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Sprotni slovar
slovenskega jezika
2018

Uvod
Sprotni slovar slovenskega jezika 2018 je zasnovan kot uporabniku prijazen slovar informativne narave,
ki predstavlja zbirko živega, v slovarjih še ne registriranega novejšega besedja za leti 2017–2018
(vključuje pa tudi najnovejše, uveljavljajoče se pomene že registriranega besedja) in v temeljnih obrisih
prikazuje njegove pomenske, slovnične in pragmatične lastnosti. Jedro geslovnika predstavlja
neuslovarjeno besedje, ki ga predlagajo jezikovni uporabniki, njegovo rabo pa potrjuje korpusno gradivo,
zlasti korpusi spletnih besedil. Ker so predlogi jezikovnih uporabnikov sorazmerno ažurni, geslovnik
zajema tudi tako sveže besedje, da ga obstoječi korpusi slovenščine še ne morejo prinašati, je pa raba
registrirana v drugih, zlasti elektronskih virih. Prednostno je v slovar vključeno besedje, ki prinaša
pojmovno in poimenovalno novo.
Sprotni slovar slovenskega jezika 2018 ni normativni slovar in nima usmerjevalne vloge. Prinaša
temeljne podatke o pomenskih lastnostih in rabi besedja, ki v slovenskem jeziku še nima dolge
življenjske dobe. Pri pisnih dvojnicah je kot iztočnica navadno navedena v rabi pogostejša oblika besede;
pri prevzetih besedah je ob uravnoteženosti rabe načeloma najprej navedena podomačena beseda, kar pa
ne pomeni, da so druge navedene oblike manj ustrezne, saj se do tega vprašanja Sprotni slovar
slovenskega jezika 2018 ne opredeljuje. Načelo normativne neusmerjevalnosti velja – kolikor ni že vsak
opis jezika na neki način normativen – za vse segmente slovarskega sestavka, vključno z izgovornimi
dvojnicami, s sinonimi, ki ponekod stojijo za razlago, pa tudi z oblikami in zgledi. Vsi slovarski podatki
so torej zlasti informativne narave, jezikovnemu uporabniku so v pomoč predvsem pri razumevanju
pojmovne vsebine iztočnice. Za novejše besedje je namreč značilno, da zaradi neustaljenosti v
razmeroma kratkem času lahko doživi spremembe na različnih jezikovnih ravneh.
Kljub odpovedi knjižnojezikovnemu normiranju slovar na pomenski ravni označuje vezanost rabe besede
na katero od jezikovnih zvrsti podobno kot Slovar slovenskega knjižnega jezika, npr. na izhodiščno
strokovni jezik pri izvorno terminološkem besedju oz. pomenih, na pogovorni jezik, sleng oziroma na
stilno zaznamovanost, denimo ekspresivnost, slabšalnost. Brez vsaj shematskih podatkov o tipičnih
okoliščinah rabe besede bi bil opis besede pomanjkljiv in potencialno zavajajoč, vsako tovrstno
vrednotenje pa je mogoče le v opoziciji do knjižnega jezika, pri čemer knjižnojezikovno normo
razumemo kot osrednji, stabilni, postopoma spreminjajoči se normirani del jezika v dejanski rabi, ki
povezuje vse njegove govorce, hkrati pa daje okvir prihodnjemu jezikovnemu razvoju in z njim povezani
presoji jezikovnih pojavov.
Od besed, ki so v obstoječih korpusih redkejše (ali pa jih celo ni) in omejene predvsem na zadnja leta, ki
so v korpusih gradivno še pokrita, slovar med drugim prinaša zlasti iz ali prek angleščine prevzete besede
(npr. backpacker, beachwolley, coworking, flash mob, ghee, geocaching, hashtag, hipster, influencer,
oldschool, segway, slackline, zipline), od katerih nekatere že nastopajo v podomačeni obliki
(npr. emodži, hejter), pogosto tudi kot tvorjenke (npr. hipsterski, hipstersko; influencerski,
influencerstvo; skrolati, skrolanje; supati, supanje, supar; trolati, trolanje), večinoma pa (še) nimajo
ustaljenega domačega ustreznika; če so v rabi le potrjeni, so v slovar redno vključeni tudi feminativi
(npr. backpackerka, bestica/bestička, chefinja, geolovka, hejterka, hipsterka, hornistka, influencerka,
naturopatinja, suparka, youtuberka), tudi za že uveljavljeno besedje (npr. klasikinja, mislica).
Poleg besed, ki v slovarjih slovenščine doslej še niso bile zabeležene, Sprotni slovar slovenskega jezika
2018 prinaša tudi nekatere nove pomene že uslovarjenega besedja (npr. pri iztočnicah bambus, bolonjec,
dopeči, drsnik, grizalo, napihnjenost, princeska, runkelj, sirnica, sodelo, svetoven, ušesnik, vplivnež,

V.

vrvohodec, vrvohodstvo) oz. nove stalne besedne zveze in frazeologijo (npr. hoja: hoja po vrvi (tako
nefrazeološko kot tudi frazeološko), gajžla: na koncu gajžla poči, ketna: imeti koga na ketni,
strgati/utrgati se s ketne, pajek: spletni pajek, pajek za seno, selfi: selfi palica, tir: drugi tir).
Zgradba slovarja je zaradi tipa in značilnosti besedja, ki ga slovar prinaša, sorazmerno preprosta, prikaz
podatkov pa je jasen in razumljiv. Tako so denimo zgledi rabe največ trije (če so kolokacije dovolj
pogoste in povedne, so navedene kot zgledi, sicer so zgledi stavčni, mogoča pa je tudi kombinacija
kolokacijskih in stavčnih zgledov; v frazeološkem razdelku so vsi zgledi stavčni). Pomensko neprozorne
nefrazeološke stalne besedne zveze (tj. take, katerih pomen ni zgolj vsota pomenov njihovih sestavin) so
zbrane v skupnem razdelku stalnih besednih zvez (in tu po potrebi označene); vsa frazeologija je prav
tako zbrana na enem mestu, tj. v frazeološkem razdelku. Pomemben prispevek Sprotnega slovarja
slovenskega jezika 2018 so sistematično in pregledno prikazane oblike vseh v slovar sprejetih besed. Pri
samostalniku so navedene oblike v vseh sklonih in številih, pri pridevniku poleg tega tudi v vseh spolih,
pri glagolu ob nedoločniku še vse sedanjiške oblike in oblike deležnika na -l. Izjemo predstavljajo
samostalniki, ki se ne uporabljajo v vseh številih, npr. grabljice le v množini, napihnjenost le v ednini,
prav tako le v ednini glagolniki brez razvitega samostalniškega pomena (npr. bardiranje). Slovar za vse
iztočnice prinaša podatek o jakostnem in tonemskem naglasu. Izgovor je naveden pri vseh iztočnicah in
je izpisan v celoti, prikazane pa so tudi izgovorne dvojnice.
Uporabnik naj ta preprosti slovar razume in uporablja predvsem kot popis novega gradiva, ki ga na ZRC
SAZU, Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša redno zbiramo in analiziramo. Ali bodo posamezne
iztočnice dejansko prešle v širšo rabo in bodo zato v prihodnosti obravnavane tudi v normativnih ali
razlagalnih slovarjih, kjer bodo opisane natančneje, pa bo pokazal čas.

VI.

Slovar

RODILNIK:

aceróla
[aceróla] samostalnik ženskega spola ( )

afnastega
afnastemu
TOŽILNIK (nedoločno): afnast
TOŽILNIK (določno): afnasti
TOŽILNIK (živostno): afnastega
MESTNIK: pri afnastem
ORODNIK: z afnastim
DAJALNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

acerola
RODILNIK: acerole
DAJALNIK: aceroli
TOŽILNIK: acerolo
MESTNIK: pri aceroli
ORODNIK: z acerolo

dvojina
IMENOVALNIK:

afnasta
afnastih
DAJALNIK: afnastima
TOŽILNIK: afnasta
MESTNIK: pri afnastih
ORODNIK: z afnastima
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

aceroli
RODILNIK: acerol
DAJALNIK: acerolama
TOŽILNIK: aceroli
MESTNIK: pri acerolah
ORODNIK: z acerolama

množina
IMENOVALNIK:

afnasti
afnastih
DAJALNIK: afnastim
TOŽILNIK: afnaste
MESTNIK: pri afnastih
ORODNIK: z afnastimi
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

acerole
RODILNIK: acerol
DAJALNIK: acerolam
TOŽILNIK: acerole
MESTNIK: pri acerolah
ORODNIK: z acerolami

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

afnasta
afnaste
DAJALNIK: afnasti
TOŽILNIK: afnasto
MESTNIK: pri afnasti
ORODNIK: z afnasto
RODILNIK:

1. iz botanike tropsko drevo s temno rožnatimi
cvetovi in češnjam podobnimi plodovi;
Malpighia glabra
‣ V poletnih mesecih posodo z acerolo
postavimo na prosto, v hladnejših pa jo
prestavimo v toplo zavetje doma.
‣ Plodovi acerole so sočni in imajo sladkokiselkast okus.
1a) plod tega drevesa z visoko vsebnostjo
vitamina C, zlasti kot prehransko dopolnilo
‣ acerola v prahu
‣ Sok iz acerole vsebuje kar 32-krat več
vitamina C kot pomarančni sok.
‣ Acerola ni samo koristno prehransko
dopolnilo, ampak je tudi sestavina negovalnih
pripravkov, kot so kreme, losjoni in šamponi.

dvojina
IMENOVALNIK:

afnasti
afnastih
DAJALNIK: afnastima
TOŽILNIK: afnasti
MESTNIK: pri afnastih
ORODNIK: z afnastima
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

afnaste
RODILNIK: afnastih
DAJALNIK: afnastim
TOŽILNIK: afnaste
MESTNIK: pri afnastih
ORODNIK: z afnastimi

áfnast
[áfnast] pridevnik (á)

srednji spol
ednina

OBLIKE

IMENOVALNIK:

afnasto
RODILNIK: afnastega
DAJALNIK: afnastemu
TOŽILNIK: afnasto
MESTNIK: pri afnastem

moški spol
ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

afnast
IMENOVALNIK (določno): afnasti
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ORODNIK:

z afnastim

‣ Ker ne morete istočasno stepati in prilivati
olja, boste potrebovali pomoč, lahko pa aioli
pripravite tudi v električnem mešalniku.
‣ Kuhani srčki artičok v olivnem olju s
paradižnikom so odlična zelenjavna
specialiteta, pripravljeni s stročjim fižolom in
aiolijem pa so znana španska jed.

dvojina
IMENOVALNIK:

afnasti
RODILNIK: afnastih
DAJALNIK: afnastima
TOŽILNIK: afnasti
MESTNIK: pri afnastih
ORODNIK: z afnastima
množina

akordeoníst
[akordeoníst] samostalnik moškega spola (ȋ)

IMENOVALNIK:

afnasta
RODILNIK: afnastih
DAJALNIK: afnastim
TOŽILNIK: afnasta
MESTNIK: pri afnastih
ORODNIK: z afnastimi

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

akordeonist
RODILNIK: akordeonista
DAJALNIK: akordeonistu
TOŽILNIK: akordeonista
MESTNIK: pri akordeonistu
ORODNIK: z akordeonistom

1. ekspresivno ki vzbuja pozornost z nenaravnim,
izumetničenim, neresnim videzom,
vedenjem
‣ Dokler te nisem spoznal, sem imel večino
misic za afnasta dekleta.
‣ Že od nekdaj mi deluje čustveno nezrela in
afnasta. V kampu smo jo imeli vsi vrh glave.
1a) ekspresivno ki kaže, izraža tako nenaravnost,
izumetničenost, neresnost videza, vedenja
‣ Ful je simpatična, se strinjam, samo igrati pa
ne zna! Vse, kar premore, je neko afnasto
spakovanje.
‣ Postavala je pred ogledalom, se česala v
neskončnost, se gledala malo postrani in od
zadaj … S tistim afnastim pogledom »oh kako
sem si jaz všeč«.
2. pogovorno ki je v zvezi z opicami
‣ Za sabo smo pustili drevesa in ščavje, od
koder je donel afnast smeh naših daljnih
sorodnikov.

dvojina
IMENOVALNIK:

akordeonista
RODILNIK: akordeonistov
DAJALNIK: akordeonistoma
TOŽILNIK: akordeonista
MESTNIK: pri akordeonistih
ORODNIK: z akordeonistoma
množina
IMENOVALNIK:

akordeonisti
RODILNIK: akordeonistov
DAJALNIK: akordeonistom
TOŽILNIK: akordeoniste
MESTNIK: pri akordeonistih
ORODNIK: z akordeonisti
kdor igra (klavirsko) harmoniko, navadno kot
poklicni glasbenik
‣ Je eden naših najboljših akordeonistov, ki se
uveljavljajo v klasični glasbi.
‣ Kot eden najvidnejših mednarodno priznanih
akordeonistov je koncertiral solistično, v
komornih sestavih in s simfoničnimi orkestri.

aióli
[aijóli] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina

áladinka
[áladinka] samostalnik ženskega spola (ȃ)

IMENOVALNIK:

aioli
RODILNIK: aiolija
DAJALNIK: aioliju
TOŽILNIK: aioli
MESTNIK: pri aioliju
ORODNIK: z aiolijem

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

aladinka
aladinke
DAJALNIK: aladinki
TOŽILNIK: aladinko
MESTNIK: pri aladinki
RODILNIK:

majonezi podobna omaka iz česna, olivnega
olja, po izvoru iz Španije; alioli
2

ORODNIK:

z aladinko

‣ V Španiji se španska tortilja servira s kosom
kruha ter aliolijem.

dvojina
IMENOVALNIK:

aladinki
RODILNIK: aladink
DAJALNIK: aladinkama
TOŽILNIK: aladinki
MESTNIK: pri aladinkah
ORODNIK: z aladinkama

androíden
[androídən] pridevnik (ȋ)
OBLIKE

moški spol
ednina

množina

IMENOVALNIK (nedoločno):

androiden
IMENOVALNIK (določno): androidni
RODILNIK: androidnega
DAJALNIK: androidnemu
TOŽILNIK (nedoločno): androiden
TOŽILNIK (določno): androidni
TOŽILNIK (živostno): androidnega
MESTNIK: pri androidnem
ORODNIK: z androidnim

IMENOVALNIK:

aladinke
RODILNIK: aladink
DAJALNIK: aladinkam
TOŽILNIK: aladinke
MESTNIK: pri aladinkah
ORODNIK: z aladinkami
1. navadno v množini žensko obuvalo s
privzdignjenim koničastim sprednjim delom,
navadno z orientalskimi vzorci
‣ Svojo ustvarjalno pot je začela iskati v
bosanski ljudski tradiciji pravljično
oblikovanih pisanih in ročno vezenih aladink.
‣ Ko je bila še otrok, ji je oče kupoval
aladinke, v konico zašiljene tradicionalne
čeveljce z umetelnimi ljudskimi vezeninami.
2. v množini širše hlače, ki so v koraku spuščene
in navadno stisnjene pri gležnjih; haremke
‣ Udobno in dobro se počutim v širokih
aladinkah.
‣ Delavnica je namenjena vsem, ki si želijo
zašiti hlače aladinke po svojem okusu in
dizajnu.

dvojina
IMENOVALNIK:

androidna
RODILNIK: androidnih
DAJALNIK: androidnima
TOŽILNIK: androidna
MESTNIK: pri androidnih
ORODNIK: z androidnima
množina
IMENOVALNIK:

androidni
androidnih
DAJALNIK: androidnim
TOŽILNIK: androidne
MESTNIK: pri androidnih
ORODNIK: z androidnimi
RODILNIK:

ženski spol
ednina

alióli
[alijóli] samostalnik moškega spola ( )

IMENOVALNIK:

androidna
androidne
DAJALNIK: androidni
TOŽILNIK: androidno
MESTNIK: pri androidni
ORODNIK: z androidno
RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

alioli
RODILNIK: aliolija
DAJALNIK: alioliju
TOŽILNIK: alioli
MESTNIK: pri alioliju
ORODNIK: z aliolijem

dvojina
IMENOVALNIK:

androidni
androidnih
DAJALNIK: androidnima
TOŽILNIK: androidni
MESTNIK: pri androidnih
ORODNIK: z androidnima
RODILNIK:

majonezi podobna omaka iz česna, olivnega
olja, po izvoru iz Španije; aioli
‣ K surovi, kuhani ali na žaru popečeni
zelenjavi se odlično poda alioli –
mediteranska česnova omaka.

množina
IMENOVALNIK:

androidne
RODILNIK: androidnih
DAJALNIK: androidnim
3

TOŽILNIK:

androidne
pri androidnih
ORODNIK: z androidnimi

ántifeminístka
[ántifeminístka] samostalnik ženskega spola (ȃ-ȋ)

MESTNIK:

OBLIKE
ednina

srednji spol
ednina

IMENOVALNIK:

antifeministka
RODILNIK: antifeministke
DAJALNIK: antifeministki
TOŽILNIK: antifeministko
MESTNIK: pri antifeministki
ORODNIK: z antifeministko

IMENOVALNIK:

androidno
RODILNIK: androidnega
DAJALNIK: androidnemu
TOŽILNIK: androidno
MESTNIK: pri androidnem
ORODNIK: z androidnim

dvojina

dvojina

IMENOVALNIK:

antifeministki
RODILNIK: antifeministk
DAJALNIK: antifeministkama
TOŽILNIK: antifeministki
MESTNIK: pri antifeministkah
ORODNIK: z antifeministkama

IMENOVALNIK:

androidni
RODILNIK: androidnih
DAJALNIK: androidnima
TOŽILNIK: androidni
MESTNIK: pri androidnih
ORODNIK: z androidnima

množina

množina

IMENOVALNIK:

antifeministke
RODILNIK: antifeministk
DAJALNIK: antifeministkam
TOŽILNIK: antifeministke
MESTNIK: pri antifeministkah
ORODNIK: z antifeministkami

IMENOVALNIK:

androidna
androidnih
DAJALNIK: androidnim
TOŽILNIK: androidna
MESTNIK: pri androidnih
ORODNIK: z androidnimi
RODILNIK:

ženska, ki se ne strinja z
nazori feminizma, se bori proti njim
‣ Ni feministka, pač pa prej antifeministka.
‣ Podajam se v hudo nevarnost, da postanem
iz prepričane feministke zaprisežena
antifeministka, ki bo mladim ženskam
dopovedovala, da moški vendarle niso takšne
grabežljive barabe, kot je videti na prvi
pogled.
navadno ekspresivno

1. ki je tak kot pri androidu, človeku
podobnem robotu
‣ Njegov glas je bil tih, monoton, androiden.
1a) v obliki za vrstni pridevnik androidni ki ima
značilnosti takega robota
‣ androidni roboti
‣ androidni stvor
2. v obliki za vrstni pridevnik androidni ki je v zvezi
operacijskim sistemom Android, zlasti na
pametnih telefonih, tablicah
‣ androidni mobilnik, telefon
‣ androidna naprava
‣ Ima kaka tipkovnica za androidno tablico
tudi šumnike?
2a) v obliki za vrstni pridevnik androidni ki je namenjen
za ta operacijski sistem, deluje v tem
operacijskem sistemu
‣ Zelo preprosta, a vseeno zabavna androidna
igra.
‣ Tvitanje prek SMS-ov noče delati, tako da
sem zdaj pristal pri tvitanju prek interneta z
androidno aplikacijo.

árnikin
[árnikin] pridevnik (ā)
OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

arnikin
RODILNIK: arnikinega
DAJALNIK: arnikinemu
TOŽILNIK: arnikin
TOŽILNIK (živostno): arnikinega
MESTNIK: pri arnikinem
ORODNIK: z arnikinim
dvojina
IMENOVALNIK:

arnikina
RODILNIK: arnikinih
4

DAJALNIK:

RODILNIK:

TOŽILNIK:

DAJALNIK:

arnikinima
arnikina
MESTNIK: pri arnikinih
ORODNIK: z arnikinima

arnikinih
arnikinim
TOŽILNIK: arnikina
MESTNIK: pri arnikinih
ORODNIK: z arnikinimi

množina
IMENOVALNIK:

arnikini
RODILNIK: arnikinih
DAJALNIK: arnikinim
TOŽILNIK: arnikine
MESTNIK: pri arnikinih
ORODNIK: z arnikinimi

1. ki je del arnike
‣ arnikino cvetje
‣ Večina ljudi nabira arnikine cvetove, ki jim
odstranimo zelene liste in del cvetišča ter jih
hitro posušimo na soncu.
1a) ki je iz arnike ali vsebuje arniko
‣ arnikina tinktura
‣ Prizadeto mesto trikrat na dan namažite z
arnikino kremo.

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

arnikina
RODILNIK: arnikine
DAJALNIK: arnikini
TOŽILNIK: arnikino
MESTNIK: pri arnikini
ORODNIK: z arnikino

ateróm
[ateróm] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina

dvojina

IMENOVALNIK:

aterom
ateroma
DAJALNIK: ateromu
TOŽILNIK: aterom
MESTNIK: pri ateromu
ORODNIK: z ateromom

IMENOVALNIK:

arnikini
RODILNIK: arnikinih
DAJALNIK: arnikinima
TOŽILNIK: arnikini
MESTNIK: pri arnikinih
ORODNIK: z arnikinima

RODILNIK:

dvojina

množina

IMENOVALNIK:

ateroma
RODILNIK: ateromov
DAJALNIK: ateromoma
TOŽILNIK: ateroma
MESTNIK: pri ateromih
ORODNIK: z ateromoma

IMENOVALNIK:

arnikine
RODILNIK: arnikinih
DAJALNIK: arnikinim
TOŽILNIK: arnikine
MESTNIK: pri arnikinih
ORODNIK: z arnikinimi

množina

srednji spol

IMENOVALNIK:

ateromi
RODILNIK: ateromov
DAJALNIK: ateromom
TOŽILNIK: aterome
MESTNIK: pri ateromih
ORODNIK: z ateromi

ednina
IMENOVALNIK:

arnikino
RODILNIK: arnikinega
DAJALNIK: arnikinemu
TOŽILNIK: arnikino
MESTNIK: pri arnikinem
ORODNIK: z arnikinim

zadebelitev žilne stene zaradi oblog,
zlasti maščobnih
‣ Ateromi so lahko posejani povsod po srednje
velikih in velikih arterijah, najraje pa nastajajo
na njihovih razcepiščih.
‣ Sčasoma se v ateromih naberejo odložki
kalcija, ateromi postanejo krhki in se celo
pretrgajo, v njih nakopičene snovi pa se
izlijejo v kri.
iz medicine

dvojina
IMENOVALNIK:

arnikini
arnikinih
DAJALNIK: arnikinima
TOŽILNIK: arnikini
MESTNIK: pri arnikinih
ORODNIK: z arnikinima
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

arnikina
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ORODNIK:

‣ V pretrgan aterom vdre kri in ga poveča, kar
arterijo še dodatno zoži.

z backpackerko

dvojina
IMENOVALNIK:

backpackerki
RODILNIK: backpackerk
DAJALNIK: backpackerkama
TOŽILNIK: backpackerki
MESTNIK: pri backpackerkah
ORODNIK: z backpackerkama

backpacker
[bêkpêker] samostalnik moškega spola (ȇ-ȇ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

backpacker
RODILNIK: backpackerja
DAJALNIK: backpackerju
TOŽILNIK: backpackerja
MESTNIK: pri backpackerju
ORODNIK: z backpackerjem

množina
IMENOVALNIK:

backpackerke
RODILNIK: backpackerk
DAJALNIK: backpackerkam
TOŽILNIK: backpackerke
MESTNIK: pri backpackerkah
ORODNIK: z backpackerkami

dvojina
IMENOVALNIK:

backpackerja
RODILNIK: backpackerjev
DAJALNIK: backpackerjema
TOŽILNIK: backpackerja
MESTNIK: pri backpackerjih
ORODNIK: z backpackerjema

turistka, ki potuje z večjim nahrbtnikom,
navadno v lastni režiji in ceneje
‣ Odkar sem se prvič podala na pot kot
backpackerka, je to moj najljubši način
spoznavanja novih dežel.
‣ Pod jutranjim soncem spi na plaži pet deklet
– backpackerk.

množina
IMENOVALNIK:

backpackerji
backpackerjev
DAJALNIK: backpackerjem
TOŽILNIK: backpackerje
MESTNIK: pri backpackerjih
ORODNIK: z backpackerji
RODILNIK:

backpackerski
[bêkpêkerski] pridevnik (ȇ-ȇ)
OBLIKE

moški spol

1. turist, ki potuje z večjim nahrbtnikom,
navadno v lastni režiji in ceneje
‣ Mladi backpackerji ne zapravijo toliko kot
drugi turisti, se pa slika lahko hitro obrne, če
se njihovo število v mestu podvoji.
‣ Dva backpackerja sta štopala na izvozu.
1a) kot pridevnik ki je v zvezi s takimi turisti,
načinom potovanja
‣ Rad bi ubral to pot – delo in raziskovanje
dežele –, nekakšen backpacker način.
‣ Bogati turisti dopolnjujejo turiste, ki jim
luksuz ni prioriteta (t. i. backpacker turisti).

ednina
IMENOVALNIK:

backpackerski
RODILNIK: backpackerskega
DAJALNIK: backpackerskemu
TOŽILNIK: backpackerski
TOŽILNIK (živostno): backpackerskega
MESTNIK: pri backpackerskem
ORODNIK: z backpackerskim
dvojina
IMENOVALNIK:

backpackerska
RODILNIK: backpackerskih
DAJALNIK: backpackerskima
TOŽILNIK: backpackerska
MESTNIK: pri backpackerskih
ORODNIK: z backpackerskima

backpackerka
[bêkpêkerka] samostalnik ženskega spola (ȇ-ȇ)

množina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

backpackerski
RODILNIK: backpackerskih
DAJALNIK: backpackerskim
TOŽILNIK: backpackerske
MESTNIK: pri backpackerskih
ORODNIK: z backpackerskimi

IMENOVALNIK:

backpackerka
RODILNIK: backpackerke
DAJALNIK: backpackerki
TOŽILNIK: backpackerko
MESTNIK: pri backpackerki
6

ženski spol

boste selili na dva dni, kakšno noč prespali
tudi v hostlu?
‣ V težkih situacijah, na katere dostikrat
naletiš pri backpackerskih potovanjih, ljudje
zelo pomagajo.
1a) ki je namenjen za backpackerje, njihov
način potovanja
‣ Je veliko kategorij bark, od backpackerskih
pa vse do luksuznih.
‣ Zvečer priporočamo obisk živahne,
backpackerske ulice, kjer si bomo lahko
privoščili poceni in okusno večerjo.

ednina
IMENOVALNIK:

backpackerska
RODILNIK: backpackerske
DAJALNIK: backpackerski
TOŽILNIK: backpackersko
MESTNIK: pri backpackerski
ORODNIK: z backpackersko
dvojina
IMENOVALNIK:

backpackerski
RODILNIK: backpackerskih
DAJALNIK: backpackerskima
TOŽILNIK: backpackerski
MESTNIK: pri backpackerskih
ORODNIK: z backpackerskima

backpackersko
[bêkpêkersko] prislov (ȇ-ȇ)
takó, da se kot turist potuje z večjim
nahrbtnikom, navadno v lastni režiji in
ceneje
‣ Najraje potujem backpackersko, ko lahko
največ doživiš in največ vidiš.
‣ Sama potujem backpackersko, z avtobusi in
vlaki, poznam pa dosti ljudi, ki jim šoferji
pridejo prav, in ne vidim nič slabega v tem.

množina
IMENOVALNIK:

backpackerske
RODILNIK: backpackerskih
DAJALNIK: backpackerskim
TOŽILNIK: backpackerske
MESTNIK: pri backpackerskih
ORODNIK: z backpackerskimi
srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

backpackersko
RODILNIK: backpackerskega
DAJALNIK: backpackerskemu
TOŽILNIK: backpackersko
MESTNIK: pri backpackerskem
ORODNIK: z backpackerskim

bámbusSSKJ2
[bámbus] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

bambus
RODILNIK: bambusa
DAJALNIK: bambusu
TOŽILNIK: bambus
MESTNIK: pri bambusu
ORODNIK: z bambusom

dvojina
IMENOVALNIK:

backpackerski
RODILNIK: backpackerskih
DAJALNIK: backpackerskima
TOŽILNIK: backpackerski
MESTNIK: pri backpackerskih
ORODNIK: z backpackerskima

dvojina
IMENOVALNIK:

bambusa
RODILNIK: bambusov
DAJALNIK: bambusoma
TOŽILNIK: bambusa
MESTNIK: pri bambusih
ORODNIK: z bambusoma

množina
IMENOVALNIK:

backpackerska
backpackerskih
DAJALNIK: backpackerskim
TOŽILNIK: backpackerska
MESTNIK: pri backpackerskih
ORODNIK: z backpackerskimi
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

bambusi
bambusov
DAJALNIK: bambusom
TOŽILNIK: bambuse
MESTNIK: pri bambusih
ORODNIK: z bambusi
RODILNIK:

1. ki je v zvezi z backpackerji, turisti, ki
potujejo z večjim nahrbtnikom, navadno v
lastni režiji in ceneje
‣ Kaj spakirati za backpackersko
dogodivščino po jugovzhodni Aziji, kjer se
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TOŽILNIK:

bardiranje
pri bardiranju
ORODNIK: z bardiranjem

pijača iz rdečega vina in kokakole
‣ Daj mi bambus in vodko.
‣ Vedel je, da bo nekaj napihal, saj je spil tri
bambuse.

MESTNIK:

ovijanje mesa s slanino pred peko
‣ Med dopolnitvene kuharske postopke
štejemo bardiranje – zavijanje mesa v rezine
suhe slanine.
‣ Francozi so izumili bardiranje in
povezovanje mesa.
iz gastronomije

bandána
[bandána] samostalnik ženskega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

bandana
RODILNIK: bandane
DAJALNIK: bandani
TOŽILNIK: bandano
MESTNIK: pri bandani
ORODNIK: z bandano

bardírati
[bardírati] nedovršni in dovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: bardiram
DRUGA: bardiraš
TRETJA: bardira
dvojina
PRVA: bardirava
DRUGA: bardirata
TRETJA: bardirata
množina
PRVA: bardiramo
DRUGA: bardirate
TRETJA: bardirajo
DELEŽNIK NA -L: bardiral

dvojina
IMENOVALNIK:

bandani
RODILNIK: bandan
DAJALNIK: bandanama
TOŽILNIK: bandani
MESTNIK: pri bandanah
ORODNIK: z bandanama
množina
IMENOVALNIK:

bandane
bandan
DAJALNIK: bandanam
TOŽILNIK: bandane
MESTNIK: pri bandanah
ORODNIK: z bandanami
RODILNIK:

bardirala bardiralo

ovijati meso s slanino pred peko
‣ Teletino je priporočljivo bardirati ali
preslaniniti. S tem dobi pusto meso več
arome.
‣ Bardiramo divjo perutnino, pa tudi drugo
meso, preden ga pečemo.
iz gastronomije

1. kvadratasta ali trikotna ruta, navadno
pisana, ki se nosi zlasti tesno ovita okoli
temena ali vratu
‣ Tričetrtinske hlače so poleg bandane v laseh
postale njegov zaščitni znak.
‣ Ker je član bikerske združbe, je tudi ruta na
glavi, bandana, obvezna.
1a) kot pridevnik ki je v zvezi s tako ruto
‣ Podarili bomo majice s kratkimi rokavi in
bandana rutice, ki so zaščitni znak
motoristov.

beachvolley, beach volley
[bíčvôli] samostalnik moškega spola (ȋ-ȏ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

beachvolley
RODILNIK: beachvolleyja
DAJALNIK: beachvolleyju
TOŽILNIK: beachvolley
MESTNIK: pri beachvolleyju
ORODNIK: z beachvolleyjem

bardíranje
[bardíranje] samostalnik srednjega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

dvojina
IMENOVALNIK:

beachvolleyja
RODILNIK: beachvolleyjev
DAJALNIK: beachvolleyjema
TOŽILNIK: beachvolleyja

IMENOVALNIK:

bardiranje
RODILNIK: bardiranja
DAJALNIK: bardiranju
8

MESTNIK:
ORODNIK:

DAJALNIK:

pri beachvolleyjih
z beachvolleyjema

bestici
bestico
MESTNIK: pri bestici
ORODNIK: z bestico
TOŽILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

beachvolleyji
RODILNIK: beachvolleyjev
DAJALNIK: beachvolleyjem
TOŽILNIK: beachvolleyje
MESTNIK: pri beachvolleyjih
ORODNIK: z beachvolleyji

dvojina
IMENOVALNIK:

bestici
RODILNIK: bestic
DAJALNIK: besticama
TOŽILNIK: bestici
MESTNIK: pri besticah
ORODNIK: z besticama

ednina
IMENOVALNIK:

beach volley
RODILNIK: beach volleyja
DAJALNIK: beach volleyju
TOŽILNIK: beach volley
MESTNIK: pri beach volleyju
ORODNIK: z beach volleyjem

množina
IMENOVALNIK:

bestice
RODILNIK: bestic
DAJALNIK: besticam
TOŽILNIK: bestice
MESTNIK: pri besticah
ORODNIK: z besticami

dvojina
IMENOVALNIK:

beach volleyja
RODILNIK: beach volleyjev
DAJALNIK: beach volleyjema
TOŽILNIK: beach volleyja
MESTNIK: pri beach volleyjih
ORODNIK: z beach volleyjema

slengovsko

zelo dobra, najboljša prijateljica;

bestička
‣ Tako si zatopljena v klepet z bestico, da nič
ne opaziš.
‣ Bestica te pokliče pet minut za tem, ko
pizdiš, zakaj te nič ne pokliče.

množina
IMENOVALNIK:

beach volleyji
RODILNIK: beach volleyjev
DAJALNIK: beach volleyjem
TOŽILNIK: beach volleyje
MESTNIK: pri beach volleyjih
ORODNIK: z beach volleyji

bêstič
[bêstič] samostalnik moškega spola (ȇ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

bestič
bestiča
DAJALNIK: bestiču
TOŽILNIK: bestiča
MESTNIK: pri bestiču
ORODNIK: z bestičem

1. odbojka, pri kateri igralci, navadno dva na
dva, neobuti igrajo na mivki, zlasti zunaj in v
toplejšem delu leta; odbojka na mivki
‣ Priznati moram, da mi je dosti večji užitek
igrati beachvolley kot pa dvoransko odbojko.
1a) kot pridevnik ki je v zvezi s to odbojko
‣ Na ogromnih valovih so deskarji,
beachvolley igrišča so polna mojstrov v
odbojki na mivki.
‣ Selektor mladinskih odbojkarskih
beachvolley reprezentanc bo določil tudi
drugo ekipo v obeh konkurencah.

RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

bestiča
bestičev
DAJALNIK: bestičema
TOŽILNIK: bestiča
MESTNIK: pri bestičih
ORODNIK: z bestičema
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

bestiči
RODILNIK: bestičev
DAJALNIK: bestičem
TOŽILNIK: bestiče
MESTNIK: pri bestičih
ORODNIK: z bestiči

bêstica
[bêstica] samostalnik ženskega spola (ȇ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

bestica
RODILNIK: bestice
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bíoračunálnik, bío računálnik
[bíjoračunálnik] samostalnik moškega spola (ȋ-ȃ)

1. slengovsko zelo dober, najboljši prijatelj
‣ Z mojim bestičem vedno iščeva nove načine,
kako se lahko skupaj zabavava.
‣ Hitro prebije led, in po obilni kmečki
pojedini smo s kelnarjem že ta pravi bestiči.
‣ Tri ure je že notri. Mislim, da je precej
sebičen bestič.
1a) slengovsko s komer, čimer ima kdo veliko
stika, opravkov ali ga dobro pozna
‣ S člani volilne komisije bomo letos bestiči.
EU volitve, arhivi, predčasne DZ, lokalne
volitve.
‣ Blog bo mogoče kdaj malo bolj živahen,
toda trenutno sva večja bestiča s fotošopom.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

bioračunalnik
RODILNIK: bioračunalnika
DAJALNIK: bioračunalniku
TOŽILNIK: bioračunalnik
MESTNIK: pri bioračunalniku
ORODNIK: z bioračunalnikom
dvojina
IMENOVALNIK:

bioračunalnika
RODILNIK: bioračunalnikov
DAJALNIK: bioračunalnikoma
TOŽILNIK: bioračunalnika
MESTNIK: pri bioračunalnikih
ORODNIK: z bioračunalnikoma

bêstička
[bêstička] samostalnik ženskega spola (ȇ)
OBLIKE
ednina

množina
IMENOVALNIK:

bioračunalniki
bioračunalnikov
DAJALNIK: bioračunalnikom
TOŽILNIK: bioračunalnike
MESTNIK: pri bioračunalnikih
ORODNIK: z bioračunalniki

IMENOVALNIK:

bestička
RODILNIK: bestičke
DAJALNIK: bestički
TOŽILNIK: bestičko
MESTNIK: pri bestički
ORODNIK: z bestičko

RODILNIK:

dvojina

1. iz biotehnologije računalnik, ki ima čipe deloma
iz organske snovi, zlasti proteinov, in skuša
pri procesiranju podatkov čim bolj posnemati
organske sisteme
‣ Bioračunalniki uporabljajo sistem bioloških
molekul, kot so DNK in proteini, da z njimi
izvajajo računalniške operacije, kot so
ustvarjanje, procesiranje in shranjevanje
podatkov.
‣ V uporabi bodo bioračunalniki, ki bodo za
obdelavo podatkov uporabljali informacijske
sisteme organizmov.
‣ Bo človeške možgane kmalu mogoče
posnemati ali celo nadomestiti z
bioračunalnikom?
1a) ekspresivno človeški možgani
‣ Dokaz potenciala bioračunalnikov se skriva
predvsem v trenutno najbolj dovršenem in
najbolj zmogljivem bioračunalniku, v
človeških možganih.
‣ Priročnik o delovanju možganov je
namenjen razumevanju našega
bioračunalnika, njegovi negi in skrbi zanj.

IMENOVALNIK:

bestički
RODILNIK: bestičk
DAJALNIK: bestičkama
TOŽILNIK: bestički
MESTNIK: pri bestičkah
ORODNIK: z bestičkama
množina
IMENOVALNIK:

bestičke
bestičk
DAJALNIK: bestičkam
TOŽILNIK: bestičke
MESTNIK: pri bestičkah
ORODNIK: z bestičkami
RODILNIK:

slengovsko

zelo dobra, najboljša prijateljica;

bestica
‣ Imam novo bestičko, mi vsak dan kaj
napiše.
‣ Ful me zebe, ampak me je pa pogrela kavica
z mojo bestičko.
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MESTNIK:

bôdiček
[bôdičək] samostalnik moškega spola (ȏ)

ORODNIK:

pri bolonjcih
z bolonjcema

množina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

bolonjci
RODILNIK: bolonjcev
DAJALNIK: bolonjcem
TOŽILNIK: bolonjce
MESTNIK: pri bolonjcih
ORODNIK: z bolonjci

IMENOVALNIK:

bodiček
RODILNIK: bodička
DAJALNIK: bodičku
TOŽILNIK: bodiček
MESTNIK: pri bodičku
ORODNIK: z bodičkom

1. navadno v množini, pogovorno študent bolonjskega
študijskega programa, zlasti glede na
študente predbolonjskih programov
‣ Vabljeni vsi zadnji letniki (3. letnik bolonjci
in 4. letnik stari program).
‣ Sicer sem imel fiziko po starem programu,
ustnega sem pa naredil na prejšnjem roku,
zraven pa so pisali tudi bolonjci.
1a) navadno v množini, pogovorno diplomant
bolonjskega študijskega programa, zlasti
glede na diplomante predbolonjskih
programov
‣ Prvi na zaposlitev v povprečju čakajo pol
leta, drugi skoraj 4 mesece, bolonjci pa 3,4
meseca.
1b) pogovorno bolonjski študijski program
‣ 2. stopnja bolonjca je stara univerzitetna
diploma.

dvojina
IMENOVALNIK:

bodička
RODILNIK: bodičkov
DAJALNIK: bodičkoma
TOŽILNIK: bodička
MESTNIK: pri bodičkih
ORODNIK: z bodičkoma
množina
IMENOVALNIK:

bodički
RODILNIK: bodičkov
DAJALNIK: bodičkom
TOŽILNIK: bodičke
MESTNIK: pri bodičkih
ORODNIK: z bodički
močan nameren trk v
soigralca, zlasti pri hokeju, nogometu
‣ Obramba ga je nekajkrat grobo podrla s
hokejskim bodičkom.
‣ Sledila je igra na dva gola, v kateri ni
manjkalo drsečih štartov in ostrih bodičkov.
‣ Zgodi se, da prejmem kakšen bodiček, a se
ponavadi hitro vrnem zaradi svoje
tekmovalnosti.
iz športnega žargona

bullying
[búlink] samostalnik moškega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

bullying
RODILNIK: bullyinga
DAJALNIK: bullyingu
TOŽILNIK: bullying
MESTNIK: pri bullyingu
ORODNIK: z bullyingom

bolónjecSSKJ2
[bolónjəc] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

bolonjec
RODILNIK: bolonjca
DAJALNIK: bolonjcu
TOŽILNIK: bolonjca
MESTNIK: pri bolonjcu
ORODNIK: z bolonjcem

1. nasilje med vrstniki, zlasti v šoli, pri
katerem navadno več otrok, mladostnikov
redno ponižuje, trpinči, ustrahuje šibkejšega;
vrstniško nasilje
‣ Bullying se praviloma pojavlja v šolskem
okolju, na hodnikih, igriščih, kjer je nadzor
odraslih manjši.
‣ Bullying, navaden ali virtualni, zaradi
svojega ponavljanja predvsem psihično
uničuje žrtev.

dvojina
IMENOVALNIK:

bolonjca
RODILNIK: bolonjcev
DAJALNIK: bolonjcema
TOŽILNIK: bolonjca
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DAJALNIK:

‣ Žrtve trdijo, da je glavni problem v tem, da
vodstva šol preprosto ne naredijo dovolj, da bi
ustavile bullying.
2. sistematično psihično nasilje, trpinčenje,
ustrahovanje na delovnem mestu; mobing
‣ 6 odstotkov zaposlenih pravi, da so žrtve
bullyinga na podlagi rase, spola ali
invalidnosti.
‣ Veliko pove že to, da je knjiga o bullyingu
na delovnem mestu »uspešnica«.

burekdžinici
burekdžinico
MESTNIK: pri burekdžinici
ORODNIK: z burekdžinico
TOŽILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

burekdžinici
RODILNIK: burekdžinic
DAJALNIK: burekdžinicama
TOŽILNIK: burekdžinici
MESTNIK: pri burekdžinicah
ORODNIK: z burekdžinicama
množina

burekárna
[burekárna] samostalnik ženskega spola (ȃ)

IMENOVALNIK:

burekdžinice
RODILNIK: burekdžinic
DAJALNIK: burekdžinicam
TOŽILNIK: burekdžinice
MESTNIK: pri burekdžinicah
ORODNIK: z burekdžinicami

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

burekarna
RODILNIK: burekarne
DAJALNIK: burekarni
TOŽILNIK: burekarno
MESTNIK: pri burekarni
ORODNIK: z burekarno

gostinski lokal, kjer
ponujajo zlasti različne vrste burekov;
burekarna
‣ Ljubiteljem bošnjaških dobrot priporočamo
obisk najslavnejših čevapdžinic in burekdžinic
na Baščaršiji.
‣ Za večerjo sva zavila v burekdžinico.
‣ Sirnico boš dobil v burekdžinici.
na Balkanu, zlasti v Bosni

dvojina
IMENOVALNIK:

burekarni
RODILNIK: burekarn
DAJALNIK: burekarnama
TOŽILNIK: burekarni
MESTNIK: pri burekarnah
ORODNIK: z burekarnama

buzerírati
[buzerírati] nedovršni glagol (ȋ)

množina
IMENOVALNIK:

burekarne
RODILNIK: burekarn
DAJALNIK: burekarnam
TOŽILNIK: burekarne
MESTNIK: pri burekarnah
ORODNIK: z burekarnami

OBLIKE
ednina
PRVA: buzeriram
DRUGA: buzeriraš
TRETJA: buzerira
dvojina
PRVA: buzerirava
DRUGA: buzerirata
TRETJA: buzerirata
množina
PRVA: buzeriramo
DRUGA: buzerirate
TRETJA: buzerirajo
DELEŽNIK NA -L: buzeriral

gostinski lokal, kjer ponujajo zlasti različne
vrste burekov; burekdžinica
‣ Ljubljanske burekarne turistom priporočajo
na straneh vodnika Lonely Planet.
‣ V pekarnah vam bodo poleg kruha zlahka
ponudili tudi burek, ki ga sicer ponujajo
specializirane burekarne.
burekdžínica, buregdžínica
[buregdžínica] samostalnik ženskega spola (ȋ)

1. pogovorno, slabšalno z vsiljivim, nestrpnim,
vztrajnim izražanjem svoje (neupravičene)
zahteve, občutja povzročati komu
neprijetnosti, slabo voljo; nadlegovati,
sitnariti

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

buzerirala buzeriralo

burekdžinica
burekdžinice
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‣ V firmi so nas buzerirali do nezavesti o
pomenu ločevanja odpadkov.
‣ Dokler ne škodujemo drugim ali ne kršimo
zakona in ustave, ni razloga, da nas mora eden
buzerirati.
1a) pogovorno, slabšalno s takim ali podobnim
ravnanjem, navadno ponižujočim, skušati od
koga kaj dobiti, izsiliti
‣ V mesecih pred svojim epohalnim govorom
je bil pod hudim pritiskom – oblasti so ga
namreč divje buzerirale in silile, da v »goro
dokazov« vključi tudi skrajno trhle in
dvomljive dokaze.
‣ Mučili so ga, trpinčili, terorizirali, tolkli,
brcali, nategovali in buzerirali, toda ni se
zlomil. Trpel je – za domovino.

‣ Naziv najboljša restavracija je pridobila
restavracija z mednarodno prepoznavno
chefinjo.
citronéla
[citronéla] samostalnik ženskega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

citronela
RODILNIK: citronele
DAJALNIK: citroneli
TOŽILNIK: citronelo
MESTNIK: pri citroneli
ORODNIK: s citronelo
dvojina
IMENOVALNIK:

citroneli
RODILNIK: citronel
DAJALNIK: citronelama
TOŽILNIK: citroneli
MESTNIK: pri citronelah
ORODNIK: s citronelama

chefinja, šéfinja
[šéfinja], [šêfinja] samostalnik ženskega spola ( ;
ȇ)
OBLIKE
ednina

množina
IMENOVALNIK:

citronele
RODILNIK: citronel
DAJALNIK: citronelam
TOŽILNIK: citronele
MESTNIK: pri citronelah
ORODNIK: s citronelami

IMENOVALNIK:

chefinja
RODILNIK: chefinje
DAJALNIK: chefinji
TOŽILNIK: chefinjo
MESTNIK: pri chefinji
ORODNIK: s chefinjo
dvojina

v večjih šopih rastoča trava s povešenimi listi,
navadno z vonjem, ki spominja na limono, po
izvoru iz tropskih in subtropskih krajev;
Cymbopogon; limonska trava
‣ Posodica vsebuje naravno eterično olje
geranije in citronele, ki po odprtju oddaja
prijeten vonj za človeka, vendar neprijeten in
moteč vonj za insekte.
‣ Uporabite sredstvo za preganjanje mrčesa,
morda razpršilec ali sveče s citronelo.

