
Krajšave in simboli

1. Krajšave

abl    ablativ, ločilnik 
abstr    abstraktum, pojmovni samostalnik 
adj    adjektiv, pridevnik 
adj indecl   adjektiv indeklinabile, nepregibni pridevnik 
adv    adverb, prislov 
agl.    angleški 
agr.    agronomski 
akc    akcentski, naglasni 
akz    akuzativ, tožilnik
alb.    albanski 
aor    aorist, dovršni preteklik 
ap    akcentska paradigma, naglasni vzorec 
arab.    arabski 
arhang.   arhangelski 
arm.    armenski 
Asg    akuzativ singulara, tožilnik ednine 
atpn    antroponim, osebno lastno ime 
av.    avestiški 
avgm    avgmentativ, večalnica 
avstr. kor.   avstrijskokoroški 
avstr. n.   avstrijskonemški 
balt.    baltski 
banjš.   banjški
bask.    baskovski 
bav.    bavarski 
bav. avstr.   bavarskoavstrijski 
bav. n.   bavarskonemški 
ben. it.   beneškoitalijanski 
bkr.    belokranjski 
blg.    bolgarski 
bosan.   bosanski 
bot.    botanični 
bovš.    bovški 
br.    beloruski 
briš.    briški 
bsl.    baltsko-slovanski 
c    genus commune, splošni spol 
cerklj.    cerkljanski 
cgn    kognomen, priimek 
csl.    cerkvenoslovanski 
č.    češki 
čak.    čakavski 
čiš.    čiški 
črnogor.   črnogorski 
črnovr.   črnovrški 
čuvaš.    čuvaški 
dalm. rom.   dalmatoromanski 
dem    deminutiv, manjšalnica 
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denom   denominativ, izpridevniška/izsamostalniška tvorjenka 
deverb   deverbativ, izglagolska tvorjenka 
dial.    dialektični, narečni 
disim    disimilacija, različenje 
dl.    dolnjelužiški 
DLsg    dativ-lokativ singulara, dajalnik-mestnik ednine 
dnd    dendronim, drevesno občno ime 
dol.    dolenjski 
dol. jbkr.   dolenjskojužnobelokranjski 
dol. kost.   dolenjskokostelski 
ekspr.    ekspresivno, čustveno 
est.    estonski 
etn    etnonim, prebivalsko/stanovniško lastno ime 
f    feminin, ženski spol 
fem    feminativ, samostalnik, ki predstavlja ženski par k samostalniku moškega spola 
fin.    finski 
frc.    francoski 
ftn    fitonim, rastlinsko občno ime 
furl.    furlanski 
g    genitiv, rodilnik 
gemer.   gemerski 
germ.    germanski 
gl.    gornjelužiški 
gor.    gorenjski 
goriš.    goriški 
Gpl    genitiv plurala, rodilnik množine 
gr.    grški 
Gsg    genitiv singulara, rodilnik ednine 
h. i.    hišno lastno ime 
hdn    hidronim, vodno lastno ime 
haloš.   haloški
het.    hetitski 
homon   homonim, enakozvočnica 
horon    horonim, pokrajinsko lastno ime 
hrv.    hrvaški 
hrv. čak.   hrvaškočakavski 
hrv. gradišč.   hrvaškogradiščanski 
hrv. kajk.   hrvaškokajkavski 
hrv. štok.   hrvaškoštokavski 
ide.    indoevropski 
ihtn    ihtionim, ribje občno ime 
imper    imperativ, velelnik 
impf    imperfektiv, nedovršnik 
impf/pf   imperfektivno-perfektivni glagol, nedovršnodovršni glagol, tj.     
