ɔ → 

ä zelo širok sredinski sprednji samoglasnik | RT (Ramovš 1935: VIII): »izredno široki

(napeti in nenapeti) e« – kraško pta, rižansko čłə, notranjsko trbəx, vzhodnodolenjsko

slp, sevniško-krško rbro, srednještajersko trbux, kozjansko-bizeljsko pst ‘pest’,

prleško člo, prekmursko plča; dolenjsko pta, vzhodnodolenjsko płša, južno -

belokranjsko rbrȯ; prleško kolno, prekmursko ssträ; obsoško brt; kraško γlȃvä,

obsoško ädenícà, črnovrško plšä, vzhodnodolenjsko plúčä, prekmursko sdȋnäc

‘sredinec’ | LT rižansko ˈtäːta, sevniško-krško ˈtäːmä, kozjansko-bizeljsko ˈzäːt ‘zet’,

slovenskogoriško sˈnäːxa; prleško ˈbätežen ‘bolan’, prekmursko ˈsästra; kozjansko-

bizeljsko ˈmərtväc, prleško ˈpåːläc, haloško pˈlučä, prekmursko glȅžän | OLA ạ | IPA æ

 oslabljeni samoglasnik ä-jevske barve | RT (redko) rezijansko slz (T056) | LT – |

OLA – | IPA –

ḁ oslabljeni samoglasnik a-jevske barve | RT ziljsko brt, rezijansko sastr, briško lxt,

kraško rka, notranjsko, črnovrško, gorenjsko, dolenjsko, srednjesavinjsko brt; ziljsko

nxḁt, rezijansko rȃmḁ, tolminsko stγnḁ ‘stegno’, banjško lḁxát, kraško nḁbȗ, rižansko

stḁpȃlȯ, notranjsko kḁlnu, črnovrško brȃdḁ, horjulsko bḁłȃn, dolenjsko stḁpál | LT
ziljsko bˈʀḁt , škofjeloško mˈrḁs, vzhodnodolenjsko bˈrḁt; gorenjsko máːčḁxa | [å

(Logar 1975: 86): »polglasnik z a-jevsko barvo«] | OLA – | IPA ɐ

å zelo širok sredinski zadnji samoglasnik | RT (Ramovš 1935: VIII): šavrinsko glwå,

notranjsko brda (T157), dolenjsko dłn, kostelsko kšọl, sevniško-krško snxa,

zgornjesavinjsko rt, srednjesavinjsko, srednještajersko mma, kozjansko-bizeljsko

škå, južnopohorsko lobja ‘lobanja’, prleško ls, prekmursko brt; dolenjsko snǻxa;

kozjansko-bizeljsko łs, prekmursko rna; šavrinsko žȋlå, srednještajersko bdåvȋcå

(T339), prekmursko tatȉcå | LT å (Logar 1975: 86): »samoglasnik, ki se po barvi približuje

širokemu o […], torej a, ki se izgovarja z malo zaokroženimi ustnicami in malo proti

mehkemu nebu dvignjenim jezikom, […] v dolenjskih govorih mnogo manj zaokrožen

kot v podjunskem, remšniškem, prleškem ali kakem drugem narečju« – podjunsko

ːs ‘las’, dolenjsko xlːpəc; podjunsko mǻːti; sevniško-krško vˈråːt, kozjansko-
bizeljsko ˈłåːkit ‘laket’, zgornjesavinjsko stəˈpåːłə, srednjesavinjsko sˈnåːxa, prleško
ˈtåːst, haloško bˈråːda, prekmursko ˈråːna; podjunsko zdˈʀå, slovenskogoriško ˈmåt,
prleško ˈråma, prekmursko bˈråt | OLA ḁ | IPA 

 oslabljeni samoglasnik å-jevske barve | RT (redko) žȉl (T056) | LT – | OLA – | IPA –
ȧ nizki sprednji samoglasnik (med ä in a) | RT (Ramovš 1935: VIII): »sprednji jasni

vokal a« – šavrinsko vlk ‘velik’, kozjansko-bizeljsko sstrå, prleško dln; šavrinsko
srcȧ, zgornjesavinjsko plȕč’ȧ | LT dolenjsko mːtẹ (T236), prleško ̍pȧːzduxa, prekmursko
bˈrȧːda; prekmursko tȧtȉca | OLA – | IPA –