IMENOVALNIK:

chefinji
RODILNIK: chefinj
DAJALNIK: chefinjama
TOŽILNIK: chefinji
MESTNIK: pri chefinjah
ORODNIK: s chefinjama
množina
IMENOVALNIK:

chefinje
RODILNIK: chefinj
DAJALNIK: chefinjam
TOŽILNIK: chefinje
MESTNIK: pri chefinjah
ORODNIK: s chefinjami

citronélin
[citronélin] pridevnik ( )
OBLIKE

kuharska mojstrica, zlasti kot vodja kuhinje v
restavraciji; šefinja kuhinje
‣ Najboljši slovenski chefi in chefinje se
pospešeno pripravljajo na največjo slovensko
kulinarično akcijo.

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

citronelin
RODILNIK: citronelinega
DAJALNIK: citronelinemu
TOŽILNIK: citronelin
TOŽILNIK (živostno): citronelinega
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MESTNIK:
ORODNIK:

TOŽILNIK:

pri citronelinem
s citronelinim

citronelini
pri citronelinih
ORODNIK: s citronelinima
MESTNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

množina

citronelina
RODILNIK: citronelinih
DAJALNIK: citronelinima
TOŽILNIK: citronelina
MESTNIK: pri citronelinih
ORODNIK: s citronelinima

IMENOVALNIK:

citronelina
citronelinih
DAJALNIK: citronelinim
TOŽILNIK: citronelina
MESTNIK: pri citronelinih
ORODNIK: s citronelinimi
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

citronelini
RODILNIK: citronelinih
DAJALNIK: citronelinim
TOŽILNIK: citroneline
MESTNIK: pri citronelinih
ORODNIK: s citronelinimi

1. ki je v zvezi s citronelo
‣ Citronelin vonj naj bi odganjal komarje.
1a) ki je iz citronele ali vsebuje citronelo
‣ Naravni repelent lahko sestavite iz vode in
nekaj kapljic citronelinega eteričnega olja ter
s tem pripravkom poškropite obleko.

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

citronelina
RODILNIK: citroneline
DAJALNIK: citronelini
TOŽILNIK: citronelino
MESTNIK: pri citronelini
ORODNIK: s citronelino

coworking
[kòvórkink] samostalnik moškega spola (ȍ- )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

coworking
RODILNIK: coworkinga
DAJALNIK: coworkingu
TOŽILNIK: coworking
MESTNIK: pri coworkingu
ORODNIK: s coworkingom

dvojina
IMENOVALNIK:

citronelini
RODILNIK: citronelinih
DAJALNIK: citronelinima
TOŽILNIK: citronelini
MESTNIK: pri citronelinih
ORODNIK: s citronelinima

dvojina
IMENOVALNIK:

coworkinga
RODILNIK: coworkingov
DAJALNIK: coworkingoma
TOŽILNIK: coworkinga
MESTNIK: pri coworkingih
ORODNIK: s coworkingoma

množina
IMENOVALNIK:

citroneline
RODILNIK: citronelinih
DAJALNIK: citronelinim
TOŽILNIK: citroneline
MESTNIK: pri citronelinih
ORODNIK: s citronelinimi

množina
IMENOVALNIK:

coworkingi
RODILNIK: coworkingov
DAJALNIK: coworkingom
TOŽILNIK: coworkinge
MESTNIK: pri coworkingih
ORODNIK: s coworkingi

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

citronelino
RODILNIK: citronelinega
DAJALNIK: citronelinemu
TOŽILNIK: citronelino
MESTNIK: pri citronelinem
ORODNIK: s citronelinim

1. delo, pri katerem si zlasti samozaposleni
različnih poklicev občasno ali stalno delijo
delovni prostor, izmenjujejo izkušnje,
sodelujejo pri skupnih projektih; sodelanje,
sodelo

dvojina
IMENOVALNIK:

citronelini
RODILNIK: citronelinih
DAJALNIK: citronelinima
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MESTNIK:

‣ Na delavnici so udeleženci lahko spoznali
ter predvsem v praksi izkusili idejo
coworkinga.
‣ Coworking je še posebej priljubljen pri
samozaposlenih profesionalcih.
‣ V Sloveniji je kar nekaj prostorov,
namenjenih coworkingu oz. sodelu, ponekod
so ti prostori povsem zasedeni.
1a) kot pridevnik ki je v zvezi s takim delom
‣ Idealni coworking prostori nudijo 24-urni
dostop, imajo celo vrsto prilagodljivih
delovnih miz in vključujejo člane pri
odločitvah o notranji opremi.
‣ Slovensko okolje je odprtih rok sprejelo
coworking način dela. V naši pisarni se
odlično obnese.

ORODNIK:

pri čembalski
s čembalsko

dvojina
IMENOVALNIK:

čembalski
RODILNIK: čembalskih
DAJALNIK: čembalskima
TOŽILNIK: čembalski
MESTNIK: pri čembalskih
ORODNIK: s čembalskima
množina
IMENOVALNIK:

čembalske
RODILNIK: čembalskih
DAJALNIK: čembalskim
TOŽILNIK: čembalske
MESTNIK: pri čembalskih
ORODNIK: s čembalskimi
srednji spol
ednina

čémbalski
[čémbalski] pridevnik ( )

IMENOVALNIK:

čembalsko
RODILNIK: čembalskega
DAJALNIK: čembalskemu
TOŽILNIK: čembalsko
MESTNIK: pri čembalskem
ORODNIK: s čembalskim

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

čembalski
RODILNIK: čembalskega
DAJALNIK: čembalskemu
TOŽILNIK: čembalski
TOŽILNIK (živostno): čembalskega
MESTNIK: pri čembalskem
ORODNIK: s čembalskim

dvojina
IMENOVALNIK:

čembalski
RODILNIK: čembalskih
DAJALNIK: čembalskima
TOŽILNIK: čembalski
MESTNIK: pri čembalskih
ORODNIK: s čembalskima

dvojina
IMENOVALNIK:

čembalska
čembalskih
DAJALNIK: čembalskima
TOŽILNIK: čembalska
MESTNIK: pri čembalskih
ORODNIK: s čembalskima

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

čembalska
RODILNIK: čembalskih
DAJALNIK: čembalskim
TOŽILNIK: čembalska
MESTNIK: pri čembalskih
ORODNIK: s čembalskimi

množina
IMENOVALNIK:

čembalski
RODILNIK: čembalskih
DAJALNIK: čembalskim
TOŽILNIK: čembalske
MESTNIK: pri čembalskih
ORODNIK: s čembalskimi

1. ki je v zvezi s čembalom
‣ Nocojšnji večer prinaša glasbo italijanskih in
francoskih čembalskih mojstrov.
‣ Kot solistka se je ob čembalski spremljavi
predstavila slovenska virtuozinja na kljunasti
flavti.
1a) ki je namenjen, napisan za čembalo
‣ Na programu bodo baročne arije in nekaj
solističnih čembalskih skladb.

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

čembalska
čembalske
DAJALNIK: čembalski
TOŽILNIK: čembalsko
RODILNIK:
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TOŽILNIK:

‣ Zaigral je izbor italijanske čembalske glasbe
18. stoletja, ko so v Neaplju in Benetkah
ustvarjali številni mojstri čembalske sonate.

čevapdžinici
pri čevapdžinicah
ORODNIK: s čevapdžinicama
MESTNIK:

množina
IMENOVALNIK:

čevapčičárna
[čevapčičárna] samostalnik ženskega spola (ȃ)

čevapdžinice
čevapdžinic
DAJALNIK: čevapdžinicam
TOŽILNIK: čevapdžinice
MESTNIK: pri čevapdžinicah
ORODNIK: s čevapdžinicami
RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

čevapčičarna
RODILNIK: čevapčičarne
DAJALNIK: čevapčičarni
TOŽILNIK: čevapčičarno
MESTNIK: pri čevapčičarni
ORODNIK: s čevapčičarno

gostinski lokal, kjer
ponujajo zlasti čevapčiče, pleskavice;
čevapčičarna
‣ Prijetno diši iz čevapdžinic in burekdžinic
ter po pravi turški kavi.
‣ V Sarajevu smo se sprehodili po Baščaršiji s
številnimi stojnicami in čevapdžinicami, kjer
smo poskusili prave bosanske čevapčiče.
na Balkanu, zlasti v Bosni

dvojina
IMENOVALNIK:

čevapčičarni
RODILNIK: čevapčičarn
DAJALNIK: čevapčičarnama
TOŽILNIK: čevapčičarni
MESTNIK: pri čevapčičarnah
ORODNIK: s čevapčičarnama

čmrlják
[čmərlják] samostalnik moškega spola (á)

množina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

čevapčičarne
RODILNIK: čevapčičarn
DAJALNIK: čevapčičarnam
TOŽILNIK: čevapčičarne
MESTNIK: pri čevapčičarnah
ORODNIK: s čevapčičarnami

IMENOVALNIK:

čmrljak
čmrljaka
DAJALNIK: čmrljaku
TOŽILNIK: čmrljak
MESTNIK: pri čmrljaku
ORODNIK: s čmrljakom
RODILNIK:

gostinski lokal, kjer ponujajo zlasti čevapčiče,
pleskavice; čevapdžinica
‣ Čevapčičarne so še danes pomemben del
identitete Baščaršije.
‣ V ljubljanski čevapčičarni poleg kave v
džezvi dobite še ratluk in cigareto.

dvojina
IMENOVALNIK:

čmrljaka
čmrljakov
DAJALNIK: čmrljakoma
TOŽILNIK: čmrljaka
MESTNIK: pri čmrljakih
ORODNIK: s čmrljakoma
RODILNIK:

čevapdžínica
[čevabdžínica] samostalnik ženskega spola (ȋ)

množina
IMENOVALNIK:

čmrljaki
RODILNIK: čmrljakov
DAJALNIK: čmrljakom
TOŽILNIK: čmrljake
MESTNIK: pri čmrljakih
ORODNIK: s čmrljaki

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

čevapdžinica
RODILNIK: čevapdžinice
DAJALNIK: čevapdžinici
TOŽILNIK: čevapdžinico
MESTNIK: pri čevapdžinici
ORODNIK: s čevapdžinico

čebelnjaku podoben zaboj za bivanje, gojenje
čmrljev
‣ S prstom je pokazal na čmrlja pred vhodom
v eno od lukenj čmrljaka.

dvojina
IMENOVALNIK:

čevapdžinici
RODILNIK: čevapdžinic
DAJALNIK: čevapdžinicama
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TOŽILNIK:

‣ Doma ima čmrljak, ki je na videz podoben
čebelnjaku. Tam je prostor za več družin
čmrljev, vsaka mora imeti svoj panjiček.

čufti
pri čuftah
ORODNIK: s čuftama
MESTNIK:

množina
IMENOVALNIK:

čúft
[čúft] samostalnik moškega spola (ȗ)

čufte
čuft
DAJALNIK: čuftam
TOŽILNIK: čufte
MESTNIK: pri čuftah
ORODNIK: s čuftami
RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

čuft
RODILNIK: čufta
DAJALNIK: čuftu
TOŽILNIK: čuft
MESTNIK: pri čuftu
ORODNIK: s čuftom

jed iz mletega mesa, navadno v
obliki kroglic in z omako; čuft, kofta
‣ Najbolj se razveseli, kadar na krožniku
zagleda čufte oziroma mesne kroglice z
omako in pire krompirjem.
‣ Tisti dan so bile za kosilo čufte.
navadno v množini

dvojina
IMENOVALNIK:

čufta
RODILNIK: čuftov
DAJALNIK: čuftoma
TOŽILNIK: čufta
MESTNIK: pri čuftih
ORODNIK: s čuftoma

čústvenček
[čústvenčək] samostalnik moškega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina

množina

IMENOVALNIK:

čustvenček
RODILNIK: čustvenčka
DAJALNIK: čustvenčku
TOŽILNIK: čustvenček
MESTNIK: pri čustvenčku
ORODNIK: s čustvenčkom

IMENOVALNIK:

čufti
RODILNIK: čuftov
DAJALNIK: čuftom
TOŽILNIK: čufte
MESTNIK: pri čuftih
ORODNIK: s čufti

dvojina

jed iz mletega mesa, navadno v
obliki kroglic in z omako; čufta, kofta
‣ Uporabljam veliko paprike in paradižnika,
če pa bi se morala odločiti za eno jed, bi bili
to čufti s pire krompirjem.
‣ Preizkušala sta se v kuhanju čuftov.
navadno v množini

IMENOVALNIK:

čustvenčka
RODILNIK: čustvenčkov
DAJALNIK: čustvenčkoma
TOŽILNIK: čustvenčka
MESTNIK: pri čustvenčkih
ORODNIK: s čustvenčkoma
množina
IMENOVALNIK:

čúfta
[čúfta] samostalnik ženskega spola (ȗ)

čustvenčki
RODILNIK: čustvenčkov
DAJALNIK: čustvenčkom
TOŽILNIK: čustvenčke
MESTNIK: pri čustvenčkih
ORODNIK: s čustvenčki

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

čufta
RODILNIK: čufte
DAJALNIK: čufti
TOŽILNIK: čufto
MESTNIK: pri čufti
ORODNIK: s čufto

simbol ali sličica, navadno v podobi obraza, ki
izraža (trenutno) čustvo, razpoloženje,
zanimanje v elektronski komunikaciji
‣ Vmesnik je učinkovit in omogoča enostavno
vnašanje čustvenčkov, slik in zvočnih
sporočil.

dvojina
IMENOVALNIK:

čufti
RODILNIK: čuft
DAJALNIK: čuftama
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dvojina
PRVA: dopečeva
DRUGA: dopečeta
TRETJA: dopečeta
množina
PRVA: dopečemo
DRUGA: dopečete
TRETJA: dopečejo
DELEŽNIK NA -L: dopekel

‣ Facebook je uvedel različne čustvenčke, s
tem pa uporabnikom omogočil, da bolj
nazorno orišejo svoj odziv na neko novico.
destabilizátor
[destabilizátor] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

destabilizator
RODILNIK: destabilizatorja
DAJALNIK: destabilizatorju
TOŽILNIK: destabilizator
TOŽILNIK (živostno): destabilizatorja
MESTNIK: pri destabilizatorju
ORODNIK: z destabilizatorjem

dopekla dopeklo

speči polpečen zamrznjen kruh, pekovske
izdelke, pecivo, navadno v trgovini
‣ Izdelke v pekarni pripravijo za peko,
dopečejo pa jih na samem prodajnem mestu.
‣ Pripravili smo polpečene zamrznjene
izdelke, ki imajo že izoblikovano skorjo in
sredico ter jih je potrebno na prodajnih mestih
le dopeči.
‣ Zamrznjene in polpečene pekovske izdelke
lahko potrošnik sam dopeče doma v svoji
pečici v 5–10 minutah.

dvojina
IMENOVALNIK:

destabilizatorja
RODILNIK: destabilizatorjev
DAJALNIK: destabilizatorjema
TOŽILNIK: destabilizatorja
MESTNIK: pri destabilizatorjih
ORODNIK: z destabilizatorjema

dopéka
[dopéka] samostalnik ženskega spola ( )

množina
IMENOVALNIK:

destabilizatorji
RODILNIK: destabilizatorjev
DAJALNIK: destabilizatorjem
TOŽILNIK: destabilizatorje
MESTNIK: pri destabilizatorjih
ORODNIK: z destabilizatorji

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

dopeka
RODILNIK: dopeke
DAJALNIK: dopeki
TOŽILNIK: dopeko
MESTNIK: pri dopeki
ORODNIK: z dopeko

kdor ali kar povzroča, da kaj ni (več) stabilno
‣ Aids je po mnenju nekaterih strokovnjakov
bolj odločen destabilizator ekonomskih,
političnih in vojaških struktur v Afriki kot
vojna sama.
‣ Nadimek destabilizator se papeža ni prijel
zgolj zaradi njegove odločne in zelo
eksplicitne politične dejavnosti proti tistim
komunističnim režimom, ki so omejevali
versko svobodo, temveč tudi zaradi njegovega
antikonformizma.

dvojina
IMENOVALNIK:

dopeki
RODILNIK: dopek
DAJALNIK: dopekama
TOŽILNIK: dopeki
MESTNIK: pri dopekah
ORODNIK: z dopekama
množina
IMENOVALNIK:

dopeke
RODILNIK: dopek
DAJALNIK: dopekam
TOŽILNIK: dopeke
MESTNIK: pri dopekah
ORODNIK: z dopekami

dopêčiSSKJ2
[dopêči] dovršni glagol (é)
OBLIKE
ednina
PRVA: dopečem
DRUGA: dopečeš
TRETJA: dopeče

peka polpečenega zamrznjenega kruha,
pekovskih izdelkov, peciva, navadno v
trgovini
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MESTNIK:

‣ Z lastno dopeko bodo vsak dan nudili vedno
svež kruh.
‣ Na podlagi dolgoletnih izkušenj dopeko
kruha prilagajamo dnevnemu povpraševanju,
zaradi česar so presežki izjemno majhni.
‣ Čas dopeke je odvisen predvsem od velikosti
izdelka. Za dopeko kruhov, težkih 500 g,
potrebujemo 20 minut, za pecivo pa od 8 do
15 minut.

ORODNIK:

množina
IMENOVALNIK:

drobižnice
RODILNIK: drobižnic
DAJALNIK: drobižnicam
TOŽILNIK: drobižnice
MESTNIK: pri drobižnicah
ORODNIK: z drobižnicami
mošnjiček, manjša torbica za nošenje,
shranjevanje denarja, zlasti kovancev
‣ Odkar imamo evro, so drobižnice spet v
modi.
‣ Da ne boste imeli težav z izgubljanjem
drobiža, vam svetujemo, da si privoščite
drobižnico iz usnja.

dopékati
[dopékati] nedovršni glagol ( )
OBLIKE
ednina
PRVA: dopekam
DRUGA: dopekaš
TRETJA: dopeka
dvojina
PRVA: dopekava
DRUGA: dopekata
TRETJA: dopekata
množina
PRVA: dopekamo
DRUGA: dopekate
TRETJA: dopekajo
DELEŽNIK NA -L: dopekal

pri drobižnicah
z drobižnicama

dŕsnikSSKJ2
[d rsnik] samostalnik moškega spola ( r)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

drsnik
RODILNIK: drsnika
DAJALNIK: drsniku
TOŽILNIK: drsnik
MESTNIK: pri drsniku
ORODNIK: z drsnikom

dopekala dopekalo

peči polpečen zamrznjen kruh, pekovske
izdelke, pecivo, navadno v trgovini
‣ Odslej uro pred zaprtjem trgovin kruha ne
bodo dopekali, ampak bodo prodajali preostali
nepakirani kruh in pekovsko pecivo po
polovični ceni.

dvojina
IMENOVALNIK:

drsnika
RODILNIK: drsnikov
DAJALNIK: drsnikoma
TOŽILNIK: drsnika
MESTNIK: pri drsnikih
ORODNIK: z drsnikoma

drobížnica
[drobížnica] samostalnik ženskega spola (ȋ)

množina
IMENOVALNIK:

drsniki
RODILNIK: drsnikov
DAJALNIK: drsnikom
TOŽILNIK: drsnike
MESTNIK: pri drsnikih
ORODNIK: z drsniki

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

drobižnica
drobižnice
DAJALNIK: drobižnici
TOŽILNIK: drobižnico
MESTNIK: pri drobižnici
ORODNIK: z drobižnico
RODILNIK:

1. element na zaslonu, zlasti za premikanje
po njem ali spreminjanje nastavitev
‣ Če je na voljo več zapisov, kot jih je mogoče
prikazati, se lahko z navpičnim drsnikom
premikamo navzgor in navzdol po seznamu.

dvojina
IMENOVALNIK:

drobižnici
drobižnic
DAJALNIK: drobižnicama
TOŽILNIK: drobižnici
RODILNIK:
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RODILNIK:

‣ Okno ima poleg osnovne barvne palete še
okno za zvezno mešanje barv in drsnik za
določanje svetlosti barve.
2. del mobilnega telefona, ki omogoča, da
izvlečemo tipkovnico
‣ Ko drsnik porinemo navzgor za približno
polovico višine telefona, se prikaže le
standardna številčna tipkovnica.
‣ Mobilnik omogoča nastavitev lastnega
menija, ki ga poljubno prilagodimo in do
katerega lahko dostopamo ob zaprtem drsniku
in odklenjeni tipkovnici.
2a) telefon, ki se uporablja na tak način
‣ Aparat je drsnik, ki za zaslonom skriva
polno tipkovnico, ohranja za dotik občutljiv
zaslon ter ima novejši, mnogo boljši
uporabniški vmesnik.
‣ Posebna značilnost, ki oba drsnika razlikuje
od ostalih mobitelov, sta dva zaslona, pri
čemer je sprednji občutljiv na dotik in služi
predvsem navigiranju skozi menije.
3. trda plastična obloga, zlasti za zaščito kolen
in komolcev pri motoristih
‣ Oblačila odlikuje kakovostno usnje ter
natančna obdelava z všito pasivno varnostjo
različnih ščitnikov in drsnikov.
‣ Odbrusili smo precej kolenskih drsnikov na
dirkališču, da vam lahko sedaj povemo, kdo je
veliki zmagovalec.

eklerjev
eklerjem
TOŽILNIK: eklerje
MESTNIK: pri eklerjih
ORODNIK: z eklerji
DAJALNIK:

pecivo podolgovate
oblike iz pečenega kuhanega testa s
kremastim nadevom in prelivom, navadno
čokoladnim
‣ Pečene eklerje vzamemo s pekača, po
dolgem razpolovimo in polovice pustimo na
mrežici, da se ohladijo.
‣ Z dresirno vrečko kremo nabrizgamo v
prerezane eklerje.
‣ Čokolado stopimo nad soparo in z njo
prelijemo ohlajene eklerje.
navadno v množini, iz gastronomije

é-knjíga
[éknjíga] samostalnik ženskega spola ( -í)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

e-knjiga
RODILNIK: e-knjige
DAJALNIK: e-knjigi
TOŽILNIK: e-knjigo
MESTNIK: pri e-knjigi
ORODNIK: z e-knjigo
dvojina
IMENOVALNIK:

e-knjigi
RODILNIK: e-knjig
DAJALNIK: e-knjigama
TOŽILNIK: e-knjigi
MESTNIK: pri e-knjigah
ORODNIK: z e-knjigama

ékler
[ékler] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

ekler
RODILNIK: eklerja
DAJALNIK: eklerju
TOŽILNIK: ekler
MESTNIK: pri eklerju
ORODNIK: z eklerjem

množina
IMENOVALNIK:

e-knjige
RODILNIK: e-knjig
DAJALNIK: e-knjigam
TOŽILNIK: e-knjige
MESTNIK: pri e-knjigah
ORODNIK: z e-knjigami

dvojina
IMENOVALNIK:

eklerja
RODILNIK: eklerjev
DAJALNIK: eklerjema
TOŽILNIK: eklerja
MESTNIK: pri eklerjih
ORODNIK: z eklerjema

knjiga v elektronski obliki, namenjena zlasti
za branje na e-bralniku ali drugih elektronskih
napravah; elektronska knjiga
‣ bralnik, čitalec e-knjig
‣ trg e-knjig
‣ Program vsebuje upravljalnik e-knjig, ki
vam omogoča enostaven pregled nad vsemi

množina
IMENOVALNIK:

eklerji
20

knjigami, ki jih imate na računalniku ali
bralniku.

sličica, ki izraža (trenutno) čustvo,
razpoloženje, zanimanje v elektronski
komunikaciji
‣ Med t. i. emodžiji (smeškoti) poiščite logotip
košarkaške žoge, oziroma koša in ga v
pogovoru pošljite izbranemu prijatelju.
‣ V paket nove korporativne identitete spadajo
tudi emodžiji kot univerzalno komunikacijsko
sredstvo sodobne generacije, s katerimi je
mogoče odlično izraziti čustva in tudi
pripovedovati zgodbe.

emódži, emoji
[emódži] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

emodži
RODILNIK: emodžija
DAJALNIK: emodžiju
TOŽILNIK: emodži
MESTNIK: pri emodžiju
ORODNIK: z emodžijem

epilátor
[epilátor] samostalnik moškega spola (ȃ)

dvojina
IMENOVALNIK:

emodžija
RODILNIK: emodžijev
DAJALNIK: emodžijema
TOŽILNIK: emodžija
MESTNIK: pri emodžijih
ORODNIK: z emodžijema

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

epilator
RODILNIK: epilatorja
DAJALNIK: epilatorju
TOŽILNIK: epilator
MESTNIK: pri epilatorju
ORODNIK: z epilatorjem

množina
IMENOVALNIK:

emodžiji
emodžijev
DAJALNIK: emodžijem
TOŽILNIK: emodžije
MESTNIK: pri emodžijih
ORODNIK: z emodžiji
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

epilatorja
RODILNIK: epilatorjev
DAJALNIK: epilatorjema
TOŽILNIK: epilatorja
MESTNIK: pri epilatorjih
ORODNIK: z epilatorjema

ednina
IMENOVALNIK:

emoji
RODILNIK: emojija
DAJALNIK: emojiju
TOŽILNIK: emoji
MESTNIK: pri emojiju
ORODNIK: z emojijem

množina
IMENOVALNIK:

epilatorji
RODILNIK: epilatorjev
DAJALNIK: epilatorjem
TOŽILNIK: epilatorje
MESTNIK: pri epilatorjih
ORODNIK: z epilatorji

dvojina
IMENOVALNIK:

emojija
RODILNIK: emojijev
DAJALNIK: emojijema
TOŽILNIK: emojija
MESTNIK: pri emojijih
ORODNIK: z emojijema

električna naprava za odstranjevanje dlak s
puljenjem
‣ Epilator izpuli dlako s korenino, zato njegov
učinek traja vsaj tri tedne.
‣ Epilatorji so najprimernejši za
odstranjevanje dlačic na nogah, rokah in celo
na bolj občutljivih mestih.
‣ Če boste dlačice na nogah odstranjevali z
epilatorjem, morajo biti dolge vsaj pol
centimetra.

množina
IMENOVALNIK:

emojiji
RODILNIK: emojijev
DAJALNIK: emojijem
TOŽILNIK: emojije
MESTNIK: pri emojijih
ORODNIK: z emojiji
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TOŽILNIK:

espadríla
[espadríla] samostalnik ženskega spola (ȋ)

fartleka
pri fartlekih
ORODNIK: s fartlekoma
MESTNIK:

OBLIKE
ednina

množina
IMENOVALNIK: fartleki

IMENOVALNIK:

espadrila
RODILNIK: espadrile
DAJALNIK: espadrili
TOŽILNIK: espadrilo
MESTNIK: pri espadrili
ORODNIK: z espadrilo

RODILNIK:

fartlekov
DAJALNIK: fartlekom
TOŽILNIK: fartleke
MESTNIK: pri fartlekih
ORODNIK: s fartleki

dvojina

tek, (hitra) hoja, gibanje sploh s
spreminjajočo se hitrostjo, intenzivnostjo
gibanja, navadno tudi spremljevalnimi vajami,
po izvoru iz Švedske
‣ Spomladi smo začeli z daljšimi
neprekinjenimi teki in različnimi oblikami
fartleka.
‣ Spremenljiva metoda – fartlek je tista, pri
kateri se na določeni razdalji poljubno
spreminja hitrost in s tem intenzivnost
plavanja.

IMENOVALNIK:

espadrili
RODILNIK: espadril
DAJALNIK: espadrilama
TOŽILNIK: espadrili
MESTNIK: pri espadrilah
ORODNIK: z espadrilama
množina
IMENOVALNIK:

espadrile
RODILNIK: espadril
DAJALNIK: espadrilam
TOŽILNIK: espadrile
MESTNIK: pri espadrilah
ORODNIK: z espadrilami

firbcati
[fírpcati] nedovršni glagol (ȋ)

poletno obuvalo z ravnim
vrvičastim podplatom in zgornjim delom iz
platna, bombaža
‣ Nosila je bombažno obleko brez rokavov in
zbledele espadrile.
‣ Izstopil je iz prijateljevega avta, oblečen v
belo in obut v espadrile.
‣ Za pomlad in poletje so za moške modni
lahki čevlji na vezalke, mokasini in tudi
espadrile.
navadno v množini

OBLIKE
ednina
PRVA: firbcam
DRUGA: firbcaš
TRETJA: firbca
dvojina
PRVA: firbcava
DRUGA: firbcata
TRETJA: firbcata
množina
PRVA: firbcamo
DRUGA: firbcate
TRETJA: firbcajo
DELEŽNIK NA -L: firbcal

fártlek
[fártlek] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina

firbcala firbcalo

1. pogovorno, ekspresivno iz radovednosti
opazovati, spremljati
‣ Promet bi lahko ob prometnih nesrečah
potekal dosti bolj gladko, če bi ljudje manj
firbcali, slikali in snemali.
‣ Ugotovila je, da je to njen otrok, ko je šla
firbcat, kaj se dogaja.
1a) pogovorno, ekspresivno iz radovednosti
vpogledovati v kaj

IMENOVALNIK: fartlek
RODILNIK:

fartleka
DAJALNIK: fartleku
TOŽILNIK: fartlek
MESTNIK: pri fartleku
ORODNIK: s fartlekom
dvojina
IMENOVALNIK: fartleka
RODILNIK:

fartlekov
DAJALNIK: fartlekoma
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‣ Delodajalec lahko iz določenih utemeljenih
razlogov vpogleda v podatke o klicih. Nima
pa pravice firbcati.

1. iz kolesarskega žargona (mestno) kolo brez
prestav in zavor ter s pedali, ki se med vožnjo
ves čas vrtijo
‣ Obstaja kakšno kolo, ki izgleda kot fixie,
ampak da ima npr. 3 prestave?
‣ Fixie nima ščitnika za ketno.
1a) kot pridevnik, iz kolesarskega žargona ki je v zvezi s
takim kolesom
‣ V ponudbi so fixie kolesa, kolesarski deli ter
polne gume.
‣ Takrat je bil močen fixie moment, bajki brez
prestav in zavor, in ker se teh pri nas ni dalo
dobiti, smo si jih sestavili kar sami.

fixie, fixi
[fíksi] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK: fixie
RODILNIK:

fixieja
DAJALNIK: fixieju
TOŽILNIK: fixie
MESTNIK: pri fixieju
ORODNIK: s fixiejem
dvojina

flash mob, flashmob
[flêš môp] samostalnik moškega spola (ȇ, ȏ)

IMENOVALNIK: fixieja
RODILNIK:

fixiejev
DAJALNIK: fixiejema
TOŽILNIK: fixieja
MESTNIK: pri fixiejih
ORODNIK: s fixiejema

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK: flash

mob
RODILNIK: flash moba
DAJALNIK: flash mobu
TOŽILNIK: flash mob
MESTNIK: pri flash mobu
ORODNIK: s flash mobom

množina
IMENOVALNIK: fixieji
RODILNIK:

fixiejev
DAJALNIK: fixiejem
TOŽILNIK: fixieje
MESTNIK: pri fixiejih
ORODNIK: s fixieji

dvojina
IMENOVALNIK: flash

moba
flash mobov
DAJALNIK: flash moboma
TOŽILNIK: flash moba
MESTNIK: pri flash mobih
ORODNIK: s flash moboma
RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK: fixi
RODILNIK:

fixija
DAJALNIK: fixiju
TOŽILNIK: fixi
MESTNIK: pri fixiju
ORODNIK: s fixijem

množina
IMENOVALNIK: flash

mobi
flash mobov
DAJALNIK: flash mobom
TOŽILNIK: flash mobe
MESTNIK: pri flash mobih
ORODNIK: s flash mobi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK: fixija
RODILNIK:

fixijev
DAJALNIK: fixijema
TOŽILNIK: fixija
MESTNIK: pri fixijih
ORODNIK: s fixijema

ednina
IMENOVALNIK: flashmob
RODILNIK:

flashmoba
flashmobu
TOŽILNIK: flashmob
MESTNIK: pri flashmobu
ORODNIK: s flashmobom
DAJALNIK:

množina
IMENOVALNIK: fixiji
RODILNIK:

fixijev
fixijem
TOŽILNIK: fixije
MESTNIK: pri fixijih
ORODNIK: s fixiji
DAJALNIK:

dvojina
IMENOVALNIK: flashmoba
RODILNIK:
DAJALNIK:
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flashmobov
flashmoboma

TOŽILNIK:

flashmoba
pri flashmobih
ORODNIK: s flashmoboma

‣ Potegnimo na dan kopalke, kratke hlače,
rožaste flipflopke in gremo na morje.
‣ 5 milijonov ton plastičnih steklenic so
spremenili v flipflopke, tekaške čevlje in
športna oblačila.

MESTNIK:

množina
IMENOVALNIK: flashmobi
RODILNIK:

flashmobov
DAJALNIK: flashmobom
TOŽILNIK: flashmobe
MESTNIK: pri flashmobih
ORODNIK: s flashmobi

folksonomíja
[folksonomíja] samostalnik ženskega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK: folksonomija

dogodek, pri katerem skupina ljudi na javnem
kraju nenapovedano izvede, uprizori kaj za
mimoidoče nepričakovanega,
presenetljivega
‣ Prvi uspešen flash mob so uprizorili pred
enim letom, ko so pešci za semaforski interval
obstali na prehodu za pešce v središču mesta.
‣ Na oratoriju smo po maši za starše pripravili
in odplesali flashmob.

RODILNIK:

folksonomije
DAJALNIK: folksonomiji
TOŽILNIK: folksonomijo
MESTNIK: pri folksonomiji
ORODNIK: s folksonomijo
dvojina
IMENOVALNIK: folksonomiji
RODILNIK:

folksonomij
DAJALNIK: folksonomijama
TOŽILNIK: folksonomiji
MESTNIK: pri folksonomijah
ORODNIK: s folksonomijama

flípflôpka
[flípflôpka] samostalnik ženskega spola (ȋ-ȏ)
OBLIKE
ednina

množina
IMENOVALNIK: folksonomije

IMENOVALNIK: flipflopka

RODILNIK:

folksonomij
folksonomijam
TOŽILNIK: folksonomije
MESTNIK: pri folksonomijah
ORODNIK: s folksonomijami

RODILNIK:

flipflopke
DAJALNIK: flipflopki
TOŽILNIK: flipflopko
MESTNIK: pri flipflopki
ORODNIK: s flipflopko

DAJALNIK:

opredeljevanje, razvrščanje spletnih vsebin
na podlagi mnenj, oznak spletnih
uporabnikov, zlasti za lažje iskanje, prikaz
relevantnih vsebin
‣ Folksonomija je na neki način nasprotje
taksonomije, torej vnaprej določene
kategorizacijske sheme, ki jo ustvari
strokovnjak.
‣ Folksonomije imajo kar nekaj dobrih
lastnosti – odražajo praktično uporabo,
posledično so kategorije bolj smiselne za
uporabnike.
‣ Prvi znanilci folksonomije so bili blogi.

dvojina
IMENOVALNIK: flipflopki
RODILNIK:

flipflopk
DAJALNIK: flipflopkama
TOŽILNIK: flipflopki
MESTNIK: pri flipflopkah
ORODNIK: s flipflopkama
množina
IMENOVALNIK: flipflopke
RODILNIK:

flipflopk
DAJALNIK: flipflopkam
TOŽILNIK: flipflopke
MESTNIK: pri flipflopkah
ORODNIK: s flipflopkami

fondantSSKJ2, fondán
[fondán] samostalnik moškega spola (ȃ)

odprto poletno obuvalo z
ravnim podplatom in dvema jermenoma, ki
se združena namestita med palec in kazalec;
japonka
navadno v množini

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK: fondant
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RODILNIK:

fondanta
fondantu
TOŽILNIK: fondant
MESTNIK: pri fondantu
ORODNIK: s fondantom

‣ Zaključili bomo s čokoladnim fondantom in
omamno dišečo kavo.
‣ Čokoladne sladice so bile izvrstne
(čokoladni fondant z vaniljevim sladoledom).

DAJALNIK:

dvojina

frúštek
[frúštək] samostalnik moškega spola (ȗ)

IMENOVALNIK: fondanta
RODILNIK:

fondantov
DAJALNIK: fondantoma
TOŽILNIK: fondanta
MESTNIK: pri fondantih
ORODNIK: s fondantoma

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK: fruštek
RODILNIK:

fruštka
fruštku
TOŽILNIK: fruštek
MESTNIK: pri fruštku
ORODNIK: s fruštkom
DAJALNIK:

množina
IMENOVALNIK: fondanti
RODILNIK:

fondantov
DAJALNIK: fondantom
TOŽILNIK: fondante
MESTNIK: pri fondantih
ORODNIK: s fondanti

dvojina
IMENOVALNIK: fruštka
RODILNIK:

fruštkov
fruštkoma
TOŽILNIK: fruštka
MESTNIK: pri fruštkih
ORODNIK: s fruštkoma
DAJALNIK:

ednina
IMENOVALNIK: fondan
RODILNIK:

fondana
DAJALNIK: fondanu
TOŽILNIK: fondan
MESTNIK: pri fondanu
ORODNIK: s fondanom

množina
IMENOVALNIK: fruštki
RODILNIK:

fruštkov
DAJALNIK: fruštkom
TOŽILNIK: fruštke
MESTNIK: pri fruštkih
ORODNIK: s fruštki

dvojina
IMENOVALNIK: fondana
RODILNIK:

fondanov
DAJALNIK: fondanoma
TOŽILNIK: fondana
MESTNIK: pri fondanih
ORODNIK: s fondanoma

zajtrk
‣ Po jutranji maši je otrokom pripravila
fruštek.
‣ Poleg brezhibnega delovanja kose je bil
zadolžen tudi za delitev s seboj prinesenega
fruštka.
pogovorno

množina
IMENOVALNIK: fondani
RODILNIK:

fondanov
DAJALNIK: fondanom
TOŽILNIK: fondane
MESTNIK: pri fondanih
ORODNIK: s fondani

frúštkati
[frúštkati] nedovršni glagol (ȗ)
OBLIKE
ednina
PRVA: fruštkam
DRUGA: fruštkaš
TRETJA: fruštka
dvojina
PRVA: fruštkava
DRUGA: fruštkata
TRETJA: fruštkata
množina
PRVA: fruštkamo

1. iz gastronomije mehka sladkorna snov za
pripravo, okraševanje sladic
‣ Za sladkorni obliv minjonov uporabljamo
beli led ali fondant.
‣ Se pravi, samo razvaljaš fondant in prekriješ
torto?
2. iz gastronomije rahla sladica iz moke, jajc,
sladkorja, masla in dodatkov, navadno s
tekočo sredico
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DRUGA:

fruštkate

DAJALNIK:

TRETJA: fruštkajo

TOŽILNIK:

DELEŽNIK NA -L:

fuknjenima
fuknjeni
MESTNIK: pri fuknjenih
ORODNIK: s fuknjenima

fruštkal fruštkala fruštkalo

zajtrkovati
‣ Meni je najlepši občutek, ko grem zjutraj po
kruh in ko na terasi v miru fruštkamo.
‣ Če je kdo pozabil fruštkat doma, ni
problema, na prijavnem mestu te je čakal
rogljič in kava po želji.
pogovorno

množina
IMENOVALNIK: fuknjene
RODILNIK:

fuknjenih
DAJALNIK: fuknjenim
TOŽILNIK: fuknjene
MESTNIK: pri fuknjenih
ORODNIK: s fuknjenimi

fúknjen
[fúknjen] pridevnik (ȗ)

srednji spol
ednina

OBLIKE

IMENOVALNIK: fuknjeno

moški spol

RODILNIK:

fuknjenega
DAJALNIK: fuknjenemu
TOŽILNIK: fuknjeno
MESTNIK: pri fuknjenem
ORODNIK: s fuknjenim

ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

fuknjen
IMENOVALNIK (določno): fuknjeni
RODILNIK: fuknjenega
DAJALNIK: fuknjenemu
TOŽILNIK (nedoločno): fuknjen
TOŽILNIK (določno): fuknjeni
TOŽILNIK (živostno): fuknjenega
MESTNIK: pri fuknjenem
ORODNIK: s fuknjenim

dvojina
IMENOVALNIK: fuknjeni
RODILNIK:

fuknjenih
DAJALNIK: fuknjenima
TOŽILNIK: fuknjeni
MESTNIK: pri fuknjenih
ORODNIK: s fuknjenima

dvojina
IMENOVALNIK: fuknjena

množina

RODILNIK:

fuknjenih
DAJALNIK: fuknjenima
TOŽILNIK: fuknjena
MESTNIK: pri fuknjenih
ORODNIK: s fuknjenima

IMENOVALNIK: fuknjena
RODILNIK:

fuknjenih
DAJALNIK: fuknjenim
TOŽILNIK: fuknjena
MESTNIK: pri fuknjenih
ORODNIK: s fuknjenimi

množina
IMENOVALNIK: fuknjeni

1. vulgarno ki ni sposoben dojemati,
poglobljeno razmišljati in se odzivati, delovati
preudarno, razumno ali daje tak vtis; trčen,
zmešan
‣ To še vedno drži in kot kaže, tudi deluje.
Fuknjen folk pa na te stvari naseda.
‣ Eni ste resno fuknjeni. Me kar malo zvije, ko
pomislim, kakšen trop nekritične slinaste
drhali imam za sonarodnjake.
1a) vulgarno ki kaže, izraža odsotnost take
sposobnosti
‣ Tako fuknjene stvari, ki jih berem na tem
forumu, se mi nikoli ne sanjajo.
‣ Vlivajo jim tisti fuknjeni pozitivni odnos, da
je dovoljeno vsakega psa pobožati brez
dovoljenja lastnika.

RODILNIK:

fuknjenih
DAJALNIK: fuknjenim
TOŽILNIK: fuknjene
MESTNIK: pri fuknjenih
ORODNIK: s fuknjenimi
ženski spol
ednina
IMENOVALNIK: fuknjena
RODILNIK:

fuknjene
DAJALNIK: fuknjeni
TOŽILNIK: fuknjeno
MESTNIK: pri fuknjeni
ORODNIK: s fuknjeno
dvojina
IMENOVALNIK: fuknjeni
RODILNIK:

fuknjenih
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fúsnóta
[fúsnóta] samostalnik ženskega spola (ȗ- )

2. vulgarno ki pri kom vzbuja izrazito negativna,
sovražna občutja, odpor
‣ Vprašam ga, kdaj bodo nehali s to fuknjeno
vojno.
2a) vulgarno ki pri kom vzbuja negativna
občutja, navadno zaradi mnenja, da se mu
pripisuje večji pomen, vrednost, kot jo ima
‣ Mater, zdaj bodo pa že za vsako stvar krive
te fuknjene plastične vrečke.
‣ Naše življenje je polno fuknjenih simbolov,
z njimi se nam ni potrebno trapiti še pri
branju.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK: fusnota
RODILNIK:

fusnote
DAJALNIK: fusnoti
TOŽILNIK: fusnoto
MESTNIK: pri fusnoti
ORODNIK: s fusnoto
dvojina
IMENOVALNIK: fusnoti
RODILNIK:

fusnot
DAJALNIK: fusnotama
TOŽILNIK: fusnoti
MESTNIK: pri fusnotah
ORODNIK: s fusnotama

fully
[fȗli] samostalnik moškega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina

množina

IMENOVALNIK: fully

IMENOVALNIK: fusnote

RODILNIK:

fullyja
DAJALNIK: fullyju
TOŽILNIK: fully
MESTNIK: pri fullyju
ORODNIK: s fullyjem

RODILNIK:

fusnot
DAJALNIK: fusnotam
TOŽILNIK: fusnote
MESTNIK: pri fusnotah
ORODNIK: s fusnotami

dvojina
IMENOVALNIK: fullyja

1. pogovorno krajše besedilo pod črto na dnu
strani, navadno z dopolnilno, manj
pomembno vsebino
‣ V besedilu bo vidna samo številka, spodaj pa
cela fusnota.
‣ Skoraj dvesto strani opomb, referenc,
seznamov in bibliografij se sočasno preliva
skozi fusnote.
1a) pogovorno, ekspresivno dopolnilna, manj
pomembna ali namenoma manj poudarjena
informacija sploh
‣ Povedo, da bodo dopustovali v prelepem
domačem okolju in morebiti šele v fusnoti, da
bodo šli še tudi malo v tujino.
2. pogovorno, ekspresivno lik, oseba brez večjega
pomena, izraza, vrednosti
‣ Vsi liki so le brezizrazne fusnote, napol
karikature, ki jih komaj razumeš.
‣ Ni se premaknil med fusnote. Ostal je na
prvi strani, še več – premaknil se je na
naslovnice.

RODILNIK:

fullyjev
fullyjema
TOŽILNIK: fullyja
MESTNIK: pri fullyjih
ORODNIK: s fullyjema
DAJALNIK:

množina
IMENOVALNIK: fullyji
RODILNIK:

fullyjev
fullyjem
TOŽILNIK: fullyje
MESTNIK: pri fullyjih
ORODNIK: s fullyji
DAJALNIK:

kolo, zlasti gorsko, z
vzmetenjem na obeh kolesih
‣ Predlagam, da se ozreš za kakšnim dobrim
rabljenim fullyjem.
‣ Za kolesarjenje se priporoča trdak z
amortizerjem le spredaj, saj s fullyjem, ki je
sicer udoben, izgubiš precej časa.
iz kolesarskega žargona
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gájžla
[gájžla] samostalnik ženskega spola (ȃ)

‣ Gremo naprej, kljub porazom je še vedno
volja do zmage ... na koncu bo gajžla počila.

