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Uvod

 Narečja: 

ena od sicialnih zvrsti (stilov) jezika, 

in sicer zemljepisna/prostorska > geolekt, 

z razvojem v času in na določenem prostoru.

 Narečna raznovrstnost:

posledica številnih zunajjezikovnih dejavnikov 

in jezikovnih inovacij/sprememb, ki ne zajamejo 

celotnega govornega območja jezika.



Uvod

 Narečje = dialekt – v slovenščini dva pomena: 

kot splošni izraz in 

kot strokovni termin.

 Narečje kot termin: skupek sorodnih (sistemskih) krajevnih 
govorov (njegove najmanjše enote); podobna se 
združujejo v narečne skupine, te pa tvorijo jezik; 
hierarhična lestvica je torej (po Brozoviću, 1970): 

 krajevni govor (konkreten, edini sistemski idiom); 

narečje – lahko s podnarečjem;

narečna skupina; 

 jezik.



Uvod

Več o nastanku slovenščine znotraj slovanske jezikovne družine 
v: ŠEKLI, Matej, 2018: Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. 
Ljubljana: Založba ZRC.

 Prva narečna cepitev slovenščine na 2 narečji (narečni 
ploskvi) SZ in JV po koncu 11. stoletja; več inovacij na JV –
pojavi v vokalizmu (po Ramovšu, Logarju, predvsem pa po 
Riglerju).

 Druga narečna cepitev slovenščine na JZ in SV proti koncu 13. 
stol. že na 4 narečja (narečne ploskve) – naglasni/akcentski 
pojav (za njim še glasovni, v vokalizmu).

 Tretja narečna cepitev slovenščine sredi 14. stol. - pojavi v 
vokalizmu in akcentu – 8 narečij (narečnih ploskev). 

 Kasnejše, po 16. stol. (KJ!), se odražajo v sedanji klasifikaciji 
slovenskih narečij v 7 narečnih skupin in 37 narečij.



Uvod

 Raba narečne zvrsti:

medzvrstno prepletanje, mešanje knjižne in nekjnižnih zvrsti; 

vpliv je obojestranski;

upadanje števila narečno govorečih –

naraščanje/spreminjanje funkcij narečne zvrsti; ni več 

samo govorjena zvrst;

 spremenjen položaj, vključno z domnevno ali realno 

„ogroženostjo“, spreminja tudi odnos javnosti, v delu nje v 

zanimanje/empatijo zanjo;

posledično – ob  uporabi informacijskih tehnologij – se 

diaktologija trudi ponuditi čim več strokovno zbranih, 

urejenih, analiziranih narečnih vsebin tako širši kot strokovni 

javnosti na bolj zanimiv in dostopen način.



Spletne aplikacije

 Rastoče interaktivne spletne aplikacije

 rastoč – z možnostjo dodajanja, širjenja vsebin;

 interaktiven – večpredstavnosten: zapisano, avdio in/ali 

video gradivo;

 spleten – prostodostopen na spletu/internetu; 

aplikacija – računalniški program za izdelavo/predstavitev 

česa.

Gradivo zbrano s študenti slovenistike na FF UL.

 Aplikacije narejene na FRI UL.

Grafična podoba SSOLP na NTF UL.



Spletne aplikacije

1 Slovenski narečni atlas (SNA)

http://atlas.musiclab.si/sna/

2 Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka (SSOLP)

http://slovar-orodja.si

3 Interaktivna karta slovenskih narečnih besedil (IKBN)

http://narecja.si/

Vsebuje besedila o stari kmečki hiši – zahtevnejša.

Za mlajše uporabnike zbiramo narečna besedila dveh basni:

- Čebela in čmrlj

- Mravlji.

http://atlas.musiclab.si/sna/
http://slovar-orodja.si/
http://narecja.si/


Basen Mravlji 

 Mravlji

Zvečer sta se sešli mravlji, sosedi v mravljišču.

»Joj, kako sem zdelana,« reče prva, »ves božji dan sem vlačila košček 

sladkorja, pa ga nisem mogla spraviti do doma; na sredi poti sem ga morala 

pustiti.«

»A tako, ti misliš drobtinice od sladkorja, ki ga je bila razsula neka deklica tam 

na cesti? Pa kako je to, saj je bilo polno majhnih koščkov tam ...«

»Da, ali jaz sem se lotila največjega.«

»Brezumnica,« reče druga, »vidiš, jaz pa sem nosila le bolj majhne koščke; le 

pojdi pogledat, kakšen kup jih je! Seveda, ti hočeš vse naenkrat. Nu, pa imaš. 

Boš vsaj vedela za drugikrat!«

 Vir: Slovenske basni in živalske pravljice (ur. Alojz Bolhar, ilust. Marjan 

Manček). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975





Kraj 1: Ljubljana-Brod, p. in ob. Ljubljana, ljubljanski pokrajinski govor, 

gorenjsko narečje, gorenjska narečna skupina

Inf.: Gal Djuratovič, 1989 Študentka: Lana Djuratovič, 2017

 Mràː le

Zv č ːr sta se dobìːle dve mràː le, sos ːde u 

mra -líːšču.