a nizki srednji samoglasnik | RT ziljsko ƀrȃtər ‘brat’, rožansko dȃn, mežiško jȃzik,
severnopohorsko-remšniško nȃga ‘noga’, banjško, kraško pȃst ‘pest’, notranjsko,
zgornje savinjsko, srednjesavinjsko, kozjansko-bizeljsko, prekmursko brȃda; tersko,
gorenjsko bráda, dolenjsko čálu; mežiško rȁka, severnopohorsko-remšniško ȁča,
kraško sȁnce ‘sence’, banjško, cerkljansko nȁγa, notranjsko, gorenjsko, dolenjsko
brȁt, južnobelokranjsko brȁda, prleško, prekmursko mȁt; ziljsko kràste ‘garje’,
rožansko žanà, nadiško tetà | LT rožansko àːs ‘las’, tersko bràːtar, horjulsko bałàːn,
gorenjsko xwàːpəc, dolenjsko vràːt; rožansko ʀáːma, tersko bráːtar, gorenjsko, dolenjsko
bráːda; briško ̍paːta ‘peta’, kraško, notranjsko, cerkljansko, srednjesavinjsko, kozjansko-
bizeljsko ̍raːna, slovenskogoriško bˈraːt, prekmursko vˈlaːs; rožansko žaˈna, cerkljansko
ˈraka ‘roka’, poljansko, dolenjsko bˈrat, prleško ˈrana | OLA a | IPA a

 rezijanski zamolkli (»zasopli«) visoki srednji nezaokroženi samoglasnik (Priestly
1989; Steenwijk 1992: 7–9) | RT xt’,10 sn, pršt’e ‘prgišče’ | LT – | OLA  | IPA ɨ/

ṳ rezijanski zamolkli (»zasopli«) visoki srednji zaokroženi samoglasnik (Priestly 1989;
Steenwijk 1992: 7–9) | RT  ‘uho’, hlx, čṳl ‘čelo’ | LT – | OLA ṳ | IPA ʉ/

 [1] rezijanski zamolkli (»zasopli«) sredinski srednji nezaokroženi samoglasnik (Priestly
1989; Steenwijk 1992: 7–9) | RT rbra, klnṳ, nvsta | LT – | OLA  | IPA /
[2] [zelo ozek e | LT (Dular 1983, T276 Zavinek)]

 [1] rezijanski zamolkli (»zasopli«) sredinski srednji zaokroženi samoglasnik (Priestly
1989; Steenwijk 1992: 7–9) | RT nhat, kṳ, trk, brodvca | LT – | OLA  | IPA
/ – ɵ/
[2] zelo ozek o | LT (Dular 1983, T276 Zavinek) pːnca, srːta

 RT (Logar, Arhiv 26-93/1962) rezijanski zamolkli (»zasopli«) sredinski srednji samo -
glasnik | RT (redko) rbrə (T058), č (T059) | LT – | OLA – | IPA 

 LT (redko) podjunsko pːpi ‘popek’, ːƀərja ‘obrvi’ | OLA – | IPA –
 ozki nosni o | RT podjunsko zf ‘zob’, pp ‘popek’, mš; ṙma | LT  – podjunsko

zːf, ːsa ‘brki’, tersko balː = balon ‘mehur’ | OLA – | IPA õ
õ nosni o | RT podjunsko mš, wsa ‘brki’ | LT ǫ – podjunsko ːsa ‘brki’, tersko komodː

= komodon ‘komolec’ | OLA ǫ | IPA 
ã nosni a | RT podjunsko pst ‘pest’, pta ‘peta’ | ą (redko) – podjunsko uštə ‘ušesa’

|LT ą (redko) podjunsko ːmpast | OLA ǫ | IPA ã

Razlikovalna preglednica

RT LT
 , e, ɛ
ḙ, e ḙ, e
 , o, ɔ
, o , o
õ ǫ
 

Soglasniki

Zvočniki

Pregled

m w
v v’ 


n n’ l l’ r

ń ĺ j 

ŋ ł
ṙ

10 Nasprotja po kolikosti v rezijanščini niso fonološko relevantna.
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m dvoustnični nosnik | RT gorenjsko məzȋnc | LT kostelsko ˈmaziːnc | OLA m | IPA m

w dvoustnični drsnik | RT ziljsko žíwà | LT notranjsko uˈduːwa | OLA w | IPA w

v zobnoustnični drsnik | RT južnobelokranjsko vúxo | LT prekmursko vˈlȧːs | OLA v | IPA ʋ

v’ mehčani v | RT dolenjsko sív’ (T255), zgornjesavinjsko črv’ | LT – | OLA v’ | IPA ʋj

 polsamoglasnik, nepriporniški w | RT gorenjsko gáa | LT (Logar 1975: 87): » pišem

za samoglasnikom pred pavzo ali pred soglasnikom« – solčavsko ˈtọːst | OLA  | IPA 

 medzobni jezičnik | RT (Ramovš 1935: 133–134, 141): »interdentalni, predentalni 

(sredinska zapora je prav med zobmi, zaradi daljših obrobnih odprtin je glas  votel,

temen)« | (Logar, Arhiv 22-115/57, T292 Adlešiči): »medzobni  […], ki je najbolj

votel pred sprednjimi vokali, pred konzonanti in v izglasju, medtem ko pred zadnjimi

vokali ni tako velaren« – južnobelokranjsko pȃac, dbe, pša, zagorsko-trboveljsko

obȃja ‘lobanja’, č ‘čelo’, laško sȃp, srenještajersko žȋa (T330), haloško čȇo | LT ḻ