OBLIKE
ednina

geek, gík
[gík] samostalnik moškega spola (ȋ)

IMENOVALNIK:

gajžla
RODILNIK: gajžle
DAJALNIK: gajžli
TOŽILNIK: gajžlo
MESTNIK: pri gajžli
ORODNIK: z gajžlo

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

geek
RODILNIK: geeka
DAJALNIK: geeku
TOŽILNIK: geeka
MESTNIK: pri geeku
ORODNIK: z geekom

dvojina
IMENOVALNIK:

gajžli
RODILNIK: gajžel
DAJALNIK: gajžlama
TOŽILNIK: gajžli
MESTNIK: pri gajžlah
ORODNIK: z gajžlama

dvojina
IMENOVALNIK:

geeka
RODILNIK: geekov
DAJALNIK: geekoma
TOŽILNIK: geeka
MESTNIK: pri geekih
ORODNIK: z geekoma

množina
IMENOVALNIK:

gajžle
RODILNIK: gajžel
DAJALNIK: gajžlam
TOŽILNIK: gajžle
MESTNIK: pri gajžlah
ORODNIK: z gajžlami

množina
IMENOVALNIK:

geeki
geekov
DAJALNIK: geekom
TOŽILNIK: geeke
MESTNIK: pri geekih
ORODNIK: z geeki
RODILNIK:

1. pogovorno pripomoček za udarjanje, zlasti bič
za živino
‣ Zaklel je, udaril z gajžlo, konji pa so hitro
potegnili.
‣ Zaradi nevarnosti, da bi učitelj učenca
poškodoval, so prepovedali uporabljati
volovsko bikovko, palico oziroma gajžlo in
bič.
2. pogovorno, ekspresivno prisila, nasilje, ki
zagotavlja poslušnost ali spodbuja k delu,
dejavnosti
‣ Morda smo pa res hlapci po naravi in rabimo
gajžlo nad glavo.
‣ Nič visok ni bil, nikoli ni dovolil, da bi kdo z
gajžlo stal za delavci.

ednina
IMENOVALNIK:

gik
RODILNIK: gika
DAJALNIK: giku
TOŽILNIK: gika
MESTNIK: pri giku
ORODNIK: z gikom
dvojina
IMENOVALNIK:

gika
RODILNIK: gikov
DAJALNIK: gikoma
TOŽILNIK: gika
MESTNIK: pri gikih
ORODNIK: z gikoma

FRAZEOLOŠKE ZVEZE

množina

pogovorno na koncu gajžla poči

IMENOVALNIK:

giki
RODILNIK: gikov
DAJALNIK: gikom
TOŽILNIK: gike
MESTNIK: pri gikih
ORODNIK: z giki

izraža, da tudi ob veliki (telesni) moči naporov
ni mogoče prenašati v nedogled; izraža, da je
kljub zelo veliki trdoživosti nasprotnika
mogoče zmagati
‣ Zdaj on popušča in jaz navijam. Trmast je
skoraj toliko kot jaz. »Na koncu gajžla poči«,
pomislim, a čas zmagoslavja je še daleč.
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‣ Zvrnil je še en gemišt in med pestro debato
zapustil druščino.
‣ Prav zaradi domačega vina jim je dobrodošla
mineralna voda, brez katere ni pravega
gemišta.
2. pogovorno, ekspresivno mešanica
‣ Pred desetletji je neki romunski filozof
zapisal, da prihaja obdobje dviga slovanskih
narodov v splošen svetovni kulturni gemišt.
‣ Jedli smo matevža, pa je ata večkrat udaril
po mizi, namreč danes je pa lahko sam
krompir brez fižola, dovolj mu je bilo tistega
gemišta!

1. navdušenec, strokovnjak za določeno
strokovno ali interesno področje, zlasti
računalništvo
‣ igričarski, računalniški geek
‣ Vsem geekom ponujajo 250
GB velik prenosni disk, na katerem se nahaja
zbirka vseh njihovih izdanih revij.
‣ Kakšen geek moraš biti, da svoje življenje
posvetiš proučevanju parjenja nekih čudnih
miniaturnih žuželk?
1a) kot pridevnik ki je v zvezi s takimi navdušenci,
strokovnjaki
‣ Ne sekiraj se za mnenja teh geek
programerjev. Če ti programiranje ne diši,
izberi tako smer, kjer je pač čim manj
programiranja.
‣ Igričarski velikan je na letošnjem, že
tradicionalnem, geek zborovanju objavil prve
informacije o prihajajoči videoigri.

geocaching
[géokêšink], [džíokêšink] samostalnik moškega
spola ( -ȇ; ȋ-ȇ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

geocaching
geocachinga
DAJALNIK: geocachingu
TOŽILNIK: geocaching
MESTNIK: pri geocachingu
ORODNIK: z geocachingom
RODILNIK:

gemíšt
[gemíšt] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

gemišt
RODILNIK: gemišta
DAJALNIK: gemištu
TOŽILNIK: gemišt
MESTNIK: pri gemištu
ORODNIK: z gemištom

dvojina
IMENOVALNIK:

geocachinga
geocachingov
DAJALNIK: geocachingoma
TOŽILNIK: geocachinga
MESTNIK: pri geocachingih
ORODNIK: z geocachingoma
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

gemišta
RODILNIK: gemištov
DAJALNIK: gemištoma
TOŽILNIK: gemišta
MESTNIK: pri gemištih
ORODNIK: z gemištoma

množina
IMENOVALNIK:

geocachingi
RODILNIK: geocachingov
DAJALNIK: geocachingom
TOŽILNIK: geocachinge
MESTNIK: pri geocachingih
ORODNIK: z geocachingi

množina
IMENOVALNIK:

gemišti
RODILNIK: gemištov
DAJALNIK: gemištom
TOŽILNIK: gemište
MESTNIK: pri gemištih
ORODNIK: z gemišti

1. igra, pri kateri se s pomočjo digitalne
navigacijske naprave išče nagrada, skrita na
mestu, ki ga prikazuje aplikacija; geolov
‣ Priložnost imaš spoznati geocaching, kjer ob
dobri rekreaciji v naravi, skupaj s spretnimi
rokami in seveda delovanju GPS naprave,
doživiš nepozabno.
‣ Če bi želeli več časa preživeti zunaj in se še
zadnjič, preden zapade sneg, nadihati

1. pogovorno pijača iz vina, razredčenega z
gazirano ali negazirano vodo; brizganec
‣ Pili nismo drugega kot bevando ali gemišt.
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ORODNIK:

jesenskega gozdnega zraka, je geocaching
gotovo prava igra za vašo družino.
1a) kot pridevnik ki je v zvezi s to igro
‣ Obisk je lahko še bolj vznemirljiv in poučen,
če znamenitost obiščete z napravo GPS, saj se
v hiši nahajata kar dva geocaching zaklada.

z geolovcem

dvojina
IMENOVALNIK:

geolovca
RODILNIK: geolovcev
DAJALNIK: geolovcema
TOŽILNIK: geolovca
MESTNIK: pri geolovcih
ORODNIK: z geolovcema

géolòv
[géolò ] samostalnik moškega spola ( -ȍ)

množina
IMENOVALNIK:

geolovci
RODILNIK: geolovcev
DAJALNIK: geolovcem
TOŽILNIK: geolovce
MESTNIK: pri geolovcih
ORODNIK: z geolovci

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

geolov
geolova
DAJALNIK: geolovu
TOŽILNIK: geolov
MESTNIK: pri geolovu
ORODNIK: z geolovom
RODILNIK:

kdor sodeluje v igri, pri kateri se s pomočjo
digitalne navigacijske naprave išče nagrada,
skrita na mestu, ki ga prikazuje aplikacija
‣ Pred vrnitvijo smo pod slapom skrili zaklad,
za katerega upamo, da bo v to lepo dolino
privabil še kakšnega geolovca več.
‣ Ob pripravi in uživanju zajtrka uspemo
razviti debato o športnih aktivnostih in izkaže
se, da sta tudi onadva zagrizena geolovca.

dvojina
IMENOVALNIK:

geolova
RODILNIK: geolovov
DAJALNIK: geolovoma
TOŽILNIK: geolova
MESTNIK: pri geolovih
ORODNIK: z geolovoma
množina
IMENOVALNIK:

geolovi
RODILNIK: geolovov
DAJALNIK: geolovom
TOŽILNIK: geolove
MESTNIK: pri geolovih
ORODNIK: z geolovi

géolôvka
[géolô ka] samostalnik ženskega spola ( -ó)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

geolovka
RODILNIK: geolovke
DAJALNIK: geolovki
TOŽILNIK: geolovko
MESTNIK: pri geolovki
ORODNIK: z geolovko

igra, pri kateri se s pomočjo digitalne
navigacijske naprave išče nagrada, skrita na
mestu, ki ga prikazuje aplikacija; geocaching
‣ V bližini koče bo skril gorske zaklade in
organiziral geolov za otroke.
‣ Za geolov se primerno obleci, s seboj vzemi
svetilko in kuli.
‣ Pohod si včasih popestrimo z geolovom.

dvojina
IMENOVALNIK:

geolovki
geolovk
DAJALNIK: geolovkama
TOŽILNIK: geolovki
MESTNIK: pri geolovkah
ORODNIK: z geolovkama
RODILNIK:

géolôvec
[géolôvəc] samostalnik moškega spola ( -ó)

množina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

geolovke
geolovk
DAJALNIK: geolovkam
TOŽILNIK: geolovke
MESTNIK: pri geolovkah
ORODNIK: z geolovkami
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

geolovec
RODILNIK: geolovca
DAJALNIK: geolovcu
TOŽILNIK: geolovec
MESTNIK: pri geolovcu
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RODILNIK:

gladiatork
gladiatorkama
TOŽILNIK: gladiatorki
MESTNIK: pri gladiatorkah
ORODNIK: z gladiatorkama

ženska, ki sodeluje v igri, pri kateri se s
pomočjo digitalne navigacijske naprave išče
nagrada, skrita na mestu, ki ga prikazuje
aplikacija
‣ Več je bilo geolovcev in geolovk, ki so bili
tako ali drugače vpleteni v pripravo in
organizacijo.
‣ Sledila so vprašanja o nekaterih bližnjih
zakladih in dogovori o njihovem obisku.
Predvsem pa spoznavanje nekaterih mlajših
geolovcev in geolovk.

DAJALNIK:

množina
IMENOVALNIK:

gladiatorke
RODILNIK: gladiatork
DAJALNIK: gladiatorkam
TOŽILNIK: gladiatorke
MESTNIK: pri gladiatorkah
ORODNIK: z gladiatorkami
1. navadno v množini poletno obuvalo, zlasti
žensko, z več jermeni, ki sega čez gleženj
‣ Poleti najraje obujem natikače ali pa
gladiatorke.
‣ Opravo je kombinirala s črnimi
gladiatorkami in velikimi očali.
‣ Dekleta se po pisti lahkotno sprehajajo z
gladiatorkami, ki segajo vse do meč, in
valovitimi tunikami z različnimi rožastimi
vzorci.
2. nekdaj ženska, ki se je borila v rimski areni
‣ Nastopile bodo v vlogi rimskih gladiatork.
‣ Kako je gladiatorka umrla, ni mogoče reči.
Ženske borke so se morale boriti z levi,
volkovi in divjimi prašiči ali pa proti
izkušenim gladiatorjem.
3. ekspresivno ženska, ki se za kaj zagrizeno bori,
tekmuje
‣ Če si gladiatorka v sodni dvorani, se moraš
neprestano truditi, da v svojih strankah
spodbujaš željo po spopadu.
‣ Teniške gladiatorke nimamo časa ne za
veselje ne za žalost.

ghee
[gí] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

ghee
RODILNIK: gheeja
DAJALNIK: gheeju
TOŽILNIK: ghee
MESTNIK: pri gheeju
ORODNIK: z gheejem
maščoba, pridobljena s počasnim vretjem
masla, ki se izvorno uporablja zlasti v indijski
kuhinji
‣ Ghee, očiščeno maslo, je zelo pomembno
živilo v ajurvedski prehrani, ker vzpodbuja
prebavo in zaokroži okus jedi.
‣ V ponvi segrejte ghee, dodajte kardamom,
zdrobljen sečuanski poper in na kockice
narezan ananas.
‣ Med maščobami je zelo cenjen ghee –
prečiščeno maslo, ki je primerno za
pripravljanje jedi na visokih temperaturah in
ima okus po oreških.

glíh
[glíh] členek (ȋ)
1. pogovorno ravno, prav
‣ Nimam glih kakšne blazne izbire.
‣ Po televiziji sicer govorijo, da se
razorožujejo, v resnici pa je glih obratno.
‣ Čeprav je vse skorumpirano in moja ekipa
manipulira in krade v prvi vrsti, pa to vsi
delajo, zakaj bi se glih jaz izpostavljal.
2. povedkovnik, pogovorno enak, zlasti v slabem
smislu
‣ Vsi ste glih, ne, vi, ki podtikate, ste slabši.

gladiátorka
[gladijátorka] samostalnik ženskega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

gladiatorka
RODILNIK: gladiatorke
DAJALNIK: gladiatorki
TOŽILNIK: gladiatorko
MESTNIK: pri gladiatorki
ORODNIK: z gladiatorko
dvojina
IMENOVALNIK:

gladiatorki
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DAJALNIK:

glokalnima
glokalni
MESTNIK: pri glokalnih
ORODNIK: z glokalnima

FRAZEOLOŠKE ZVEZE

TOŽILNIK:

pogovorno glih za glih

takó, da je razlika med (nasprotnimi) možnimi
razpleti, rezultati dejanja izjemno majhna;
komaj, komajda
‣ Čisto na vsaki tekmi se ven zmaže ... in to
glih za glih.
‣ Mogoče bo katera stranka od koalicije toliko
srečna, da bo glih za glih prišla v parlament.

množina
IMENOVALNIK:

glokalne
RODILNIK: glokalnih
DAJALNIK: glokalnim
TOŽILNIK: glokalne
MESTNIK: pri glokalnih
ORODNIK: z glokalnimi

glokálen
[glokálən] pridevnik (ȃ)

srednji spol
ednina

OBLIKE

IMENOVALNIK:

glokalno
RODILNIK: glokalnega
DAJALNIK: glokalnemu
TOŽILNIK: glokalno
MESTNIK: pri glokalnem
ORODNIK: z glokalnim

moški spol
ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

glokalen
IMENOVALNIK (določno): glokalni
RODILNIK: glokalnega
DAJALNIK: glokalnemu
TOŽILNIK (nedoločno): glokalen
TOŽILNIK (določno): glokalni
TOŽILNIK (živostno): glokalnega
MESTNIK: pri glokalnem
ORODNIK: z glokalnim

dvojina
IMENOVALNIK:

glokalni
RODILNIK: glokalnih
DAJALNIK: glokalnima
TOŽILNIK: glokalni
MESTNIK: pri glokalnih
ORODNIK: z glokalnima

dvojina
IMENOVALNIK:

množina

glokalna
glokalnih
DAJALNIK: glokalnima
TOŽILNIK: glokalna
MESTNIK: pri glokalnih
ORODNIK: z glokalnima
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

glokalna
glokalnih
DAJALNIK: glokalnim
TOŽILNIK: glokalna
MESTNIK: pri glokalnih
ORODNIK: z glokalnimi
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

glokalni
RODILNIK: glokalnih
DAJALNIK: glokalnim
TOŽILNIK: glokalne
MESTNIK: pri glokalnih
ORODNIK: z glokalnimi

ki je hkrati globalen in lokalen
‣ Z zglednim glokalnim pristopom aktivirajo
lokalne skupnosti, da seznanijo ljudi o
potrebah njihove skupnosti.
‣ Razpravo o novinarski avtonomiji
postavljamo v okvir sodobne glokalne krize
novinarstva.
‣ Tisti, ki želi dolgoročno preživeti, mora
razmišljati strateško in biti glokalen.

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

glokalna
RODILNIK: glokalne
DAJALNIK: glokalni
TOŽILNIK: glokalno
MESTNIK: pri glokalni
ORODNIK: z glokalno
dvojina
IMENOVALNIK:

glokalni
RODILNIK: glokalnih
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glokálno
[glokálno] prislov (ȃ)
hkrati globalno in lokalno
‣ Glokalno pomeni, da se gleda na probleme z
globalne perspektive, deluje (nakupuje,
zaposluje) pa se lokalno.
‣ Misli globalno, deluj lokalno, živi glokalno.

grábljiceSSKJ2
[grábljice] samostalnik ženskega spola (á)
OBLIKE
množina
IMENOVALNIK:

grabljice
RODILNIK: grabljic
DAJALNIK: grabljicam
TOŽILNIK: grabljice
MESTNIK: pri grabljicah
ORODNIK: z grabljicami

gmàh
[gmàh] samostalnik moškega spola (ȁ)
OBLIKE
ednina

nelatinična, zlasti cirilična
pisava ali jezik, ki se zapisuje v taki pisavi
‣ Bodi pošten, pa še to napiši, da če vseh tistih
ne bi bilo, bi se ti danes v grabljicah
podpisoval!
‣ V čistokrvni tankovski simulaciji lahko
naokoli drvimo v konzervah ruskega porekla
in kolnemo v grabljicah.
pogovorno, ekspresivno

IMENOVALNIK:

gmah
RODILNIK: gmaha
DAJALNIK: gmahu
TOŽILNIK: gmah
MESTNIK: pri gmahu
ORODNIK: z gmahom
1. povedkovnik, narečno osrednjeslovensko stanje brez
prepirov, sporov, nereda; mir
‣ Daj že tisto sliko, da bo gmah.
‣ Živeti hočem do svoje smrti svoboden in ne
pod nikogaršnjo diktaturo, pa če prav ne
bogat, samo da bo gmah, pa bo že kako.
1a) narečno osrednjeslovensko stanje brez hrupa,
ropota, vznemirjenj; mir
‣ Okoli Vitranca je bilo strašno fletno, ko je
bil tak gmah.
2. kot medmet, narečno osrednjeslovensko uporablja se,
ko kdo koga želi pozvati, naj ne dela hrupa,
ropota, nereda; mir
‣ Vidva tam, gmah, dovolj imamo!

grélček
[grélčək] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

grelček
RODILNIK: grelčka
DAJALNIK: grelčku
TOŽILNIK: grelček
MESTNIK: pri grelčku
ORODNIK: z grelčkom
dvojina
IMENOVALNIK:

grelčka
RODILNIK: grelčkov
DAJALNIK: grelčkoma
TOŽILNIK: grelčka
MESTNIK: pri grelčkih
ORODNIK: z grelčkoma

FRAZEOLOŠKE ZVEZE
narečno osrednjeslovensko dati (komu) gmah
narečno osrednjeslovensko pustiti (koga) pri gmah(u)

množina

nehati vznemirjati koga z izzivanjem,
neredom, hrupom
‣ Naj mu že dajo gmah.
‣ Kot je videti, še ne bo dal gmaha in bo
glodal glodal, ampak končalo se ne bo v
njegovo korist, ampak škodo.
‣ Mene pri gmah pusti! Jaz sem bila z njim,
ko ni še nič imel.

IMENOVALNIK:

grelčki
RODILNIK: grelčkov
DAJALNIK: grelčkom
TOŽILNIK: grelčke
MESTNIK: pri grelčkih
ORODNIK: z grelčki
1. navadno v množini, ekspresivno ovoj, navadno
pleten, za gretje dela telesa, zlasti zapestja in
dlani brez prstov ali vratu
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DAJALNIK:

‣ Če nam ni več za rokavice, pridejo prav
grelčki. Ker so iz 100 % volne, so prijetno
topli in lepo grejejo roke.
‣ Zraven kape se lepo podajo različni šali in
grelčki, zato pobrskajte tudi po ostali
ponudbi.
1a) ekspresivno tak ovoj za zaščito mobilnega
telefona
‣ O, kako hudi grelčki za mobi!

haremkam
haremke
MESTNIK: pri haremkah
ORODNIK: s haremkami
TOŽILNIK:

širše hlače, ki so v koraku spuščene in
navadno stisnjene pri gležnjih; aladinka
‣ Oblečena je v kratko jaknico v kombinaciji s
haremkami in robustnimi škornji.
‣ Navdušena sem nad haremkami, ki so
udobne.

grizáloSSKJ2
[grizálo] samostalnik srednjega spola (á)

hashtag, hêšteg
[hêštek] samostalnik moškega spola (ȇ)

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

grizalo
RODILNIK: grizala
DAJALNIK: grizalu
TOŽILNIK: grizalo
MESTNIK: pri grizalu
ORODNIK: z grizalom

IMENOVALNIK:

hashtag
hashtaga
DAJALNIK: hashtagu
TOŽILNIK: hashtag
MESTNIK: pri hashtagu
ORODNIK: s hashtagom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

grizali
RODILNIK: grizal
DAJALNIK: grizaloma
TOŽILNIK: grizali
MESTNIK: pri grizalih
ORODNIK: z grizaloma

dvojina
IMENOVALNIK:

hashtaga
RODILNIK: hashtagov
DAJALNIK: hashtagoma
TOŽILNIK: hashtaga
MESTNIK: pri hashtagih
ORODNIK: s hashtagoma

množina
IMENOVALNIK:

grizala
grizal
DAJALNIK: grizalom
TOŽILNIK: grizala
MESTNIK: pri grizalih
ORODNIK: z grizali

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

hashtagi
RODILNIK: hashtagov
DAJALNIK: hashtagom
TOŽILNIK: hashtage
MESTNIK: pri hashtagih
ORODNIK: s hashtagi

plastičen ali gumijast pripomoček za grizenje,
zlasti ob rasti prvih zob
‣ Ropotuljica se lahko hitro spremeni tudi v
priročno grizalo.
‣ Otrok se lahko zamoti z grizljanjem
različnih plastičnih ali gumijastih grizal, saj z
drgnjenjem za kratek čas odpravi boleči
občutek.

ednina
IMENOVALNIK:

hešteg
RODILNIK: heštega
DAJALNIK: heštegu
TOŽILNIK: hešteg
MESTNIK: pri heštegu
ORODNIK: s heštegom
dvojina
IMENOVALNIK:

heštega
RODILNIK: heštegov
DAJALNIK: heštegoma
TOŽILNIK: heštega
MESTNIK: pri heštegih
ORODNIK: s heštegoma

háremke
[háremke] množinski samostalnik ženskega spola (á)
OBLIKE
množina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

haremke
haremk
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množina

1a) pogovorno, ekspresivno kdor česa izrazito ne

IMENOVALNIK:

heštegi
RODILNIK: heštegov
DAJALNIK: heštegom
TOŽILNIK: heštege
MESTNIK: pri heštegih
ORODNIK: s heštegi

mara sploh
‣ Sedaj ste že vsaj 2 leti prišli na račun hejterji
zime in snega.
‣ Čisto vsaka reč ima hejterje, pa če je še tako
fantastična.
hêjterka
[hêjterka] samostalnik ženskega spola (ē)

oznaka lojtra [#] skupaj z vsaj eno ključno
besedo takoj za njo, ki na družbenih omrežjih
služi zlasti za označevanje, razvrščanje vsebin
po temi; ključnik
‣ Hashtag omogoča preprosto uporabo
kategorij za sporočila.
‣ Ob vsaki objavi vpišite čim več hashtagov,
ki se dotikajo vaše panoge.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

hejterka
RODILNIK: hejterke
DAJALNIK: hejterki
TOŽILNIK: hejterko
MESTNIK: pri hejterki
ORODNIK: s hejterko

hêjter
[hêjter] samostalnik moškega spola (ē)

dvojina
IMENOVALNIK:

hejterki
RODILNIK: hejterk
DAJALNIK: hejterkama
TOŽILNIK: hejterki
MESTNIK: pri hejterkah
ORODNIK: s hejterkama

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

hejter
RODILNIK: hejterja
DAJALNIK: hejterju
TOŽILNIK: hejterja
MESTNIK: pri hejterju
ORODNIK: s hejterjem

množina
IMENOVALNIK:

hejterke
RODILNIK: hejterk
DAJALNIK: hejterkam
TOŽILNIK: hejterke
MESTNIK: pri hejterkah
ORODNIK: s hejterkami

dvojina
IMENOVALNIK:

hejterja
RODILNIK: hejterjev
DAJALNIK: hejterjema
TOŽILNIK: hejterja
MESTNIK: pri hejterjih
ORODNIK: s hejterjema

1. pogovorno, slabšalno ženska, ki čuti do koga,
česa znanega odpor, veliko nenaklonjenost, ki
ju izraža zlasti na družbenih omrežjih
‣ Pred enim letom mi je hejterka rekla, da je ta
pevec en kreten.
1a) pogovorno, ekspresivno ženska, ki česa izrazito
ne mara sploh
‣ Kaj si hejterka. Tisti, ki trpimo poleti,
moramo pozimi priti na svoj račun.

množina
IMENOVALNIK:

hejterji
RODILNIK: hejterjev
DAJALNIK: hejterjem
TOŽILNIK: hejterje
MESTNIK: pri hejterjih
ORODNIK: s hejterji
1. pogovorno, slabšalno kdor čuti do koga, česa
znanega odpor, veliko nenaklonjenost, ki ju
izraža zlasti na družbenih omrežjih
‣ Odločila se je, da bo z novim spotom in
komadom vsem hejterjem pokazala sredinec.
‣ No dajte, hejterji, požrite svoj ponos in ji
čestitajte.

héksenšús
[héksenšús] samostalnik moškega spola ( -ȗ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

heksenšus
RODILNIK: heksenšusa
DAJALNIK: heksenšusu
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TOŽILNIK:

množina

heksenšus
pri heksenšusu
ORODNIK: s heksenšusom
MESTNIK:

IMENOVALNIK:

hipsterji
RODILNIK: hipsterjev
DAJALNIK: hipsterjem
TOŽILNIK: hipsterje
MESTNIK: pri hipsterjih
ORODNIK: s hipsterji

dvojina
IMENOVALNIK:

heksenšusa
heksenšusov
DAJALNIK: heksenšusoma
TOŽILNIK: heksenšusa
MESTNIK: pri heksenšusih
ORODNIK: s heksenšusoma
RODILNIK:

1. pripadnik urbane subkulture z izstopajočo
mešanico starinskega in inovativnega sloga
ter kritičnim, rahlo ciničnim odnosom do
sveta
‣ Hipsterji o sebi radi mislijo, da so izredno
kreativni, inteligentni in šaljivi.
‣ Člane skupine bi lahko zlahka, vsaj po
videzu, uvrstili med hipsterje.
‣ »Žlahtna« rabljena oblačila so dobila
nalepko vintage in so izredno priljubljena med
hipsterji.
1a) kot pridevnik ki je v zvezi pripadniki te
subkulture ali nanje spominja
‣ Z vračanjem retro pohištva v stanovanjih in
hipster sloga oblačenja postajajo vse bolj
priljubljene tudi nekdanje oblike zapisa
glasbe.

množina
IMENOVALNIK:

heksenšusi
heksenšusov
DAJALNIK: heksenšusom
TOŽILNIK: heksenšuse
MESTNIK: pri heksenšusih
ORODNIK: s heksenšusi
RODILNIK:

nenadna ostra bolečina v hrbtenici,
zlasti v predelu vratu, navadno zaradi zdrsa
medvretenčne ploščice
‣ Od silnih naporov zadnjih dni ga je v tilnik
usekal tak heksenšus, da je dobil ovratno
opornico.
‣ Večinoma se togost vratu, ki ji po domače
pravimo heksenšus, pojavi iznenada,
največkrat zjutraj, ko vstanemo.
‣ Za heksenšus so odgovorni intervetebralni
diski, ki v kritičnem trenutku namesto
blaženja sil med vretenci raje zdrsnejo in
pritisnejo na živec.
pogovorno

hípsterka
[hípsterka] samostalnik ženskega spola (í)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

hipsterka
hipsterke
DAJALNIK: hipsterki
TOŽILNIK: hipsterko
MESTNIK: pri hipsterki
ORODNIK: s hipsterko
RODILNIK:

hípster
[hípster] samostalnik moškega spola (í)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

hipster
RODILNIK: hipsterja
DAJALNIK: hipsterju
TOŽILNIK: hipsterja
MESTNIK: pri hipsterju
ORODNIK: s hipsterjem

dvojina
IMENOVALNIK:

hipsterki
hipsterk
DAJALNIK: hipsterkama
TOŽILNIK: hipsterki
MESTNIK: pri hipsterkah
ORODNIK: s hipsterkama
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

hipsterja
RODILNIK: hipsterjev
DAJALNIK: hipsterjema
TOŽILNIK: hipsterja
MESTNIK: pri hipsterjih
ORODNIK: s hipsterjema

množina
IMENOVALNIK:

hipsterke
RODILNIK: hipsterk
DAJALNIK: hipsterkam
TOŽILNIK: hipsterke
MESTNIK: pri hipsterkah
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ORODNIK:

IMENOVALNIK:

s hipsterkami

hipsterski
hipsterskih
DAJALNIK: hipsterskima
TOŽILNIK: hipsterski
MESTNIK: pri hipsterskih
ORODNIK: s hipsterskima
RODILNIK:

pripadnica urbane subkulture z izstopajočo
mešanico starinskega in inovativnega sloga
ter kritičnim, rahlo ciničnim odnosom do
sveta
‣ Visoke pete med hipsterkami niso
priljubljene, vendar jih nekatere vseeno
nosijo, čeprav imajo raje babičine škornje in
ljubke sandale.
‣ Ne pravim, da sem hipsterka. Oblačim se po
svoje, saj menim, da oblačila niso merila
inteligentnosti ter ne kažejo ravni
razgledanosti.

množina
IMENOVALNIK:

hipsterske
RODILNIK: hipsterskih
DAJALNIK: hipsterskim
TOŽILNIK: hipsterske
MESTNIK: pri hipsterskih
ORODNIK: s hipsterskimi
srednji spol
ednina

hípsterski
[hípsterski] pridevnik (í)

IMENOVALNIK:

hipstersko
hipsterskega
DAJALNIK: hipsterskemu
TOŽILNIK: hipstersko
MESTNIK: pri hipsterskem
ORODNIK: s hipsterskim
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

hipsterski
RODILNIK: hipsterskega
DAJALNIK: hipsterskemu
TOŽILNIK: hipsterski
TOŽILNIK (živostno): hipsterskega
MESTNIK: pri hipsterskem
ORODNIK: s hipsterskim

dvojina
IMENOVALNIK:

hipsterski
RODILNIK: hipsterskih
DAJALNIK: hipsterskima
TOŽILNIK: hipsterski
MESTNIK: pri hipsterskih
ORODNIK: s hipsterskima

dvojina
IMENOVALNIK:

množina

hipsterska
RODILNIK: hipsterskih
DAJALNIK: hipsterskima
TOŽILNIK: hipsterska
MESTNIK: pri hipsterskih
ORODNIK: s hipsterskima

IMENOVALNIK:

hipsterska
RODILNIK: hipsterskih
DAJALNIK: hipsterskim
TOŽILNIK: hipsterska
MESTNIK: pri hipsterskih
ORODNIK: s hipsterskimi

množina
IMENOVALNIK:

hipsterski
RODILNIK: hipsterskih
DAJALNIK: hipsterskim
TOŽILNIK: hipsterske
MESTNIK: pri hipsterskih
ORODNIK: s hipsterskimi

1. ki je v zvezi s hipsterji, pripadniki
subkulture z izstopajočo mešanico
starinskega in inovativnega sloga ter
kritičnim, rahlo ciničnim odnosom do sveta,
ali nanje spominja
‣ hipsterski podkulturni slog in hipsterska
moda
‣ hipsterski fotoaparat za drugačne fotografije
‣ Trubarjeva ulica tudi v današnjih hipsterskih
časih odlično živi in funkcionira ne glede na
to, kaj si o hipsterski (sub)kulturi mislimo.
1a) ki ga sestavljajo, tvorijo pripadniki te
subkulture

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

hipsterska
RODILNIK: hipsterske
DAJALNIK: hipsterski
TOŽILNIK: hipstersko
MESTNIK: pri hipsterski
ORODNIK: s hipstersko
dvojina
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‣ Hipsterski bend v živo preigrava slovenske
komade in si zastavlja velike glasbene cilje.
‣ Hipstersko občinstvo je pred meseci na mah
pokupilo vstopnice za koncert teksaške
zasedbe.
1b) kot samostalnik kar ima značilnosti te
subkulture
‣ Nekaj hipsterskega je na njegovih slikah.

STALNE ZVEZE

hoja po vrvi

1. hoja po napetem prožnem traku, navadno
nekoliko nad tlemi in brez obutve; slackline,
slacklining, vrvohodstvo
‣ Pričakujemo spopad najbolj pogumnih
vrvohodcev, ki se bodo lahko pomerili v
paralelni hoji po vrvi čez lužo (slackline).
2. hoja po napeti prožni vrvi, traku kot
adrenalinski šport na veliki višini;
vrvohodstvo
‣ Petkratni svetovni rekorder v hoji po vrvi se
je tokrat sprehodil nad strehami mesta Tampa
na Floridi, za 300 metrov dolgo pot pa je
potreboval 15 minut.

hípstersko
[hípstersko] prislov (í)
takó, kot je značilno za subkulturo z
izstopajočo mešanico starinskega in
inovativnega sloga ter kritičnim, rahlo
ciničnim odnosom do sveta, njene pripadnike
ali nanjo spominja
‣ Svojo podobo je po hipstersko ohranil v
polpretekli zgodovini.
‣ Zdi se mi zelo zelo hud model, čeprav deluje
malo hipstersko.

FRAZEOLOŠKE ZVEZE

hoja po vrvi

razreševanje kočljive, tvegane situacije s
spretnim uravnoteževanjem različnih
(skrajnih) možnosti
‣ Drži se ga sloves izjemnega ekvilibrista, ki
mu hoja po vrvi svetovne politike ne dela
težav niti takrat, ko piha orkanski veter iz
vseh smeri.
‣ Moralno in pravno presojanje dogodkov
med vojno je gotovo težavna hoja po vrvi.

hójaSSKJ2
[hója] samostalnik ženskega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

hoja
RODILNIK: hoje
DAJALNIK: hoji
TOŽILNIK: hojo
MESTNIK: pri hoji
ORODNIK: s hojo

hornístka
[hornístka] samostalnik ženskega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

dvojina

IMENOVALNIK:

hornistka
RODILNIK: hornistke
DAJALNIK: hornistki
TOŽILNIK: hornistko
MESTNIK: pri hornistki
ORODNIK: s hornistko

IMENOVALNIK:

hoji
RODILNIK: hoj
DAJALNIK: hojama
TOŽILNIK: hoji
MESTNIK: pri hojah
ORODNIK: s hojama

dvojina

množina

IMENOVALNIK:

hornistki
RODILNIK: hornistk
DAJALNIK: hornistkama
TOŽILNIK: hornistki
MESTNIK: pri hornistkah
ORODNIK: s hornistkama

IMENOVALNIK:

hoje
RODILNIK: hoj
DAJALNIK: hojam
TOŽILNIK: hoje
MESTNIK: pri hojah
ORODNIK: s hojami

množina
IMENOVALNIK:

hornistke
hornistk
DAJALNIK: hornistkam
RODILNIK:
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TOŽILNIK:

TOŽILNIK:

MESTNIK:

MESTNIK:

hornistke
pri hornistkah
ORODNIK: s hornistkami

hrčkovi
pri hrčkovih
ORODNIK: s hrčkovima
množina

ženska, ki igra (na) rog, navadno kot poklicna
glasbenica
‣ Na tretjem abonmajskem koncertu so
nastopili trije glasbeniki: hornistka in
violinistka, trobentač in pozavnist.
‣ Rog je (njen) pravi inštrument. Nanj je
mlada hornistka igrala lahkotno in virtuozno.

IMENOVALNIK:

hrčkove
hrčkovih
DAJALNIK: hrčkovim
TOŽILNIK: hrčkove
MESTNIK: pri hrčkovih
ORODNIK: s hrčkovimi
RODILNIK:

srednji spol
ednina

hŕčkov
[h rčko ] pridevnik ( r)

IMENOVALNIK:

hrčkovo
RODILNIK: hrčkovega
DAJALNIK: hrčkovemu
TOŽILNIK: hrčkovo
MESTNIK: pri hrčkovem
ORODNIK: s hrčkovim

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

hrčkov
RODILNIK: hrčkovega
DAJALNIK: hrčkovemu
TOŽILNIK: hrčkov
TOŽILNIK (živostno): hrčkovega
MESTNIK: pri hrčkovem
ORODNIK: s hrčkovim

dvojina
IMENOVALNIK:

hrčkovi
hrčkovih
DAJALNIK: hrčkovima
TOŽILNIK: hrčkovi
MESTNIK: pri hrčkovih
ORODNIK: s hrčkovima
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

hrčkova
RODILNIK: hrčkovih
DAJALNIK: hrčkovima
TOŽILNIK: hrčkova
MESTNIK: pri hrčkovih
ORODNIK: s hrčkovima

množina
IMENOVALNIK:

hrčkova
RODILNIK: hrčkovih
DAJALNIK: hrčkovim
TOŽILNIK: hrčkova
MESTNIK: pri hrčkovih
ORODNIK: s hrčkovimi

množina
IMENOVALNIK:

hrčkovi
RODILNIK: hrčkovih
DAJALNIK: hrčkovim
TOŽILNIK: hrčkove
MESTNIK: pri hrčkovih
ORODNIK: s hrčkovimi

1. ki je v zvezi s hrčkom, pripada hrčku
‣ K nujni opremi hrčkove kletke spadajo
skodelica za krmo, steklenička z vodo in
hišica.
‣ Hrčki se podnevi zbujajo na približno 2 do 4
ure. Tedaj najlažje pritegnemo hrčkovo
pozornost in se z njim ukvarjamo.
2. iz biologije ki je v zvezi z gobo z vijugasto
nagubanim rdeče rjavim klobukom
nepravilne oblike in svetlejšim betom
‣ Hrčkov klobuk ni jamičast, temveč je
vijugast, tako da je močno podoben rjavo
obarvanim možganom.

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

hrčkova
RODILNIK: hrčkove
DAJALNIK: hrčkovi
TOŽILNIK: hrčkovo
MESTNIK: pri hrčkovi
ORODNIK: s hrčkovo
dvojina
IMENOVALNIK:

hrčkovi
hrčkovih
DAJALNIK: hrčkovima
RODILNIK:
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influencerka
[influénserka] samostalnik ženskega spola ( )

STALNE ZVEZE

hrčkov sindrom

OBLIKE
ednina

pretirano hranjenje, zbiranje česa,
zlasti nepotrebnih, odvečnih stvari
ekspresivno

IMENOVALNIK:

influencerka
RODILNIK: influencerke
DAJALNIK: influencerki
TOŽILNIK: influencerko
MESTNIK: pri influencerki
ORODNIK: z influencerko

influencer
[influénser] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

influencer
RODILNIK: influencerja
DAJALNIK: influencerju
TOŽILNIK: influencerja
MESTNIK: pri influencerju
ORODNIK: z influencerjem

dvojina
IMENOVALNIK:

influencerki
RODILNIK: influencerk
DAJALNIK: influencerkama
TOŽILNIK: influencerki
MESTNIK: pri influencerkah
ORODNIK: z influencerkama

dvojina
IMENOVALNIK:

influencerja
RODILNIK: influencerjev
DAJALNIK: influencerjema
TOŽILNIK: influencerja
MESTNIK: pri influencerjih
ORODNIK: z influencerjema

množina
IMENOVALNIK:

influencerke
RODILNIK: influencerk
DAJALNIK: influencerkam
TOŽILNIK: influencerke
MESTNIK: pri influencerkah
ORODNIK: z influencerkami

množina
IMENOVALNIK:

influencerji
RODILNIK: influencerjev
DAJALNIK: influencerjem
TOŽILNIK: influencerje
MESTNIK: pri influencerjih
ORODNIK: z influencerji

ženska, ki z ugledom, ki ga uživa znotraj
mreže sledilcev, bralcev, zlasti na družbenih
omrežjih, pomembno vpliva na njihove
odločitve, življenjski slog; vplivnica
‣ Je ena najbolj priljubljenih slovenskih
vlogerk in influencerka, katere poslanstvo je,
da bi se vsako dekle počutilo lepo.
‣ Pobrskali smo po Instagramu in izbrali nekaj
stajlingov s priljubljenimi supergami.
Poglejte, kako jih kombinirajo modne
influencerke.

1. kdor z ugledom, ki ga uživa znotraj mreže
sledilcev, bralcev, zlasti na družbenih
omrežjih, pomembno vpliva na njihove
odločitve, življenjski slog; vplivnež
‣ Influencer je nekakšen mnenjski vodja, ki za
svoje sledilce preizkuša najrazličnejše izdelke
in storitve in jih s tem promovira na socialnih
omrežjih.
‣ Influencerji v tujini že desetletja oblikujejo
trende.
‣ Za marsikatero podjetje so influencerji še
neraziskano področje.
1a) kot pridevnik ki je v zvezi s tako osebo, njenim
delovanjem
‣ Influencer marketing je redkokje prioriteta.

influencerski
[influénserski] pridevnik ( )
OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

influencerski
RODILNIK: influencerskega
DAJALNIK: influencerskemu
TOŽILNIK: influencerski
TOŽILNIK (živostno): influencerskega
MESTNIK: pri influencerskem
ORODNIK: z influencerskim
dvojina

40

IMENOVALNIK:

množina

influencerska
influencerskih
DAJALNIK: influencerskima
TOŽILNIK: influencerska
MESTNIK: pri influencerskih
ORODNIK: z influencerskima
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

influencerska
RODILNIK: influencerskih
DAJALNIK: influencerskim
TOŽILNIK: influencerska
MESTNIK: pri influencerskih
ORODNIK: z influencerskimi

množina
IMENOVALNIK:

influencerski
RODILNIK: influencerskih
DAJALNIK: influencerskim
TOŽILNIK: influencerske
MESTNIK: pri influencerskih
ORODNIK: z influencerskimi

ki je v zvezi z influencerji ali influencerstvom,
vplivanjem na odločitve, življenjski slog mreže
sledilcev, bralcev, zlasti na družbenih
omrežjih, z ugledom, ki ga kdo uživa znotraj
nje
‣ Influencerski marketing se bo začel
preoblikovati. Znamke se bodo začele
osredotočati na le nekaj skrbno izbranih
posameznikov, ki bodo dosegali visoke
rezultate.
‣ Vodim influencerske profile na družabnih
omrežjih.
‣ 7804 mladih s srednjih šol in kolidžev so
izpostavili različnim influencerskim
vsebinam.

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

influencerska
influencerske
DAJALNIK: influencerski
TOŽILNIK: influencersko
MESTNIK: pri influencerski
ORODNIK: z influencersko
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

influencerski
RODILNIK: influencerskih
DAJALNIK: influencerskima
TOŽILNIK: influencerski
MESTNIK: pri influencerskih
ORODNIK: z influencerskima

influencerstvo
[influénserstvo] samostalnik srednjega spola ( )
OBLIKE
ednina

množina

IMENOVALNIK:

influencerstvo
influencerstva
DAJALNIK: influencerstvu
TOŽILNIK: influencerstvo
MESTNIK: pri influencerstvu
ORODNIK: z influencerstvom

IMENOVALNIK:

influencerske
RODILNIK: influencerskih
DAJALNIK: influencerskim
TOŽILNIK: influencerske
MESTNIK: pri influencerskih
ORODNIK: z influencerskimi

RODILNIK:

vplivanje na odločitve, življenjski slog mreže
sledilcev, bralcev, zlasti na družbenih
omrežjih, z ugledom, ki ga kdo uživa znotraj
nje
‣ Zakaj je influencerstvo doživelo takšen
uspeh, enostavno pojasnimo s podatkom, da
kar 92 % potrošnikov najbolj verjame
priporočilu prijatelja (pa čeprav gre za
digitalnega).
‣ Influencerstvo ni nekaj, česar ne bi poznali
že leta, le beseda je nova v tej rabi.