»Jòː, k ːk səm zd ːlana,« réːče p ːrva, »v ːs 

bóːžji dàːn səm vlačìːla k ːščək cúːkra, pa ga 

níːsəm

m ːgla spráː t do d ːma; na sr ːt potìː səm ga 

m ːgla pustíːt#.«

»Čàːk#, a tìː mìːsləš ùːne droptíːn#ce od cúːkra, ki 

jix je rasúːla ena d ːkəl#ca ˈtəm na c ːst#? Pa 

kḁ-

k ː je t ː, ˈsej je b#ˈlo p ː no m ːjxnix k

ːščko ˈtəm ...«

»Jàː, àːmpak ˈjəs səm se lotíːla nàːjv ːčiga.«

»Sàːm# si pa neùːmna,« réːče drùːga, »vìːdəš, ˈjəs

səm pa nosìːla sàːm ˈbol m ːjxne k ːščke; pèːjt

pogl ːdat, káːš n ˈkup jix je! Pˈsə, ja ìːtak, tìː 

x ːčəš uˈse naéːnk#ḁt. Nàː, pa #màːš! Boš sàːj

v ːd#la za drúːgič!«

 Mravlji

Zvečer sta se dobile dve mravlje ‛dobili dve 
mravlji’, sosede ‛sosedi’ v mravljišču.

»Joj, kok ‛kako’ sem zdelana,« reče prva, »ves 
božji dan sem vlačila košček cukra ‛sladkorja’, 
pa ga nisem mogla spraviti do doma; na sredi 
poti sem ga mogla ‛morala’ pustiti.«

»Čakaj, a ti misliš une ‛one, tiste’ drobtinice od 
cukra, ki jih je razsula ena deklica tam na cesti? 
Pa kako je to, saj je bilo polno majhnih 
koščkov tam …«

»Ja, ampak jaz sem se lotila največjega.«

»Samo si pa neumna,« reče druga, »vidiš, jaz 
sem pa nosila samo bolj majhne koščke; pojdi 
pogledat, kakšen kup jih je! Ps, ja itak, ti hočeš 
vse naenkrat. Na, pa imaš! Boš vsaj vedela za 
drugič!«



Kraj 3: Jesenice, občina Jesenice, jeseniški g., gorenjsko n., gor. nar. sk.

Inf.: Marjeta Jan, 1961

Študent: Taja Lipnik Urana, 2019

 Dvẹ mráː le

Na večìːr se sr ːčata dvẹ mráː le sȯs ːde tkọ re-

k ːč. 

»J ːj, kuk ː səm zmàːtrana,« pràː ta p ːrva. 

»C ː dàːn səm ul ːk a kət nóːra eno táːko k

ːcko cúːkra, pa ga níːsəm m ːg a pərul ːčt dȯ d

ːma. Kər ˈtəm sr ːt p ːta səm ga m ːg a

pstíːt.« 

»A tk ː? Ti mìˑsləš kristàːlčke od cúˑkra, g-ga-j 

str ːsva ena d ːčva təm pu c ːst? Pa kuk ː tọ, 

da níːs m ːgva, se-j b o p ːxən màːjxnəx k

ːščko ˈtəm.« 

»Ja jàː, àːmpak ˈjest səm xóːtva ˈnest najv ːčga.«  

»Tràːpa,« pràː drúːga. »Vìːdəš ˈjes səm pa ˈsəm

nȯsìːva sàːm ta màːle kristàːlčke, pa ˈpejt pọ-

gl ːdat, káːkšən véːlək ˈkəp jəx màːm. Ja pˈrọ

gȯt ː , tìː-s xóːt a ˈse- d éːnkrat. ˈNo, kər

pˈrọ t-je, bȯš sàːj v ːdva za drúːgəč.«

 Dve mravlje

Na večer se srečata dve mravlje ‛mravlji’, 
sosede ‛sosedi’ tako rekoč.

»Joj, kako sem zmatrana ‛utrujena’,« pravi (ta) 
prva. »Cel dan sem vlekla kot nora eno (tako) 
kocko cukra ‛sladkorja’, pa ga nisem mogla 
privleč(t)i do doma. Kar tam sredi pota sem ga 
mogla ‛morala’ pustiti.«

»A tako? Ti misliš kristalčke cukra ‛sladkorja’, 
ki ga je stresla ena dečva ‛dekle’ tam po cesti? 
Pa kako to, da nisi mogla? Saj je bilo polno 
‛veliko’ majhnih koščkov tam.«

»Ja ja, ampak jaz sem hotela nesti največjega.«

»Trapa,« pravi druga. »Vidiš jaz sem pa sem 
‛semle’ nosila samo (ta) majhne ‛najmanjše’ 
kristalčke, pa pojdi pogledat, kakšen velik kup 
jih imam. Ja prav gotovo ‛seveda’, ti si hotela 
vse od enkrat ‛naenkrat’. No, kar prav ti je, boš 
vsaj vedela za drugič.«



Kraj 4: Cerknica, občina Cerknica, dolenjsko narečje, dolenjska n. sk.