(Horvat 1980, T385 Podlehnik): haloško ḻȋce | OLA – | IPA 

n zobni nosnik | RT srednještajersko nga, šavrinsko dlȃn | LT obirsko nusníːca | OLA

n | IPA n

n’ mehčani n | RT prekmursko šȋn’k | LT zgornjesavinjsko ˈtiln’ėk | OLA n’ | IPA nj

l lateral, obstranski jezičnik | RT rožansko dakl, gorenjsko kášəl | LT vzhodnodolenjsko

kulːnu, prleško gˈlüːx | OLA l | IPA l

l’ mehčani (mehki) l11 | RT ziljsko pl’úč, obsoško pl’úka ‘pljuča’, zgornjesavinjsko

l’ȧdvȉca | LT – | OLA l’ | IPA lj

r (navadno enkratni) vibrant, nekontinuirani jezičnik | RT dolenjsko kríš | LT kozjansko-

bizeljsko ˈrọːka | OLA r | IPA ɾ

ń mehki n | RT ziljsko γaspađíńà, tersko pȗń ‘pest’, kraško lobȃńa, notranjsko škrńe

‘sènca’, južnobelokranjsko łobȁńa | LT prekmursko ˈšiːńek ‘vrat’ | OLA ń | IPA ɲ

ĺ mehki l – | RT obsoško kášəĺ | LT kraško ˈiːxtĺu = ihtljiv ‘živčen’ | OLA ĺ | IPA ʎ

j trdonebni drsnik | RT nadiško jtra, gorenjsko na túje, srednještajersko gospodȋja | LT
tersko káːšej ‘kašelj’, cerkljansko sərˈcije ‘srce’, horjulsko łabáːja ‘lobanja’ | OLA j | IPA j

 polsamoglasnik, nepriporniški j | RT notranjsko ȃsk ‘jezik’, nadiško šía = šija ‘vrat’,

poljansko pȁrātu, prekmursko not ‘noht’ | LT (Logar 1975: 87): »za samoglasniki

pred pavzo in pred soglasnikom [pišem] , čeprav tudi j pred samoglasniki v slovenskih

narečjih ni pripornik, ki ga pišemo z znakom j« – obirsko ùːc | OLA  (kot drsniška

prvina dvoglasnika) | IPA 

ŋ mehkonebni n12 | RT mežiško bratrȃŋka, notranjsko člŋk | LT prleško ˈšijaŋk | OLA

ŋ | IPA ŋ

ł mehkonebni jezičnik | RT obsoško dłán, rižansko γłx ‘gluh’, notranjsko dkła, cerkljansko

łxt, dolenjsko stapáł, južnobelokranjsko łíce, zgornjesavinjsko dčła, srednještajersko

trpłȯ | LT horjulsko bałàːn, zgornjesavinjsko gˈłux | OLA ł | IPA ʟ

ṙ jezičkov r | RT ziljsko smṙt, selško ṙána, gorenjsko pṙsa (T202), kozjaško sstṙa

(T362) | LT ṙ – severnopohorsko-remšniško kˈṙiːš | ʀ – rožansko ʀáːma, gorenjsko

bˈʀḁt (T202) | OLA ʀ | IPA ʀ

 nosni j | RT podjunsko črepía, dolenjsko labáa, srednještajersko lka, prleško šȋak =

šijnjak ‘vrat’ | LT  – horjulsko γaspadíːa, slovenskogoriško lọˈbåːa |  (Karničar 1980,

T029 Obirsko – Ebriach): obirsko hʷuspudíːa ‘gospodinja’ | LT – | OLA  | IPA 

Nezvočniki

Pregled

p b b’ (w)/ƀ

f ()

(v v’)

ð/đ

t t’ d d’ c c’ ʒ s s’ z z’

 ṣ ẓ

 