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

influencersko
RODILNIK: influencerskega
DAJALNIK: influencerskemu
TOŽILNIK: influencersko
MESTNIK: pri influencerskem
ORODNIK: z influencerskim
dvojina
IMENOVALNIK:

influencerski
RODILNIK: influencerskih
DAJALNIK: influencerskima
TOŽILNIK: influencerski
MESTNIK: pri influencerskih
ORODNIK: z influencerskima
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MESTNIK:

invazívka
[invazí ka] samostalnik ženskega spola (ȋ)

ORODNIK:

pri izmahih
z izmahoma

množina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

izmahi
RODILNIK: izmahov
DAJALNIK: izmahom
TOŽILNIK: izmahe
MESTNIK: pri izmahih
ORODNIK: z izmahi

IMENOVALNIK:

invazivka
RODILNIK: invazivke
DAJALNIK: invazivki
TOŽILNIK: invazivko
MESTNIK: pri invazivki
ORODNIK: z invazivko

zaključni del udarca po poletu žogice,
zlasti pri tenisu, golfu
‣ Tudi če imate kratek zamah in počasen
izmah, vam lopar omogoča močne in precizne
udarce.
‣ Vselej se trudimo, da je izmah približno tako
dolg kot zamah nazaj.
‣ Žogica je v krasnem loku poletela iz
bunkerja proti greenu, jaz pa sem še pred
izmahom skušal izraziti zadovoljstvo s
primernim vzklikom.
iz športa

dvojina
IMENOVALNIK:

invazivki
RODILNIK: invazivk
DAJALNIK: invazivkama
TOŽILNIK: invazivki
MESTNIK: pri invazivkah
ORODNIK: z invazivkama
množina
IMENOVALNIK:

invazivke
RODILNIK: invazivk
DAJALNIK: invazivkam
TOŽILNIK: invazivke
MESTNIK: pri invazivkah
ORODNIK: z invazivkami

jackfruit
[džêkfrut] samostalnik moškega spola (ȇ)
OBLIKE
ednina

tujerodna vrsta, zlasti
rastlinska, ki izpodriva avtohtone vrste
‣ Ker obrečna vegetacija pred množičnim
širjenjem invazivk ni bila preučena, danes
težko ocenimo, kaj vse smo že izgubili.
‣ Tudi med gobami imamo invazivko.
Lovkasta mrežnica (Clathrus archeri) je prišla
k nam iz Avstralije, menda z uvozom ovac in
volne.
navadno v množini

IMENOVALNIK:

jackfruit
RODILNIK: jackfruita
DAJALNIK: jackfruitu
TOŽILNIK: jackfruit
MESTNIK: pri jackfruitu
ORODNIK: z jackfruitom
dvojina
IMENOVALNIK:

jackfruita
RODILNIK: jackfruitov
DAJALNIK: jackfruitoma
TOŽILNIK: jackfruita
MESTNIK: pri jackfruitih
ORODNIK: z jackfruitoma

izmàh
[izmàh], [izmáh] samostalnik moškega spola (ȁ; ȃ)
OBLIKE
ednina

množina

IMENOVALNIK:

izmah
RODILNIK: izmaha
DAJALNIK: izmahu
TOŽILNIK: izmah
MESTNIK: pri izmahu
ORODNIK: z izmahom

IMENOVALNIK:

jackfruiti
RODILNIK: jackfruitov
DAJALNIK: jackfruitom
TOŽILNIK: jackfruite
MESTNIK: pri jackfruitih
ORODNIK: z jackfruiti

dvojina
IMENOVALNIK:

izmaha
RODILNIK: izmahov
DAJALNIK: izmahoma
TOŽILNIK: izmaha

1. drevo z velikimi plodovi s sladko sredico v
zelenem zrnatem ovoju, po izvoru iz
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‣ Pogosto jemljejo stvari, ki so zares
pomembne v življenju, z nekim jebiveter
odnosom.
‣ Sploh če nisi tak jebiveter karakter, rabiš več
napora, da se situacijam prilagodiš, ne da bi
kdaj odreagiral.
2. vulgarno kdor je v čem nespreten,
nesposoben ali daje tak vtis
‣ Imidž si dandanašnji lahko privošči vsak
jebiveter, ki stopi na oder in pred zbrano
publiko muči svoje glasbilo.
‣ Mene pri tem šmornu moti predvsem, da se
te teme lotevajo izključno luzerji, jebivetri in
bleferji.
‣ Tip ima blodnje o svoji veličini, v resnici je
jebiveter.
2a) vulgarno neumen, ničvreden človek sploh
‣ Nekateri moramo garati in šparati, da si
lahko kaj privoščimo, potem ti pa en tak
jebiveter ukrade zadevo.

jugovzhodne Indije; Artocarpus
heterophyllus; nangka
‣ Ustavili smo se ob znancu našega vodiča, ki
je nosil ogromen sadež jackfruita z namenom,
da ga bo prodal na tržnici.
1a) plod tega drevesa
‣ V senci palm smo okušali sadeže, kot so
durian, jackfruit in mango.
‣ Lahko poskusite značilno jed gudeg iz
oslajenega jackfruita, ki ga kuhajo v
kokosovem mleku.
jêbivéter
[jêbivétər], [jébivétər] samostalnik moškega spola
(ȇ- ; - )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

jebiveter
RODILNIK: jebivetra
DAJALNIK: jebivetru
TOŽILNIK: jebivetra
MESTNIK: pri jebivetru
ORODNIK: z jebivetrom

jêbivétrski
[jêbivétərski], [jébivétərski] pridevnik (ȇ- ; - )

dvojina

OBLIKE

IMENOVALNIK:

moški spol

jebivetra
RODILNIK: jebivetrov
DAJALNIK: jebivetroma
TOŽILNIK: jebivetra
MESTNIK: pri jebivetrih
ORODNIK: z jebivetroma

ednina
IMENOVALNIK:

jebivetrski
RODILNIK: jebivetrskega
DAJALNIK: jebivetrskemu
TOŽILNIK: jebivetrski
TOŽILNIK (živostno): jebivetrskega
MESTNIK: pri jebivetrskem
ORODNIK: z jebivetrskim

množina
IMENOVALNIK:

jebivetri
RODILNIK: jebivetrov
DAJALNIK: jebivetrom
TOŽILNIK: jebivetre
MESTNIK: pri jebivetrih
ORODNIK: z jebivetri

dvojina
IMENOVALNIK:

jebivetrska
RODILNIK: jebivetrskih
DAJALNIK: jebivetrskima
TOŽILNIK: jebivetrska
MESTNIK: pri jebivetrskih
ORODNIK: z jebivetrskima

1. vulgarno kdor ne kaže pravega zanimanja,
zavzetosti za kaj, mu je za posledice njegovih
dejanj vseeno
‣ V resnici ni tak jebiveter, le prilagodi se
danim pogojem.
‣ Je le stvar zastopnika, če se bo za stranko
potrudil ali pa je jebiveter.
‣ Diploma dokazuje odločenost, da si zadaš
cilj in ga dosežeš. Sicer si jebiveter.
1a) kot pridevnik, vulgarno ki kaže, izraža tako
pomanjkanje zanimanja, zavzetosti, vseenost

množina
IMENOVALNIK:

jebivetrski
jebivetrskih
DAJALNIK: jebivetrskim
TOŽILNIK: jebivetrske
MESTNIK: pri jebivetrskih
ORODNIK: z jebivetrskimi
RODILNIK:
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ženski spol

‣ Filozofi lahko napišejo še milijon knjig o
krizi in kapitalizmu, bral jih bo itak zgolj
jebivetrski srednji sloj, ki bo najprej poskrbel
zase.
1a) vulgarno ki kaže, izraža tako pomanjkanje
zanimanja, zavzetosti, vseenost
‣ Njihova edina konstanta je jebivetrski odnos
do čisto vsega razen do glasbe, ki jo negujejo
kot lastnega otroka.
‣ Sistem je enostavno jebivetrski, znajdi se, če
boš čakal pet ur, boš pač čakal pet ur.

ednina
IMENOVALNIK:

jebivetrska
RODILNIK: jebivetrske
DAJALNIK: jebivetrski
TOŽILNIK: jebivetrsko
MESTNIK: pri jebivetrski
ORODNIK: z jebivetrsko
dvojina
IMENOVALNIK:

jebivetrski
RODILNIK: jebivetrskih
DAJALNIK: jebivetrskima
TOŽILNIK: jebivetrski
MESTNIK: pri jebivetrskih
ORODNIK: z jebivetrskima

jet lag, jetlag
[džêt lêk] samostalnik moškega spola (ȇ, ȇ)
OBLIKE
ednina

množina
IMENOVALNIK:

jebivetrske
RODILNIK: jebivetrskih
DAJALNIK: jebivetrskim
TOŽILNIK: jebivetrske
MESTNIK: pri jebivetrskih
ORODNIK: z jebivetrskimi

IMENOVALNIK:

jet lag
jet laga
DAJALNIK: jet lagu
TOŽILNIK: jet lag
MESTNIK: pri jet lagu
ORODNIK: z jet lagom
RODILNIK:

srednji spol

dvojina

ednina

IMENOVALNIK:

jet laga
RODILNIK: jet lagov
DAJALNIK: jet lagoma
TOŽILNIK: jet laga
MESTNIK: pri jet lagih
ORODNIK: z jet lagoma

IMENOVALNIK:

jebivetrsko
RODILNIK: jebivetrskega
DAJALNIK: jebivetrskemu
TOŽILNIK: jebivetrsko
MESTNIK: pri jebivetrskem
ORODNIK: z jebivetrskim

množina

dvojina

IMENOVALNIK:

jet lagi
RODILNIK: jet lagov
DAJALNIK: jet lagom
TOŽILNIK: jet lage
MESTNIK: pri jet lagih
ORODNIK: z jet lagi

IMENOVALNIK:

jebivetrski
RODILNIK: jebivetrskih
DAJALNIK: jebivetrskima
TOŽILNIK: jebivetrski
MESTNIK: pri jebivetrskih
ORODNIK: z jebivetrskima

ednina

množina

IMENOVALNIK:

jetlag
RODILNIK: jetlaga
DAJALNIK: jetlagu
TOŽILNIK: jetlag
MESTNIK: pri jetlagu
ORODNIK: z jetlagom

IMENOVALNIK:

jebivetrska
RODILNIK: jebivetrskih
DAJALNIK: jebivetrskim
TOŽILNIK: jebivetrska
MESTNIK: pri jebivetrskih
ORODNIK: z jebivetrskimi

dvojina
IMENOVALNIK:

jetlaga
RODILNIK: jetlagov
DAJALNIK: jetlagoma
TOŽILNIK: jetlaga
MESTNIK: pri jetlagih

1. vulgarno ki ne kaže pravega zanimanja,
zavzetosti za kaj, mu je za posledice njegovih
dejanj vseeno
‣ On je bolj jebivetrski, jaz bolj organizirana.
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ORODNIK:

z jetlagoma

‣ Za vse člane smo pripravili ponudbo trenirk
in kapucarjev v klubskih barvah in s klubskim
logotipom.
‣ Bila sem raperka, ki je oboževala široke
hlače, kapucarje in kapice s šiltom.
1a) ekspresivno kdor pogosto nosi tako oblačilo,
kapuco na glavi sploh
‣ Kapucarja s slike sta čisto navadna, prijazna
poba iz soseske.

množina
IMENOVALNIK:

jetlagi
RODILNIK: jetlagov
DAJALNIK: jetlagom
TOŽILNIK: jetlage
MESTNIK: pri jetlagih
ORODNIK: z jetlagi
začasne motnje spanja, slabo počutje po
letalskem poletu skozi več časovnih pasov
‣ Več kot 90 odstotkov potnikov trpi zaradi jet
laga oz. posledic sprememb biološkega ritma
po dolgih letih.
‣ Čim pridemo na cilj potovanja, se
prilagodimo na nov lokalni čas s spanjem ter
izpostavljanjem dnevni svetlobi. Jet lag je
namreč eden izmed močnih stresnih
dejavnikov.

kétna
[kétna] samostalnik ženskega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

ketna
RODILNIK: ketne
DAJALNIK: ketni
TOŽILNIK: ketno
MESTNIK: pri ketni
ORODNIK: s ketno

kapúcar
[kapúcar] samostalnik moškega spola (ȗ)

dvojina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

ketni
RODILNIK: keten
DAJALNIK: ketnama
TOŽILNIK: ketni
MESTNIK: pri ketnah
ORODNIK: s ketnama

IMENOVALNIK:

kapucar
kapucarja
DAJALNIK: kapucarju
TOŽILNIK: kapucarja
MESTNIK: pri kapucarju
ORODNIK: s kapucarjem
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

ketne
RODILNIK: keten
DAJALNIK: ketnam
TOŽILNIK: ketne
MESTNIK: pri ketnah
ORODNIK: s ketnami

dvojina
IMENOVALNIK:

kapucarja
kapucarjev
DAJALNIK: kapucarjema
TOŽILNIK: kapucarja
MESTNIK: pri kapucarjih
ORODNIK: s kapucarjema
RODILNIK:

1. pogovorno veriga, zlasti za privezovanje,
omejevanje svobode
‣ Če je bil toliko let nazaj vsakdanji prizor, da
je bil npr. pes na ketni z oguljenim vratom,
tega danes praktično ne vidiš.
‣ Živine nimajo, imajo samo kokoši, dva
prašiča in volčjaka na ketni.
1a) pogovorno veriga kot okras, del obleke,
oprave
‣ zlate ketne
‣ Kadarkoli vidim rektorja okinčanega s
ketnami, odetega v togo in pokritega s čepico,

množina
IMENOVALNIK:

kapucarji
RODILNIK: kapucarjev
DAJALNIK: kapucarjem
TOŽILNIK: kapucarje
MESTNIK: pri kapucarjih
ORODNIK: s kapucarji
1. puloverju podobno vrhnje (športno)
oblačilo s kapuco
‣ Topel kapucar bo poskrbel, da vas ne bo
zeblo.
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se moram kar malo zadrževati, da me ne
popade krohot.
1b) pogovorno verižica, navadno večja, debelejša
‣ Izza ovratnika srajce se mu je zasvetila
debela zlata ketna.
‣ Seveda ne sme manjkati ketna okoli vrata …
po možnosti s križem, ker so ful pobožni.
1c) navadno v množini, pogovorno avtomobilska veriga
za vožnjo v zimskih razmerah
‣ Za v cel sneg in led so najboljše ketne.
‣ Dokler temperatura ne pade pod 0, bojo na
moji hondi letne gume, v prtljažniku pa
ketne.
1č) pogovorno veriga na kolesu
‣ Odmontirala sem strehice nad kolesi in
strehico nad ketno.
2. pogovorno veriga, sklenjeno zaporedje, sestav
česa
‣ Njihov dobiček je v ketni še najmanjši, ne
glede na to, da prevzamejo dobršen del
logistike, urejanje polic, lokalni marketing in
tehnično podporo.

‣ Tokrat so mu živce načeli sodniki, da se je
strgal s ketne in jim pel litanije še tri minute
po koncu tekme.
klásikinja
[klásikinja] samostalnik ženskega spola (á)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

klasikinja
RODILNIK: klasikinje
DAJALNIK: klasikinji
TOŽILNIK: klasikinjo
MESTNIK: pri klasikinji
ORODNIK: s klasikinjo
dvojina
IMENOVALNIK:

klasikinji
RODILNIK: klasikinj
DAJALNIK: klasikinjama
TOŽILNIK: klasikinji
MESTNIK: pri klasikinjah
ORODNIK: s klasikinjama
množina
IMENOVALNIK:

klasikinje
RODILNIK: klasikinj
DAJALNIK: klasikinjam
TOŽILNIK: klasikinje
MESTNIK: pri klasikinjah
ORODNIK: s klasikinjami

FRAZEOLOŠKE ZVEZE
pogovorno imeti koga na ketni

imeti strog, nepopustljiv nadzor nad kom,
njegovimi dejanji, tako da ni samostojen,
neodvisen
‣ Če ste do konca prebrali, jim bodo kmalu
prepovedali maščobe in sol v hrani. Dobro jih
imajo na ketni, te svobodne državljane.

avtorica (umetniških) del, ki na kakovosten,
vsestranski način prikazujejo določeno
področje
‣ Za neposredne načrte zbirke je značilno, da
se pojavljata avtorici, klasikinji slovenske
književnosti Lili Novy in Zofka Kveder.
‣ Klasikinja modernizma njegovo usodo
kolikor je mogoče natančno prouči in
povzame iz pisem in pesmi njegove
gospodarice.
‣ Klasiki in klasikinje marksizma so radi
govorili o demokraciji kot malomeščanski
revoluciji.

pogovorno spustiti koga s ketne

prenehati s strogim, nepopustljivim
nadzorom nad kom, njegovimi dejanji,
navadno po daljšem času; odstraniti kaj, kar
koga omejuje, da ne deluje impulzivno,
neobvladano
‣ Ko jih spustite s ketne, ne poznajo meje in
kličejo mojo ženo in mojega devet let starega
sina domov.
pogovorno strgati se s ketne
pogovorno utrgati se s ketne

klíkanost
[klíkanost] samostalnik ženskega spola (ȋ)

rešiti se strogega, nepopustljivega nadzora
nad seboj, svojimi dejanji, navadno po
daljšem času; rešiti se česa, kar koga omejuje,
da ne deluje impulzivno, neobvladano
‣ Utrgata se z arestantske ketne in kmalu
ugotovita, da je za njima cel svet.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

klikanost
RODILNIK: klikanosti
DAJALNIK: klikanosti
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TOŽILNIK:

klikanost
pri klikanosti
ORODNIK: s klikanostjo

knàp
[knàp], [knáp] prislov (ȁ; ȃ)

MESTNIK:

STALNE ZVEZE

vrednost, ki pove, koliko ljudi v določenem
časovnem intervalu klikne na kako povezavo
‣ Oglase prodajajo na podlagi klikanosti in ne
kvalitete vsebine.
‣ Spletne pasice dosegajo večjo klikanost, če
so drzne.
‣ Spletne strani so beležile zavidljivo
gledanost ali bolje klikanost skozi ves dan.

na knap

takó, da je razlika med (nasprotnimi)
možnimi razpleti, rezultati dejanja izjemno
majhna
‣ Glede na to, kako igrajo zadnje tekme v ligi
na knap, potem bodo proti njim težko
zmagali.
‣ Sicer sem v skupini favoritov, vendar zaradi
treh letošnjih zmag ne izstopam, saj so se vse
regate končale na knap.
‣ Javne finance bi le morale biti konsenz neke
znatne politične večine v parlamentu. To s
preglasovanjem tako na knap ni v redu.
pogovorno

kljúčnik
[kljúčnik] samostalnik moškega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

ključnik
RODILNIK: ključnika
DAJALNIK: ključniku
TOŽILNIK: ključnik
MESTNIK: pri ključniku
ORODNIK: s ključnikom

FRAZEOLOŠKE ZVEZE
pogovorno biti na knap s čim

imeti komaj zadosti, (pre)malo česa, zlasti
časa
‣ Šolske proge so precej obširne in prevozniki
so precej na knap s časom prevoza.

dvojina
IMENOVALNIK:

ključnika
ključnikov
DAJALNIK: ključnikoma
TOŽILNIK: ključnika
MESTNIK: pri ključnikih
ORODNIK: s ključnikoma

pogovorno iti na knap

RODILNIK:

potekati, izteči se tako, da je razlika med
(nasprotnimi) možnimi razpleti, rezultati
dejanja izjemno majhna
‣ Prav vsak glas bo odločal o končnem
zmagovalcu, prav vsaka točka bo pomembna
v finalu in mislim, da bo šlo zelo na knap.
‣ Madona, to je šlo pa na knap! Če ne bi
priletel helikopter, bi bili pečeni.

množina
IMENOVALNIK:

ključniki
ključnikov
DAJALNIK: ključnikom
TOŽILNIK: ključnike
MESTNIK: pri ključnikih
ORODNIK: s ključniki
RODILNIK:

kófta
[kófta], [kôfta] samostalnik ženskega spola ( ; ȏ)
OBLIKE
ednina

oznaka lojtra [#] skupaj z vsaj eno ključno
besedo takoj za njo, ki na družbenih omrežjih
služi zlasti za označevanje, razvrščanje vsebin
po temi; hashtag
‣ Na to stran se bodo vključile vse objave, ki
jim boste na družbenih omrežjih dodali
ključnik #X.
‣ Na akcijo opozarjajo tudi s ključnikom
#GoForGold.

IMENOVALNIK:

kofta
RODILNIK: kofte
DAJALNIK: kofti
TOŽILNIK: kofto
MESTNIK: pri kofti
ORODNIK: s kofto
dvojina
IMENOVALNIK:

kofti
RODILNIK: koft
DAJALNIK: koftama
TOŽILNIK: kofti
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MESTNIK:
ORODNIK:

pri koftah
s koftama

‣ Udeleženci so pridobili dodatna znanja na
področju poročne floristike, predvsem
poročnih šopkov in korsažev.
‣ Dobitnica oskarja je svojemu oboževalcu
poslala kotiljon in korsaž.

množina
IMENOVALNIK:

kofte
RODILNIK: koft
DAJALNIK: koftam
TOŽILNIK: kofte
MESTNIK: pri koftah
ORODNIK: s koftami

kratkopís
[kratkopís] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

jed iz
mletega mesa, navadno v obliki kroglic in z
omako; čufta, čuft
‣ Večjim kroglicam ali svaljkom iz mletega
mesa v večini dežel Bližnjega in Srednjega
vzhoda rečejo kofte ali kefte.
‣ Turške kofte (mesne kroglice) boste našli v
različnih variacijah po vsej državi.
navadno v množini, zlasti v orientalskem okolju

IMENOVALNIK:

kratkopis
kratkopisa
DAJALNIK: kratkopisu
TOŽILNIK: kratkopis
MESTNIK: pri kratkopisu
ORODNIK: s kratkopisom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

kratkopisa
kratkopisov
DAJALNIK: kratkopisoma
TOŽILNIK: kratkopisa
MESTNIK: pri kratkopisih
ORODNIK: s kratkopisoma
RODILNIK:

korsáž
[korsáš] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

korsaž
RODILNIK: korsaža
DAJALNIK: korsažu
TOŽILNIK: korsaž
MESTNIK: pri korsažu
ORODNIK: s korsažem

množina
IMENOVALNIK:

kratkopisi
RODILNIK: kratkopisov
DAJALNIK: kratkopisom
TOŽILNIK: kratkopise
MESTNIK: pri kratkopisih
ORODNIK: s kratkopisi

dvojina
IMENOVALNIK:

korsaža
RODILNIK: korsažev
DAJALNIK: korsažema
TOŽILNIK: korsaža
MESTNIK: pri korsažih
ORODNIK: s korsažema

1. nabor krajšav, oznak za označevanje
nekaterih besed, besednih zvez v kakem
jeziku
‣ Kratkopis združuje različne dele besed,
številke, kratice in zapise v nove oblike
zapisovanja.
2. krajši zapis nekaterih kombinacij znakov
Braillove pisave
‣ V angleško, francosko in nemško govorečih
deželah se uporablja kratkopis, v katerem so
natisnjene vse brajeve knjige in časopisi;
pogoste besede in skupine črk se pišejo s
kraticami.
‣ Brajev kratkopis je standardiziran zapis v
brajici, pri katerem se z enim brajevim
znakom zapiše skupina črk, npr. lj, nj, st, št,
šč, ali se z nekaj znaki zapiše beseda.

množina
IMENOVALNIK:

korsaži
korsažev
DAJALNIK: korsažem
TOŽILNIK: korsaže
MESTNIK: pri korsažih
ORODNIK: s korsaži
RODILNIK:

manjši šopek cvetja ali temu podobnega
okrasja za svečano obleko, zlasti poročno
‣ Ženinovo obleko korsaži zelo lepo
dopolnijo, namesto šopka jih pripnemo
nevestinim družicam in častnim gostom.
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IMENOVALNIK:

kratkopísni
[kratkopísni] pridevnik (ȋ)

kratkopisno
kratkopisnega
DAJALNIK: kratkopisnemu
TOŽILNIK: kratkopisno
MESTNIK: pri kratkopisnem
ORODNIK: s kratkopisnim
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

kratkopisni
RODILNIK: kratkopisnega
DAJALNIK: kratkopisnemu
TOŽILNIK: kratkopisni
TOŽILNIK (živostno): kratkopisnega
MESTNIK: pri kratkopisnem
ORODNIK: s kratkopisnim

dvojina
IMENOVALNIK:

kratkopisni
RODILNIK: kratkopisnih
DAJALNIK: kratkopisnima
TOŽILNIK: kratkopisni
MESTNIK: pri kratkopisnih
ORODNIK: s kratkopisnima

dvojina

množina

IMENOVALNIK:

kratkopisna
RODILNIK: kratkopisnih
DAJALNIK: kratkopisnima
TOŽILNIK: kratkopisna
MESTNIK: pri kratkopisnih
ORODNIK: s kratkopisnima

IMENOVALNIK:

kratkopisna
RODILNIK: kratkopisnih
DAJALNIK: kratkopisnim
TOŽILNIK: kratkopisna
MESTNIK: pri kratkopisnih
ORODNIK: s kratkopisnimi

množina
IMENOVALNIK:

kratkopisni
RODILNIK: kratkopisnih
DAJALNIK: kratkopisnim
TOŽILNIK: kratkopisne
MESTNIK: pri kratkopisnih
ORODNIK: s kratkopisnimi

1. ki je v zvezi s kratkopisom, naborom
krajšav, oznak za označevanje nekaterih
besed, besednih zvez v kakem jeziku
‣ Poleg črkovnih znamenj uporabljajo števke,
pri čemer izkoriščajo glasovno podobo števk,
ki skupaj sestavljajo t. i. kratkopisne kratice.
‣ Gre za t. i. kratkopisne krajšave, nastale iz
potrebe po okrajšanem izražanju v
elektronskem sporazumevanju.
1a) ki je napisan v kratkopisu
‣ Če si meje obvladovanja jezika ožimo sami
in beremo kratkopisna (SMS) sporočila
namesto romanov, se je naš svet zožil na zelo
malo znakov.

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

kratkopisna
RODILNIK: kratkopisne
DAJALNIK: kratkopisni
TOŽILNIK: kratkopisno
MESTNIK: pri kratkopisni
ORODNIK: s kratkopisno
dvojina
IMENOVALNIK:

kratkopisni
RODILNIK: kratkopisnih
DAJALNIK: kratkopisnima
TOŽILNIK: kratkopisni
MESTNIK: pri kratkopisnih
ORODNIK: s kratkopisnima

kretálec
[kretáləc] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

kretalec
RODILNIK: kretalca
DAJALNIK: kretalcu
TOŽILNIK: kretalca
MESTNIK: pri kretalcu
ORODNIK: s kretalcem

množina
IMENOVALNIK:

kratkopisne
RODILNIK: kratkopisnih
DAJALNIK: kratkopisnim
TOŽILNIK: kratkopisne
MESTNIK: pri kratkopisnih
ORODNIK: s kratkopisnimi

dvojina
IMENOVALNIK:

kretalca
RODILNIK: kretalcev
DAJALNIK: kretalcema

srednji spol
ednina
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TOŽILNIK:

kretalca
pri kretalcih
ORODNIK: s kretalcema

‣ Pravi pekel so doživljali špekulanti na
kriptoborzah, saj so bile izgube pri
posameznih kriptovalutah višje od 50
odstotkov.
‣ Če iščete pot, kako do bitcoinov, se bolj
splača, da jih preprosto kupite na kriptoborzi
in upate, da bo njihova cena zrasla.

MESTNIK:

množina
IMENOVALNIK:

kretalci
kretalcev
DAJALNIK: kretalcem
TOŽILNIK: kretalce
MESTNIK: pri kretalcih
ORODNIK: s kretalci
RODILNIK:

kríptosvét, krípto svét
[kríptosvét] samostalnik moškega spola (ȋ- )
OBLIKE
ednina

kdor uporablja sistem kretenj za
sporazumevanje z gluhimi
‣ Kretalci, tako gluhi kot slišeči, pri tvorjenju
krajevnih stavkov pogosto izhajajo iz
slovenščine.
‣ Za izvajanje projekta je izbral ekipo desetih
gluhih, ki so materni kretalci.

IMENOVALNIK:

kriptosvet
RODILNIK: kriptosveta
DAJALNIK: kriptosvetu
TOŽILNIK: kriptosvet
MESTNIK: pri kriptosvetu
ORODNIK: s kriptosvetom
dvojina

kríptobórza, krípto bórza
[kríptobórza] samostalnik ženskega spola (ȋ- )

IMENOVALNIK:

kriptosvetova
RODILNIK: kriptosvetov
DAJALNIK: kriptosvetovoma
TOŽILNIK: kriptosvetova
MESTNIK: pri kriptosvetovih
ORODNIK: s kriptosvetovoma

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

kriptoborza
RODILNIK: kriptoborze
DAJALNIK: kriptoborzi
TOŽILNIK: kriptoborzo
MESTNIK: pri kriptoborzi
ORODNIK: s kriptoborzo

množina
IMENOVALNIK:

kriptosvetovi
RODILNIK: kriptosvetov
DAJALNIK: kriptosvetovom
TOŽILNIK: kriptosvetove
MESTNIK: pri kriptosvetovih
ORODNIK: s kriptosvetovi

dvojina
IMENOVALNIK:

kriptoborzi
RODILNIK: kriptoborz
DAJALNIK: kriptoborzama
TOŽILNIK: kriptoborzi
MESTNIK: pri kriptoborzah
ORODNIK: s kriptoborzama

ednina
IMENOVALNIK:

kripto svet
kripto sveta
DAJALNIK: kripto svetu
TOŽILNIK: kripto svet
MESTNIK: pri kripto svetu
ORODNIK: s kripto svetom
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

kriptoborze
RODILNIK: kriptoborz
DAJALNIK: kriptoborzam
TOŽILNIK: kriptoborze
MESTNIK: pri kriptoborzah
ORODNIK: s kriptoborzami

dvojina
IMENOVALNIK:

kripto svetova
kripto svetov
DAJALNIK: kripto svetovoma
TOŽILNIK: kripto svetova
MESTNIK: pri kripto svetovih
ORODNIK: s kripto svetovoma
RODILNIK:

borza, kjer se trguje s kriptovalutami
‣ Med svojim govorom je izpostavil, da so
kriptoborze neregulirane. In da so
pričakovanja vlagateljev o varnosti tovrstnih
borz neustrezna, saj jih primerjajo z
reguliranimi borzami.

množina
IMENOVALNIK:

kripto svetovi
RODILNIK: kripto svetov
DAJALNIK: kripto svetovom
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TOŽILNIK:

množina

kripto svetove
pri kripto svetovih
ORODNIK: s kripto svetovi
MESTNIK:

IMENOVALNIK:

kripto valute
RODILNIK: kripto valut
DAJALNIK: kripto valutam
TOŽILNIK: kripto valute
MESTNIK: pri kripto valutah
ORODNIK: s kripto valutami

digitalno okolje, kjer se posluje, trguje v
kriptovalutah
‣ Bitcoin s tržnim deležem 39 % še vedno
diktira tempo v kriptosvetu.
‣ Brezglavo investiranje v kriptosvet samo
zato, ker je sosed v enem mesecu bajno
zaslužil, globoko odsvetujem.

denarna enota v digitalnem zapisu, ki je ne
izdaja in zanjo ne jamči država, skupnost
držav
‣ Kriptovalute so se pokazale tudi kot dober
vir zaslužka v resničnem svetu, in sicer prek
borz kriptovalut.
‣ Po novem je na prodajnih mestih
bencinskega servisa mogoče na varen in
enostaven način opraviti gotovinski nakup
digitalne kriptovalute bitcoin.

kríptovalúta, krípto valúta
[kríptovalúta] samostalnik ženskega spola (ȋ-ȗ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

kriptovaluta
kriptovalute
DAJALNIK: kriptovaluti
TOŽILNIK: kriptovaluto
MESTNIK: pri kriptovaluti
ORODNIK: s kriptovaluto
RODILNIK:

kríptožetón, krípto žetón
[kríptožetón] samostalnik moškega spola (ȋ- )
OBLIKE
ednina

dvojina
IMENOVALNIK:

kriptovaluti
RODILNIK: kriptovalut
DAJALNIK: kriptovalutama
TOŽILNIK: kriptovaluti
MESTNIK: pri kriptovalutah
ORODNIK: s kriptovalutama

IMENOVALNIK:

kriptožeton
RODILNIK: kriptožetona
DAJALNIK: kriptožetonu
TOŽILNIK: kriptožeton
MESTNIK: pri kriptožetonu
ORODNIK: s kriptožetonom

množina

dvojina

IMENOVALNIK:

kriptovalute
RODILNIK: kriptovalut
DAJALNIK: kriptovalutam
TOŽILNIK: kriptovalute
MESTNIK: pri kriptovalutah
ORODNIK: s kriptovalutami

IMENOVALNIK:

kriptožetona
RODILNIK: kriptožetonov
DAJALNIK: kriptožetonoma
TOŽILNIK: kriptožetona
MESTNIK: pri kriptožetonih
ORODNIK: s kriptožetonoma

ednina

množina

IMENOVALNIK:

kripto valuta
RODILNIK: kripto valute
DAJALNIK: kripto valuti
TOŽILNIK: kripto valuto
MESTNIK: pri kripto valuti
ORODNIK: s kripto valuto

IMENOVALNIK:

kriptožetoni
kriptožetonov
DAJALNIK: kriptožetonom
TOŽILNIK: kriptožetone
MESTNIK: pri kriptožetonih
ORODNIK: s kriptožetoni
RODILNIK:

dvojina

enota v digitalnem zapisu, ki temelji na
prevzetem sistemu algoritemskih vnosov, ki z
drugimi vnosi tvorijo celoto medsebojno
nadzorovanih zapisov
‣ Zgodbe o startupih, ki so zbrali stotine
milijonov dolarjev prek prve izdaje

IMENOVALNIK:

kripto valuti
RODILNIK: kripto valut
DAJALNIK: kripto valutama
TOŽILNIK: kripto valuti
MESTNIK: pri kripto valutah
ORODNIK: s kripto valutama
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DAJALNIK:

kriptožetonov, polnijo strani vseh slovenskih
in svetovnih medijev.
‣ Vse več podjetij sredstva zbira z izdajo
kriptožetonov, ker jim to omogoča pospešeno
rast.
‣ Z naraščajočo priljubljenostjo kriptovalut in
javnih ponudb kriptožetonov (ICO) se čedalje
pogosteje postavljajo vprašanja, kako je to
pravno urejeno.

krompiruši
krompirušo
MESTNIK: pri krompiruši
ORODNIK: s krompirušo
TOŽILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

krompiruši
RODILNIK: krompiruš
DAJALNIK: krompirušama
TOŽILNIK: krompiruši
MESTNIK: pri krompirušah
ORODNIK: s krompirušama

krôks
[krôks] samostalnik moškega spola (ȏ)

množina
IMENOVALNIK:

krompiruše
RODILNIK: krompiruš
DAJALNIK: krompirušam
TOŽILNIK: krompiruše
MESTNIK: pri krompirušah
ORODNIK: s krompirušami

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

kroks
RODILNIK: kroksa
DAJALNIK: kroksu
TOŽILNIK: kroks
MESTNIK: pri kroksu
ORODNIK: s kroksom

burek z nadevom iz
krompirja in čebule
‣ Glavna atrakcija so lokalčki, kjer dobite
bureke in druge pite, med katerimi je ena
najbolj priljubljenih krompiruša.
‣ Ne znam pripraviti krompiruše, saj je zanjo
potrebno znati razvleči testo, to pa je
dolgotrajno in mučno delo.
na Balkanu, zlasti v Bosni

dvojina
IMENOVALNIK:

kroksa
kroksov
DAJALNIK: kroksoma
TOŽILNIK: kroksa
MESTNIK: pri kroksih
ORODNIK: s kroksoma
RODILNIK:

množina

krostáta
[krostáta] samostalnik ženskega spola (ȃ)

IMENOVALNIK:

kroksi
RODILNIK: kroksov
DAJALNIK: kroksom
TOŽILNIK: krokse
MESTNIK: pri kroksih
ORODNIK: s kroksi

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

krostata
RODILNIK: krostate
DAJALNIK: krostati
TOŽILNIK: krostato
MESTNIK: pri krostati
ORODNIK: s krostato

lahko obuvalo iz umetne mase z
odprtim zadnjim delom in zaprtim sprednjim
delom z luknjicami
‣ Zanima me, če bodo kroksi zdržali tisto
vročino.
‣ Jaz sem v kampu vedno v kroksih.
‣ Polno pasti je nastavljenih po stanovanju:
kroks sredi hodnika.
navadno v množini

dvojina
IMENOVALNIK:

krostati
krostat
DAJALNIK: krostatama
TOŽILNIK: krostati
MESTNIK: pri krostatah
ORODNIK: s krostatama
RODILNIK:

krompíruša
[krompíruša] samostalnik ženskega spola (ȋ)

množina
IMENOVALNIK:

krostate
RODILNIK: krostat
DAJALNIK: krostatam
TOŽILNIK: krostate

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

krompiruša
RODILNIK: krompiruše
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MESTNIK:
ORODNIK:

pri krostatah
s krostatami

1a) iz gastronomije tako ali na podoben način

pripravljene večje rezine kruha kot podlaga za
serviranje jedi
‣ Ocvrti zarebrnici položimo na pariško ocvrta
kruhova krutona.
‣ Najpogosteje uporabljamo kruton kot
podlogo za rezine sočno pečenega mesa.

pecivo iz pečenega testa, na katerem so kosi
sadja, marmelada, navadno z izrazitim
robom
‣ jabolčna, jagodna, marelična krostata
‣ Krostato damo v segreto pečico in jo
pečemo 40 minut.
‣ Soorganizator praznika vsako leto preseneti
s kako kulinarično posebnostjo, na primer z
zelo veliko krostato s kakiji.

krúzati
[krúzati] nedovršni glagol (ȗ)
OBLIKE
ednina
PRVA: kruzam
DRUGA: kruzaš
TRETJA: kruza
dvojina
PRVA: kruzava
DRUGA: kruzata
TRETJA: kruzata
množina
PRVA: kruzamo
DRUGA: kruzate
TRETJA: kruzajo
DELEŽNIK NA -L: kruzal

krutón
[krutón] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

kruton
RODILNIK: krutona
DAJALNIK: krutonu
TOŽILNIK: kruton
MESTNIK: pri krutonu
ORODNIK: s krutonom
dvojina
IMENOVALNIK:

krutona
RODILNIK: krutonov
DAJALNIK: krutonoma
TOŽILNIK: krutona
MESTNIK: pri krutonih
ORODNIK: s krutonoma

kruzala kruzalo

1. pogovorno potovati
‣ Leto prej smo bili v Egiptu, po jugu Anglije
smo kruzali še pred tem.
‣ Ko sva z dragim kruzala po Indoneziji, sva
se na Baliju učila surfati.
‣ Sva se zmenila, da se ob koncu junija, ko
bodo kruzali po Sloveniji, Italiji in Avstriji,
srečamo in gremo na kosilo.
1a) pogovorno voziti se naokoli, zlasti za
sprostitev, užitek
‣ Lepše je kruzati po cesti kot divjati.
‣ Z luksuznim katamaranom so kruzali med
otočki.
2. pogovorno premikati se po prostoru, kraju
brez naglice in navadno brez določenega cilja
‣ Ko sem delala v knjigarni, smo bili pozorni
na ljudi, ki so kruzali po knjigarni, si
ogledovali, nič kupili.
‣ Prav lepe hiške srečaš, ko malo brezciljno
kruzaš po Bežigradu.

množina
IMENOVALNIK:

krutoni
RODILNIK: krutonov
DAJALNIK: krutonom
TOŽILNIK: krutone
MESTNIK: pri krutonih
ORODNIK: s krutoni
1. navadno v množini, iz gastronomije popečen košček,
rezinica kruha kot dodatek k jedem, zlasti
juham, solatam
‣ Juho nalijte v ogrete skodelice, potresite s
krutoni in takoj postrezite.
‣ Za pripravo česnovih krutonov odrežite 3
rezine en dan starega kruha, odstranite skorjo
in narežite na 5 mm velike kocke.
‣ Krutone z lopatico vzemite iz ponve in jih
položite na papirnato brisačko, nato pa jih
posolite in popoprajte.

kúžica
[kúžica] samostalnik ženskega spola (ȗ)
OBLIKE
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ednina

ORODNIK:

IMENOVALNIK:

kužica
RODILNIK: kužice
DAJALNIK: kužici
TOŽILNIK: kužico
MESTNIK: pri kužici
ORODNIK: s kužico

s kužikami

samica psa; kužica
‣ Odprla je sovoznikova vrata in iz avta je
skočila njena kužika.
‣ Ena od nalog živahne kužike je, da svoje
lastnike spravi ven.
ljubkovalno

dvojina

kvárnik
[kvárnik] samostalnik moškega spola (ȃ)

IMENOVALNIK:

kužici
RODILNIK: kužic
DAJALNIK: kužicama
TOŽILNIK: kužici
MESTNIK: pri kužicah
ORODNIK: s kužicama

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

kvarnik
RODILNIK: kvarnika
DAJALNIK: kvarniku
TOŽILNIK: kvarnik
MESTNIK: pri kvarniku
ORODNIK: s kvarnikom

množina
IMENOVALNIK:

kužice
kužic
DAJALNIK: kužicam
TOŽILNIK: kužice
MESTNIK: pri kužicah
ORODNIK: s kužicami
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

kvarnika
RODILNIK: kvarnikov
DAJALNIK: kvarnikoma
TOŽILNIK: kvarnika
MESTNIK: pri kvarnikih
ORODNIK: s kvarnikoma

samica psa; kužika
‣ Podarim kužico mešanko manjše rasti.
‣ Crkljiva kužica je stara slabo leto in je pravi
mali zaklad na štirih tačkah.
ljubkovalno

množina
IMENOVALNIK:

kvarniki
kvarnikov
DAJALNIK: kvarnikom
TOŽILNIK: kvarnike
MESTNIK: pri kvarnikih
ORODNIK: s kvarniki

kúžika
[kúžika] samostalnik ženskega spola (ȗ)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

kužika
RODILNIK: kužike
DAJALNIK: kužiki
TOŽILNIK: kužiko
MESTNIK: pri kužiki
ORODNIK: s kužiko

(krajši) zapis, posnetek, ki razkriva bistveni
del vsebine zlasti filma, igre; spoiler
‣ Film je že v kinu, spodaj pa si oglejte video
oceno, ki ne vsebuje kvarnikov.
‣ Zdaj pa počasi dol z interneta do jutri zvečer,
da ne naletim na kakšen kvarnik zaključnega
dela.
‣ Kaj ga tam čaka, ne nameravam razkrivati,
ker bi bil to ultimativni kvarnik, povem naj le,
da doživi mnoge zares odbite pripetljaje.

dvojina
IMENOVALNIK:

kužiki
RODILNIK: kužik
DAJALNIK: kužikama
TOŽILNIK: kužiki
MESTNIK: pri kužikah
ORODNIK: s kužikama

lenorítis
[lenorítis] samostalnik moškega spola (ȋ)

množina
IMENOVALNIK:

kužike
kužik
DAJALNIK: kužikam
TOŽILNIK: kužike
MESTNIK: pri kužikah

OBLIKE
ednina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

lenoritis
RODILNIK: lenoritisa
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DAJALNIK:

ORODNIK:

lenoritisu
lenoritis
MESTNIK: pri lenoritisu
ORODNIK: z lenoritisom
TOŽILNIK:

z lokumi

aromatična orientalska slaščica iz kuhanega
škroba in sladkorja, navadno v obliki kockic;
rahat lokum, ratluk
‣ Turška kuhinja je prava zakladnica
prefinjenih sladic, od katerih sta najbolj znani
lokum in baklava.
‣ Ob kavi servirajo sladki lokum.
‣ Bonboniero izdelujejo v makedonski
tovarni; najbolj znana je po različnih izvedbah
lokuma.

dvojina
IMENOVALNIK:

lenoritisa
RODILNIK: lenoritisov
DAJALNIK: lenoritisoma
TOŽILNIK: lenoritisa
MESTNIK: pri lenoritisih
ORODNIK: z lenoritisoma
množina
IMENOVALNIK:

lenoritisi
RODILNIK: lenoritisov
DAJALNIK: lenoritisom
TOŽILNIK: lenoritise
MESTNIK: pri lenoritisih
ORODNIK: z lenoritisi

STALNE ZVEZE

rahat lokum

aromatična orientalska slaščica iz kuhanega
škroba in sladkorja, navadno v obliki kockic;
lokum, ratluk

stanje, ko je človek len, se ne more
pripraviti k nobeni dejavnosti ali ob njej ne
zdrži dolgo
‣ Lotil se me je lenoritis. Danes se mi pa čisto
nič ne da. Prekladam se sem in tja.
‣ Tale osnutek zapisa je moral čakati skorajda
cel teden, preden me je minil lenoritis.
šaljivo

lopárnica
[lopárnica] samostalnik ženskega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

loparnica
RODILNIK: loparnice
DAJALNIK: loparnici
TOŽILNIK: loparnico
MESTNIK: pri loparnici
ORODNIK: z loparnico

lókum
[lókum] samostalnik moškega spola ( )

dvojina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

loparnici
RODILNIK: loparnic
DAJALNIK: loparnicama
TOŽILNIK: loparnici
MESTNIK: pri loparnicah
ORODNIK: z loparnicama

IMENOVALNIK:

lokum
RODILNIK: lokuma
DAJALNIK: lokumu
TOŽILNIK: lokum
MESTNIK: pri lokumu
ORODNIK: z lokumom

množina
IMENOVALNIK:

loparnice
loparnic
DAJALNIK: loparnicam
TOŽILNIK: loparnice
MESTNIK: pri loparnicah
ORODNIK: z loparnicami

dvojina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

lokuma
RODILNIK: lokumov
DAJALNIK: lokumoma
TOŽILNIK: lokuma
MESTNIK: pri lokumih
ORODNIK: z lokumoma

pečena jed iz več plasti testa, navadno z
zelenjavo
‣ špinačna, zelenjavna loparnica
‣ Loparnico pečemo v prej ogreti pečici pri
180 °C približno 30 minut, odvisno od števila
plasti.

množina
IMENOVALNIK:

lokumi
RODILNIK: lokumov
DAJALNIK: lokumom
TOŽILNIK: lokume
MESTNIK: pri lokumih
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‣ Iz tega testa pripravimo različno nadevane
loparnice, ki so zelo podobne lazanjam, le da
med nadevom namesto testenin uporabimo
slane palačinke.