Informator: ne želi biti imenovana, 1966

Študent: Ana Knez, 2019

 O dvéː x mràː lax

Zvəčìẹr sta se srìẹčale dvéː sosèː de 
mràː le.

»Òːx, kokùː səm zdèː lana! Cèː b
óːžji dàːn səm se màːtrala s ku sam
cúːkra, pa ga ˈše néː səm spràː la 
domùː. Səm ga muọgla ˈtam, na ˈsərt céː

ste pəsˈtət.«

»Ktìẹrə ku s? A mìːsləš tìːste droptíːne, 
k-so páːle enə màːjxnə múːlə ne tˈla? 
ˈSej j-blu okùːl pòː xnu màːjxnəx.«

»Žìẹ, žìẹ, àːmpək ˈjəs səm tˈla
najvìẹčga!«

»Kok s-tìː neùːmna! ˈJəst səm wzi la
pa màːjxnḙ, ˈkər pogli t, kúːlšən ˈkəp
səm ix nḁbráːla. Səg óːrna, ti ˈčəš
zmìẹrej ˈse naenkˈrat. ˈPa maš, boš vèː

dla za drúːgəč.«

 O dveh mravljah

Zvečer sta se srečale ‛sta se srečali’ dve 
sosede mravlje ‛dve sosedi mravlji’.

»Oh, kako sem zdelana ‛utrujena’! Cel ‛ves’ 
božji dan sem se matrala ‛mučila’ s kosom 
cukra ‛sladkorja’, pa ga še nisem spravila 
domov. Sem ga mogla ‛morala’ tam na sredi 
ceste pustiti.«

»Kateri kos? A misliš tiste drobtine, ki so 
padle eni majhni muli ‛punčki’ na tla? Saj je 
bilo okoli ‛okrog’ polhno ‛polno, veliko’ 
majhnih.«

»Že, že, ampak jaz sem otela ‛hotela’ 
največjega!«

»Kok ‛kako’ si ti neumna! Jaz sem vzela pa 
majhne, kar pogledaj ‛poglej’, ‛kolikšen’ kup 
sem jih nabrala. Sigurno, ti češ ‛hočeš’ 
zmeraj vse naenkrat. Pa imaš, boš vedela za 
drugič!«



Kraj 5: Črnomelj, p. in ob. Črnomelj, severnobelokranjsko narečje, 

dolenjska narečna skupina

Inf.: Marija Špringer, roj.1967 Študentka: Katarina Špringer, 2017

 Dˈvaː mravˈliːnci

Zˈvẹːčer sọ se sˈrẹːčali dˈvaː mravˈliːnci, sọ-

ˈseː di v mravˈliːšči.

»ˈJaːo, kọk səm ˈjaː zˈmaːntran,« pˈraːvi

ˈpəːrvi. »ˈCə ˈbuoːžji ˈdaːn səm vˈłaːču

ˈkuoːščək ˈcuːkra, pa ga ˈniːsəm mọgu

spˈraːvit ˈd oːmux. Na sˈreː di ˈpuoti səm

ga ˈmọːgu ˈpustit.«

»A ˈtuoːk? ˈTiː ˈmiːsliš drọpˈtiːnce ọd

ˈcuːkra, ki ga je natˈruoːsła ena ˈdeː kəlca

ˈtəm na ˈceː sti? Pa ˈsej je bˈło təm ˈpọː

nọ ˈmaːlix ˈkuoščkọf.«

»ˈDaː, ˈsəmo ˈjaː səm xˈtọ ˈvəłkiga.«

»ˈB eːdast s ,« mu pˈraːvi dˈruːgi. 

»ˈViːdiš, ˈjaː səm ˈnuoːsu ˈsəmo ˈməjxne

ˈkuoːščke. ˈXoːj pọgˈlẹːdat, ˈkaːk ˈkup jix

ˈje. ˈTiː čẹš pa fˈse naˈeːnkrat, zˈdej pa ˈmaš. 

Bọš fˈsaj zˈna za dˈruːgič.«

 Dva mravljinca

Zvečer so se srečali dva mravljinci, sosedi 
‛sta se srečala dva mravljinca, soseda’ v 
mravljišču.