ć  ś ź

č č’ ǯ ǯ’ š ž

   

k k’ g g’ x x’ γ/ǥ

ǵ 

h

q

p nezveneči dvoustnični zapornik | RT ziljsko prst, gorenjsko stọpá | LT prleško ̍zȯːp,

kraško xˈlaːpc | OLA p | IPA p 

b zveneči dvoustnični zapornik | RT rožansko zb, dolenjsko nebȗ, južnopohorsko

bdra | LT prekmursko brȃda | OLA b | IPA b

b’ mehčani b | RT zgornjesavinjsko dib’o ‘debel’ | LT zgornjesavinjsko ˈdeːb’o | OLA

b’ | IPA bj

ƀ priporniški b | RT ziljsko zƀ, črƀ ‘čreva’, obsoško leđƀícè ‘ledvice’, baško mrdaƀȉa

‘bradavica’ | LT (Logar 1975: 87): »soglasnik[.] z razrahljano zaporo oziroma rahlo

pripornišk[i] (spirantiziran[i]) b« – podjunsko ƀóːƀəca ‘babica’ OLA ƀ | IPA –

f nezveneči zobnoustnični pripornik | RT črnovrško məštȃfe ‘brki’, gorenjsko zf ‘zob’,

dolenjsko ftər ‘oče’, severnobelokranjsko sȋf ‘sivi’, kozjansko-bizeljsko nȗft ‘noht’ |

LT rižansko bˈruːfolo ‘mozolj’, dolenjsko ˈfant, prekmursko zdˈråːf ‘zdrav’ | OLA f |

IPA f

ð zveneči medzobni pripornik | RT(redko)13 smrðu (T095) | LT – | OLA ð | IPA ð

đ priporniški d | RT ziljsko đkȁ, obsoško ȗđ ‘členek’ | LT (Logar 1975: 87): »soglasnik[.]

z razrahljano zaporo oziroma rahlo pripornišk[i] (spirantiziran[i] d« – podjunsko

brǻːđə ‘brada’ | OLA đ | IPA –

t nezveneči zobni zapornik | RT rožansko ušt ‘uho’, rezijansko lȃnita ‘lice’, gorenjsko

náxt ‘nahod’, dolenjsko ústa | LT rožansko tùːst = tolst ‘debel’, škofjeloško ˈaːta,

prekmursko ˈteːme | OLA t | IPA t

t’ mehčani (mehki) t | RT rezijansko tȇšt’a ‘tašča’, šavrinsko mȃt’exa, zgornjesavinjsko

ȗst’ȧ, prekmursko sˈtåːrišt’e ‘starši’ | LT tersko ot’áː ‘oče’ | OLA t’ | IPA tj

d zveneči zobni zapornik | RT rižansko dłn, poljansko nȃxad, dolenjsko dibo | LT
rožansko ˈlid ‘ljudje’, podjunsko dːdej, briško bˈraːda, haloško ˈbẹːdra | OLA d | IPA d

d’ mehčani d | RT rezijansko mžd’anə ‘možgani’, zgornjesavinjsko ld’ė ‘ljudje’ | LT
prekmursko rˈd’aːvẹ ‘rjavi’ | OLA d’ | IPA dj

c nezveneči zobni zlitnik | RT notranjsko ščpəc, gorenjsko lȋce, dolenjsko kamȏc | LT
kraško sərˈciə, prekmursko ˈpaːlec | OLA c | IPA ʧ

c’ mehčani c | RT zgornjesavinjsko sȁrc’ȧ ‘srce’ | LT zgornjesavinjsko ȏšpic’ȧ ‘ošpice’

| OLA c’ | IPA ʧj

ʒ zveneči zobni zlitnik | RT nadiško ʒȋo ‘stric’ | LT – | OLA ʒ | IPA ʣ

s nezveneči zobni pripornik | RT notranjsko nȗs, dolenjsko sənc, srednjesavinjsko ušsọ

| LT selško làːs, kozjansko-bizeljsko ˈvüːsta ‘usta’, kozjaško stoˈpoːlo | OLA s | IPA s

s’ mehčani s | RT zgornjesavinjsko ušs’ə | LT zgornjesavinjsko ˈpars’ė ‘prsi’ | OLA s’ |

IPA sj

z zveneči zobni pripornik | RT rezijansko azk ‘jezik’, kraško zdrȏ, horjulsko abrȁz |

LT rožansko sːza, rižansko kəˈzaːc, prleško ˈzọːp | OLA z | IPA z

z’ mehčani z | RT zgornjesavinjsko jz’ik | LT – | OLA z’ | IPA zj

 RT baško lȉa, ielȕṣt | LT baško ˈala, ˈnọːṣəna | [ċ] (Logar 1975: 90): »soglasnik[.],

ki [je] nekako sredi med c […] in č […]« | OLA ċ | IPA –

ṣ RT – baško lȃṣ ‘las’, plṣa ‘pleša’, krȉṣ ‘križ’, jṣk ‘jezik’ | LT baško pˈlẹːṣa ‘pleša’,

