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Sprotni slovar slovenskega jezika 2016

Sprotni slovar slovenskega jezika 2016
Uvod
Sprotni slovar slovenskega jezika 2016 je zasnovan kot uporabniku prijazen slovar
informativne narave, ki predstavlja zbirko živega, v slovarjih še ne registriranega
novejšega besedja (vključuje tudi najnovejše, uveljavljajoče se pomene že registriranega
besedja) in v temeljnih obrisih prikazuje njegove pomenske, slovnične in pragmatične
lastnosti. Jedro geslovnika predstavlja še neuslovarjeno besedje, katerega rabo v zadnjih
letih potrjuje korpusno gradivo, dopolnjeno s predlogi jezikovnih uporabnikov. Ker so ti
predlogi navadno sorazmerni ažurni, geslovnik zajema tudi besedje, ki ga obstoječi
(časovno zamejeni) korpusi slovenščine zaenkrat (še) ne prinašajo, raba nove besede pa je
bila registrirana v drugih (zlasti elektronskih) virih. Poudarek je na vključitvi besedja, ki
prinaša pojmovno in poimenovalno novo.

Sprotni slovar slovenskega jezika 2016 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. Kot iztočnica je 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 2016 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 in
s sinonimi, ki ponekod stojijo za razlago. Vsi slovarski podatki so torej zlasti informativne
narave, jezikovnemu uporabniku so v pomoč pri razumevanju pojmovne vsebine iztočnice.
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 seveda mogoče le v opoziciji do knjižnega jezika, pri čemer knjižnojezikovno normo
razumemo kot osrednji, stabilni, postopoma spreminjajoči se (in zato v prožni stabilnosti
ustrezno normiran) del jezika v dejanski rabi, ki povezuje vse njegove govorce, hkrati pa
je kot posrednik (jezikovne) tradicije temelj za prihodnji jezikovni razvoj in z njim
povezano presojo jezikovnih pojavov.

Od besed, ki jih v obstoječih korpusih ni ali pa so zelo redke in omejene predvsem na
zadnja leta, ki so v korpusih gradivno še pokrita, slovar med drugim prinaša zlasti iz
angleščine prevzete besede (npr. brexit, bitcoin, dron, glamping, overland, selfness, skike,
sup, start up), od katerih nekatere že nastopajo tudi v podomačeni obliki (npr. selfi), lahko
kot tvorjenke (npr. vejper, vejpanje, viralen), večinoma pa (še) nimajo ustaljenega
domačega ustreznika.
Poleg besed, ki v slovarjih slovenščine doslej še niso bile zabeležene, Sprotni slovar
slovenskega jezika 2016 prinaša tudi nekatere nove pomene že uslovarjenega besedja (npr.
pri agregat, ambasador, čorav, epski, karizma, kolektor, košarica, naveza, nosnik,
pofočkati (se), posesiven, razdelilnik, replika, sledilec, sprehajalec, točka, vroč, zajčica,
zvočnica) oz. nove stalne besedne zveze in frazeologijo (npr. burek: ne imeti za burek,
dopust: dopust za nego in varstvo otroka, helikopterski: helikopterski starši, hotel: hotel
mama, kapica: socialna kapica, pohod: strelski pohod, svinja: sanja svinja o koruzi,
zagonski: zagonsko podjetje, zvočni: zvočna knjiga, žoga: na prvo žogo).

Zgradba slovarja je zaradi tipa in značilnosti besedja, ki ga slovar prinaša, sorazmerno
preprosta, prikaz podatkov pa uporabniku prijazen. Tako so denimo zgledi rabe največ
trije (navadno so zgledi kolokacijski, če so kolokacije le dovolj pogoste in povedne, v
nasprotnem primeru je zgled stavčni, mogoča pa je tudi kombinacija kolokacijskih in

stavčnih zgledov; v frazeološkem razdelku so vsi zgledi stavčni, drugod le izjemoma).
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 2016 so sistematično in
pregledno prikazane oblike vseh v slovar sprejetih besed. Oblike, v katerih se beseda
pojavlja (npr. pri samostalniku v vseh sklonih in številih, pri pridevniku tudi v vseh spolih,
pri glagolu v vseh osebah in deležniku na -l; če se beseda pojavlja le v enem številu, so
navedene oblike le za to število, npr. pri posesivnosti le ednina), so izpisane v celoti. Prav
tako sta v vseh iztočnicah prikazana tako jakostni kot tonemski naglas, izgovor pa je
naveden za vse iztočnice in izpisan v celoti. Pri izgovoru so prikazane tudi naglasne
dvojnice.

Uporabnik naj ta preprosti slovar razume in uporablja predvsem kot popis novega gradiva,
ki ga na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša redno zbiramo in analiziramo. Ali
bodo posamezne iztočnice dejansko prešle v normativne ali obširnejše razlagalne slovarje
in bodo opisane natančneje, pa bo pokazal čas. Publikacije v formatu pdf so del širše
zastavljenega projekta Fran – Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC
SAZU, ki je spletno dostopen na naslovu: http://www.fran.si.

agregátSSKJ2 [agregát] samostalnik moškega spola (ȃ)

agutiji
RODILNIK: agutijev
DAJALNIK: agutijem
TOŽILNIK: agutije
MESTNIK: pri agutijih
ORODNIK: z agutiji
iz zoologije morskemu prašičku z dolgimi nogami
podoben brezrepi južno- in srednjeameriški
glodalec; Dasyprocta
‣ Aguti z ostrimi zobmi prežveči trdno lupino
semen, raznaša semena in tako omogoča rast novih
dreves brazilskega oreha.
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

agregat
RODILNIK: agregata
DAJALNIK: agregatu
TOŽILNIK: agregat
MESTNIK: pri agregatu
ORODNIK: z agregatom
IMENOVALNIK:

dvojina

agregata
RODILNIK: agregatov
DAJALNIK: agregatoma
TOŽILNIK: agregata
MESTNIK: pri agregatih
ORODNIK: z agregatoma
IMENOVALNIK:

ambasádorSSKJ2 [ambasádor] samostalnik moškega spola
(ȃ)
OBLIKE
ednina

množina

agregati
agregatov
DAJALNIK: agregatom
TOŽILNIK: agregate
MESTNIK: pri agregatih
ORODNIK: z agregati
1. iz avtomobilizma motor, zlasti avtomobilski, glede
na svojo sestavo, zahteve po gorivu, zmogljivost
‣ bencinski, dizelski, turbodizelski agregat
‣ n-kubični, n-litrski agregat
‣ Zavore so ostale enako vrhunske, pogonski
agregat pa ima spremenjen valj, drugačne
nastavitve uplinjača in povsem nov senzor položaja
plina.
2. iz ekonomije količina, ki izraža stanje določenih
sredstev, vrednosti, virov
‣ denarni, monetarni agregat
‣ makroekonomski agregati
‣ Projekcije javnofinančnih agregatov kažejo, da so
problemi v javnih financah ne samo prehodne,
ampak tudi strukturne narave.
IMENOVALNIK:

ambasador
ambasadorja
DAJALNIK: ambasadorju
TOŽILNIK: ambasadorja
MESTNIK: pri ambasadorju
ORODNIK: z ambasadorjem
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

dvojina

ambasadorja
ambasadorjev
DAJALNIK: ambasadorjema
TOŽILNIK: ambasadorja
MESTNIK: pri ambasadorjih
ORODNIK: z ambasadorjema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

ambasadorji
RODILNIK: ambasadorjev
DAJALNIK: ambasadorjem
TOŽILNIK: ambasadorje
MESTNIK: pri ambasadorjih
ORODNIK: z ambasadorji
kdor s svojim ugledom, položajem v družbi skrbi, da
se kaj uveljavlja, razvija
‣ ambasador akcije, festivala, projekta
‣ ambasador miru, športa
‣ Med gospodarstveniki velja za ambasadorja
kulture, saj posle uspešno prepleta z vlaganji v
kulturo.
IMENOVALNIK:

agúti [agúti] samostalnik moškega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina

aguti
agutija
DAJALNIK: agutiju
TOŽILNIK: agutija
MESTNIK: pri agutiju
ORODNIK: z agutijem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

androíd [androít] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

android
RODILNIK: androida
DAJALNIK: androidu
TOŽILNIK: androida
MESTNIK: pri androidu
ORODNIK: z androidom

dvojina

IMENOVALNIK:

agutija
RODILNIK: agutijev
DAJALNIK: agutijema
TOŽILNIK: agutija
MESTNIK: pri agutijih
ORODNIK: z agutijema
IMENOVALNIK:

dvojina

množina

1

androida
RODILNIK: androidov
DAJALNIK: androidoma
TOŽILNIK: androida
MESTNIK: pri androidih
ORODNIK: z androidoma
IMENOVALNIK:

dvojina

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

množina

androidi
RODILNIK: androidov
DAJALNIK: androidom
TOŽILNIK: androide
MESTNIK: pri androidih
ORODNIK: z androidi
1. človeku podoben robot
‣ čustvovanje androidov
‣ prototip androida z navideznimi čustvi
2. slabšalno kdor ravna, dela po navodilih drugega
brez sodelovanja volje, zavesti
‣ Naši vladarji so navadni sužnji, androidi, kloni
brez možganov.
IMENOVALNIK:

množina

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

srednji spol
ednina

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

androíden [androídən] pridevnik (ȋ)

dvojina

OBLIKE

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

moški spol

RODILNIK:

ednina

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

množina

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

dvojina

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

množina

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

ankilozáver [ankilozávər] samostalnik moškega spola
(á)
OBLIKE
ednina

ankilozaver
ankilozavra
DAJALNIK: ankilozavru
TOŽILNIK: ankilozavra
MESTNIK: pri ankilozavru
ORODNIK: z ankilozavrom

ženski spol

IMENOVALNIK:

ednina

RODILNIK:

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

dvojina
IMENOVALNIK:

2

ankilozavra

ankilozavrov
DAJALNIK: ankilozavroma
TOŽILNIK: ankilozavra
MESTNIK: pri ankilozavrih
ORODNIK: z ankilozavroma

anonimiziranih
DAJALNIK: anonimiziranima
TOŽILNIK: anonimizirani
MESTNIK: pri anonimiziranih
ORODNIK: z anonimiziranima

RODILNIK:

RODILNIK:

množina

množina

ankilozavri
RODILNIK: ankilozavrov
DAJALNIK: ankilozavrom
TOŽILNIK: ankilozavre
MESTNIK: pri ankilozavrih
ORODNIK: z ankilozavri
iz paleontologije rastlinojedi dinozaver z oklepom iz
koščenih plošč na hrbtu, navadno s kiju podobnim
koncem repa za obrambo in štirinožno hojo,
Ankylosaurus
‣ oklepljeni ankilozavri
‣ fosili, okostje ankilozavra

anonimizirane
anonimiziranih
DAJALNIK: anonimiziranim
TOŽILNIK: anonimizirane
MESTNIK: pri anonimiziranih
ORODNIK: z anonimiziranimi

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

anonimizirano
anonimiziranega
DAJALNIK: anonimiziranemu
TOŽILNIK: anonimizirano
MESTNIK: pri anonimiziranem
ORODNIK: z anonimiziranim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

anonimizíran [anonimizíran] pridevnik (ȋ)

dvojina

OBLIKE

anonimizirani
anonimiziranih
DAJALNIK: anonimiziranima
TOŽILNIK: anonimizirani
MESTNIK: pri anonimiziranih
ORODNIK: z anonimiziranima
IMENOVALNIK:

moški spol

RODILNIK:

ednina

anonimiziran
anonimizirani
RODILNIK: anonimiziranega
DAJALNIK: anonimiziranemu
TOŽILNIK (nedoločno): anonimiziran
TOŽILNIK (določno): anonimizirani
TOŽILNIK (živo): anonimiziranega
MESTNIK: pri anonimiziranem
ORODNIK: z anonimiziranim
IMENOVALNIK (nedoločno):
IMENOVALNIK (določno):

množina

anonimizirana
RODILNIK: anonimiziranih
DAJALNIK: anonimiziranim
TOŽILNIK: anonimizirana
MESTNIK: pri anonimiziranih
ORODNIK: z anonimiziranimi
iz katerega zaradi zabrisa osebnih podatkov
identitete posameznika ni (več) mogoče razbrati
‣ anonimizirani podatki
‣ anonimiziran zapisnik
‣ Če hoče kdo delati raziskavo, lahko klinika da
dokumentacijo na razpolago v anonimizirani obliki
– torej brez imena bolnika.
IMENOVALNIK:

dvojina

anonimizirana
RODILNIK: anonimiziranih
DAJALNIK: anonimiziranima
TOŽILNIK: anonimizirana
MESTNIK: pri anonimiziranih
ORODNIK: z anonimiziranima
IMENOVALNIK:

množina

anonimizirani
RODILNIK: anonimiziranih
DAJALNIK: anonimiziranim
TOŽILNIK: anonimizirane
MESTNIK: pri anonimiziranih
ORODNIK: z anonimiziranimi
IMENOVALNIK:

anonimizírati [anonimizírati] dovršni in nedovršni
glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: anonimiziram
DRUGA: anonimiziraš
TRETJA: anonimizira
dvojina
PRVA: anonimizirava
DRUGA: anonimizirata
TRETJA: anonimizirata
množina
PRVA: anonimiziramo
DRUGA: anonimizirate

ženski spol
ednina

anonimizirana
anonimizirane
DAJALNIK: anonimizirani
TOŽILNIK: anonimizirano
MESTNIK: pri anonimizirani
ORODNIK: z anonimizirano
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

anonimizirani
3

anonimizirajo
DELEŽNIK NA -L: anonimiziral anonimizirala
anonimiziralo
z zabrisom osebnih podatkov v kakem zapisu,
dokumentu narediti, da identitete posameznika iz
njega ni (več) mogoče razbrati
‣ anonimizirati posnetke
‣ Osebne podatke iz zapisnikov je treba
anonimizirati oz. spremeniti tako, da jih ni mogoče
povezati s posameznikom.

antropogena
RODILNIK: antropogene
DAJALNIK: antropogeni
TOŽILNIK: antropogeno
MESTNIK: pri antropogeni
ORODNIK: z antropogeno

TRETJA:

IMENOVALNIK:

dvojina

antropogeni
RODILNIK: antropogenih
DAJALNIK: antropogenima
TOŽILNIK: antropogeni
MESTNIK: pri antropogenih
ORODNIK: z antropogenima
IMENOVALNIK:

antropocén [antropocén] samostalnik moškega spola
()

množina

OBLIKE
ednina

antropogene
antropogenih
DAJALNIK: antropogenim
TOŽILNIK: antropogene
MESTNIK: pri antropogenih
ORODNIK: z antropogenimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

antropocen
antropocena
DAJALNIK: antropocenu
TOŽILNIK: antropocen
MESTNIK: pri antropocenu
ORODNIK: z antropocenom
iz geologije obdobje v zemeljski zgodovini, ko na
okolje, podnebje, življenje bistveno vpliva človek s
svojo dejavnostjo
‣ Zemlja je vstopila v novo geološko obdobje,
antropocen, kjer smo ljudje gonilna sila sprememb
na planetu.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

antropogeno
RODILNIK: antropogenega
DAJALNIK: antropogenemu
TOŽILNIK: antropogeno
MESTNIK: pri antropogenem
ORODNIK: z antropogenim
IMENOVALNIK:

dvojina

antropogéni [antropogéni] pridevnik ()

antropogeni
antropogenih
DAJALNIK: antropogenima
TOŽILNIK: antropogeni
MESTNIK: pri antropogenih
ORODNIK: z antropogenima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

antropogeni
antropogenega
DAJALNIK: antropogenemu
TOŽILNIK: antropogeni
TOŽILNIK (živo): antropogenega
MESTNIK: pri antropogenem
ORODNIK: z antropogenim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

antropogena
antropogenih
DAJALNIK: antropogenim
TOŽILNIK: antropogena
MESTNIK: pri antropogenih
ORODNIK: z antropogenimi
ki je posledica človeške dejavnosti
‣ antropogeni dejavniki, vplivi
‣ biti antropogenega izvora, nastanka
‣ Avtoceste predstavljajo velik antropogeni poseg v
pokrajino.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

antropogena
antropogenih
DAJALNIK: antropogenima
TOŽILNIK: antropogena
MESTNIK: pri antropogenih
ORODNIK: z antropogenima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

antropogeni
RODILNIK: antropogenih
DAJALNIK: antropogenim
TOŽILNIK: antropogene
MESTNIK: pri antropogenih
ORODNIK: z antropogenimi
IMENOVALNIK:

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

apneist
apneista
DAJALNIK: apneistu
TOŽILNIK: apneista
MESTNIK: pri apneistu
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina
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ORODNIK:

z apneistom

tekmovalna disciplina, pri kateri poskuša potapljač
z enim vdihom preplavati čim daljšo razdaljo pod
vodno gladino

dvojina

apneista
apneistov
DAJALNIK: apneistoma
TOŽILNIK: apneista
MESTNIK: pri apneistih
ORODNIK: z apneistoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

statična apneja, apneja v mirovanju iz športa

tekmovalna disciplina, pri kateri poskuša potapljač
z enim vdihom zdržati čim dalj časa pod vodno
gladino

množina

arkádenSSKJ2 [arkádən] pridevnik (ȃ)

apneisti
RODILNIK: apneistov
DAJALNIK: apneistom
TOŽILNIK: apneiste
MESTNIK: pri apneistih
ORODNIK: z apneisti
iz športa kdor se ukvarja s potapljanjem z
zadrževanjem diha, brez dihalnega aparata
‣ potapljač apneist
‣ Apneja v mirovanju pomeni, da apneist zadrži
sapo čim dlje, da so njegove zračne poti popolnoma
potopljene ves čas potopa.
IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

arkaden
IMENOVALNIK (določno): arkadni
RODILNIK: arkadnega
DAJALNIK: arkadnemu
TOŽILNIK (nedoločno): arkaden
TOŽILNIK (določno): arkadni
TOŽILNIK (živo): arkadnega
MESTNIK: pri arkadnem
ORODNIK: z arkadnim
IMENOVALNIK (nedoločno):

dvojina

apnêjaSSKJ2 [apnêja] samostalnik ženskega spola (ȇ)

arkadna
RODILNIK: arkadnih
DAJALNIK: arkadnima
TOŽILNIK: arkadna
MESTNIK: pri arkadnih
ORODNIK: z arkadnima
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

apneja
apneje
DAJALNIK: apneji
TOŽILNIK: apnejo
MESTNIK: pri apneji
ORODNIK: z apnejo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

arkadni
arkadnih
DAJALNIK: arkadnim
TOŽILNIK: arkadne
MESTNIK: pri arkadnih
ORODNIK: z arkadnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

apneji
RODILNIK: apnej
DAJALNIK: apnejama
TOŽILNIK: apneji
MESTNIK: pri apnejah
ORODNIK: z apnejama
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

arkadna
RODILNIK: arkadne
DAJALNIK: arkadni
TOŽILNIK: arkadno
MESTNIK: pri arkadni
ORODNIK: z arkadno
IMENOVALNIK:

množina

apneje
RODILNIK: apnej
DAJALNIK: apnejam
TOŽILNIK: apneje
MESTNIK: pri apnejah
ORODNIK: z apnejami
iz športa potapljanje, pri katerem se potapljač
potaplja z zadrževanjem diha, brez dihalnega
aparata; potapljanje na dah, potapljanje na vdih,
prosto potapljanje
‣ potapljati se v apneji
‣ apneja v dolžino, v globino
‣ V apneji se je potapljal tako dolgo, dokler ni
poslikal vsega.
IMENOVALNIK:

dvojina

arkadni
arkadnih
DAJALNIK: arkadnima
TOŽILNIK: arkadni
MESTNIK: pri arkadnih
ORODNIK: z arkadnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

arkadne
arkadnih
DAJALNIK: arkadnim
TOŽILNIK: arkadne
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

SBZ-SKLOP
dinamična apneja, dolžinska apneja iz športa
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pri arkadnih
ORODNIK: z arkadnimi

artičokinih
DAJALNIK: artičokinima
TOŽILNIK: artičokina
MESTNIK: pri artičokinih
ORODNIK: z artičokinima

MESTNIK:

RODILNIK:

srednji spol
ednina

arkadno
arkadnega
DAJALNIK: arkadnemu
TOŽILNIK: arkadno
MESTNIK: pri arkadnem
ORODNIK: z arkadnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

artičokini
artičokinih
DAJALNIK: artičokinim
TOŽILNIK: artičokine
MESTNIK: pri artičokinih
ORODNIK: z artičokinimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

arkadni
arkadnih
DAJALNIK: arkadnima
TOŽILNIK: arkadni
MESTNIK: pri arkadnih
ORODNIK: z arkadnima
IMENOVALNIK:

ženski spol

RODILNIK:

ednina

artičokina
artičokine
DAJALNIK: artičokini
TOŽILNIK: artičokino
MESTNIK: pri artičokini
ORODNIK: z artičokino
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

arkadna
arkadnih
DAJALNIK: arkadnim
TOŽILNIK: arkadna
MESTNIK: pri arkadnih
ORODNIK: z arkadnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

artičokini
artičokinih
DAJALNIK: artičokinima
TOŽILNIK: artičokini
MESTNIK: pri artičokinih
ORODNIK: z artičokinima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

1. zlasti v publicističnih besedilih s področja računalništva v
katerem prevladuje (preprosta) akcija, dinamično,
vznemirljivo izogibanje oviram ali njihovo
uničevanje
‣ Špil je nezgrešljivo arkaden in namenjen
prostodušni zabavi.
‣ Tankovski boj je zelo arkaden in v splošnem
pomeni, da skušamo drveti okoli panzerjev in jih
pihniti v bok ali zadek.

množina

artičokine
RODILNIK: artičokinih
DAJALNIK: artičokinim
TOŽILNIK: artičokine
MESTNIK: pri artičokinih
ORODNIK: z artičokinimi
IMENOVALNIK:

1a) v obliki za vrstni pridevnik arkadni, zlasti v publicističnih
besedilih s področja računalništva za katerega je značilna

srednji spol
ednina

(preprosta) akcija, dinamično, vznemirljivo
izogibanje oviram ali njihovo uničevanje
‣ arkadni način
‣ arkadne igre, igrice
‣ Arkadna simulacija se dogaja na različnih
dirkališčih.

artičokino
artičokinega
DAJALNIK: artičokinemu
TOŽILNIK: artičokino
MESTNIK: pri artičokinem
ORODNIK: z artičokinim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

artičókin [artičókin] pridevnik ()

artičokini
artičokinih
DAJALNIK: artičokinima
TOŽILNIK: artičokini
MESTNIK: pri artičokinih
ORODNIK: z artičokinima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

artičokin
RODILNIK: artičokinega
DAJALNIK: artičokinemu
TOŽILNIK: artičokin
TOŽILNIK (živo): artičokinega
MESTNIK: pri artičokinem
ORODNIK: z artičokinim
IMENOVALNIK:

množina

artičokina
RODILNIK: artičokinih
DAJALNIK: artičokinim
TOŽILNIK: artičokina
MESTNIK: pri artičokinih
ORODNIK: z artičokinimi
IMENOVALNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

artičokina
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artroskopije
MESTNIK: pri artroskopijah
ORODNIK: z artroskopijami
1. iz medicine pregled notranjosti sklepa, zlasti
kolena, navadno z operacijo
‣ opraviti, prestati artroskopijo gležnja, kolena,
kolka
‣ čakati, iti na artroskopijo
1a) iz medicine pregledovanje notranjosti sklepa,
zlasti kolena, navadno z operacijo
‣ ugledni, vodilni strokovnjaki na področju
artroskopije

1. ki je del artičoke
‣ artičokini listi, srčki
‣ artičokina dna
1a) ki je iz artičoke ali vsebuje artičoko
‣ artičokin izvleček, nadev, pire
‣ artičokin liker, sok

TOŽILNIK:

artroskóp [artroskóp], [artroskòp] samostalnik
moškega spola (; ȍ)
OBLIKE
ednina

artroskop
RODILNIK: artroskopa
DAJALNIK: artroskopu
TOŽILNIK: artroskop
MESTNIK: pri artroskopu
ORODNIK: z artroskopom
IMENOVALNIK:

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

aspartam
aspartama
DAJALNIK: aspartamu
TOŽILNIK: aspartam
MESTNIK: pri aspartamu
ORODNIK: z aspartamom
zelo sladko umetno sladilo, ki na toploti hitro
razpade
‣ vsebovati aspartam
‣ uživanje aspartama
‣ Ugotovil je, da aspartam ob skladiščenju in pri
visoki temperaturi ob kuhanju razpade v toksične
snovi.
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

artroskopa
artroskopov
DAJALNIK: artroskopoma
TOŽILNIK: artroskopa
MESTNIK: pri artroskopih
ORODNIK: z artroskopoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

artroskopi
artroskopov
DAJALNIK: artroskopom
TOŽILNIK: artroskope
MESTNIK: pri artroskopih
ORODNIK: z artroskopi
iz medicine optična priprava za pregledovanje in
operiranje notranjosti sklepa, zlasti kolena
‣ poseg, pregled z artroskopom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

asteroídni [asteroídni] pridevnik (ȋ)
OBLIKE

moški spol
ednina

asteroidni
RODILNIK: asteroidnega
DAJALNIK: asteroidnemu
TOŽILNIK: asteroidni
TOŽILNIK (živo): asteroidnega
MESTNIK: pri asteroidnem
ORODNIK: z asteroidnim
IMENOVALNIK:

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

artroskopija
artroskopije
DAJALNIK: artroskopiji
TOŽILNIK: artroskopijo
MESTNIK: pri artroskopiji
ORODNIK: z artroskopijo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

asteroidna
asteroidnih
DAJALNIK: asteroidnima
TOŽILNIK: asteroidna
MESTNIK: pri asteroidnih
ORODNIK: z asteroidnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

artroskopiji
RODILNIK: artroskopij
DAJALNIK: artroskopijama
TOŽILNIK: artroskopiji
MESTNIK: pri artroskopijah
ORODNIK: z artroskopijama
IMENOVALNIK:

množina

asteroidni
asteroidnih
DAJALNIK: asteroidnim
TOŽILNIK: asteroidne
MESTNIK: pri asteroidnih
ORODNIK: z asteroidnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

artroskopije
artroskopij
DAJALNIK: artroskopijam
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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avanturici
TOŽILNIK: avanturico
MESTNIK: pri avanturici
ORODNIK: z avanturico

ženski spol

DAJALNIK:

ednina

asteroidna
asteroidne
DAJALNIK: asteroidni
TOŽILNIK: asteroidno
MESTNIK: pri asteroidni
ORODNIK: z asteroidno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

avanturici
avanturic
DAJALNIK: avanturicama
TOŽILNIK: avanturici
MESTNIK: pri avanturicah
ORODNIK: z avanturicama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

asteroidni
asteroidnih
DAJALNIK: asteroidnima
TOŽILNIK: asteroidni
MESTNIK: pri asteroidnih
ORODNIK: z asteroidnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

avanturice
avanturic
DAJALNIK: avanturicam
TOŽILNIK: avanturice
MESTNIK: pri avanturicah
ORODNIK: z avanturicami
ekspresivno krajše vznemirljivo, nenavadno
doživetje, zlasti ljubezensko
‣ ljubezenska, spolna avanturica
‣ nočna, poletna avanturica
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

asteroidne
RODILNIK: asteroidnih
DAJALNIK: asteroidnim
TOŽILNIK: asteroidne
MESTNIK: pri asteroidnih
ORODNIK: z asteroidnimi
IMENOVALNIK:

srednji spol

ávtošampón [átošampón] samostalnik moškega spola
(ȃ-)

ednina

asteroidno
RODILNIK: asteroidnega
DAJALNIK: asteroidnemu
TOŽILNIK: asteroidno
MESTNIK: pri asteroidnem
ORODNIK: z asteroidnim
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

avtošampon
avtošampona
DAJALNIK: avtošamponu
TOŽILNIK: avtošampon
MESTNIK: pri avtošamponu
ORODNIK: z avtošamponom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

asteroidni
RODILNIK: asteroidnih
DAJALNIK: asteroidnima
TOŽILNIK: asteroidni
MESTNIK: pri asteroidnih
ORODNIK: z asteroidnima
IMENOVALNIK:

dvojina

avtošampona
avtošamponov
DAJALNIK: avtošamponoma
TOŽILNIK: avtošampona
MESTNIK: pri avtošamponih
ORODNIK: z avtošamponoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

asteroidna
RODILNIK: asteroidnih
DAJALNIK: asteroidnim
TOŽILNIK: asteroidna
MESTNIK: pri asteroidnih
ORODNIK: z asteroidnimi
1. ki je v zvezi z asteroidi
‣ asteroidna sonda
1a) ki je sestavljen iz asteroidov ali njihovih delov
‣ asteroidni pas
‣ Sonda potuje znotraj asteroidnega obroča.
IMENOVALNIK:

množina

avantúrica [avantúrica] samostalnik ženskega spola
(ȗ)

avtošamponi
avtošamponov
DAJALNIK: avtošamponom
TOŽILNIK: avtošampone
MESTNIK: pri avtošamponih
ORODNIK: z avtošamponi
čistilo za pranje avtomobilov, zlasti njihovih
zunanjih površin
‣ V vedru vode pripravimo raztopino avtošampona
in začnemo s streho, nadaljujemo s stekli, motornim
pokrovom, vrati.