»Jao, kako sem ja(z) zmatran,« pravi prvi. 
»Cel božji dan sem vlačil košček cukra
‛sladkorja’, pa ga nisem mogel spraviti 
domov. Na sredi poti sem ga mogel ‛moral’ 
pustit.«

»A tako? Ti misliš drobtinice od cukra, ki ga 
je natrosila ena deklica tam na cesti? Pa saj 
je bilo tam polno malih koškov.«

»Da, samo jaz sem hotel velikega.«

»Bedast si,« mu pravi drugi. »Vidiš, jaz sem 
nosil samo majhne koščke. Hodi pogledat, 
kak kup jih je. Ti hočeš pa vse naenkrat, zdaj 
pa imaš. Boš vsaj znal za drugič.«



Kraj 6: Trbovlje p. in ob. Trbovlje, zagorsko-trboveljsko podnarečje, 

posavsko narečje, štajerska narečna skupina

Inf.: Nika Lončar, r. 1997 Zapisovalka: Nika Lončar, 2019

 Dˈvẹː mˈrọ le

Zvəˈčiẹr so se duˈbiːle dˈvẹː mˈrọ le, ku so 
ble suˈsḙːde mrå ˈliːši. 

»ˈJoːj, ˈkuːk səm zˈmaːtrana,« ˈr äːče
ˈpəːrva. »ˈCẹː ˈb åːži ˈdaːn səm tˈroːgala
ˈkuọščək ˈcuːkra, pa ga ˈniːsəm ˈm ːgla
spˈraː t du ˈduːma; nə sˈrḙːt puˈtiː səm ga
ˈmoːgla psˈtiːt.« 

»A tˈkuː, ti ˈmiːsləš drubˈtiːnce ut ˈcuːkra, ku
ga jə stˈriẹsla ˈeːna ˈpuːnčka ˈtḁm nə ˈcḙːst? 
ˈJa pa kəˈkuː jə ˈtuː? ˈSej j-bˈluː ˈpọː ən
ˈmḙːjxnix ˈkuọščku ˈtḁm.«

»ˈJaː, ˈaːmpak ˈjəs səm se ˈluọtla
ˈnaːjviẹǯga.« 

»Pərsˈmuọda,« ˈr äːče dˈruːga, »ˈviːdiš, ˈjəs
səm pa nuˈsiːla ˈsaːm ˈmḙːjxne ˈkuọščke; 
ˈkər ˈpḙːt pugˈliẹdat, ˈkaːk ˈkup jix ˈje! ˈSḙːj, 
ti ˈxuọčəš uˈse nəˈḙːnkrət. ˈNo, pa ˈmaːš. 
Boš saj ˈvḙːdla zə dˈruːgič!«

 Dve mravlje 'mravlji'

Zvečer so se dobile dve mravlje 'sta se dobili dve
mravlji', ko ‘ki’ so bile sosede 'sta bili sosedi' v 
mravljišču. 

»Joj, kako sem zmatrana 'utrujena',« reče prva. 
»Cel božji dan sem trogala 'nosila' košček cukra
'sladkorja', pa ga nisem mogla spraviti do doma; 
na sredi poti sem ga morala pustit(i).«

»A tako, ti misliš drobtince od cukra 'sladkorja', ki
ga je stresla ena punčka tam na cesti? Ja pa kako
je to? Saj je bilo polno majhnih koščkov tam.«

»Ja, ampak jaz sem se lotila največjega.«

»Prismoda 'neumnica',« reče druga, »vidiš, jaz
sem pa nosila samo majhne koščke; kar pet 'pojdi' 
pogledat, kak 'kakšen' kup jih je! Saj, ti hočeš vse
naenkrat. No, pa imaš. Boš vsaj vedela za
drugič!«



Kraj 7: Turiška vas na Pohorju, p. Zgornja Ložnica, ob. Slovenska Bistrica, 

južnopohorsko narečje, štajerska narečna skupina

Informator: Ivanka Tramšek, 27. 1. 1953

Študentka: Eva Cehtl, 2019

 Mˈraː li

Zˈv ẹːčar sta se sˈrẹːčale mˈra li, soˈsẹːdi v 
mra -lˈjåːku. 

»ˈJọːj, ˈkaːk s zˈdaləna,«ˈr ẹːče ˈpaːrva, 
»ˈcaː li ˈbȯːžji ˈdẹːn s vˈlåːčila ˈkọːnec ˈc
kra, pa ga ˈniːs ˈmuọgla spˈråːvit doˈmuː , 
na sˈrẹːdi ˈpọː -ta s ga ˈmuọgla ˈpuːstit.« 

»A ˈtaːk. Ti ˈmiːsliš dropˈt nice ot-ˈcuː kra, 
ki ga je rastˈrọː sla ˈnẹːka dekˈl na ˈtaːm na 
ˈciːsti. Pa ˈkak ˈtọː ? Saj je bˈluː ˈpaː no 
ˈmåːlix ˈkọː sȯ ˈtaːm.«  

»ˈJa, ˈjẹːs-s pa zagˈråːbla ˈnaːjveː čiga.« 

»Ti tˈrọː la, « ˈr ẹːče dˈruː ga. »ˈJẹːs s pa 
/../ ˈnuːsla ˈbul ˈmåːle ˈkọː se. Le ˈiːdi gˈlẹː
dat, ˈkåːki ˈkuː p jix ˈjə. ˈVeː ž-daː. Ti ˈčẹː š 
fˈs ẹː naˈẹnkrat. ˈNuː, ˈzeː pa ˈmaːš. Boš fˈsaːj
ˈvaː dla za dˈruː gič.«

 Mravlji

Zvečer sta se srečale ‘srečali’ mravlji, sosedi v 

mravljaku ‘mravljišču’. 