ˈṣeːne ‘sence’ | [ṡ] (Logar 1975: 90): »soglasnik[.], ki [je] nekako sredi med š […] in

s […]« | OLA ṡ | IPA –

ẓ RT – baško ˈmarẓəla, ‘mrzlica’, kȗọẓa ‘koža’ | LT baško miˈẓin ‘mezinec’, ˈẓila ‘žila’

| [ż] (Logar 1975: 90): »soglasnik[.], ki [je] nekako sredi med ž […] in z […]«14 |

OLA ż | IPA –

 mehki t | RT rižansko xȋ | LT prekmursko laˈẹːt | OLA  | IPA –

 mehki d | LT prekmursko ˈẹːtra ‘jetra’ | OLA  | IPA –

ć nezveneči palatalni (mehki) zlitnik | RT tersko ppić ‘popek’, obsoško pl’úćà, nadiško

xćȋ, istrsko plȗća, notranjsko ćγa ‘kuga’, južnobelokranjsko ćȋ ‘hči’ | LT tersko oćˈja

‘oče’, rižansko ˈtaːšća, notranjsko ˈmaːćexa | OLA ć | IPA ʨ

 zveneči palatalni (mehki) zlitnik | RT (redko) tersko enitri ‘starši’ | LT (redko)

tersko enitːrji | OLA  | IPA ʥ

ś nezveneči palatalni (mehki) pripornik | RT rižansko, notranjsko meśr ‘mehur’ | LT
tersko ˈśux, nadiško śóːba ‘ustnica’ | OLA ś | IPA ɕ

ź zveneči palatalni (mehki) pripornik | RT (redko) južnobelokranjsko mźgani | LT
(redko) tersko śòːźa | OLA ź | IPA ʑ

č nezveneči zadlesnični zlitnik | RT rožansko čaȁ ‘čelo’, banjško črpȋńa, notranjsko

mča, vzhodnodolenjsko ȗč | LT nadiško sàːrčńak ‘prstanec’, kraško ̍məːrlič, gorenjsko

ščèːp, srednjesavinjsko čˈrẹːve | OLA č | IPA ʧ

č’ mehčani č | LT (redko) plč’ȧ ‘pljuča’ | OLA č’ | IPA –

ǯ zveneči zadlesnični zlitnik | RT rezijansko ǯenitr ‘starši’ | LT tersko ǯíːnar ‘zet’,

prekmursko rˈǯaːvẹ ‘rjavi’ | OLA ǯ | IPA ʤ

ǯ’ mehčani ǯ’ | LT (redko) prekmursko ˈpåːžǯ’e (T387) | OLA ǯ’ | IPA –

š nezveneči zadlesnični pripornik | RT notranjsko plša, šavrinsko šȗəba ‘ustnica’,

dolenjsko kríš ‘križ’, srednještajersko pešȋca = peščica ‘pest’ | LT kraško ˈkaːšiĺ,

gorenjsko ušːs, prekmursko ˈšiːńek ‘vrat’, ˈmọːš ‘mož’ | OLA š | IPA ʃ

ž zveneči zadlesnični pripornik | RT cerkljansko žȉla, vzhodnodolenjsko kúože ‘koža’,

prleško možgn | LT rožansko žaˈna, horjulsko kríːž, slovenskogoriško γˈleːjž | OLA ž

| IPA ʒ

 mehčani č (?) | RT obsoško pl’úà, nadiško mərlí, kraško, južnobelokranjsko xȋ | LT
tersko elìːən | OLA  (?) | IPA –

 mehčani ǯ (?) | RT rezijansko enitrj ‘starši’, prekmursko tra ‘jetra’ | (Logar

1958, T398) d – prekmursko lädäfd = ledevje ‘križ’ | LT riˈȧːve ‘rjave’ | ǯ’ –

prek mursko ledevˈǯ’ẹː (T387) | OLA  (?) | IPA –

 mehčani š (?) | RT (redko) rižansko fort | LT (redko) tersko táːa | OLA  (?) |

IPA –

 mehčani ž (?) | RT (redko) prekmursko lȧdav = ledevje ‘križ’ | LT (redko) tersko

jəˈək | OLA  (?) | IPA –

k nezveneči mehkonebni zapornik | RT šavrinsko krpa ‘lobanja’, kraško tȋlnik, južno -

belokranjsko ko | LT zgornjesavinjsko ̍roːka, bizeljsko-obsotelsko ̍kuːža, prekmursko