   dvovidski glagol 
inf    infinitiv, nedoločnik 
interj    interjekcija, medmet 
intranz   intranzitivni, neprehodni 
Isg    instrumental singulara, orodnik ednine 
isln.    izhodiščnoslovenski 
isln. dial.   izhodiščnoslovenskodialektični
istr.    istrski 
istr. rom.   istrskoromanski 
it.    italijanski 
it. ben.   italijanskobeneški 
it. biz.    italijanskobizjaški 
it. izol.    italijanskoizolski
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it. kopr.   italijanskokoprski 
it. lomb.  italijanskolombardski 
it. pulj.   italijanskopuljski 
it. trž.    italijanskotržaški 
iter    iterativ, ponavljalnik 
jbkr.    južnobelokranjski 
jnotr.    južnonotranjski 
jpoh.    južnopohorski 
jslov.    južnoslovanski 
jvzh.    jugovzhodni 
kajk.    kajkavski 
kaš.    kašubski 
kavz    kavzativ, vzročnik 
kelt.    keltski 
knjiž.    knjižni 
kol    kolektiv, zbirni samostalnik 
kompoz   kompozit, zloženka 
kor.    koroški
kor. mež.   koroškomežiški 
kor. n.    koroškonemški 
kor. obir.   koroškoobirski 
kor. podjun.   koroškopodjunski 
kor. rož.   koroškorožanski 
kor. spoh.-remš.  koroškosevernopohorskoremšniški 
kor. zilj.   koroškoziljski 
kost.    kostelski 
kozj.    kozjanski 
kozj.-bizelj.    kozjanskobizeljski
kozjaš.   kozjaški
kraš.    kraški 
l.c.    loco citato, na navedenem mestu 
lap.    laponski 
lat.    latinski 
let.    letonski 
lingv.    lingvistični, jezikoslovni 
lit.    litovski 
Lsg    lokativ singulara, mestnik ednine 
m    maskulin, moški spol 
m/f    pide. kategorija živosti 
madž.    madžarski 
mak.    makedonski 
mav.    mladoavestiški 
mež.    mežiški 
mik.    mikenski 
mtpn   mikrotoponim, ledinsko lastno ime 
n    neuter, srednji spol
n.    nemški 
nad.    nadiški 
NApl    nominativ-akuzativ plurala, imenovalnik-tožilnik množine 
ngr.    novogrški 
niz.    nizozemski 
notr.    notranjski 
Npl    nominativ plurala, imenovalnik množine 
Nsg    nominativ singulara, imenovalnik ednine 
num    numerale, števnik 
nvn.    novovisokonemški 
o.    občina 
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o.c.    opus citatum, navedeno delo 
obsoš.   obsoški 
ornit    ornitonim, ptičje občno ime 
oron    oronim, gorsko lastno ime 
os    oseba 
p.    poljski 
panon.  panonski
panon. haloš.  panonskohaloški
panon. pkm.   panonskoprekmurski 
panon. prleš.   panonskoprleški 
panon. slngoriš.  panonskoslovenskogoriški
part    partikula, členek 
pas    pasiv, trpnik 
pejor.    pejorativni, slabšalni 
pf    perfektiv, dovršnik 
pgerm.   pragemanski 
pide.    praindoevropski 
pkm.    prekmurski 
pl    plural, množina 
pog.    pogovorni 
polj.    poljanski 
pomor.   pomorjanski 
port.    portugalski 
pos adj   posesivni adjektiv, svojilni pridevnik 
pos pron   posesivni pronomen, svojilni zaimek 
predrom.   predromanski 
pref    prefiks, predpona
pret    preterit, preteklik 
prez    prezent, sedanjik 
primor.   primorski
primor. banjš.  primorskobanjški
primor. bovš.   primorskobovški 
primor. briš.   primorskobriški 
primor. goriš.  primorskogoriški
primor. istr.   primorskoistrski
primor. kraš.   primorskokraški 
primor. nad.   primorskonadiški 
primor. notr.   primorskonotranjski 
primor. obsoš.  primorskoobsoški 
primor. rez.   primorskorezijanski 
primor. riž.   primorskorižanski 
primor. šavr.   primorskošavrinski 
primor. ter.   primorskoterski 
prleš.    prleški 
prov.    provansalski 
pskov.    pskovski 
psl.    praslovanski 
psl. dial.   praslovanskodialektični
psln.    praslovenski 
ptc    particip, deležnik 
ptc pret   particip preterita, deležnik preteklika 
ptc pret akt   particip preterita aktiva, tvorni deležnik preteklika 
ptc pret pas   particip preterita pasiva, trpni deležnik preteklika 
ptc prez akt   particip prezenta aktiva, tvorni deležnik sedanjika 
ptc prez pas   particip prezenta pasiva, trpni deležnik sedanjika 
r.    ruski 
r. arhang.   ruskoarhangelski 
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r. csl.    ruskocerkvenoslovanski
r. pskov.   ruskopskovski 
r. tver.   ruskotverski 
refl    refleksiv, povratni glagol 
rez.    rezijanski 
rib.    ribiški 
riž.    rižanski 
rkp.    rokopis 
rom.    romanski 
romun.   romunski 
rovt.    rovtarski 
rovt. cerklj.   rovtarskocerkljanski 
rovt. črnovr.   rovtarskočrnovrški 
rovt. horj.  rovtarskohorjulski