OBLIKE
ednina

batána [batána] samostalnik ženskega spola (ȃ)

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

avanturica
RODILNIK: avanturice
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

8

batana
RODILNIK: batane
DAJALNIK: batani
TOŽILNIK: batano
MESTNIK: pri batani
ORODNIK: z batano

baterijske
DAJALNIK: baterijski
TOŽILNIK: baterijsko
MESTNIK: pri baterijski
ORODNIK: z baterijsko

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

dvojina

baterijski
baterijskih
DAJALNIK: baterijskima
TOŽILNIK: baterijski
MESTNIK: pri baterijskih
ORODNIK: z baterijskima

dvojina

IMENOVALNIK:

batani
RODILNIK: batan
DAJALNIK: batanama
TOŽILNIK: batani
MESTNIK: pri batanah
ORODNIK: z batanama
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

množina

baterijske
RODILNIK: baterijskih
DAJALNIK: baterijskim
TOŽILNIK: baterijske
MESTNIK: pri baterijskih
ORODNIK: z baterijskimi

množina

IMENOVALNIK:

batane
batan
DAJALNIK: batanam
TOŽILNIK: batane
MESTNIK: pri batanah
ORODNIK: z batanami
v primorskem okolju manjši čoln na vesla s pomožnim
jadrom za ribolov ob obali
‣ istrska, izolska batana
‣ lesena batana
‣ Batane za lov z mrežo imajo nadvse široko linijo z
veliko palubo, da lahko ribiči delajo na njej z
mrežami.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

baterijsko
baterijskega
DAJALNIK: baterijskemu
TOŽILNIK: baterijsko
MESTNIK: pri baterijskem
ORODNIK: z baterijskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

bateríjski

SSKJ2

baterijski
RODILNIK: baterijskih
DAJALNIK: baterijskima
TOŽILNIK: baterijski
MESTNIK: pri baterijskih
ORODNIK: z baterijskima

[bateríjski] pridevnik (ȋ)

IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

baterijski
RODILNIK: baterijskega
DAJALNIK: baterijskemu
TOŽILNIK: baterijski
TOŽILNIK (živo): baterijskega
MESTNIK: pri baterijskem
ORODNIK: z baterijskim
IMENOVALNIK:

množina

baterijska
RODILNIK: baterijskih
DAJALNIK: baterijskim
TOŽILNIK: baterijska
MESTNIK: pri baterijskih
ORODNIK: z baterijskimi
IMENOVALNIK:

dvojina

baterijska
baterijskih
DAJALNIK: baterijskima
TOŽILNIK: baterijska
MESTNIK: pri baterijskih
ORODNIK: z baterijskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

SBZ-SKLOP
baterijska reja

reja kokoši pod umetno svetlobo in z omejenim
gibanjem, navadno za čim večjo proizvodnjo jajc,
mesa
‣ jajca, meso iz baterijske reje
‣ kletke za baterijsko rejo

množina

baterijski
baterijskih
DAJALNIK: baterijskim
TOŽILNIK: baterijske
MESTNIK: pri baterijskih
ORODNIK: z baterijskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

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

bejbika
bejbike
DAJALNIK: bejbiki
IMENOVALNIK:

ženski spol

RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK:

baterijska
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bejbiko
MESTNIK: pri bejbiki
ORODNIK: z bejbiko

beloplavutih
DAJALNIK: beloplavutima
TOŽILNIK: beloplavuti
MESTNIK: pri beloplavutih
ORODNIK: z beloplavutima

TOŽILNIK:

RODILNIK:

dvojina

bejbiki
bejbik
DAJALNIK: bejbikama
TOŽILNIK: bejbiki
MESTNIK: pri bejbikah
ORODNIK: z bejbikama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

beloplavute
beloplavutih
DAJALNIK: beloplavutim
TOŽILNIK: beloplavute
MESTNIK: pri beloplavutih
ORODNIK: z beloplavutimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

bejbike
bejbik
DAJALNIK: bejbikam
TOŽILNIK: bejbike
MESTNIK: pri bejbikah
ORODNIK: z bejbikami
pogovorno, ekspresivno mlada ženska, dekle
‣ blond bejbika
‣ luštna, seksi, vroča bejbika
IMENOVALNIK:

srednji spol

RODILNIK:

ednina

beloplavuto
beloplavutega
DAJALNIK: beloplavutemu
TOŽILNIK: beloplavuto
MESTNIK: pri beloplavutem
ORODNIK: z beloplavutim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

beloplavuti
beloplavutih
DAJALNIK: beloplavutima
TOŽILNIK: beloplavuti
MESTNIK: pri beloplavutih
ORODNIK: z beloplavutima

beloplavúti [bẹloplavúti] pridevnik (ȗ)

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

beloplavuti
beloplavutega
DAJALNIK: beloplavutemu
TOŽILNIK: beloplavuti
TOŽILNIK (živo): beloplavutega
MESTNIK: pri beloplavutem
ORODNIK: z beloplavutim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

beloplavuta
RODILNIK: beloplavutih
DAJALNIK: beloplavutim
TOŽILNIK: beloplavuta
MESTNIK: pri beloplavutih
ORODNIK: z beloplavutimi
IMENOVALNIK:

dvojina

beloplavuta
RODILNIK: beloplavutih
DAJALNIK: beloplavutima
TOŽILNIK: beloplavuta
MESTNIK: pri beloplavutih
ORODNIK: z beloplavutima
IMENOVALNIK:

SBZ-SKLOP
oceanski beloplavuti morski pes iz zoologije

morski pes z izrazito hrbtno plavutjo in dolgimi
prsnimi plavutmi z belimi konicami, ki živi
predvsem na odprtem morju; Carcharhinus
longimanus
‣ Napadi oceanskega beloplavutega morskega psa
se redko dogajajo blizu obale.

množina

beloplavuti
RODILNIK: beloplavutih
DAJALNIK: beloplavutim
TOŽILNIK: beloplavute
MESTNIK: pri beloplavutih
ORODNIK: z beloplavutimi
IMENOVALNIK:

belúšni [belúšni] pridevnik (ȗ)
OBLIKE

moški spol

ženski spol

ednina

ednina

belušni
RODILNIK: belušnega
DAJALNIK: belušnemu
TOŽILNIK: belušni
TOŽILNIK (živo): belušnega
MESTNIK: pri belušnem
ORODNIK: z belušnim
IMENOVALNIK:

beloplavuta
RODILNIK: beloplavute
DAJALNIK: beloplavuti
TOŽILNIK: beloplavuto
MESTNIK: pri beloplavuti
ORODNIK: z beloplavuto
IMENOVALNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

dvojina

beloplavuti
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belušna
RODILNIK: belušnih
DAJALNIK: belušnima
TOŽILNIK: belušna
MESTNIK: pri belušnih
ORODNIK: z belušnima

z belušnimi
1. ki je del beluša
‣ belušni vršički
‣ belušna stebla
1a) ki je iz belušev ali vsebuje beluše
‣ belušni ragu
‣ belušna juha

IMENOVALNIK:

ORODNIK:

množina

belušni
RODILNIK: belušnih
DAJALNIK: belušnim
TOŽILNIK: belušne
MESTNIK: pri belušnih
ORODNIK: z belušnimi
IMENOVALNIK:

SBZ-SKLOP
belušna zelena

kulturna rastlina s peteršilju podobnimi zelenimi
listi in odebeljeno korenino, ki po videzu spominja
na beluše; stebelna zelena

ženski spol

belušni radič

radič z nazobčanimi, regratu podobnimi listi na
dolgih belih pecljih

ednina

belušna
RODILNIK: belušne
DAJALNIK: belušni
TOŽILNIK: belušno
MESTNIK: pri belušni
ORODNIK: z belušno
IMENOVALNIK:

bidón [bidón] samostalnik moškega spola ()
OBLIKE
ednina

bidon
RODILNIK: bidona
DAJALNIK: bidonu
TOŽILNIK: bidon
MESTNIK: pri bidonu
ORODNIK: z bidonom
IMENOVALNIK:

dvojina

belušni
RODILNIK: belušnih
DAJALNIK: belušnima
TOŽILNIK: belušni
MESTNIK: pri belušnih
ORODNIK: z belušnima
IMENOVALNIK:

dvojina

bidona
bidonov
DAJALNIK: bidonoma
TOŽILNIK: bidona
MESTNIK: pri bidonih
ORODNIK: z bidonoma
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

belušne
belušnih
DAJALNIK: belušnim
TOŽILNIK: belušne
MESTNIK: pri belušnih
ORODNIK: z belušnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

bidoni
bidonov
DAJALNIK: bidonom
TOŽILNIK: bidone
MESTNIK: pri bidonih
ORODNIK: z bidoni
1. plastična posoda, navadno valjasta, za hranjenje
in pitje pijače, zlasti med športno aktivnostjo
‣ kolesarski bidon
‣ poln, prazen bidon
2. narečno primorsko plastična posoda za hranjenje in
prenašanje pijače
‣ bidon vina
IMENOVALNIK:

srednji spol

RODILNIK:

ednina

belušno
belušnega
DAJALNIK: belušnemu
TOŽILNIK: belušno
MESTNIK: pri belušnem
ORODNIK: z belušnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

belušni
RODILNIK: belušnih
DAJALNIK: belušnima
TOŽILNIK: belušni
MESTNIK: pri belušnih
ORODNIK: z belušnima
IMENOVALNIK:

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

množina

belušna
belušnih
DAJALNIK: belušnim
TOŽILNIK: belušna
MESTNIK: pri belušnih
IMENOVALNIK:

bildanje
bildanja
DAJALNIK: bildanju
TOŽILNIK: bildanje
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:
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pri bildanju
ORODNIK: z bildanjem
1. pogovorno pridobivanje mišične mase z načrtno
telesno vadbo in beljakovinsko bogato prehrano
‣ Bildanje si je za svoj šport izbrala predvsem zaradi
napora in zaradi izrazito individualne narave
početja.
2. pogovorno, ekspresivno načrtna krepitev, razvijanje
česa
‣ Šolanje je navadno bildanje leve polovice
možganov.
‣ Takšen način vtikanja v življenja drugih
demonstrira navaden primitivizem bildanja lastnega
pohojenega ega na plečih drugega.

bitcoin
RODILNIK: bitcoina
DAJALNIK: bitcoinu
TOŽILNIK: bitcoin
MESTNIK: pri bitcoinu
ORODNIK: z bitcoinom

MESTNIK:

IMENOVALNIK:

dvojina

bitcoina
RODILNIK: bitcoinov
DAJALNIK: bitcoinoma
TOŽILNIK: bitcoina
MESTNIK: pri bitcoinih
ORODNIK: z bitcoinoma
IMENOVALNIK:

množina

bitcoini
bitcoinov
DAJALNIK: bitcoinom
TOŽILNIK: bitcoine
MESTNIK: pri bitcoinih
ORODNIK: z bitcoini
digitalna denarna enota v nekaterih državah, zlasti
za manjše spletne nakupe
‣ nakup in prodaja bitcoinov
‣ borza za bitcoine
‣ Nudijo svetovalne storitve družbam, ki želijo
vključiti bitcoin kot vrsto plačilnega sistema.
IMENOVALNIK:

2a) zlasti v publicističnih besedilih s področja računalništva

RODILNIK:

razvijanje, nadgrajevanje, zlasti v računalniških
igrah
‣ bildanje lika
‣ Špil zahteva ure in ure vztrajnega bildanja stopenj.
bíldati [bíldati] nedovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: bildam
DRUGA: bildaš
TRETJA: bilda
dvojina
PRVA: bildava
DRUGA: bildata
TRETJA: bildata
množina
PRVA: bildamo
DRUGA: bildate
TRETJA: bildajo
DELEŽNIK NA -L: bildal

blítvin [blítvin] pridevnik (ȋ)
OBLIKE

moški spol
ednina

blitvin
blitvinega
DAJALNIK: blitvinemu
TOŽILNIK: blitvin
TOŽILNIK (živo): blitvinega
MESTNIK: pri blitvinem
ORODNIK: z blitvinim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

bildala bildalo
1. pogovorno pridobivati mišično maso z načrtno
telesno vadbo in beljakovinsko bogato prehrano
‣ Pojdi na fitnes, začni bildati, da se bodo videli
obrisi mišic.
1a) pogovorno s takim pridobivanjem kaj krepiti,
razvijati
‣ Že osem let obiskuje fitnes, v katerem bilda svoje
mišice.
2. pogovorno, ekspresivno načrtno krepiti, razvijati kaj
‣ Fantje so samozadostno balansirali na obrobju
glasbenega dogajanja, bildali značaj in loščili kult
do te mere, da so jih vzljubili.

dvojina

blitvina
RODILNIK: blitvinih
DAJALNIK: blitvinima
TOŽILNIK: blitvina
MESTNIK: pri blitvinih
ORODNIK: z blitvinima
IMENOVALNIK:

množina

blitvini
blitvinih
DAJALNIK: blitvinim
TOŽILNIK: blitvine
MESTNIK: pri blitvinih
ORODNIK: z blitvinimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

2a) zlasti v publicističnih besedilih s področja računalništva

razvijati, nadgrajevati, zlasti v računalniških igrah
‣ Odzivnost naših likov je odlična (lastnosti bildamo
z vlaganjem izkušenjskih točk).

ženski spol

bitcoin [bítkojn] samostalnik moškega spola (ȋ)

ednina

blitvina
RODILNIK: blitvine

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:
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blitvini
TOŽILNIK: blitvino
MESTNIK: pri blitvini
ORODNIK: z blitvino

blogerski
RODILNIK: blogerskega
DAJALNIK: blogerskemu
TOŽILNIK: blogerski
TOŽILNIK (živo): blogerskega
MESTNIK: pri blogerskem
ORODNIK: z blogerskim

DAJALNIK:

IMENOVALNIK:

dvojina

blitvini
blitvinih
DAJALNIK: blitvinima
TOŽILNIK: blitvini
MESTNIK: pri blitvinih
ORODNIK: z blitvinima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

blogerska
blogerskih
DAJALNIK: blogerskima
TOŽILNIK: blogerska
MESTNIK: pri blogerskih
ORODNIK: z blogerskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

blitvine
blitvinih
DAJALNIK: blitvinim
TOŽILNIK: blitvine
MESTNIK: pri blitvinih
ORODNIK: z blitvinimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

blogerski
blogerskih
DAJALNIK: blogerskim
TOŽILNIK: blogerske
MESTNIK: pri blogerskih
ORODNIK: z blogerskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

blitvino
blitvinega
DAJALNIK: blitvinemu
TOŽILNIK: blitvino
MESTNIK: pri blitvinem
ORODNIK: z blitvinim
IMENOVALNIK:

ženski spol

RODILNIK:

ednina

blogerska
blogerske
DAJALNIK: blogerski
TOŽILNIK: blogersko
MESTNIK: pri blogerski
ORODNIK: z blogersko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

blitvini
blitvinih
DAJALNIK: blitvinima
TOŽILNIK: blitvini
MESTNIK: pri blitvinih
ORODNIK: z blitvinima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

blogerski
blogerskih
DAJALNIK: blogerskima
TOŽILNIK: blogerski
MESTNIK: pri blogerskih
ORODNIK: z blogerskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

blitvina
blitvinih
DAJALNIK: blitvinim
TOŽILNIK: blitvina
MESTNIK: pri blitvinih
ORODNIK: z blitvinimi
1. ki je del blitve
‣ blitvini listi, peclji
‣ blitvina stebla
1a) ki je iz blitve ali vsebuje blitvo
‣ blitvin narastek, zavitek
‣ blitvina juha, solata
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

blogerske
blogerskih
DAJALNIK: blogerskim
TOŽILNIK: blogerske
MESTNIK: pri blogerskih
ORODNIK: z blogerskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

blogersko
blogerskega
DAJALNIK: blogerskemu
TOŽILNIK: blogersko
MESTNIK: pri blogerskem
ORODNIK: z blogerskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

bljàk [bljàk], [blják] medmet (ȁ; ȃ)
izraža, da se komu kaj gnusi, mu je zoprno
‣ Bljak, smrdi!
‣ Bljak, fuj, kakšna zanič juha!

dvojina

blogerski
blogerskih
DAJALNIK: blogerskima
TOŽILNIK: blogerski
IMENOVALNIK:

blôgerski [blôgerski], [blógerski] pridevnik (ó; )

RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

13

pri blogerskih
ORODNIK: z blogerskima

brexit [bréksit] samostalnik moškega spola ()

MESTNIK:

OBLIKE
ednina

množina

blogerska
RODILNIK: blogerskih
DAJALNIK: blogerskim
TOŽILNIK: blogerska
MESTNIK: pri blogerskih
ORODNIK: z blogerskimi
1. ki je v zvezi z blogerji ali bloganjem
‣ blogerski kolega
‣ blogerska scena, skupnost
‣ blogerska zvezda
1a) ki ga oblikujejo blogerji
‣ blogerski prispevki
‣ blogerski zapis
‣ blogersko sporočilo
1b) ki nastaja, se oblikuje med blogerji
‣ blogerska tema
2. ki je namenjen za blogerje ali bloganje
‣ blogerski časopis
‣ blogerski portal
‣ blogerska stran

brexit
RODILNIK: brexita
DAJALNIK: brexitu
TOŽILNIK: brexit
MESTNIK: pri brexitu
ORODNIK: z brexitom
izstop Velike Britanije iz Evropske unije, izglasovan
na referendumu 23. junija 2016
‣ V Sloveniji so bila gibanja kazalnikov
gospodarske aktivnosti v drugem četrtletju ugodna,
brexit pa bo na gospodarstvo vplival posredno.
‣ Ni malo podjetij, ki bodo po brexitu zapustila
London.

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

brezpilótnik [brespilótnik] samostalnik moškega spola
()
OBLIKE
ednina

brezpilotnik
brezpilotnika
DAJALNIK: brezpilotniku
TOŽILNIK: brezpilotnika
MESTNIK: pri brezpilotniku
ORODNIK: z brezpilotnikom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

brbotálnik [bərbotálnik] samostalnik moškega spola
(ȃ)
OBLIKE
ednina

dvojina

brezpilotnika
brezpilotnikov
DAJALNIK: brezpilotnikoma
TOŽILNIK: brezpilotnika
MESTNIK: pri brezpilotnikih
ORODNIK: z brezpilotnikoma

brbotalnik
RODILNIK: brbotalnika
DAJALNIK: brbotalniku
TOŽILNIK: brbotalnik
MESTNIK: pri brbotalniku
ORODNIK: z brbotalnikom

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

množina

dvojina

brezpilotniki
RODILNIK: brezpilotnikov
DAJALNIK: brezpilotnikom
TOŽILNIK: brezpilotnike
MESTNIK: pri brezpilotnikih
ORODNIK: z brezpilotniki
daljinsko upravljana leteča priprava, podobna
manjšemu letalu ali helikopterju
‣ Brezpilotnik, ki je krožil nad prizoriščem, je
posnel krajši film.
‣ Razmah uporabe brezpilotnikov prehiteva
evropsko zakonodajo.

brbotalnika
RODILNIK: brbotalnikov
DAJALNIK: brbotalnikoma
TOŽILNIK: brbotalnika
MESTNIK: pri brbotalnikih
ORODNIK: z brbotalnikoma

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

množina

brbotalniki
brbotalnikov
DAJALNIK: brbotalnikom
TOŽILNIK: brbotalnike
MESTNIK: pri brbotalnikih
ORODNIK: z brbotalniki
1. masažni bazen, masažna kad; jacuzzi
‣ namakanje v brbotalniku
‣ Najraje se razvajajo v brbotalnikih.
2. izvir z vročo penečo se vodo
‣ Na območju je več manjših gejzirjev in
brbotalnikov.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

brezstíčni [bretíčni] pridevnik (ȋ)
OBLIKE

moški spol
ednina

brezstični
RODILNIK: brezstičnega
DAJALNIK: brezstičnemu
TOŽILNIK: brezstični
IMENOVALNIK:
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brezstičnega
MESTNIK: pri brezstičnem
ORODNIK: z brezstičnim

brezstičnih
DAJALNIK: brezstičnim
TOŽILNIK: brezstična
MESTNIK: pri brezstičnih
ORODNIK: z brezstičnimi
1. ki deluje brez fizičnega stika, na manjšo daljavo s
približanjem, prislonitvijo
‣ brezstična kartica
‣ Motor ne bo stekel, če je elektronika
poškodovana; podobno velja za brezstične ključe,
če je poškodovan oddajnik.
1a) ki temelji na takem delovanju
‣ brezstična tehnologija
‣ brezstično plačevanje
‣ V pilotnem projektu bodo na voljo mobilni
telefoni z možnostjo brezstičnega plačila.

TOŽILNIK (živo):

RODILNIK:

dvojina

brezstična
brezstičnih
DAJALNIK: brezstičnima
TOŽILNIK: brezstična
MESTNIK: pri brezstičnih
ORODNIK: z brezstičnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

brezstični
brezstičnih
DAJALNIK: brezstičnim
TOŽILNIK: brezstične
MESTNIK: pri brezstičnih
ORODNIK: z brezstičnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol

brnívka [bərníka] samostalnik ženskega spola (ȋ)

ednina

OBLIKE
ednina

brezstična
RODILNIK: brezstične
DAJALNIK: brezstični
TOŽILNIK: brezstično
MESTNIK: pri brezstični
ORODNIK: z brezstično
IMENOVALNIK:

brnivka
brnivke
DAJALNIK: brnivki
TOŽILNIK: brnivko
MESTNIK: pri brnivki
ORODNIK: z brnivko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

brezstični
brezstičnih
DAJALNIK: brezstičnima
TOŽILNIK: brezstični
MESTNIK: pri brezstičnih
ORODNIK: z brezstičnima
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

brnivki
brnivk
DAJALNIK: brnivkama
TOŽILNIK: brnivki
MESTNIK: pri brnivkah
ORODNIK: z brnivkama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

brezstične
brezstičnih
DAJALNIK: brezstičnim
TOŽILNIK: brezstične
MESTNIK: pri brezstičnih
ORODNIK: z brezstičnimi
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

brnivke
RODILNIK: brnivk
DAJALNIK: brnivkam
TOŽILNIK: brnivke
MESTNIK: pri brnivkah
ORODNIK: z brnivkami
iz glasbe ljudsko glasbilo iz ploščice na vrvici, pri
katerem se zvok ustvarja s premikanjem po zraku
‣ indijanska, prazgodovinska brnivka
‣ koščena, nazobčana brnivka
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

brezstično
RODILNIK: brezstičnega
DAJALNIK: brezstičnemu
TOŽILNIK: brezstično
MESTNIK: pri brezstičnem
ORODNIK: z brezstičnim
IMENOVALNIK:

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

dvojina

brezstični
brezstičnih
DAJALNIK: brezstičnima
TOŽILNIK: brezstični
MESTNIK: pri brezstičnih
ORODNIK: z brezstičnima
IMENOVALNIK:

brusilka
RODILNIK: brusilke
DAJALNIK: brusilki
TOŽILNIK: brusilko
MESTNIK: pri brusilki
ORODNIK: z brusilko
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

dvojina

brezstična
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brusilki
RODILNIK: brusilk
DAJALNIK: brusilkama
TOŽILNIK: brusilki
MESTNIK: pri brusilkah
ORODNIK: z brusilkama

moški spol

IMENOVALNIK:

ednina

bučkin
bučkinega
DAJALNIK: bučkinemu
TOŽILNIK: bučkin
TOŽILNIK (živo): bučkinega
MESTNIK: pri bučkinem
ORODNIK: z bučkinim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

brusilke
RODILNIK: brusilk
DAJALNIK: brusilkam
TOŽILNIK: brusilke
MESTNIK: pri brusilkah
ORODNIK: z brusilkami
IMENOVALNIK:

dvojina

bučkina
RODILNIK: bučkinih
DAJALNIK: bučkinima
TOŽILNIK: bučkina
MESTNIK: pri bučkinih
ORODNIK: z bučkinima
IMENOVALNIK:

SBZ-SKLOP
kotna brusilka iz gradbeništva

orodje za brušenje, rezanje s krožnim rezilom na
nastavku; fleksarica, kotni brusilnik
‣ električna, motorna kotna brusilka
‣ delo, brušenje, rezanje s kotno brusilko
‣ Delavci so s kotnimi brusilkami rezali odpadlo
železo.

množina

bučkini
bučkinih
DAJALNIK: bučkinim
TOŽILNIK: bučkine
MESTNIK: pri bučkinih
ORODNIK: z bučkinimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

brusílnikSSKJ2 [brusílnik] samostalnik moškega spola (ȋ)

ženski spol

OBLIKE
ednina

ednina

bučkina
RODILNIK: bučkine
DAJALNIK: bučkini
TOŽILNIK: bučkino
MESTNIK: pri bučkini
ORODNIK: z bučkino
IMENOVALNIK:

brusilnik
RODILNIK: brusilnika
DAJALNIK: brusilniku
TOŽILNIK: brusilnik
MESTNIK: pri brusilniku
ORODNIK: z brusilnikom
IMENOVALNIK:

dvojina

dvojina

bučkini
bučkinih
DAJALNIK: bučkinima
TOŽILNIK: bučkini
MESTNIK: pri bučkinih
ORODNIK: z bučkinima
IMENOVALNIK:

brusilnika
RODILNIK: brusilnikov
DAJALNIK: brusilnikoma
TOŽILNIK: brusilnika
MESTNIK: pri brusilnikih
ORODNIK: z brusilnikoma
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

množina

množina

bučkine
bučkinih
DAJALNIK: bučkinim
TOŽILNIK: bučkine
MESTNIK: pri bučkinih
ORODNIK: z bučkinimi
IMENOVALNIK:

brusilniki
RODILNIK: brusilnikov
DAJALNIK: brusilnikom
TOŽILNIK: brusilnike
MESTNIK: pri brusilnikih
ORODNIK: z brusilniki
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

srednji spol

SBZ-SKLOP

ednina

bučkino
RODILNIK: bučkinega
DAJALNIK: bučkinemu
TOŽILNIK: bučkino
MESTNIK: pri bučkinem
ORODNIK: z bučkinim
IMENOVALNIK:

kotni brusilnik iz gradbeništva

orodje za brušenje, rezanje s krožnim rezilom na
nastavku; fleksarica, kotna brusilka
‣ električni kotni brusilnik
‣ Posebej za brušenje betonskih površin so razvili
nov tip kotnega brusilnika.

dvojina

bučkini
bučkinih

IMENOVALNIK:

búčkin [búčkin] pridevnik (ȗ)

RODILNIK:

OBLIKE
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bučkinima
TOŽILNIK: bučkini
MESTNIK: pri bučkinih
ORODNIK: z bučkinima

deloma kuhana, posušena in zdrobljena pšenica,
navadno kot priloga ali dodatek jedem, zlasti
orientalskim
‣ solata z bulgurjem
‣ V turški restavraciji so nam za prilogo k mesu
postregli bulgur.

DAJALNIK:

množina

bučkina
bučkinih
DAJALNIK: bučkinim
TOŽILNIK: bučkina
MESTNIK: pri bučkinih
ORODNIK: z bučkinimi
1. ki je del bučke
‣ bučkini cvetovi
‣ bučkine sredice
1a) ki je iz bučk ali vsebuje bučke
‣ bučkin karpačo
‣ bučkin narastek, zavitek
‣ bučkina juha, omaka
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

búrekSSKJ2 [búrek] samostalnik moškega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina

burek
RODILNIK: bureka
DAJALNIK: bureku
TOŽILNIK: burek
MESTNIK: pri bureku
ORODNIK: z burekom
IMENOVALNIK:

dvojina

bureka
burekov
DAJALNIK: burekoma
TOŽILNIK: bureka
MESTNIK: pri burekih
ORODNIK: z burekoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

budála [budála] samostalnik ženskega spola (á)
OBLIKE
ednina

budala
budale
DAJALNIK: budali
TOŽILNIK: budalo
MESTNIK: pri budali
ORODNIK: z budalo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

bureki
burekov
DAJALNIK: burekom
TOŽILNIK: bureke
MESTNIK: pri burekih
ORODNIK: z bureki
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

budali
RODILNIK: budal
DAJALNIK: budalama
TOŽILNIK: budali
MESTNIK: pri budalah
ORODNIK: z budalama
IMENOVALNIK:

FRAZEOLOGIJA

ne imeti (niti) za burek pogovorno

imeti nič ali malo denarja, navadno zaradi
nesposobnosti, ali biti nesposoben, nespreten v
čem sploh
‣ Folk, ki nima za burek, bo za par evrčkov
pripravljen storiti marsikaj.
‣ Nimajo za burek in bojo itak popušili na celi črti.

množina

budale
budal
DAJALNIK: budalam
TOŽILNIK: budale
MESTNIK: pri budalah
ORODNIK: z budalami
pogovorno, slabšalno omejen, neumen človek
‣ navadna, največja, totalna budala
‣ Kakšna budala!
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

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

burkini
RODILNIK: burkinija
DAJALNIK: burkiniju
TOŽILNIK: burkini
MESTNIK: pri burkiniju
ORODNIK: z burkinijem
IMENOVALNIK:

búlgur [búlgur] samostalnik moškega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina

dvojina

bulgur
RODILNIK: bulgurja
DAJALNIK: bulgurju
TOŽILNIK: bulgur
MESTNIK: pri bulgurju
ORODNIK: z bulgurjem
IMENOVALNIK:

burkinija
burkinijev
DAJALNIK: burkinijema
TOŽILNIK: burkinija
MESTNIK: pri burkinijih
ORODNIK: z burkinijema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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camu camu
RODILNIK: camu camuja
DAJALNIK: camu camuju
TOŽILNIK: camu camu
MESTNIK: pri camu camuju
ORODNIK: s camu camujem

množina

IMENOVALNIK:

burkiniji
burkinijev
DAJALNIK: burkinijem
TOŽILNIK: burkinije
MESTNIK: pri burkinijih
ORODNIK: z burkiniji
ženska kopalna obleka, ki pokriva vse telo razen
obraza, dlani in stopal
‣ Francosko sodišče je začasno odpravilo prepoved
burkinijev.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

camu camuja
RODILNIK: camu camujev
DAJALNIK: camu camujema
TOŽILNIK: camu camuja
MESTNIK: pri camu camujih
ORODNIK: s camu camujema
IMENOVALNIK:

cájteng [cájtenk] samostalnik moškega spola (ȃ)

množina

OBLIKE
ednina

camu camuji
camu camujev
DAJALNIK: camu camujem
TOŽILNIK: camu camuje
MESTNIK: pri camu camujih
ORODNIK: s camu camuji
brusnici podoben plod grmičaste pragozdne
rastline z visoko vsebnostjo vitamina C, po izvoru iz
Peruja
‣ Po nekaterih podatkih naj bi camu camu vseboval
kar 30-krat več vitamina C kot pomaranče.
IMENOVALNIK:

cajteng
cajtenga
DAJALNIK: cajtengu
TOŽILNIK: cajteng
MESTNIK: pri cajtengu
ORODNIK: s cajtengom

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

cajtenga
cajtengov
DAJALNIK: cajtengoma
TOŽILNIK: cajtenga
MESTNIK: pri cajtengih
ORODNIK: s cajtengoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

certifikacíjski [certifikacíjski], [certifikácijski]
pridevnik (ȋ; á)

množina

OBLIKE

cajtengi
RODILNIK: cajtengov
DAJALNIK: cajtengom
TOŽILNIK: cajtenge
MESTNIK: pri cajtengih
ORODNIK: s cajtengi
pogovorno časopis
‣ brati cajteng
‣ O tem je v cajtengu že večkrat tekla beseda.
IMENOVALNIK:

moški spol
ednina

certifikacijski
RODILNIK: certifikacijskega
DAJALNIK: certifikacijskemu
TOŽILNIK: certifikacijski
TOŽILNIK (živo): certifikacijskega
MESTNIK: pri certifikacijskem
ORODNIK: s certifikacijskim
IMENOVALNIK:

dvojina

cájtenge [cájtenge] samostalnik ženskega spola (ȃ)

certifikacijska
certifikacijskih
DAJALNIK: certifikacijskima
TOŽILNIK: certifikacijska
MESTNIK: pri certifikacijskih
ORODNIK: s certifikacijskima
IMENOVALNIK:

OBLIKE
množina

RODILNIK:

cajtenge
cajteng
DAJALNIK: cajtengam
TOŽILNIK: cajtenge
MESTNIK: pri cajtengah
ORODNIK: s cajtengami
pogovorno časopis
‣ brati cajtenge
‣ Zagrozil jim je, da jih bo dal v cajtenge.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

certifikacijski
certifikacijskih
DAJALNIK: certifikacijskim
TOŽILNIK: certifikacijske
MESTNIK: pri certifikacijskih
ORODNIK: s certifikacijskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

camu camu [kamú kamú] samostalnik moškega spola
(ȗ, ȗ)

ženski spol
ednina

certifikacijska
certifikacijske

IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

RODILNIK:
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certifikacijski
TOŽILNIK: certifikacijsko
MESTNIK: pri certifikacijski
ORODNIK: s certifikacijsko

cestnohitrostnega
DAJALNIK: cestnohitrostnemu
TOŽILNIK: cestnohitrostni
TOŽILNIK (živo): cestnohitrostnega
MESTNIK: pri cestnohitrostnem
ORODNIK: s cestnohitrostnim

DAJALNIK:

RODILNIK:

dvojina

certifikacijski
certifikacijskih
DAJALNIK: certifikacijskima
TOŽILNIK: certifikacijski
MESTNIK: pri certifikacijskih
ORODNIK: s certifikacijskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

cestnohitrostna
RODILNIK: cestnohitrostnih
DAJALNIK: cestnohitrostnima
TOŽILNIK: cestnohitrostna
MESTNIK: pri cestnohitrostnih
ORODNIK: s cestnohitrostnima
IMENOVALNIK:

množina

certifikacijske
certifikacijskih
DAJALNIK: certifikacijskim
TOŽILNIK: certifikacijske
MESTNIK: pri certifikacijskih
ORODNIK: s certifikacijskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

cestnohitrostni
cestnohitrostnih
DAJALNIK: cestnohitrostnim
TOŽILNIK: cestnohitrostne
MESTNIK: pri cestnohitrostnih
ORODNIK: s cestnohitrostnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

certifikacijsko
certifikacijskega
DAJALNIK: certifikacijskemu
TOŽILNIK: certifikacijsko
MESTNIK: pri certifikacijskem
ORODNIK: s certifikacijskim

ženski spol

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ednina

cestnohitrostna
RODILNIK: cestnohitrostne
DAJALNIK: cestnohitrostni
TOŽILNIK: cestnohitrostno
MESTNIK: pri cestnohitrostni
ORODNIK: s cestnohitrostno
IMENOVALNIK:

dvojina

certifikacijski
certifikacijskih
DAJALNIK: certifikacijskima
TOŽILNIK: certifikacijski
MESTNIK: pri certifikacijskih
ORODNIK: s certifikacijskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

cestnohitrostni
cestnohitrostnih
DAJALNIK: cestnohitrostnima
TOŽILNIK: cestnohitrostni
MESTNIK: pri cestnohitrostnih
ORODNIK: s cestnohitrostnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

certifikacijska
certifikacijskih
DAJALNIK: certifikacijskim
TOŽILNIK: certifikacijska
MESTNIK: pri certifikacijskih
ORODNIK: s certifikacijskimi
1. ki je v zvezi s certifikacijo, strokovnim
postopkom, s katerim se pisno zagotovi, da je
ocenjeni izdelek ali dejavnost v skladu z določenimi
predpisi in standardi
‣ certifikacijski postopek
‣ certifikacijska presoja
1a) ki opravlja, izvaja certifikacijo
‣ certifikacijski organi
‣ certifikacijska hiša, organizacija
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

cestnohitrostne
cestnohitrostnih
DAJALNIK: cestnohitrostnim
TOŽILNIK: cestnohitrostne
MESTNIK: pri cestnohitrostnih
ORODNIK: s cestnohitrostnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

cestnohitrostno
RODILNIK: cestnohitrostnega
DAJALNIK: cestnohitrostnemu
TOŽILNIK: cestnohitrostno
MESTNIK: pri cestnohitrostnem
ORODNIK: s cestnohitrostnim
IMENOVALNIK:

dvojina

céstnohitróstni [céstnohitróstni] pridevnik (-)

cestnohitrostni
cestnohitrostnih
DAJALNIK: cestnohitrostnima
TOŽILNIK: cestnohitrostni
MESTNIK: pri cestnohitrostnih
IMENOVALNIK:

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

cestnohitrostni
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ORODNIK:

s cestnohitrostnima

‣ Čajote pripravimo enako kakor kumarice ali buče:
dobre so za omake in zelenjavne juhe, prav tako jih
cvremo, pečemo ali opečemo na žaru.

množina

cestnohitrostna
cestnohitrostnih
DAJALNIK: cestnohitrostnim
TOŽILNIK: cestnohitrostna
MESTNIK: pri cestnohitrostnih
ORODNIK: s cestnohitrostnimi
1. ki je v zvezi s tekmovalno cestno vožnjo vozil po
vnaprej pripravljeni krožni progi
‣ cestnohitrostni avtomobilizem
‣ cestnohitrostni motociklizem
1a) ki tekmuje v taki vožnji
‣ cestnohitrostni dirkač
‣ cestnohitrostni motociklist, motorist
1b) na katerem se tekmuje v taki vožnji
‣ cestnohitrostne dirke
‣ cestnohitrostna preizkušnja
‣ cestnohitrostno prvenstvo
2. ki je namenjen za umirjanje hitrosti vožnje, zlasti
v naseljih
‣ cestnohitrostne grbine
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

čipôvje [čipôje] samostalnik srednjega spola (ȏ)
OBLIKE
ednina

čipovje
RODILNIK: čipovja
DAJALNIK: čipovju
TOŽILNIK: čipovje
MESTNIK: pri čipovju
ORODNIK: s čipovjem
IMENOVALNIK:

dvojina

čipovji
čipovij
DAJALNIK: čipovjema
TOŽILNIK: čipovji
MESTNIK: pri čipovjih
ORODNIK: s čipovjema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

čipovja
čipovij
DAJALNIK: čipovjem
TOŽILNIK: čipovja
MESTNIK: pri čipovjih
ORODNIK: s čipovji
iz računalniškega žargona skupek čipov, zlasti kot del
računalniške komponente ali elektronske naprave
‣ zmogljivo čipovje
‣ kartica, plošča s čipovjem
‣ Novo čipovje se lahko pohvali z nizko porabo
električne energije.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

čajóta [čajóta] samostalnik ženskega spola ()
OBLIKE
ednina

čajota
čajote
DAJALNIK: čajoti
TOŽILNIK: čajoto
MESTNIK: pri čajoti
ORODNIK: s čajoto
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

čajoti
čajot
DAJALNIK: čajotama
TOŽILNIK: čajoti
MESTNIK: pri čajotah
ORODNIK: s čajotama
IMENOVALNIK:

SBZ-SKLOP

RODILNIK:

vezno čipovje iz računalniškega žargona

skupek čipov, ki omogoča pretok podatkov med
računalniškimi komponentami ali njihovimi deli,
zlasti na osnovni plošči

množina

čôravSSKJ2 [čôra], [čóra] pridevnik (ō, )

čajote
RODILNIK: čajot
DAJALNIK: čajotam
TOŽILNIK: čajote
MESTNIK: pri čajotah
ORODNIK: s čajotami
1. iz botanike buči sorodna tropska rastlina s
plezajočim steblom in užitnimi bodečimi ali
nagrbančenimi plodovi v obliki hruške; Sechium
edule
‣ gojiti, posaditi, saditi čajoto
‣ Čajota ima rada dobro gnojeno zemljo in redno,
vendar ne preobilno zalivanje.
1a) plod te rastline
IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

čorav
IMENOVALNIK (določno): čoravi
RODILNIK: čoravega
DAJALNIK: čoravemu
TOŽILNIK (nedoločno): čorav
TOŽILNIK (določno): čoravi
TOŽILNIK (živo): čoravega
MESTNIK: pri čoravem
ORODNIK: s čoravim
IMENOVALNIK (nedoločno):

dvojina

čorava
čoravih

IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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čoravima
TOŽILNIK: čorava
MESTNIK: pri čoravih
ORODNIK: s čoravima

1. pogovorno, slabšalno ki ni sposoben dojeti česa
očitnega
‣ Izpadla je čorava, kot da ne bi opazila razlike med
enim in drugim.
‣ Moraš biti pa res čorav, da ne dojameš, da jim ne
gre za denar.
2. pogovorno, slabšalno ki ne ugaja, ne ustreza
pričakovanjem, zlasti glede kakovosti
‣ čorava glasba
‣ čorave reklame
‣ čorava predavanja

DAJALNIK:

množina

čoravi
čoravih
DAJALNIK: čoravim
TOŽILNIK: čorave
MESTNIK: pri čoravih
ORODNIK: s čoravimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

črvínaSSKJ2 [čərvína] samostalnik ženskega spola (í)

čorava
RODILNIK: čorave
DAJALNIK: čoravi
TOŽILNIK: čoravo
MESTNIK: pri čoravi
ORODNIK: s čoravo
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

črvina
RODILNIK: črvine
DAJALNIK: črvini
TOŽILNIK: črvino
MESTNIK: pri črvini
ORODNIK: s črvino
IMENOVALNIK:

dvojina

čoravi
čoravih
DAJALNIK: čoravima
TOŽILNIK: čoravi
MESTNIK: pri čoravih
ORODNIK: s čoravima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

črvini
črvin
DAJALNIK: črvinama
TOŽILNIK: črvini
MESTNIK: pri črvinah
ORODNIK: s črvinama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

čorave
čoravih
DAJALNIK: čoravim
TOŽILNIK: čorave
MESTNIK: pri čoravih
ORODNIK: s čoravimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

črvine
črvin
DAJALNIK: črvinam
TOŽILNIK: črvine
MESTNIK: pri črvinah
ORODNIK: s črvinami
1. iz astronomije hipotetična povezava med dvema
točkama v prostor-času zaradi sesedle materije
‣ vesoljska črvina
‣ V določenih okoliščinah bi bilo možno potovati od
ene točke v prostoru do druge in se vrniti skozi
črvino v nekoliko zgodnejši čas.
2. ekspresivno predor
‣ Švicarji so svoje mogočne Alpe že zelo zgodaj
prepredli z majhnimi črvinami, ki jih povezujejo z
Italijo na jugu in Nemčijo na severu.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

čoravo
RODILNIK: čoravega
DAJALNIK: čoravemu
TOŽILNIK: čoravo
MESTNIK: pri čoravem
ORODNIK: s čoravim
IMENOVALNIK:

dvojina

čoravi
čoravih
DAJALNIK: čoravima
TOŽILNIK: čoravi
MESTNIK: pri čoravih
ORODNIK: s čoravima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dáhSSKJ2 [dáh], [dàh] samostalnik moškega spola (ȃ; ȁ)
OBLIKE
ednina

množina

čorava
čoravih
DAJALNIK: čoravim
TOŽILNIK: čorava
MESTNIK: pri čoravih
ORODNIK: s čoravimi
IMENOVALNIK:

dah
RODILNIK: daha
DAJALNIK: dahu
TOŽILNIK: dah
MESTNIK: pri dahu
ORODNIK: z dahom
IMENOVALNIK:

RODILNIK:
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dvojina
IMENOVALNIK:

depozitárni [depozitárni] pridevnik (ȃ)

RODILNIK:

daha
dahov
DAJALNIK: dahoma
TOŽILNIK: daha
MESTNIK: pri dahih
ORODNIK: z dahoma

OBLIKE

moški spol
ednina

depozitarni
depozitarnega
DAJALNIK: depozitarnemu
TOŽILNIK: depozitarni
TOŽILNIK (živo): depozitarnega
MESTNIK: pri depozitarnem
ORODNIK: z depozitarnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

dahi
dahov
DAJALNIK: dahom
TOŽILNIK: dahe
MESTNIK: pri dahih
ORODNIK: z dahi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

depozitarna
RODILNIK: depozitarnih
DAJALNIK: depozitarnima
TOŽILNIK: depozitarna
MESTNIK: pri depozitarnih
ORODNIK: z depozitarnima
IMENOVALNIK:

SBZ-SKLOP
potapljanje na dah iz športa

potapljanje, pri katerem se potapljač potaplja z
zadrževanjem diha, brez dihalnega aparata; apneja,
potapljanje na vdih, prosto potapljanje
‣ ukvarjati se s potapljanjem na dah
‣ rekord v potapljanju na dah
‣ Pri globinskem potapljanju na dah se je treba z
enim vdihom potopiti čim globlje.

množina

depozitarni
depozitarnih
DAJALNIK: depozitarnim
TOŽILNIK: depozitarne
MESTNIK: pri depozitarnih
ORODNIK: z depozitarnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

degú [degú] samostalnik moškega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina

ženski spol
ednina

degu
RODILNIK: deguja
DAJALNIK: deguju
TOŽILNIK: deguja
MESTNIK: pri deguju
ORODNIK: z degujem
IMENOVALNIK:

depozitarna
RODILNIK: depozitarne
DAJALNIK: depozitarni
TOŽILNIK: depozitarno
MESTNIK: pri depozitarni
ORODNIK: z depozitarno
IMENOVALNIK:

dvojina

dvojina

deguja
RODILNIK: degujev
DAJALNIK: degujema
TOŽILNIK: deguja
MESTNIK: pri degujih
ORODNIK: z degujema
IMENOVALNIK:

depozitarni
RODILNIK: depozitarnih
DAJALNIK: depozitarnima
TOŽILNIK: depozitarni
MESTNIK: pri depozitarnih
ORODNIK: z depozitarnima
IMENOVALNIK:

množina

množina

deguji
RODILNIK: degujev
DAJALNIK: degujem
TOŽILNIK: deguje
MESTNIK: pri degujih
ORODNIK: z deguji
iz zoologije hrčku ali manjši veverici podoben
južnoameriški glodalec z dolgim tankim repom, po
izvoru iz osrednjega Čila; Octodon degus
‣ Spustite deguja iz kletke in pustite, da se vam sam
približa in vas spozna.
‣ Po mnenju nekaterih so deguji nagnjeni k hitri
debelosti, zaradi česar jim je najbolje dajati hrano z
malo maščobami.
IMENOVALNIK:

depozitarne
depozitarnih
DAJALNIK: depozitarnim
TOŽILNIK: depozitarne
MESTNIK: pri depozitarnih
ORODNIK: z depozitarnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

depozitarno
RODILNIK: depozitarnega
DAJALNIK: depozitarnemu
TOŽILNIK: depozitarno
MESTNIK: pri depozitarnem
ORODNIK: z depozitarnim
IMENOVALNIK:
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dihalki
TOŽILNIK: dihalko
MESTNIK: pri dihalki
ORODNIK: z dihalko

dvojina

DAJALNIK:

depozitarni
depozitarnih
DAJALNIK: depozitarnima
TOŽILNIK: depozitarni
MESTNIK: pri depozitarnih
ORODNIK: z depozitarnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

dihalki
dihalk
DAJALNIK: dihalkama
TOŽILNIK: dihalki
MESTNIK: pri dihalkah
ORODNIK: z dihalkama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

depozitarna
depozitarnih
DAJALNIK: depozitarnim
TOŽILNIK: depozitarna
MESTNIK: pri depozitarnih
ORODNIK: z depozitarnimi
1. ki je v zvezi s hrambo, zlasti vrednostnih
papirjev, dragocenosti
‣ depozitarna pogodba
‣ depozitarno potrdilo
1a) ki ima kaj v hrambi, zlasti vrednostne papirje,
dragocenosti
‣ depozitarna agencija, banka, knjižnica
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

dihalke
dihalk
DAJALNIK: dihalkam
TOŽILNIK: dihalke
MESTNIK: pri dihalkah
ORODNIK: z dihalkami
plastična ali gumijasta cevka, namenjena dihanju
med potapljanjem z masko; šnorkel
‣ potapljanje z dihalko
‣ maska in dihalka
‣ Z dihalko lahko potapljač priplava na kraj potopa
in se od tam vrne, ne da bi uporabljal zrak iz
dihalnega aparata.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

desétváljnik [desétváljnik] samostalnik moškega spola
(-ȃ)
OBLIKE
ednina

dirkáčina [dirkáčina] samostalnik ženskega spola (ā)

desetvaljnik
RODILNIK: desetvaljnika
DAJALNIK: desetvaljniku
TOŽILNIK: desetvaljnik
MESTNIK: pri desetvaljniku
ORODNIK: z desetvaljnikom
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

dirkačina
RODILNIK: dirkačine
DAJALNIK: dirkačini
TOŽILNIK: dirkačino
MESTNIK: pri dirkačini
ORODNIK: z dirkačino
IMENOVALNIK:

dvojina

desetvaljnika
RODILNIK: desetvaljnikov
DAJALNIK: desetvaljnikoma
TOŽILNIK: desetvaljnika
MESTNIK: pri desetvaljnikih
ORODNIK: z desetvaljnikoma
IMENOVALNIK:

dvojina

dirkačini
dirkačin
DAJALNIK: dirkačinama
TOŽILNIK: dirkačini
MESTNIK: pri dirkačinah
ORODNIK: z dirkačinama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

desetvaljniki
RODILNIK: desetvaljnikov
DAJALNIK: desetvaljnikom
TOŽILNIK: desetvaljnike
MESTNIK: pri desetvaljnikih
ORODNIK: z desetvaljniki
motor, ki ima deset valjev
‣ bencinski, dizelski desetvaljnik
‣ petlitrski desetvaljnik
IMENOVALNIK:

dihálka

SSKJ2

množina

dirkačine
dirkačin
DAJALNIK: dirkačinam
TOŽILNIK: dirkačine
MESTNIK: pri dirkačinah
ORODNIK: z dirkačinami
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

zlasti v publicističnih besedilih s področja računalništva

računalniška igra, za katero je značilna akcija,
dinamično, vznemirljivo vodenje vozila po različnih
terenih
‣ arkadna dirkačina
‣ Za dirkačino sta najbolj pomembna nadzor in
obnašanje avtomobila.

[dihálka] samostalnik ženskega spola (ȃ)

OBLIKE
ednina

dihalka
dihalke

IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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dismorfofobiji
TOŽILNIK: dismorfofobijo
MESTNIK: pri dismorfofobiji
ORODNIK: z dismorfofobijo
DAJALNIK:

disidènt

SSKJ2

[disidènt] samostalnik moškega spola (ȅ)

OBLIKE
ednina

disident
disidenta
DAJALNIK: disidentu
TOŽILNIK: disidenta
MESTNIK: pri disidentu
ORODNIK: z disidentom
IMENOVALNIK:

dvojina

dismorfofobiji
dismorfofobij
DAJALNIK: dismorfofobijama
TOŽILNIK: dismorfofobiji
MESTNIK: pri dismorfofobijah
ORODNIK: z dismorfofobijama

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

disidenta
disidentov
DAJALNIK: disidentoma
TOŽILNIK: disidenta
MESTNIK: pri disidentih
ORODNIK: z disidentoma
IMENOVALNIK:

množina

dismorfofobije
dismorfofobij
DAJALNIK: dismorfofobijam
TOŽILNIK: dismorfofobije
MESTNIK: pri dismorfofobijah
ORODNIK: z dismorfofobijami
iz psihologije duševna motnja, pri kateri človek svoje
telo vidi kot grdo, iznakaženo in si bolestno želi
popravkov z lepotnimi operacijami
‣ Kadar vidimo, da je nekdo prišel v stanje
dismorfofobije, da svojega telesa ne zaznava več
pravilno, takrat vemo, da operacije ne smemo
izvajati.

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

disidenti
disidentov
DAJALNIK: disidentom
TOŽILNIK: disidente
MESTNIK: pri disidentih
ORODNIK: z disidenti
kdor nasprotuje uradni, prevladujoči ideologiji,
zlasti v totalitarnih režimih
‣ Kot sin znamenitega političnega disidenta je na
lastni koži izkusil trdo režimsko roko.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dolgoróčno [dogoróčno] prislov ()
z vključevanjem, upoštevanjem, predvidevanjem
daljšega časovnega obdobja
‣ dolgoročno načrtovati, ohraniti, prispevati,
zagotavljati
‣ dolgoročno preživeti, škodovati, vplivati

disidêntstvo [disidêntstvo] samostalnik srednjega spola
(ē)
OBLIKE
ednina

disidentstvo
disidentstva
DAJALNIK: disidentstvu
TOŽILNIK: disidentstvo
MESTNIK: pri disidentstvu
ORODNIK: z disidentstvom
1. dejstvo, pojav, da kdo nasprotuje uradni,
prevladujoči ideologiji, zlasti v totalitarnih režimih
‣ zatirati politično disidentstvo
‣ antikomunistično, intelektualno, pisateljsko
disidentstvo
2. ljudje, ki nasprotujejo uradni, prevladujoči
ideologiji, zlasti v totalitarnih režimih
‣ Predsednik je dejal, da se bo oblast obdržala,
četudi za ceno uničenja celotnega disidentstva.
IMENOVALNIK:

dopústSSKJ2 [dopúst] samostalnik moškega spola (ȗ)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina

dopust
dopusta
DAJALNIK: dopustu
TOŽILNIK: dopust
MESTNIK: pri dopustu
ORODNIK: z dopustom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

dopusta
dopustov
DAJALNIK: dopustoma
TOŽILNIK: dopusta
MESTNIK: pri dopustih
ORODNIK: z dopustoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dismorfofobíja [dismorfofobíja] samostalnik ženskega
spola (ȋ)

množina

dopusti
dopustov
DAJALNIK: dopustom
TOŽILNIK: dopuste
MESTNIK: pri dopustih
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE
ednina

dismorfofobija
RODILNIK: dismorfofobije
IMENOVALNIK:
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ORODNIK:

z dopusti

z dulami
ženska, ki porodnici nudi podporo, čustveno oporo,
pomoč sploh
‣ porodna doula
‣ Za porodno in poporodno podporo imate možnost
uporabiti nego doule.
ORODNIK:

SBZ-SKLOP
dopust za nego in varstvo otroka iz uprave

dopust, namenjen staršem za nego in varstvo
otroka po izteku porodniškega dopusta
‣ izraba, koriščenje, podaljšanje dopusta za nego in
varstvo otroka

dražílnik [dražílnik] samostalnik moškega spola (ȋ)

posvojiteljski dopust iz uprave

OBLIKE
ednina

dopust, namenjen posvojiteljem za krepitev
odnosa s posvojenci
‣ pravica do posvojiteljskega dopusta

dražilnik
dražilnika
DAJALNIK: dražilniku
TOŽILNIK: dražilnik
MESTNIK: pri dražilniku
ORODNIK: z dražilnikom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

doula dula [dúla] samostalnik ženskega spola (ū)
OBLIKE
ednina

doula
doule
DAJALNIK: douli
TOŽILNIK: doulo
MESTNIK: pri douli
ORODNIK: z doulo
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

dražilnika
RODILNIK: dražilnikov
DAJALNIK: dražilnikoma
TOŽILNIK: dražilnika
MESTNIK: pri dražilnikih
ORODNIK: z dražilnikoma
IMENOVALNIK:

dvojina

douli
RODILNIK: doul
DAJALNIK: doulama
TOŽILNIK: douli
MESTNIK: pri doulah
ORODNIK: z doulama
IMENOVALNIK:

množina

dražilniki
dražilnikov
DAJALNIK: dražilnikom
TOŽILNIK: dražilnike
MESTNIK: pri dražilnikih
ORODNIK: z dražilniki
oglas za promocijo prihajajočega izdelka, igre, filma
v obliki kratkega filma z udarnimi, privlačnimi
prizori; teaser
‣ Podjetje je na splet poslalo dražilnik, v katerem
predstavljajo štiri prihajajoče tablice.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

doule
doul
DAJALNIK: doulam
TOŽILNIK: doule
MESTNIK: pri doulah
ORODNIK: z doulami
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ednina

drêd dread [drêt] samostalnik moškega spola (ȇ)

dula
RODILNIK: dule
DAJALNIK: duli
TOŽILNIK: dulo
MESTNIK: pri duli
ORODNIK: z dulo
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

dred
RODILNIK: dreda
DAJALNIK: dredu
TOŽILNIK: dred
MESTNIK: pri dredu
ORODNIK: z dredom
IMENOVALNIK:

dvojina

duli
dul
DAJALNIK: dulama
TOŽILNIK: duli
MESTNIK: pri dulah
ORODNIK: z dulama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

dreda
dredov
DAJALNIK: dredoma
TOŽILNIK: dreda
MESTNIK: pri dredih
ORODNIK: z dredoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

dule
RODILNIK: dul
DAJALNIK: dulam
TOŽILNIK: dule
MESTNIK: pri dulah
IMENOVALNIK:

množina

dredi
dredov

IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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dredom
TOŽILNIK: drede
MESTNIK: pri dredih
ORODNIK: z dredi

iz avtomobilizma vožnja, navadno z uporabo ročne

DAJALNIK:

zavore, pri čemer zadnji del avtomobila
nadzorovano drsi; drsenje avtomobila
‣ tehnike driftanja
‣ prvenstvo, tekmovanje v driftanju

ednina

dread
dreada
DAJALNIK: dreadu
TOŽILNIK: dread
MESTNIK: pri dreadu
ORODNIK: z dreadom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dríftati [dríftati] nedovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: driftam
DRUGA: driftaš
TRETJA: drifta
dvojina
PRVA: driftava
DRUGA: driftata
TRETJA: driftata
množina
PRVA: driftamo
DRUGA: driftate
TRETJA: driftajo
DELEŽNIK NA -L: driftal

dvojina

dreada
dreadov
DAJALNIK: dreadoma
TOŽILNIK: dreada
MESTNIK: pri dreadih
ORODNIK: z dreadoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

dreadi
RODILNIK: dreadov
DAJALNIK: dreadom
TOŽILNIK: dreade
MESTNIK: pri dreadih
ORODNIK: z dreadi
navadno v množini lasje, prepleteni, zlepljeni v
podolgovat zvitek, podoben kiti
‣ fant z dredi
‣ Postrigel si je svoje dolge drede.
IMENOVALNIK:

driftala driftalo

iz avtomobilizma voziti, navadno z uporabo ročne

zavore, pri čemer zadnji del avtomobila
nadzorovano drsi
‣ driftati na posebnih stezah
‣ driftati po spolzki podlagi
drón [drón] samostalnik moškega spola ()
OBLIKE
ednina

dríftanje [dríftanje] samostalnik srednjega spola (ȋ)

dron
drona
DAJALNIK: dronu
TOŽILNIK: dron
MESTNIK: pri dronu
ORODNIK: z dronom
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

RODILNIK:

driftanje
driftanja
DAJALNIK: driftanju
TOŽILNIK: driftanje
MESTNIK: pri driftanju
ORODNIK: z driftanjem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

drona
dronov
DAJALNIK: dronoma
TOŽILNIK: drona
MESTNIK: pri dronih
ORODNIK: z dronoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

driftanji
driftanj
DAJALNIK: driftanjema
TOŽILNIK: driftanji
MESTNIK: pri driftanjih
ORODNIK: z driftanjema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

droni
RODILNIK: dronov
DAJALNIK: dronom
TOŽILNIK: drone
MESTNIK: pri dronih
ORODNIK: z droni
1. daljinsko upravljana leteča priprava za vojaške
namene, podobna manjšemu letalu ali
helikopterju
IMENOVALNIK:

množina

driftanja
driftanj
DAJALNIK: driftanjem
TOŽILNIK: driftanja
MESTNIK: pri driftanjih
ORODNIK: z driftanji
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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‣ Droni so opremljeni s sofisticirano tehnologijo
leteli nad bojiščem in ga snemali ter podatke o
položaju enot in posameznikov pošiljali poveljstvu.
1a) taka priprava za spremljanje gibanja, snemanje
‣ Dron ima videokamero, obrača se za 360º, ima
LED luči in daljinsko upravljanje.

durianom
TOŽILNIK: duriane
MESTNIK: pri durianih
ORODNIK: z duriani
1. iz botanike drevo z velikimi plodovi močnega vonja
in okusa z bodečim ovojem, po izvoru iz
jugovzhodne Azije; Durio zibethinus
‣ Les duriana uporabljajo za vzdrževanje ognjišča,
saj ne gori v plamenih, temveč zelo dolgo tli.
1a) plod tega drevesa
‣ uživanje duriana
‣ Močan vonj že od daleč izdaja stojnico z velikimi
bodičastimi sadeži, duriani.
DAJALNIK:

drúgoobtóženi [drúgooptóženi] samostalnik moškega
spola (ū-)
OBLIKE
ednina

drugoobtoženi
drugoobtoženega
DAJALNIK: drugoobtoženemu
TOŽILNIK: drugoobtoženega
MESTNIK: pri drugoobtoženem
ORODNIK: z drugoobtoženim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvókanálni [dvókanálni] pridevnik (-ȃ)
OBLIKE

moški spol

dvojina

ednina

drugoobtožena
RODILNIK: drugoobtoženih
DAJALNIK: drugoobtoženima
TOŽILNIK: drugoobtožena
MESTNIK: pri drugoobtoženih
ORODNIK: z drugoobtoženima
IMENOVALNIK:

dvokanalni
RODILNIK: dvokanalnega
DAJALNIK: dvokanalnemu
TOŽILNIK: dvokanalni
TOŽILNIK (živo): dvokanalnega
MESTNIK: pri dvokanalnem
ORODNIK: z dvokanalnim
IMENOVALNIK:

množina

drugoobtoženi
drugoobtoženih
DAJALNIK: drugoobtoženim
TOŽILNIK: drugoobtožene
MESTNIK: pri drugoobtoženih
ORODNIK: z drugoobtoženimi
iz prava kdor je glede na svojo vlogo pri kaznivem
dejanju v obtožnici na drugem mestu
‣ drugoobtoženi XY
‣ odvetnik drugoobtoženega
‣ zagovor, zaslišanje drugoobtoženega
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

dvokanalna
dvokanalnih
DAJALNIK: dvokanalnima
TOŽILNIK: dvokanalna
MESTNIK: pri dvokanalnih
ORODNIK: z dvokanalnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

dvokanalni
RODILNIK: dvokanalnih
DAJALNIK: dvokanalnim
TOŽILNIK: dvokanalne
MESTNIK: pri dvokanalnih
ORODNIK: z dvokanalnimi
IMENOVALNIK:

dúrian [dúrijan] samostalnik moškega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina

ženski spol

durian
RODILNIK: duriana
DAJALNIK: durianu
TOŽILNIK: durian
MESTNIK: pri durianu
ORODNIK: z durianom
IMENOVALNIK:

ednina

dvokanalna
dvokanalne
DAJALNIK: dvokanalni
TOŽILNIK: dvokanalno
MESTNIK: pri dvokanalni
ORODNIK: z dvokanalno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

duriana
RODILNIK: durianov
DAJALNIK: durianoma
TOŽILNIK: duriana
MESTNIK: pri durianih
ORODNIK: z durianoma
IMENOVALNIK:

dvojina

dvokanalni
dvokanalnih
DAJALNIK: dvokanalnima
TOŽILNIK: dvokanalni
MESTNIK: pri dvokanalnih
ORODNIK: z dvokanalnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

duriani
durianov

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:
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dvokanalne

dvokanalnih
DAJALNIK: dvokanalnim
TOŽILNIK: dvokanalne
MESTNIK: pri dvokanalnih
ORODNIK: z dvokanalnimi

džabe
TOŽILNIK: džabe
MESTNIK: pri džabe
ORODNIK: z džabe

RODILNIK:

DAJALNIK:

ženski spol

srednji spol

ednina

džabe
džabe
DAJALNIK: džabe
TOŽILNIK: džabe
MESTNIK: pri džabe
ORODNIK: z džabe

ednina

IMENOVALNIK:

dvokanalno
RODILNIK: dvokanalnega
DAJALNIK: dvokanalnemu
TOŽILNIK: dvokanalno
MESTNIK: pri dvokanalnem
ORODNIK: z dvokanalnim
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

dvojina

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

dvojina

IMENOVALNIK:

dvokanalni
dvokanalnih
DAJALNIK: dvokanalnima
TOŽILNIK: dvokanalni
MESTNIK: pri dvokanalnih
ORODNIK: z dvokanalnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

džabe
džabe
DAJALNIK: džabe
TOŽILNIK: džabe
MESTNIK: pri džabe
ORODNIK: z džabe

množina

IMENOVALNIK:

dvokanalna
RODILNIK: dvokanalnih
DAJALNIK: dvokanalnim
TOŽILNIK: dvokanalna
MESTNIK: pri dvokanalnih
ORODNIK: z dvokanalnimi
1. iz elektrotehnike ki ima dva kanala, zlasti za prenos
podatkov, električnih signalov
‣ dvokanalni krmilnik, ojačevalnik
‣ dvokanalni pomnilnik, vmesnik
1a) iz elektrotehnike ki temelji na dveh kanalih, zlasti
za prenos podatkov, električnih signalov
‣ dvokanalni dostop, priklop
‣ dvokanalno delovanje
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

srednji spol
ednina

džabe
RODILNIK: džabe
DAJALNIK: džabe
TOŽILNIK: džabe
MESTNIK: pri džabe
ORODNIK: z džabe
IMENOVALNIK:

dvojina

džabe
RODILNIK: džabe
DAJALNIK: džabe
TOŽILNIK: džabe
MESTNIK: pri džabe
ORODNIK: z džabe
IMENOVALNIK:

džábe [džábe] pridevnik (ā)
OBLIKE

moški spol
ednina

džabe
RODILNIK: džabe
DAJALNIK: džabe
TOŽILNIK: džabe
MESTNIK: pri džabe
ORODNIK: z džabe
IMENOVALNIK:

množina

džabe
džabe
DAJALNIK: džabe
TOŽILNIK: džabe
MESTNIK: pri džabe
ORODNIK: z džabe
1. slengovsko ki je zelo poceni, zastonj, brezplačen
‣ Karta je bila džabe.
2. slengovsko ki je zaman, nepotreben, odveč
‣ Volitve so itak džabe, le zapravljanje denarja
davkoplačevalcev.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

džabe
džabe
DAJALNIK: džabe
TOŽILNIK: džabe
MESTNIK: pri džabe
ORODNIK: z džabe
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

FRAZEOLOGIJA

džabe
RODILNIK: džabe
IMENOVALNIK:

za džabe slengovsko
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zastonj, zaman
‣ Jedli in pili so za džabe.
‣ Ne bo se sekiral za džabe.

množina

elektrohidravlični
elektrohidravličnih
DAJALNIK: elektrohidravličnim
TOŽILNIK: elektrohidravlične
MESTNIK: pri elektrohidravličnih
ORODNIK: z elektrohidravličnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

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

džihadist
RODILNIK: džihadista
DAJALNIK: džihadistu
TOŽILNIK: džihadista
MESTNIK: pri džihadistu
ORODNIK: z džihadistom

ženski spol

IMENOVALNIK:

ednina

elektrohidravlična
elektrohidravlične
DAJALNIK: elektrohidravlični
TOŽILNIK: elektrohidravlično
MESTNIK: pri elektrohidravlični
ORODNIK: z elektrohidravlično
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

džihadista
džihadistov
DAJALNIK: džihadistoma
TOŽILNIK: džihadista
MESTNIK: pri džihadistih
ORODNIK: z džihadistoma
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

elektrohidravlični
RODILNIK: elektrohidravličnih
DAJALNIK: elektrohidravličnima
TOŽILNIK: elektrohidravlični
MESTNIK: pri elektrohidravličnih
ORODNIK: z elektrohidravličnima
IMENOVALNIK:

množina

džihadisti
RODILNIK: džihadistov
DAJALNIK: džihadistom
TOŽILNIK: džihadiste
MESTNIK: pri džihadistih
ORODNIK: z džihadisti
kdor sodeluje v vojni, (terorističnih) napadih proti
tistim, ki po njegovem mnenju ne priznavajo
islama
‣ Džihadisti so nedvomno pokazali svoje stališče: z
napadi bodo nadaljevali ne glede na to, kdo je na
oblasti.
‣ Vladne sile se pripravljajo na še eno ofenzivo proti
islamskim skrajnežem, tokrat so tarča tuji džihadisti
in njihovi domači somišljeniki.
IMENOVALNIK:

množina

elektrohidravlične
elektrohidravličnih
DAJALNIK: elektrohidravličnim
TOŽILNIK: elektrohidravlične
MESTNIK: pri elektrohidravličnih
ORODNIK: z elektrohidravličnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

elektrohidravlično
RODILNIK: elektrohidravličnega
DAJALNIK: elektrohidravličnemu
TOŽILNIK: elektrohidravlično
MESTNIK: pri elektrohidravličnem
ORODNIK: z elektrohidravličnim
IMENOVALNIK:

dvojina

eléktrohidrávlični [eléktrohidrálični] pridevnik (á)

elektrohidravlični
RODILNIK: elektrohidravličnih
DAJALNIK: elektrohidravličnima
TOŽILNIK: elektrohidravlični
MESTNIK: pri elektrohidravličnih
ORODNIK: z elektrohidravličnima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

elektrohidravlični
elektrohidravličnega
DAJALNIK: elektrohidravličnemu
TOŽILNIK: elektrohidravlični
TOŽILNIK (živo): elektrohidravličnega
MESTNIK: pri elektrohidravličnem
ORODNIK: z elektrohidravličnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

elektrohidravlična
elektrohidravličnih
DAJALNIK: elektrohidravličnim
TOŽILNIK: elektrohidravlična
MESTNIK: pri elektrohidravličnih
ORODNIK: z elektrohidravličnimi
iz strojništva ki za delovanje uporablja električni tok s
hidravlično podporo
‣ elektrohidravlični menjalnik, volan
‣ elektrohidravlični sistem
‣ elektrohidravlične zavore
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

elektrohidravlična
elektrohidravličnih
DAJALNIK: elektrohidravličnima
TOŽILNIK: elektrohidravlična
MESTNIK: pri elektrohidravličnih
ORODNIK: z elektrohidravličnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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dvojina

elektrónski

SSKJ2

[elektrónski] pridevnik ()

elektronski
elektronskih
DAJALNIK: elektronskima
TOŽILNIK: elektronski
MESTNIK: pri elektronskih
ORODNIK: z elektronskima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

elektronski
elektronskega
DAJALNIK: elektronskemu
TOŽILNIK: elektronski
TOŽILNIK (živo): elektronskega
MESTNIK: pri elektronskem
ORODNIK: z elektronskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

elektronska
elektronskih
DAJALNIK: elektronskim
TOŽILNIK: elektronska
MESTNIK: pri elektronskih
ORODNIK: z elektronskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

elektronska
RODILNIK: elektronskih
DAJALNIK: elektronskima
TOŽILNIK: elektronska
MESTNIK: pri elektronskih
ORODNIK: z elektronskima
IMENOVALNIK:

SBZ-SKLOP
elektronska cigareta

priprava za kajenje z nikotinskim vložkom v
navadno kovinskem ohišju, ki proizvaja paro, ne pa
cigaretnega dima
‣ uporaba elektronske cigarete
‣ Ne zavračajo možnosti, da bi bila elektronska
cigareta lahko koristen pripomoček pri odvajanju
od kajenja, a je treba to najprej preizkusiti in
dokazati.

množina

elektronski
elektronskih
DAJALNIK: elektronskim
TOŽILNIK: elektronske
MESTNIK: pri elektronskih
ORODNIK: z elektronskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

elitístičen [elitístičən] pridevnik (í)

ženski spol

OBLIKE

ednina

moški spol

elektronska
RODILNIK: elektronske
DAJALNIK: elektronski
TOŽILNIK: elektronsko
MESTNIK: pri elektronski
ORODNIK: z elektronsko
IMENOVALNIK:

ednina

elitističen
elitistični
RODILNIK: elitističnega
DAJALNIK: elitističnemu
TOŽILNIK (nedoločno): elitističen
TOŽILNIK (določno): elitistični
TOŽILNIK (živo): elitističnega
MESTNIK: pri elitističnem
ORODNIK: z elitističnim
IMENOVALNIK (nedoločno):
IMENOVALNIK (določno):

dvojina

elektronski
RODILNIK: elektronskih
DAJALNIK: elektronskima
TOŽILNIK: elektronski
MESTNIK: pri elektronskih
ORODNIK: z elektronskima
IMENOVALNIK:

dvojina

elitistična
RODILNIK: elitističnih
DAJALNIK: elitističnima
TOŽILNIK: elitistična
MESTNIK: pri elitističnih
ORODNIK: z elitističnima
IMENOVALNIK:

množina

elektronske
elektronskih
DAJALNIK: elektronskim
TOŽILNIK: elektronske
MESTNIK: pri elektronskih
ORODNIK: z elektronskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

elitistični
elitističnih
DAJALNIK: elitističnim
TOŽILNIK: elitistične
MESTNIK: pri elitističnih
ORODNIK: z elitističnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

elektronsko
RODILNIK: elektronskega
DAJALNIK: elektronskemu
TOŽILNIK: elektronsko
MESTNIK: pri elektronskem
ORODNIK: z elektronskim
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:
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elitistična

elitistične
DAJALNIK: elitistični
TOŽILNIK: elitistično
MESTNIK: pri elitistični
ORODNIK: z elitistično

enovaljnika
DAJALNIK: enovaljniku
TOŽILNIK: enovaljnik
MESTNIK: pri enovaljniku
ORODNIK: z enovaljnikom

RODILNIK:

RODILNIK:

dvojina

dvojina

elitistični
RODILNIK: elitističnih
DAJALNIK: elitističnima
TOŽILNIK: elitistični
MESTNIK: pri elitističnih
ORODNIK: z elitističnima

enovaljnika
enovaljnikov
DAJALNIK: enovaljnikoma
TOŽILNIK: enovaljnika
MESTNIK: pri enovaljnikih
ORODNIK: z enovaljnikoma

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

množina

elitistične
RODILNIK: elitističnih
DAJALNIK: elitističnim
TOŽILNIK: elitistične
MESTNIK: pri elitističnih
ORODNIK: z elitističnimi

enovaljniki
RODILNIK: enovaljnikov
DAJALNIK: enovaljnikom
TOŽILNIK: enovaljnike
MESTNIK: pri enovaljnikih
ORODNIK: z enovaljniki
iz strojništva motor, ki ima en valj
‣ dvotaktni, štiritaktni enovaljnik
‣ vodno, zračno hlajen enovaljnik

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

elitistično
elitističnega
DAJALNIK: elitističnemu
TOŽILNIK: elitistično
MESTNIK: pri elitističnem
ORODNIK: z elitističnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ênoznáčenSSKJ2 [ênoznáčən] pridevnik (ē-ȃ)
OBLIKE

moški spol
ednina

enoznačen
IMENOVALNIK (določno): enoznačni
RODILNIK: enoznačnega
DAJALNIK: enoznačnemu
TOŽILNIK (nedoločno): enoznačen
TOŽILNIK (določno): enoznačni
TOŽILNIK (živo): enoznačnega
MESTNIK: pri enoznačnem
ORODNIK: z enoznačnim

dvojina

IMENOVALNIK (nedoločno):

elitistični
RODILNIK: elitističnih
DAJALNIK: elitističnima
TOŽILNIK: elitistični
MESTNIK: pri elitističnih
ORODNIK: z elitističnima
IMENOVALNIK:

množina

elitistična
RODILNIK: elitističnih
DAJALNIK: elitističnim
TOŽILNIK: elitistična
MESTNIK: pri elitističnih
ORODNIK: z elitističnimi
1. v kateri izstopa, ima prednost elita
‣ elitistična družba, politika
1a) ki je namenjen za elito, ga obvladuje elita
‣ elitistični klub
‣ elitistična kultura
‣ elitistična ustanova
1b) v katerem se kažejo nazori elite
‣ elitističen odnos, značaj
‣ elitistična miselnost
IMENOVALNIK:

dvojina

enoznačna
RODILNIK: enoznačnih
DAJALNIK: enoznačnima
TOŽILNIK: enoznačna
MESTNIK: pri enoznačnih
ORODNIK: z enoznačnima
IMENOVALNIK:

množina

enoznačni
enoznačnih
DAJALNIK: enoznačnim
TOŽILNIK: enoznačne
MESTNIK: pri enoznačnih
ORODNIK: z enoznačnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol

ênováljnik [ênováljnik] samostalnik moškega spola (ēȃ)

ednina

enoznačna
RODILNIK: enoznačne
DAJALNIK: enoznačni
TOŽILNIK: enoznačno
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

enovaljnik
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pri enoznačni
ORODNIK: z enoznačno

moški spol

MESTNIK:

ednina

epiduralni
epiduralnega
DAJALNIK: epiduralnemu
TOŽILNIK: epiduralni
TOŽILNIK (živo): epiduralnega
MESTNIK: pri epiduralnem
ORODNIK: z epiduralnim

dvojina

IMENOVALNIK:

enoznačni
RODILNIK: enoznačnih
DAJALNIK: enoznačnima
TOŽILNIK: enoznačni
MESTNIK: pri enoznačnih
ORODNIK: z enoznačnima
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

množina

dvojina

enoznačne
RODILNIK: enoznačnih
DAJALNIK: enoznačnim
TOŽILNIK: enoznačne
MESTNIK: pri enoznačnih
ORODNIK: z enoznačnimi

epiduralna
RODILNIK: epiduralnih
DAJALNIK: epiduralnima
TOŽILNIK: epiduralna
MESTNIK: pri epiduralnih
ORODNIK: z epiduralnima

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

srednji spol

množina

epiduralni
epiduralnih
DAJALNIK: epiduralnim
TOŽILNIK: epiduralne
MESTNIK: pri epiduralnih
ORODNIK: z epiduralnimi

ednina

IMENOVALNIK:

enoznačno
RODILNIK: enoznačnega
DAJALNIK: enoznačnemu
TOŽILNIK: enoznačno
MESTNIK: pri enoznačnem
ORODNIK: z enoznačnim
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

ženski spol

dvojina

ednina

enoznačni
RODILNIK: enoznačnih
DAJALNIK: enoznačnima
TOŽILNIK: enoznačni
MESTNIK: pri enoznačnih
ORODNIK: z enoznačnima

epiduralna
RODILNIK: epiduralne
DAJALNIK: epiduralni
TOŽILNIK: epiduralno
MESTNIK: pri epiduralni
ORODNIK: z epiduralno

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

množina

dvojina

enoznačna
enoznačnih
DAJALNIK: enoznačnim
TOŽILNIK: enoznačna
MESTNIK: pri enoznačnih
ORODNIK: z enoznačnimi
ki ga je mogoče razumeti le na en, jasen,
nedvoumen način; enoumen
‣ enoznačen odgovor, pojem
‣ enoznačna definicija, interpretacija

epiduralni
epiduralnih
DAJALNIK: epiduralnima
TOŽILNIK: epiduralni
MESTNIK: pri epiduralnih
ORODNIK: z epiduralnima

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

množina

epiduralne
epiduralnih
DAJALNIK: epiduralnim
TOŽILNIK: epiduralne
MESTNIK: pri epiduralnih
ORODNIK: z epiduralnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

SBZ-SKLOP
enoznačni identifikator

šifra, navadno številska, po kateri je mogoče
posameznika nedvoumno identificirati

srednji spol
ednina

epiduralno
RODILNIK: epiduralnega
DAJALNIK: epiduralnemu
TOŽILNIK: epiduralno
MESTNIK: pri epiduralnem
ORODNIK: z epiduralnim
IMENOVALNIK:

ênoznáčno [ênoznáčno] prislov (ē-ȃ)
takó, da je mogoče razumeti le na en, jasen,
nedvoumen način; enoumno
‣ enoznačno določiti, opredeliti
‣ enoznačno odgovoriti, opisati

dvojina

epiduralni
epiduralnih

epidurálni [epidurálni] pridevnik (ȃ)

IMENOVALNIK:

OBLIKE

RODILNIK:
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epiduralnima
TOŽILNIK: epiduralni
MESTNIK: pri epiduralnih
ORODNIK: z epiduralnima

epske
DAJALNIK: epski
TOŽILNIK: epsko
MESTNIK: pri epski
ORODNIK: z epsko

DAJALNIK:

RODILNIK:

množina

epiduralna
epiduralnih
DAJALNIK: epiduralnim
TOŽILNIK: epiduralna
MESTNIK: pri epiduralnih
ORODNIK: z epiduralnimi
1. iz medicine ki je med kostjo in zunanjo ovojnico
osrednjega živčevja
‣ epiduralni kanal, prostor
1a) iz medicine ki nastane, se pojavlja med kostjo in
zunanjo ovojnico osrednjega živčevja
‣ epiduralni hematom
‣ epiduralna krvavitev
1b) iz medicine ki se izvaja med kostjo in zunanjo
ovojnico osrednjega živčevja
‣ epiduralna analgezija
‣ epiduralna anestezija, blokada, stimulacija
1c) iz medicine ki se vstavlja med kost in zunanjo
ovojnico osrednjega živčevja
‣ epiduralni kateter
‣ epiduralne elektrode
IMENOVALNIK:

dvojina

epski
epskih
DAJALNIK: epskima
TOŽILNIK: epski
MESTNIK: pri epskih
ORODNIK: z epskima

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

epske
RODILNIK: epskih
DAJALNIK: epskim
TOŽILNIK: epske
MESTNIK: pri epskih
ORODNIK: z epskimi
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

epsko
epskega
DAJALNIK: epskemu
TOŽILNIK: epsko
MESTNIK: pri epskem
ORODNIK: z epskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

épskiSSKJ2 [épski] pridevnik ()

epski
RODILNIK: epskih
DAJALNIK: epskima
TOŽILNIK: epski
MESTNIK: pri epskih
ORODNIK: z epskima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

epski
epskega
DAJALNIK: epskemu
TOŽILNIK: epski
TOŽILNIK (živo): epskega
MESTNIK: pri epskem
ORODNIK: z epskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

epska
RODILNIK: epskih
DAJALNIK: epskim
TOŽILNIK: epska
MESTNIK: pri epskih
ORODNIK: z epskimi
ki je tak kot pri epu, ima nekatere značilnosti
dogajanja v epu, zlasti glede obsežnosti,
pomembnosti, veličastnosti, junaštva
‣ epski boj, dvoboj, obračun, podvig, spopad
‣ epske razsežnosti
IMENOVALNIK:

dvojina

epska
epskih
DAJALNIK: epskima
TOŽILNIK: epska
MESTNIK: pri epskih
ORODNIK: z epskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

epski
epskih
DAJALNIK: epskim
TOŽILNIK: epske
MESTNIK: pri epskih
ORODNIK: z epskimi
IMENOVALNIK:

etážnost [etážnost] samostalnik ženskega spola (ȃ)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina

etažnost
RODILNIK: etažnosti
DAJALNIK: etažnosti
TOŽILNIK: etažnost
MESTNIK: pri etažnosti
ORODNIK: z etažnostjo
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

epska
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‣ fiskalno nevtralen, nevzdržen

razdeljenost stavbe ali njenega dela na etaže, po
etažah, zlasti glede na predpise
‣ maksimalna, predpisana, predvidena etažnost
‣ etažnost objekta, stanovanja

fléksarica [fléksarica] samostalnik ženskega spola ()
OBLIKE
ednina

fleksarica
fleksarice
DAJALNIK: fleksarici
TOŽILNIK: fleksarico
MESTNIK: pri fleksarici
ORODNIK: s fleksarico

faláfel [faláfəl] samostalnik moškega spola (á)

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE
ednina

falafel
RODILNIK: falafla
DAJALNIK: falaflu
TOŽILNIK: falafel
MESTNIK: pri falaflu
ORODNIK: s falaflom
IMENOVALNIK:

dvojina

fleksarici
fleksaric
DAJALNIK: fleksaricama
TOŽILNIK: fleksarici
MESTNIK: pri fleksaricah
ORODNIK: s fleksaricama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

falafla
falaflov
DAJALNIK: falafloma
TOŽILNIK: falafla
MESTNIK: pri falaflih
ORODNIK: s falafloma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

fleksarice
RODILNIK: fleksaric
DAJALNIK: fleksaricam
TOŽILNIK: fleksarice
MESTNIK: pri fleksaricah
ORODNIK: s fleksaricami
iz gradbeniškega žargona orodje za brušenje, rezanje s
krožnim rezilom na nastavku; kotna brusilka, kotni
brusilnik
‣ rezanje s fleksarico
‣ S fleksarico je izrezljal osnovo, na kateri je potem
gradil ozadje.
IMENOVALNIK:

množina

falafli
falaflov
DAJALNIK: falaflom
TOŽILNIK: falafle
MESTNIK: pri falaflih
ORODNIK: s falafli
tradicionalna orientalska ocvrta jed okrogle oblike
iz zmlete čičerike, česna, zelišč in začimb
‣ porcija falafla
‣ Falafel ponudimo s tahinijem, z zeleno solato,
narezanimi paradižniki in kumaro.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

fleksibílenSSKJ2 [fleksibílən] pridevnik (ȋ)
OBLIKE

moški spol

fibromialgíja [fibromijalgíja] samostalnik ženskega
spola (ȋ)

ednina

fleksibilen
fleksibilni
RODILNIK: fleksibilnega
DAJALNIK: fleksibilnemu
TOŽILNIK (nedoločno): fleksibilen
TOŽILNIK (določno): fleksibilni
TOŽILNIK (živo): fleksibilnega
MESTNIK: pri fleksibilnem
ORODNIK: s fleksibilnim
IMENOVALNIK (nedoločno):

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK (določno):

fibromialgija
fibromialgije
DAJALNIK: fibromialgiji
TOŽILNIK: fibromialgijo
MESTNIK: pri fibromialgiji
ORODNIK: s fibromialgijo
iz medicine nevnetno obolenje, za katero so značilne
kronične bolečine in občutek togosti v mišicah,
sklepih
‣ zdravljenje, znaki fibromialgije
‣ bolniki, osebe s fibromialgijo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

fleksibilna
fleksibilnih
DAJALNIK: fleksibilnima
TOŽILNIK: fleksibilna
MESTNIK: pri fleksibilnih
ORODNIK: s fleksibilnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

fiskálno [fiskálno] prislov (ȃ)
iz ekonomije takó, da zadeva finance, navadno
državne, in njihovo upravljanje, zlasti davčno
politiko
‣ fiskalno konsolidirati, spodbujati

množina

fleksibilni
fleksibilnih
DAJALNIK: fleksibilnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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fleksibilne
MESTNIK: pri fleksibilnih
ORODNIK: s fleksibilnimi

TOŽILNIK:

ednina

flikanje
flikanja
DAJALNIK: flikanju
TOŽILNIK: flikanje
MESTNIK: pri flikanju
ORODNIK: s flikanjem
1. pogovorno prekrivanje luknje, ki nastane v čem, s
pritrjevanjem manjšega kosa česa; krpanje
‣ Za flikanje koles sem svetovni mojster: ena
minuta, sredi noči, v popolni temi.
1a) pogovorno popravljanje s prekrivanjem,
polnjenjem lukenj v površini; krpanje
‣ flikanje cest
‣ Flikanje čedalje večjih lukenj ne pomaga več, zato
bodo to pomlad cesto verjetno na novo asfaltirali.
2. pogovorno, ekspresivno odpravljanje pomanjkljivosti,
primanjkljaja v čem; krpanje
‣ flikanje lukenj
‣ Zakon je namenjen zgolj flikanju trenutnega
proračuna in ne rešuje problema bodočih generacij.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

fleksibilna
fleksibilne
DAJALNIK: fleksibilni
TOŽILNIK: fleksibilno
MESTNIK: pri fleksibilni
ORODNIK: s fleksibilno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

fleksibilni
fleksibilnih
DAJALNIK: fleksibilnima
TOŽILNIK: fleksibilni
MESTNIK: pri fleksibilnih
ORODNIK: s fleksibilnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

fleksibilne
RODILNIK: fleksibilnih
DAJALNIK: fleksibilnim
TOŽILNIK: fleksibilne
MESTNIK: pri fleksibilnih
ORODNIK: s fleksibilnimi
IMENOVALNIK:

flíkati [flíkati] nedovršni glagol (ī)
OBLIKE
ednina
PRVA: flikam
DRUGA: flikaš
TRETJA: flika
dvojina
PRVA: flikava
DRUGA: flikata
TRETJA: flikata
množina
PRVA: flikamo
DRUGA: flikate
TRETJA: flikajo
DELEŽNIK NA -L: flikal

srednji spol
ednina

fleksibilno
fleksibilnega
DAJALNIK: fleksibilnemu
TOŽILNIK: fleksibilno
MESTNIK: pri fleksibilnem
ORODNIK: s fleksibilnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

fleksibilni
fleksibilnih
DAJALNIK: fleksibilnima
TOŽILNIK: fleksibilni
MESTNIK: pri fleksibilnih
ORODNIK: s fleksibilnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

flikala flikalo
1. pogovorno prekrivati luknjo, ki nastane v čem, s
pritrjevanjem manjšega kosa česa; krpati
‣ Prevozil je 250 kilometrov, vmes je dve uri
počival, tudi flikal gumo.
1a) pogovorno popravljati s prekrivanjem, polnjenjem
lukenj v površini; krpati
‣ flikati cesto
‣ Avtoceste je treba kar naprej flikati.
2. pogovorno, ekspresivno odpravljati pomanjkljivosti,
primanjkljaj v čem; krpati
‣ Ne moremo sedaj samo čakati in flikati vseh tistih
lukenj, ki so nastale skozi recesijo in krizo.

množina

fleksibilna
RODILNIK: fleksibilnih
DAJALNIK: fleksibilnim
TOŽILNIK: fleksibilna
MESTNIK: pri fleksibilnih
ORODNIK: s fleksibilnimi
1. ki ga je mogoče prilagoditi; prilagodljiv
‣ fleksibilen pristop, sistem, urnik
‣ fleksibilne oblike zaposlovanja
1a) ki se lahko prilagodi
‣ fleksibilen trg dela, delovne sile
‣ fleksibilna podjetja
IMENOVALNIK:

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

flíkanje [flíkanje] samostalnik srednjega spola (ȋ)

flis
RODILNIK: flisa
IMENOVALNIK:

OBLIKE
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flisu
TOŽILNIK: flis
MESTNIK: pri flisu
ORODNIK: s flisom

pri flotni
ORODNIK: s flotno

DAJALNIK:

MESTNIK:

dvojina

flotni
RODILNIK: flotnih
DAJALNIK: flotnima
TOŽILNIK: flotni
MESTNIK: pri flotnih
ORODNIK: s flotnima
IMENOVALNIK:

dvojina

flisa
flisov
DAJALNIK: flisoma
TOŽILNIK: flisa
MESTNIK: pri flisih
ORODNIK: s flisoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

flotne
RODILNIK: flotnih
DAJALNIK: flotnim
TOŽILNIK: flotne
MESTNIK: pri flotnih
ORODNIK: s flotnimi
IMENOVALNIK:

množina

flisi
flisov
DAJALNIK: flisom
TOŽILNIK: flise
MESTNIK: pri flisih
ORODNIK: s flisi
1. topla, lahka, zračna tkanina iz poliestra
‣ jakna, jopica, pulover iz flisa
‣ kapa, pokrivalo iz flisa
‣ Ovratnik ima notranjo podlogo iz flisa.
1a) oblačilo iz take tkanine
‣ Preko hrbta ga je hladilo, preden je oblekel flis.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

flotno
flotnega
DAJALNIK: flotnemu
TOŽILNIK: flotno
MESTNIK: pri flotnem
ORODNIK: s flotnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

flotni
RODILNIK: flotnih
DAJALNIK: flotnima
TOŽILNIK: flotni
MESTNIK: pri flotnih
ORODNIK: s flotnima

flótni [flótni] pridevnik ()

IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

flotni
RODILNIK: flotnega
DAJALNIK: flotnemu
TOŽILNIK: flotni
TOŽILNIK (živo): flotnega
MESTNIK: pri flotnem
ORODNIK: s flotnim
IMENOVALNIK:

množina

flotna
flotnih
DAJALNIK: flotnim
TOŽILNIK: flotna
MESTNIK: pri flotnih
ORODNIK: s flotnimi
1. ki je v zvezi s floto, ladjami ali letali s skupnim
namenom in pod skupnim poveljstvom
‣ flotni odred
‣ flotne sile
1a) pri katerem sodeluje skupina plovil, zlasti
tekmovalnih jadrnic
‣ flotna preizkušnja, regata
‣ flotno jadranje
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

flotna
flotnih
DAJALNIK: flotnima
TOŽILNIK: flotna
MESTNIK: pri flotnih
ORODNIK: s flotnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

flotni
flotnih
DAJALNIK: flotnim
TOŽILNIK: flotne
MESTNIK: pri flotnih
ORODNIK: s flotnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

folklorízem [folklorízəm] samostalnik moškega spola
(í)
OBLIKE
ednina

ženski spol

folklorizem
folklorizma
DAJALNIK: folklorizmu
TOŽILNIK: folklorizem
MESTNIK: pri folklorizmu

ednina

IMENOVALNIK:

flotna
RODILNIK: flotne
DAJALNIK: flotni
TOŽILNIK: flotno
IMENOVALNIK:

RODILNIK:
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s folklorizmom
iz etnologije umetniško, znanstveno poustvarjanje
oblik ljudske kulture, zlasti plesov, pesmi, glasbe,
šeg
‣ glasbeni, likovni, oblačilni, scenski, slovstveni
folklorizem
‣ različne oblike folklorizma
ORODNIK:

množina

fotolovi
fotolovov
DAJALNIK: fotolovom
TOŽILNIK: fotolove
MESTNIK: pri fotolovih
ORODNIK: s fotolovi
načrtno iskanje in fotografiranje živali
‣ Na fotolovu za delfini je treba predvideti, kje in
kdaj se bodo pojavili na površju.
‣ Je večkratni državni prvak v fotolovu in večkratni
član žirij na tekmovanjih v podvodni fotografiji.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

fótoknjíga [fótoknjíga] samostalnik ženskega spola (í)
OBLIKE
ednina

fotoknjiga
fotoknjige
DAJALNIK: fotoknjigi
TOŽILNIK: fotoknjigo
MESTNIK: pri fotoknjigi
ORODNIK: s fotoknjigo
IMENOVALNIK:

fótolôvec [fótolôvəc] samostalnik moškega spola (-ó)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina

fotolovec
fotolovca
DAJALNIK: fotolovcu
TOŽILNIK: fotolovca
MESTNIK: pri fotolovcu
ORODNIK: s fotolovcem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

fotoknjigi
RODILNIK: fotoknjig
DAJALNIK: fotoknjigama
TOŽILNIK: fotoknjigi
MESTNIK: pri fotoknjigah
ORODNIK: s fotoknjigama
IMENOVALNIK:

dvojina

fotolovca
fotolovcev
DAJALNIK: fotolovcema
TOŽILNIK: fotolovca
MESTNIK: pri fotolovcih
ORODNIK: s fotolovcema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

fotoknjige
fotoknjig
DAJALNIK: fotoknjigam
TOŽILNIK: fotoknjige
MESTNIK: pri fotoknjigah
ORODNIK: s fotoknjigami
zbirka digitalnih fotografij, ki predstavljajo
zaključeno celoto, navadno v fizični obliki kot
knjiga
‣ izdelava fotoknjige
‣ Preko spleta sem ji izdelal fotoknjigo z našega
letošnjega dopusta.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

fotolovci
RODILNIK: fotolovcev
DAJALNIK: fotolovcem
TOŽILNIK: fotolovce
MESTNIK: pri fotolovcih
ORODNIK: s fotolovci
kdor načrtno išče in fotografira živali
‣ Fotolovec mora še bolj paziti na smer vetra in na
premikanje.
‣ Fotolovci so usmerjeni predvsem na fotografiranje
ogroženih in redkih vrst, katerih odstrel je že dalj
časa prepovedan.
IMENOVALNIK:

fótolòv [fótolò] samostalnik moškega spola (-ȍ)
OBLIKE
ednina

fotolov
fotolova
DAJALNIK: fotolovu
TOŽILNIK: fotolov
MESTNIK: pri fotolovu
ORODNIK: s fotolovom
IMENOVALNIK:

fótolôvski [fótolôski] pridevnik (-ó)

RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

fotolovski
fotolovskega
DAJALNIK: fotolovskemu
TOŽILNIK: fotolovski
TOŽILNIK (živo): fotolovskega
MESTNIK: pri fotolovskem
ORODNIK: s fotolovskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

fotolova
fotolovov
DAJALNIK: fotolovoma
TOŽILNIK: fotolova
MESTNIK: pri fotolovih
ORODNIK: s fotolovoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:
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fotolovska

fotolovskih
DAJALNIK: fotolovskima
TOŽILNIK: fotolovska
MESTNIK: pri fotolovskih
ORODNIK: s fotolovskima

ki je v zvezi s fotolovom, načrtnim iskanjem in
fotografiranjem živali
‣ Težko bi z besedami opisal lepe občutke
prebujajočega se jutra ali tople barve poznega
popoldneva, nevihtnih kontrastov, megle, sneženja
… pri vsem tem me žene še fotolovska strast.

RODILNIK:

množina

fotolovski
fotolovskih
DAJALNIK: fotolovskim
TOŽILNIK: fotolovske
MESTNIK: pri fotolovskih
ORODNIK: s fotolovskimi
IMENOVALNIK:

fótonapétostni [fótonapétostni] pridevnik (-)

RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

fotonapetostni
RODILNIK: fotonapetostnega
DAJALNIK: fotonapetostnemu
TOŽILNIK: fotonapetostni
TOŽILNIK (živo): fotonapetostnega
MESTNIK: pri fotonapetostnem
ORODNIK: s fotonapetostnim
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

fotolovska
fotolovske
DAJALNIK: fotolovski
TOŽILNIK: fotolovsko
MESTNIK: pri fotolovski
ORODNIK: s fotolovsko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

fotonapetostna
fotonapetostnih
DAJALNIK: fotonapetostnima
TOŽILNIK: fotonapetostna
MESTNIK: pri fotonapetostnih
ORODNIK: s fotonapetostnima
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

fotolovski
fotolovskih
DAJALNIK: fotolovskima
TOŽILNIK: fotolovski
MESTNIK: pri fotolovskih
ORODNIK: s fotolovskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

fotonapetostni
RODILNIK: fotonapetostnih
DAJALNIK: fotonapetostnim
TOŽILNIK: fotonapetostne
MESTNIK: pri fotonapetostnih
ORODNIK: s fotonapetostnimi
IMENOVALNIK:

množina

fotolovske
RODILNIK: fotolovskih
DAJALNIK: fotolovskim
TOŽILNIK: fotolovske
MESTNIK: pri fotolovskih
ORODNIK: s fotolovskimi
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

srednji spol

fotonapetostna
fotonapetostne
DAJALNIK: fotonapetostni
TOŽILNIK: fotonapetostno
MESTNIK: pri fotonapetostni
ORODNIK: s fotonapetostno
IMENOVALNIK:

ednina

RODILNIK:

fotolovsko
fotolovskega
DAJALNIK: fotolovskemu
TOŽILNIK: fotolovsko
MESTNIK: pri fotolovskem
ORODNIK: s fotolovskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

fotonapetostni
fotonapetostnih
DAJALNIK: fotonapetostnima
TOŽILNIK: fotonapetostni
MESTNIK: pri fotonapetostnih
ORODNIK: s fotonapetostnima
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

fotolovski
fotolovskih
DAJALNIK: fotolovskima
TOŽILNIK: fotolovski
MESTNIK: pri fotolovskih
ORODNIK: s fotolovskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

fotonapetostne
RODILNIK: fotonapetostnih
DAJALNIK: fotonapetostnim
TOŽILNIK: fotonapetostne
MESTNIK: pri fotonapetostnih
ORODNIK: s fotonapetostnimi
IMENOVALNIK:

množina

fotolovska
RODILNIK: fotolovskih
DAJALNIK: fotolovskim
TOŽILNIK: fotolovska
MESTNIK: pri fotolovskih
ORODNIK: s fotolovskimi
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina
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fotonapetostno
RODILNIK: fotonapetostnega
DAJALNIK: fotonapetostnemu
TOŽILNIK: fotonapetostno
MESTNIK: pri fotonapetostnem
ORODNIK: s fotonapetostnim
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

gamber
gambera
DAJALNIK: gamberu
TOŽILNIK: gambera
MESTNIK: pri gamberu
ORODNIK: z gamberom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

fotonapetostni
RODILNIK: fotonapetostnih
DAJALNIK: fotonapetostnima
TOŽILNIK: fotonapetostni
MESTNIK: pri fotonapetostnih
ORODNIK: s fotonapetostnima
IMENOVALNIK:

dvojina

gambera
gamberov
DAJALNIK: gamberoma
TOŽILNIK: gambera
MESTNIK: pri gamberih
ORODNIK: z gamberoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

fotonapetostna
fotonapetostnih
DAJALNIK: fotonapetostnim
TOŽILNIK: fotonapetostna
MESTNIK: pri fotonapetostnih
ORODNIK: s fotonapetostnimi
iz elektrotehnike ki je namenjen za pridobivanje
elektrike s pomočjo sončnih celic
‣ fotonapetnostni generator, modul, panel, sistem
‣ fotonapetostna elektrarna
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

gamberi
RODILNIK: gamberov
DAJALNIK: gamberom
TOŽILNIK: gambere
MESTNIK: pri gamberih
ORODNIK: z gamberi
1. navadno v množini škampu podoben morski rakec s
tankimi nogami; kozica
‣ jadranski gamberi
‣ škampi in gamberi
1a) navadno v množini tak rakec kot hrana
‣ očiščeni, sveži gamberi
‣ juha, rezanci, rižota z gamberi
IMENOVALNIK:

fundraising [fándrêjzink] samostalnik moškega spola
(ȃ-ȇ)
OBLIKE
ednina

fundraising
RODILNIK: fundraisinga
DAJALNIK: fundraisingu
TOŽILNIK: fundraising
MESTNIK: pri fundraisingu
ORODNIK: s fundraisingom
IMENOVALNIK:

<uporabniki >
</uporabniki>glámping [glámpink], [glêmpink]
samostalnik moškega spola (ȃ; ȇ)
OBLIKE
ednina

dvojina

fundraisinga
fundraisingov
DAJALNIK: fundraisingoma
TOŽILNIK: fundraisinga
MESTNIK: pri fundraisingih
ORODNIK: s fundraisingoma

glamping
glampinga
DAJALNIK: glampingu
TOŽILNIK: glamping
MESTNIK: pri glampingu
ORODNIK: z glampingom

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

množina

dvojina

fundraisingi
RODILNIK: fundraisingov
DAJALNIK: fundraisingom
TOŽILNIK: fundraisinge
MESTNIK: pri fundraisingih
ORODNIK: s fundraisingi
pridobivanje sredstev, navadno za zagon določene
ideje, projekta, podjetja
‣ Za sabo ima že več kot petintrideset let izkušenj v
dobrodelni dejavnosti in če se je česa naučila delati
dobro, je to gotovo fundraisinga.

glampinga
glampingov
DAJALNIK: glampingoma
TOŽILNIK: glampinga
MESTNIK: pri glampingih
ORODNIK: z glampingoma

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

glampingi
RODILNIK: glampingov
DAJALNIK: glampingom
TOŽILNIK: glampinge
MESTNIK: pri glampingih
ORODNIK: z glampingi
IMENOVALNIK:

gambêr [gambêr] samostalnik moškega spola (ȇ)
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pri gluhoslepotah
ORODNIK: z gluhoslepotama

1. taborjenje v razkošno urejenem, opremljenem,
vnaprej pripravljenem šotoru, premični hišici
‣ ponudba glampinga
‣ Glamping je namenjen gostom, ki radi kampirajo,
a ne marajo mokrih spalnih vreč in postavljanja
šotorov.
1a) prostor za tako taborjenje
‣ prvi glamping v Sloveniji
1b) kot pridevnik ki je namenjen za tako taborjenje
‣ glamping šotor
‣ glamping hišica

MESTNIK:

množina

gluhoslepote
RODILNIK: gluhoslepot
DAJALNIK: gluhoslepotam
TOŽILNIK: gluhoslepote
MESTNIK: pri gluhoslepotah
ORODNIK: z gluhoslepotami
stanje človeka, ki trajno ne zaznava ne zvokov ne
svetlobe
‣ Včasih je bila gluhoslepota med otroki pogostejša,
najpogostejši vzrok zanjo so bile rdečke.
‣ Evropska unija v svoji zakonodaji priznava
gluhoslepoto kot specifično obliko invalidnosti.
IMENOVALNIK:

glinénka [glinénka] samostalnik ženskega spola ()
OBLIKE
ednina

glinenka
RODILNIK: glinenke
DAJALNIK: glinenki
TOŽILNIK: glinenko
MESTNIK: pri glinenki
ORODNIK: z glinenko
IMENOVALNIK:

gnezdítveni [gnezdítveni] pridevnik (ȋ)
OBLIKE

moški spol
ednina

gnezditveni
RODILNIK: gnezditvenega
DAJALNIK: gnezditvenemu
TOŽILNIK: gnezditveni
TOŽILNIK (živo): gnezditvenega
MESTNIK: pri gnezditvenem
ORODNIK: z gnezditvenim
IMENOVALNIK:

dvojina

glinenki
glinenk
DAJALNIK: glinenkama
TOŽILNIK: glinenki
MESTNIK: pri glinenkah
ORODNIK: z glinenkama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

gnezditvena
gnezditvenih
DAJALNIK: gnezditvenima
TOŽILNIK: gnezditvena
MESTNIK: pri gnezditvenih
ORODNIK: z gnezditvenima
IMENOVALNIK:

množina

glinenke
glinenk
DAJALNIK: glinenkam
TOŽILNIK: glinenke
MESTNIK: pri glinenkah
ORODNIK: z glinenkami
posoda iz gline, navadno za pripravo hrane ali
shranjevanje pijače
‣ Prebranec prestavimo v glinenko in vse skupaj
postavimo na rob roštilja.