pˈgiːška ‘prgišče’ | OLA k | IPA k

k’ mehčani k | RT – zgornjesavinjsko vk’e ‘trepalnice’ | LT – | OLA k’ | IPA kj

g zveneči mehkonebni zapornik | RT južnobelokranjsko gro, prleško kǜga, prekmursko

vůdnị btg ‘vodenica’ | LT severnopohorsko-remšniško ˈnaːga, gorenjsko gùːx

‘gluh’, kozjansko-bizeljsko gˈlaːn ‘dlan’ | OLA g | IPA ɡ

g’ mehčani (mehki) g | RT – prekmursko ladavg’ = ledevje ‘križ’ | LT ˈg’ẹːtra ‘jetra’ |

OLA g’ | IPA ɡj

x nezveneči mehkonebni pripornik | RT obsoško lȃxt ‘komolec’, dolenjsko trbəx,

srednjesavinjsko xčra | LT rožansko xàːti ‘oče’, podjunsko úːxə, notranjsko γˈlyːx,

cerkljansko ˈnoxt | OLA x | IPA x

x’ mehčani x | RT zgornjesavinjsko pətpȃsx’ė ‘pazduha’ | LT – | OLA x’ | IPA xj

γ zveneči mehkonebni pripornik | RT ziljsko nγa, rožansko stéːγən, podjunsko γːʀlo,

obsoško γáre, nadiško noγȁ, kraško γl’ȗx, notranjsko γłx, selško stγ, gorenjsko

možγȃn, južnobelokranjsko stγno | LT (Logar 1975: 87): »soglasnik se iz govora

v govor spreminja glede na stopnjo spirantizacije in zvenečnosti« – cerkljansko ˈnoγa,

gorenjsko kúːγa | OLA γ | IPA ɣ

ǥ priporniški (spirantizirani) g | RT ziljsko nǥȁ | LT rožansko ǥáːa, podjunsko švìːǥərfòːtar

‘tast’ | OLA ǥ | IPA –

ǵ mehki g | RT (redko) prekmursko ǵzik | LT (redko) pˈǵiːška | OLA ǵ | IPA –

 mehki x | RT (redko) obsoško ȋ, notranjsko mr ‘mehur’ | LT – | OLA  | IPA –

γx γ z oslabljeno zvenečnostjo, glas med γ in h | RT (Logar 1946–1958): tersko kȗγxa

‘kuga’, obsoško γxár, črnovrško γxlž | LT – | OLA – | IPA –

h [1] zveneči in nezveneči žrelni pripornik | RT ziljsko hospođáṙ, rožansko hȗx ‘gluh’,

ziljsko hrlo, nadiško nha | LT (Logar 1975: 87): »pripornik, ki se tvori nižje v grlu[,]

[…] [p]onekod je še zveneč, drugod je zven že izgubil« – rožansko qúːha | OLA ĥ/h |

IPA h/ħ

[2] RT (Grafenauer 1961, T002 Borlje): »[x] je v ziljskem narečju in v boreljskem govoru

pravi mehkonebni pripornik (x) samo na koncu besed in pred soglasniki […], sicer pa

je h vedno zgolj dih (kakor nemški h)« – ziljsko úh | (Logar 1975: 87): »v enem od

prleških besedil znak h uporabljam za zapis njihovega h, ki razen pred pavzo ni več

pravi mehkonebni pripornik, ampak zgolj pridih, tvorjen nekoliko nižje v ustih« –

prleško čih ‘očim’, mhr, hlpec, prekmursko snȅha (T396) | LT hmˈrẹːtẹ ‘umreti’ |

OLA – | IPA –

q nezveneči glotalni (grlni) zapornik | RT rožansko jezq, qṙf ‘grlo’, ṙqà, podjunsko

qᵃža | LT rožansko déːqwa | ʔ – rožansko ʔùːəst, podjunsko jáːzəʔ |  (Karničar 1980,

T029 Obirsko – Ebriach): wnúː | OLA ʔ | IPA ʔ

11 Iz gradiva, zlasti iz starejših zapisov, ki so kot merilo za način zapisovanja mehkosti zaradi zadreg pri stavljenju besedila upoštevali višino znaka (ń : ĺ), je brez dodatnih raziskav nemogoče določiti dejansko fonetično vrednost zapisa 〈C’〉 : 〈Ć〉, zato so znaki 〈C’〉 v primeru dvoma opremljeni z opozorilom na možno dvopomenskost.
12 Verjetno splošnoslovensko [ŋ] pred k, g v gradivu ni dosledno zapisovano.
13 Rokopisni ð je v zapisih Tineta Logarja (npr. za obsoške govore) težko prepoznaven.
14 Ramovš (1935: VIII) uvršča ṣ in ẓ med trdonebnike, medtem ko naj bi po njegovih podatkih č prešel v c (Ramovš 1935: 86). Logar (1968: 165–166) v razpravi, posvečeni baškemu govoru, slekanje opisuje kot »zastopstvo sičnikov in šumnikov, ki so artikulacijsko in akustično nekaj srednjega med obema prvotnima