»Joj, kako sem zdelana,« reče prva, »celi božji 

dan sem vlačila konec cukra ‘košček sladkorja’, 

pa ga nisem mogla spraviti domov, na sredi pota 

sem ga mogla ‛morala’ pustiti.« 

»A, tako. Ti misliš drobtinice od cukra, ki ga je 

raztrosila neka deklina ‛deklica’ tam na cesti. Pa 

kako to? Saj je bilo polno malih kosov tam.« 

»Ja, jaz sem pa zagrabila največjega.« 

»Ti trola,« reče druga. »Jaz sem pa nosila bolj 

male kose. Le idi gledat, kaki kup jih je. 

Veš, da. Ti češ ‘hočeš’ vse naenkrat. Nu ‘no’, zdaj 

pa imaš. Boš vsaj vedela za drugič.«



Kraj 9: Renkovci, p. in ob. Turnišče, prekmursko narečje, panonska 

narečna skupina

Inf.: Martina Vuk, 1998 Študentka: Ana Mari Koroša, 2017

Dˈväː mˈråvl

Veˈčẹːr stå sä sˈrẹːčal dˈväː mˈråvl , ˈsoː sid

v mråvˈlinjäk .

»ˈJaːj, ˈkåk sån zmåntˈrȧːnå!« pˈrȧːv ˈp va. 

»ˈCäː l ˈbọž ˈdẹːn sån vˈlȧːčilå fåˈlȧːček

ˈcukrå, på gå

ˈnäː sån ˈmọglå spˈråft dȯ ˈdoː må; nå sˈräː

d pȯ-ˈtiː sån gå ˈmọglå pisˈtit .«

»ˈȦː ˈjaː, kå ˈtiː ˈmiː sl š fåˈlȧːček ȯt ˈcukrå, 

šˈtärȯgå je råˈsiː pålå ˈädnå ˈdẹklicå ˈtån nå ˈcẹst

? På ˈkåk ˈtoː , ˈvä-je på biˈloː tån ˈpunọ

ˈmȧːlij faˈlȧːčkȯf ...«

»ˈJåː, ˈsåmȯ jäs sån sä spˈrȧːvilå nå

ˈnȧːjˈvẹːkšȯga.«

»Niˈmåča«, pˈrȧːv dˈrüː gå, »ˈviː d š, ˈjäs

sån si på ˈnọsilå ˈsåmȯ ˈmȧːle faˈlȧːčke; ˈid

pȯgˈlädn , ˈkåkš ˈküp ˈjij ˈjẹː. ˈKåk på tẹ, ˈtiː

šˈčẹːš fˈse naidˈnoː k. Nå, på ˈmȧːš. Bȯš ˈbȧːr

 Dve mravlji

Večer ‛zvečer’ sta se srečali dve mravlji, sosedi v 

mravljinjeku ‛mravljišču’.

»Jaj ‛joj ’, kako sem zmartrana ‛utrujena’«, pravi 

prva. »Celi božji dan sem vlačila falaček ‛košček’

cukra ‛sladkorja’, pa ga nisem mogla spraviti do 

doma, na sredi poti sem ga mogla ‛morala’ pustiti. «

»A ja, ka ‛ali’ ti misliš falaček ‛košček’ od cukra

‛sladkorja’, kteroga ‛ki’ ga je razsipala ‛razsula’ edna 

‛ena’ deklica tam na cesti? Pa kako to, ve ‛saj’ pa je 

bilo tam polno malih falačkov ‛koščkov’. «

»Ja, samo jaz sem se spravila na najvekšoga

‛največjega’.«

»Nemača ‛neumnica’«, pravi druga. »Vidiš, jaz pa 

sem si pa nosila samo male falačke ‛koščke’, idi

pogledni ‛pojdi pogledat’, kakšen kup jih je. Kako pa 

te ‛to’, ti hočeš vse naednok ‛naenkrat’. No, pa imaš. 

Boš bar ‛vsaj’ znala ‛vedela’ za drugoč ‛drugič’. «



Kraj 10: Leše, Prevalje, p. in ob. Prevalje, mežiško narečje, koroška 

narečna skupina

Informator: Vid Mirkac, roj. 1966 Študentka: Lucija Mirkac, 2017

 Mˈrå l

Sta pˈrəšle zˈwəčər wˈk p d iẹ mˈrå l , kọ sta 

dərˈgač soˈsiːẹd mra ˈliːšọ. 