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

gnezditveni
RODILNIK: gnezditvenih
DAJALNIK: gnezditvenim
TOŽILNIK: gnezditvene
MESTNIK: pri gnezditvenih
ORODNIK: z gnezditvenimi
IMENOVALNIK:

gluhoslepôta [gluhoslepôta] samostalnik ženskega

ženski spol

spola (ó)

ednina

OBLIKE
ednina

gnezditvena
gnezditvene
DAJALNIK: gnezditveni
TOŽILNIK: gnezditveno
MESTNIK: pri gnezditveni
ORODNIK: z gnezditveno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

gluhoslepota
RODILNIK: gluhoslepote
DAJALNIK: gluhoslepoti
TOŽILNIK: gluhoslepoto
MESTNIK: pri gluhoslepoti
ORODNIK: z gluhoslepoto
IMENOVALNIK:

dvojina

gnezditveni
gnezditvenih
DAJALNIK: gnezditvenima
TOŽILNIK: gnezditveni
MESTNIK: pri gnezditvenih
ORODNIK: z gnezditvenima
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

gluhoslepoti
gluhoslepot
DAJALNIK: gluhoslepotama
TOŽILNIK: gluhoslepoti
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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goji
MESTNIK: pri gojiju
ORODNIK: z gojijem

množina

TOŽILNIK:

gnezditvene
gnezditvenih
DAJALNIK: gnezditvenim
TOŽILNIK: gnezditvene
MESTNIK: pri gnezditvenih
ORODNIK: z gnezditvenimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

gojija
gojijev
DAJALNIK: gojijema
TOŽILNIK: gojija
MESTNIK: pri gojijih
ORODNIK: z gojijema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

gnezditveno
gnezditvenega
DAJALNIK: gnezditvenemu
TOŽILNIK: gnezditveno
MESTNIK: pri gnezditvenem
ORODNIK: z gnezditvenim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

gojiji
gojijev
DAJALNIK: gojijem
TOŽILNIK: gojije
MESTNIK: pri gojijih
ORODNIK: z gojiji
1. iz botanike kitajska grmičasta gorska rastlina s
podolgovatimi jagodami rdeče barve; Lycium
barbarum
‣ primerna lega za sajenje gojija
1a) plod te rastline
‣ redno uživanje gojija
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

gnezditveni
RODILNIK: gnezditvenih
DAJALNIK: gnezditvenima
TOŽILNIK: gnezditveni
MESTNIK: pri gnezditvenih
ORODNIK: z gnezditvenima
IMENOVALNIK:

množina

gnezditvena
gnezditvenih
DAJALNIK: gnezditvenim
TOŽILNIK: gnezditvena
MESTNIK: pri gnezditvenih
ORODNIK: z gnezditvenimi
1. ki je v zvezi z gnezdenjem
‣ gnezditveni uspeh
‣ gnezditvena gostota
‣ gnezditvena razširjenost
1a) na, v katerem poteka gnezdenje
‣ gnezditveni areal, habitat
‣ gnezditveno območje
‣ gnezditveno prebivališče
1b) v času katerega poteka gnezdenje
‣ gnezditvena sezona
‣ gnezditveno obdobje
1c) ki se oblikuje pri gnezdenju, kot posledica
gnezdenja
‣ gnezditvena kolonija
‣ gnezditvene navade
‣ gnezditvena populacija
2. ki je namenjen za gnezdenje
‣ gnezditveni podstavek
‣ gnezditvena ploščad
IMENOVALNIK:

SBZ-SKLOP

RODILNIK:

goji jagode, jagode goji

podolgovate jagode rdeče barve, ki vsebujejo
veliko vitamina C in nekaterih drugih zdravju
koristnih snovi
‣ zavitek posušenih goji jagod
‣ Vzhodnjaški zdravilci uporabljajo jagode goji za
izboljšanje imunskega sistema, povečanje
življenjske energije in vitalnosti.
gomóljni [gomóljni] pridevnik ()
OBLIKE

moški spol
ednina

gomoljni
gomoljnega
DAJALNIK: gomoljnemu
TOŽILNIK: gomoljni
TOŽILNIK (živo): gomoljnega
MESTNIK: pri gomoljnem
ORODNIK: z gomoljnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

gomoljna
gomoljnih
DAJALNIK: gomoljnima
TOŽILNIK: gomoljna
MESTNIK: pri gomoljnih
ORODNIK: z gomoljnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

goji [gódži] samostalnik moškega spola ()
OBLIKE
ednina

množina

goji
RODILNIK: gojija
DAJALNIK: gojiju
IMENOVALNIK:

gomoljni
gomoljnih
DAJALNIK: gomoljnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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gomoljne
MESTNIK: pri gomoljnih
ORODNIK: z gomoljnimi

TOŽILNIK:

OBLIKE
ednina

gomulka
gomulke
DAJALNIK: gomulki
TOŽILNIK: gomulko
MESTNIK: pri gomulki
ORODNIK: z gomulko
IMENOVALNIK:

ženski spol

RODILNIK:

ednina

gomoljna
gomoljne
DAJALNIK: gomoljni
TOŽILNIK: gomoljno
MESTNIK: pri gomoljni
ORODNIK: z gomoljno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

gomulki
gomulk
DAJALNIK: gomulkama
TOŽILNIK: gomulki
MESTNIK: pri gomulkah
ORODNIK: z gomulkama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

gomoljni
gomoljnih
DAJALNIK: gomoljnima
TOŽILNIK: gomoljni
MESTNIK: pri gomoljnih
ORODNIK: z gomoljnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

gomulke
RODILNIK: gomulk
DAJALNIK: gomulkam
TOŽILNIK: gomulke
MESTNIK: pri gomulkah
ORODNIK: z gomulkami
elektromotorni potniški vlak navadno rumenkaste
in rdeče barve, izdelan na Poljskem v 70. letih 20.
stoletja
‣ zamenjati dotrajane gomulke
‣ dotrajane, stare, zastarele gomulke
‣ Po slovenskih tirih še naprej vozijo tudi
predpotopne poljske gomulke – predvsem v
konicah.
IMENOVALNIK:

množina

gomoljne
RODILNIK: gomoljnih
DAJALNIK: gomoljnim
TOŽILNIK: gomoljne
MESTNIK: pri gomoljnih
ORODNIK: z gomoljnimi
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

gomoljno
gomoljnega
DAJALNIK: gomoljnemu
TOŽILNIK: gomoljno
MESTNIK: pri gomoljnem
ORODNIK: z gomoljnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

gradualízem [gradualízəm] samostalnik moškega spola
(í)

dvojina

OBLIKE
ednina

gomoljni
RODILNIK: gomoljnih
DAJALNIK: gomoljnima
TOŽILNIK: gomoljni
MESTNIK: pri gomoljnih
ORODNIK: z gomoljnima
IMENOVALNIK:

gradualizem
gradualizma
DAJALNIK: gradualizmu
TOŽILNIK: gradualizem
MESTNIK: pri gradualizmu
ORODNIK: z gradualizmom
gospodarskopolitična smer, ki zagovarja postopen
prehod iz enega sistema v drugega, domačo
proizvodnjo in zmerno poseganje države v
gospodarstvo, zlasti pri prehodu iz socializma v
kapitalizem
‣ slovenski tranzicijski gradualizem
‣ politika, strategija gradualizma
‣ Njegovo obdobje lahko označimo kot čas
pragmatičnega gradualizma, postopnega, a stalnega
razvoja brez večjih pretresov in nihanj.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

gomoljna
RODILNIK: gomoljnih
DAJALNIK: gomoljnim
TOŽILNIK: gomoljna
MESTNIK: pri gomoljnih
ORODNIK: z gomoljnimi
1. ki ima (izrazite) gomolje
‣ gomoljne rastline
‣ gomoljna zelenjava
1a) ki predstavlja sorto rastline z (izrazitimi)
gomolji
‣ gomoljna begonija
‣ gomoljna zelena
IMENOVALNIK:

gréxit [gréksit] samostalnik moškega spola ()
OBLIKE
ednina

gomúlka [gomúlka] samostalnik ženskega spola (ȗ)
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grexit
RODILNIK: grexita
DAJALNIK: grexitu
TOŽILNIK: grexit
MESTNIK: pri grexitu
ORODNIK: z grexitom
potencialni izstop Grčije iz evroobmočja, Evropske
unije
‣ »Grexita ne bo, z izidom smo zadovoljni,« je po
koncu kriznega vrha območja evra v Bruslju
poudaril predsednik Evropske komisije.

gurate
TRETJA: gurajo
DELEŽNIK NA -L: gural gurala guralo
1. pogovorno prebijati se skozi kaj, zlasti (vsakdanje)
življenje
‣ Saj pravim, vsi nekako guramo, eni so ambiciozni,
drugi pa kvaliteto življenja vidimo v drugih
stvareh.
2. pogovorno potiskati, s silo, spodbudo spravljati
kam ali premikati, voziti sploh
‣ Nihče nas ne gura, nimamo menedžerja.
‣ Zakaj bi mame vedno morale gurati vozičke?
2a) v obliki gurati se, pogovorno riniti se, s silo se
spravljati kam ali premikati, voziti se sploh
‣ Vsi so glasni in takoj se gurajo v prve klopi, da
bojo bližje tovarišici.
‣ Tri tedne se je s ta malim na zadnjem kolesu gural
po Peloponezu.

IMENOVALNIK:

DRUGA:

grózdenje [grózdenje] samostalnik srednjega spola ()
OBLIKE
ednina

grozdenje
grozdenja
DAJALNIK: grozdenju
TOŽILNIK: grozdenje
MESTNIK: pri grozdenju
ORODNIK: z grozdenjem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

helikópterskiSSKJ2 [helikópterski] pridevnik ()
OBLIKE

dvojina

moški spol

grozdenji
RODILNIK: grozdenj
DAJALNIK: grozdenjema
TOŽILNIK: grozdenji
MESTNIK: pri grozdenjih
ORODNIK: z grozdenjema
IMENOVALNIK:

ednina

helikopterski
helikopterskega
DAJALNIK: helikopterskemu
TOŽILNIK: helikopterski
TOŽILNIK (živo): helikopterskega
MESTNIK: pri helikopterskem
ORODNIK: s helikopterskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

grozdenja
RODILNIK: grozdenj
DAJALNIK: grozdenjem
TOŽILNIK: grozdenja
MESTNIK: pri grozdenjih
ORODNIK: z grozdenji
medsebojno povezovanje podjetij, ustanov za
boljše opravljanje nalog, zagotavljanje razvoja
‣ spodbujanje grozdenja
‣ zanimanje za grozdenje
‣ Brez povezovanja dolgoročno ne bo mogoče
zdržati, zato je treba politiko grozdenja nadaljevati
ne le med podjetji, ampak tudi med raziskovalnimi
ustanovami.
IMENOVALNIK:

dvojina

helikopterska
RODILNIK: helikopterskih
DAJALNIK: helikopterskima
TOŽILNIK: helikopterska
MESTNIK: pri helikopterskih
ORODNIK: s helikopterskima
IMENOVALNIK:

množina

helikopterski
RODILNIK: helikopterskih
DAJALNIK: helikopterskim
TOŽILNIK: helikopterske
MESTNIK: pri helikopterskih
ORODNIK: s helikopterskimi
IMENOVALNIK:

gúrati [gúrati] nedovršni glagol (ȗ)

ženski spol

OBLIKE
ednina
PRVA: guram
DRUGA: guraš
TRETJA: gura
dvojina
PRVA: gurava
DRUGA: gurata
TRETJA: gurata
množina
PRVA: guramo

ednina

helikopterska
helikopterske
DAJALNIK: helikopterski
TOŽILNIK: helikoptersko
MESTNIK: pri helikopterski
ORODNIK: s helikoptersko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

helikopterski
RODILNIK: helikopterskih
IMENOVALNIK:
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helikopterskima
TOŽILNIK: helikopterski
MESTNIK: pri helikopterskih
ORODNIK: s helikopterskima

hidrobiologa
MESTNIK: pri hidrobiologih
ORODNIK: s hidrobiologoma

DAJALNIK:

TOŽILNIK:

množina

hidrobiologi
hidrobiologov
DAJALNIK: hidrobiologom
TOŽILNIK: hidrobiologe
MESTNIK: pri hidrobiologih
ORODNIK: s hidrobiologi
strokovnjak za biologijo vodnih okolij, rastlin in
živali
‣ Tesno sodelujejo s hidrobiologi, ki izdelujejo
natančna ekološka poročila o stanju voda in rek.

množina

IMENOVALNIK:

helikopterske
RODILNIK: helikopterskih
DAJALNIK: helikopterskim
TOŽILNIK: helikopterske
MESTNIK: pri helikopterskih
ORODNIK: s helikopterskimi
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

srednji spol
ednina

helikoptersko
RODILNIK: helikopterskega
DAJALNIK: helikopterskemu
TOŽILNIK: helikoptersko
MESTNIK: pri helikopterskem
ORODNIK: s helikopterskim
IMENOVALNIK:

hídžab [hídžap] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

hidžab
hidžaba
DAJALNIK: hidžabu
TOŽILNIK: hidžab
MESTNIK: pri hidžabu
ORODNIK: s hidžabom
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

helikopterski
helikopterskih
DAJALNIK: helikopterskima
TOŽILNIK: helikopterski
MESTNIK: pri helikopterskih
ORODNIK: s helikopterskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

hidžaba
hidžabov
DAJALNIK: hidžaboma
TOŽILNIK: hidžaba
MESTNIK: pri hidžabih
ORODNIK: s hidžaboma
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

helikopterska
helikopterskih
DAJALNIK: helikopterskim
TOŽILNIK: helikopterska
MESTNIK: pri helikopterskih
ORODNIK: s helikopterskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

hidžabi
RODILNIK: hidžabov
DAJALNIK: hidžabom
TOŽILNIK: hidžabe
MESTNIK: pri hidžabih
ORODNIK: s hidžabi
IMENOVALNIK:

SBZ-SKLOP
helikopterski starši ekspresivno

starši, ki v pretirani skrbi za otroka nadzirajo vse
njegove dejavnosti, zlasti s pomočjo sodobne
tehnologije
‣ Ne bodite preveč helikopterski starši, brez slabe
vesti pustite otroku, da se igra sam.

zlasti v muslimanskem okolju ruti podobno žensko

pokrivalo, ki prekriva lase, vrat in zgornji del prsi
‣ nositi hidžab
‣ Na vrhovnem sodišču so izpodbijali omejitve
nošenja hidžaba.

hídrobiológ [hídrobijolók] samostalnik moškega spola
(ȋ-)
OBLIKE
ednina

hín [hín] povedkovnik (ȋ)
1. pogovorno utrujen, izmučen, iztrošen
‣ biti hin
‣ Toliko sem se matral s tem problemom, da sem bil
že čisto hin.
‣ Gume ima gor res slabe, ampak niso čisto hin.
1a) pogovorno, ekspresivno mrtev, uničen
‣ biti hin
‣ Ni se odzivala, mislili so, da je hin.

hidrobiolog
RODILNIK: hidrobiologa
DAJALNIK: hidrobiologu
TOŽILNIK: hidrobiologa
MESTNIK: pri hidrobiologu
ORODNIK: s hidrobiologom
IMENOVALNIK:

dvojina

hidrobiologa
hidrobiologov
DAJALNIK: hidrobiologoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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‣ Zadnjič smo se menili, da je zanič, zato ga
prodajmo, zdaj pa vidim, da le ni bil tako hin, če je
takoj vžgal.

homocisteine
MESTNIK: pri homocisteinih
ORODNIK: s homocisteini
iz kemije, iz medicine aminokislina, ki se v krvi poveča
zlasti ob pomanjkanju določenih vitaminov in
zvišuje tveganje za bolezni srca in ožilja
‣ presnova, razgradnja homocisteina
‣ raven, vrednost homocisteina
TOŽILNIK:

híšicaSSKJ2 [híšica] samostalnik ženskega spola (í)
OBLIKE
ednina

hišica
RODILNIK: hišice
DAJALNIK: hišici
TOŽILNIK: hišico
MESTNIK: pri hišici
ORODNIK: s hišico
IMENOVALNIK:

hotélSSKJ2 [hotél] samostalnik moškega spola ()
OBLIKE
ednina

hotel
hotela
DAJALNIK: hotelu
TOŽILNIK: hotel
MESTNIK: pri hotelu
ORODNIK: s hotelom
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

hišici
hišic
DAJALNIK: hišicama
TOŽILNIK: hišici
MESTNIK: pri hišicah
ORODNIK: s hišicama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

hotela
RODILNIK: hotelov
DAJALNIK: hoteloma
TOŽILNIK: hotela
MESTNIK: pri hotelih
ORODNIK: s hoteloma
IMENOVALNIK:

množina

hišice
hišic
DAJALNIK: hišicam
TOŽILNIK: hišice
MESTNIK: pri hišicah
ORODNIK: s hišicami
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

hoteli
hotelov
DAJALNIK: hotelom
TOŽILNIK: hotele
MESTNIK: pri hotelih
ORODNIK: s hoteli
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

SBZ-SKLOP
premična hišica, mobilna hišica

manjša počitniška hiša, ki jo je mogoče odpeljati na
drugo lokacijo
‣ bivanje v premični hišici
‣ S seboj so pripeljali svoje mobilne hišice.

FRAZEOLOGIJA

hotel mama ekspresivno

homocisteín [homocisteín] samostalnik moškega spola
(ȋ)

bivališče pri starših, zlasti po tridesetem letu,
navadno brez plačevanja stroškov, opravljanja
hišnih del, gospodinjskih opravil
‣ Živi v hotelu mama.
‣ V hotelu mama dobi hrano in vse ostalo, za kar bi
se moral potruditi sam.

OBLIKE
ednina

homocistein
homocisteina
DAJALNIK: homocisteinu
TOŽILNIK: homocistein
MESTNIK: pri homocisteinu
ORODNIK: s homocisteinom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

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

dvojina

impetigo
impetiga
DAJALNIK: impetigu
TOŽILNIK: impetigo
MESTNIK: pri impetigu
ORODNIK: z impetigom
IMENOVALNIK:

homocisteina
RODILNIK: homocisteinov
DAJALNIK: homocisteinoma
TOŽILNIK: homocisteina
MESTNIK: pri homocisteinih
ORODNIK: s homocisteinoma
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

dvojina

množina

impetiga
RODILNIK: impetigov
DAJALNIK: impetigoma
TOŽILNIK: impetiga
IMENOVALNIK:

homocisteini
RODILNIK: homocisteinov
DAJALNIK: homocisteinom
IMENOVALNIK:
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pri impetigih
ORODNIK: z impetigoma

inkluzivnima
TOŽILNIK: inkluzivni
MESTNIK: pri inkluzivnih
ORODNIK: z inkluzivnima

MESTNIK:

DAJALNIK:

množina

impetigi
RODILNIK: impetigov
DAJALNIK: impetigom
TOŽILNIK: impetige
MESTNIK: pri impetigih
ORODNIK: z impetigi
iz medicine bakterijska bolezen kože, pri kateri se
zlasti okoli nosu, po ustnicah in ušesih pojavijo
srbeči gnojni mehurčki
‣ Moj štiriletni sin je poleti dobil impetigo, in sicer
že četrtič v dveh letih.
‣ Že dalj časa se bori z nadležno boleznijo impetigo,
zaradi katere je njen obraz poln izpuščajev, gnojnih
mehurčkov in krastic.
IMENOVALNIK:

množina

inkluzivne
inkluzivnih
DAJALNIK: inkluzivnim
TOŽILNIK: inkluzivne
MESTNIK: pri inkluzivnih
ORODNIK: z inkluzivnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

inkluzivno
RODILNIK: inkluzivnega
DAJALNIK: inkluzivnemu
TOŽILNIK: inkluzivno
MESTNIK: pri inkluzivnem
ORODNIK: z inkluzivnim
IMENOVALNIK:

inkluzíven [inkluzívən] pridevnik (ȋ)

dvojina

OBLIKE

inkluzivni
inkluzivnih
DAJALNIK: inkluzivnima
TOŽILNIK: inkluzivni
MESTNIK: pri inkluzivnih
ORODNIK: z inkluzivnima
IMENOVALNIK:

moški spol

RODILNIK:

ednina

inkluziven
IMENOVALNIK (določno): inkluzivni
RODILNIK: inkluzivnega
DAJALNIK: inkluzivnemu
TOŽILNIK (nedoločno): inkluziven
TOŽILNIK (določno): inkluzivni
TOŽILNIK (živo): inkluzivnega
MESTNIK: pri inkluzivnem
ORODNIK: z inkluzivnim
IMENOVALNIK (nedoločno):

množina

inkluzivna
inkluzivnih
DAJALNIK: inkluzivnim
TOŽILNIK: inkluzivna
MESTNIK: pri inkluzivnih
ORODNIK: z inkluzivnimi
1. ki vključuje, upošteva različne poglede, mnenja,
vidike
‣ inkluzivna definicija
‣ inkluzivna kultura, politika
‣ Sistem naj bo inkluziven, tako da daje prostor
vsem.
1a) v obliki za vrstni pridevnik inkluzivni, iz pedagogike ki
upošteva posebnosti ranljivih skupin in se načrtno
prilagaja njihovim sposobnostim
‣ inkluzivna šola
‣ inkluzivna pedagogika
‣ inkluzivna vzgoja
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

inkluzivna
inkluzivnih
DAJALNIK: inkluzivnima
TOŽILNIK: inkluzivna
MESTNIK: pri inkluzivnih
ORODNIK: z inkluzivnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

inkluzivni
inkluzivnih
DAJALNIK: inkluzivnim
TOŽILNIK: inkluzivne
MESTNIK: pri inkluzivnih
ORODNIK: z inkluzivnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol

SBZ-SKLOP

ednina

inkluzivna sposobnost iz biologije

inkluzivna
RODILNIK: inkluzivne
DAJALNIK: inkluzivni
TOŽILNIK: inkluzivno
MESTNIK: pri inkluzivni
ORODNIK: z inkluzivno
IMENOVALNIK:

sposobnost, pripravljenost posameznega bitja, da
dedni material posreduje naprej ne le z
razmnoževanjem, ampak tudi s skrbjo za svojo
vrsto
ínoks [ínoks] samostalnik moškega spola (ȋ)

dvojina

inkluzivni
RODILNIK: inkluzivnih
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina
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inoks
RODILNIK: inoksa
DAJALNIK: inoksu
TOŽILNIK: inoks
MESTNIK: pri inoksu
ORODNIK: z inoksom
1. jeklo, ki je zaščiteno pred rjavenjem
‣ izdelki, oprema, posoda iz inoksa
‣ Set ima zgornji del narejen iz loščenega inoksa.
2. kot pridevnik ki je iz takega jekla ali vsebuje tako
jeklo
‣ inoks pločevina
2a) ki temelji na uporabi takega jekla
‣ svetilke v srebrni ali inoks izvedbi

pri intermedijskih
ORODNIK: z intermedijskima

IMENOVALNIK:

MESTNIK:

množina

intermedijski
RODILNIK: intermedijskih
DAJALNIK: intermedijskim
TOŽILNIK: intermedijske
MESTNIK: pri intermedijskih
ORODNIK: z intermedijskimi
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

intermedijska
intermedijske
DAJALNIK: intermedijski
TOŽILNIK: intermedijsko
MESTNIK: pri intermedijski
ORODNIK: z intermedijsko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

instrumentalizírati [instrumentalizírati] nedovršni in
dovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: instrumentaliziram
DRUGA: instrumentaliziraš
TRETJA: instrumentalizira
dvojina
PRVA: instrumentalizirava
DRUGA: instrumentalizirata
TRETJA: instrumentalizirata
množina
PRVA: instrumentaliziramo
DRUGA: instrumentalizirate
TRETJA: instrumentalizirajo
DELEŽNIK NA -L: instrumentaliziral

dvojina

intermedijski
intermedijskih
DAJALNIK: intermedijskima
TOŽILNIK: intermedijski
MESTNIK: pri intermedijskih
ORODNIK: z intermedijskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

intermedijske
RODILNIK: intermedijskih
DAJALNIK: intermedijskim
TOŽILNIK: intermedijske
MESTNIK: pri intermedijskih
ORODNIK: z intermedijskimi
IMENOVALNIK:

instrumentalizirala

srednji spol

instrumentaliziralo
delati, da kaj postane sredstvo, pripomoček za
dosego določenega cilja, zlasti ideološkega,
političnega
‣ instrumentalizirati nezadovoljstvo in strah ljudi
‣ instrumentalizirati vojsko za uresničitev svojih
ciljev, ambicij

ednina

intermedijsko
intermedijskega
DAJALNIK: intermedijskemu
TOŽILNIK: intermedijsko
MESTNIK: pri intermedijskem
ORODNIK: z intermedijskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

intermédijski [intermédijski] pridevnik ()

intermedijski
intermedijskih
DAJALNIK: intermedijskima
TOŽILNIK: intermedijski
MESTNIK: pri intermedijskih
ORODNIK: z intermedijskima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

intermedijski
RODILNIK: intermedijskega
DAJALNIK: intermedijskemu
TOŽILNIK: intermedijski
TOŽILNIK (živo): intermedijskega
MESTNIK: pri intermedijskem
ORODNIK: z intermedijskim
IMENOVALNIK:

množina

intermedijska
RODILNIK: intermedijskih
DAJALNIK: intermedijskim
TOŽILNIK: intermedijska
MESTNIK: pri intermedijskih
ORODNIK: z intermedijskimi
1. ki temelji na združevanju, uporabi različnih
izraznih sredstev, načinov
‣ intermedijski pristop
IMENOVALNIK:

dvojina

intermedijska
intermedijskih
DAJALNIK: intermedijskima
TOŽILNIK: intermedijska
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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‣ intermedijska umetnost
1a) ki nastane s takim združevanjem, uporabo
‣ intermedijski festival, performans, projekt
‣ intermedijska predstava, prireditev, razstava
1b) ki se ukvarja s takim združevanjem, uporabo
‣ intermedijski umetnik
‣ intermedijska umetnica

‣ premagati, ugnati z iponom
‣ zmaga z iponom
‣ Daleč najlažja je v supertežki kategoriji in tako
zmagati s štirimi iponi, to je nekaj najlepšega.
izčlániti [isčlániti], [iščlániti] dovršni glagol (ā)
OBLIKE
ednina
PRVA: izčlanim
DRUGA: izčlaniš
TRETJA: izčlani
dvojina
PRVA: izčlaniva
DRUGA: izčlanita
TRETJA: izčlanita
množina
PRVA: izčlanimo
DRUGA: izčlanite
TRETJA: izčlanijo
DELEŽNIK NA -L: izčlanil

ípon ippon [ípon] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

ipon
RODILNIK: ipona
DAJALNIK: iponu
TOŽILNIK: ipon
MESTNIK: pri iponu
ORODNIK: z iponom
IMENOVALNIK:

dvojina

ipona
iponov
DAJALNIK: iponoma
TOŽILNIK: ipona
MESTNIK: pri iponih
ORODNIK: z iponoma
IMENOVALNIK:

izčlanila izčlanilo
1. narediti, da kdo, kaj ni več član česa
‣ Obljubili so, da države ne bodo izčlanili iz Unije,
če bodo na prihodnjih volitvah ponovno prevzeli
oblast.
1a) v obliki izčlaniti se prenehati biti član česa,
navadno po lastni volji
‣ Ni se še uradno izčlanil, vendar že lep čas
mrzlično išče način.
‣ Delodajalec sili delavke, naj se izčlanijo iz
sindikata.