skupinama (s, š > ṣ; z, ž > ż; c, č > )«. V hrvaškem narečjeslovju so podobni, predvsem istrski cakavski glasovi opredeljeni kot »subdentalni«, tvorjeni »s konico jezika, usmerjeno proti spodnjim zobem«, prav tako kajkavski ḷ (Brozović 1963: 102).
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Fonetična transkripcija

Razlikovalna preglednica

RT LT
 , 

ṙ ṙ, ʀ

q q, ʔ, ,

ṣ ṣ, [ṡ]

ẓ ẓ, [ż]

 , [ċ]

Diakritična znamenja

 RT (Ramovš 1935: X): »padajoči dolgi poudarek« – sȋn | LT  (Logar 1975: 85):

»cirkumfleks ali tradicionaln[a] padajoč[a] intonacij[a] […] dolgega […] samoglasnika« –

sìːn | OLA : | IPA ː = visoki ton

 RT (Ramovš 1935: X): »padajoči kratki poudarek« – prekmursko žȉla | LT  (Logar

1975: 85): »cirkumfleks ali tradicionaln[a] padajoč[a] intonacij[a] […] kratkega

samoglasnika« – horjulsko bràt, vzhodnodolenjsko rt ‘zadnjica’ | OLA  | IPA  =

visoki ton

 RT (Ramovš 1935: IX): »rastoči dolgi poudarek« – žíla | LT  (Logar 1975: 85):

»akut ali tradicionaln[a] rastoč[a] intonacij[a] […] dolgega […] samoglasnika« – žíːla

| OLA : | IPA ː = nizki ton

 RT (Ramovš 1935: IX): »rastoči kratki poudarek« – ziljsko pìščȕ ‘piščal’ | LT 

(Logar 1975: 85): »akut ali tradicionaln[a] rastoč[a] intonacij[a] […] kratkega

samoglasnika« – horjulsko čjéł, vzhodnodolenjsko jétra | OLA  | IPA  = nizki ton

 RT (Ramovš 1935: IX): »rastoči nadkratki poudarek« – horjulsko lc, plč, selško

nosnca, plča | LT – | OLA – | IPA –

Ṽ drugotni akut v briškem narečju [in banjškem govoru] | RT (Logar 1956, Arhiv 22-389/56,

T086 Kojsko): »[V]okali v sedanjih zadnjih zlogih [so] daljši od navadnih kojščanskih

dolžin, pa tudi intonacija se bistveno razlikuje od intonacij navadnih dolgih zlogov.

O naravi te intonacije bi težko rekel kaj popolnoma nedvomnega, imam pa vtis, da

je dvovršna rastoče-padajoča. Vokali s to intonacijo napravljajo vtis dveh vokalov

oziroma nekakšnih diftongov (aa).« – ũst ‘usta’, ubrv ‘obrvi’, jãtər ‘jetra’ | LT  |

OLA  | IPA – 

/ RT (Ramovš 1935: X) dolžina – tersko γxrl, mārzlca, obsoško kāšl’, črnovrško

wxū, poljansko srdīnc, tȁ stār ča, črnovrško smr ‘smrdeti’ | LT (Logar 1975: 85)

Vː15 – poljansko ˈbozγaːvka, kostelsko ˈukuː ‘oko’ | OLA V: | IPA Vː

Vˑ poldolžina | LT (Rajh 1975, T369 Brengova): prleško smˈdẹˑtẹ ‘smrdeti’ | OLA V |

IPA Vˑ

 RT (Ramovš 1935: X): »kračina« | LT V | OLA V | IPA V

Ṽ/ RT (Ramovš 1935: X): »nazalnost glasu in zloga« – srednještajersko gospodȋa,

prekmursko vãrtĩńå ‘gospodinja’ | [ (Ramovš 1935: VII): »kljukica proti desni pomeni

nosni izgovor vokala«] | LT  : / – rožansko úːʔa ‘luknja’ / obirsko qáːzae

‘kazanje’ | OLA / | IPA Ṽ/

ˈV/ naglasno mesto (znamenje stoji pred naglašenim samoglasnikom oz. pred zadnjim