rovt. polj.   rovtarskopoljanski 
rovt. škofjel.  rovtarskoškofjeloški
rovt. tolm.   rovtarskotolminski 
s.    in naslednja stran 
s.v.    sub voce, v geselskem članku 
s.vv.    sub vocibus, v geselskih člankih 
sbkr.    severnobelokranjski 
sg    singular, ednina 
sin    sinonim, sopomenka 
sln.    slovenski 
sln. dial.   slovenskodialektični  
slngoriš.   slovenskogoriški
slov.    slovanski 
slš.    slovaški 
slš. gemer.   slovaškogemerski 
sor. n.    soriškonemški 
spoh.-remš.   severnopohorskoremšniški 
srb.    srbski 
srb. csl.   srbskocerkvenoslovanski 
srgr.    srednjegrški 
srkimr.   srednjekimrijski 
srlat.    srednjelatinski 
srštaj.    srednještajerski 
srvn.    srednjevisokonemški 
ss.    in naslednje strani 
st.    stoletje 
stagl.    staroangleški 
star.    starinski 
stav.    staroavestiški 
stblg.    starobolgarski 
stcsl.    starocerkvenoslovanski 
stč.    staročeški 
stfrc.    starofrancoski 
stfurl.    starofurlanski 
stgr.    starogrški 
sti.    staroindijski 
stir.    staroirski 
stlit.    starolitovski 
stnord.   staronordijski 
stp.    staropoljski 
stperz.   staroperzijski 
stpkm.   staroprekmurski 
stpr.    staropruski 
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str.    staroruski 
stslš.    staroslovaški 
stsrb.    starosrbski 
sttur.    staroturški 
stvn.    starovisokonemški 
subst    substantiv, samostalnik 
suf    sufiks, pripona 
šavr.    šavrinski 
škofjeloš.   škofjeloški 
štaj.    štajerski 
štaj. jpoh.   štajerskojužnopohorski 
štaj. kozjaš.   štajerskokozjaški
štaj. kozj.-bizelj.  štajerskokozjanskobizeljski
štaj. n.    štajerskonemški 
štaj. posav.   štajerskoposavski 
štaj. srsav.   štajerskosrednjesavinjski 
štaj. zgsav.   štajerskozgornjesavinjski 
ter.    terski 
tirol. n.   tirolskonemški 
toh.    toharski 
tolm.    tolminski 
tpn    toponim, krajevno lastno ime 
tranz    tranzitivni, prehodni 
tur.    turški 
ukr.    ukrajinski 
ukr. karp.   ukrajinskokarpatski 
vb    verbum, glagol 
ved.    vedski 
vzh.    vzhodni 
zastar.    zastareli 
zgerm.   zahodnogermanski 
zilj.    ziljski 
zool.    zoološki, živalski
zoon    zoonim, živalsko občno ime

C    kateri koli konzonant, soglasnik 
V    kateri koli vokal, samoglasnik 
*   na osnovi primerjalne evidence na starejšo jezikovno stopnjo projicirana, 
   rekonstruirana jezikovna enota / rekonstruiran pomen, ki je na tej jezikovni 
   stopnji tudi resnično obstajala / obstajal, realna rekonstrukcija, npr. psl. *os  
   ‘osa’ 
**    hipotetična rekonstruirana jezikovna enota, ki v jezikovnem in jezikoslovnem   
   oziru ni upravičena, npr. sln. **oč 
*T   transponat, na starejšo jezikovno stopnjo pretvorjena jezikovna enota, ki na njej  
   ni obstajala in v primerjalnem jezikoslovju služi za ponazoritev fonetične, 
   besedotvorne in/ali oblikotvorne značilnosti leksema, npr. psl. dial. *Tsъvilodъ za  
   sln. svilod ‘sviloprejka’
 -    morfemska meja
 ∙    med dvema vokaloma ponazarja hiat, zev 
/ /    fonetična ponazoritev jezikovne enote 
>    po regularnem fonetičnem razvoju prešlo v 

2. Simboli
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<    po regularnem fonetičnem razvoju nastalo iz 
>>    po analogiji razvito v 
<<    po analogiji razvito iz
=    v diahronem oziru isti leksem, npr. psl. *os f ‘osa’ = lit. vapsvà ‘osa’ 
x    medsebojni vpliv besed, besedno križanje 
#    izglasje
→    v geselskih člankih ponazarja jezikovno spremembo v; v kazalčnih geselskih   
   člankih usmerja na geselski članek, v katerem je leksem  obravnavan 
→disim   v besednodružinskem delu geselskega članka ponazarja nesistemski disimilativni  
   fonetični razvoj v 
→premet   v besednodružinskem delu geselskega članka ponazarja nesistemski fonetični  
   razvoj premeta v 
→prist   v besednodružinskem delu geselskega članka ponazarja nesistemski fonetični  
   razvoj pristopa v 
←    v geselskih člankih ponazarja jezikovno spremembo iz 
↔    obojesmerna jezikovna sprememba 
⇦    izposojeno iz 
⇨    izposojeno v 
⇦K    kalk po 
⇒    glej tudi (na koncu geselskega članka povezava s hierarhično nižjim geselskim  
   člankom) 
▸    v geselskem članku usmerja na geselski članek, v katerem je beseda podrobneje  
   obravnavana 
ø    ni izpričano, ni obravnavano
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