»ˈOː, ˈkək s jəz zˈdiːẹwana,« ˈreːče ta ˈpərwa. 

»ˈCə lubi ˈdaːn s ˈlaːčwa en ˈkonc ˈcukra, pa 

ga ˈnis ˈmuːọgwa spˈrajt ˈduːọmọ. Sˈriːẹt ˈpuːọt

s ga ˈm gwa ˈp st t.«

»A ti ˈmisliš ˈt st drọˈbiːš ọt ˈcukra, kọ ga je ena 

ˈdəčwa raˈsuwa tam na ˈciːẹst ? Pa ˈkək šˈtuːọ, 

pa sej j-bi ˈsaːm drọˈbiːš?«

»ˈJaː, ˈsaːm ˈjəs s se pa ˈluːọtwa

ˈnajtaˈwẹːčega.«

»ˈKək-s ˈtumasta,« ˈreːče ta dˈruːga. »ˈW š, ˈjəs

s pa ˈnoswa ˈtəste ˈmiːxne ˈkuːọse, ˈpọjt

pọgˈleːdat, kak ˈkup jix ˈje. ˈWəda, ti bi pa ˈraːda

ˈse naˈembart. ˈNo, pa ˈmaːš. Boš ˈsẹj ˈwiːẹdwa

za dˈruːgoˈbart.«

 Mravlji 

Sta prišle ‛sta prišli’ zvečer vkup dve mravlji, ko ‛ki’ 

sta drugače sosedi v mravljišču.

»O, kako sem jaz zdelana ‛utrujena’,« reče (ta) prva. 

»Cel ljubi dan sem vlačila (en) konec ‛kos, del’ cukra

‛sladkorja’, pa ga nisem mogla spraviti domov. Sredi 

poti sem ga mogla ‛morala’ pustiti.«

»A ti misliš tisti drobiž od cukra ‛sladkorja’, ko ‛ki’ 

ga je ena dečva ‛eno dekle’ razsula tam na cesti? Pa 

kako to, pa saj je bil sam drobiž?«

»Ja, samo jaz sem se pa lotila najtavečjega

‛največjega’.«

»Kako si tumasta ‛neumna’,« reče (ta) druga. »Vidiš, 

jaz sem pa nosila tiste majhne kose, pojdi pogledat, 

kak kup jih je. Seveda, ti bi pa rada vse naenbart

‛naenkrat’. No, pa imaš. Boš vsaj vedela za drugobart

‛drugič’.«



Kraj 12: Vrtojba, p. in ob. Šempeter-Vrtojba, kraško narečje, primorska narečna 

skupina

Inf.: Alojz Podbersič, rojen 1938 Študentka: Polona Podbersič, 2017

 Dˈviẹ mˈrḙː ĺe

Ḁn vəˈčiẹr sə se doˈbiːle mrə ˈĺiːšču dˈviẹ

mˈrḙː -ĺe.

»Kḁˈkuə sən zˈγaːrəna,« pˈraːvi ˈpəːrva, »ˈciẹ

ˈb oːžji ˈdaːn sən sə ˈmaːltrəla z ˈaːdnim

ˈkuəščkəm ˈcuːkərja. ˈMaː γa ˈniːsəm ˈm oːγla

pərˈγuːzḁt do ˈduəma. Pusˈtiːla səm γa ˈkaːr nə

ˈpuəti.«

»ˈMaː ˈkaːj ti ˈmiːsliš nə ˈtiːste dˈroːpcənə

ˈzəːrənčke ˈcuːkərja, kə sə jə stˈraːsu ˈtiːsti

ˈmaːjxni ˈpuːpki? ˈMaː kəˈkuː jə ˈtuə ˈraːtəluə, sej 

jə bˈloː ˈs eː ˈpuːxnuə ˈmiːčkinix ˈkuəščko ... 

«

»ˈJaː, ˈviẹš, ma ˈjəst səm zγˈraːbla ˈtiːstiγa, kə jə

ˈbiː najˈvaːči.«

»Si pej ˈšuːtḁsta,« ji zəbˈruːsi ta-dˈruːγa, »ˈjəst, kə

səm ˈpaːmetna, səm pobˈraːla ˈmiːčkine. ˈBeː ži

poγˈlaːdət, kəˈkuə ˈv eːlik ˈkop jə ˈraːto . Ti si 

požˈriẹšna ḁn bi ˈrəda ˈs eː pobˈraːla -

ˈḁːdnim ˈšuːsi, zˈdej ˈiːməš, ˈkḁːr si si zḁsˈluːžla, 

Dve mrevlje ‘mravlji’

En večer so se dobile v mravljišču dve mravlje.