‣ Ni sestavil niti ene vrhunske poteze, ni
enega tekmeca prehitel, zato niti enega
dvoboja ni dobil. Na trenutke je lutal po
igrišču.

lútanje
[lútanje] samostalnik srednjega spola (ȗ)

maklúra
[maklúra] samostalnik ženskega spola (ȗ)

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK: maklura

lutanje
RODILNIK: lutanja
DAJALNIK: lutanju
TOŽILNIK: lutanje
MESTNIK: pri lutanju
ORODNIK: z lutanjem

RODILNIK:

maklure
makluri
TOŽILNIK: makluro
MESTNIK: pri makluri
ORODNIK: z makluro
DAJALNIK:

dvojina

hoja, premikanje brez jasnega cilja,
namena; postopanje, tavanje
‣ Zgolj slučaj in lutanje naju je pripeljalo po
obalni cesti do razgledne točke na rtu.
‣ Gledam serije, ki sem jih zamudila med
tremi tedni lutanja po ZDA.
‣ Obetajoči začetek se razvodeni v
ponavljajoče se lutanje po stolpnici.
pogovorno

IMENOVALNIK: makluri
RODILNIK:

maklur
maklurama
TOŽILNIK: makluri
MESTNIK: pri maklurah
ORODNIK: z maklurama
DAJALNIK:

množina
IMENOVALNIK: maklure
RODILNIK:

maklur
DAJALNIK: makluram
TOŽILNIK: maklure
MESTNIK: pri maklurah
ORODNIK: z maklurami

lútati
[lútati] nedovršni glagol (ȗ)
OBLIKE
ednina
PRVA: lutam
DRUGA: lutaš
TRETJA: luta
dvojina
PRVA: lutava
DRUGA: lutata
TRETJA: lutata
množina
PRVA: lutamo
DRUGA: lutate
TRETJA: lutajo
DELEŽNIK NA -L: lutal

manjše listnato drevo z večjimi trni in
velikimi plodovi v zelenem zrnatem ovoju;
Maclura pomifera
‣ Maklura je danes precej priljubljeno okrasno
drevo in ga sadijo praktično povsod po svetu;
njeno naravno rastišče pa so planjave
Arkansasa, Teksasa in Oklahome.
‣ Čaj iz korenin maklure nekateri uporabljajo
za izpiranje občutljivih oči, sok plodov se
lahko uporablja kot repelent (mazilo) proti
žuželkam.
iz botanike

lutala lutalo

hoditi, premikati se brez jasnega cilja,
namena; postopati, tavati
‣ Malo sem lutal po kafičih in si ogledoval
izložbe s čevlji, vmes pa se pozdravljal s
prijatelji in znanci.
‣ Peljal me je na policijsko postajo, kjer je
prijavil, da sem lutala po njihovi veži in imam
zagotovo namen kaj ukrasti.
pogovorno

mém, méme
[mém], [méme] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK: mem
RODILNIK:

mema
DAJALNIK: memu
TOŽILNIK: mem
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MESTNIK:
ORODNIK:

pri memu
z memom

‣ Ugotavljam, da njegove privržence zlahka
prepoznaš že po debilnosti memejev, ki jih
širijo.
‣ Tudi medijski virusi kot komunikacijska
orodja vsebujejo meme, ki se »borijo« proti
standardizaciji in posploševanju.

dvojina
IMENOVALNIK: mema
RODILNIK:

memov
memoma
TOŽILNIK: mema
MESTNIK: pri memih
ORODNIK: z memoma
DAJALNIK:

memorizíran
[memorizíran] pridevnik (ȋ)

množina

OBLIKE

IMENOVALNIK: memi

moški spol

RODILNIK:

memov
DAJALNIK: memom
TOŽILNIK: meme
MESTNIK: pri memih
ORODNIK: z memi

ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

memoriziran
IMENOVALNIK (določno): memorizirani
RODILNIK: memoriziranega
DAJALNIK: memoriziranemu
TOŽILNIK (nedoločno): memoriziran
TOŽILNIK (določno): memorizirani
TOŽILNIK (živostno): memoriziranega
MESTNIK: pri memoriziranem
ORODNIK: z memoriziranim

ednina
IMENOVALNIK: meme
RODILNIK:

memeja
DAJALNIK: memeju
TOŽILNIK: meme
MESTNIK: pri memeju
ORODNIK: z memejem

dvojina
IMENOVALNIK: memorizirana

dvojina

RODILNIK:

memoriziranih
DAJALNIK: memoriziranima
TOŽILNIK: memorizirana
MESTNIK: pri memoriziranih
ORODNIK: z memoriziranima

IMENOVALNIK: memeja
RODILNIK:

memejev
DAJALNIK: memejema
TOŽILNIK: memeja
MESTNIK: pri memejih
ORODNIK: z memejema

množina
IMENOVALNIK: memorizirani

množina

RODILNIK:

memoriziranih
DAJALNIK: memoriziranim
TOŽILNIK: memorizirane
MESTNIK: pri memoriziranih
ORODNIK: z memoriziranimi

IMENOVALNIK: memeji
RODILNIK:

memejev
DAJALNIK: memejem
TOŽILNIK: memeje
MESTNIK: pri memejih
ORODNIK: z memeji

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK: memorizirana

1. kar se kot kulturni, družbeni pojav širi,
prenaša, obstaja med ljudmi, navadno v več
različicah in daljšem časovnem obdobju
‣ Kar je kihanje za gripo in njene viruse, smo
množični mediji za meme.
‣ Pod meme lahko uvrstimo vse mogoče, od
idej, predstav, mitov, jezika, vere in tako
dalje.
1a) sporočilo, ideja, zlasti v obliki slike z
napisom, posnetka, ki se tako prenaša v
elektronski komunikaciji

RODILNIK:

memorizirane
DAJALNIK: memorizirani
TOŽILNIK: memorizirano
MESTNIK: pri memorizirani
ORODNIK: z memorizirano
dvojina
IMENOVALNIK: memorizirani
RODILNIK:

memoriziranih
DAJALNIK: memoriziranima
TOŽILNIK: memorizirani
MESTNIK: pri memoriziranih
ORODNIK: z memoriziranima
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množina

ednina

IMENOVALNIK: memorizirane

IMENOVALNIK: memoriziranje

RODILNIK:

RODILNIK:

memoriziranih
DAJALNIK: memoriziranim
TOŽILNIK: memorizirane
MESTNIK: pri memoriziranih
ORODNIK: z memoriziranimi

memoriziranja
DAJALNIK: memoriziranju
TOŽILNIK: memoriziranje
MESTNIK: pri memoriziranju
ORODNIK: z memoriziranjem

srednji spol

1. shranjevanje v spomin, navadno aktivno, z
učenjem
‣ Pozna se in zato dobro presoja, kako hitro
dojema snov ali koliko potrebuje za
memoriziranje.
‣ Geste nam pomagajo pri razumevanju
smisla, služijo pa tudi memoriziranju besed.
‣ Ponavljanje je v memoriziranju vsekakor
ključnega pomena.
1a) shranjevanje nastavitve, vnosa
uporabnika ali posamezne meritve pri
elektronski napravi
‣ Merilnik ima tudi funkcijo memoriziranja
maksimalne vrednosti.

ednina
IMENOVALNIK: memorizirano
RODILNIK:

memoriziranega
DAJALNIK: memoriziranemu
TOŽILNIK: memorizirano
MESTNIK: pri memoriziranem
ORODNIK: z memoriziranim
dvojina
IMENOVALNIK: memorizirani
RODILNIK:

memoriziranih
DAJALNIK: memoriziranima
TOŽILNIK: memorizirani
MESTNIK: pri memoriziranih
ORODNIK: z memoriziranima
množina
IMENOVALNIK: memorizirana

memorizírati
[memorizírati] dovršni in nedovršni glagol (ȋ)

RODILNIK:

memoriziranih
DAJALNIK: memoriziranim
TOŽILNIK: memorizirana
MESTNIK: pri memoriziranih
ORODNIK: z memoriziranimi

OBLIKE
ednina
PRVA: memoriziram
DRUGA: memoriziraš
TRETJA: memorizira
dvojina
PRVA: memorizirava
DRUGA: memorizirata
TRETJA: memorizirata
množina
PRVA: memoriziramo
DRUGA: memorizirate
TRETJA: memorizirajo
DELEŽNIK NA -L: memoriziral

1. ki je shranjen v spomin, navadno aktivno, z
učenjem
‣ Memorizirano znanje še ne pomeni visoke
stopnje razumevanja.
‣ Ne gre za memoriziran tekst od A do Ž.
1a) ki je pri elektronski napravi shranjen kot
nastavitev, vnos uporabnika ali posamezna
meritev
‣ Pomnjenja naročila prikličemo iz osnovnega
prodajnega menija, nato izberemo
pomnilniško mesto, na katerem je zabeležen
memoriziran znesek.
‣ Mešalna miza ima vgrajenih 17
motoriziranih drsnikov (faderjev), ki se pri
izbranem projektu avtomatsko ponastavijo na
memorizirano pozicijo.

memorizirala

memoriziralo
1. shraniti v spomin, navadno aktivno, z
učenjem; zapomniti si
‣ Z gestami lahko pogosto nadomestimo
besede ali pa te z gestami še podkrepimo in na
tak način besede tudi memoriziramo.
‣ Na remi kartah ni slikic, ni narisanih figur,
ni načina, da bi človek lahko zlahka
memoriziral posamezne remi karte.

memorizíranje
[memorizíranje] samostalnik srednjega spola (ȋ)
OBLIKE

58

IMENOVALNIK: mikrofibra

‣ Moj pogled je begal sem in tja, hotela sem
slikati in memorizirati vse, kar mi je bilo
dano.
1a) shraniti nastavitev, vnos uporabnika ali
posamezno meritev kot elektronska naprava
‣ V kateremkoli trenutku obrnete stikalo na
preset/prednastavljeno in svetilka memorizira
način svetlobe.
‣ Elektronski programator lahko memorizira
do 99 širin, na katere se naj pozicionira
pomična žaga ob iskanju najboljše variante.

RODILNIK:

mikrofibre
DAJALNIK: mikrofibri
TOŽILNIK: mikrofibro
MESTNIK: pri mikrofibri
ORODNIK: z mikrofibro
dvojina
IMENOVALNIK: mikrofibri
RODILNIK:

mikrofiber
mikrofibrama
TOŽILNIK: mikrofibri
MESTNIK: pri mikrofibrah
ORODNIK: z mikrofibrama
DAJALNIK:

mikrocefalíja
[mikrocefalíja] samostalnik ženskega spola (ȋ)

množina
IMENOVALNIK: mikrofibre

OBLIKE
ednina

RODILNIK:

mikrofiber
mikrofibram
TOŽILNIK: mikrofibre
MESTNIK: pri mikrofibrah
ORODNIK: z mikrofibrami
DAJALNIK:

IMENOVALNIK: mikrocefalija
RODILNIK:

mikrocefalije
DAJALNIK: mikrocefaliji
TOŽILNIK: mikrocefalijo
MESTNIK: pri mikrocefaliji
ORODNIK: z mikrocefalijo

1. umetna snov iz mešanice finih vlaken
poliestra in poliamida
‣ Za hojo so idealna oblačila iz mikrofibre, ki
se hitro sušijo.
‣ Podjetje izdeluje pohištvo in opremo iz
kakovostne mikrofibre in italijanskega usnja.
‣ Prefinjena notranjost bo narejena iz tikovega
lesa, veliko pa bo tudi oblazinjenih površin z
mikrofibro.
1a) kar je iz te snovi, zlasti oblačilo
‣ Stilsko so oblečeni v rdečo mikrofibro.

dvojina
IMENOVALNIK: mikrocefaliji
RODILNIK:

mikrocefalij
mikrocefalijama
TOŽILNIK: mikrocefaliji
MESTNIK: pri mikrocefalijah
ORODNIK: z mikrocefalijama
DAJALNIK:

množina
IMENOVALNIK: mikrocefalije
RODILNIK:

mikrocefalij
DAJALNIK: mikrocefalijam
TOŽILNIK: mikrocefalije
MESTNIK: pri mikrocefalijah
ORODNIK: z mikrocefalijami

míkroplástika
[míkroplástika] samostalnik ženskega spola (ȋ-á)
OBLIKE
ednina

neobičajna majhnost lobanje,
navadno s slabšo razvitostjo možganov
‣ Karakteristika mikrocefalije je, da je obseg
glave otroka v primerjavi z njegovim telesom
nesorazmerno manjši.
‣ Najdba je okostje majhnega sodobnega
človeka, ki je imel zaradi mikrocefalije
nenormalno majhne možgane.

IMENOVALNIK: mikroplastika

iz medicine

RODILNIK:

mikroplastike
DAJALNIK: mikroplastiki
TOŽILNIK: mikroplastiko
MESTNIK: pri mikroplastiki
ORODNIK: z mikroplastiko
dvojina
IMENOVALNIK: mikroplastiki
RODILNIK:

mikroplastik
DAJALNIK: mikroplastikama
TOŽILNIK: mikroplastiki
MESTNIK: pri mikroplastikah
ORODNIK: z mikroplastikama

míkrofíbra
[míkrofíbra] samostalnik ženskega spola (ȋ-ȋ)
OBLIKE
ednina
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množina

ženska, ki premišlja, razglablja o različnih
filozofskih, duhovnih, znanstvenih in splošno
pomembnih vprašanjih
‣ Prihaja film o eni izmed najbolj prodornih in
daljnosežnih političnih mislic preteklega
stoletja.
‣ Ponovno postaja aktualno branje in
razmišljanje o delu politične filozofinje ter
mislice Hannah Arendt.

IMENOVALNIK: mikroplastike
RODILNIK:

mikroplastik
DAJALNIK: mikroplastikam
TOŽILNIK: mikroplastike
MESTNIK: pri mikroplastikah
ORODNIK: z mikroplastikami
1. zelo majhni plastični delci, ki nastanejo z
razpadom večjih kosov plastike, zlasti v
morju
‣ Vodni organizmi pojedo mikroplastiko v
vodi, našli so jo v organizmih po vsej
prehranjevalni verigi.
‣ Plastična vlakna z oblačil in drugega tekstila
ob ostankih avtomobilskih gum predstavljajo
največji delež mikroplastike v vodah.
‣ Z enim umivanjem obraza s kremo za piling
spustimo v vodo 100000 delcev
mikroplastike.
2. zelo majhni plastični delci, ki se proizvajajo
kot surovina za (plastične) izdelke
‣ Mikroplastiko je mogoče načrtno proizvajati
in namerno dodajati izdelkom.

mnóžicanje
[mnóžicanje] samostalnik srednjega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK: množicanje
RODILNIK:

množicanja
DAJALNIK: množicanju
TOŽILNIK: množicanje
MESTNIK: pri množicanju
ORODNIK: z množicanjem
1. zbiranje denarja s pomočjo prispevkov
zainteresirane javnosti
‣ Da pridobi še nekaj sredstev za uresničitev
predstave, se je odločila, da se posluži tudi
množicanja oziroma crowdfundinga.
‣ S pomočjo spletne platforme za množicanje
trenutno zbirata denar za ustanovitev podjetja
in najem delavnice, kjer bi obetaven hobi
lahko prerasel v pravi posel.
2. (brezplačno) sodelovanje zainteresirane
nestrokovne javnosti pri nalogah, zlasti manj
zahtevnih, v okviru dela, projekta na
določenem področju; množičenje
‣ Algoritmi se sčasoma izboljšujejo ne le
zaradi vse večjih količin učnih podatkov,
temveč tudi zaradi množicanja.
‣ Združili so moči in pripravili nabor tur,
katerih primernost so preverili z množicanjem
oz. crowdsourcingom.

míslica
[míslica] samostalnik ženskega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK: mislica
RODILNIK:

mislice
DAJALNIK: mislici
TOŽILNIK: mislico
MESTNIK: pri mislici
ORODNIK: z mislico
dvojina
IMENOVALNIK: mislici
RODILNIK:

mislic
DAJALNIK: mislicama
TOŽILNIK: mislici
MESTNIK: pri mislicah
ORODNIK: z mislicama

mnóžičenje
[mnóžičenje] samostalnik srednjega spola ( )

množina
IMENOVALNIK: mislice

OBLIKE
ednina

RODILNIK:

mislic
DAJALNIK: mislicam
TOŽILNIK: mislice
MESTNIK: pri mislicah
ORODNIK: z mislicami

IMENOVALNIK: množičenje
RODILNIK:

množičenja
DAJALNIK: množičenju
TOŽILNIK: množičenje
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MESTNIK:
ORODNIK:

pri množičenju
z množičenjem

‣ Zdravljenje poteka s pomočjo moksibustije
(sežiganje majhnih količin posušene mokse –
navadnega pelina).

(brezplačno) sodelovanje zainteresirane
nestrokovne javnosti pri nalogah, zlasti manj
zahtevnih, v okviru dela, projekta na
določenem področju; množicanje
‣ Če bo koncept vključeval množičenje
(crowdsourcing), bodo opisana tudi spletna
orodja in postopki, ki jih bo predvidel ta del
procesa.
‣ Pojavnice, ki sta jih programa označila
različno, so bile z uporabo platforme za
množičenje posredovane množici anotatorjev,
ki so izmed obeh izbrali pravilno oznako.

mónstera
[mónstera] samostalnik ženskega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK: monstera
RODILNIK:

monstere
DAJALNIK: monsteri
TOŽILNIK: monstero
MESTNIK: pri monsteri
ORODNIK: z monstero
dvojina
IMENOVALNIK: monsteri

móksa
[móksa] samostalnik ženskega spola ( )

RODILNIK:

monster
DAJALNIK: monsterama
TOŽILNIK: monsteri
MESTNIK: pri monsterah
ORODNIK: z monsterama

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK: moksa
RODILNIK:

mokse
DAJALNIK: moksi
TOŽILNIK: mokso
MESTNIK: pri moksi
ORODNIK: z mokso

množina
IMENOVALNIK: monstere
RODILNIK:

monster
DAJALNIK: monsteram
TOŽILNIK: monstere
MESTNIK: pri monsterah
ORODNIK: z monsterami

dvojina
IMENOVALNIK: moksi
RODILNIK:

moks
DAJALNIK: moksama
TOŽILNIK: moksi
MESTNIK: pri moksah
ORODNIK: z moksama

grmičasta rastlina z zračnimi
koreninami in velikimi razcepljenimi listi na
dolgem steblu, po izvoru iz Srednje Amerike;
Monstera deliciosa
‣ V prostoru, v katerem raste monstera,
temperatura pozimi ne sme pasti pod 13
stopinj Celzija.
‣ Večina sobnih rastlin izvira iz tropskih
pokrajin, še zlasti vednozelene listnate
rastline, kakršni sta filodendron in monstera.
iz botanike

množina
IMENOVALNIK: mokse
RODILNIK:

moks
DAJALNIK: moksam
TOŽILNIK: mokse
MESTNIK: pri moksah
ORODNIK: z moksami

nadnaslávljanje
[nadnaslá ljanje] samostalnik srednjega spola (á)

zdravilna rastlina s svetlo sivimi listi grenkega
okusa, ki se kot kadilo uporablja zlasti v
tradicionalni kitajski medicini; Artemisia
vulgaris; navadni pelin
‣ Mokso terapevti posušeno največkrat
oblikujejo v obliko cigare ali stožca, nato pa
ga prižgejo.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

nadnaslavljanje
nadnaslavljanja
DAJALNIK: nadnaslavljanju
TOŽILNIK: nadnaslavljanje
MESTNIK: pri nadnaslavljanju
ORODNIK: z nadnaslavljanjem
RODILNIK:
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nadnaslavljajo, zgoraj na vrhu je kos platna,
na katerega projicirajo prevod.

prikazovanje prevoda tekočega besedila na
površini nad sceno, zlasti v operi, gledališču
‣ Postavitev je ob širokem naboru gledaliških
izraznih sredstev sporočilno prešibko
poantirana, k čemur je svoje prispevala še
oteženost sledenja besedilu zaradi tehničnih
težav pri nadnaslavljanju.
‣ V današnjih časih obstaja nekaj različnih
tehnik podnaslavljanja ali nadnaslavljanja, za
pevce je postavljanje različnih vokalov v
različnih jezikih na iste tone določenega dela
marsikdaj mukotrpno in nesmiselno.

nadnaslovíti
[nadnaslovíti] dovršni glagol (ī)
OBLIKE
ednina
PRVA: nadnaslovim
DRUGA: nadnasloviš
TRETJA: nadnaslovi
dvojina
PRVA: nadnasloviva
DRUGA: nadnaslovita
TRETJA: nadnaslovita
množina
PRVA: nadnaslovimo
DRUGA: nadnaslovite
TRETJA: nadnaslovijo
DELEŽNIK NA -L: nadnaslovil

nadnaslávljati
[nadnaslá ljati] nedovršni glagol (á)
OBLIKE
ednina
PRVA: nadnaslavljam
DRUGA: nadnaslavljaš
TRETJA: nadnaslavlja
dvojina
PRVA: nadnaslavljava
DRUGA: nadnaslavljata
TRETJA: nadnaslavljata
množina
PRVA: nadnaslavljamo
DRUGA: nadnaslavljate
TRETJA: nadnaslavljajo
DELEŽNIK NA -L: nadnaslavljal

nadnaslovila

nadnaslovilo
1. dati zlasti članku, prispevku v časopisu prvi,
krovni naslov
‣ Tudi tokrat so članek nadnaslovili z
odioznim terminom »kolaboracija«.
1a) dati zlasti umetniškemu delu krovni,
najvidnejši naslov, poimenovanje, oznako
‣ Še glede ocene: če bi meni uspel takšen
literarno-kritični podvig, potem bi ga brez
dvoma nadnaslovil kot Polomije.

nadnaslavljala

nadnaslavljalo

nángka
[nán a] samostalnik ženskega spola (ȃ)

1. dajati zlasti člankom, prispevkom v
časopisu prvi, krovni naslov
‣ Ikona v težavah – je ta teden nadnaslavljal
članke Financial Times.
‣ Morda bi tudi časopisne rubrike in pisanje
veljalo prilagoditi, ne pa jih nadnaslavljati po
starih šablonah (notranja politika, zunanja
politika, sociala).
1a) dajati naslov česa nad kaj, zlasti v
urejevalniku besedil
‣ Slike podnaslavljamo, tabele pa
nadnaslavljamo, oboje s pisavo velikosti 9
pik.
2. prikazovati prevod tekočega besedila na
površini nad sceno, zlasti v operi, gledališču
‣ V operi nisem bila že tako dolgo, da sploh
nisem vedela, da jih podnaslavljajo oz.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

nangka
RODILNIK: nangke
DAJALNIK: nangki
TOŽILNIK: nangko
MESTNIK: pri nangki
ORODNIK: z nangko
dvojina
IMENOVALNIK:

nangki
RODILNIK: nangk
DAJALNIK: nangkama
TOŽILNIK: nangki
MESTNIK: pri nangkah
ORODNIK: z nangkama
množina
IMENOVALNIK:
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nangke

RODILNIK:

dvojina

nangk
nangkam
TOŽILNIK: nangke
MESTNIK: pri nangkah
ORODNIK: z nangkami
DAJALNIK:

IMENOVALNIK:

naturopatinji
RODILNIK: naturopatinj
DAJALNIK: naturopatinjama
TOŽILNIK: naturopatinji
MESTNIK: pri naturopatinjah
ORODNIK: z naturopatinjama

1. drevo z velikimi plodovi s sladko sredico v
zelenem zrnatem ovoju, po izvoru iz
jugovzhodne Indije; Artocarpus
heterophyllus; jackfruit
‣ Nangko množično gojijo v tropskih regijah
Indijske podceline, Šrilanki, Vietnamu,
Tajski, Maleziji in Indoneziji.
1a) plod tega drevesa
‣ Nangka se pogosto uporablja v južni in
jugovzhodni azijski kuhinji.
‣ Namesto mesa uporabimo sredico sadeža
nangka, ki jo naceframo in prelijemo z omako
barbeque.

množina
IMENOVALNIK:

naturopatinje
naturopatinj
DAJALNIK: naturopatinjam
TOŽILNIK: naturopatinje
MESTNIK: pri naturopatinjah
ORODNIK: z naturopatinjami
RODILNIK:

ženska, ki zdravi na osnovi predpostavljanja,
da je v telesu samozdravilna moč, ki
vzpostavlja, vzdržuje in vrača zdravje
‣ Po nasvet sem šla k naturopatinji, ki mi je
predpisala nekaj zdravilnih zelišč za lažje
odvajanje od kajenja.
‣ Naturopatinja opozarja, da lahko s postom
ali tudi lažjo obliko razstrupljanja telesa
povzročimo več škode kot koristi, če v telo
vnašamo snovi, ki so v kakršnemkoli
nesoglasju z njim.

napíhnjenostSSKJ2
[napíhnjenost] samostalnik ženskega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

napihnjenost
napihnjenosti
DAJALNIK: napihnjenosti
TOŽILNIK: napihnjenost
MESTNIK: pri napihnjenosti
ORODNIK: z napihnjenostjo
RODILNIK:

nétek
[nétək] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina

napetost v spodnjem delu trebuha, zlasti
zaradi preveč črevesnih plinov ob motnjah
prebave
‣ blažiti, odpravljati, zmanjševati
napihnjenost
‣ povzročati, povzročiti napihnjenost
‣ Včasih je bolnik zaprt, lahko ima tudi drisko
ali občutek napihnjenosti s črevesnimi plini.

IMENOVALNIK:

netek
RODILNIK: netka
DAJALNIK: netku
TOŽILNIK: netek
MESTNIK: pri netku
ORODNIK: z netkom
dvojina
IMENOVALNIK:

netka
RODILNIK: netkov
DAJALNIK: netkoma
TOŽILNIK: netka
MESTNIK: pri netkih
ORODNIK: z netkoma

naturopátinja
[naturopátinja] samostalnik ženskega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina

množina

IMENOVALNIK:

naturopatinja
RODILNIK: naturopatinje
DAJALNIK: naturopatinji
TOŽILNIK: naturopatinjo
MESTNIK: pri naturopatinji
ORODNIK: z naturopatinjo

IMENOVALNIK:

netki
RODILNIK: netkov
DAJALNIK: netkom
TOŽILNIK: netke
MESTNIK: pri netkih
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ORODNIK:

ednina

z netki

IMENOVALNIK:

netopirnica
RODILNIK: netopirnice
DAJALNIK: netopirnici
TOŽILNIK: netopirnico
MESTNIK: pri netopirnici
ORODNIK: z netopirnico

gumbu podoben kovinski del
oblačila, obuvala, nakita, navadno kot okras
‣ S pomočjo 2 kovinskih netkov pri strani
lahko oblikujemo 3 stile nošenja.
‣ Škornji imajo na zunanji strani 5 netkov za
bolj poln videz.
‣ Lahko le zarobimo rob in došijemo netke, ali
pa pas prišijemo kot na klasičnem krilu ter
izdelamo gumbnico ali zanko in zašijemo
gumb.
navadno v množini

dvojina
IMENOVALNIK:

netopirnici
netopirnic
DAJALNIK: netopirnicama
TOŽILNIK: netopirnici
MESTNIK: pri netopirnicah
ORODNIK: z netopirnicama
RODILNIK:

netikéta
[netikéta] samostalnik ženskega spola ( )

množina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

netopirnice
netopirnic
DAJALNIK: netopirnicam
TOŽILNIK: netopirnice
MESTNIK: pri netopirnicah
ORODNIK: z netopirnicami
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

netiketa
RODILNIK: netikete
DAJALNIK: netiketi
TOŽILNIK: netiketo
MESTNIK: pri netiketi
ORODNIK: z netiketo

1. zabojček za bivanje netopirjev s špranjo,
odprtino v spodnjem delu, ki se namesti
navadno na drevo
‣ Netopirnice imajo obliko narobe obrnjenega
nabiralnika, s špranjo v spodnjem delu, ki se
je žival oprime.
‣ Netopirnice napravimo iz neposkobljanega
lesa, kar netopirjem olajša plezanje po stenah
navzgor.
2. navadno v množini, iz zoologije morska riba z ozkim
visokim, listu podobnim telesom, dolgo
hrbtno in trebušno ter manjšo repno
plavutjo; Platax
‣ Lahko sem opazoval netopirnice, ki se v
strnjenih jatah upirajo močnim tokovom, jate
šnjurov in barakud.
‣ Netopirnica, ki spada v družino Ephippidae,
ima visoko, bočno stisnjeno telo in visoki
hrbtno in predrepno plavut.

dvojina
IMENOVALNIK:

netiketi
netiket
DAJALNIK: netiketama
TOŽILNIK: netiketi
MESTNIK: pri netiketah
ORODNIK: z netiketama
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

netikete
netiket
DAJALNIK: netiketam
TOŽILNIK: netikete
MESTNIK: pri netiketah
ORODNIK: z netiketami
RODILNIK:

(nenapisana) pravila lepega, primernega
vedenja v elektronski komunikaciji
‣ Pisal je o netiketi, o tem, kako v kibersvetu
biti prijazen.
‣ S financiranjem omenjene pobude se sama
vtikata v osnovne pravice drugih: da na
internetu povedo in pokažejo, kar hočejo. To
pa ni samo kršenje netikete.

nínica
[nínica] samostalnik ženskega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

ninica
ninice
DAJALNIK: ninici

netopírnica
[netopírnica] samostalnik ženskega spola (ȋ)

RODILNIK:

OBLIKE
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TOŽILNIK:

TOŽILNIK:

MESTNIK:

MESTNIK:

ninico
pri ninici
ORODNIK: z ninico

nizkodozne
pri nizkodoznih
ORODNIK: z nizkodoznimi

dvojina

ženski spol

IMENOVALNIK:

ednina

ninici
ninic
DAJALNIK: ninicama
TOŽILNIK: ninici
MESTNIK: pri ninicah
ORODNIK: z ninicama
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

nizkodozna
RODILNIK: nizkodozne
DAJALNIK: nizkodozni
TOŽILNIK: nizkodozno
MESTNIK: pri nizkodozni
ORODNIK: z nizkodozno

množina
IMENOVALNIK:

dvojina

ninice
ninic
DAJALNIK: ninicam
TOŽILNIK: ninice
MESTNIK: pri ninicah
ORODNIK: z ninicami
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

nizkodozni
RODILNIK: nizkodoznih
DAJALNIK: nizkodoznima
TOŽILNIK: nizkodozni
MESTNIK: pri nizkodoznih
ORODNIK: z nizkodoznima

mehka igrača, navadno podobna odejici, ki
otroka pomirja, uspava
‣ Otrok je na ninico običajno navezan leta,
celo ko že hodi v šolo, še vedno skrbno položi
ninico v posteljo.
‣ Otroci lahko za uspavanje uporabljajo
ninice, igrače iz vrtca ali prinesene od doma,
blazinice.

množina
IMENOVALNIK:

nizkodozne
nizkodoznih
DAJALNIK: nizkodoznim
TOŽILNIK: nizkodozne
MESTNIK: pri nizkodoznih
ORODNIK: z nizkodoznimi
RODILNIK:

srednji spol
ednina

nizkodózni
[niskodózni] pridevnik ( )

IMENOVALNIK:

nizkodozno
nizkodoznega
DAJALNIK: nizkodoznemu
TOŽILNIK: nizkodozno
MESTNIK: pri nizkodoznem
ORODNIK: z nizkodoznim
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

nizkodozni
RODILNIK: nizkodoznega
DAJALNIK: nizkodoznemu
TOŽILNIK: nizkodozni
TOŽILNIK (živostno): nizkodoznega
MESTNIK: pri nizkodoznem
ORODNIK: z nizkodoznim

dvojina
IMENOVALNIK:

nizkodozni
nizkodoznih
DAJALNIK: nizkodoznima
TOŽILNIK: nizkodozni
MESTNIK: pri nizkodoznih
ORODNIK: z nizkodoznima
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

nizkodozna
RODILNIK: nizkodoznih
DAJALNIK: nizkodoznima
TOŽILNIK: nizkodozna
MESTNIK: pri nizkodoznih
ORODNIK: z nizkodoznima

množina
IMENOVALNIK:

nizkodozna
RODILNIK: nizkodoznih
DAJALNIK: nizkodoznim
TOŽILNIK: nizkodozna
MESTNIK: pri nizkodoznih
ORODNIK: z nizkodoznimi

množina
IMENOVALNIK:

nizkodozni
nizkodoznih
DAJALNIK: nizkodoznim

1. iz farmacije ki vsebuje manjšo količino snovi,
učinkovine, zlasti pri kontracepciji

RODILNIK:
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‣ Ob nizkodoznih se vse bolj uveljavlja
ultranizkodozna kontracepcijska tabletka, z
najmanjšo možno količino estrogena.
‣ Tablete so nizkodozne, vsebujejo majhna
odmerka estrogena in gestagena.
1a) iz farmacije ki temelji na uporabi manjše
količine snovi, učinkovine, zlasti pri
kontracepciji
‣ Pri zdravljenju je nastopila pomembna
novost: nizkodozna terapija, torej uvajanje
najmanjše količine hormonov, ki ublaži
klimakterične težave.
2. iz medicine ki pri delovanju temelji na uporabi
obsevanja v manjši količini ali jakosti
‣ S sodelavci je raziskoval, kako škodljive so
preiskave ali terapije z nizkodoznimi aparati.

‣ Pri nocebu gre za to, da lahko prepričanost o
negativnih učinkih zdravila pospeši in tudi
povzroči bolezen.
‣ Izostanek učinka zdravil zaradi nejevere so
poimenovali nocebo.
1a) kot pridevnik, iz medicine ki je v zvezi s takim
izostankom ali pretiranim občutenjem
‣ nocebo učinek
‣ V medicini se nocebo reakcije nanašajo na
škodljive, neprijetne ali neželene učinke.
‣ Med posegom smo v nocebo skupini izmerili
najnižjo in najvišjo vrednost pulza, ki je
znašala kar 116 udarcev.
odljubíti se
[odljubíti se], [odljúbiti se] dovršni glagol (ī; ū)
OBLIKE
ednina
PRVA: odljubim se
DRUGA: odljubiš se
TRETJA: odljubi se
dvojina
PRVA: odljubiva se
DRUGA: odljubita se
TRETJA: odljubita se
množina
PRVA: odljubimo se
DRUGA: odljubite se
TRETJA: odljubijo se
DELEŽNIK NA -L: odljubil

nocébo
[nocébo] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

nocebo
noceba
DAJALNIK: nocebu
TOŽILNIK: nocebo
MESTNIK: pri nocebu
ORODNIK: z nocebom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

noceba
nocebov
DAJALNIK: noceboma
TOŽILNIK: noceba
MESTNIK: pri nocebih
ORODNIK: z noceboma
RODILNIK:

se odljubila se odljubilo

se
priti iz stanja zaljubljenosti
‣ Zvestoba se vam zdi nekaj lepega, vendar
vanjo ne verjamete preveč, kajti po duši ste
zelo strastni, romantični, se hitro zaljubite in
še hitreje odljubite.
‣ V nekaj tednih, mesecih se zaljubljena oseba
preprosto odljubi. Prenehanje zaljubljenosti ne
pomeni nujno prekinitve odnosa.

množina
IMENOVALNIK:

nocebi
RODILNIK: nocebov
DAJALNIK: nocebom
TOŽILNIK: nocebe
MESTNIK: pri nocebih
ORODNIK: z nocebi

odljúbljati se
[odljúbljati se] nedovršni glagol (ú)

1. iz medicine izostanek delovanja ali pretirano
občutenje neželenih učinkov pri zdravilu ali
posegu zaradi dvoma o njuni učinkovitosti ali
mnenja, da sta škodljiva
‣ Primer noceba se zgodi, ko posameznik v
navodilih prebere stranske učinke zdravila in
se potem simptomi pri njem res pokažejo.

OBLIKE
ednina
PRVA: odljubljam se
DRUGA: odljubljaš se
TRETJA: odljublja se
dvojina
PRVA: odljubljava se
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DRUGA:
TRETJA:

ORODNIK:

odljubljata se
odljubljata se

množina
PRVA: odljubljamo se
DRUGA: odljubljate se
TRETJA: odljubljajo se
DELEŽNIK NA -L: odljubljal

z oldschool

dvojina
IMENOVALNIK:

oldschool
RODILNIK: oldschool
DAJALNIK: oldschool
TOŽILNIK: oldschool
MESTNIK: pri oldschool
ORODNIK: z oldschool

se odljubljala se

odljubljalo se

množina

prihajati iz stanja zaljubljenosti
‣ Imela sta burno razmerje, saj sta se
zaljubljala in odljubljala.
‣ Oseba je v fazi zaljubljenosti pripravljena
tudi na samožrtvovanje. Toda kaj, ko se
kmalu začne »ohlajati« … Takrat začenja
razumeti, da to ni to − in se začenja
odljubljati.

IMENOVALNIK:

oldschool
RODILNIK: oldschool
DAJALNIK: oldschool
TOŽILNIK: oldschool
MESTNIK: pri oldschool
ORODNIK: z oldschool
srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

oldschool
RODILNIK: oldschool
DAJALNIK: oldschool
TOŽILNIK: oldschool
MESTNIK: pri oldschool
ORODNIK: z oldschool

oldschool, old school, oldskul
[óltskúl] pridevnik ( -ȗ)
OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

oldschool
RODILNIK: oldschool
DAJALNIK: oldschool
TOŽILNIK: oldschool
MESTNIK: pri oldschool
ORODNIK: z oldschool

dvojina
IMENOVALNIK:

oldschool
RODILNIK: oldschool
DAJALNIK: oldschool
TOŽILNIK: oldschool
MESTNIK: pri oldschool
ORODNIK: z oldschool

dvojina
IMENOVALNIK:

oldschool
oldschool
DAJALNIK: oldschool
TOŽILNIK: oldschool
MESTNIK: pri oldschool
ORODNIK: z oldschool

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

oldschool
RODILNIK: oldschool
DAJALNIK: oldschool
TOŽILNIK: oldschool
MESTNIK: pri oldschool
ORODNIK: z oldschool

množina
IMENOVALNIK:

oldschool
oldschool
DAJALNIK: oldschool
TOŽILNIK: oldschool
MESTNIK: pri oldschool
ORODNIK: z oldschool

ki je nekoliko starinski, po navadah, okusu iz
prejšnjih časov, a navadno urejen, kvaliteten
‣ Obožujem oldschool način oblačenja. Vedno
znova mi vzbudi prijetne občutke, ker
dejansko v njem prebiva gentlemanska in
damska nota.
‣ Naša bajta ima še prava oldschool lesena
okna, ne pa ta plastik fantastik.

RODILNIK:

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

oldschool
oldschool
DAJALNIK: oldschool
TOŽILNIK: oldschool
MESTNIK: pri oldschool
RODILNIK:
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páf
[páf] povedkovnik (ȃ)
pogovorno, ekspresivno pod vtisom česa
nepričakovanega, nezamisljivega,
neobičajnega
‣ Mama je bila paf, oče pa tiho, kar je pri njem
lahko pomenilo karkoli.
‣ Tudi sam sem bil paf nad neverjetno
količino robe.
‣ Spomnim se, kako je bil paf, ko so imeli
cirkus.

spletni pajek

pájekSSKJ2
[pájək] samostalnik moškega spola (ȃ)

pájkanje
[pájkanje] samostalnik srednjega spola (ȃ)

avtomatiziran program za
sistematično pregledovanje spletnih strani z
namenom pridobivanja izbranih podatkov
‣ Kot vsi spletni iskalniki tudi omenjeni
sistem uporablja spletnega pajka (web
crawler) za raziskovanje spleta.
‣ Spletna stran mora omogočati dobro
prebiranje vsebine spletnim pajkom, saj le
tako lahko pričakujemo dobro uvrstitev na
iskalnikih.
iz računalništva

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

pajkanje
RODILNIK: pajkanja
DAJALNIK: pajkanju
TOŽILNIK: pajkanje
MESTNIK: pri pajkanju
ORODNIK: s pajkanjem

IMENOVALNIK:

pajek
RODILNIK: pajka
DAJALNIK: pajku
TOŽILNIK: pajek
TOŽILNIK (živostno): pajka
MESTNIK: pri pajku
ORODNIK: s pajkom

sistematično pregledovanje
spletnih strani s pomočjo avtomatiziranih
programov za pridobivanje izbranih
podatkov
‣ pajkanje spletnih besedil
‣ Gre za korpus z 1,7 milijarde pojavnic, ki je
nastal s pajkanjem (crawling) iz spletnih mest
z domeno .it.
iz računalništva

dvojina
IMENOVALNIK:

pajka
pajkov
DAJALNIK: pajkoma
TOŽILNIK: pajka
MESTNIK: pri pajkih
ORODNIK: s pajkoma
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

pajki
pajkov
DAJALNIK: pajkom
TOŽILNIK: pajke
MESTNIK: pri pajkih
ORODNIK: s pajki

paketomát
[paketomát] samostalnik moškega spola (ȃ)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

paketomat
RODILNIK: paketomata
DAJALNIK: paketomatu
TOŽILNIK: paketomat
MESTNIK: pri paketomatu
ORODNIK: s paketomatom

STALNE ZVEZE

pajek za seno

podolgovata priprava z več vreteni
s kavlji za obračanje sena, ki se priključi na
traktor; obračalnik
‣ hidravlični pajek za seno
‣ Prodamo trosilnik hlevskega gnoja,
rotacijsko koso in pajka za seno.
iz agronomije

dvojina
IMENOVALNIK:

paketomata
RODILNIK: paketomatov
DAJALNIK: paketomatoma
TOŽILNIK: paketomata
MESTNIK: pri paketomatih
ORODNIK: s paketomatoma
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množina

‣ Klapavice ali pedoči so dobri v buzari ali
paradižnikovi omaki.

IMENOVALNIK:

paketomati
RODILNIK: paketomatov
DAJALNIK: paketomatom
TOŽILNIK: paketomate
MESTNIK: pri paketomatih
ORODNIK: s paketomati

pedofílka
[pedofílka] samostalnik ženskega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

pedofilka
RODILNIK: pedofilke
DAJALNIK: pedofilki
TOŽILNIK: pedofilko
MESTNIK: pri pedofilki
ORODNIK: s pedofilko

naprava za shranjevanje, samostojno
prevzemanje in oddajanje poštnih paketov
‣ Ker me ni bilo doma med 8h–16h, mi je
pustil paket v paketomatu.
‣ Najprej pozabim PIN bančne kartice, potem
ugotovim, da paketomati sprejemajo samo
kartice.

dvojina
IMENOVALNIK:

pedofilki
RODILNIK: pedofilk
DAJALNIK: pedofilkama
TOŽILNIK: pedofilki
MESTNIK: pri pedofilkah
ORODNIK: s pedofilkama

pedóč
[pedóč] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

pedoč
pedoča
DAJALNIK: pedoču
TOŽILNIK: pedoča
MESTNIK: pri pedoču
ORODNIK: s pedočem

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

pedofilke
pedofilk
DAJALNIK: pedofilkam
TOŽILNIK: pedofilke
MESTNIK: pri pedofilkah
ORODNIK: s pedofilkami
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

pedoča
RODILNIK: pedočev
DAJALNIK: pedočema
TOŽILNIK: pedoča
MESTNIK: pri pedočih
ORODNIK: s pedočema

1. ženska, ki čuti spolno nagnjenje do otrok
‣ ne biti pedofilka
1a) ženska, ki spolno zlorablja otroke iz takega
nagnjenja
‣ Starejša pedofilka je v dvigalu napadla
dečka.

množina
IMENOVALNIK:

pedoči
RODILNIK: pedočev
DAJALNIK: pedočem
TOŽILNIK: pedoče
MESTNIK: pri pedočih
ORODNIK: s pedoči

pedolín, pedolíno
[pedolín], [pedolíno] samostalnik moškega spola
(ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

pedolin
RODILNIK: pedolina
DAJALNIK: pedolinu
TOŽILNIK: pedolin
MESTNIK: pri pedolinu
ORODNIK: s pedolinom

1. navadno v množini užitna morska školjka z
modrikasto črno lupino, ki živi v večjih
skupinah; Mytilus; dagnja, klapavica
‣ Ogledoval si je živalske in rastlinske vrste,
ki so se naselile na piramido. Nekje na vrhu
so se prilepile ostrige. Nekoliko nižje so bili
pedoči.
1a) navadno v množini ta školjka kot hrana, jed
‣ pedoči v solati

dvojina
IMENOVALNIK:

pedolina
RODILNIK: pedolinov
DAJALNIK: pedolinoma
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TOŽILNIK:

TOŽILNIK (živostno):

MESTNIK:

MESTNIK:

pedolina
pri pedolinih
ORODNIK: s pedolinoma

pelaškega
pri pelaškem
ORODNIK: s pelaškim

množina

dvojina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

pedolini
pedolinov
DAJALNIK: pedolinom
TOŽILNIK: pedoline
MESTNIK: pri pedolinih
ORODNIK: s pedolini

pelaška
pelaških
DAJALNIK: pelaškima
TOŽILNIK: pelaška
MESTNIK: pri pelaških
ORODNIK: s pelaškima

ednina

množina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

pedolino
pedolina
DAJALNIK: pedolinu
TOŽILNIK: pedolino
MESTNIK: pri pedolinu
ORODNIK: s pedolinom

pelaški
pelaških
DAJALNIK: pelaškim
TOŽILNIK: pelaške
MESTNIK: pri pelaških
ORODNIK: s pelaškimi

dvojina

ženski spol

IMENOVALNIK:

ednina

pedolina
RODILNIK: pedolinov
DAJALNIK: pedolinoma
TOŽILNIK: pedolina
MESTNIK: pri pedolinih
ORODNIK: s pedolinoma

IMENOVALNIK:

pelaška
pelaške
DAJALNIK: pelaški
TOŽILNIK: pelaško
MESTNIK: pri pelaški
ORODNIK: s pelaško
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

dvojina

pedolini
RODILNIK: pedolinov
DAJALNIK: pedolinom
TOŽILNIK: pedoline
MESTNIK: pri pedolinih
ORODNIK: s pedolini

IMENOVALNIK:

pelaški
RODILNIK: pelaških
DAJALNIK: pelaškima
TOŽILNIK: pelaški
MESTNIK: pri pelaških
ORODNIK: s pelaškima

manjše vodno vozilo na nožni pogon,
navadno iz plastične mase
‣ Gostje si lahko v čolnarni izposodijo čoln na
vesla ali pedolin.
‣ Tekmovali smo v teku, balinanju in v vožnji
s pedolinom.
‣ Voda je prijetna, čista, z nakupom kart pa
lahko koristite tudi pol ure pedolina.

množina
IMENOVALNIK:

pelaške
RODILNIK: pelaških
DAJALNIK: pelaškim
TOŽILNIK: pelaške
MESTNIK: pri pelaških
ORODNIK: s pelaškimi
srednji spol
ednina

peláški
[peláški] pridevnik (á)

IMENOVALNIK:

pelaško
RODILNIK: pelaškega
DAJALNIK: pelaškemu
TOŽILNIK: pelaško
MESTNIK: pri pelaškem
ORODNIK: s pelaškim

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

pelaški
RODILNIK: pelaškega
DAJALNIK: pelaškemu
TOŽILNIK: pelaški

dvojina
IMENOVALNIK:

pelaški
RODILNIK: pelaških
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DAJALNIK:

pelaškima
pelaški
MESTNIK: pri pelaških
ORODNIK: s pelaškima

‣ Po 1015 zrn vsake vrste žita daj v terilnico
in jih s pestilom zmečkaj.
‣ Možnar in pestilo sta narejena iz
kakovostnega granita in sta primerna za
pomivanje v pomivalnem stroju.

TOŽILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

pelaška
RODILNIK: pelaških
DAJALNIK: pelaškim
TOŽILNIK: pelaška
MESTNIK: pri pelaških
ORODNIK: s pelaškimi

petroglíf
[petroglíf] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

petroglif
petroglifa
DAJALNIK: petroglifu
TOŽILNIK: petroglif
MESTNIK: pri petroglifu
ORODNIK: s petroglifom
RODILNIK:

ki je v zvezi z odprtim morjem
‣ Pelaške ribe živijo v jatah na odprtem morju
do srednjih globin.
‣ V ulovu je bilo vselej tudi manjše število
osebkov nekaterih pelaških vrst.
‣ V začetnem obdobju, ko sluz lebdi v vodi, so
prizadeti predvsem pelaški organizmi.

dvojina
IMENOVALNIK:

petroglifa
petroglifov
DAJALNIK: petroglifoma
TOŽILNIK: petroglifa
MESTNIK: pri petroglifih
ORODNIK: s petroglifoma
RODILNIK:

pestílo
[pestílo] samostalnik srednjega spola (í)
OBLIKE
ednina

množina

IMENOVALNIK:

pestilo
RODILNIK: pestila
DAJALNIK: pestilu
TOŽILNIK: pestilo
MESTNIK: pri pestilu
ORODNIK: s pestilom

IMENOVALNIK:

petroglifi
RODILNIK: petroglifov
DAJALNIK: petroglifom
TOŽILNIK: petroglife
MESTNIK: pri petroglifih
ORODNIK: s petroglifi

dvojina

v kamen vrezana, vklesana risba, navadno kot
znamenje, znak, simbol, zlasti v Južni in
Srednji Ameriki
‣ Indijanski petroglifi, risbe, vrezane v kamen,
so značilni za nekatere dele kolumbijskega
vzhodnega nižavja.
‣ Doslej so na Velikonočnem otoku odkrili
4300 skalnih slik, tako imenovanih
petroglifov, ter nekaj jamskih poslikav v
rdeči, beli in črni barvi.