ˈCV soglasnikom, za katerim stoji naglašeni samoglasnik) | LT prekmursko ˈžila | OLA

ˈV/ˈCV | IPA ˈ (stoji pred naglašenim zlogom)

Ṿ RT (Ramovš 1935: VII): »pika pod vokalom označuje napeto tvorbo in ozkost (zaprtost)

vokala« | LT → Samoglasniki | OLA – | IPA –

 RT (Ramovš 1935: VII): »pika nad vokalom označuje izredno močno napetost in

ozkost« | LT → Samoglasniki | OLA – | IPA –

 RT (Ramovš 1935: VII): »vejica pod vokalom pomeni širokost (odprtost) vokala« |

LT → Samoglasniki | OLA – | IPA –

 RT (Ramovš 1935: VII): »strešica pod vokalom pomeni kvalitetno neizrazitost vokala«

| LT → Samoglasniki | OLA – | IPA –

 RT (Ramovš 1935: VII): »krožec pod vokalom označuje srednjejezične (mixed)

vokale; barvo vokala podaja znak osnovnega vokala nad njim« | LT → Samoglasniki

| OLA – | IPA 

 RT (Ramovš 1935: VII): »dve piki pod vokalom pomenita napet in zasopel (lufterfüllt)

vokal« | LT → Samoglasniki | OLA  | IPA 

 RT (Ramovš 1935: VII): »polkrog pod vokalom pomeni kratke implozivne ali eksplozivne

vokale v pravih in nepravih diftongičnih zvezah« – vzhodnogorenjsko pȋst,

srednještajersko strȋc | LT gorenjsko péːta, OLA  | IPA 

 polzvenečnost | RT (Ramovš 1935: IX): »pod zvenečimi glasovi pomeni pojemanje

zvenečnosti tekom trajanja glasov« – gorenjsko krȋ (T202), tolminsko sí ‘siv’ (T073),

zagorsko-trboveljsko sȗọ (T300) | LT náxa (T229) | OLA  (OLA 1994: IX):

»polzvenečnost zvenečih nezvočnikov v izglasju« | IPA C 

 zlogotvornost | RT – čiško mlȋć (T153) | LT horjulsko vč ‘očim’ | OLA  | IPA 

C‛ pridih | RT tolminsko urȃt‛ (T161) | LT – | OLA Ch | IPA Ch

V/C RT (Ramovš 1935: IX): »male črke pomenijo šibko artikulacijo, kratko trajanje,

prehodnost glasov« – ziljsko núᵊs, kraško mčexa (T096), kozjaško vste | 
v

(Grafenauer

1905: 199) – rožansko vₐdeníca | LT (redko) prleško sˈnexa, prekmursko ˈbäːtežen |

OLA V/C | IPA –

Razlikovalna preglednica

Tonemsko nasprotje Nasprotje po naglašenosti/kolikosti

RT LT RT LT
 ː  ˈVː

 ː  ˈVː

 ː  ˈV

Ṽ ː  ˈV

   Vː

  – Vˑ

Krajšave

C soglasnik

IPA International Phonetic Alphabet = mednarodna fonetična abeceda

LT Logarjeva transkripcija

OLA [1] Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas = Slovanski lingvistični atlas

[2] transkripcija Slovanskega lingvističnega atlasa

RT Ramovševa transkripcija

S zvočnik

SLA Slovenski lingvistični atlas

V samoglasnik

– [1] odsotnost ustreznika

[2] nadomešča dvopičje pred zapisi glasov

= xxx poknjižena oblika leksema

‘xxx’ pomen leksema

[xxx] v virih navedeni transkripcijski znaki, ki niso izpričani v gradivu za SLA 1

Arhiv 22 = Arhiv Inštituta za slovenski jezik: 22 (1948–), Ljubljana (tipkopis, rokopis).
Arhiv 26 = Arhiv Dialektološke sekcije Inštituta za slovenski jezik: 26 (1958–), Ljubljana

(tipkopis, rokopis).
Benedik 1999 = Francka Benedik, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični

atlas (SLA), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999.
Brozović 1963 = Dalibor Brozović, O fonetskoj transkripciji u srpskohrvatskom dijalektološkom

atlasu, Zbornik za filologiju i lingvistiku 6 (1963), str. 93–116.
Brozović 1991 = Dalibor Brozović, O fonetskoj transkripciji, v: Fonološki opisi srpsko -

hrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opštesloven -
skim lingvističkim atlasom, ur. Pavle Ivić idr., Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti
Bosne i Hercegovine, 1981 (Posebna izdanja LV).

Grafenauer 1905 = Ivan Grafenauer, Zum Accente im Gailthalerdialekte, Archiv für slavische
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