»Kako sem zgarana,« pravi prva, »cel božji dan 

sem se maltrala ‘mučila’ z ednim ‘enim’ koščkom 

cukerja ‘sladkorja’. Ma ga nisem mogla priguzati

‘privleči’ do doma. Pustila sem ga kar na poti.«

»Ma kaj ti misliš na tiste drobcene zrnčke ‘zrna’ 

cukerja ‘sladkorja’, ki se je stresel tisti majhni 

pupiki ‘deklici’? Ma kako je to ratalo ‘nastalo’, 

saj je bilo vse polhno ‘polno’ majčkenih ‘majhnih’ 

koščkov ... «

»Ja, veš, ma jaz sem zgrabila tistega, ki je bil 

največji.«

»Si pa šutasta ‘neumna’,« ji zabrusi ta druga, »jaz, 

ki sem pametna, sem pobrala majčkene ‘majhne’. 

Beži ‘pojdi’ pogledat, kako velik kup je ratal

‘nastal’. Ti si požrešna in bi rada vse pobrala v 

ednem šusu ‘naenkrat’, zdaj imaš, kar si si 

zaslužila, boš vedela za drugi bot ‘drugič’.«



Kraj 13: Hrastje, pošta in občina Pivka, notranjsko narečje, primorska 

narečna skupina

Informatorka: Judita Bele, 1938

Študentka: Anika Lutman, 2019
 Dˈveː mˈraː li

Sˈnoː či sta se sˈriẹčali dˈveː mˈraː li, ku 
sta bˈliː suˈseːdi u mra ˈliːšči.

»ˈJoːj, kåˈkuː sǝm zˈmaːrtrana!« ˈr eːče ta 
ˈpǝːrva. »ˈCeː ˈb oːžji ˈdaːn sǝm vˈlaːčla en 
ˈkuoščǝk ˈcuːkra, pa γa ˈniːsǝm ˈmoːγla spˈraː
t du ˈduːma; na sˈreːt puˈtiː sǝm γa ˈmoːγla
ˈpuːstǝt.«

»A tåˈkuː, ti ˈmiːslǝš dropˈtiːnce ˈcuːkra, ki jix
je rastˈriẹsla ena ˈpuːnčka ˈtǝm na ˈpuoti? Pa 
kåˈkuː ˈtuː, ˈsaː-j-blu ˈpọː nu ˈmiːčkǝnǝx
ˈkuoščko ˈtǝm . . .«

»ˈJaː, ma ˈjǝs-sǝm vˈziẹla tǝ ˈviẹčjǝγa.«

»Ma si pǝrˈfǝːrknjena,« ˈr eːče tə dˈruːγa, 
»ˈviːdǝš, ˈjǝs sǝm ˈbǝl ˈpaːmetna. ˈJǝs sǝm
nuˈsiːla bǝl ˈmaːjxne ˈkuoščke, pa poγˈleːj, 
ˈkaːšən ˈkuːpc jəx ˈjə! Jə ˈreːs, ˈtiː pa ˈčəš uˈse
naxˈmaːli, pˈrå ti ˈjə, boš ˈveːdla za 
dˈruːγəč!«

 Dve mravlji

Sinoči sta se srečali dve mravlji, ki sta bili 
sosedi v mravljišču.

»Joj, kako sem zmatrana 'zdelana'!« reče prva. 
»Cel božji dan sem vlačila (en) košček cukra
'sladkorja', pa ga nisem mogla spraviti do 
doma; na sredi poti sem ga mogla 'morala' 
pustiti.«

»A tako, ti misliš drobtinice cukra 'sladkorja', 
ki jih je raztresla ena punčka tam na poti? Pa 
kako to, saj je bilo polno majčkenih 'majhnih' 
koščkov tam . . .«

»Ja, ampak jaz sem vzela ta večjega.«

»Ma si prifrknjena 'brezumnica',« reče druga, 
»vidiš, jaz sem bolj pametna. Jaz sem nosila 
bolj majhne koščke, pa poglej, kakšen kupec
'kup' jih je! Ja res, ti pa češ 'hočeš' vse nakmalu
'naenkrat', prav ti je, boš vedela za drugič!«



Kraj 14: Idrija pri Bači, Občina Tolmin, tolminsko n., rovtarska nar. sk.

Informatorka: Anica Kragelj, 1941

Študent: Benjamin Žbogar, 2019

Dˈƀiẹ mˈraː le

Zƀeˈčiẹr sta se sˈreːjčale dˈƀiẹ mˈraː le, saˈsiẹde

z mra ˈliːšča.