IMENOVALNIK:

pestili
RODILNIK: pestil
DAJALNIK: pestiloma
TOŽILNIK: pestili
MESTNIK: pri pestilih
ORODNIK: s pestiloma
množina
IMENOVALNIK:

pestila
RODILNIK: pestil
DAJALNIK: pestilom
TOŽILNIK: pestila
MESTNIK: pri pestilih
ORODNIK: s pestili

picájzelj, picájzel
[picájzəl] samostalnik moškega spola (á)
OBLIKE
ednina

pripomoček, navadno kamnit, podolgovate
oblike in z zaobljenim spodnjim delom za
trenje
‣ pestilo in možnar, terilnica

IMENOVALNIK:

picajzelj
picajzlja
DAJALNIK: picajzlju
TOŽILNIK: picajzlja
RODILNIK:
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MESTNIK:
ORODNIK:

pri picajzlju
s picajzljem

‣ Sramna ušivost oz. picajzlji so bili še do
pred nekaj let spolno prenosljiva bolezen, ki
je povzročala kar precej problemov.
‣ Opazuje majhnega picajzlja, kako s svojimi
drobnimi nožicami kobaca po ženskem
stegnu.

dvojina
IMENOVALNIK:

picajzlja
RODILNIK: picajzljev
DAJALNIK: picajzljema
TOŽILNIK: picajzlja
MESTNIK: pri picajzljih
ORODNIK: s picajzljema

picájzljast, picájzlast
[picájzljast], [picájzlast] pridevnik (á)

množina

OBLIKE

IMENOVALNIK:

picajzlji
RODILNIK: picajzljev
DAJALNIK: picajzljem
TOŽILNIK: picajzlje
MESTNIK: pri picajzljih
ORODNIK: s picajzlji

moški spol
ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

picajzljast
IMENOVALNIK (določno): picajzljasti
RODILNIK: picajzljastega
DAJALNIK: picajzljastemu
TOŽILNIK (nedoločno): picajzljast
TOŽILNIK (določno): picajzljasti
TOŽILNIK (živostno): picajzljastega
MESTNIK: pri picajzljastem
ORODNIK: s picajzljastim

ednina
IMENOVALNIK:

picajzel
RODILNIK: picajzla
DAJALNIK: picajzlu
TOŽILNIK: picajzla
MESTNIK: pri picajzlu
ORODNIK: s picajzlom

dvojina
IMENOVALNIK:

picajzljasta
RODILNIK: picajzljastih
DAJALNIK: picajzljastima
TOŽILNIK: picajzljasta
MESTNIK: pri picajzljastih
ORODNIK: s picajzljastima

dvojina
IMENOVALNIK:

picajzla
RODILNIK: picajzlov
DAJALNIK: picajzloma
TOŽILNIK: picajzla
MESTNIK: pri picajzlih
ORODNIK: s picajzloma

množina
IMENOVALNIK:

picajzljasti
picajzljastih
DAJALNIK: picajzljastim
TOŽILNIK: picajzljaste
MESTNIK: pri picajzljastih
ORODNIK: s picajzljastimi

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

picajzli
RODILNIK: picajzlov
DAJALNIK: picajzlom
TOŽILNIK: picajzle
MESTNIK: pri picajzlih
ORODNIK: s picajzli

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

picajzljasta
RODILNIK: picajzljaste
DAJALNIK: picajzljasti
TOŽILNIK: picajzljasto
MESTNIK: pri picajzljasti
ORODNIK: s picajzljasto

1. pogovorno, ekspresivno kdor se zelo natančno
ukvarja z nepomembnimi podrobnostmi,
pretirava v zahtevah po natančnosti sploh
‣ Ne bodi no picajzelj, važno je, da si razumel,
kaj ti je hotela povedati.
‣ Skoraj rajši imam nemarneža kot pa takega
picajzlja in težača, kako je pospravljeno.
‣ Ni mi problem peči tort, samo zdaj bo pa
morala biti malo bolj specialna, ker bo med
povabljenimi kar nekaj picajzljev.
2. navadno v množini, pogovorno sramna uš

dvojina
IMENOVALNIK:

picajzljasti
picajzljastih
DAJALNIK: picajzljastima
TOŽILNIK: picajzljasti
MESTNIK: pri picajzljastih
ORODNIK: s picajzljastima
RODILNIK:
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množina

DAJALNIK:

picajzlastim
picajzlaste
MESTNIK: pri picajzlastih
ORODNIK: s picajzlastimi

IMENOVALNIK:

TOŽILNIK:

picajzljaste
RODILNIK: picajzljastih
DAJALNIK: picajzljastim
TOŽILNIK: picajzljaste
MESTNIK: pri picajzljastih
ORODNIK: s picajzljastimi

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

picajzlasta
RODILNIK: picajzlaste
DAJALNIK: picajzlasti
TOŽILNIK: picajzlasto
MESTNIK: pri picajzlasti
ORODNIK: s picajzlasto

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

picajzljasto
RODILNIK: picajzljastega
DAJALNIK: picajzljastemu
TOŽILNIK: picajzljasto
MESTNIK: pri picajzljastem
ORODNIK: s picajzljastim

dvojina
IMENOVALNIK:

picajzlasti
RODILNIK: picajzlastih
DAJALNIK: picajzlastima
TOŽILNIK: picajzlasti
MESTNIK: pri picajzlastih
ORODNIK: s picajzlastima

dvojina
IMENOVALNIK:

picajzljasti
RODILNIK: picajzljastih
DAJALNIK: picajzljastima
TOŽILNIK: picajzljasti
MESTNIK: pri picajzljastih
ORODNIK: s picajzljastima

množina
IMENOVALNIK:

picajzlaste
RODILNIK: picajzlastih
DAJALNIK: picajzlastim
TOŽILNIK: picajzlaste
MESTNIK: pri picajzlastih
ORODNIK: s picajzlastimi

množina
IMENOVALNIK:

picajzljasta
picajzljastih
DAJALNIK: picajzljastim
TOŽILNIK: picajzljasta
MESTNIK: pri picajzljastih
ORODNIK: s picajzljastimi
RODILNIK:

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

picajzlasto
RODILNIK: picajzlastega
DAJALNIK: picajzlastemu
TOŽILNIK: picajzlasto
MESTNIK: pri picajzlastem
ORODNIK: s picajzlastim

moški spol
ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

picajzlast
IMENOVALNIK (določno): picajzlasti
RODILNIK: picajzlastega
DAJALNIK: picajzlastemu
TOŽILNIK (nedoločno): picajzlast
TOŽILNIK (določno): picajzlasti
TOŽILNIK (živostno): picajzlastega
MESTNIK: pri picajzlastem
ORODNIK: s picajzlastim

dvojina
IMENOVALNIK:

picajzlasti
RODILNIK: picajzlastih
DAJALNIK: picajzlastima
TOŽILNIK: picajzlasti
MESTNIK: pri picajzlastih
ORODNIK: s picajzlastima

dvojina
IMENOVALNIK:

množina

picajzlasta
RODILNIK: picajzlastih
DAJALNIK: picajzlastima
TOŽILNIK: picajzlasta
MESTNIK: pri picajzlastih
ORODNIK: s picajzlastima

IMENOVALNIK:

picajzlasta
picajzlastih
DAJALNIK: picajzlastim
TOŽILNIK: picajzlasta
MESTNIK: pri picajzlastih
ORODNIK: s picajzlastimi
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

picajzlasti
RODILNIK: picajzlastih
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ednina

1. pogovorno, ekspresivno ki se zelo natančno
ukvarja z nepomembnimi podrobnostmi,
pretirava v zahtevah po natančnosti sploh
‣ Mama je strašno picajzljasta za red in mora
biti vse popredalčkano, pometeno in čisto.
‣ Nisem picajzljast! Jeklo in železo je
popolnoma nekaj drugega, to je kot da bi
primerjal baker in medenino.
1a) pogovorno, ekspresivno ki kaže, izraža tako
ukvarjanje s podrobnostmi, pretirano zahtevo
po natančnosti
‣ Moj mali brlog je še vedno potreben
picajzljastega čiščenja in resnici na ljubo bo
še trajalo, da bom vse spravil v takšen red, kot
bo všeč meni.
‣ Goveja juha je brez težav zadostila vsem
picajzljastim merilom. Zraven so skuhali
ravno prav zelenjave, tako da so bili okusi še
skladnejši.
1b) pogovorno, ekspresivno ki zahteva natančno
ukvarjanje z (navidez) nepomembnimi
podrobnostmi
‣ Sinhronizacija je picajzljast in filigranski
posel.

IMENOVALNIK:

pliško
RODILNIK: pliška
DAJALNIK: plišku
TOŽILNIK: pliška
MESTNIK: pri plišku
ORODNIK: s pliškom
dvojina
IMENOVALNIK:

pliška
pliškov
DAJALNIK: pliškoma
TOŽILNIK: pliška
MESTNIK: pri pliških
ORODNIK: s pliškoma
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

pliški
pliškov
DAJALNIK: pliškom
TOŽILNIK: pliške
MESTNIK: pri pliških
ORODNIK: s pliški
RODILNIK:

igrača, prešita, obšita s plišem ali
drugim podobnim materialom, navadno v
obliki živali
‣ Vsak otrok je svojega pliškota pospremil v
ordinacijo, kjer so pliškoti dobili posebne
bolniške kartone.
‣ Umili smo se in se oblekli v pižame, nato pa
objeli svojega najboljšega pliškota in se
odpravili v postelje.
‣ Tekma bo dobrodelnega značaja, saj bodo
zbrane pliške podelili otrokom v ljubljanskem
UKC-ju.
pogovorno

plíško
[plíško] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

pliško
RODILNIK: pliškota
DAJALNIK: pliškotu
TOŽILNIK: pliškota
MESTNIK: pri pliškotu
ORODNIK: s pliškotom

podjebávati
[podjebávati] nedovršni glagol (ȃ)

dvojina

OBLIKE
ednina
PRVA: podjebavam
DRUGA: podjebavaš
TRETJA: podjebava
dvojina
PRVA: podjebavava
DRUGA: podjebavata
TRETJA: podjebavata
množina
PRVA: podjebavamo
DRUGA: podjebavate
TRETJA: podjebavajo

IMENOVALNIK:

pliškota
RODILNIK: pliškotov
DAJALNIK: pliškotoma
TOŽILNIK: pliškota
MESTNIK: pri pliškotih
ORODNIK: s pliškotoma
množina
IMENOVALNIK:

pliškoti
RODILNIK: pliškotov
DAJALNIK: pliškotom
TOŽILNIK: pliškote
MESTNIK: pri pliškotih
ORODNIK: s pliškoti
74

DELEŽNIK NA -L:

DAJALNIK:

podjebaval podjebavala

podmuklima
podmukli
MESTNIK: pri podmuklih
ORODNIK: s podmuklima
TOŽILNIK:

podjebavalo
dražiti, izzivati koga, povzročati mu
neprijetne občutke
‣ Sem precej prijazen človek. Ampak ne do
nekih neznancev na forumu, ki me kar naprej
brez razloga podjebavajo.
‣ Zabavajo se tako, da te podjebavajo.
vulgarno

množina
IMENOVALNIK:

podmukle
RODILNIK: podmuklih
DAJALNIK: podmuklim
TOŽILNIK: podmukle
MESTNIK: pri podmuklih
ORODNIK: s podmuklimi

podmúkel
[podmúkə ] pridevnik (ú)

srednji spol
ednina

OBLIKE

IMENOVALNIK:

podmuklo
RODILNIK: podmuklega
DAJALNIK: podmuklemu
TOŽILNIK: podmuklo
MESTNIK: pri podmuklem
ORODNIK: s podmuklim

moški spol
ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

podmukel
IMENOVALNIK (določno): podmukli
RODILNIK: podmuklega
DAJALNIK: podmuklemu
TOŽILNIK (nedoločno): podmukel
TOŽILNIK (določno): podmukli
TOŽILNIK (živostno): podmuklega
MESTNIK: pri podmuklem
ORODNIK: s podmuklim

dvojina
IMENOVALNIK:

podmukli
RODILNIK: podmuklih
DAJALNIK: podmuklima
TOŽILNIK: podmukli
MESTNIK: pri podmuklih
ORODNIK: s podmuklima

dvojina
IMENOVALNIK:

podmukla
RODILNIK: podmuklih
DAJALNIK: podmuklima
TOŽILNIK: podmukla
MESTNIK: pri podmuklih
ORODNIK: s podmuklima

množina
IMENOVALNIK:

podmukla
podmuklih
DAJALNIK: podmuklim
TOŽILNIK: podmukla
MESTNIK: pri podmuklih
ORODNIK: s podmuklimi
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

podmukli
podmuklih
DAJALNIK: podmuklim
TOŽILNIK: podmukle
MESTNIK: pri podmuklih
ORODNIK: s podmuklimi
RODILNIK:

1. pogovorno, slabšalno ki kaj dela naskrivaj,
neodkrito, navadno z namenom komu
škodovati, povzročati težave; potuhnjen,
zahrbten
‣ Uspešno je igral režiserja v ozadju, ker je
podmukel in pokvarjen, kar opazi že vsak
preprost človek.
‣ Eni malo bolj objektivno pokažejo, povedo
... drugi se le nasmihajo, tretji so pa podmukle
lisice.
1a) pogovorno, slabšalno ki je značilen za tistega, ki
kaj dela tako; potuhnjen, zahrbten
‣ Začeli so sejati razdor med narodom in
pokazali vso svojo zahrbtno podmuklo
naravo.

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

podmukla
RODILNIK: podmukle
DAJALNIK: podmukli
TOŽILNIK: podmuklo
MESTNIK: pri podmukli
ORODNIK: s podmuklo
dvojina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

podmukli
podmuklih
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‣ Če bi narisali njegovo karikaturo, bi bil
podgana, s podganje podmuklim kimajočim
nasmeškom.

popizdítis
[popizdítis] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

podmúklo
[podmúklo] prislov (ú)
pogovorno, slabšalno naskrivaj, neodkrito, navadno
z namenom komu škodovati, povzročati
težave; potuhnjeno, zahrbtno
‣ Gledajo naokoli, dokler se podmuklo ne
zrinejo do blagajne.
‣ Prav podmuklo, počasi vedno bolj posegajo
v naš prostor.

IMENOVALNIK:

popizditis
RODILNIK: popizditisa
DAJALNIK: popizditisu
TOŽILNIK: popizditis
MESTNIK: pri popizditisu
ORODNIK: s popizditisom
dvojina
IMENOVALNIK:

popizditisa
RODILNIK: popizditisov
DAJALNIK: popizditisoma
TOŽILNIK: popizditisa
MESTNIK: pri popizditisih
ORODNIK: s popizditisoma

polòj
[polòj] samostalnik moškega spola (ȍ)
OBLIKE
ednina

množina

IMENOVALNIK:

poloj
RODILNIK: poloja
DAJALNIK: poloju
TOŽILNIK: poloj
MESTNIK: pri poloju
ORODNIK: s polojem

IMENOVALNIK:

popizditisi
RODILNIK: popizditisov
DAJALNIK: popizditisom
TOŽILNIK: popizditise
MESTNIK: pri popizditisih
ORODNIK: s popizditisi

dvojina
IMENOVALNIK:

1. vulgarno občutje jeze, razburjenosti,
ogorčenosti
‣ Fasal sem popizditis, ne vem, ali zato, ker
me je nategnil, ali zato, ker se je izgovarjal na
bolnega otroka.
‣ Popizditis dobim, ko že petič začenjam iste
stvari.
1a) vulgarno odziv, ki je posledica takega
občutja
‣ Če hočeš pomagat človeku, ne dobiš več
hvala, ampak dobiš nazaj popizditis.
‣ Spomniš se njegovih popizditisov: »Kako mi
lahko prijaviš kaj takšnega? Kako me lahko
tako napačno razumeš?«

poloja
RODILNIK: polojev
DAJALNIK: polojema
TOŽILNIK: poloja
MESTNIK: pri polojih
ORODNIK: s polojema
množina
IMENOVALNIK:

poloji
RODILNIK: polojev
DAJALNIK: polojem
TOŽILNIK: poloje
MESTNIK: pri polojih
ORODNIK: s poloji
občasno poplavljena površina, zlasti ob morju
zaradi plimovanja
‣ Poloj ohranja svojo ekosistemsko vlogo s
pomočjo bibavice, ob plimi je poplavljen, ob
oseki okopnel.
‣ Na obrežnih polojih uspevajo slanoljubne
rastline.
‣ Poplavno močvirje je sestavni del
ekosistema, kamor uvrščamo tudi prodišča z
zamuljenimi poloji v rečnem koritu.

preklíkati
[preklíkati] dovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: preklikam
DRUGA: preklikaš
TRETJA: preklika
dvojina
PRVA: preklikava
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DRUGA:
TRETJA:

preklikata
preklikata

množina
PRVA: preklikamo
DRUGA: preklikate
TRETJA: preklikajo
DELEŽNIK NA -L: preklikal
ednina
PRVA: preklikam se
DRUGA: preklikaš se
TRETJA: preklika se
dvojina
PRVA: preklikava se
DRUGA: preklikata se
TRETJA: preklikata se
množina
PRVA: preklikamo se
DRUGA: preklikate se
TRETJA: preklikajo se
DELEŽNIK NA -L: preklikal

preslikáč
[preslikáč] samostalnik moškega spola (á)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

preslikač
RODILNIK: preslikača
DAJALNIK: preslikaču
TOŽILNIK: preslikač
MESTNIK: pri preslikaču
ORODNIK: s preslikačem

preklikala preklikalo

dvojina
IMENOVALNIK:

preslikača
RODILNIK: preslikačev
DAJALNIK: preslikačema
TOŽILNIK: preslikača
MESTNIK: pri preslikačih
ORODNIK: s preslikačema
množina
IMENOVALNIK:

preslikači
RODILNIK: preslikačev
DAJALNIK: preslikačem
TOŽILNIK: preslikače
MESTNIK: pri preslikačih
ORODNIK: s preslikači

se preklikala se

preklikalo se
1. s klikanjem se prebiti čez kaj, priti do česa
‣ Če moramo v strategiji za najbolj osnovna
dejanja preklikati pet podmenijev, to vsekakor
ni prijazen vmesnik.
‣ Na rešitev sem se spomnil šele po tem, ko
sem preklikal že vse, na srečo maloštevilne
nastavitve v predvajalniku.
‣ Res, da je meni bil totalno v razsulu in da
sem komaj lahko preklikal do tja, da sem
zagnal igro, ampak ta je delala odlično.
1a) s klikanjem pregledati
‣ Kmalu po ogledu filma sem ga preklikal še
enkrat in opazil zloveščo glasbo le v
trenutkih, ko pride do napetosti med hčerjo in
materjo.
2. v obliki preklikati se s klikanjem se prebiti čez
kaj, priti do česa
‣ Vključim snemanje, se preklikam skozi
izdelavo varnostne kopije in že imam posnet
en sam makro ukaz, ki mi nadomesti štiri
klike.
‣ Vse stare rubrike ostajajo, le lažje se je
preklikati do njih.
‣ Za brezplačne vstopnice se bo treba s spletne
strani turneje preklikati na strani sponzorjev.

tiskan vzorec, nalepka za nanos na oblačilo
‣ S preslikači lahko kar doma izdelate
unikatne majčke.
‣ Po vaši želji vam izdelamo A4 preslikač, ki
si ga lahko z likalnikom ali prešo odtisnete na
bombaž ali drugo tkanino.
‣ Sublimacijski preslikači so namenjeni za
toplotni transferni tisk samo na bele
poliestrske tekstile in oblačila.
prifúknjen
[prifúknjen] pridevnik (ȗ)
OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

prifuknjen
prifuknjeni
RODILNIK: prifuknjenega
DAJALNIK: prifuknjenemu
TOŽILNIK (nedoločno): prifuknjen
TOŽILNIK (določno): prifuknjeni
TOŽILNIK (živostno): prifuknjenega
MESTNIK: pri prifuknjenem
ORODNIK: s prifuknjenim
IMENOVALNIK (določno):

dvojina

77

IMENOVALNIK:

množina

prifuknjena
prifuknjenih
DAJALNIK: prifuknjenima
TOŽILNIK: prifuknjena
MESTNIK: pri prifuknjenih
ORODNIK: s prifuknjenima
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

prifuknjena
RODILNIK: prifuknjenih
DAJALNIK: prifuknjenim
TOŽILNIK: prifuknjena
MESTNIK: pri prifuknjenih
ORODNIK: s prifuknjenimi

množina
IMENOVALNIK:

prifuknjeni
RODILNIK: prifuknjenih
DAJALNIK: prifuknjenim
TOŽILNIK: prifuknjene
MESTNIK: pri prifuknjenih
ORODNIK: s prifuknjenimi

ki ni sposoben dojemati, poglobljeno
razmišljati in se odzivati, delovati preudarno,
razumno ali daje tak vtis; trčen, zmešan
‣ Včasih ste res čudni, a tako prifuknjeni, da bi
pustili zmago tistemu butcu, pa vendarle
niste.
‣ Bilo je bedasto od tega zadetega,
prifuknjenega kretena, da je popizdil in mi
hotel odbiti glavo.
vulgarno

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

prifuknjena
prifuknjene
DAJALNIK: prifuknjeni
TOŽILNIK: prifuknjeno
MESTNIK: pri prifuknjeni
ORODNIK: s prifuknjeno
RODILNIK:

princéskaSSKJ2
[princéska] samostalnik ženskega spola ( )
OBLIKE
ednina

dvojina

IMENOVALNIK:

princeska
RODILNIK: princeske
DAJALNIK: princeski
TOŽILNIK: princesko
MESTNIK: pri princeski
ORODNIK: s princesko

IMENOVALNIK:

prifuknjeni
RODILNIK: prifuknjenih
DAJALNIK: prifuknjenima
TOŽILNIK: prifuknjeni
MESTNIK: pri prifuknjenih
ORODNIK: s prifuknjenima

dvojina

množina

IMENOVALNIK:

princeski
princesk
DAJALNIK: princeskama
TOŽILNIK: princeski
MESTNIK: pri princeskah
ORODNIK: s princeskama

IMENOVALNIK:

prifuknjene
RODILNIK: prifuknjenih
DAJALNIK: prifuknjenim
TOŽILNIK: prifuknjene
MESTNIK: pri prifuknjenih
ORODNIK: s prifuknjenimi

RODILNIK:

množina

srednji spol

IMENOVALNIK:

princeske
RODILNIK: princesk
DAJALNIK: princeskam
TOŽILNIK: princeske
MESTNIK: pri princeskah
ORODNIK: s princeskami

ednina
IMENOVALNIK:

prifuknjeno
RODILNIK: prifuknjenega
DAJALNIK: prifuknjenemu
TOŽILNIK: prifuknjeno
MESTNIK: pri prifuknjenem
ORODNIK: s prifuknjenim

pecivo iz pečenega kuhanega
testa z gostim smetanastim nadevom med
dvema polovičkama
‣ Medtem ko se princeske ohlajajo,
pripravimo kremo.
navadno v množini

dvojina
IMENOVALNIK:

prifuknjeni
RODILNIK: prifuknjenih
DAJALNIK: prifuknjenima
TOŽILNIK: prifuknjeni
MESTNIK: pri prifuknjenih
ORODNIK: s prifuknjenima
78

‣ Kostanjev pire damo v brizgalno vrečko,
nabrizgamo na spodnje dele princesk, jih
pokrijemo s pokrovčki in takoj postrežemo.

1. (postopno) zmanjševanje dolga, zlasti
podjetja, organizacije
‣ razdolževanje bank
‣ proces razdolževanja
‣ Kupnina bo bistveno pripomogla k
razdolževanju holdinške družbe in obenem
zagotovila boljše pogoje za nadaljnjo finančno
prestrukturiranje holdinga.
2. proces, pri katerem zlasti rezervni
pripadniki vojaške enote ob njeni ukinitvi
vračajo vojaško opremo
‣ Trenutno poteka razdolževanje rezervistov,
in sicer v tistih enotah, ki bodo v skladu z
dolgoročnim programom razvoja in
opremljanja ukinjene.

profiteról
[profiteról] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

profiterol
RODILNIK: profiterola
DAJALNIK: profiterolu
TOŽILNIK: profiterol
MESTNIK: pri profiterolu
ORODNIK: s profiterolom
dvojina
IMENOVALNIK:

profiterola
RODILNIK: profiterolov
DAJALNIK: profiteroloma
TOŽILNIK: profiterola
MESTNIK: pri profiterolih
ORODNIK: s profiteroloma

razmaščeválec
[razmaščeváləc] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK: razmaščevalec

množina

RODILNIK:

razmaščevalca
razmaščevalcu
TOŽILNIK: razmaščevalec
MESTNIK: pri razmaščevalcu
ORODNIK: z razmaščevalcem

IMENOVALNIK:

profiteroli
RODILNIK: profiterolov
DAJALNIK: profiterolom
TOŽILNIK: profiterole
MESTNIK: pri profiterolih
ORODNIK: s profiteroli

DAJALNIK:

dvojina
IMENOVALNIK: razmaščevalca
RODILNIK:

pecivo iz pečenega kuhanega
testa z nadevom, zlasti kot sladica s
kremastim nadevom in oblita s čokolado
‣ Za mamin rojstni dan je skupaj s svojim
bratom spekel profiterole.
‣ Nekdo pride vprašat, kaj bomo za desert;
izberemo čokoladni profiterol s smetano.
‣ Za jušni vložek lahko uporabimo tudi
prepečene kruhove kocke ali profiterole.
navadno v množini

razmaščevalcev
razmaščevalcema
TOŽILNIK: razmaščevalca
MESTNIK: pri razmaščevalcih
ORODNIK: z razmaščevalcema
DAJALNIK:

množina
IMENOVALNIK: razmaščevalci
RODILNIK:

razmaščevalcev
DAJALNIK: razmaščevalcem
TOŽILNIK: razmaščevalce
MESTNIK: pri razmaščevalcih
ORODNIK: z razmaščevalci

razdolževánje
[razdolževánje] samostalnik srednjega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina

snov za odstranjevanje maščobe, zlasti kot
čistilno sredstvo
‣ V vedro pripravite toplo vodo in detergent, v
razpršilko pa mešanico vode in
razmaščevalca.
‣ Za temeljitejše čiščenje kolesa bo najbolje
uporabiti katerega od namenskih
razmaščevalcev za kolesarske dele.

IMENOVALNIK: razdolževanje
RODILNIK:

razdolževanja
DAJALNIK: razdolževanju
TOŽILNIK: razdolževanje
MESTNIK: pri razdolževanju
ORODNIK: z razdolževanjem
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DAJALNIK:

‣ Nevarne snovi, ki se uporabljajo v
lakirnicah, so predvsem razmaščevalci na
kisli ali bazični osnovi ter organska topila in
razredčila.

retvitoma
retvita
MESTNIK: pri retvitih
ORODNIK: z retvitoma
TOŽILNIK:

množina
IMENOVALNIK: retviti

réntati
[réntati] nedovršni in dovršni glagol ( )
OBLIKE
ednina
PRVA: rentam
DRUGA: rentaš
TRETJA: renta
dvojina
PRVA: rentava
DRUGA: rentata
TRETJA: rentata
množina
PRVA: rentamo
DRUGA: rentate
TRETJA: rentajo
DELEŽNIK NA -L: rental

RODILNIK:

retvitov
DAJALNIK: retvitom
TOŽILNIK: retvite
MESTNIK: pri retvitih
ORODNIK: z retviti
tvit, ki posreduje drug tvit
‣ Objava je razburkala digitalni svet in
povzročila na sto tisoče retvitov in všečkov.
‣ V stranki so na opozorilo glede neresničnosti
fotografije svoj retvit izbrisali.
‣ Odziv je bil kar precejšen in s pomočjo
retvitov mi je posredoval nekaj imen
sonarodnjakov.

rentala rentalo

retvítanje
[retvítanje] samostalnik srednjega spola (ȋ)

1. pogovorno najemati, izposojati si, zlasti vozilo
‣ Avtomobile sva rentala preko agencije.
‣ Zanima me, če ste si opremo rentali ali vzeli
od doma?
1a) pogovorno oddajati v najem
‣ Letalo bi lahko tudi rentali podjetjem in
posameznikom ter ga posojali sosednjim
državam.
‣ Ni toliko država kriva, ampak ljudje, ki
imajo zemljo in jo rentajo za parking.
2. pogovorno, ekspresivno zagotavljati komu
finančna sredstva
‣ Mislijo, da so jih ljudje kar dolžni
doživljenjsko rentati. Delat se spravite!

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK: retvitanje
RODILNIK:

retvitanja
retvitanju
TOŽILNIK: retvitanje
MESTNIK: pri retvitanju
ORODNIK: z retvitanjem
DAJALNIK:

objavljanje tvitov, ki posredujejo drug tvit
‣ Večkrat na telefonu opazim tvoje retvitanje
mojih tvitov.
‣ Hvala vsem za retvitanje.
retvítati
[retvítati] nedovršni in dovršni glagol (ȋ)

retvít
[retvít] samostalnik moškega spola (ȋ)

OBLIKE
ednina
PRVA: retvitam
DRUGA: retvitaš
TRETJA: retvita
dvojina
PRVA: retvitava
DRUGA: retvitata
TRETJA: retvitata
množina
PRVA: retvitamo

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK: retvit
RODILNIK:

retvita
DAJALNIK: retvitu
TOŽILNIK: retvit
MESTNIK: pri retvitu
ORODNIK: z retvitom
dvojina
IMENOVALNIK: retvita
RODILNIK:

retvitov
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DRUGA:

retvitate

TOŽILNIK:

TRETJA: retvitajo

MESTNIK:

DELEŽNIK NA -L:

runkeljna
pri runkeljnih
ORODNIK: z runkeljnoma

retvital retvitala retvitalo

množina

objavljati tvite, ki posredujejo drug tvit
‣ Zahvala vsem, ki ste delili in retvitali moja
sporočila.
‣ Dodajte heštege, poskrbite, da vas bodo
drugi retvitali.

IMENOVALNIK: runkeljni
RODILNIK:

runkeljnov
DAJALNIK: runkeljnom
TOŽILNIK: runkeljne
MESTNIK: pri runkeljnih
ORODNIK: z runkeljni

retvítniti
[retvítniti] dovršni glagol (í)

pogovorno, slabšalno

OBLIKE
ednina
PRVA: retvitnem
DRUGA: retvitneš
TRETJA: retvitne
dvojina
PRVA: retvitneva
DRUGA: retvitneta
TRETJA: retvitneta
množina
PRVA: retvitnemo
DRUGA: retvitnete
TRETJA: retvitnejo
DELEŽNIK NA -L: retvitnil

sébek
[sébək], [sêbək] samostalnik moškega spola ( ; ȇ)

neumen, omejen človek
‣ Kaj vama pomaga, da se trkata po
slovenskih prsih, ko sta oba zaplankana,
primitivna podalpska runkeljna?
‣ Prikazan je kot nesposoben runkelj, ki vodi
državo, kot bi bila zasebno podjetje.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

sebek
sebka
DAJALNIK: sebku
TOŽILNIK: sebek
MESTNIK: pri sebku
ORODNIK: s sebkom
RODILNIK:

retvitnila retvitnilo

objaviti tvit, ki posreduje drug tvit
‣ Njen tvit je eden od njenih 170 sledilcev
poslal novinarju, ki ga je takoj retvitnil svojim
15.000 sledilcem.
‣ Nihče ne retvitne, daj vsaj ti.
‣ Ali retvitati tisto, kar tvitne organizacija, ki
nikoli ne retvitne tudi zelo pomembnega
tujega tvita?

dvojina
IMENOVALNIK:

sebka
RODILNIK: sebkov
DAJALNIK: sebkoma
TOŽILNIK: sebka
MESTNIK: pri sebkih
ORODNIK: s sebkoma
množina

rúnkeljSSKJ2
[rúnkəl] samostalnik moškega spola (ú)

IMENOVALNIK:

sebki
RODILNIK: sebkov
DAJALNIK: sebkom
TOŽILNIK: sebke
MESTNIK: pri sebkih
ORODNIK: s sebki

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK: runkelj
RODILNIK:

runkeljna
runkeljnu
TOŽILNIK: runkeljna
MESTNIK: pri runkeljnu
ORODNIK: z runkeljnom
DAJALNIK:

fotografija samega sebe, navadno narejena s
prenosnim telefonom, zlasti za objavo na
spletu; selfi
‣ Sprednja kamera za sebke ponuja možnost
zajema fotografij z osmimi milijoni točk.
‣ Deklici, ki ga je prosila, naj se z njo
fotografira, je s sebkom polepšal dan.

dvojina
IMENOVALNIK: runkeljna
RODILNIK:
DAJALNIK:

runkeljnov
runkeljnoma
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ORODNIK:

‣ Zavedajte se, da gredo nekaterim ljudem
sebki na živce in lahko zato dobite negativne
komentarje.

s selfijem

dvojina
IMENOVALNIK:

selfija
RODILNIK: selfijev
DAJALNIK: selfijema
TOŽILNIK: selfija
MESTNIK: pri selfijih
ORODNIK: s selfijema

segway
[sêgvej] samostalnik moškega spola (ȇ)
OBLIKE
ednina

množina

IMENOVALNIK:

segway
RODILNIK: segwayja
DAJALNIK: segwayju
TOŽILNIK: segway
TOŽILNIK (živostno): segwayja
MESTNIK: pri segwayju
ORODNIK: s segwayjem

IMENOVALNIK:

selfiji
RODILNIK: selfijev
DAJALNIK: selfijem
TOŽILNIK: selfije
MESTNIK: pri selfijih
ORODNIK: s selfiji
ednina

dvojina

IMENOVALNIK:

selfie
RODILNIK: selfieja
DAJALNIK: selfieju
TOŽILNIK: selfie
TOŽILNIK (živostno): selfieja
MESTNIK: pri selfieju
ORODNIK: s selfiejem

IMENOVALNIK:

segwayja
RODILNIK: segwayjev
DAJALNIK: segwayjema
TOŽILNIK: segwayja
MESTNIK: pri segwayjih
ORODNIK: s segwayjema
množina

dvojina

IMENOVALNIK:

segwayji
RODILNIK: segwayjev
DAJALNIK: segwayjem
TOŽILNIK: segwayje
MESTNIK: pri segwayjih
ORODNIK: s segwayji

IMENOVALNIK:

selfieja
RODILNIK: selfiejev
DAJALNIK: selfiejema
TOŽILNIK: selfieja
MESTNIK: pri selfiejih
ORODNIK: s selfiejema

manjše vozilo z dvema večjima kolesoma in
držalom, ki se upravlja stoje z nagibanjem
telesa naprej, nazaj in vstran
‣ električni segway
‣ Manjše robnike zaradi relativno velikih
koles segway kar dobro obvladuje.
‣ Voznik ga upravlja podobno kot segwayja,
torej s prenašanjem teže naprej (pospeševanje)
oziroma nazaj (zaviranje).

množina
IMENOVALNIK:

selfieji
RODILNIK: selfiejev
DAJALNIK: selfiejem
TOŽILNIK: selfieje
MESTNIK: pri selfiejih
ORODNIK: s selfieji
1. fotografija samega sebe, navadno narejena
s prenosnim telefonom, zlasti za objavo na
spletu; sebek
‣ posneti zvezdniški selfi
‣ objava selfija
1a) kot pridevnik ki je z zvezi s tako fotografijo,
zlasti vedenjem, ki izhaja iz osredotočenosti
le nase
‣ Vzgojili smo selfi generacijo, ki je obsedena
sama s seboj.
‣ Polovica ljudi dela, druga polovica pa
kramlja med selfi pavzo.

sêlfi, selfie
[sêlfi] samostalnik moškega spola (ȇ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

selfi
RODILNIK: selfija
DAJALNIK: selfiju
TOŽILNIK: selfi
TOŽILNIK (živostno): selfija
MESTNIK: pri selfiju
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MESTNIK:

STALNE ZVEZE

ORODNIK:

selfi palica, selfie palica

pri selfie stickih
s selfie sticki

ednina

zložljiva, raztegljiva palica, na konec katere se
za lažjo izdelavo selfija pritrdi prenosni
telefon, manjša kamera; selfiestick

IMENOVALNIK:

selfistik
RODILNIK: selfistika
DAJALNIK: selfistiku
TOŽILNIK: selfistik
MESTNIK: pri selfistiku
ORODNIK: s selfistikom

selfiestick, selfie stick, sêlfistík
[sêlfistík] samostalnik moškega spola (ȇ-ȋ)
OBLIKE
ednina

dvojina
IMENOVALNIK:

selfistika
RODILNIK: selfistikov
DAJALNIK: selfistikoma
TOŽILNIK: selfistika
MESTNIK: pri selfistikih
ORODNIK: s selfistikoma

IMENOVALNIK:

selfiestick
RODILNIK: selfiesticka
DAJALNIK: selfiesticku
TOŽILNIK: selfiestick
MESTNIK: pri selfiesticku
ORODNIK: s selfiestickom

množina

dvojina

IMENOVALNIK:

selfistiki
RODILNIK: selfistikov
DAJALNIK: selfistikom
TOŽILNIK: selfistike
MESTNIK: pri selfistikih
ORODNIK: s selfistiki

IMENOVALNIK:

selfiesticka
RODILNIK: selfiestickov
DAJALNIK: selfiestickoma
TOŽILNIK: selfiesticka
MESTNIK: pri selfiestickih
ORODNIK: s selfiestickoma

zložljiva, raztegljiva palica, na konec katere se
za lažjo izdelavo selfija pritrdi prenosni
telefon, manjša kamera; selfi palica
‣ Občasno uporabljam tudi selfiestick, najbolj
prav mi pride na potovanjih, da lahko v kader
zajamem večji del ozadja.
‣ Selfiestick je izdelan iz kakovostnega
aluminija, pregibni deli pa so izredno stabilni.

množina
IMENOVALNIK:

selfiesticki
RODILNIK: selfiestickov
DAJALNIK: selfiestickom
TOŽILNIK: selfiesticke
MESTNIK: pri selfiestickih
ORODNIK: s selfiesticki
ednina
IMENOVALNIK:

selfie stick
RODILNIK: selfie sticka
DAJALNIK: selfie sticku
TOŽILNIK: selfie stick
MESTNIK: pri selfie sticku
ORODNIK: s selfie stickom

sežétek
[sežétək] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

sežetek
sežetka
DAJALNIK: sežetku
TOŽILNIK: sežetek
MESTNIK: pri sežetku
ORODNIK: s sežetkom

dvojina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

selfie sticka
selfie stickov
DAJALNIK: selfie stickoma
TOŽILNIK: selfie sticka
MESTNIK: pri selfie stickih
ORODNIK: s selfie stickoma
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

sežetka
sežetkov
DAJALNIK: sežetkoma
TOŽILNIK: sežetka
MESTNIK: pri sežetkih
ORODNIK: s sežetkoma

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

selfie sticki
selfie stickov
DAJALNIK: selfie stickom
TOŽILNIK: selfie sticke
RODILNIK:
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množina

skíatlon
[skíjatlọn] samostalnik moškega spola (ȋ)

IMENOVALNIK:

sežetki
RODILNIK: sežetkov
DAJALNIK: sežetkom
TOŽILNIK: sežetke
MESTNIK: pri sežetkih
ORODNIK: s sežetki

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

skiatlon
RODILNIK: skiatlona
DAJALNIK: skiatlonu
TOŽILNIK: skiatlon
MESTNIK: pri skiatlonu
ORODNIK: s skiatlonom

kar obsega bistvene elemente česa v strnjeni,
skrčeni obliki
‣ Skladateljeva dela smo v najbolj
kompaktnem sežetku spoznali na koncertu
mladih pevcev.
‣ Literarna teorija trdi, da je to
najkompleksnejša Shakespearjeva drama in na
neki način sežetek vsega njegovega pisanja.

dvojina
IMENOVALNIK:

skiatlona
RODILNIK: skiatlonov
DAJALNIK: skiatlonoma
TOŽILNIK: skiatlona
MESTNIK: pri skiatlonih
ORODNIK: s skiatlonoma

sírnicaSSKJ2
[sírnica] samostalnik ženskega spola (ȋ)

množina
IMENOVALNIK:

skiatloni
RODILNIK: skiatlonov
DAJALNIK: skiatlonom
TOŽILNIK: skiatlone
MESTNIK: pri skiatlonih
ORODNIK: s skiatloni

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

sirnica
RODILNIK: sirnice
DAJALNIK: sirnici
TOŽILNIK: sirnico
MESTNIK: pri sirnici
ORODNIK: s sirnico

tekmovanje v teku na smučeh, pri
katerem etapi klasične sledi etapa proste
tehnike
‣ Sodobne tekme, kot so skiatlon, skupinski
štart in šprint, so se obnesle, čeprav jih
nekateri tekači ne marajo.
‣ Po izvrstnih predstavah je favoritka za
zmago, potem ko je zmagala v skiatlonu in
osvojila srebrni kolajni v obeh klasičnih tekih.
iz športa

dvojina
IMENOVALNIK:

sirnici
sirnic
DAJALNIK: sirnicama
TOŽILNIK: sirnici
MESTNIK: pri sirnicah
ORODNIK: s sirnicama
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

sirnice
sirnic
DAJALNIK: sirnicam
TOŽILNIK: sirnice
MESTNIK: pri sirnicah
ORODNIK: s sirnicami

skrólanje
[skrólanje] samostalnik srednjega spola ( )

RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

skrolanje
skrolanja
DAJALNIK: skrolanju
TOŽILNIK: skrolanje
MESTNIK: pri skrolanju
ORODNIK: s skrolanjem
RODILNIK:

burek z nadevom iz skute
‣ Goste so presenetili z okusno sirnico in
zeljanico ter ponudbo pravih bosanskih vin.
‣ Zaupala nam bo recept za fino čorbo iz
jagnjetine, spekli bomo okusno hrustljavo
sirnico.
na Balkanu, zlasti v Bosni

1. pogovorno premikanje po zaslonu navzgor in
navzdol, navadno z uporabo koleščka na
miški
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‣ S tabelo pridobimo večjo preglednost in
možnost primerjanja podatkov brez
pretiranega skrolanja.
‣ Surfanje, tisto na vodi, ne tisto po spletu,
ostaja prostočasna aktivnost, ki je precej težje
osvojljiva kot klikanje in skrolanje koleščka
na miški.
1a) pogovorno premikanje po zaslonu v kateri
koli smeri, zlasti z uporabo drsnika
‣ Pri seznamu receptov je stran za »milimeter«
preširoka za ekran in se pojavi možnost
skrolanja levo–desno.
‣ Zmanjšaj sliko in jo pripni še enkrat, ker mi
je vedno zoprno skrolanje pol metra nazaj
v levo, da pridem do tekstov.

slackline
[slêklájn] samostalnik moškega spola (ȇ-ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

slackline
RODILNIK: slacklina
DAJALNIK: slacklinu
TOŽILNIK: slackline
MESTNIK: pri slacklinu
ORODNIK: s slacklinom
dvojina
IMENOVALNIK:

slacklina
RODILNIK: slacklinov
DAJALNIK: slacklinoma
TOŽILNIK: slacklina
MESTNIK: pri slacklinih
ORODNIK: s slacklinoma

skrólati
[skrólati] nedovršni glagol ( )
OBLIKE
ednina
PRVA: skrolam
DRUGA: skrolaš
TRETJA: skrola
dvojina
PRVA: skrolava
DRUGA: skrolata
TRETJA: skrolata
množina
PRVA: skrolamo
DRUGA: skrolate
TRETJA: skrolajo
DELEŽNIK NA -L: skrolal

množina
IMENOVALNIK:

slacklini
RODILNIK: slacklinov
DAJALNIK: slacklinom
TOŽILNIK: slackline
MESTNIK: pri slacklinih
ORODNIK: s slacklini
1. hoja po napetem prožnem traku, navadno
nekoliko nad tlemi in brez obutve; hoja po
vrvi, slacklining, vrvohodstvo
‣ Ker se ukvarjam z različnimi športi, kjer je
ravnotežje zelo pomembno, me je slackline še
posebej navdušil.
‣ Bi si upali? Slackline na ekstremni višini.
1a) trak za tako hojo
‣ Med dve drevesi so tako kot že lansko leto
napeli slackline.
‣ Ob naročilu katerega koli slacklina
brezplačno priložimo tudi priročno vrečo in
dve dvometrski zaščiti za drevesa.
1b) kot pridevnik ki je v zvezi s tako hojo
‣ Zadnji dan je sledilo slackline tekmovanje v
hoji po vrvi čez lužo, kjer so lahko vsi
preizkusili svoje ravnotežje in pogum.
‣ Preprost in hitro nastavljiv slackline set za
hojo po traku dolžine 15 metrov in širine 50
mm, primeren za pritrditev med dve drevesi.

skrolala skrolalo

1. pogovorno premikati se po zaslonu navzgor in
navzdol, navadno z uporabo koleščka na
miški
‣ Če napišejo več kot eno vrstico, ne vidijo,
kaj so napisali, in morajo skrolati.
‣ Uporabniki interneta neradi skrolajo in se
posvetijo večinoma le tistemu, kar je zgoraj
na vidnem delu strani.
1a) pogovorno premikati se po zaslonu v kateri
koli smeri, zlasti z uporabo drsnika
‣ Kdo ima čas skrolati tako daleč desno!
‣ Ko odprem priponko s sliko, je slika
ogromna, da jo moram (če si jo želim
ogledati) skrolati gor–dol ter levo–desno.
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TOŽILNIK:

slacklining
[slêklájnink] samostalnik moškega spola (ȇ-ȃ)

smejkota
pri smejkotih
ORODNIK: s smejkotoma
MESTNIK:

OBLIKE
ednina

množina
IMENOVALNIK:

smejkoti
smejkotov
DAJALNIK: smejkotom
TOŽILNIK: smejkote
MESTNIK: pri smejkotih
ORODNIK: s smejkoti

IMENOVALNIK:

slacklining
RODILNIK: slacklininga
DAJALNIK: slackliningu
TOŽILNIK: slacklining
MESTNIK: pri slackliningu
ORODNIK: s slackliningom

RODILNIK:

ednina

dvojina

IMENOVALNIK:

smejko
smejka
DAJALNIK: smejku
TOŽILNIK: smejko
MESTNIK: pri smejku
ORODNIK: s smejkom

IMENOVALNIK:

slacklininga
RODILNIK: slackliningov
DAJALNIK: slackliningoma
TOŽILNIK: slacklininga
MESTNIK: pri slackliningih
ORODNIK: s slackliningoma

RODILNIK:

dvojina

množina

IMENOVALNIK:

smejka
RODILNIK: smejkov
DAJALNIK: smejkoma
TOŽILNIK: smejka
MESTNIK: pri smejkih
ORODNIK: s smejkoma

IMENOVALNIK:

slackliningi
RODILNIK: slackliningov
DAJALNIK: slackliningom
TOŽILNIK: slacklininge
MESTNIK: pri slackliningih
ORODNIK: s slackliningi

množina

hoja po napetem prožnem traku, navadno
nekoliko nad tlemi in brez obutve; hoja po
vrvi, slackline, vrvohodstvo
‣ Hoja po vrvi oziroma slacklining je vedno
bolj priljubljena zabava v počitniških dneh.
Vadba izboljša ravnotežje, koordinacijo in
telesno držo.
‣ Pri slackliningu uporabljamo dinamično,
raztezajočo se vrv, ki mestoma spominja na
ozek in dolg trampolin.

