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angl.   angleški, angleško
apr.  april
avg.  avgust
bibl.  biblijski, biblijsko
bolg.  bolgarski, bolgarsko
brezos. brezosebno
Cig.  Cigale Matej
čas.  časovni, časovno
češ.  češki, češko
dec.  december
Dol. Nov. Dolenjske novice
dov.  dovršni, dovršno
dv.  dvojina
dvojč. dvojčični (frazem)
ed.  ednina
ekspr.  ekspresivno
elipt.  eliptično
evfem. evfemistično
fam.  familiarno
feb.  februar
fr.  francoski, francosko
germ.  germanski, germansko
GISN  Gradivo Inštituta za slovensko 
  narodopisje
gl.  glej
glag.  glagolski
gluž.  gornjelužiški, gornjelužiško
gr.  grški, grško
hiperb. hiperbolično
hr.  hrvaški, hrvaško
ID  izbrana dela
im.  imenovalnik
iron.  ironično
IS  izbrani spisi
it.  italijanski, italijansko
jan.  januar
JiS  Jezik in slovstvo
J. K.  Janez Keber, avtor
jul.  julij
jun.  junij
kaš.  kašubski, kašubsko
kelt.  keltski, keltsko
knj.  knjižno

kor.  koroški, koroško
lat.  latinski, latinsko
LZ  Ljubljanski zvon
mak.  makedonski, makedonsko
mar.  marec
mn.  množina
nar.  narečno
nav.  navadno
NB  Nova beseda
nedov. nedovršni, nedovršno
nem.  nemški, nemško
nevtr.  nevtralno
nikal.  nikalno
niz.  nizko
nižje pog. nižje pogovorno
nov.  november
okt.  oktober
olepš.  olepševalno
orod.  orodnik
os.  oseba
pesn.  pesniško
Plet.  Pleteršnik Maks
podr. vez. podredni veznik
pog.  pogovorno
pogoj. pogojni, pogojnik
pol.  poljski, poljsko
pragm. pragmatični (frazem)
pravn. pravniško
predl.  predložni
preh.  prehodno
pren.  preneseno
prim.  primerjaj
prisl.  prislov, prislovno
prisl. zv. prislovna zveza
prp.  protipomenka
publ.  publicistično
red.  redko
RF3  Russkaja frazeologija (Birih, 
  Mokienko, Stepanova)
rod.  rodilnik
rus.  ruski, rusko
sam.  samostalnik, samostalniški
sed.  sedanjik, sedanjiški

Kratice in okrajšave

Uvod
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sep.  september
skraj.  skrajšano
slabš.  slabšalno
sln.  slovenski, slovensko
slš.  slovaški, slovaško
sop.  sopomenka
SP  Slovenski pravopis
Spor  Slovenski poročevalec
srb.  srbski, srbsko
SRF  = RF3

srspn.  srednjespodnjenemško
srvn.  srednjevisokonemško
SSKJ  Slovar slovenskega knjižnega jezika
star.  starinsko
stspn.  starospodnjenemško
stvn.  starovisokonemško
šalj.  šaljivo
šol.  šolsko

Slovar slovenskih frazemov

šp.  španski, špansko
štev.  števnik
TT  Tedenska tribuna
velel.  velelnik, velelniško
vez.  veznik
vpr(aš). vprašalni  
vn.  visokonemško
vulg.  vulgarno
vznes. vzneseno
Z  Zvon
zastar. zastarelo
ZD  zbrana dela
zv.  zveza
žarg.  žargonsko
želel.  želelni
  znak, ki uvaja izvorni vidik frazema 
  znak, ki uvaja pomensko ustrezne
  tujejezične frazeme
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