»Aˈjaː , kaˈkuọ s zˈmaːtrana,« ˈreče ta ˈpərwa, 

»ˈciẹ ˈbaži ˈdaːn s uˈliẹkla ˈkančk ˈcukra, ˈma 

γa ˈnis ˈupala spˈraːpt da ˈduọma; na sˈriẹt paˈti

s γa ˈmaγla pa pusˈtiːt.«

»A ˈkəste, ti ˈmisleš drapˈtince at ˈcukra, ka γa je 

ˈsːula ˈaːdna ˈčeča ˈtam na ˈciẹst? Pa kaˈkuọ je 

ˈtuọ ˈraːtala? Saj [zarek: sej] je bˈluọ ˈpuxna

ˈmixnix ˈkuọščku ˈtam.«

»ˈJaː, ma ˈjəst s ˈtiẹla najˈveːjčγa.«

»Ti ˈšiẹma, ˈti,« ˈreče ta dˈruγa. »A ˈvidš, ˈj st

s pa naˈsila le b l ˈmixne ˈkuọščke. Le ˈbeːjš

pagliẹdat, ˈk šən ˈkəp ix ˈje. ˈBeːjn, ˈk pi, ˈti 

ˈčəš uˈse naˈeːjnkrat. ˈNaː, zˈdej pa ˈjəmaš, boš 

uˈsaːj ˈviẹdla za dˈruγič.«

Dve mravlji

Zvečer sta se srečale dve mravlje sosede ‘sta se 

srečali’ mravlji sosedi’, z mravljišča.

»Ajav ‘ojoj’, kako sem zmatrana ‘izmučena, zelo 

utrujena’,« reče ta prva, »cel ‘ves’ božji dan sem 

vlekla konček ‘majhen konec, košček’ cukra

‘sladkorja’, ma ‘vendar, ampak’ ga nisem upala

‘mogla’ spraviti do doma; na sredi poti sem ga 

mogla ‘morala’ pa pustiti.«

»A kajste ‘tako’, ti misliš drobtinice od cukra

‘sladkorja’, ki ga je sesula edna ‘ena’ čeča ‘dekle’ 

tam na cesti? Pa kako je to ratalo ‘nastalo, uspelo’? 

Saj je bilo polhno ‘veliko’ majhnih koščkov tam.«

»Ja, ma ‘ampak, toda’ jaz sem otela ‘hotela’ 

največjega?.«

»Ti šema, ti,« reče ta druga. »A vidiš, jaz sem pa 

nosila le bolj majhne koščke. Le beži ‘pojdi’ 

pogledat, kakšen kup jih je. Ben ‘dobro, no’, kajpa(j) 

‘kaj pa’, ti očeš ‘hočeš’ vse naenkrat. Na, zdaj pa 

imaš. Boš vsaj vedela za drugič.



Kraj 15: Horjul, pošta Horjul in občina Horjul, horjulsko narečje, rovtarska 

narečna skupina

Inf.: Joži Čepon, rojena leta 1964 Študentka: Patricija Čepon, 2017

 Dvàː məra lìːnca

An vič ːr sta se sr ːčala dvàː məra lìːnca, kə
sta bˈla sas ːda u məra líːš.

» ː, k ːk səm zmàːtran,« pràː ta p ːru. »C
ː b óːžji dàːn səm uláːču an k ːščk cúːkra, 
pa ga níːs ˈmagu spráː t da d ːma. T ːk di
səm ga nazàːdne ˈmagu pḁstíːt na sr ːt patìː.«

Pa pràː ta-drúːk: »A tùː mìːsliš tìːste
draptíːnce əd cúːkra, kə ga je ana pùːnčka
rasúːla pa 
c ːst? A níː-blə pòː xən ˈčist mèːjxnix
draptìːnc?«

Ja bl ː, àːmpḁk ˈjəst səm se l ːtu n ːrv
ːčiga.«

»ˈBək naùːmən,« práː ta drúːk, »ˈjəst səm c ː
dàːn n óːsu čìːst mèːjxne draptíːnce, pa se 

ˈjix je an véːlk ˈkəp nabràːl.« »ˈKər p ːjt pagl
ːdat, 

di- š v ːdu za drúˑhč.«

 Dva mravljinca

En večer sta se srečala dva mravljinca, ki sta 
bila soseda v mravljišču.

»O, kako sem zmatran ‛utrujen’,« pravi (ta) 
prvi. »Cel božji dan sem vlačil en košček cukra
‘sladkorja’, pa ga nisem mogel spraviti do 
doma. Tako, da sem ga nazadnje mogel ‛moral’
pustiti na sredi poti.«

Pa pravi (ta) drugi: »A to misliš tiste drobtinice 
od cukra ‘sladkorja’, ki ga je ena punčka 
razsula po cesti? A ni bilo polno čisto majhnih 
drobtinic?«

»Ja bilo, ampak jaz sem se lotil narvečjega
‘največjega’.«

»Bik neumen,« pravi (ta) drug, »jaz sem cel 
dan nosil čisto majhne drobtinice, pa se jih je 
en velik kup nabralo.« »Kar pojdi pogledat, da 
boš vedel za drugič.«



Hvala lepa za pozornost!

Buhluonej, dje stje mje pušləšal!