IMENOVALNIK:

smejki
RODILNIK: smejkov
DAJALNIK: smejkom
TOŽILNIK: smejke
MESTNIK: pri smejkih
ORODNIK: s smejki
simbol v podobi obraza, ki izraža (trenutno)
čustvo, razpoloženje, zanimanje v elektronski
komunikaciji
‣ Nekako se mi dozdeva, da hočeš s temi
smejkoti še nekaj povedati.
‣ Še dobro, da nisem dal kakega smejkota, ker
bi to pomenilo, da sem se hecal.
‣ Klepet ponuja tudi pestro izbiro smejkov, ki
jih lahko pošiljate vašim prijateljem.

smêjko
[smêjko] samostalnik moškega spola (ȇ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

smejko
RODILNIK: smejkota
DAJALNIK: smejkotu
TOŽILNIK: smejko
MESTNIK: pri smejkotu
ORODNIK: s smejkotom

snórkljanje, šnórkljanje
[snórkljanje], [šnórkljanje] samostalnik srednjega
spola ( )
OBLIKE
ednina

dvojina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

snorkljanje
RODILNIK: snorkljanja
DAJALNIK: snorkljanju

smejkota
RODILNIK: smejkotov
DAJALNIK: smejkotoma
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TOŽILNIK:

snorkljanje
pri snorkljanju
ORODNIK: s snorkljanjem

plavati z dihalko in masko malo pod površino
s krajšimi potopi na dah
‣ Sam se zaradi zdravstvenih težav ne
potapljam, zato pa snorkljam.
‣ Bil je zelo dober plavalec, rad je snorkljal,
včasih ga tudi po 2 uri ni bilo iz vode.
‣ Medtem ko smo snorkljali med koralnimi
grebeni, so nas prišle pozdravit prečudovite
pisane ribice vseh barv.

MESTNIK:

ednina
IMENOVALNIK:

šnorkljanje
šnorkljanja
DAJALNIK: šnorkljanju
TOŽILNIK: šnorkljanje
MESTNIK: pri šnorkljanju
ORODNIK: s šnorkljanjem
RODILNIK:

sòdélanje
[sòdélanje] samostalnik srednjega spola (ȍ- )

plavanje z dihalko in masko malo pod
površino s krajšimi potopi na dah
‣ S čolnom vas popeljejo na snorkljanje okoli
otokov, kjer v zgolj nekaj minutah že opazite
morske pse, želve in pisane tropske ribe.
‣ Izvrstni koralni vrtovi in pisane tropske ribe
ponujajo vrhunske možnosti za snorkljanje in
potapljanje.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

sodelanje
RODILNIK: sodelanja
DAJALNIK: sodelanju
TOŽILNIK: sodelanje
MESTNIK: pri sodelanju
ORODNIK: s sodelanjem

snórkljati, šnorkljati
[snórkljati], [šnórkljati] nedovršni glagol ( )
OBLIKE
ednina
PRVA: snorkljam
DRUGA: snorkljaš
TRETJA: snorklja
dvojina
PRVA: snorkljava
DRUGA: snorkljata
TRETJA: snorkljata
množina
PRVA: snorkljamo
DRUGA: snorkljate
TRETJA: snorkljajo
DELEŽNIK NA -L: snorkljal
ednina
PRVA: šnorkljam
DRUGA: šnorkljaš
TRETJA: šnorklja
dvojina
PRVA: šnorkljava
DRUGA: šnorkljata
TRETJA: šnorkljata
množina
PRVA: šnorkljamo
DRUGA: šnorkljate
TRETJA: šnorkljajo
DELEŽNIK NA -L: šnorkljal

delo, pri katerem si zlasti samozaposleni
različnih poklicev občasno ali stalno delijo
delovni prostor, izmenjujejo izkušnje,
sodelujejo pri skupnih projektih; coworking,
sodelo
‣ Prevzeli so celotno stavbo nekdanje trgovske
šole in v njej v okviru sodelanja postavili
inkubator in druge podjetniške vsebine.
‣ Uredili so tri samostojne pisarne, devet
prostorov za sodelanje, sejno sobo za
sestanke, kuhinjo ter nekakšno dnevno sobo
za druženje.
sòdéloSSKJ2
[sòdélo] samostalnik srednjega spola (ȍ- )

snorkljala snorkljalo

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

sodelo
RODILNIK: sodela
DAJALNIK: sodelu
TOŽILNIK: sodelo
MESTNIK: pri sodelu
ORODNIK: s sodelom
dvojina
IMENOVALNIK:

sodeli
RODILNIK: sodel
DAJALNIK: sodeloma
TOŽILNIK: sodeli

šnorkljala šnorkljalo
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MESTNIK:
ORODNIK:

pri sodelih
s sodeloma

vrtnarijo že leta, si vedno vzamejo čas, da kaj
pokomentirajo.
‣ Vi ne veste, kakšni so sovrtičkarji, to je eno
samo tekmovanje!
2. otrok, ki z drugim otrokom skupaj obiskuje
vrtec
‣ Nekateri sovrtičkarji našega dveletnika so še
v žabah.
‣ Praznoval je 4. rojstni dan in mami je
pripravila pravo presenečenje za njegove
sovrtičkarje.
‣ Dete razlaga imena sovrtičkarjev.

množina
IMENOVALNIK:

sodela
RODILNIK: sodel
DAJALNIK: sodelom
TOŽILNIK: sodela
MESTNIK: pri sodelih
ORODNIK: s sodeli
delo, pri katerem si zlasti samozaposleni
različnih poklicev občasno ali stalno delijo
delovni prostor, izmenjujejo izkušnje,
sodelujejo pri skupnih projektih; coworking,
sodelanje
‣ Zavod se vse bolj uveljavlja kot ponudnik
prostorov za sodelo.
‣ Zanimajo me predvsem novi ekonomski
modeli, kot na primer socialno podjetništvo,
zadružništvo, sodelo.

spazmofilíja
[spazmofilíja] samostalnik ženskega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

spazmofilija
RODILNIK: spazmofilije
DAJALNIK: spazmofiliji
TOŽILNIK: spazmofilijo
MESTNIK: pri spazmofiliji
ORODNIK: s spazmofilijo

sòvrtíčkar
[sòvərtíčkar] samostalnik moškega spola (ȍ-ȋ)
OBLIKE
ednina

dvojina
IMENOVALNIK:

spazmofiliji
spazmofilij
DAJALNIK: spazmofilijama
TOŽILNIK: spazmofiliji
MESTNIK: pri spazmofilijah
ORODNIK: s spazmofilijama

IMENOVALNIK:

sovrtičkar
RODILNIK: sovrtičkarja
DAJALNIK: sovrtičkarju
TOŽILNIK: sovrtičkarja
MESTNIK: pri sovrtičkarju
ORODNIK: s sovrtičkarjem

RODILNIK:

množina

dvojina

IMENOVALNIK:

spazmofilije
RODILNIK: spazmofilij
DAJALNIK: spazmofilijam
TOŽILNIK: spazmofilije
MESTNIK: pri spazmofilijah
ORODNIK: s spazmofilijami

IMENOVALNIK:

sovrtičkarja
RODILNIK: sovrtičkarjev
DAJALNIK: sovrtičkarjema
TOŽILNIK: sovrtičkarja
MESTNIK: pri sovrtičkarjih
ORODNIK: s sovrtičkarjema

povečana občutljivost mišičnih
živčnih celic, ki se pogosto kaže v krčih,
navadno zaradi pomanjkanja kalcija; tetanija
‣ Spazmofilija pri dojenčkih se pojavlja s
hipokalcemijo in pogosto s hiperfosfatemijo.
‣ Pomanjkanje kalcija lahko povzroči
nastanek rahitisa, spazmofilijo in
razdražljivost.
iz medicine

množina
IMENOVALNIK:

sovrtičkarji
RODILNIK: sovrtičkarjev
DAJALNIK: sovrtičkarjem
TOŽILNIK: sovrtičkarje
MESTNIK: pri sovrtičkarjih
ORODNIK: s sovrtičkarji
1. kdor obdeluje vrt skupaj s kom ali v
neposredni bližini
‣ Vrtnarjenja se še vedno po malem
priučujem, pridni in prijazni sovrtičkarji, ki
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IMENOVALNIK:

spoiler
[spôjler] samostalnik moškega spola (ó)

spotikavca
spotikavcev
DAJALNIK: spotikavcema
TOŽILNIK: spotikavca
MESTNIK: pri spotikavcih
ORODNIK: s spotikavcema
RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

spoiler
RODILNIK: spoilerja
DAJALNIK: spoilerju
TOŽILNIK: spoiler
MESTNIK: pri spoilerju
ORODNIK: s spoilerjem

množina
IMENOVALNIK:

spotikavci
RODILNIK: spotikavcev
DAJALNIK: spotikavcem
TOŽILNIK: spotikavce
MESTNIK: pri spotikavcih
ORODNIK: s spotikavci

dvojina
IMENOVALNIK:

spoilerja
RODILNIK: spoilerjev
DAJALNIK: spoilerjema
TOŽILNIK: spoilerja
MESTNIK: pri spoilerjih
ORODNIK: s spoilerjema

tlakovec, prevlečen s slojem medenine, v
kateri so zapisana imena žrtev holokavsta
‣ Spotikavci so tlakovci z imeni in priimki
judovskih družin, ki so bile umorjene v
holokavstu.
‣ Pred hišami, iz katerih so jih odpeljali, so
jim postavili spotikavce, spominske granitne
kocke z njihovimi imeni.
‣ V Ljubljani so se s postavitvijo spotikavcev
spomnili na žrtve nacističnega pregona v
prestolnici.

množina
IMENOVALNIK:

spoilerji
RODILNIK: spoilerjev
DAJALNIK: spoilerjem
TOŽILNIK: spoilerje
MESTNIK: pri spoilerjih
ORODNIK: s spoilerji
1. (krajši) zapis, posnetek, ki razkriva bistveni
del vsebine zlasti filma, igre; kvarnik
‣ Opozoriti moram, da si ne ogledujte
animacije pod povezavo, ker vsebuje možne
spoilerje (ključne prizore iz filma).
‣ Komur je zvestoba originalu res pomembna,
naj si rajši vnaprej prebere spoilerje, da ne bo
na samem mestu razočaran.
1a) kdor objavi tak zapis, posnetek
‣ Pisec se dobrohotno obregne, češ prevelik
spoiler pa ne bom, hkrati pa priloži link z
dotičnim kadrom.

stračatéla, stracciatella
[stračatéla] samostalnik ženskega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

stračatela
RODILNIK: stračatele
DAJALNIK: stračateli
TOŽILNIK: stračatelo
MESTNIK: pri stračateli
ORODNIK: s stračatelo
dvojina
IMENOVALNIK:

stračateli
RODILNIK: stračatel
DAJALNIK: stračatelama
TOŽILNIK: stračateli
MESTNIK: pri stračatelah
ORODNIK: s stračatelama

spotíkavec
[spotíkavəc] samostalnik moškega spola (í)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

spotikavec
RODILNIK: spotikavca
DAJALNIK: spotikavcu
TOŽILNIK: spotikavec
TOŽILNIK (živostno): spotikavca
MESTNIK: pri spotikavcu
ORODNIK: s spotikavcem

množina
IMENOVALNIK:

stračatele
RODILNIK: stračatel
DAJALNIK: stračatelam
TOŽILNIK: stračatele
MESTNIK: pri stračatelah
ORODNIK: s stračatelami

dvojina
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ednina

IMENOVALNIK:

strimanje
strimanja
DAJALNIK: strimanju
TOŽILNIK: strimanje
MESTNIK: pri strimanju
ORODNIK: s strimanjem

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

stracciatella
RODILNIK: stracciatelle
DAJALNIK: stracciatelli
TOŽILNIK: stracciatello
MESTNIK: pri stracciatelli
ORODNIK: s stracciatello

1. prenašanje v živo, v realnem času prek
interneta za ogled
‣ Obseg streamanja je še stvar končnih
dogovorov.
‣ Kako »močne« strežnike uporabljate za
prekodiranje in streamanje v največji
kvaliteti?
1a) neposredno spremljanje, ogled brez
prenosa datotek, zlasti po internetu
‣ Večino uporabnikov bi zanimalo, kako je s
streamanjem lokalnih videov.
‣ Slučajno veš, koliko približno se porabi
podatkov za 1 uro streamanja glasbe z neta?

dvojina
IMENOVALNIK:

stracciatelli
stracciatell
DAJALNIK: stracciatellama
TOŽILNIK: stracciatelli
MESTNIK: pri stracciatellah
ORODNIK: s stracciatellama
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

stracciatelle
stracciatell
DAJALNIK: stracciatellam
TOŽILNIK: stracciatelle
MESTNIK: pri stracciatellah
ORODNIK: s stracciatellami
RODILNIK:

streamati, strímati
[strímati] nedovršni glagol (ȋ)

1. kremast vanilijev sladoled s koščki
čokolade
‣ Izbral je stračatelo in jogurt z gozdnimi
sadeži.
‣ Sladoled bi. Eno kepico stračatele in eno
kepico tiramisuja.
‣ Sladoled smo ponudili vsem na šoli. Vsi so
ga pohvalili, najbolj jim je bila všeč
stračatela.
1a) okus vanilije s koščki čokolade pri
sladoledu ali nasploh
‣ Najljubši okus je čokolada-nougat, všeč mi
je tudi vanilija-karamela in stračatela.
‣ Letos poleti smo na trg poslali čokolado z
okusom jagode in rabarbare, dobro se je
prijela tudi tista z okusom stračatele.

OBLIKE
ednina
PRVA: streamam
DRUGA: streamaš
TRETJA: streama
dvojina
PRVA: streamava
DRUGA: streamata
TRETJA: streamata
množina
PRVA: streamamo
DRUGA: streamate
TRETJA: streamajo
DELEŽNIK NA -L: streamal streamala streamalo
ednina
PRVA: strimam
DRUGA: strimaš
TRETJA: strima
dvojina
PRVA: strimava
DRUGA: strimata
TRETJA: strimata
množina
PRVA: strimamo
DRUGA: strimate
TRETJA: strimajo
DELEŽNIK NA -L: strimal strimala strimalo

streamanje, strímanje
[strímanje] samostalnik srednjega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

streamanje
RODILNIK: streamanja
DAJALNIK: streamanju
TOŽILNIK: streamanje
MESTNIK: pri streamanju
ORODNIK: s streamanjem
ednina
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ORODNIK:

1. v živo, v realnem času prenašati prek
interneta za ogled
‣ Tekme bomo poizkušali tudi streamati.
‣ Zatikata se slika in zvok, kot da streamate z
zelo slabim internetom.
1a) brez prenosa datotek neposredno
spremljati, gledati, zlasti po internetu
‣ Zakaj ne bi enostavno streamal z neta?
‣ Če si na poti, lahko vso knjižnico preprosto
streamaš, le domači računalnik mora biti
vklopljen.

s suparjema

množina
IMENOVALNIK:

suparji
RODILNIK: suparjev
DAJALNIK: suparjem
TOŽILNIK: suparje
MESTNIK: pri suparjih
ORODNIK: s suparji
kdor se vozi po vodi z deski podobnim
plastičnim ali napihljivim gumijastim plovilom
ovalne oblike zlasti v stoječem položaju s
pomočjo vesla
‣ Supar začetnik najprej spozna osnovni
zavesljaj, osnovni obrat in se počasi postavi
na noge.
‣ Danes lahko suparje najdemo že praktično
povsod, kjer je voda.

súpanje
[súpanje] samostalnik srednjega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

supanje
RODILNIK: supanja
DAJALNIK: supanju
TOŽILNIK: supanje
MESTNIK: pri supanju
ORODNIK: s supanjem

súparka
[súparka] samostalnik ženskega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

suparka
suparke
DAJALNIK: suparki
TOŽILNIK: suparko
MESTNIK: pri suparki
ORODNIK: s suparko

vožnja po vodi z deski podobnim plastičnim
ali napihljivim gumijastim plovilom ovalne
oblike zlasti v stoječem položaju s pomočjo
vesla
‣ Za supanje ne potrebujemo nobenega
predznanja surfanja ali veslanja, dovolj je, da
imamo osnovno opremo.
‣ Kdaj točno bi se odpravili na supanje ta
vikend?

RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

suparki
supark
DAJALNIK: suparkama
TOŽILNIK: suparki
MESTNIK: pri suparkah
ORODNIK: s suparkama
RODILNIK:

súpar
[súpar] samostalnik moškega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina

množina
IMENOVALNIK:

suparke
RODILNIK: supark
DAJALNIK: suparkam
TOŽILNIK: suparke
MESTNIK: pri suparkah
ORODNIK: s suparkami

IMENOVALNIK:

supar
suparja
DAJALNIK: suparju
TOŽILNIK: suparja
MESTNIK: pri suparju
ORODNIK: s suparjem
RODILNIK:

ženska, ki se vozi po vodi z deski podobnim
plastičnim ali napihljivim gumijastim plovilom
ovalne oblike zlasti v stoječem položaju s
pomočjo vesla
‣ Najboljša slovenska suparka tu pa tam sreča
tudi morskega psa.

dvojina
IMENOVALNIK:

suparja
RODILNIK: suparjev
DAJALNIK: suparjema
TOŽILNIK: suparja
MESTNIK: pri suparjih
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MESTNIK:

‣ Dolžina in debelina deske omogočata
odlično stabilnost tudi za težje suparje in
suparke.

ORODNIK:

pri suparskih
s suparskimi

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

súparski
[súparski] pridevnik (ȗ)

suparsko
suparskega
DAJALNIK: suparskemu
TOŽILNIK: suparsko
MESTNIK: pri suparskem
ORODNIK: s suparskim
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

suparski
RODILNIK: suparskega
DAJALNIK: suparskemu
TOŽILNIK: suparski
TOŽILNIK (živostno): suparskega
MESTNIK: pri suparskem
ORODNIK: s suparskim

dvojina
IMENOVALNIK:

suparski
suparskih
DAJALNIK: suparskima
TOŽILNIK: suparski
MESTNIK: pri suparskih
ORODNIK: s suparskima
RODILNIK:

dvojina

množina

IMENOVALNIK:

suparska
RODILNIK: suparskih
DAJALNIK: suparskima
TOŽILNIK: suparska
MESTNIK: pri suparskih
ORODNIK: s suparskima

IMENOVALNIK:

suparska
RODILNIK: suparskih
DAJALNIK: suparskim
TOŽILNIK: suparska
MESTNIK: pri suparskih
ORODNIK: s suparskimi

množina
IMENOVALNIK:

suparski
RODILNIK: suparskih
DAJALNIK: suparskim
TOŽILNIK: suparske
MESTNIK: pri suparskih
ORODNIK: s suparskimi

1. ki je v zvezi s suparji ali supanjem, vožnjo
po vodi z deski podobnim plastičnim ali
napihljivim gumijastim plovilom ovalne oblike
zlasti v stoječem položaju s pomočjo vesla
‣ Izkoristite vroče poletne dni za kolesarske,
kopalne ali suparske norčije.
‣ Po celem svetu prirejajo različna suparska
tekmovanja.
‣ Starost za supanje ni omejena navzgor, le za
otroke je morda bolje, da svojo suparsko pot
začnejo kot sopotniki na deski staršev.
1a) ki je namenjen za supanje
‣ V zadnjem času so popularne in tudi zelo
uporabne napihljive suparske deske.

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

suparska
RODILNIK: suparske
DAJALNIK: suparski
TOŽILNIK: suparsko
MESTNIK: pri suparski
ORODNIK: s suparsko
dvojina
IMENOVALNIK:

suparski
RODILNIK: suparskih
DAJALNIK: suparskima
TOŽILNIK: suparski
MESTNIK: pri suparskih
ORODNIK: s suparskima

súpati
[súpati] nedovršni glagol (ȗ)
OBLIKE
ednina
PRVA: supam
DRUGA: supaš
TRETJA: supa
dvojina
PRVA: supava
DRUGA: supata

množina
IMENOVALNIK:

suparske
RODILNIK: suparskih
DAJALNIK: suparskim
TOŽILNIK: suparske
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TRETJA: supata
množina
PRVA: supamo
DRUGA: supate
TRETJA: supajo
DELEŽNIK NA -L: supal

MESTNIK:
ORODNIK:

pri svečematu
s svečematom

dvojina
IMENOVALNIK:

svečemata
RODILNIK: svečematov
DAJALNIK: svečematoma
TOŽILNIK: svečemata
MESTNIK: pri svečematih
ORODNIK: s svečematoma

supala supalo

voziti se po vodi z deski podobnim plastičnim
ali napihljivim gumijastim plovilom ovalne
oblike zlasti v stoječem položaju s pomočjo
vesla
‣ Po športnih igrah smo supali, se s kanuji
odpeljali do školjčišča in raziskovali morsko
gladino.
‣ Supamo lahko tudi po jezerih, rekah in
bajerjih.
‣ Tudi pozimi lahko supamo, samo pripraviti
se moramo dobro.

množina
IMENOVALNIK:

svečemati
RODILNIK: svečematov
DAJALNIK: svečematom
TOŽILNIK: svečemate
MESTNIK: pri svečematih
ORODNIK: s svečemati
naprava za prodajo nagrobnih sveč in
navadno tudi zbiranje odpadnih sveč
‣ Na pokopališču imajo že dolgo postavljene
svečomate z okolju prijaznimi svečami.
‣ V svečomat lahko obiskovalci pokopališča
tudi vrnejo odpadne nagrobne sveče.

svečomát, svečemát
[svečomát], [svečemát] samostalnik moškega spola
(ȃ)
OBLIKE
ednina

svetôvenSSKJ2
[svetôvən] pridevnik (ō)

IMENOVALNIK:

svečomat
RODILNIK: svečomata
DAJALNIK: svečomatu
TOŽILNIK: svečomat
MESTNIK: pri svečomatu
ORODNIK: s svečomatom

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

svetoven
IMENOVALNIK (določno): svetovni
RODILNIK: svetovnega
DAJALNIK: svetovnemu
TOŽILNIK (nedoločno): svetoven
TOŽILNIK (določno): svetovni
TOŽILNIK (živostno): svetovnega
MESTNIK: pri svetovnem
ORODNIK: s svetovnim

dvojina
IMENOVALNIK:

svečomata
svečomatov
DAJALNIK: svečomatoma
TOŽILNIK: svečomata
MESTNIK: pri svečomatih
ORODNIK: s svečomatoma
RODILNIK:

množina

dvojina

IMENOVALNIK:

svečomati
RODILNIK: svečomatov
DAJALNIK: svečomatom
TOŽILNIK: svečomate
MESTNIK: pri svečomatih
ORODNIK: s svečomati

IMENOVALNIK:

svetovna
svetovnih
DAJALNIK: svetovnima
TOŽILNIK: svetovna
MESTNIK: pri svetovnih
ORODNIK: s svetovnima
RODILNIK:

ednina

množina

IMENOVALNIK:

svečemat
RODILNIK: svečemata
DAJALNIK: svečematu
TOŽILNIK: svečemat

IMENOVALNIK:

svetovni
RODILNIK: svetovnih
DAJALNIK: svetovnim
TOŽILNIK: svetovne
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MESTNIK:
ORODNIK:

pri svetovnih
s svetovnimi

‣ Ta film je res svetoven, zelo toplo
priporočam ogled.
‣ Kot človek je zame res svetoven, med
športniki eden najboljših.
1a) navadno v zvezi z res, slengovsko ki je zelo velik,
izrazit, zlasti v negativnem smislu
‣ To kar počnejo sedaj, je res svetovna
barabija.
‣ Ta dva sta pa res svetovna butlja.

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

svetovna
svetovne
DAJALNIK: svetovni
TOŽILNIK: svetovno
MESTNIK: pri svetovni
ORODNIK: s svetovno
RODILNIK:

dvojina

svetôvno
[svetô no] prislov (ō)

IMENOVALNIK:

svetovni
RODILNIK: svetovnih
DAJALNIK: svetovnima
TOŽILNIK: svetovni
MESTNIK: pri svetovnih
ORODNIK: s svetovnima

takó, da vzbuja
navdušenje, občudovanje, zelo dobro,
odlično
‣ Tam sva bila tri tedne in bilo je res
svetovno!
‣ Najprej sem bil malo skeptičen glede felten,
samo zdaj je izpadlo res svetovno.
‣ Upam, da bo nekaj podobnega kot lani, ko je
bilo res svetovno gledat!
navadno v zvezi z res, slengovsko

množina
IMENOVALNIK:

svetovne
RODILNIK: svetovnih
DAJALNIK: svetovnim
TOŽILNIK: svetovne
MESTNIK: pri svetovnih
ORODNIK: s svetovnimi

špágaricaSSKJ2
[špágarica] samostalnik ženskega spola (ȃ)

srednji spol

OBLIKE
ednina

ednina
IMENOVALNIK:

svetovno
RODILNIK: svetovnega
DAJALNIK: svetovnemu
TOŽILNIK: svetovno
MESTNIK: pri svetovnem
ORODNIK: s svetovnim

IMENOVALNIK:

špagarica
RODILNIK: špagarice
DAJALNIK: špagarici
TOŽILNIK: špagarico
MESTNIK: pri špagarici
ORODNIK: s špagarico

dvojina

dvojina

IMENOVALNIK:

svetovni
RODILNIK: svetovnih
DAJALNIK: svetovnima
TOŽILNIK: svetovni
MESTNIK: pri svetovnih
ORODNIK: s svetovnima

IMENOVALNIK:

špagarici
RODILNIK: špagaric
DAJALNIK: špagaricama
TOŽILNIK: špagarici
MESTNIK: pri špagaricah
ORODNIK: s špagaricama

množina

množina

IMENOVALNIK:

svetovna
RODILNIK: svetovnih
DAJALNIK: svetovnim
TOŽILNIK: svetovna
MESTNIK: pri svetovnih
ORODNIK: s svetovnimi

IMENOVALNIK:

špagarice
RODILNIK: špagaric
DAJALNIK: špagaricam
TOŽILNIK: špagarice
MESTNIK: pri špagaricah
ORODNIK: s špagaricami

1. navadno v zvezi z res, slengovsko ki vzbuja
navdušenje, občudovanje, je zelo dober,
odličen

sandal z vrvicami kot jermeni in
ravnim, navadno vrvičastim podplatom
navadno v množini
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DAJALNIK:

‣ H krajšim, privihanim ali 3/4 hlačnicam
izberite špagarice s trakci, zavezanimi okoli
noge.
‣ Odložil je čepico in v svojih špagaricah
neslišno stopil na teraso.

šponskim
šponske
MESTNIK: pri šponskih
ORODNIK: s šponskimi
TOŽILNIK:

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

špônski
[špônski] pridevnik (ȏ)

šponsko
RODILNIK: šponskega
DAJALNIK: šponskemu
TOŽILNIK: šponsko
MESTNIK: pri šponskem
ORODNIK: s šponskim

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

šponski
RODILNIK: šponskega
DAJALNIK: šponskemu
TOŽILNIK: šponski
TOŽILNIK (živostno): šponskega
MESTNIK: pri šponskem
ORODNIK: s šponskim

dvojina
IMENOVALNIK:

šponski
RODILNIK: šponskih
DAJALNIK: šponskima
TOŽILNIK: šponski
MESTNIK: pri šponskih
ORODNIK: s šponskima

dvojina

množina

IMENOVALNIK:

šponska
RODILNIK: šponskih
DAJALNIK: šponskima
TOŽILNIK: šponska
MESTNIK: pri šponskih
ORODNIK: s šponskima

IMENOVALNIK:

šponska
RODILNIK: šponskih
DAJALNIK: šponskim
TOŽILNIK: šponska
MESTNIK: pri šponskih
ORODNIK: s šponskimi

množina
IMENOVALNIK:

šponski
RODILNIK: šponskih
DAJALNIK: šponskim
TOŽILNIK: šponske
MESTNIK: pri šponskih
ORODNIK: s šponskimi

ki ima več izrazito pozitivnih,
zaželenih lastnosti, je zelo dober, lep,
navdušujoč
‣ Stvar je sila preprosto šponska, ker je
narejena v 25 minutah s peko vred.
‣ Vidim, da ste našli moje odbijače ... Te sem
gledal, ful so mi šponski.
‣ Praktično nimajo vidnejšega šponskega
reprezentanta.
slengovsko

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

šponska
RODILNIK: šponske
DAJALNIK: šponski
TOŽILNIK: šponsko
MESTNIK: pri šponski
ORODNIK: s šponsko

štíhniti
[štíhniti] dovršni glagol (í)
OBLIKE
ednina
PRVA: štihnem
DRUGA: štihneš
TRETJA: štihne
dvojina
PRVA: štihneva
DRUGA: štihneta
TRETJA: štihneta
množina
PRVA: štihnemo

dvojina
IMENOVALNIK:

šponski
RODILNIK: šponskih
DAJALNIK: šponskima
TOŽILNIK: šponski
MESTNIK: pri šponskih
ORODNIK: s šponskima
množina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

šponske
šponskih
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DRUGA:

DAJALNIK:

TRETJA:

TOŽILNIK:

štihnete
štihnejo
DELEŽNIK NA -L: štihnil štihnila štihnilo

tamarindu
tamarind
MESTNIK: pri tamarindu
ORODNIK: s tamarindom
dvojina

1. pogovorno zabosti
‣ Je že kaj znanega, zakaj ga je štihnil?
‣ Vsi imajo nože. Po navadi te ne štihnejo do
smrti.
2. pogovorno začutiti nenadno, ostro bolečino,
zlasti v hrbtu
‣ Ponoči me je v hrbtu tako štihnilo, da sedaj
komaj hodim.
‣ Malo me je štihnilo v križu.
‣ Spet me je štihnilo v vratu, ker sem si
pridržal majico z brado.
2a) pogovorno, ekspresivno nenadoma vzbuditi
močno, navadno neugodno občutje
‣ Veliko sem prejokala, saj so mi nekatere
pesmi pisane na kožo. Še zdaj, ko jih
poslušam, me kar štihne.
‣ Brez zamere, samo me kar malo štihne, ko
vidim take lepe feltne zložene.

IMENOVALNIK:

tamarinda
RODILNIK: tamarindov
DAJALNIK: tamarindoma
TOŽILNIK: tamarinda
MESTNIK: pri tamarindih
ORODNIK: s tamarindoma
množina
IMENOVALNIK:

tamarindi
RODILNIK: tamarindov
DAJALNIK: tamarindom
TOŽILNIK: tamarinde
MESTNIK: pri tamarindih
ORODNIK: s tamarindi

ovijanje dojenčkovega telesa s povijalno
plenico, odejo
‣ Štručkanje je za dojenčke varno in udobno,
saj jih spominja na počutje v maternici.
‣ Štručkanje je zelo stara metoda, namenjena
pomiritvi nemirnih in jokavih dojenčkov v
prvih mesecih, ko se šele privajajo na zunanji
svet.

1. iz botanike visoko drevo z rumenkastimi
cvetovi in fižolu podobnimi plodovi, po izvoru
iz vzhodne Afrike; Tamarindus indica;
tamarinda
‣ V Indoneziji za pripravo sambala
uporabljajo liste tamarinda in manga, zelene
paradižnike in ocvrte arašide.
‣ Netopirji, ki se hranijo s sadjem, preletavajo
ogromna drevesa tamarinda, v katerih
gnezdijo.
1a) plodovi tega drevesa; tamarinda
‣ Dnevna krema z voskom, sladkornim trsom
ter izvlečki galange in tamarinda nadzoruje
izločanje maščobe, varuje imunski sistem
kože.
‣ Jasminov riž, sok tamarinda, koriander,
ingver ... Zaradi njih velja tajska kuhinja za
eksotično, okusno in bogato.
1b) kot pridevnik ki je iz plodov ali vsebuje
plodove tega drevesa
‣ Vmešajte paradižnike in tamarind omako,
dodajte 150 ml vode in na majhnem ognju
kuhajte 20 minut.

tamarínd
[tamarínt] samostalnik moškega spola (ȋ)

tangrám
[tangrám] samostalnik moškega spola (ȃ)

štrúčkanje
[štrúčkanje] samostalnik srednjega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

štručkanje
RODILNIK: štručkanja
DAJALNIK: štručkanju
TOŽILNIK: štručkanje
MESTNIK: pri štručkanju
ORODNIK: s štručkanjem

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

tangram
RODILNIK: tangrama

IMENOVALNIK:

tamarind
RODILNIK: tamarinda
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DAJALNIK:

tangramu
tangram
MESTNIK: pri tangramu
ORODNIK: s tangramom

1. ženske kopalke z ohlapnejšim, majici brez
rokavov podobnim zgornjim delom
‣ Tankini so kopalke, ki imajo povsem
običajen spodnji del, zgornji pa je namesto
modrčka majčka.
‣ Bi radi zakrili trebušček? Omislite si tankini
ali enodelne kopalke.
1a) kot pridevnik ki je v zvezi s takimi kopalkami
‣ Tankini modeli kopalk v barvnih ter
vzorčnih motivih ne zaostajajo za dvodelnimi
ter enodelnimi kopalkami.
‣ Na plaži in na bazenu nosim tankini kopalke.

TOŽILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

tangrama
RODILNIK: tangramov
DAJALNIK: tangramoma
TOŽILNIK: tangrama
MESTNIK: pri tangramih
ORODNIK: s tangramoma
množina
IMENOVALNIK:

tangrami
RODILNIK: tangramov
DAJALNIK: tangramom
TOŽILNIK: tangrame
MESTNIK: pri tangramih
ORODNIK: s tangrami

tartúfar
[tartúfar] samostalnik moškega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

tartufar
tartufarja
DAJALNIK: tarufarju
TOŽILNIK: tartufarja
MESTNIK: pri tartufarju
ORODNIK: s tartufarjem

sestavljanka iz sedmih osnovnih
geometrijskih likov, ki tvorijo določeno figuro
‣ Knjižnica vabi na delavnico izdelovanja in
sestavljanja tangrama.
‣ Vizualne uganke so na primer križci in
krožci ter tangrami.

RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

tartufarja
tartufarjev
DAJALNIK: tartufarjema
TOŽILNIK: tartufarja
MESTNIK: pri tartufarjih
ORODNIK: s tartufarjema

tankíni
[tankíni] samostalnik moškega spola (ȋ)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

tankini
RODILNIK: tankinija
DAJALNIK: tankiniju
TOŽILNIK: tankini
MESTNIK: pri tankiniju
ORODNIK: s tankinijem

množina
IMENOVALNIK:

tartufarji
RODILNIK: tartufarjev
DAJALNIK: tartufarjem
TOŽILNIK: tartufarje
MESTNIK: pri tartufarjih
ORODNIK: s tartufarji

dvojina
IMENOVALNIK:

tankinija
RODILNIK: tankinijev
DAJALNIK: tankinijema
TOŽILNIK: tankinija
MESTNIK: pri tankinijih
ORODNIK: s tankinijema

1. kdor se ukvarja z iskanjem, nabiranjem
tartufov s pomočjo posebej izurjenih psov
‣ Tartufar mora imeti svojega psa vedno na
očeh, da stopi do njega takoj, ko ta začne
kopati po zemlji.
‣ Naučeni psi se dajo tudi kupiti, vendar pa
izkušeni tartufarji pravijo, da mora vsak psa
izučiti sam, saj dobrega iskalca dragocenih
gomoljik nihče ne bo prodal.

množina
IMENOVALNIK:

tankiniji
RODILNIK: tankinijev
DAJALNIK: tankinijem
TOŽILNIK: tankinije
MESTNIK: pri tankinijih
ORODNIK: s tankiniji
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TRETJA:

‣ Pasji pomočniki številnih tartufarjev v
zgodnjem jutru s svojim izvrstnim vonjem
iščejo tartufe.
1a) pes, izurjen za iskanje tartufov
‣ Lastniki prevažajo pse tartufarje v posebnih
kletkah kot prave dragocenosti.
‣ Živali vzgajajo tako, da že mlade spremljajo
izvežbane in izkušene tartufarje (tako pravijo
psom in iskalcem).

tavhajo
tavhal tavhala tavhalo

DELEŽNIK NA -L:

ednina
PRVA: tauham
DRUGA: tauhaš
TRETJA: tauha
dvojina
PRVA: tauhava
DRUGA: tauhata
TRETJA: tauhata
množina
PRVA: tauhamo
DRUGA: tauhate
TRETJA: tauhajo
DELEŽNIK NA -L: tauhal

távhanje, táuhanje
[tá hanje] samostalnik srednjega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

tavhanje
RODILNIK: tavhanja
DAJALNIK: tavhanju
TOŽILNIK: tavhanje
MESTNIK: pri tavhanju
ORODNIK: s tavhanjem

tauhala tauhalo

1. pogovorno potapljati se na dah in pri tem
navadno nabirati kaj z morskega dna
‣ Šel sem tavhat na bližnji greben.
‣ Še nikoli nisem tavhal v tako mrzlem
morju.
‣ Oba sta leščurje tavhala ... tudi po 5 m
globoko.
2. pogovorno spravljati kaj od kod
‣ Kolo sem pustila na Prešercu in, ko sem ga
tavhala iz gužve, nenadejano doživela prižig
lučk.

ednina
IMENOVALNIK:

tauhanje
RODILNIK: tauhanja
DAJALNIK: tauhanju
TOŽILNIK: tauhanje
MESTNIK: pri tauhanju
ORODNIK: s tauhanjem
potapljanje na dah, navadno ob
nabiranju česa z morskega dna
‣ Opustil je misel na ribolov, ki sva ga
planirala po tavhanju, in odbrzel v marino.
‣ Ali kdo dlje zadrži sapo pri tavhanju?
‣ Na morju sem najbolj užival pri tavhanju in
odkrivanju morskega sveta.
pogovorno

tékstanje
[tékstanje] samostalnik srednjega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

tekstanje
RODILNIK: tekstanja
DAJALNIK: tekstanju
TOŽILNIK: tekstanje
MESTNIK: pri tekstanju
ORODNIK: s tekstanjem

távhati, táuhati
[tá hati] nedovršni glagol (ȃ)
OBLIKE
ednina
PRVA: tavham
DRUGA: tavhaš
TRETJA: tavha
dvojina
PRVA: tavhava
DRUGA: tavhata
TRETJA: tavhata
množina
PRVA: tavhamo
DRUGA: tavhate

pisanje, pošiljanje SMS-ov, sporočil
na družbenih omrežjih z mobilnim telefonom
‣ Iščemo top aplikacijo za tekstanje s frendi.
‣ Dekle je povedalo, da je šlo za prvi zmenek
po daljšem tekstanju preko družbenih
omrežij.
‣ Iščejo načine, kako s pomočjo tehnologije
preprečiti smrtne žrtve med pešci, ki so jih
med tekstanjem zadela vozila.
pogovorno
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tékstati
[tékstati] nedovršni glagol ( )
OBLIKE
ednina
PRVA: tekstam
DRUGA: tekstaš
TRETJA: teksta
dvojina
PRVA: tekstava
DRUGA: tekstata
TRETJA: tekstata
množina
PRVA: tekstamo
DRUGA: tekstate
TRETJA: tekstajo
DELEŽNIK NA -L: tekstal

elektronska naprava, ki omogoča
nastopajočemu na televiziji, da bere besedilo
in hkrati gleda v kamero
‣ V ozadju je vidna naprava teleprompter, s
katero si politiki pomagajo pri prebiranju
govorov.
‣ Itak vse berejo s teleprompterja. Gledaš v
kamero in bereš.
testomát
[testomát] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

testomat
RODILNIK: testomata
DAJALNIK: testomatu
TOŽILNIK: testomat
MESTNIK: pri testomatu
ORODNIK: s testomatom

tekstala tekstalo

pisati, pošiljati SMS-e, sporočila na
družbenih omrežjih z mobilnim telefonom
‣ Vsi tekstajo, da je zunaj sneg.
‣ Pojavila se je novica, da je tekstala, da bi
priklicala pomoč.
‣ Ročaj dežnika je odličen za mlade, ki ves čas
tekstajo na svojih telefonih.
pogovorno

dvojina
IMENOVALNIK:

testomata
RODILNIK: testomatov
DAJALNIK: testomatoma
TOŽILNIK: testomata
MESTNIK: pri testomatih
ORODNIK: s testomatoma

teleprómpter
[teleprómpter] samostalnik moškega spola ( )

množina
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

testomati
RODILNIK: testomatov
DAJALNIK: testomatom
TOŽILNIK: testomate
MESTNIK: pri testomatih
ORODNIK: s testomati

IMENOVALNIK:

teleprompter
RODILNIK: teleprompterja
DAJALNIK: teleprompterju
TOŽILNIK: teleprompter
MESTNIK: pri teleprompterju
ORODNIK: s teleprompterjem

priprava za oblikovanje piškotov s stiskanjem
testa skozi različne nastavke
‣ S testomatom nabrizgamo kekse različnih
oblik.
‣ Vgnetemo voljno testo in oblikujemo
piškote različnih oblik – z modelčki ali s
testomatom.

dvojina
IMENOVALNIK:

teleprompterja
RODILNIK: teleprompterjev
DAJALNIK: teleprompterjema
TOŽILNIK: teleprompterja
MESTNIK: pri teleprompterjih
ORODNIK: s teleprompterjema

típanka
[típanka] samostalnik ženskega spola (ī)

množina
IMENOVALNIK:

teleprompterji
RODILNIK: teleprompterjev
DAJALNIK: teleprompterjem
TOŽILNIK: teleprompterje
MESTNIK: pri teleprompterjih
ORODNIK: s teleprompterji

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

tipanka
RODILNIK: tipanke
DAJALNIK: tipanki
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TOŽILNIK:

TOŽILNIK:

MESTNIK:

MESTNIK:

tipanko
pri tipanki
ORODNIK: s tipanko

tire
pri tirih
ORODNIK: s tiri

dvojina

STALNE ZVEZE

IMENOVALNIK:

tipanki
RODILNIK: tipank
DAJALNIK: tipankama
TOŽILNIK: tipanki
MESTNIK: pri tipankah
ORODNIK: s tipankama

drugi tir

tir, zgrajen ob že obstoječem tiru
‣ Slovenija načrtuje graditev zelo potrebnega
drugega tira preobremenjene proge med
Koprom in Divačo.
‣ Večkrat je bilo slišati opozorila, da je treba
nujno zgraditi drugi tir do Šentilja.
‣ Za drugi tir med Jesenicami in Ljubljano so
pripravljeni idejni projekti.

množina
IMENOVALNIK:

tipanke
tipank
DAJALNIK: tipankam
TOŽILNIK: tipanke
MESTNIK: pri tipankah
ORODNIK: s tipankami
RODILNIK:

tomatíl, tomatillo
[tomatíl], [tomatílo] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

knjiga za otroke, ki omogoča zaznavanje
predstavljene vsebine s tipanjem; potipanka
‣ S tipankami se otroci skozi igro učijo
prepoznavanja in interpretiranja različnih
oblik.
‣ Odločili so se, da novo tipanko natisnejo v
nakladi 750 izvodov.
‣ Tipanka je zanimiva tako za slepe otroke kot
za vse ostale, saj ima večina otrok rada
slikanice, ki jih lahko tudi potipajo.

IMENOVALNIK:

tomatil
RODILNIK: tomatila
DAJALNIK: tomatilu
TOŽILNIK: tomatil
MESTNIK: pri tomatilu
ORODNIK: s tomatilom
dvojina
IMENOVALNIK:

tomatila
RODILNIK: tomatilov
DAJALNIK: tomatiloma
TOŽILNIK: tomatila
MESTNIK: pri tomatilih
ORODNIK: s tomatiloma

tírSSKJ2
[tír] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

množina

IMENOVALNIK:

tir
RODILNIK: tira
DAJALNIK: tiru
TOŽILNIK: tir
MESTNIK: pri tiru
ORODNIK: s tirom

IMENOVALNIK:

tomatili
RODILNIK: tomatilov
DAJALNIK: tomatilom
TOŽILNIK: tomatile
MESTNIK: pri tomatilih
ORODNIK: s tomatili

dvojina

ednina

IMENOVALNIK:

tira
RODILNIK: tirov
DAJALNIK: tiroma
TOŽILNIK: tira
MESTNIK: pri tirih
ORODNIK: s tiroma

IMENOVALNIK:

tomatillo
RODILNIK: tomatilla
DAJALNIK: tomatillu
TOŽILNIK: tomatillo
MESTNIK: pri tomatillu
ORODNIK: s tomatillom

množina

dvojina

IMENOVALNIK:

tiri
RODILNIK: tirov
DAJALNIK: tirom

IMENOVALNIK:

tomatilla
RODILNIK: tomatillov
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DAJALNIK:

tomatilloma
tomatilla
MESTNIK: pri tomatillih
ORODNIK: s tomatilloma

kolo brez vzmetenja ali z
vzmetenjem le na sprednjem kolesu
‣ Z nizko težo, udobjem in cenovno
dostopnostjo je to pravi trdak za rekreativnega
gorskega kolesarja.
‣ Tudi krosisti so se v zadnjem času navadili
na polnovzmetena kolesa, čeprav nekateri še
vedno prisegajo na tako imenovane trdake, ki
imajo le sprednje vzmetne vilice.
iz kolesarskega žargona

TOŽILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

tomatilli
RODILNIK: tomatillov
DAJALNIK: tomatillom
TOŽILNIK: tomatille
MESTNIK: pri tomatillih
ORODNIK: s tomatilli

trólanje
[trólanje] samostalnik srednjega spola ( )

1. iz botanike kulturna rastlina z razraslim
steblom in rahlo nazobčanimi listi ter
paradižniku podobnimi zelenkastimi plodovi v
tanki prosojni ovojnici, po izvoru iz Mehike;
Physalis ixocarpa
‣ Mehiški zeleni paradižnik ali tomatil je
bližnji sorodnik paradižnika.
‣ Tomatillo zraste približno meter visoko in
precej na široko.
1a) plod te rastline
‣ Tomatillo ali zeleni paradižnik je obvezna
sestavina mehiške kuhinje.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

trolanje
RODILNIK: trolanja
DAJALNIK: trolanju
TOŽILNIK: trolanje
MESTNIK: pri trolanju
ORODNIK: s trolanjem
1. postavljanje vprašanj, pisanje sporočil na
družbenih omrežjih z namenom doseči
čustveni odziv pri drugih uporabnikih ali jih
odvrniti od osnovne teme pogovora
‣ Trolanje lahko popolnoma preprečijo tako,
da komentiranje in podobno sodelovanje
obiskovalcev ni mogoče.
‣ Obtožuješ me trolanja, torej meniš, da ne
sodelujem konstruktivno v tej temi?
‣ Pri trolanju ne gre samo za to, kaj pišemo,
temveč kakšen učinek ima zapis na
udeležence.
1a) namerno povzročanje neugodja, težav
določenemu uporabniku družbenega omrežja
s takim ravnanjem, usmerjenim na njegove
objave
‣ Tvoji besni napadi mejijo že na trolanje
najhujše vrste.
‣ Z blokiranjem se uporabniki zavarujejo pred
trolanjem in žaljivimi komentarji.
‣ V času blokade se me je lotil s trolanjem še
na nekem drugem portalu.

trdák
[tərdák] samostalnik moškega spola (á)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

trdak
RODILNIK: trdaka
DAJALNIK: trdaku
TOŽILNIK: trdak
MESTNIK: pri trdaku
ORODNIK: s trdakom
dvojina
IMENOVALNIK:

trdaka
RODILNIK: trdakov
DAJALNIK: trdakoma
TOŽILNIK: trdaka
MESTNIK: pri trdakih
ORODNIK: s trdakoma
množina
IMENOVALNIK:

trdaki
RODILNIK: trdakov
DAJALNIK: trdakom
TOŽILNIK: trdake
MESTNIK: pri trdakih
ORODNIK: s trdaki

trólati
[trólati] nedovršni glagol ( )
OBLIKE
ednina
PRVA: trolam

101

DRUGA:
TRETJA:

množina

trolaš
trola

dvojina
PRVA: trolava
DRUGA: trolata
TRETJA: trolata
množina
PRVA: trolamo
DRUGA: trolate
TRETJA: trolajo
DELEŽNIK NA -L: trolal

IMENOVALNIK:

tvili
RODILNIK: tvilov
DAJALNIK: tvilom
TOŽILNIK: tvile
MESTNIK: pri tvilih
ORODNIK: s tvili
1. mehka tkanina z diagonalnim rebrastim
vzorcem
‣ brezrokavnik iz tvila
‣ Lahke hlače iz tvila bodo super za fante, ki
so radi oblečeni udobno in hkrati ne v
trenirki.
1a) kot pridevnik ki je iz te tkanine ali vsebuje to
tkanino
‣ tvil tkanina
‣ Ženska klasična tvil srajca s kratkimi rokavi
je zelo mehka, prijetna na otip.

trolala trolalo

1. postavljati vprašanja, pisati sporočila na
družbenih omrežjih z namenom doseči
čustveni odziv pri drugih uporabnikih ali jih
odvrniti od osnovne teme pogovora
‣ Si res tako neveden ali preprosto trolaš?
‣ Osebe, ki trolajo namenoma, to počnejo
zaradi političnih, finančnih, ideoloških ali
zaradi kakšnih drugih motivov.
‣ S tabo ni mogoče debatirati, saj le trolaš.
1a) s takim ravnanjem, usmerjenim na objave
določenega uporabnika družbenega omrežja,
temu namenoma povzročati neugodje,
težave
‣ Trolaj koga drugega, če pa želiš imeti
civilizirano debato, pa dobrodošel.
‣ Koga bi bilo najbolj zabavno trolati na
netu?
‣ En tip me je cel dan debilno in žaljivo trolal
in mislil, da je duhovit in originalen.

tvítniti
[tvítniti] dovršni glagol (í)
OBLIKE
ednina
PRVA: tvitnem
DRUGA: tvitneš
TRETJA: tvitne
dvojina
PRVA: tvitneva
DRUGA: tvitneta
TRETJA: tvitneta
množina
PRVA: tvitnemo
DRUGA: tvitnete
TRETJA: tvitnejo
DELEŽNIK NA -L: tvitnil

tvíl
[tvíl] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

tvil
tvila
DAJALNIK: tvilu
TOŽILNIK: tvil
MESTNIK: pri tvilu
ORODNIK: s tvilom

tvitnila tvitnilo

objaviti krajši zapis, komentar, mnenje na
družbenem omrežju Twitter
‣ Pojdi pogledat na moj profil, kaj vse sem že
danes tvitnil.
‣ Gospe je bilo danes v službi dolgčas, pa je
tvitnila cca. 100-krat.

RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

tvila
RODILNIK: tvilov
DAJALNIK: tviloma
TOŽILNIK: tvila
MESTNIK: pri tvilih
ORODNIK: s tviloma

últranizkodózni
[últraniskodózni] pridevnik (ȗ- )
OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:
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ultranizkodozni

RODILNIK:

dvojina

ultranizkodoznega
ultranizkodoznemu
TOŽILNIK: ultranizkodozni
TOŽILNIK (živostno): ultranizkodoznega
MESTNIK: pri ultranizkodoznem
ORODNIK: z ultranizkodoznim
DAJALNIK:

IMENOVALNIK:

ultranizkodozni
RODILNIK: ultranizkodoznih
DAJALNIK: ultranizkodoznima
TOŽILNIK: ultranizkodozni
MESTNIK: pri ultranizkodoznih
ORODNIK: z ultranizkodoznima

dvojina
IMENOVALNIK:

množina

ultranizkodozna
RODILNIK: ultranizkodoznih
DAJALNIK: ultranizkodoznima
TOŽILNIK: ultranizkodozna
MESTNIK: pri ultranizkodoznih
ORODNIK: z ultranizkodoznima

IMENOVALNIK:

ultranizkodozna
ultranizkodoznih
DAJALNIK: ultranizkodoznim
TOŽILNIK: ultranizkodozna
MESTNIK: pri ultranizkodoznih
ORODNIK: z ultranizkodoznimi
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

ultranizkodozni
RODILNIK: ultranizkodoznih
DAJALNIK: ultranizkodoznim
TOŽILNIK: ultranizkodozne
MESTNIK: pri ultranizkodoznih
ORODNIK: z ultranizkodoznimi

1. iz farmacije ki vsebuje zelo majhno količino
snovi, učinkovine, zlasti pri kontracepciji
‣ Visokodozni kontraceptivi se predpisujejo
vse manj, večinoma se uporabljajo nizko- in
ultranizkodozni.
‣ Nova tableta je ultranizkodozna, saj vsebuje
le 20 mcg estrogena.
1a) iz farmacije ki temelji na uporabi zelo majhne
količine snovi, učinkovine, zlasti pri
kontracepciji
‣ Pri ultranizkodozni hormonski kontracepciji
neredno jemanje hitreje vodi v neželeno
nosečnost.

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

ultranizkodozna
RODILNIK: ultranizkodozne
DAJALNIK: ultranizkodozni
TOŽILNIK: ultranizkodozno
MESTNIK: pri ultranizkodozni
ORODNIK: z ultranizkodozno
dvojina
IMENOVALNIK:

úrnebés
[úrnebés] samostalnik moškega spola (ȗ- )

ultranizkodozni
RODILNIK: ultranizkodoznih
DAJALNIK: ultranizkodoznima
TOŽILNIK: ultranizkodozni
MESTNIK: pri ultranizkodoznih
ORODNIK: z ultranizkodoznima

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

urnebes
RODILNIK: urnebesa
DAJALNIK: urnebesu
TOŽILNIK: urnebes
MESTNIK: pri urnebesu
ORODNIK: z urnebesom

množina
IMENOVALNIK:

ultranizkodozne
RODILNIK: ultranizkodoznih
DAJALNIK: ultranizkodoznim
TOŽILNIK: ultranizkodozne
MESTNIK: pri ultranizkodoznih
ORODNIK: z ultranizkodoznimi

1. povedkovnik, pogovorno zelo glasno, bučno,
napeto dogajanje
‣ Naj da predlog na vlado. Če ga bojo podprli,
bo vlada dala predlog v DZ. Še bo urnebes.
‣ Zgodila se nam je tropska depresija – to je
ena stopnja manj od orkana. Dva dni je bil
urnebes.
1a) pogovorno tako dogajanje, ki ga sproži
vznemirjenje, panika
‣ zagnati urnebes

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

ultranizkodozno
RODILNIK: ultranizkodoznega
DAJALNIK: ultranizkodoznemu
TOŽILNIK: ultranizkodozno
MESTNIK: pri ultranizkodoznem
ORODNIK: z ultranizkodoznim
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TOŽILNIK:

‣ Ko so glasovi prešteti in izidi znani, se
urnebes šele prične.
‣ Domačini so bili prepričani, da smo
krivolovci, zato so se odločili, da bodo branili
svoje posestvo. To je bil urnebes!
1b) ekspresivno nevihta, vihar
‣ Urnebes je poskakoval po strehah zasebnih
hiš, jih klal in odnašal s seboj. V pičlih
petnajstih minutah je razkrilo čez 100
stanovanjskih hiš in podrlo na desetine
dreves.
‣ Najbolj mi je v spominu ostalo neurje, ki je
bilo resnično pravi urnebes. Tekel sem med
točo in strelami.
2. solata iz mladega ovčjega ali kravjega sira
in ostre rdeče paprike s soljo in poprom,
navadno z rumenjakom in gorčico, po izvoru z
vzhodnega Balkana
‣ Najboljše so hišne specialitete. Brbončice
vam zbudi pekoči urnebes, lahko pa si ob
glavni jedi naročite pečeno papriko.
‣ K pleskavici postrežemo ajvar, narezano
čebulo, kajmak ter urnebes.
3. ekspresivno nepregledna, neurejena
mešanica
‣ Muzika za ples je postala en sam urnebes
fino pokrižanih žanrov.

ustavnika
pri ustavnikih
ORODNIK: z ustavnikoma
MESTNIK:

množina
IMENOVALNIK:

ustavniki
ustavnikov
DAJALNIK: ustavnikom
TOŽILNIK: ustavnike
MESTNIK: pri ustavnikih
ORODNIK: z ustavniki
RODILNIK:

1. iz pravnega žargona ustavni sodnik
‣ Redna sodišča se vse več obračajo k
ustavnikom z ustavnopravnimi dilemami, ki
jih pokaže uporaba zakonodaje v praksi.
‣ Med stališča so zapisali, da bi moralo
najvišje sodišče v državi naglo zavreči stališče
državnega zbora, ker naj bi to na naslov
ustavnikov prišlo dan prepozno.
2. iz pravnega žargona pravnik, specializiran zlasti
za ustavno pravo
‣ Ustavnik je analitično in znanstveno
provokativno izpostavil temeljne napake
slovenske pravne kulture in identitete, začenši
z odnosom rednega sodstva do ustave.
‣ Strokovni in širši javnosti je dokaj dobro
poznan po svojem pravniškem delu in javnem
nastopanju v vlogi ustavnika in intelektualca.
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ušésnikSSKJ2
[ušésnik] samostalnik moškega spola ( )

solata urnebes

solata iz mladega ovčjega ali kravjega sira in
ostre rdeče paprike s soljo in poprom,
navadno z rumenjakom in gorčico, po izvoru z
vzhodnega Balkana

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

ušesnik
ušesnika
DAJALNIK: ušesniku
TOŽILNIK: ušesnik
MESTNIK: pri ušesniku
ORODNIK: z ušesnikom
RODILNIK:

ustávnik
[ustá nik] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina

dvojina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

ustavnik
ustavnika
DAJALNIK: ustavniku
TOŽILNIK: ustavnika
MESTNIK: pri ustavniku
ORODNIK: z ustavnikom

ušesnika
ušesnikov
DAJALNIK: ušesnikoma
TOŽILNIK: ušesnika
MESTNIK: pri ušesnikih
ORODNIK: z ušesnikoma

dvojina

množina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

ustavnika
RODILNIK: ustavnikov
DAJALNIK: ustavnikoma

ušesniki
RODILNIK: ušesnikov
DAJALNIK: ušesnikom
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TOŽILNIK:

TOŽILNIK:

MESTNIK:

MESTNIK:

ušesnike
pri ušesnikih
ORODNIK: z ušesniki

vitaminozi
pri vitaminozah
ORODNIK: z vitaminozama
množina

1. navadno v množini del slušalk, ki se namesti na
ušesa
‣ Za maksimalno udobje skrbijo veliki
oblazinjeni ušesniki in regulacija jakosti
zvoka v kablu.
‣ Slušalke majo možnost vrtljivih ušesnikov.
2. navadno v množini stranski del očal, ki se
zatakne za ušesa
‣ Očala, namenjena vozniku, naj imajo ozke,
visoko pritrjene ušesnike, ki ne zastirajo
vidnega polja ob strani.
‣ Nedrseči ušesniki zagotovijo dobro lego očal
na obrazu, tudi ko s kolesom zapeljete čez
kakšno luknjo na cestišču.
3. navadno v množini čepki za ušesa, navadno iz
voljne plastične mase, ki dušijo hrup
‣ V ušesa sem dal ušesnike, kajti pri delu
potrebujem popoln mir.
4. rastlina z mesnatimi koničastimi listi,
razporejenimi v rozete, in rožnatimi
zvezdastimi cvetovi; Sempervivum tectorum;
navadni netresk
‣ Ušesnik ali netresk boste našli na vrtovih, v
skalnjakih, na kakšni stari kmečki strehi, pa
tudi na pokopališčih kot okrasno rastlino.
‣ Med rastlinami, ki jih pri nas najraje sadimo
na ali med skale, so ušesniki.
4a) zdravilni pripravek iz te rastline
‣ Netresku pravijo tudi ušesnik, ker zdravi
ušesa.

IMENOVALNIK:

vitaminoze
vitaminoz
DAJALNIK: vitaminozam
TOŽILNIK: vitaminoze
MESTNIK: pri vitaminozah
ORODNIK: z vitaminozami
RODILNIK:

stanje, ko je v telesu preveč vitaminov, v
zmernih količinah koristnih snovi sploh
‣ Uživajte čim več vitamina C, saj ob tem
vitaminu ni vitaminoze, torej nevarnosti zaradi
prevelikega odmerka.
‣ Predoziranje z nekaterimi vitamini lahko
pripelje do vitaminoze (zatrupitev z vitamini).
‣ Zelo depresivnega človeka lahko s preveč
vitamini samo pripelješ do vitaminoze.
vlóganje
[wlóganje], [wlôganje] samostalnik srednjega spola
( ; ȏ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

vloganje
RODILNIK: vloganja
DAJALNIK: vloganju
TOŽILNIK: vloganje
MESTNIK: pri vloganju
ORODNIK: z vloganjem
objavljanje videoposnetkov o sebi, svoji
dejavnosti, razmišljanju na spletnem mestu,
navadno tako, da ima gledalec možnost
komentiranja
‣ Dekleti svoje delo promovirata preko
družabnih omrežij in z vloganjem.
‣ Komik se je lotil zanimivega projekta z
vloganjem.
‣ Tudi v Sloveniji postaja vloganje trend.

vitaminóza
[vitaminóza] samostalnik ženskega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

vitaminoza
vitaminoze
DAJALNIK: vitaminozi
TOŽILNIK: vitaminozo
MESTNIK: pri vitaminozi
ORODNIK: z vitaminozo
RODILNIK:

vlógati
[wlógati], [wlôgati] nedovršni glagol ( ; ȏ)
OBLIKE
ednina
PRVA: vlogam
DRUGA: vlogaš
TRETJA: vloga

dvojina
IMENOVALNIK:

vitaminozi
RODILNIK: vitaminoz
DAJALNIK: vitaminozama
105

dvojina
PRVA: vlogava
DRUGA: vlogata
TRETJA: vlogata
množina
PRVA: vlogamo
DRUGA: vlogate
TRETJA: vlogajo
DELEŽNIK NA -L: vlogal

‣ Vplivneži so postali eno izmed ključnih
orodij marketinških strategij.
‣ Podjetja pošiljajo lastne produkte
vplivnežem, ki njihova korporativna sporočila
ali izdelke širijo v svojih mrežah sledilcev.
vplívnica
[ʍplí nica] samostalnik ženskega spola (ȋ)
vlogala vlogalo

OBLIKE
ednina

objavljati videoposnetke o sebi, svoji
dejavnosti, razmišljanju na spletnem mestu,
navadno tako, da ima gledalec možnost
komentiranja
‣ Vlogati je začel pred komaj enim letom in
ima že neverjetno število naročnikov in
ogledov.
‣ Ne, ni vam treba ves čas strmeti v kamero in
vlogati, prav je, da si vsake toliko vzamete
nekaj časa za razmislek in retrospektivo.

IMENOVALNIK:

vplivnica
vplivnice
DAJALNIK: vplivnici
TOŽILNIK: vplivnico
MESTNIK: pri vplivnici
ORODNIK: z vplivnico
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

vplivnici
vplivnic
DAJALNIK: vplivnicama
TOŽILNIK: vplivnici
MESTNIK: pri vplivnicah
ORODNIK: z vplivnicama
RODILNIK:

vplívnežSSKJ2
[ʍplí neš] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

množina
IMENOVALNIK:

vplivnice
RODILNIK: vplivnic
DAJALNIK: vplivnicam
TOŽILNIK: vplivnice
MESTNIK: pri vplivnicah
ORODNIK: z vplivnicami

IMENOVALNIK:

vplivnež
RODILNIK: vplivneža
DAJALNIK: vplivnežu
TOŽILNIK: vplivneža
MESTNIK: pri vplivnežu
ORODNIK: z vplivnežem

ženska, ki z ugledom, ki ga uživa znotraj
mreže sledilcev, bralcev, zlasti na družbenih
omrežjih, pomembno vpliva na njihove
odločitve, življenjski slog; influencerka
‣ Blagovna znamka je sodelovala s 50
modnimi vplivnicami.
‣ Predstavila se je kot družbenomedijska
vplivnica in se pohvalila, da ima 87.000
naročnikov in 76.000 sledilcev.
‣ Ljudje se odzovejo na tematike, ki javnosti
še niso dobro poznane – ena izmed takih so na
primer tudi polnila za ustnice, priznava
slovenska digitalna vplivnica.

dvojina
IMENOVALNIK:

vplivneža
RODILNIK: vplivnežev
DAJALNIK: vplivnežema
TOŽILNIK: vplivneža
MESTNIK: pri vplivnežih
ORODNIK: z vplivnežema
množina
IMENOVALNIK:

vplivneži
RODILNIK: vplivnežev
DAJALNIK: vplivnežem
TOŽILNIK: vplivneže
MESTNIK: pri vplivnežih
ORODNIK: z vplivneži

vpogledoválnik
[ʍpogledoválnik] samostalnik moškega spola (ȃ)

kdor z ugledom, ki ga uživa znotraj mreže
sledilcev, bralcev, zlasti na družbenih
omrežjih, pomembno vpliva na njihove
odločitve, življenjski slog; influencer

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:
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vpogledovalnik

RODILNIK:

ORODNIK:

vpogledovalnika
vpogledovalniku
TOŽILNIK: vpogledovalnik
MESTNIK: pri vpogledovalniku
ORODNIK: z vpogledovalnikom
DAJALNIK:

z vrstomatoma

množina
IMENOVALNIK:

vrstomati
RODILNIK: vrstomatov
DAJALNIK: vrstomatom
TOŽILNIK: vrstomate
MESTNIK: pri vrstomatih
ORODNIK: z vrstomati

dvojina
IMENOVALNIK:

vpogledovalnika
RODILNIK: vpogledovalnikov
DAJALNIK: vpogledovalnikoma
TOŽILNIK: vpogledovalnika
MESTNIK: pri vpogledovalnikih
ORODNIK: z vpogledovalnikoma

naprava z ekranom in režo za iztis listka za
samostojno uvrščanje v čakalno vrsto, zlasti v
javnih ustanovah
‣ Najkasneje do konca tega meseca bodo
postavili 10 vrstomatov.
‣ Preskakovanje vrst odslej ni več mogoče, saj
so uvedli vrstomate, na katerih se morajo
bolniki, ki so naročeni na pregled ali
preiskavo, prijaviti.

množina
IMENOVALNIK:

vpogledovalniki
RODILNIK: vpogledovalnikov
DAJALNIK: vpogledovalnikom
TOŽILNIK: vpogledovalnike
MESTNIK: pri vpogledovalnikih
ORODNIK: z vpogledovalniki

vrvohódecSSKJ2
[vərvohódəc] samostalnik moškega spola ( )

spletna aplikacija z iskalnikom, ki omogoča
seznanjanje z vsebino podatkovnih zbirk,
zlasti uradnih dokumentov
‣ O podatkih za uspešno prijavo v
vpogledovalnik vas obvestimo po elektronski
pošti.
‣ Nameščena je nova verzija vpogledovalnika
v podatke o nepremičninah za registrirane
uporabnike.
‣ V izogib večini težav pri uporabi
vpogledovalnika vam svetujemo, da
nadgradite svoj brskalnik v najnovejšo
verzijo.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

vrvohodec
RODILNIK: vrvohodca
DAJALNIK: vrvohodcu
TOŽILNIK: vrvohodca
MESTNIK: pri vrvohodcu
ORODNIK: z vrvohodcem
dvojina
IMENOVALNIK:

vrvohodca
RODILNIK: vrvohodcev
DAJALNIK: vrvohodcema
TOŽILNIK: vrvohodca
MESTNIK: pri vrvohodcih
ORODNIK: z vrvohodcema

vrstomát
[vərstomát] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina

množina
IMENOVALNIK:

vrvohodci
vrvohodcev
DAJALNIK: vrvohodcem
TOŽILNIK: vrvohodce
MESTNIK: pri vrvohodcih
ORODNIK: z vrvohodci

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

vrstomat
RODILNIK: vrstomata
DAJALNIK: vrstomatu
TOŽILNIK: vrstomat
MESTNIK: pri vrstomatu
ORODNIK: z vrstomatom

1. adrenalinski športnik, ki se ukvarja s hojo
po napeti prožni vrvi, traku na veliki višini
‣ Vrvohodec je napel jekleno vrv in prehodil
vmesni prostor med dvema stolpnicama na
višini 411 metrov.

dvojina
IMENOVALNIK:

vrstomata
RODILNIK: vrstomatov
DAJALNIK: vrstomatoma
TOŽILNIK: vrstomata
MESTNIK: pri vrstomatih
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‣ Vrvohodec sedi na žici, napeti med stavbama
v mestu Tampa v ameriški zvezni državi
Florida.
2. ekspresivno kdor razrešuje kočljive, tvegane
situacije s spretnim uravnoteževanjem
različnih (skrajnih) možnosti
‣ Kot vrvohodec v politiki je s težavo iskal
ravnotežje med različnimi političnimi tokovi.
‣ Če uvajaš novosti, pač vedno hodiš po robu.
Še danes sva prava vrvohodca.

vstávljanka
[ʍstá ljanka] samostalnik ženskega spola (á)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

vstavljanka
RODILNIK: vstavljanke
DAJALNIK: vstavljanki
TOŽILNIK: vstavljanko
MESTNIK: pri vstavljanki
ORODNIK: z vstavljanko
dvojina
IMENOVALNIK:

vstavljanki
RODILNIK: vstavljank
DAJALNIK: vstavljankama
TOŽILNIK: vstavljanki
MESTNIK: pri vstavljankah
ORODNIK: z vstavljankama

vrvohódstvo
[vərvohótstvo] samostalnik srednjega spola ( )
SSKJ2

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

vrvohodstvo
RODILNIK: vrvohodstva
DAJALNIK: vrvohodstvu
TOŽILNIK: vrvohodstvo
MESTNIK: pri vrvohodstvu
ORODNIK: z vrvohodstvom

množina
IMENOVALNIK:

vstavljanke
RODILNIK: vstavljank
DAJALNIK: vstavljankam
TOŽILNIK: vstavljanke
MESTNIK: pri vstavljankah
ORODNIK: z vstavljankami

1. hoja po napetem prožnem traku, navadno
nekoliko nad tlemi in brez obutve; hoja po
vrvi, slackline, slacklining
‣ Slackline oziroma vrvohodstvo je tudi v
Sloveniji vedno bolj priljubljen način
preživljanja prostega časa v naravi.
1a) hoja po napeti prožni vrvi, traku kot
adrenalinski šport na veliki višini; hoja po
vrvi
‣ Postavil je že pet svetovnih rekordov v
višinskem vrvohodstvu, tokrat pa bo stopil na
kabel, dolg 274 metrov.
2. ekspresivno razreševanje kočljive, tvegane
situacije s spretnim uravnoteževanjem
različnih (skrajnih) možnosti; hoja po vrvi
‣ Iskanje sožitja med varovanjem narave in
gospodarskim razvojem je občutljivo in drago
vrvohodstvo.
‣ Odgovor ni enopomenski: so enkrat na eni,
drugič na drugi strani. Temu vrvohodstvu
rečejo tudi korektnost poročanja, avtonomnost
uredniške politike.

igrača, pri kateri se v izrezane odprtine v
podlagi vstavlja ploščice ustrezne oblike
‣ Vstavljanke s čepki sodijo med enostavnejše.
Otroci lahko primejo čepek z živalico, črko ali
kak drug lik in ga vstavijo na svoje mesto.
‣ Najmlajšim so namenjene vstavljanke, torej
lesene igralne plošče, v katere se vstavlja
različne like.
youtubati
[jútúbati], [jútjúbati] nedovršni in dovršni glagol (ȗȗ)
OBLIKE
ednina
PRVA: youtubam
DRUGA: youtubaš
TRETJA: youtuba
dvojina
PRVA: youtubava
DRUGA: youtubata
TRETJA: youtubata
množina
PRVA: youtubamo
DRUGA: youtubate
TRETJA: youtubajo
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DELEŽNIK NA -L:

DAJALNIK:

youtubal youtubala youtubalo

youtubarjem
youtubarje
MESTNIK: pri youtubarjih
ORODNIK: z youtubarji
TOŽILNIK:

iskati, gledati videoposnetke na spletnem
kanalu You Tube
‣ Sem youtubala, ampak ni enako, kot smo
skakale v otroštvu.
‣ Nikoli videl. Nikoli slišal. Grem youtubat.

kdor redno objavlja videoposnetke na
spletnem kanalu You Tube
‣ Naredila sta velik preskok in postala najbolj
popularna youtuberja v najkrajšem času.
‣ Snema v slovenščini. Čeprav to omejuje
krog naročnikov, v aktivnosti svojih gledalcev
premaga veliko večje angleške youtuberje.
‣ Ko gledamo videe priljubljenega youtuberja,
pozabimo, da mu potovanja – v zameno za
oglaševanje – plačajo sponzorji.

youtuber, youtubar
[jútúber], [jútjúber], [jútúbar], [jútjúbar]
samostalnik moškega spola (ȗ-ȗ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

youtuber
RODILNIK: youtuberja
DAJALNIK: youtuberju
TOŽILNIK: youtuberja
MESTNIK: pri youtuberju
ORODNIK: z youtuberjem

youtuberka
[jútúberka], [jútjúberka] samostalnik ženskega
spola (ȗ-ȗ)

dvojina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

youtuberja
youtuberjev
DAJALNIK: youtuberjema
TOŽILNIK: youtuberja
MESTNIK: pri youtuberjih
ORODNIK: z youtuberjema
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

youtuberka
RODILNIK: youtuberke
DAJALNIK: youtuberki
TOŽILNIK: youtuberko
MESTNIK: pri youtuberki
ORODNIK: z youtuberko

množina
IMENOVALNIK:

dvojina

youtuberji
RODILNIK: youtuberjev
DAJALNIK: youtuberjem
TOŽILNIK: youtuberje
MESTNIK: pri youtuberjih
ORODNIK: z youtuberji

IMENOVALNIK:

youtuberki
youtuberk
DAJALNIK: youtuberkama
TOŽILNIK: youtuberki
MESTNIK: pri youtuberkah
ORODNIK: z youtuberkama
RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK:

množina

youtubar
RODILNIK: youtubarja
DAJALNIK: youtubarju
TOŽILNIK: youtubarja
MESTNIK: pri youtubarju
ORODNIK: z youtuberjam

IMENOVALNIK:

youtuberke
youtuberk
DAJALNIK: youtuberkam
TOŽILNIK: youtuberke
MESTNIK: pri youtuberkah
ORODNIK: z youtuberkami
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

youtubarja
RODILNIK: youtubarjev
DAJALNIK: youtubarjema
TOŽILNIK: youtubarja
MESTNIK: pri youtubarjih
ORODNIK: z youtubarjema

ženska, ki redno objavlja videoposnetke na
spletnem kanalu You Tube
‣ Ena najuspešnejših slovenskih youtuberk
ima na svojem kanalu 331 tisoč naročnikov in
svojo menedžerko.
‣ Že več kot pet let redno spremljam
youtuberko iz Los Angelesa in ona je moj

množina
IMENOVALNIK:

youtubarji
RODILNIK: youtubarjev
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TOŽILNIK:

navdih, ker je v videoposnetkih naravna,
zabavna in zanimiva.

zabačene
pri zabačenih
ORODNIK: z zabačenimi
MESTNIK:

zabáčen
[zabáčen] pridevnik (ȃ)

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

zabačeno
RODILNIK: zabačenega
DAJALNIK: zabačenemu
TOŽILNIK: zabačeno
MESTNIK: pri zabačenem
ORODNIK: z zabačenim

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

zabačen
IMENOVALNIK (določno): zabačeni
RODILNIK: zabačenega
DAJALNIK: zabačenemu
TOŽILNIK (nedoločno): zabačen
TOŽILNIK (določno): zabačeni
TOŽILNIK (živostno): zabačenega
MESTNIK: pri zabačenem
ORODNIK: z zabačenim

dvojina
IMENOVALNIK:

zabačeni
RODILNIK: zabačenih
DAJALNIK: zabačenima
TOŽILNIK: zabačeni
MESTNIK: pri zabačenih
ORODNIK: z zabačenima

dvojina

množina

IMENOVALNIK:

zabačena
RODILNIK: zabačenih
DAJALNIK: zabačenima
TOŽILNIK: zabačena
MESTNIK: pri zabačenih
ORODNIK: z zabačenima

IMENOVALNIK:

zabačena
zabačenih
DAJALNIK: zabačenim
TOŽILNIK: zabačena
MESTNIK: pri zabačenih
ORODNIK: z zabačenimi
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

zabačeni
zabačenih
DAJALNIK: zabačenim
TOŽILNIK: zabačene
MESTNIK: pri zabačenih
ORODNIK: z zabačenimi

1. pogovorno, ekspresivno ki je daleč od važnejših
prometnih poti, središč in zato navadno
nepomemben, brez možnosti pravega
razvoja
‣ zabačeni kraji
‣ Svetišče so hodili obiskovat ljudje z vseh
koncev kraljestva, tudi s tistih najbolj
zabačenih.
‣ In potem med lutanjem človek odkrije
zabačen lokal, kjer strežejo belgijska piva.
1a) pogovorno, ekspresivno ki živi, deluje v takem ali
nasploh odmaknjenem kraju
‣ Moti me pomanjkanje interesa, da bi
prenašali tekme slovenskih klubov. Bolj
zanimivo jim je prenašati nogometno tekmo
najbolj zabačenih lig na svetu.
‣ Mleko kupiva pri enem zabačenem kmetu,
kjer se jim krave še zdaj pasejo zunaj.
1b) pogovorno, ekspresivno ki je odmaknjen od
dogajanja, drugih sploh
‣ Cel dan sem že zabačena notri.
2. pogovorno, slabšalno ki je nerazgledan,
nazadnjaški

RODILNIK:

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

zabačena
zabačene
DAJALNIK: zabačeni
TOŽILNIK: zabačeno
MESTNIK: pri zabačeni
ORODNIK: z zabačeno
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

zabačeni
zabačenih
DAJALNIK: zabačenima
TOŽILNIK: zabačeni
MESTNIK: pri zabačenih
ORODNIK: z zabačenima
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

zabačene
RODILNIK: zabačenih
DAJALNIK: zabačenim
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‣ Tile managerji si vsi po pravilu zabačeni
kmetavzarji, na položaj jih praviloma spravijo
sorodniki.
‣ Res ne vidim smisla, da tukajle neki
zabačeni ljudje debatirajo o globalni super
zvezdi.
3. pogovorno, ekspresivno ki je napolnjen s čim
neprijetnim, neugodnim
‣ Šele po nekaj temačnih zabačenih dneh se
končno spet pokaže sonce.

2a) pogovorno pojaviti, znajti se v kaki vlogi brez

ustreznih kompetenc, pravega načrta
‣ Niti ni igralec, je pevec, ki je zalutal na
film.
‣ V bistvu se vidi s tribune, da je malo zalutal
na stadion.
3. pogovorno opraviti pot brez jasnega cilja,
namena
‣ Evo mene, malo zalutala po svetu, šele zdaj
prišla domov.
‣ Delaš in potem tako malo zalutaš po
internetu.
4. pogovorno, ekspresivno s svojimi nepremišljenimi,
neustreznimi dejanji priti v položaj, ki ni v
skladu z določenimi merili, vrednotami
‣ Kam ste zalutali s svojimi komentarji, eni
žalijo, drugi se branijo.
‣ V šolo bo treba, saj si ja že čisto zalutal.
4a) pogovorno, ekspresivno zmotiti se, narediti
napako pri čem sploh
‣ Izgleda, da je malo zalutal pri prisegi.
‣ Jaguar je na sliki še nekako, na avtocesti pa
ima konkurenco že pri korejcih, BMW je
zalutal z obliko.

zalútati
[zalútati] dovršni glagol (ȗ)
OBLIKE
ednina
PRVA: zalutam
DRUGA: zalutaš
TRETJA: zaluta
dvojina
PRVA: zalutava
DRUGA: zalutata
TRETJA: zalutata
množina
PRVA: zalutamo
DRUGA: zalutate
TRETJA: zalutajo
DELEŽNIK NA -L: zalutal

zaobjèm
[zaobjèm] samostalnik moškega spola (ȅ)

zalutala zalutalo

1. pogovorno izgubiti se; zatavati
‣ Malo sem zalutal. Malenkost sem slabo
interpretiral navodila, zemljevida pa nisem
gledal.
‣ Nikjer ni bilo nobenega tekmovalca ali
gledalca. Jasno mi je bilo, da sem zalutal.
1a) pogovorno izbrati napačno pot, smer
‣ Voznik je v vožnji od hotela do dvorane
zalutal in šele po številnih poskusih našel
pravo pot.
‣ Zalutala sem v slepo ulico.
2. pogovorno pojaviti, znajti se kje, pri kom,
navadno nenadoma in brez jasnega cilja,
vzroka
‣ Zanimivo, kako je lahko zalutal ta članek, ki
opisuje trenja v neki odročni državici, na našo
internetno stran.
‣ Ne vem, kaj je z mano in s temi nočnimi
metulji. Prav v histerijo me spravijo, če
zalutajo k meni.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

zaobjem
RODILNIK: zaobjema
DAJALNIK: zaobjemu
TOŽILNIK: zaobjem
MESTNIK: pri zaobjemu
ORODNIK: z zaobjemom
dvojina
IMENOVALNIK:

zaobjema
RODILNIK: zaobjemov
DAJALNIK: zaobjemoma
TOŽILNIK: zaobjema
MESTNIK: pri zaobjemih
ORODNIK: z zaobjemoma
množina
IMENOVALNIK:

zaobjemi
RODILNIK: zaobjemov
DAJALNIK: zaobjemom
TOŽILNIK: zaobjeme
MESTNIK: pri zaobjemih
ORODNIK: z zaobjemi
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DAJALNIK:

zeljanici
zeljanico
MESTNIK: pri zeljanici
ORODNIK: z zeljanico

kar določa, koliko česa je (s čim) zajeto,
obseženo
‣ Kompozicijsko dopolnilo s svojim
zaobjemom blaži ostrino kamnitega podstavka
in povezuje sugestivno podobo v prepričljivo
organsko celovitost.
‣ S pravilnim zaobjemom dlani osteopat zatipa
celo ledvico s sprednje strani telesa.

TOŽILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

zeljanici
RODILNIK: zeljanic
DAJALNIK: zeljanicama
TOŽILNIK: zeljanici
MESTNIK: pri zeljanicah
ORODNIK: z zeljanicama

zégen
[zégən] samostalnik moškega spola ( )

množina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

zeljanice
RODILNIK: zeljanic
DAJALNIK: zeljanicam
TOŽILNIK: zeljanice
MESTNIK: pri zeljanicah
ORODNIK: z zeljanicami

IMENOVALNIK:

zegen
RODILNIK: zegna
DAJALNIK: zegnu
TOŽILNIK: zegen
MESTNIK: pri zegnu
ORODNIK: z zegnom

na Balkanu, zlasti v Bosni

trpežne kislice
‣ Ponudila je prvovrstne lepinje, potem pa
omizje presunila s sirnico in zeljanico,
kakršnih ne dobiš v kiosku.
‣ Goste so presenetili z okusno sirnico in
zeljanico ter ponudbo pravih bosanskih vin.

dvojina
IMENOVALNIK:

zegna
RODILNIK: zegnov
DAJALNIK: zegnoma
TOŽILNIK: zegna
MESTNIK: pri zegnih
ORODNIK: z zegnoma

STALNE ZVEZE

množina

pita zeljanica

IMENOVALNIK:

zegni
RODILNIK: zegnov
DAJALNIK: zegnom
TOŽILNIK: zegne
MESTNIK: pri zegnih
ORODNIK: z zegni

na Balkanu, zlasti v Bosni

burek z nadevom iz

trpežne kislice
zignorírati
[zignorírati] dovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: zignoriram
DRUGA: zignoriraš
TRETJA: zignorira
dvojina
PRVA: zignorirava
DRUGA: zignorirata
TRETJA: zignorirata
množina
PRVA: zignoriramo
DRUGA: zignorirate
TRETJA: zignorirajo
DELEŽNIK NA -L: zignoriral

kar nepričakovano ugodno vpliva na
potek, izid česa
‣ Takšnega zegna pri kartah pa še ne!
‣ Po nekem silovitem zegnu sem v preteklem
letu zaslužil ravno dovolj, da nam banka ni
zarubila stanovanja.
‣ Res je, da imam zegen in mi je vedno vse v
prvem šusu prav.
pogovorno

zéljanica
[zéljanica] samostalnik ženskega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

burek z nadevom iz

zeljanica
zeljanice

zignoriralo
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zignorirala

množina

(namenoma) ne izkazati niti
najmanjšega zanimanja, upoštevanja, ne
odzvati se
‣ Nasprotnikom vključitve skorajda niso
pustili do besede, v vsakem primeru pa so jih
gladko zignorirali.
‣ Nekateri ljudje se izživljajo tudi nad
sočlovekom, ker pa se to dogaja za zaprtimi
vrati domov, vsi kar preslišimo oziroma
zignoriramo.
ekspresivno

IMENOVALNIK:

zip lini
RODILNIK: zip linov
DAJALNIK: zip linom
TOŽILNIK: zip line
MESTNIK: pri zip linih
ORODNIK: z zip lini
1. spust po jekleni vrvi, napeti navadno nad
prepadom, med drevesi, ob varovanju z
zaščitnimi pasovi; ziplining
‣ Vsi ljubitelji adrenalina boste navdušeni nad
najbolj strmim ziplinom na svetu.
‣ Zipline se lahko izvaja v vseh letnih časih,
za varen spust pa poskrbi izšolano osebje.
1a) kot pridevnik ki je v zvezi s takim spustom
‣ Dolina ima največji zipline park v Evropi.
‣ V idilični alpski dolini doživite najstrmejši
zipline spust na svetu.

zipline, zip line
[zíplájn] samostalnik moškega spola (ȋ-ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

zipline
RODILNIK: ziplina
DAJALNIK: ziplinu
TOŽILNIK: zipline
MESTNIK: pri ziplinu
ORODNIK: z ziplinom

ziplining
[zíplájnink] samostalnik moškega spola (ȋ-ȃ)

dvojina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

ziplina
RODILNIK: ziplinov
DAJALNIK: ziplinoma
TOŽILNIK: ziplina
MESTNIK: pri ziplinih
ORODNIK: z ziplinoma

IMENOVALNIK:

ziplining
RODILNIK: ziplininga
DAJALNIK: zipliningu
TOŽILNIK: ziplining
MESTNIK: pri zipliningu
ORODNIK: z zipliningom

množina
IMENOVALNIK:

ziplini
ziplinov
DAJALNIK: ziplinom
TOŽILNIK: zipline
MESTNIK: pri ziplinih
ORODNIK: z ziplini

dvojina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

ziplininga
RODILNIK: zipliningov
DAJALNIK: zipliningoma
TOŽILNIK: ziplininga
MESTNIK: pri zipliningih
ORODNIK: z zipliningoma

ednina
IMENOVALNIK:

zip line
RODILNIK: zip lina
DAJALNIK: zip linu
TOŽILNIK: zip line
MESTNIK: pri zip linu
ORODNIK: z zip linom

množina
IMENOVALNIK:

zipliningi
zipliningov
DAJALNIK: zipliningom
TOŽILNIK: ziplininge
MESTNIK: pri zipliningih
ORODNIK: z zipliningi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

zip lina
RODILNIK: zip linov
DAJALNIK: zip linoma
TOŽILNIK: zip lina
MESTNIK: pri zip linih
ORODNIK: z zip linoma

spust po jekleni vrvi, napeti navadno nad
prepadom, med drevesi, ob varovanju z
zaščitnimi pasovi; zipline
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TOŽILNIK:

‣ Ziplining je adrenalinsko spuščanje po
jekleni vrvi med dvema točkama, ki sta precej
oddaljeni druga od druge.
‣ Pojdi na ziplining ali skoči s padalom.

zokna
pri zoknih
ORODNIK: z zoknoma
MESTNIK:

množina
IMENOVALNIK:

zokni
zoknov
DAJALNIK: zoknom
TOŽILNIK: zokne
MESTNIK: pri zoknih
ORODNIK: z zokni
RODILNIK:

zóc
[zóc], [zôc] samostalnik moškega spola ( ; ȏ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

zoc
RODILNIK: zoca
DAJALNIK: zocu
TOŽILNIK: zoc
MESTNIK: pri zocu
ORODNIK: z zocem

nogavica; zokna
‣ Ne pomnim, kdaj sem sredi julija spala v
zoknih, pokrita s toplo zimsko odejo.
‣ Ne pozabite, da stvari brez para, na primer
zokni in uhani, niso več uporabni.
navadno v množini, narečno štajersko

1. pogovorno kavna usedlina
‣ V skodelici je bilo še komaj kaj kave, le
nekaj zoca.
‣ Pristavil je vodo na kuhalnik, da bo ponovno
prekuhal star zoc.
‣ Ogledoval si je zoc na dnu, kot da poskuša
šlogati.
1a) pogovorno kar je tej usedlini podobno
‣ Ker se na dno neprestano seseda nekakšen
belkast zoc, je potrebno napitek vsakih nekaj
minut premešati.
2. pogovorno, slabšalno posamezniki, ki po
položaju, pomembnosti ne izstopajo, zlasti v
primerjavi s tistimi, za katere velja nasprotno
‣ Na jutrišnjem koncertu se bo zbrala vsa
newyorška smetana, pa tudi nekaj zoca bo.
‣ Zbrala se je večina smetane in še nekaj zoca
je bilo zraven.

zókna
[zókna] samostalnik ženskega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

zokna
RODILNIK: zokne
DAJALNIK: zokni
TOŽILNIK: zokno
MESTNIK: pri zokni
ORODNIK: z zokno
dvojina
IMENOVALNIK:

zokni
RODILNIK: zoken
DAJALNIK: zoknama
TOŽILNIK: zokni
MESTNIK: pri zoknah
ORODNIK: z zoknama
množina
IMENOVALNIK:

zokne
RODILNIK: zoken
DAJALNIK: zoknam
TOŽILNIK: zokne
MESTNIK: pri zoknah
ORODNIK: z zoknami

zóken
[zókən] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

zoken
RODILNIK: zokna
DAJALNIK: zoknu
TOŽILNIK: zoken
MESTNIK: pri zoknu
ORODNIK: z zoknom

nogavica; zoken
‣ Iz lavorja na tleh dvigne par debelo pletenih
zoken in jih s premajhno ščipalko s težavami
pritrdi na predebelo vrv.
‣ Obut je bil v volnene zokne in visoke črne
čevlje.
navadno v množini, narečno štajersko

dvojina
IMENOVALNIK:

zokna
RODILNIK: zoknov
DAJALNIK: zoknoma
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žirokópter, girokopter
[žirokópter] samostalnik moškega spola ( )

‣ Žirokopter v dvosedežni izvedbi leti s
pomočjo rotorja in propelerja, ki mu
zagotavljata odlične sposobnosti za
manevriranje.
‣ Ob vzletu, ko se žirokopter giblje še po tleh,
zračni tok zavrti rotor.
1a) (tekmovalni) model, maketa, ki
predstavlja ta letalnik
‣ Zadnji tekmovalni dan so bile na vrsti
makete pravih raket, tekmovalci pa so se
pomerili tudi v kategoriji žirokopterjev.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

žirokopter
RODILNIK: žirokopterja
DAJALNIK: žirokopterju
TOŽILNIK: žirokopter
MESTNIK: pri žirokopterju
ORODNIK: z žirokopterjem
dvojina
IMENOVALNIK:

žirokopterja
RODILNIK: žirokopterjev
DAJALNIK: žirokopterjema
TOŽILNIK: žirokopterja
MESTNIK: pri žirokopterjih
ORODNIK: z žirokopterjema

žiroplán, giroplan
[žiroplán] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

žiroplan
žiroplana
DAJALNIK: žiroplanu
TOŽILNIK: žiroplan
MESTNIK: pri žiroplanu
ORODNIK: z žiroplanom

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

žirokopterji
RODILNIK: žirokopterjev
DAJALNIK: žirokopterjem
TOŽILNIK: žirokopterje
MESTNIK: pri žirokopterjih
ORODNIK: z žirokopterji

dvojina
IMENOVALNIK:

žiroplana
RODILNIK: žiroplanov
DAJALNIK: žiroplanoma
TOŽILNIK: žiroplana
MESTNIK: pri žiroplanih
ORODNIK: z žiroplanoma

ednina
IMENOVALNIK:

girokopter
girokopterja
DAJALNIK: girokopterju
TOŽILNIK: girokopter
MESTNIK: pri girokopterju
ORODNIK: z girokopterjem
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

žiroplani
RODILNIK: žiroplanov
DAJALNIK: žiroplanom
TOŽILNIK: žiroplane
MESTNIK: pri žiroplanih
ORODNIK: z žiroplani

dvojina
IMENOVALNIK:

girokopterja
RODILNIK: girokopterjev
DAJALNIK: girokopterjema
TOŽILNIK: girokopterja
MESTNIK: pri girokopterjih
ORODNIK: z girokopterjema

ednina
IMENOVALNIK:

giroplan
RODILNIK: giroplana
DAJALNIK: giroplanu
TOŽILNIK: giroplan
MESTNIK: pri giroplanu
ORODNIK: z giroplanom

množina
IMENOVALNIK:

girokopterji
RODILNIK: girokopterjev
DAJALNIK: girokopterjem
TOŽILNIK: girokopterje
MESTNIK: pri girokopterjih
ORODNIK: z girokopterji

dvojina
IMENOVALNIK:

giroplana
RODILNIK: giroplanov
DAJALNIK: giroplanoma
TOŽILNIK: giroplana
MESTNIK: pri giroplanih

1. letalnik z oddeljenim repom, ki ima manjši
propeler za pilotovo kabino in večjega na
vrhu kot helikopter; žiroplan
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ORODNIK:

z giroplanoma

množina
IMENOVALNIK:

giroplani
RODILNIK: giroplanov
DAJALNIK: giroplanom
TOŽILNIK: giroplane
MESTNIK: pri giroplanih
ORODNIK: z giroplani
letalnik z oddeljenim repom, ki ima manjši
propeler za pilotovo kabino in večjega na
vrhu kot helikopter; žirokopter
‣ Žiroplani so praviloma nezahtevni za
upravljanje in stanejo neprimerno manj kot
luksuzni helikopterji.
‣ Žiroplan je bil izredno priljubljen v začetku
30. let, saj je potreboval izredno kratko
vzletno in pristajalno stezo.
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