RODILNIK:

množina

iponi
iponov
DAJALNIK: iponom
TOŽILNIK: ipone
MESTNIK: pri iponih
ORODNIK: z iponi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

izmenjáje [izmenjáje] prislov (ȃ)
takó, da si vsaj dva elementa več kot enkrat sledita
drug za drugim, zaporedoma; izmenično
‣ izmenjaje dodajati rumenjak, sladkor
‣ izmenjaje voditi oddajo

ednina

ippon
RODILNIK: ippona
DAJALNIK: ipponu
TOŽILNIK: ippon
MESTNIK: pri ipponu
ORODNIK: z ipponom
IMENOVALNIK:

izmenjeválec [izmenjeváləc] samostalnik moškega

dvojina

spola (ȃ)

ippona
RODILNIK: ipponov
DAJALNIK: ipponoma
TOŽILNIK: ippona
MESTNIK: pri ipponih
ORODNIK: z ipponoma
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

izmenjevalec
izmenjevalca
DAJALNIK: izmenjevalcu
TOŽILNIK: izmenjevalec
TOŽILNIK (živo): izmenjevalca
MESTNIK: pri izmenjevalcu
ORODNIK: z izmenjevalcem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

ipponi
ipponov
DAJALNIK: ipponom
TOŽILNIK: ippone
MESTNIK: pri ipponih
ORODNIK: z ipponi
iz športa odločilni, zmagovalni rezultat ob gibu,
prijemu, ki nasprotnika onesposobi, navadno pri
judu
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

izmenjevalca
izmenjevalcev
DAJALNIK: izmenjevalcema
TOŽILNIK: izmenjevalca
MESTNIK: pri izmenjevalcih
ORODNIK: z izmenjevalcema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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pri izpodbijani
ORODNIK: z izpodbijano

množina

MESTNIK:

izmenjevalci
izmenjevalcev
DAJALNIK: izmenjevalcem
TOŽILNIK: izmenjevalce
MESTNIK: pri izmenjevalcih
ORODNIK: z izmenjevalci
1. iz strojništva naprava za izmenjevanje toplote s
pomočjo plina, tekočine, navadno vode, zlasti pri
ogrevanju, hlajenju
‣ toplotni izmenjevalec
‣ zemeljski izmenjevalec toplote
2. kdor si z izmenjevanjem prek posebnih spletnih
omrežij nezakonito prisvaja, razmnožuje
elektronske izdelke
‣ sodno preganjati izmenjevalce
‣ izmenjevalci datotek
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

izpodbijani
RODILNIK: izpodbijanih
DAJALNIK: izpodbijanima
TOŽILNIK: izpodbijani
MESTNIK: pri izpodbijanih
ORODNIK: z izpodbijanima
IMENOVALNIK:

množina

izpodbijane
RODILNIK: izpodbijanih
DAJALNIK: izpodbijanim
TOŽILNIK: izpodbijane
MESTNIK: pri izpodbijanih
ORODNIK: z izpodbijanimi
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

izpodbijano
izpodbijanega
DAJALNIK: izpodbijanemu
TOŽILNIK: izpodbijano
MESTNIK: pri izpodbijanem
ORODNIK: z izpodbijanim

SBZ-SKLOP

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

izmenjevalec zgoščenk

priprava za samodejno izmenjevanje zgoščenk kot
del glasbenega predvajalnika
izpodbíjan [ispodbíjan] pridevnik (í)

dvojina

OBLIKE

izpodbijani
RODILNIK: izpodbijanih
DAJALNIK: izpodbijanima
TOŽILNIK: izpodbijani
MESTNIK: pri izpodbijanih
ORODNIK: z izpodbijanima
IMENOVALNIK:

moški spol
ednina

izpodbijan
izpodbijani
RODILNIK: izpodbijanega
DAJALNIK: izpodbijanemu
TOŽILNIK (nedoločno): izpodbijan
TOŽILNIK (določno): izpodbijani
TOŽILNIK (živo): izpodbijanega
MESTNIK: pri izpodbijanem
ORODNIK: z izpodbijanim
IMENOVALNIK (nedoločno):
IMENOVALNIK (določno):

množina

izpodbijana
izpodbijanih
DAJALNIK: izpodbijanim
TOŽILNIK: izpodbijana
MESTNIK: pri izpodbijanih
ORODNIK: z izpodbijanimi
iz prava za katerega se dokazuje pravna
neutemeljenost, nepravilnost, neresničnost
‣ izpodbijan akt, odlok, sklep, zakon
‣ izpodbijana določba, odločba, sodba
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

izpodbijana
izpodbijanih
DAJALNIK: izpodbijanima
TOŽILNIK: izpodbijana
MESTNIK: pri izpodbijanih
ORODNIK: z izpodbijanima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

járkica [járkica] samostalnik ženskega spola (ȃ)

množina

izpodbijani
RODILNIK: izpodbijanih
DAJALNIK: izpodbijanim
TOŽILNIK: izpodbijane
MESTNIK: pri izpodbijanih
ORODNIK: z izpodbijanimi

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

jarkica
jarkice
DAJALNIK: jarkici
TOŽILNIK: jarkico
MESTNIK: pri jarkici
ORODNIK: z jarkico
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

izpodbijana
izpodbijane
DAJALNIK: izpodbijani
TOŽILNIK: izpodbijano

dvojina

IMENOVALNIK:

jarkici
jarkic
DAJALNIK: jarkicama
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:
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jarkici
MESTNIK: pri jarkicah
ORODNIK: z jarkicama

kafetiera
RODILNIK: kafetiere
DAJALNIK: kafetieri
TOŽILNIK: kafetiero
MESTNIK: pri kafetieri
ORODNIK: s kafetiero

TOŽILNIK:

IMENOVALNIK:

množina

jarkice
jarkic
DAJALNIK: jarkicam
TOŽILNIK: jarkice
MESTNIK: pri jarkicah
ORODNIK: z jarkicami
mlada kokoš; jarica
‣ grahaste, rjave jarkice
‣ mlade jarkice
‣ Prodajamo rjave jarkice tik pred nesnostjo,
grahaste jarkice ter rjave enoletne kokoši.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kafetieri
RODILNIK: kafetier
DAJALNIK: kafetierama
TOŽILNIK: kafetieri
MESTNIK: pri kafetierah
ORODNIK: s kafetierama
IMENOVALNIK:

množina

kafetiere
kafetier
DAJALNIK: kafetieram
TOŽILNIK: kafetiere
MESTNIK: pri kafetierah
ORODNIK: s kafetierami
tridelna priprava za kuhanje ekspresne kave
‣ V novi kafetjeri je bilo mogoče skuhati prav
takšno kavo kot v kavarniških napravah za
ekspreso.
‣ Ni bila izjemna le kava, ki je pritekla iz kafetjere,
temveč tudi preprosta in funkcionalna osmerokotna
oblika naprave.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

jebêla [jebêla], [jebéla] medmet (ȇ; )
1. pogovorno izraža, da koga kaj jezi, spravlja v
nejevoljo
‣ Jebela, kje imam avto?
‣ O, jebela, tebi se je pa res skisalo!
2. pogovorno izraža, da koga kaj preseneča, je zanj
nepričakovano, a hkrati občudovanja vredno
‣ Jebela, dobro me je zasačil!
‣ Jebela, ti imaš pa res srečo!
FRAZEOLOGIJA

jebela cesta pogovorno

kamélijev [kamélije] pridevnik ()

izraža, da koga kaj jezi, spravlja v nejevoljo
‣ Jebela cesta, kar je preveč, je preveč!

OBLIKE

moški spol

kafetjêra kafetiera [kafetjêra] samostalnik ženskega
spola (ȇ)

ednina

kamelijev
kamelijevega
DAJALNIK: kamelijevemu
TOŽILNIK: kamelijev
TOŽILNIK (živo): kamelijevega
MESTNIK: pri kamelijevem
ORODNIK: s kamelijevim
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

RODILNIK:

kafetjera
kafetjere
DAJALNIK: kafetjeri
TOŽILNIK: kafetjero
MESTNIK: pri kafetjeri
ORODNIK: s kafetjero
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kamelijeva
RODILNIK: kamelijevih
DAJALNIK: kamelijevima
TOŽILNIK: kamelijeva
MESTNIK: pri kamelijevih
ORODNIK: s kamelijevima
IMENOVALNIK:

dvojina

kafetjeri
kafetjer
DAJALNIK: kafetjerama
TOŽILNIK: kafetjeri
MESTNIK: pri kafetjerah
ORODNIK: s kafetjerama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

kamelijevi
kamelijevih
DAJALNIK: kamelijevim
TOŽILNIK: kamelijeve
MESTNIK: pri kamelijevih
ORODNIK: s kamelijevimi
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

kafetjere
RODILNIK: kafetjer
DAJALNIK: kafetjeram
TOŽILNIK: kafetjere
MESTNIK: pri kafetjerah
ORODNIK: s kafetjerami
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

ednina

IMENOVALNIK:
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kamelijeva

kamelijeve
DAJALNIK: kamelijevi
TOŽILNIK: kamelijevo
MESTNIK: pri kamelijevi
ORODNIK: s kamelijevo

pri kamelijinem
ORODNIK: s kamelijinim

RODILNIK:

MESTNIK:

dvojina

kamelijina
RODILNIK: kamelijinih
DAJALNIK: kamelijinima
TOŽILNIK: kamelijina
MESTNIK: pri kamelijinih
ORODNIK: s kamelijinima
IMENOVALNIK:

dvojina

kamelijevi
kamelijevih
DAJALNIK: kamelijevima
TOŽILNIK: kamelijevi
MESTNIK: pri kamelijevih
ORODNIK: s kamelijevima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

kamelijini
RODILNIK: kamelijinih
DAJALNIK: kamelijinim
TOŽILNIK: kamelijine
MESTNIK: pri kamelijinih
ORODNIK: s kamelijinimi
IMENOVALNIK:

množina

kamelijeve
RODILNIK: kamelijevih
DAJALNIK: kamelijevim
TOŽILNIK: kamelijeve
MESTNIK: pri kamelijevih
ORODNIK: s kamelijevimi
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

kamelijina
kamelijine
DAJALNIK: kamelijini
TOŽILNIK: kamelijino
MESTNIK: pri kamelijini
ORODNIK: s kamelijino
IMENOVALNIK:

srednji spol

RODILNIK:

ednina

kamelijevo
kamelijevega
DAJALNIK: kamelijevemu
TOŽILNIK: kamelijevo
MESTNIK: pri kamelijevem
ORODNIK: s kamelijevim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kamelijini
RODILNIK: kamelijinih
DAJALNIK: kamelijinima
TOŽILNIK: kamelijini
MESTNIK: pri kamelijinih
ORODNIK: s kamelijinima
IMENOVALNIK:

dvojina

kamelijevi
RODILNIK: kamelijevih
DAJALNIK: kamelijevima
TOŽILNIK: kamelijevi
MESTNIK: pri kamelijevih
ORODNIK: s kamelijevima
IMENOVALNIK:

množina

kamelijine
kamelijinih
DAJALNIK: kamelijinim
TOŽILNIK: kamelijine
MESTNIK: pri kamelijinih
ORODNIK: s kamelijinimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

kamelijeva
RODILNIK: kamelijevih
DAJALNIK: kamelijevim
TOŽILNIK: kamelijeva
MESTNIK: pri kamelijevih
ORODNIK: s kamelijevimi
1. ki je del kamelije, zimzelene rastline z usnjatimi,
bleščečimi se listi in belimi ali rdečimi cvetovi
‣ kamelijevi cvetovi
1a) ki je iz kamelije ali vsebuje kamelijo
‣ kamelijevo olje
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

kamelijino
kamelijinega
DAJALNIK: kamelijinemu
TOŽILNIK: kamelijino
MESTNIK: pri kamelijinem
ORODNIK: s kamelijinim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kamelijini
RODILNIK: kamelijinih
DAJALNIK: kamelijinima
TOŽILNIK: kamelijini
MESTNIK: pri kamelijinih
ORODNIK: s kamelijinima
IMENOVALNIK:

kamélijin [kamélijin] pridevnik ()
OBLIKE

moški spol
ednina

kamelijin
kamelijinega
DAJALNIK: kamelijinemu
TOŽILNIK: kamelijin
TOŽILNIK (živo): kamelijinega
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

kamelijina
kamelijinih

IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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kamelijinim
TOŽILNIK: kamelijina
MESTNIK: pri kamelijinih
ORODNIK: s kamelijinimi
ki je del kamelije, zimzelene rastline z usnjatimi,
bleščečimi se listi in belimi ali rdečimi cvetovi
‣ kamelijini cvetovi
‣ kameljina semena

‣ okužba, težave s kandido

DAJALNIK:

kandidiáza [kandidijáza] samostalnik ženskega spola
(ȃ)
OBLIKE
ednina

kandidiaza
kandidiaze
DAJALNIK: kandidiazi
TOŽILNIK: kandidiazo
MESTNIK: pri kandidiazi
ORODNIK: s kandidiazo
iz medicine obolenje, navadno sluznice nožnice, ki ga
zlasti ob oslabljenem imunskem sistemu povzroča
kandida, gliva kvasovka
‣ kronična kandidiaza
‣ oralna, vaginalna kandidiaza
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

kamút [kamút] samostalnik moškega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina

kamut
kamuta
DAJALNIK: kamutu
TOŽILNIK: kamut
MESTNIK: pri kamutu
ORODNIK: s kamutom
1. žito z velikimi debelimi zrni sladkastega okusa,
po izvoru iz starega Egipta
‣ pira in kamut
‣ Kamut lahko raste v najtežjih razmerah skoraj brez
vlage.
1a) tako žito kot hrana
‣ kalčki, zrna kamuta
‣ uživanje kamuta
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

kandída [kandída] samostalnik ženskega spola (ȋ)

káo [káo] členek (ȃ)
1. slengovsko izraža dvom o čem, mnenje, da je kaj
samo navidez pravo, resnično
‣ So tudi taki, ki se ne poročijo namenoma in potem
kao ločeno živijo in poberejo razne prispevke,
dodatke, olajšave ipd.
1a) kot pridevnik, slengovsko ki se le zdi pravi, resničen;
nepravi
‣ kao demokracija
‣ kao zvezda, zvezdnik

OBLIKE
ednina

kapibára [kapibára] samostalnik ženskega spola (ȃ)

kandida
RODILNIK: kandide
DAJALNIK: kandidi
TOŽILNIK: kandido
MESTNIK: pri kandidi
ORODNIK: s kandido
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

kapibara
kapibare
DAJALNIK: kapibari
TOŽILNIK: kapibaro
MESTNIK: pri kapibari
ORODNIK: s kapibaro
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kandidi
kandid
DAJALNIK: kandidama
TOŽILNIK: kandidi
MESTNIK: pri kandidah
ORODNIK: s kandidama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kapibari
kapibar
DAJALNIK: kapibarama
TOŽILNIK: kapibari
MESTNIK: pri kapibarah
ORODNIK: s kapibarama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

kandide
kandid
DAJALNIK: kandidam
TOŽILNIK: kandide
MESTNIK: pri kandidah
ORODNIK: s kandidami
iz biologije, iz medicine gliva kvasovka, ki pri človeku
živi na sluznicah in zlasti ob oslabljenem imunskem
sistemu lahko povzroča različna obolenja, tudi po
celotnem telesu
‣ razrast kandide
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

kapibare
kapibar
DAJALNIK: kapibaram
TOŽILNIK: kapibare
MESTNIK: pri kapibarah
ORODNIK: s kapibarami
iz zoologije morskemu prašičku podoben velik
brezrepi južnoameriški glodalec, ki živi v vodi ali ob
njej; Hydrochoerus
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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‣ družina kapibar
‣ Kapibare vodo zapustijo le, kadar odidejo na pašo.

pri kapsih
ORODNIK: s kapsi
MESTNIK:

slengovsko, navadno v množini policist

kápicaSSKJ2 [kápica] samostalnik ženskega spola (á)

‣ Na lastne oči je videl, da je kaps vrgel s kolesa
mladeniča, vzel ven papir in svinčnik in ga zapisal.
‣ Iz zamaknjenosti so ga dregnili kapsi, dober dan,
dokumente prosim.

OBLIKE
ednina

kapica
kapice
DAJALNIK: kapici
TOŽILNIK: kapico
MESTNIK: pri kapici
ORODNIK: s kapico
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

karbónSSKJ2 [karbón] samostalnik moškega spola ()
OBLIKE
ednina

karbon
karbona
DAJALNIK: karbonu
TOŽILNIK: karbon
MESTNIK: pri karbonu
ORODNIK: s karbonom
trdna snov iz umetnih ogljikovih vlaken
‣ blatnik, čelada, oklep, okvir, šasija iz karbona
‣ karbon, kevlar in titan
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

kapici
RODILNIK: kapic
DAJALNIK: kapicama
TOŽILNIK: kapici
MESTNIK: pri kapicah
ORODNIK: s kapicama
IMENOVALNIK:

množina

kapice
kapic
DAJALNIK: kapicam
TOŽILNIK: kapice
MESTNIK: pri kapicah
ORODNIK: s kapicami
IMENOVALNIK:

karité [karité] samostalnik moškega spola ()

RODILNIK:

OBLIKE
ednina

karite
kariteja
DAJALNIK: kariteju
TOŽILNIK: karite
MESTNIK: pri kariteju
ORODNIK: s karitejem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

SBZ-SKLOP
socialna kapica

omejitev prispevka za socialno varnost (ki sicer z
višino zaslužka narašča) pri višjih zaslužkih,
navadno za spodbujanje visokokvalificiranih
delavcev
‣ uvedba socialne kapice

dvojina

kariteja
karitejev
DAJALNIK: karitejema
TOŽILNIK: kariteja
MESTNIK: pri karitejih
ORODNIK: s karitejema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

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

množina

kaps
RODILNIK: kapsa
DAJALNIK: kapsu
TOŽILNIK: kapsa
MESTNIK: pri kapsu
ORODNIK: s kapsom
IMENOVALNIK:

kariteji
karitejev
DAJALNIK: karitejem
TOŽILNIK: kariteje
MESTNIK: pri karitejih
ORODNIK: s kariteji
1. iz botanike drevo z razvejano krošnjo, valovitimi
listi in velikimi orehi, po izvoru iz Afrike; Vitellaria
paradoxa
‣ učinkovine iz orehov afriškega drevesa karite
1a) plod tega drevesa
‣ izvlečki kariteja
2. kot pridevnik ki je iz plodov tega drevesa ali jih
vsebuje
‣ karite maslo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kapsa
RODILNIK: kapsov
DAJALNIK: kapsoma
TOŽILNIK: kapsa
MESTNIK: pri kapsih
ORODNIK: s kapsoma
IMENOVALNIK:

množina

kapsi
kapsov
DAJALNIK: kapsom
TOŽILNIK: kapse
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

karitêjev [karitêje] pridevnik (ȇ)
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karitejevih
DAJALNIK: karitejevima
TOŽILNIK: karitejevi
MESTNIK: pri karitejevih
ORODNIK: s karitejevima

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

karitejev
RODILNIK: karitejevega
DAJALNIK: karitejevemu
TOŽILNIK: karitejev
TOŽILNIK (živo): karitejevega
MESTNIK: pri karitejevem
ORODNIK: s karitejevim
IMENOVALNIK:

množina

karitejeva
karitejevih
DAJALNIK: karitejevim
TOŽILNIK: karitejeva
MESTNIK: pri karitejevih
ORODNIK: s karitejevimi
ki je iz plodov kariteja, drevesa z razvejano krošnjo,
valovitimi listi in velikimi orehi, po izvoru iz Afrike,
ali jih vsebuje
‣ karitejeva krema
‣ karitejevo maslo, olje
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

karitejeva
karitejevih
DAJALNIK: karitejevima
TOŽILNIK: karitejeva
MESTNIK: pri karitejevih
ORODNIK: s karitejevima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

SBZ-SKLOP

karitejevi
RODILNIK: karitejevih
DAJALNIK: karitejevim
TOŽILNIK: karitejeve
MESTNIK: pri karitejevih
ORODNIK: s karitejevimi
IMENOVALNIK:

karitejevo drevo

drevo z razvejano krošnjo, valovitimi listi in velikimi
orehi, po izvoru iz Afrike
karízmaSSKJ2 [karízma] samostalnik ženskega spola (ȋ)

ženski spol

OBLIKE
ednina

ednina

karizma
karizme
DAJALNIK: karizmi
TOŽILNIK: karizmo
MESTNIK: pri karizmi
ORODNIK: s karizmo

karitejeva
karitejeve
DAJALNIK: karitejevi
TOŽILNIK: karitejevo
MESTNIK: pri karitejevi
ORODNIK: s karitejevo

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

dvojina

dvojina

karizmi
karizem
DAJALNIK: karizmama
TOŽILNIK: karizmi
MESTNIK: pri karizmah
ORODNIK: s karizmama

karitejevi
karitejevih
DAJALNIK: karitejevima
TOŽILNIK: karitejevi
MESTNIK: pri karitejevih
ORODNIK: s karitejevima

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

množina

množina

karizme
karizem
DAJALNIK: karizmam
TOŽILNIK: karizme
MESTNIK: pri karizmah
ORODNIK: s karizmami
dar, sposobnost prepričljivo vplivati na ljudi
‣ izjemna, močna, posebna karizma
‣ človek, osebnost s karizmo
‣ Lahko je še tako dober, a če nima karizme, ne bo
pritegnil ljudi.

karitejeve
RODILNIK: karitejevih
DAJALNIK: karitejevim
TOŽILNIK: karitejeve
MESTNIK: pri karitejevih
ORODNIK: s karitejevimi

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

srednji spol
ednina

karitejevo
karitejevega
DAJALNIK: karitejevemu
TOŽILNIK: karitejevo
MESTNIK: pri karitejevem
ORODNIK: s karitejevim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

kerámičarski [kerámičarski] pridevnik (á)
OBLIKE

dvojina
IMENOVALNIK:

moški spol

karitejevi

ednina
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keramičarski
RODILNIK: keramičarskega
DAJALNIK: keramičarskemu
TOŽILNIK: keramičarski
TOŽILNIK (živo): keramičarskega
MESTNIK: pri keramičarskem
ORODNIK: s keramičarskim

pri keramičarskih
ORODNIK: s keramičarskima

IMENOVALNIK:

MESTNIK:

množina

keramičarska
RODILNIK: keramičarskih
DAJALNIK: keramičarskim
TOŽILNIK: keramičarska
MESTNIK: pri keramičarskih
ORODNIK: s keramičarskimi
1. ki je v zvezi s keramičarji, polagalci keramičnih
ploščic
‣ keramičarski koncern
1a) ki ga opravljajo, izvajajo keramičarji
‣ usposabljanje za keramičarski poklic
‣ keramičarska obrt
‣ keramičarska dela, opravila
1b) ki ga uporabljajo keramičarji
‣ keramičarsko orodje
2. ki je v zvezi s keramičarji, izdelovalci predmetov
iz žgane gline
‣ keramičarske delavnice
‣ Z razstavo je pokazala izjemno umetniško moč in
obvladanje keramičarskih tehnik.
IMENOVALNIK:

dvojina

keramičarska
keramičarskih
DAJALNIK: keramičarskima
TOŽILNIK: keramičarska
MESTNIK: pri keramičarskih
ORODNIK: s keramičarskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

keramičarski
keramičarskih
DAJALNIK: keramičarskim
TOŽILNIK: keramičarske
MESTNIK: pri keramičarskih
ORODNIK: s keramičarskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

keramičarska
keramičarske
DAJALNIK: keramičarski
TOŽILNIK: keramičarsko
MESTNIK: pri keramičarski
ORODNIK: s keramičarsko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

kévlar [kélar] samostalnik moškega spola ()
OBLIKE
ednina

kevlar
kevlarja
DAJALNIK: kevlarju
TOŽILNIK: kevlar
MESTNIK: pri kevlarju
ORODNIK: s kevlarjem
zelo prožna snov iz močnih umetnih vlaken
‣ jadro, jopič, ohišje, oklep iz kevlarja
‣ jeklo, karbon in kevlar
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

keramičarski
keramičarskih
DAJALNIK: keramičarskima
TOŽILNIK: keramičarski
MESTNIK: pri keramičarskih
ORODNIK: s keramičarskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

keramičarske
keramičarskih
DAJALNIK: keramičarskim
TOŽILNIK: keramičarske
MESTNIK: pri keramičarskih
ORODNIK: s keramičarskimi
IMENOVALNIK:

kilográmček [kilográmčək] samostalnik moškega spola
(ȃ)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina

kilogramček
kilogramčka
DAJALNIK: kilogramčku
TOŽILNIK: kilogramček
MESTNIK: pri kilogramčku
ORODNIK: s kilogramčkom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

keramičarsko
keramičarskega
DAJALNIK: keramičarskemu
TOŽILNIK: keramičarsko
MESTNIK: pri keramičarskem
ORODNIK: s keramičarskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kilogramčka
kilogramčkov
DAJALNIK: kilogramčkoma
TOŽILNIK: kilogramčka
MESTNIK: pri kilogramčkih
ORODNIK: s kilogramčkoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

keramičarski
keramičarskih
DAJALNIK: keramičarskima
TOŽILNIK: keramičarski
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina
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kilogramčki
RODILNIK: kilogramčkov
DAJALNIK: kilogramčkom
TOŽILNIK: kilogramčke
MESTNIK: pri kilogramčkih
ORODNIK: s kilogramčki
ekspresivno kilogram, zlasti kot enota za telesno težo
pri človeku
‣ izgubiti, pridobiti kakšen kilogramček
‣ nadležni, nakopičeni, odvečni kilogramčki

klamidij
DAJALNIK: klamidijama
TOŽILNIK: klamidiji
MESTNIK: pri klamidijah
ORODNIK: s klamidijama

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

množina

klamidije
klamidij
DAJALNIK: klamidijam
TOŽILNIK: klamidije
MESTNIK: pri klamidijah
ORODNIK: s klamidijami
iz biologije, iz medicine kroglasta aerobna bakterija, ki
pri človeku povzroča različne, zlasti spolno
prenosljive bolezni
‣ ugotoviti prisotnost klamidije
‣ okužba, okuženost s klamidijo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

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

kirnja
RODILNIK: kirnje
DAJALNIK: kirnji
TOŽILNIK: kirnjo
MESTNIK: pri kirnji
ORODNIK: s kirnjo
IMENOVALNIK:

klamídijski [klamídijski] pridevnik (í)
OBLIKE

dvojina

moški spol

kirnji
RODILNIK: kirnj
DAJALNIK: kirnjama
TOŽILNIK: kirnji
MESTNIK: pri kirnjah
ORODNIK: s kirnjama
IMENOVALNIK:

ednina

klamidijski
RODILNIK: klamidijskega
DAJALNIK: klamidijskemu
TOŽILNIK: klamidijski
TOŽILNIK (živo): klamidijskega
MESTNIK: pri klamidijskem
ORODNIK: s klamidijskim
IMENOVALNIK:

množina

kirnje
kirnj
DAJALNIK: kirnjam
TOŽILNIK: kirnje
MESTNIK: pri kirnjah
ORODNIK: s kirnjami
1. iz zoologije velika morska riba s krepkim telesom,
bodičasto hrbtno plavutjo in izrazitimi ustnicami, ki
lahko svojo barvo prilagaja okolici; Epinephelus
marginatus
‣ debela, ogromna kirnja
‣ V Sredozemskem morju živi več vrst kirnj.
1a) taka riba kot hrana
‣ Zrezke kirnje operemo, jih narežemo na koščke in
v ponvi popečemo na treh do štirih žlicah olja.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

klamidijska
klamidijskih
DAJALNIK: klamidijskima
TOŽILNIK: klamidijska
MESTNIK: pri klamidijskih
ORODNIK: s klamidijskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

klamidijski
klamidijskih
DAJALNIK: klamidijskim
TOŽILNIK: klamidijske
MESTNIK: pri klamidijskih
ORODNIK: s klamidijskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

klamídija [klamídija] samostalnik ženskega spola (í)

klamidijska
klamidijske
DAJALNIK: klamidijski
TOŽILNIK: klamidijsko
MESTNIK: pri klamidijski
ORODNIK: s klamidijsko
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

RODILNIK:

klamidija
klamidije
DAJALNIK: klamidiji
TOŽILNIK: klamidijo
MESTNIK: pri klamidiji
ORODNIK: s klamidijo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

klamidijski
klamidijskih
DAJALNIK: klamidijskima
TOŽILNIK: klamidijski
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

klamidiji
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pri klamidijskih
ORODNIK: s klamidijskima

klorovodikovih
DAJALNIK: klorovodikovim
TOŽILNIK: klorovodikove
MESTNIK: pri klorovodikovih
ORODNIK: s klorovodikovimi

MESTNIK:

RODILNIK:

množina

klamidijske
RODILNIK: klamidijskih
DAJALNIK: klamidijskim
TOŽILNIK: klamidijske
MESTNIK: pri klamidijskih
ORODNIK: s klamidijskimi
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

klorovodikova
RODILNIK: klorovodikove
DAJALNIK: klorovodikovi
TOŽILNIK: klorovodikovo
MESTNIK: pri klorovodikovi
ORODNIK: s klorovodikovo
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

klamidijsko
klamidijskega
DAJALNIK: klamidijskemu
TOŽILNIK: klamidijsko
MESTNIK: pri klamidijskem
ORODNIK: s klamidijskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

klorovodikovi
klorovodikovih
DAJALNIK: klorovodikovima
TOŽILNIK: klorovodikovi
MESTNIK: pri klorovodikovih
ORODNIK: s klorovodikovima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

klamidijski
klamidijskih
DAJALNIK: klamidijskima
TOŽILNIK: klamidijski
MESTNIK: pri klamidijskih
ORODNIK: s klamidijskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

klorovodikove
klorovodikovih
DAJALNIK: klorovodikovim
TOŽILNIK: klorovodikove
MESTNIK: pri klorovodikovih
ORODNIK: s klorovodikovimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

klamidijska
RODILNIK: klamidijskih
DAJALNIK: klamidijskim
TOŽILNIK: klamidijska
MESTNIK: pri klamidijskih
ORODNIK: s klamidijskimi
ki ga povzroča kladimija, kroglasta aerobna
bakterija
‣ klamidijska okužba, pljučnica
‣ klamidijsko vnetje oči, sečnice
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

klorovodikovo
klorovodikovega
DAJALNIK: klorovodikovemu
TOŽILNIK: klorovodikovo
MESTNIK: pri klorovodikovem
ORODNIK: s klorovodikovim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

klorovodikovi
klorovodikovih
DAJALNIK: klorovodikovima
TOŽILNIK: klorovodikovi
MESTNIK: pri klorovodikovih
ORODNIK: s klorovodikovima

klórovodíkov [klórovodíko] pridevnik (-ȋ)

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

klorovodikov
klorovodikovega
DAJALNIK: klorovodikovemu
TOŽILNIK: klorovodikov
TOŽILNIK (živo): klorovodikovega
MESTNIK: pri klorovodikovem
ORODNIK: s klorovodikovim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

klorovodikova
klorovodikovih
DAJALNIK: klorovodikovim
TOŽILNIK: klorovodikova
MESTNIK: pri klorovodikovih
ORODNIK: s klorovodikovimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

klorovodikova
RODILNIK: klorovodikovih
DAJALNIK: klorovodikovima
TOŽILNIK: klorovodikova
MESTNIK: pri klorovodikovih
ORODNIK: s klorovodikovima
IMENOVALNIK:

SBZ-SKLOP
klorovodikova kislina iz kemije

zelo jedka spojina iz klora in vodika, ki z bazami
tvori soli
‣ koncentrirana, razredčena klorovodikova kislina

množina
IMENOVALNIK:

klorovodikovi
57

knéset [knéset] samostalnik moškega spola ()

kolektorjema
TOŽILNIK: kolektorja
MESTNIK: pri kolektorjih
ORODNIK: s kolektorjema
DAJALNIK:

OBLIKE
ednina

kneset
RODILNIK: kneseta
DAJALNIK: knesetu
TOŽILNIK: kneset
MESTNIK: pri knesetu
ORODNIK: s knesetom
izraelski parlament
‣ razpustitev, zasedanje kneseta
‣ glasovanje v knesetu
‣ poslanci, sedeži, stranke v knesetu
IMENOVALNIK:

množina

kolektorji
kolektorjev
DAJALNIK: kolektorjem
TOŽILNIK: kolektorje
MESTNIK: pri kolektorjih
ORODNIK: s kolektorji
priprava za zbiranje in shranjevanje energije, zlasti
sončne; zbiralnik
‣ sončni kolektorji
‣ kolektorji za ogrevanje
‣ Poleti lahko bivalne prostore hladimo z
zemeljskim kolektorjem.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

knjigobéžnica [knjigobéžnica] samostalnik ženskega
spola ()
OBLIKE
ednina

knjigobežnica
RODILNIK: knjigobežnice
DAJALNIK: knjigobežnici
TOŽILNIK: knjigobežnico
MESTNIK: pri knjigobežnici
ORODNIK: s knjigobežnico

kómbilimuzína [kómbilimuzína] samostalnik
ženskega spola (-ȋ)

IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

kombilimuzina
kombilimuzine
DAJALNIK: kombilimuzini
TOŽILNIK: kombilimuzino
MESTNIK: pri kombilimuzini
ORODNIK: s kombilimuzino
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

knjigobežnici
knjigobežnic
DAJALNIK: knjigobežnicama
TOŽILNIK: knjigobežnici
MESTNIK: pri knjigobežnicah
ORODNIK: s knjigobežnicama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kombilimuzini
RODILNIK: kombilimuzin
DAJALNIK: kombilimuzinama
TOŽILNIK: kombilimuzini
MESTNIK: pri kombilimuzinah
ORODNIK: s kombilimuzinama
IMENOVALNIK:

množina

knjigobežnice
knjigobežnic
DAJALNIK: knjigobežnicam
TOŽILNIK: knjigobežnice
MESTNIK: pri knjigobežnicah
ORODNIK: s knjigobežnicami
manjši zaprt prostor, hišica na javnem kraju za
prosto izmenjavo knjig
‣ Knjižnica je pri glavnem trgu postavila
knjigobežnico, kjer si bralci in bralke lahko vzamejo
in oddajo knjigo.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

kombilimuzine
kombilimuzin
DAJALNIK: kombilimuzinam
TOŽILNIK: kombilimuzine
MESTNIK: pri kombilimuzinah
ORODNIK: s kombilimuzinami
iz avtomobilizma avto, pri katerem ima karoserija do
konca zadnjega dela poševno podaljšano streho
‣ družinska, klasična, športna kombilimuzina
‣ petvratna, trivratna kombilimuzina
‣ Zadnja klop oziroma njeno naslonjalo je zložljivo
in prtljažnik se zato poveča po vzoru večine
sodobnih kombilimuzin.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

koléktorSSKJ2 [koléktor] samostalnik moškega spola ()
OBLIKE
ednina

kolektor
RODILNIK: kolektorja
DAJALNIK: kolektorju
TOŽILNIK: kolektor
MESTNIK: pri kolektorju
ORODNIK: s kolektorjem
IMENOVALNIK:

kómbilimuzínski [kómbilimuzínski] pridevnik (-ȋ)
OBLIKE

moški spol

dvojina

ednina

kolektorja
RODILNIK: kolektorjev
IMENOVALNIK:

kombilimuzinski
kombilimuzinskega

IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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kombilimuzinskemu
TOŽILNIK: kombilimuzinski
TOŽILNIK (živo): kombilimuzinskega
MESTNIK: pri kombilimuzinskem
ORODNIK: s kombilimuzinskim
DAJALNIK:

množina

kombilimuzinska
kombilimuzinskih
DAJALNIK: kombilimuzinskim
TOŽILNIK: kombilimuzinska
MESTNIK: pri kombilimuzinskih
ORODNIK: s kombilimuzinskimi
1. iz avtomobilizma ki je v zvezi s kombilimuzinami
‣ kombilimuzinski model
‣ kombilimuzinska izvedba, različica, varianta
1a) iz avtomobilizma ki je značilen za kombilimuzine ali
je tak kot pri kombilimuzinah
‣ kombilimuzinski prtljažnik, zadek
‣ kobilimuzinska oblika, podoba, zasnova
‣ Kombilimuzinska karoserija ima tri vrata in
prilagodljivo potniško kabino.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kombilimuzinska
kombilimuzinskih
DAJALNIK: kombilimuzinskima
TOŽILNIK: kombilimuzinska
MESTNIK: pri kombilimuzinskih
ORODNIK: s kombilimuzinskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

kombilimuzinski
RODILNIK: kombilimuzinskih
DAJALNIK: kombilimuzinskim
TOŽILNIK: kombilimuzinske
MESTNIK: pri kombilimuzinskih
ORODNIK: s kombilimuzinskimi
IMENOVALNIK:

komunájzar komunájzer [komunájzar],
[komunájzer] samostalnik moškega spola (ȃ)

ženski spol

OBLIKE
ednina

ednina

kombilimuzinska
kombilimuzinske
DAJALNIK: kombilimuzinski
TOŽILNIK: kombilimuzinsko
MESTNIK: pri kombilimuzinski
ORODNIK: s kombilimuzinsko
IMENOVALNIK:

komunajzar
komunajzarja
DAJALNIK: komunajzarju
TOŽILNIK: komunajzarja
MESTNIK: pri komunajzarju
ORODNIK: s komunajzarjem
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

dvojina

dvojina

kombilimuzinski
RODILNIK: kombilimuzinskih
DAJALNIK: kombilimuzinskima
TOŽILNIK: kombilimuzinski
MESTNIK: pri kombilimuzinskih
ORODNIK: s kombilimuzinskima
IMENOVALNIK:

komunajzarja
RODILNIK: komunajzarjev
DAJALNIK: komunajzarjema
TOŽILNIK: komunajzarja
MESTNIK: pri komunajzarjih
ORODNIK: s komunajzarjema
IMENOVALNIK:

množina

množina

kombilimuzinske
RODILNIK: kombilimuzinskih
DAJALNIK: kombilimuzinskim
TOŽILNIK: kombilimuzinske
MESTNIK: pri kombilimuzinskih
ORODNIK: s kombilimuzinskimi
IMENOVALNIK:

komunajzarji
komunajzarjev
DAJALNIK: komunajzarjem
TOŽILNIK: komunajzarje
MESTNIK: pri komunajzarjih
ORODNIK: s komunajzarji
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol

ednina

ednina

komunajzer
komunajzerja
DAJALNIK: komunajzerju
TOŽILNIK: komunajzerja
MESTNIK: pri komunajzerju
ORODNIK: s komunajzerjem
IMENOVALNIK:

kombilimuzinsko
RODILNIK: kombilimuzinskega
DAJALNIK: kombilimuzinskemu
TOŽILNIK: kombilimuzinsko
MESTNIK: pri kombilimuzinskem
ORODNIK: s kombilimuzinskim
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

dvojina

dvojina

komunajzerja
komunajzerjev
DAJALNIK: komunajzerjema
TOŽILNIK: komunajzerja
MESTNIK: pri komunajzerjih
ORODNIK: s komunajzerjema
IMENOVALNIK:

kombilimuzinski
RODILNIK: kombilimuzinskih
DAJALNIK: kombilimuzinskima
TOŽILNIK: kombilimuzinski
MESTNIK: pri kombilimuzinskih
ORODNIK: s kombilimuzinskima
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

množina
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komunajzerji
RODILNIK: komunajzerjev
DAJALNIK: komunajzerjem
TOŽILNIK: komunajzerje
MESTNIK: pri komunajzerjih
ORODNIK: s komunajzerji
pogovorno, slabšalno komunist, ki po padcu
komunističnega režima še naprej ostaja pristaš
njegovih nazorov
‣ bivši, spreobrnjeni, stari komunajzarji
‣ Komunajzarji so krivi!

košaricama
TOŽILNIK: košarici
MESTNIK: pri košaricah
ORODNIK: s košaricama

IMENOVALNIK:

DAJALNIK:

množina

košarice
košaric
DAJALNIK: košaricam
TOŽILNIK: košarice
MESTNIK: pri košaricah
ORODNIK: s košaricami
1. kar vsebuje elemente, stvari, ki tvorijo
zaključeno celoto
‣ košarica dobrin, izdelkov
‣ košarica delnic, valut
‣ košarica pravic pri zdravstvenem zavarovanju
1a) seznam izbranih izdelkov, navadno v spletni
trgovini
‣ dodati v košarico
2. del modrčka, ki pokriva dojko
‣ podložene košarice
‣ velikost košaric od A do G
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

konsolidácijaSSKJ2 [konsolidácija] samostalnik
ženskega spola (á)
OBLIKE
ednina

konsolidacija
RODILNIK: konsolidacije
DAJALNIK: konsolidaciji
TOŽILNIK: konsolidacijo
MESTNIK: pri konsolidaciji
ORODNIK: s konsolidacijo
IMENOVALNIK:

dvojina

konsolidaciji
RODILNIK: konsolidacij
DAJALNIK: konsolidacijama
TOŽILNIK: konsolidaciji
MESTNIK: pri konsolidacijah
ORODNIK: s konsolidacijama

kóžniSSKJ2 [kóžni] pridevnik ()

IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

kožni
kožnega
DAJALNIK: kožnemu
TOŽILNIK: kožni
TOŽILNIK (živo): kožnega
MESTNIK: pri kožnem
ORODNIK: s kožnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

konsolidacije
konsolidacij
DAJALNIK: konsolidacijam
TOŽILNIK: konsolidacije
MESTNIK: pri konsolidacijah
ORODNIK: s konsolidacijami
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kožna
RODILNIK: kožnih
DAJALNIK: kožnima
TOŽILNIK: kožna
MESTNIK: pri kožnih
ORODNIK: s kožnima
IMENOVALNIK:

SBZ-SKLOP
konsolidacija javnih financ

okrepitev stanja javnih financ, ki dolgoročno
omogoča izvajanje proračuna brez večjega
zadolževanja
‣ ukrepi za konsolidacijo javnih financ

množina

kožni
RODILNIK: kožnih
DAJALNIK: kožnim
TOŽILNIK: kožne
MESTNIK: pri kožnih
ORODNIK: s kožnimi
IMENOVALNIK:

košáricaSSKJ2 [košárica] samostalnik ženskega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina

košarica
košarice
DAJALNIK: košarici
TOŽILNIK: košarico
MESTNIK: pri košarici
ORODNIK: s košarico
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

kožna
kožne
DAJALNIK: kožni
TOŽILNIK: kožno
MESTNIK: pri kožni
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

košarici
košaric

IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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ORODNIK:

s kožno

kraparja
MESTNIK: pri kraparjih
ORODNIK: s kraparjema

TOŽILNIK:

dvojina

kožni
kožnih
DAJALNIK: kožnima
TOŽILNIK: kožni
MESTNIK: pri kožnih
ORODNIK: s kožnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

kraparji
kraparjev
DAJALNIK: kraparjem
TOŽILNIK: kraparje
MESTNIK: pri kraparjih
ORODNIK: s kraparji
kdor lovi krape, navadno v prostem času, za
sprostitev
‣ izkušen, navdušen krapar
‣ tekmovanje kraparjev
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

kožne
kožnih
DAJALNIK: kožnim
TOŽILNIK: kožne
MESTNIK: pri kožnih
ORODNIK: s kožnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol

kreditodajálec [kreditodajáləc] samostalnik moškega
spola (ȃ)

ednina

kožno
kožnega
DAJALNIK: kožnemu
TOŽILNIK: kožno
MESTNIK: pri kožnem
ORODNIK: s kožnim
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

RODILNIK:

kreditodajalec
kreditodajalca
DAJALNIK: kreditodajalcu
TOŽILNIK: kreditodajalca
MESTNIK: pri kreditodajalcu
ORODNIK: s kreditodajalcem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kožni
kožnih
DAJALNIK: kožnima
TOŽILNIK: kožni
MESTNIK: pri kožnih
ORODNIK: s kožnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kreditodajalca
RODILNIK: kreditodajalcev
DAJALNIK: kreditodajalcema
TOŽILNIK: kreditodajalca
MESTNIK: pri kreditodajalcih
ORODNIK: s kreditodajalcema
IMENOVALNIK:

množina

kožna
RODILNIK: kožnih
DAJALNIK: kožnim
TOŽILNIK: kožna
MESTNIK: pri kožnih
ORODNIK: s kožnimi
1. ki je namenjen za kožo
‣ kožni obliž, pripravek
‣ kožni presadek
2. ki je take barve kot koža
‣ hlačke, nogavice kožne barve
IMENOVALNIK:

množina

kreditodajalci
kreditodajalcev
DAJALNIK: kreditodajalcem
TOŽILNIK: kreditodajalce
MESTNIK: pri kreditodajalcih
ORODNIK: s kreditodajalci
kdor daje kredit
‣ domači, tuji kreditodajalci
‣ varstvo banke kot kreditodajalca pri nakupu
nepremičnine
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

krápar [krápar] samostalnik moškega spola (ȃ)

krémastSSKJ2 [krémast] pridevnik ()

OBLIKE
ednina

OBLIKE

krapar
RODILNIK: kraparja
DAJALNIK: kraparju
TOŽILNIK: kraparja
MESTNIK: pri kraparju
ORODNIK: s kraparjem
IMENOVALNIK:

moški spol
ednina

kremast
kremasti
RODILNIK: kremastega
DAJALNIK: kremastemu
TOŽILNIK (nedoločno): kremast
TOŽILNIK (določno): kremasti
TOŽILNIK (živo): kremastega
MESTNIK: pri kremastem
IMENOVALNIK (nedoločno):
IMENOVALNIK (določno):

dvojina

kraparja
kraparjev
DAJALNIK: kraparjema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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ORODNIK:

s kremastim

kremasta
MESTNIK: pri kremastih
ORODNIK: s kremastimi
1. ki po videzu in značilnostih spominja na kremo
‣ kremasta juha, omaka, rižota
‣ kremasta masa, zmes, tekstura
1a) v obliki za vrstni pridevnik kremasti ki je v zvezi z
vrsto hrane, ki po videzu in značilnostih spominja
na kremo
‣ kremasti siri
‣ pusta kremasta skuta
2. v obliki za vrstni pridevnik kremasti ki je iz kreme ali
vsebuje kremo, nadev za slaščice iz masla, sladkorja
in različnih dodatkov
‣ kremaste sladice
TOŽILNIK:

dvojina

kremasta
kremastih
DAJALNIK: kremastima
TOŽILNIK: kremasta
MESTNIK: pri kremastih
ORODNIK: s kremastima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

kremasti
kremastih
DAJALNIK: kremastim
TOŽILNIK: kremaste
MESTNIK: pri kremastih
ORODNIK: s kremastimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

krémasto [krémasto] prislov ()
1. takó, da nastane krema
‣ kremasto stepsti, umešati
‣ Prilijemo smetano in kuhamo na srednjem
plamenu, da se omaka kremasto zgosti.
1a) takó, da po okusu, otipu ali sestavi spominja na
kremo
‣ kremasto smetanov okus
‣ Tekstura novega pudra je kremasto mehka.
2. takó, da je zlasti po barvi podoben smetani
‣ kremasto bel, rjav

kremasta
RODILNIK: kremaste
DAJALNIK: kremasti
TOŽILNIK: kremasto
MESTNIK: pri kremasti
ORODNIK: s kremasto
IMENOVALNIK:

dvojina

kremasti
kremastih
DAJALNIK: kremastima
TOŽILNIK: kremasti
MESTNIK: pri kremastih
ORODNIK: s kremastima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

kriminalizácija [kriminalizácija] samostalnik
ženskega spola (á)

množina

kremaste
RODILNIK: kremastih
DAJALNIK: kremastim
TOŽILNIK: kremaste
MESTNIK: pri kremastih
ORODNIK: s kremastimi
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

kriminalizacija
RODILNIK: kriminalizacije
DAJALNIK: kriminalizaciji
TOŽILNIK: kriminalizacijo
MESTNIK: pri kriminalizaciji
ORODNIK: s kriminalizacijo
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

kremasto
kremastega
DAJALNIK: kremastemu
TOŽILNIK: kremasto
MESTNIK: pri kremastem
ORODNIK: s kremastim
IMENOVALNIK:

dvojina

kriminalizaciji
kriminalizacij
DAJALNIK: kriminalizacijama
TOŽILNIK: kriminalizaciji
MESTNIK: pri kriminalizacijah
ORODNIK: s kriminalizacijama

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kremasti
kremastih
DAJALNIK: kremastima
TOŽILNIK: kremasti
MESTNIK: pri kremastih
ORODNIK: s kremastima
IMENOVALNIK:

množina

kriminalizacije
kriminalizacij
DAJALNIK: kriminalizacijam
TOŽILNIK: kriminalizacije
MESTNIK: pri kriminalizacijah
ORODNIK: s kriminalizacijami
1. razglašanje česa za nelegalno, nezakonito
‣ kriminalizacija drog
‣ kriminalizacija prešuštva, prostitucije

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

kremasta
RODILNIK: kremastih
DAJALNIK: kremastim
IMENOVALNIK:
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pri kronometristih
ORODNIK: s kronometristoma

1a) razglašanje, označevanje koga za takšnega, ki

MESTNIK:

naj bi deloval, kaj delal nelegalno, nezakonito
‣ kriminalizacija sodelavcev
‣ poskusi kriminalizacije političnih nasprotnikov
2. pojav, da je kje vedno več kriminala in se
dopušča, sprejema nespoštovanje zakonov
‣ Zaradi kriminalizacije družbe ni več nobene
zakonske zaščite.

množina

kronométerSSKJ2 [kronométər] samostalnik moškega
spola ()

kronometristi
RODILNIK: kronometristov
DAJALNIK: kronometristom
TOŽILNIK: kronometriste
MESTNIK: pri kronometristih
ORODNIK: s kronometristi
iz športa kolesar, ki tekmuje zlasti na kronometrih
‣ dober, odličen, vrhunski kronometrist

OBLIKE
ednina

kŕtek [krtək] samostalnik moškega spola (r)

IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

kronometer
RODILNIK: kronometra
DAJALNIK: kronometru
TOŽILNIK: kronometer
MESTNIK: pri kronometru
ORODNIK: s kronometrom
IMENOVALNIK:

krtek
RODILNIK: krtka
DAJALNIK: krtku
TOŽILNIK: krtka
MESTNIK: pri krtku
ORODNIK: s krtkom
IMENOVALNIK:

dvojina

kronometra
kronometrov
DAJALNIK: kronometroma
TOŽILNIK: kronometra
MESTNIK: pri kronometrih
ORODNIK: s kronometroma
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

krtka
krtkov
DAJALNIK: krtkoma
TOŽILNIK: krtka
MESTNIK: pri krtkih
ORODNIK: s krtkoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

kronometri
RODILNIK: kronometrov
DAJALNIK: kronometrom
TOŽILNIK: kronometre
MESTNIK: pri kronometrih
ORODNIK: s kronometri
iz športa dirka, zlasti kolesarska, pri kateri tekmovalci
startajo posamezno, v presledkih po eno ali več
minut
‣ tekmovati, zmagati na kronometru
‣ dolg gorski kronometer
‣ moštveni, posamični kronometer
IMENOVALNIK:

množina

krtki
krtkov
DAJALNIK: krtkom
TOŽILNIK: krtke
MESTNIK: pri krtkih
ORODNIK: s krtki
ljubkovalno krt, navadno majhen, zlasti v slikanicah,
risankah
‣ pameten, redoljuben krtek
‣ plašen krtek
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

kuhljáti [kuhljáti] nedovršni glagol (á)

kronometríst [kronometríst] samostalnik moškega
spola (ȋ)

OBLIKE
ednina
PRVA: kuhljam
DRUGA: kuhljaš
TRETJA: kuhlja
dvojina
PRVA: kuhljava
DRUGA: kuhljata
TRETJA: kuhljata
množina
PRVA: kuhljamo
DRUGA: kuhljate
TRETJA: kuhljajo
DELEŽNIK NA -L: kuhljal

OBLIKE
ednina

kronometrist
kronometrista
DAJALNIK: kronometristu
TOŽILNIK: kronometrista
MESTNIK: pri kronometristu
ORODNIK: s kronometristom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kronometrista
kronometristov
DAJALNIK: kronometristoma
TOŽILNIK: kronometrista
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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kuhljala kuhljalo

kulturnovarstveno
RODILNIK: kulturnovarstvenega
DAJALNIK: kulturnovarstvenemu
TOŽILNIK: kulturnovarstveno
MESTNIK: pri kulturnovarstvenem
ORODNIK: s kulturnovarstvenim

počasi kuhati pri temperaturi, ki je malo nižja od
vrelišča
‣ kuhljati na šibki vročini
‣ Dodamo postrvi, solimo in jed v pokriti kozici
kuhljamo še približno 10 minut.

IMENOVALNIK:

kultúrnovárstveni [kultúrnovárstveni] pridevnik (ȗȃ)

dvojina

kulturnovarstveni
RODILNIK: kulturnovarstvenih
DAJALNIK: kulturnovarstvenima
TOŽILNIK: kulturnovarstveni
MESTNIK: pri kulturnovarstvenih
ORODNIK: s kulturnovarstvenima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

kulturnovarstveni
RODILNIK: kulturnovarstvenega
DAJALNIK: kulturnovarstvenemu
TOŽILNIK: kulturnovarstveni
TOŽILNIK (živo): kulturnovarstvenega
MESTNIK: pri kulturnovarstvenem
ORODNIK: s kulturnovarstvenim
IMENOVALNIK:

množina

kulturnovarstvena
kulturnovarstvenih
DAJALNIK: kulturnovarstvenim
TOŽILNIK: kulturnovarstvena
MESTNIK: pri kulturnovarstvenih
ORODNIK: s kulturnovarstvenimi
1. ki je v zvezi z varstvom kulture, kulturne
dediščine
‣ kulturnovarstveni vidik
‣ kulturnovarstvena stroka
1a) ki podrobneje določa varstvo kakega dela
kulture, kulturne dediščine
‣ kulturnovarstveni akti, pogoji
‣ kulturnovarstveno mnenje, soglasje
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kulturnovarstvena
kulturnovarstvenih
DAJALNIK: kulturnovarstvenima
TOŽILNIK: kulturnovarstvena
MESTNIK: pri kulturnovarstvenih
ORODNIK: s kulturnovarstvenima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

kulturnovarstveni
RODILNIK: kulturnovarstvenih
DAJALNIK: kulturnovarstvenim
TOŽILNIK: kulturnovarstvene
MESTNIK: pri kulturnovarstvenih
ORODNIK: s kulturnovarstvenimi
IMENOVALNIK:

kúrcati [kúrcati] nedovršni glagol (ȗ)
OBLIKE
ednina
PRVA: kurcam
DRUGA: kurcaš
TRETJA: kurca
dvojina
PRVA: kurcava
DRUGA: kurcata
TRETJA: kurcata
množina
PRVA: kurcamo
DRUGA: kurcate
TRETJA: kurcajo
DELEŽNIK NA -L: kurcal

ženski spol
ednina

kulturnovarstvena
kulturnovarstvene
DAJALNIK: kulturnovarstveni
TOŽILNIK: kulturnovarstveno
MESTNIK: pri kulturnovarstveni
ORODNIK: s kulturnovarstveno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kulturnovarstveni
kulturnovarstvenih
DAJALNIK: kulturnovarstvenima
TOŽILNIK: kulturnovarstveni
MESTNIK: pri kulturnovarstvenih
ORODNIK: s kulturnovarstvenima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

kurcala kurcalo
1. vulgarno glasno izražati ostro kritiko, oštevati
koga
‣ Tako smo jih kurcali, ker so zanič igrali
prijateljske tekme.
1a) vulgarno izražati kritiko koga ali česa sploh
‣ Žanri so se kljub mešanju prvin nekako ustalili,
zato prireditve v tem pogledu ne gre kurcati.
‣ Samo kurcati znate, ste pa navadni nevedneži.

množina

kulturnovarstvene
RODILNIK: kulturnovarstvenih
DAJALNIK: kulturnovarstvenim
TOŽILNIK: kulturnovarstvene
MESTNIK: pri kulturnovarstvenih
ORODNIK: s kulturnovarstvenimi
IMENOVALNIK:

kúrčiti se [kúrčiti se] nedovršni glagol (ȗ)

srednji spol

OBLIKE

ednina
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kvarka
DAJALNIK: kvarku
TOŽILNIK: kvark
MESTNIK: pri kvarku
ORODNIK: s kvarkom

ednina
PRVA: kurčim se
DRUGA: kurčiš se
TRETJA: kurči se
dvojina
PRVA: kurčiva se
DRUGA: kurčita se
TRETJA: kurčita se
množina
PRVA: kurčimo se
DRUGA: kurčite se
TRETJA: kurčijo se
DELEŽNIK NA -L: kurčil

RODILNIK:

dvojina

kvarka
kvarkov
DAJALNIK: kvarkoma
TOŽILNIK: kvarka
MESTNIK: pri kvarkih
ORODNIK: s kvarkoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

se kurčila se kurčilo se
1. vulgarno jeziti se, razburjati se
‣ Vsi, ki se kurčite čez policijo in kazni, dajte vozit
po omejitvah in ne bo problemov.
‣ Ne vem, zakaj se ne kurčijo zaradi nedela, slabe
organizacije, preveč bolniških odsotnosti.
2. vulgarno bahati se, postavljati se
‣ Radi se kurčimo, da smo alfa samci.

množina

kvadkópter [kvatkópter] samostalnik moškega spola
()

kvarki
RODILNIK: kvarkov
DAJALNIK: kvarkom
TOŽILNIK: kvarke
MESTNIK: pri kvarkih
ORODNIK: s kvarki
iz fizike, iz kemije najmanjši, temeljni in nedeljivi delec
snovi, ki gradi protone in nevtrone
‣ masa kvarkov
‣ obstoj kvarkov

OBLIKE
ednina

kvinójin [kvinójin] pridevnik ()

IMENOVALNIK:

kvadkopter
RODILNIK: kvadkopterja
DAJALNIK: kvadkopterju
TOŽILNIK: kvadkopter
MESTNIK: pri kvadkopterju
ORODNIK: s kvadkopterjem
IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

kvinojin
kvinojinega
DAJALNIK: kvinojinemu
TOŽILNIK: kvinojin
TOŽILNIK (živo): kvinojinega
MESTNIK: pri kvinojinem
ORODNIK: s kvinojinim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

kvadkopterja
RODILNIK: kvadkopterjev
DAJALNIK: kvadkopterjema
TOŽILNIK: kvadkopterja
MESTNIK: pri kvadkopterjih
ORODNIK: s kvadkopterjema
IMENOVALNIK:

dvojina

kvinojina
kvinojinih
DAJALNIK: kvinojinima
TOŽILNIK: kvinojina
MESTNIK: pri kvinojinih
ORODNIK: s kvinojinima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

kvadkopterji
RODILNIK: kvadkopterjev
DAJALNIK: kvadkopterjem
TOŽILNIK: kvadkopterje
MESTNIK: pri kvadkopterjih
ORODNIK: s kvadkopterji
daljinsko upravljana leteča priprava, podobna
helikopterju, zlasti za spremljanje gibanja,
snemanje
‣ Preko aplikacij povezani kvadkopterji omogočajo
zajemanje odličnih posnetkov iz zraka.
IMENOVALNIK:

množina

kvinojini
kvinojinih
DAJALNIK: kvinojinim
TOŽILNIK: kvinojine
MESTNIK: pri kvinojinih
ORODNIK: s kvinojinimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

kvinojina
RODILNIK: kvinojine
DAJALNIK: kvinojini
TOŽILNIK: kvinojino
MESTNIK: pri kvinojini
IMENOVALNIK:

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

kvark
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ORODNIK:

s kvinojino

letvenika
RODILNIK: letvenikov
DAJALNIK: letvenikoma
TOŽILNIK: letvenika
MESTNIK: pri letvenikih
ORODNIK: z letvenikoma
IMENOVALNIK:

dvojina

kvinojini
kvinojinih
DAJALNIK: kvinojinima
TOŽILNIK: kvinojini
MESTNIK: pri kvinojinih
ORODNIK: s kvinojinima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

letveniki
RODILNIK: letvenikov
DAJALNIK: letvenikom
TOŽILNIK: letvenike
MESTNIK: pri letvenikih
ORODNIK: z letveniki
široki lestvi podobno telovadno orodje iz dveh
vzporednih navpičnih drogov z vodoravnimi
prečkami; ribstol
‣ prečke letvenikov
‣ plezanje po letveniku
‣ Telovadnico so opremili z letveniki.
IMENOVALNIK:

množina

kvinojine
kvinojinih
DAJALNIK: kvinojinim
TOŽILNIK: kvinojine
MESTNIK: pri kvinojinih
ORODNIK: s kvinojinimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

kvinojino
kvinojinega
DAJALNIK: kvinojinemu
TOŽILNIK: kvinojino
MESTNIK: pri kvinojinem
ORODNIK: s kvinojinim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

limétin [limétin] pridevnik ()
OBLIKE

moški spol

dvojina

ednina

kvinojini
RODILNIK: kvinojinih
DAJALNIK: kvinojinima
TOŽILNIK: kvinojini
MESTNIK: pri kvinojinih
ORODNIK: s kvinojinima
IMENOVALNIK:

limetin
limetinega
DAJALNIK: limetinemu
TOŽILNIK: limetin
TOŽILNIK (živo): limetinega
MESTNIK: pri limetinem
ORODNIK: z limetinim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

kvinojina
RODILNIK: kvinojinih
DAJALNIK: kvinojinim
TOŽILNIK: kvinojina
MESTNIK: pri kvinojinih
ORODNIK: s kvinojinimi
1. ki je del kvinoje, travi z velikimi grozdastimi
cvetovi podobne rastline z užitnimi semeni, po
izvoru iz Južne Amerike
‣ kvinojina zrna
1a) ki je iz kvinoje ali vsebuje kvinojo
‣ kvinojin kruh
‣ kvinojina moka
‣ kvinojina solata
IMENOVALNIK:

dvojina

limetina
limetinih
DAJALNIK: limetinima
TOŽILNIK: limetina
MESTNIK: pri limetinih
ORODNIK: z limetinima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

limetini
limetinih
DAJALNIK: limetinim
TOŽILNIK: limetine
MESTNIK: pri limetinih
ORODNIK: z limetinimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol

létvenikSSKJ2 [létvenik] samostalnik moškega spola ()

ednina

limetina
RODILNIK: limetine
DAJALNIK: limetini
TOŽILNIK: limetino
MESTNIK: pri limetini
ORODNIK: z limetino
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

letvenik
RODILNIK: letvenika
DAJALNIK: letveniku
TOŽILNIK: letvenik
MESTNIK: pri letveniku
ORODNIK: z letvenikom
IMENOVALNIK:

dvojina

limetini
limetinih

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina
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limetinima
TOŽILNIK: limetini
MESTNIK: pri limetinih
ORODNIK: z limetinima

litijeva
MESTNIK: pri litijevih
ORODNIK: z litijevima

DAJALNIK:

TOŽILNIK:

množina

litijevi
litijevih
DAJALNIK: litijevim
TOŽILNIK: litijeve
MESTNIK: pri litijevih
ORODNIK: z litijevimi

množina

IMENOVALNIK:

limetine
RODILNIK: limetinih
DAJALNIK: limetinim
TOŽILNIK: limetine
MESTNIK: pri limetinih
ORODNIK: z limetinimi
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

ženski spol

srednji spol

ednina

litijeva
litijeve
DAJALNIK: litijevi
TOŽILNIK: litijevo
MESTNIK: pri litijevi
ORODNIK: z litijevo

ednina

IMENOVALNIK:

limetino
RODILNIK: limetinega
DAJALNIK: limetinemu
TOŽILNIK: limetino
MESTNIK: pri limetinem
ORODNIK: z limetinim
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

dvojina

litijevi
RODILNIK: litijevih
DAJALNIK: litijevima
TOŽILNIK: litijevi
MESTNIK: pri litijevih
ORODNIK: z litijevima

dvojina

IMENOVALNIK:

limetini
limetinih
DAJALNIK: limetinima
TOŽILNIK: limetini
MESTNIK: pri limetinih
ORODNIK: z limetinima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

litijeve
litijevih
DAJALNIK: litijevim
TOŽILNIK: litijeve
MESTNIK: pri litijevih
ORODNIK: z litijevimi

množina

IMENOVALNIK:

limetina
RODILNIK: limetinih
DAJALNIK: limetinim
TOŽILNIK: limetina
MESTNIK: pri limetinih
ORODNIK: z limetinimi
1. ki je del limete
‣ limetina lupina
‣ limetine rezine
1a) ki je iz limete ali vsebuje limeto
‣ limetin sirup, sok
‣ limetina marinada, omaka
‣ limetina pita, torta
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

srednji spol
ednina

litijevo
litijevega
DAJALNIK: litijevemu
TOŽILNIK: litijevo
MESTNIK: pri litijevem
ORODNIK: z litijevim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

litijevi
RODILNIK: litijevih
DAJALNIK: litijevima
TOŽILNIK: litijevi
MESTNIK: pri litijevih
ORODNIK: z litijevima

lítijev [lítije] pridevnik (í)

IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

litijev
RODILNIK: litijevega
DAJALNIK: litijevemu
TOŽILNIK: litijev
TOŽILNIK (živo): litijevega
MESTNIK: pri litijevem
ORODNIK: z litijevim
IMENOVALNIK:

množina

litijeva
litijevih
DAJALNIK: litijevim
TOŽILNIK: litijeva
MESTNIK: pri litijevih
ORODNIK: z litijevimi
1. ki je v zvezi z litijem
‣ litijev atom, ion
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

litijeva
litijevih
DAJALNIK: litijevima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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1a) ki vsebuje litij

1. iz botanike zimzeleno drevo s podolgovatimi listi z
valovitimi robovi in orehu podobnimi užitnimi
plodovi, po izvoru iz Avstralije; Macadamia
‣ oreški, oreščki makadamije
1a) plod te rastline
‣ izvleček, olje makadamije
‣ praženje makadamij

‣ litijev akumulator
‣ litijeve baterije
SBZ-SKLOP
litijev bromid iz kemije

sol iz ionov litija in bromovodikove kisline
litijev karbonat iz kemije

sol iz ionov litija in ogljikove kisline

makadámijski [makadámijski] pridevnik (á)

litijev oksid iz kemije

OBLIKE

spojina iz atomov litija in kisika

moški spol
ednina

maitake [majtáke] samostalnik ženskega spola (ȃ)

makadamijski
RODILNIK: makadamijskega
DAJALNIK: makadamijskemu
TOŽILNIK: makadamijski
TOŽILNIK (živo): makadamijskega
MESTNIK: pri makadamijskem
ORODNIK: z makadamijskim
IMENOVALNIK:

OBLIKE
množina

maitake
maitak
DAJALNIK: maitakam
TOŽILNIK: maitake
MESTNIK: pri maitakah
ORODNIK: z maitakami
iz botanike užitna rjavkasta drevesna goba, ki raste v
gostih zraščenih šopih zlasti na hrastu, po izvoru s
severa Japonske in Severne Amerike; Grifola
frondosa; velika zraščenka
‣ Nekatere gobe so prava zakladnica hranil in imajo
več zdravilnih učinkov; med njimi so maitake,
kawaratake, šitake.
‣ Iz gobe maitake pripravljajo tablete, kapsule in
čaje.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

makadamijska
makadamijskih
DAJALNIK: makadamijskima
TOŽILNIK: makadamijska
MESTNIK: pri makadamijskih
ORODNIK: z makadamijskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

makadamijski
RODILNIK: makadamijskih
DAJALNIK: makadamijskim
TOŽILNIK: makadamijske
MESTNIK: pri makadamijskih
ORODNIK: z makadamijskimi
IMENOVALNIK:

makadámija [makadámija] samostalnik ženskega spola
(á)
OBLIKE
ednina

ženski spol
ednina

makadamija
RODILNIK: makadamije
DAJALNIK: makadamiji
TOŽILNIK: makadamijo
MESTNIK: pri makadamiji
ORODNIK: z makadamijo

makadamijska
makadamijske
DAJALNIK: makadamijski
TOŽILNIK: makadamijsko
MESTNIK: pri makadamijski
ORODNIK: z makadamijsko

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

dvojina

makadamiji
RODILNIK: makadamij
DAJALNIK: makadamijama
TOŽILNIK: makadamiji
MESTNIK: pri makadamijah
ORODNIK: z makadamijama

makadamijski
makadamijskih
DAJALNIK: makadamijskima
TOŽILNIK: makadamijski
MESTNIK: pri makadamijskih
ORODNIK: z makadamijskima

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

množina

makadamije
RODILNIK: makadamij
DAJALNIK: makadamijam
TOŽILNIK: makadamije
MESTNIK: pri makadamijah
ORODNIK: z makadamijami

makadamijske
RODILNIK: makadamijskih
DAJALNIK: makadamijskim
TOŽILNIK: makadamijske
MESTNIK: pri makadamijskih
ORODNIK: z makadamijskimi

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

srednji spol
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ednina

ORODNIK:

makadamijsko
makadamijskega
DAJALNIK: makadamijskemu
TOŽILNIK: makadamijsko
MESTNIK: pri makadamijskem
ORODNIK: z makadamijskim
IMENOVALNIK:

z mandatarsko

dvojina

mandatarski
mandatarskih
DAJALNIK: mandatarskima
TOŽILNIK: mandatarski
MESTNIK: pri mandatarskih
ORODNIK: z mandatarskima

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

makadamijski
makadamijskih
DAJALNIK: makadamijskima
TOŽILNIK: makadamijski
MESTNIK: pri makadamijskih
ORODNIK: z makadamijskima
IMENOVALNIK:

množina

mandatarske
mandatarskih
DAJALNIK: mandatarskim
TOŽILNIK: mandatarske
MESTNIK: pri mandatarskih
ORODNIK: z mandatarskimi

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

makadamijska
makadamijskih
DAJALNIK: makadamijskim
TOŽILNIK: makadamijska
MESTNIK: pri makadamijskih
ORODNIK: z makadamijskimi
ki raste na makadamiji
‣ makadamijski orehi, oreški

srednji spol

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ednina

mandatarsko
mandatarskega
DAJALNIK: mandatarskemu
TOŽILNIK: mandatarsko
MESTNIK: pri mandatarskem
ORODNIK: z mandatarskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

mandatarski
mandatarskih
DAJALNIK: mandatarskima
TOŽILNIK: mandatarski
MESTNIK: pri mandatarskih
ORODNIK: z mandatarskima

mandatárski [mandatárski] pridevnik (ā)

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

mandatarski
mandatarskega
DAJALNIK: mandatarskemu
TOŽILNIK: mandatarski
TOŽILNIK (živo): mandatarskega
MESTNIK: pri mandatarskem
ORODNIK: z mandatarskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

mandatarska
RODILNIK: mandatarskih
DAJALNIK: mandatarskim
TOŽILNIK: mandatarska
MESTNIK: pri mandatarskih
ORODNIK: z mandatarskimi
1. ki je v zvezi z mandatarjem ali mandatom, zlasti
za sestavo vlade
‣ mandatarski kandidat
‣ mandatarski princip, sistem
1a) ki ga ima mandatar, zlasti za sestavo vlade
‣ mandatarski govor
‣ mandatarske ambicije, kompetence
1b) na katerem je, ga zaseda, izpolnjuje mandatar,
zlasti za sestavo vlade
‣ mandatarski položaj, stolček
‣ mandatarska funkcija, vloga
1c) v katerem je, ga vodi mandatar za sestavo
vlade
‣ mandatarska stranka
IMENOVALNIK:

dvojina

mandatarska
mandatarskih
DAJALNIK: mandatarskima
TOŽILNIK: mandatarska
MESTNIK: pri mandatarskih
ORODNIK: z mandatarskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

mandatarski
RODILNIK: mandatarskih
DAJALNIK: mandatarskim
TOŽILNIK: mandatarske
MESTNIK: pri mandatarskih
ORODNIK: z mandatarskimi
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

mandatarska
mandatarske
DAJALNIK: mandatarski
TOŽILNIK: mandatarsko
MESTNIK: pri mandatarski
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

mángostin mangosteen [mángostin] samostalnik
moškega spola (ȃ)
OBLIKE
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medoperaterskega
MESTNIK: pri medoperaterskem
ORODNIK: z medoperaterskim

ednina

TOŽILNIK (živo):

mangostin
mangostina
DAJALNIK: mangostinu
TOŽILNIK: mangostin
MESTNIK: pri mangostinu
ORODNIK: z mangostinom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

medoperaterska
medoperaterskih
DAJALNIK: medoperaterskima
TOŽILNIK: medoperaterska
MESTNIK: pri medoperaterskih
ORODNIK: z medoperaterskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

mangostina
mangostinov
DAJALNIK: mangostinoma
TOŽILNIK: mangostina
MESTNIK: pri mangostinih
ORODNIK: z mangostinoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

medoperaterski
medoperaterskih
DAJALNIK: medoperaterskim
TOŽILNIK: medoperaterske
MESTNIK: pri medoperaterskih
ORODNIK: z medoperaterskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

mangostini
mangostinov
DAJALNIK: mangostinom
TOŽILNIK: mangostine
MESTNIK: pri mangostinih
ORODNIK: z mangostini
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

medoperaterska
RODILNIK: medoperaterske
DAJALNIK: medoperaterski
TOŽILNIK: medoperatersko
MESTNIK: pri medoperaterski
ORODNIK: z medoperatersko
IMENOVALNIK:

ednina

mangosteen
RODILNIK: mangosteena
DAJALNIK: mangosteenu
TOŽILNIK: mangosteen
MESTNIK: pri mangosteenu
ORODNIK: z mangosteenom
IMENOVALNIK:

dvojina

medoperaterski
medoperaterskih
DAJALNIK: medoperaterskima
TOŽILNIK: medoperaterski
MESTNIK: pri medoperaterskih
ORODNIK: z medoperaterskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

mangosteena
mangosteenov
DAJALNIK: mangosteenoma
TOŽILNIK: mangosteena
MESTNIK: pri mangosteenih
ORODNIK: z mangosteenoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

medoperaterske
medoperaterskih
DAJALNIK: medoperaterskim
TOŽILNIK: medoperaterske
MESTNIK: pri medoperaterskih
ORODNIK: z medoperaterskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

mangosteeni
mangosteenov
DAJALNIK: mangosteenom
TOŽILNIK: mangosteene
MESTNIK: pri mangosteenih
ORODNIK: z mangosteeni
vijoličast sadež s sladkim, sočnim belim mesom,
podobnim pomaranči, in z mandljem podobnimi
semeni, po izvoru iz jugovzhodne Azije
‣ Mangostin je v jugovzhodnem delu Azije že
stoletja poznan po pozitivnih vplivih na zdravje.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

medoperatersko
RODILNIK: medoperaterskega
DAJALNIK: medoperaterskemu
TOŽILNIK: medoperatersko
MESTNIK: pri medoperaterskem
ORODNIK: z medoperaterskim
IMENOVALNIK:

dvojina

medoperaterski
medoperaterskih
DAJALNIK: medoperaterskima
TOŽILNIK: medoperaterski
MESTNIK: pri medoperaterskih
ORODNIK: z medoperaterskima
IMENOVALNIK:

mèdoperatêrski [mèdoperatêrski] pridevnik (ȅ-ȇ)

RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

medoperaterski
medoperaterskega
DAJALNIK: medoperaterskemu
TOŽILNIK: medoperaterski
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:
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medoperaterska

medoperaterskih
DAJALNIK: medoperaterskim
TOŽILNIK: medoperaterska
MESTNIK: pri medoperaterskih
ORODNIK: z medoperaterskimi
ki nastaja, se oblikuje pri poslovanju, tekmovanju
med podjetji, ki svojim uporabnikom omogočajo
dostop do storitev prek določene infrastrukture,
navadno telekomunikacijske
‣ medoperaterski trg
‣ medoperaterske cene, pogodbe, ponudbe

medpodjetniške
MESTNIK: pri medpodjetniških
ORODNIK: z medpodjetniškimi

RODILNIK:

TOŽILNIK:

srednji spol
ednina

medpodjetniško
medpodjetniškega
DAJALNIK: medpodjetniškemu
TOŽILNIK: medpodjetniško
MESTNIK: pri medpodjetniškem
ORODNIK: z medpodjetniškim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

medpodjetniški
medpodjetniških
DAJALNIK: medpodjetniškima
TOŽILNIK: medpodjetniški
MESTNIK: pri medpodjetniških
ORODNIK: z medpodjetniškima
IMENOVALNIK:

mèdpodjétniški [mètpodjétniški] pridevnik (ȅ-)

RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

medpodjetniški
medpodjetniškega
DAJALNIK: medpodjetniškemu
TOŽILNIK: medpodjetniški
TOŽILNIK (živo): medpodjetniškega
MESTNIK: pri medpodjetniškem
ORODNIK: z medpodjetniškim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

medpodjetniška
RODILNIK: medpodjetniških
DAJALNIK: medpodjetniškim
TOŽILNIK: medpodjetniška
MESTNIK: pri medpodjetniških
ORODNIK: z medpodjetniškimi
ki je, nastaja, se oblikuje med podjetniki
‣ medpodjetniška konkurenca
‣ medpodjetniško poslovanje, povezovanje,
sodelovanje
IMENOVALNIK:

dvojina

medpodjetniška
RODILNIK: medpodjetniških
DAJALNIK: medpodjetniškima
TOŽILNIK: medpodjetniška
MESTNIK: pri medpodjetniških
ORODNIK: z medpodjetniškima
IMENOVALNIK:

mèdrégijski [mèdrégijski] pridevnik (ȅ-)

množina

OBLIKE

medpodjetniški
RODILNIK: medpodjetniških
DAJALNIK: medpodjetniškim
TOŽILNIK: medpodjetniške
MESTNIK: pri medpodjetniških
ORODNIK: z medpodjetniškimi
IMENOVALNIK:

moški spol
ednina

medregijski
medregijskega
DAJALNIK: medregijskemu
TOŽILNIK: medregijski
TOŽILNIK (živo): medregijskega
MESTNIK: pri medregijskem
ORODNIK: z medregijskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

medpodjetniška
medpodjetniške
DAJALNIK: medpodjetniški
TOŽILNIK: medpodjetniško
MESTNIK: pri medpodjetniški
ORODNIK: z medpodjetniško
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

medregijska
medregijskih
DAJALNIK: medregijskima
TOŽILNIK: medregijska
MESTNIK: pri medregijskih
ORODNIK: z medregijskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

medpodjetniški
RODILNIK: medpodjetniških
DAJALNIK: medpodjetniškima
TOŽILNIK: medpodjetniški
MESTNIK: pri medpodjetniških
ORODNIK: z medpodjetniškima
IMENOVALNIK:

množina

medregijski
RODILNIK: medregijskih
DAJALNIK: medregijskim
TOŽILNIK: medregijske
MESTNIK: pri medregijskih
ORODNIK: z medregijskimi
IMENOVALNIK:

množina

medpodjetniške
medpodjetniških
DAJALNIK: medpodjetniškim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
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‣ medregijska bolnišnica, deponija

ednina

medregijska
medregijske
DAJALNIK: medregijski
TOŽILNIK: medregijsko
MESTNIK: pri medregijski
ORODNIK: z medregijsko
IMENOVALNIK:

melanocít [melanocít] samostalnik moškega spola (ȋ)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina

melanocit
melanocita
DAJALNIK: melanocitu
TOŽILNIK: melanocit
MESTNIK: pri melanocitu
ORODNIK: z melanocitom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

medregijski
medregijskih
DAJALNIK: medregijskima
TOŽILNIK: medregijski
MESTNIK: pri medregijskih
ORODNIK: z medregijskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

melanocita
melanocitov
DAJALNIK: melanocitoma
TOŽILNIK: melanocita
MESTNIK: pri melanocitih
ORODNIK: z melanocitoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

medregijske
medregijskih
DAJALNIK: medregijskim
TOŽILNIK: medregijske
MESTNIK: pri medregijskih
ORODNIK: z medregijskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

melanociti
RODILNIK: melanocitov
DAJALNIK: melanocitom
TOŽILNIK: melanocite
MESTNIK: pri melanocitih
ORODNIK: z melanociti
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

medregijsko
medregijskega
DAJALNIK: medregijskemu
TOŽILNIK: medregijsko
MESTNIK: pri medregijskem
ORODNIK: z medregijskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

iz biologije, iz medicine, navadno v množini celica v koži, ki

zlasti pod vplivom sončnih žarkov proizvaja
melanin, snov, ki daje koži rjavo, temno barvo
‣ dejavnost, delovanje melanocitov
‣ tumor, uničenje melanocitov

dvojina

medregijski
medregijskih
DAJALNIK: medregijskima
TOŽILNIK: medregijski
MESTNIK: pri medregijskih
ORODNIK: z medregijskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

mentoríranec [mentoríranəc] samostalnik moškega
spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

mentoriranec
mentoriranca
DAJALNIK: mentorirancu
TOŽILNIK: mentoriranca
MESTNIK: pri mentorirancu
ORODNIK: z mentorirancem
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

medregijska
medregijskih
DAJALNIK: medregijskim
TOŽILNIK: medregijska
MESTNIK: pri medregijskih
ORODNIK: z medregijskimi
1. ki je, poteka, se izvaja med regijami, z udeležbo
več medsebojno povezanih regij
‣ medregijski natečaj, projekt, razpis
‣ medregijsko povezovanje, sodelovanje,
tekmovanje
1a) v katerem je, sodeluje več medsebojno
povezanih regij
‣ medregijska ekipa, reprezentanca
‣ medregijska liga
1b) ki je namenjen za več medsebojno povezanih
regij
‣ medregijski center
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

mentoriranca
mentorirancev
DAJALNIK: mentorirancema
TOŽILNIK: mentoriranca
MESTNIK: pri mentorirancih
ORODNIK: z mentorirancema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

mentoriranci
mentorirancev
DAJALNIK: mentorirancem
TOŽILNIK: mentorirance
MESTNIK: pri mentorirancih
ORODNIK: z mentoriranci
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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mentorirank
DAJALNIK: mentorirankam
TOŽILNIK: mentoriranke
MESTNIK: pri mentorirankah
ORODNIK: z mentorirankami
1. študentka, ki pod mentorjevim vodstvom piše
zaključno študijsko delo
‣ Njegova mentoriranka je prejela Prešernovo
nagrado.
1a) ženska, ki jo kdo usmerja, vodi pri čem, ji
predaja svoje izkušnje
‣ Mentoriranka se je priučila dela v logistiki in
računovodstvu.

1. študent, ki pod mentorjevim vodstvom piše
zaključno študijsko delo
‣ Pri mentorstvu je možno tudi delo z več
mentoriranci istočasno.
1a) človek, ki ga kdo usmerja, vodi pri čem, mu
predaja svoje izkušnje
‣ Številne raziskave kažejo, da lahko mentor
pomembno pospeši karierni in osebni razvoj
mentoriranca.
‣ Določene vrste znanja in izkušnje se skozi
individualni odnos prenesejo z mentorja na
mentoriranca.

RODILNIK:

mentoríranje [mentoríranje] samostalnik srednjega
spola (ȋ)

mentorírati [mentorírati] nedovršni glagol (ȋ)

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina
PRVA: mentoriram
DRUGA: mentoriraš
TRETJA: mentorira
dvojina
PRVA: mentorirava
DRUGA: mentorirata
TRETJA: mentorirata
množina
PRVA: mentoriramo
DRUGA: mentorirate
TRETJA: mentorirajo
DELEŽNIK NA -L: mentoriral

mentoriranje
mentoriranja
DAJALNIK: mentoriranju
TOŽILNIK: mentoriranje
MESTNIK: pri mentoriranju
ORODNIK: z mentoriranjem
1. usmerjanje, vodenje študenta pri pisanju
zaključnega študijskega dela z nasveti, pojasnili v
vlogi mentorja
‣ Istega mentorja so različni študenti različno
ocenili, kar utemeljuje trditev, da enaki pristopi k
mentoriranju niso enako uspešni z vsemi kandidati.
1a) usmerjanje, vodenje, predajanje izkušenj komu
‣ V mentoriranje vključujemo prave podjetnike, ki
pod svoje okrilje vzamejo začetnike.
‣ Poleg mentoriranja za novo zaposlene spodbujajo
organiziranje internega mentoriranja tudi za
zaposlene, ki prevzemajo nove naloge.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

mentoríranka [mentoríranka] samostalnik ženskega
spola (ȋ)

mentorirala mentoriralo
1. usmerjati, voditi študenta pri pisanju zaključnega
študijskega dela z nasveti, pojasnili v vlogi
mentorja
‣ Naredil je fotografije o industriji za odrasle, ki jih
njegov profesor ni želel sprejeti in mentorirati.
1a) usmerjati, voditi, predajati komu svoje izkušnje
‣ Poleg mentoriranja pehotnega bataljona in
mentoriranja v korpusnem poveljstvu bo mentoriral
tudi druge enote varnostnih sil.

OBLIKE
ednina

mêsniSSKJ2 [mêsni] pridevnik (é)

mentoriranka
mentoriranke
DAJALNIK: mentoriranki
TOŽILNIK: mentoriranko
MESTNIK: pri mentoriranki
ORODNIK: z mentoriranko
IMENOVALNIK:

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

mesni
mesnega
DAJALNIK: mesnemu
TOŽILNIK: mesni
TOŽILNIK (živo): mesnega
MESTNIK: pri mesnem
ORODNIK: z mesnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

mentoriranki
mentorirank
DAJALNIK: mentorirankama
TOŽILNIK: mentoriranki
MESTNIK: pri mentorirankah
ORODNIK: z mentorirankama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

mesna
RODILNIK: mesnih
DAJALNIK: mesnima
TOŽILNIK: mesna
IMENOVALNIK:

množina
IMENOVALNIK:

mentoriranke
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pri mesnih
ORODNIK: z mesnima

jed iz zmesi različnih vrst mesa in slanine, po obliki,
strukturi podobna siru
‣ ocvrt, pečen mesni sir
‣ mesni sir z jajci
‣ Rezine mesnega sira povaljamo v moki in jih
opečemo v vroči maščobi.

MESTNIK:

množina

mesni
RODILNIK: mesnih
DAJALNIK: mesnim
TOŽILNIK: mesne
MESTNIK: pri mesnih
ORODNIK: z mesnimi
IMENOVALNIK:

míkrocirkulácija [míkrocirkulácija] samostalnik
ženskega spola (ȋ-á)

ženski spol

OBLIKE
ednina

ednina

mesna
mesne
DAJALNIK: mesni
TOŽILNIK: mesno
MESTNIK: pri mesni
ORODNIK: z mesno

mikrocirkulacija
RODILNIK: mikrocirkulacije
DAJALNIK: mikrocirkulaciji
TOŽILNIK: mikrocirkulacijo
MESTNIK: pri mikrocirkulaciji
ORODNIK: z mikrocirkulacijo
kroženje, obtok krvi v drobnih žilicah, zlasti v koži
‣ pospeševati, spodbujati mikrocirkulacijo
‣ motnje mikrocirkulacije

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

dvojina

mesni
mesnih
DAJALNIK: mesnima
TOŽILNIK: mesni
MESTNIK: pri mesnih
ORODNIK: z mesnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

milénijec [milénijəc] samostalnik moškega spola ()
OBLIKE
ednina

množina

milenijec
milenijca
DAJALNIK: milenijcu
TOŽILNIK: milenijca
MESTNIK: pri milenijcu
ORODNIK: z milenijcem
IMENOVALNIK:

mesne
RODILNIK: mesnih
DAJALNIK: mesnim
TOŽILNIK: mesne
MESTNIK: pri mesnih
ORODNIK: z mesnimi
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

dvojina

srednji spol

milenijca
RODILNIK: milenijcev
DAJALNIK: milenijcema
TOŽILNIK: milenijca
MESTNIK: pri milenijcih
ORODNIK: z milenijcema
IMENOVALNIK:

ednina

mesno
mesnega
DAJALNIK: mesnemu
TOŽILNIK: mesno
MESTNIK: pri mesnem
ORODNIK: z mesnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

milenijci
RODILNIK: milenijcev
DAJALNIK: milenijcem
TOŽILNIK: milenijce
MESTNIK: pri milenijcih
ORODNIK: z milenijci
pripadnik generacije, rojene po letu 1980, za katero
je značilna zlasti visoka stopnja izobrazbe, dobro
obvladanje digitalnih tehnologij, a slabe možnosti
zaposlitve
‣ Milenijci na družbenih omrežjih delijo
videooglase dvakrat pogosteje kot druge generacije.
IMENOVALNIK:

dvojina

mesni
mesnih
DAJALNIK: mesnima
TOŽILNIK: mesni
MESTNIK: pri mesnih
ORODNIK: z mesnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

mesna
RODILNIK: mesnih
DAJALNIK: mesnim
TOŽILNIK: mesna
MESTNIK: pri mesnih
ORODNIK: z mesnimi
IMENOVALNIK:

mílostSSKJ2 [mílost] samostalnik ženskega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

SBZ-SKLOP
mesni sir

IMENOVALNIK:
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milost

milosti
DAJALNIK: milosti
TOŽILNIK: milost
MESTNIK: pri milosti
ORODNIK: z milostjo

‣ dvigniti minimalko
‣ delati za minimalko
‣ Standard naj določi nekdo, ki živi z minimalko, in
ne nekdo, ki ima 2000 € ali več.
1a) pogovorno kar je v najmanjšem možnem, še
zadovoljivem obsegu sploh
‣ Trije kompleti gum na dirko so minimalka.
‣ Higienska minimalka je obogatena s toaletnim
papirjem in z žepnimi robčki.
2. iz filmskega žargona nizkoproračunski film brez
posebnih učinkov, navadno s preprosto, povedno
zgodbo
‣ Vrhunska digitalna minimalka je bila posneta v
avtu in zgolj z dvema pogledoma kamere.
‣ Črno-bela minimalka nam razkrije režiserja, ki
zmore povedati veliko zgodbo tudi s tako
vsakdanjimi dogodki, kot sta obisk trgovine in
sprehajanje sosedovega psa.

RODILNIK:

dvojina

milosti
milosti
DAJALNIK: milostma
DAJALNIK: milostima
TOŽILNIK: milosti
MESTNIK: pri milostih
ORODNIK: z milostma
ORODNIK: z milostima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

milosti
milosti
DAJALNIK: milostim
TOŽILNIK: milosti
MESTNIK: pri milostih
ORODNIK: z milostmi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

minóren [minórən] pridevnik ()
OBLIKE

SBZ-SKLOP

moški spol

posvečujoča milost iz krščanstva

ednina

minoren
IMENOVALNIK (določno): minorni
RODILNIK: minornega
DAJALNIK: minornemu
TOŽILNIK (nedoločno): minoren
TOŽILNIK (določno): minorni
TOŽILNIK (živo): minornega
MESTNIK: pri minornem
ORODNIK: z minornim

milost, ki jo Bog naklanja verniku brez smrtnega
greha za dosego zveličanja
‣ biti, umreti, živeti v posvečujoči milosti
‣ S smrtnim grehom izgubimo posvečujočo milost in
zaslužnost svojih dobrih del.

IMENOVALNIK (nedoločno):

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

dvojina

minorna
minornih
DAJALNIK: minornima
TOŽILNIK: minorna
MESTNIK: pri minornih
ORODNIK: z minornima

minimalka
minimalke
DAJALNIK: minimalki
TOŽILNIK: minimalko
MESTNIK: pri minimalki
ORODNIK: z minimalko

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

množina

dvojina

minorni
minornih
DAJALNIK: minornim
TOŽILNIK: minorne
MESTNIK: pri minornih
ORODNIK: z minornimi

minimalki
RODILNIK: minimalk
DAJALNIK: minimalkama
TOŽILNIK: minimalki
MESTNIK: pri minimalkah
ORODNIK: z minimalkama

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

ženski spol

množina

minimalke
RODILNIK: minimalk
DAJALNIK: minimalkam
TOŽILNIK: minimalke
MESTNIK: pri minimalkah
ORODNIK: z minimalkami
1. pogovorno zakonsko določena najnižja plača;
minimalna plača, minimalec

ednina

IMENOVALNIK:

minorna
RODILNIK: minorne
DAJALNIK: minorni
TOŽILNIK: minorno
MESTNIK: pri minorni
ORODNIK: z minorno
IMENOVALNIK:

dvojina
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minorni
RODILNIK: minornih
DAJALNIK: minornima
TOŽILNIK: minorni
MESTNIK: pri minornih
ORODNIK: z minornima

moderiranji
MESTNIK: pri moderiranjih
ORODNIK: z moderiranjema

IMENOVALNIK:

TOŽILNIK:

množina

moderiranja
moderiranj
DAJALNIK: moderiranjem
TOŽILNIK: moderiranja
MESTNIK: pri moderiranjih
ORODNIK: z moderiranji
1. vodenje poteka srečanj, razprav, navadno s
strnjenim podajanjem bistvenih poudarkov
sodelujočih in njihovim usmerjanjem h
konstruktivnim rešitvam
‣ moderiranje skupinskih razprav
‣ moderiranje seminarja
‣ nepristransko moderiranje
1a) vodenje oddaje, prireditve v vlogi njenega
soustvarjalca
‣ moderiranje jutranjega programa
‣ moderiranje oddaje
2. preverjanje skladnosti prispevkov na spletnem
forumu s pravili foruma ali odgovarjanje na
vprašanja uporabnikov
‣ moderiranje foruma
‣ moderiranje komentarjev
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

minorne
RODILNIK: minornih
DAJALNIK: minornim
TOŽILNIK: minorne
MESTNIK: pri minornih
ORODNIK: z minornimi
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

minorno
minornega
DAJALNIK: minornemu
TOŽILNIK: minorno
MESTNIK: pri minornem
ORODNIK: z minornim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

minorni
RODILNIK: minornih
DAJALNIK: minornima
TOŽILNIK: minorni
MESTNIK: pri minornih
ORODNIK: z minornima
IMENOVALNIK:

modrôc [modrôc] samostalnik moškega spola (ȏ)

množina

minorna
RODILNIK: minornih
DAJALNIK: minornim
TOŽILNIK: minorna
MESTNIK: pri minornih
ORODNIK: z minornimi
1. manj pomemben
‣ minorni problemi
‣ minorne vloge
‣ minorne zadeve
1a) zelo majhen, minimalen
‣ minorna sredstva

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

modroc
modroca
DAJALNIK: modrocu
TOŽILNIK: modroc
MESTNIK: pri modrocu
ORODNIK: z modrocem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

modroca
RODILNIK: modrocev
DAJALNIK: modrocema
TOŽILNIK: modroca
MESTNIK: pri modrocih
ORODNIK: z modrocema
IMENOVALNIK:

moderíranje [moderíranje] samostalnik srednjega spola
(ȋ)

množina

OBLIKE
ednina

modroci
RODILNIK: modrocev
DAJALNIK: modrocem
TOŽILNIK: modroce
MESTNIK: pri modrocih
ORODNIK: z modroci
pogovorno vzmetnica brez trdnega okvira; jogi
‣ sesti, zlesti na modroc
‣ trd modroc
IMENOVALNIK:

moderiranje
moderiranja
DAJALNIK: moderiranju
TOŽILNIK: moderiranje
MESTNIK: pri moderiranju
ORODNIK: z moderiranjem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

moderiranji
moderiranj
DAJALNIK: moderiranjema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

modroplavúti [mọdroplavúti] pridevnik (ȗ)
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modroplavutih
DAJALNIK: modroplavutima
TOŽILNIK: modroplavuti
MESTNIK: pri modroplavutih
ORODNIK: z modroplavutima

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

modroplavuti
RODILNIK: modroplavutega
DAJALNIK: modroplavutemu
TOŽILNIK: modroplavuti
TOŽILNIK (živo): modroplavutega
MESTNIK: pri modroplavutem
ORODNIK: z modroplavutim
IMENOVALNIK:

množina

modroplavuta
modroplavutih
DAJALNIK: modroplavutim
TOŽILNIK: modroplavuta
MESTNIK: pri modroplavutih
ORODNIK: z modroplavutimi
ki predstavlja vrsto ribe s plavutmi modre,
modrikaste barve
‣ modroplavuti šnjur, tun
‣ modroplavuta mečarica
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

modroplavuta
modroplavutih
DAJALNIK: modroplavutima
TOŽILNIK: modroplavuta
MESTNIK: pri modroplavutih
ORODNIK: z modroplavutima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

momordíka [momordíka] samostalnik ženskega spola
(ȋ)

množina

modroplavuti
RODILNIK: modroplavutih
DAJALNIK: modroplavutim
TOŽILNIK: modroplavute
MESTNIK: pri modroplavutih
ORODNIK: z modroplavutimi
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

momordika
momordike
DAJALNIK: momordiki
TOŽILNIK: momordiko
MESTNIK: pri momordiki
ORODNIK: z momordiko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

modroplavuta
modroplavute
DAJALNIK: modroplavuti
TOŽILNIK: modroplavuto
MESTNIK: pri modroplavuti
ORODNIK: z modroplavuto
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

momordiki
momordik
DAJALNIK: momordikama
TOŽILNIK: momordiki
MESTNIK: pri momordikah
ORODNIK: z momordikama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

modroplavuti
modroplavutih
DAJALNIK: modroplavutima
TOŽILNIK: modroplavuti
MESTNIK: pri modroplavutih
ORODNIK: z modroplavutima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

momordike
RODILNIK: momordik
DAJALNIK: momordikam
TOŽILNIK: momordike
MESTNIK: pri momordikah
ORODNIK: z momordikami
1. iz botanike buči sorodna tropska rastlina s
plezajočim steblom in užitnimi podolgovatimi
nagrbančenimi plodovi grenkega okusa;
Momordica charantia
‣ Pri visokih temperaturah momordika zelo hitro
raste, vreže so dolge do 8 metrov, zato jo gojijo tudi
kot okrasno rastlino, ki se vzpenja po ograjah.
1a) plod te rastline
‣ Momordike pogosto vlagajo in sušijo; uživajo tudi
njene poganjke, liste in cvetove.
IMENOVALNIK:

množina

modroplavute
modroplavutih
DAJALNIK: modroplavutim
TOŽILNIK: modroplavute
MESTNIK: pri modroplavutih
ORODNIK: z modroplavutimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

modroplavuto
modroplavutega
DAJALNIK: modroplavutemu
TOŽILNIK: modroplavuto
MESTNIK: pri modroplavutem
ORODNIK: z modroplavutim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

môrskiSSKJ2 [môrski] pridevnik (ó)
OBLIKE

dvojina
IMENOVALNIK:

moški spol

modroplavuti
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morski
MESTNIK: pri morskih
ORODNIK: z morskima

ednina

TOŽILNIK:

morski
morskega
DAJALNIK: morskemu
TOŽILNIK: morski
TOŽILNIK (živo): morskega
MESTNIK: pri morskem
ORODNIK: z morskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

morska
morskih
DAJALNIK: morskim
TOŽILNIK: morska
MESTNIK: pri morskih
ORODNIK: z morskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

morska
morskih
DAJALNIK: morskima
TOŽILNIK: morska
MESTNIK: pri morskih
ORODNIK: z morskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

SBZ-SKLOP
morska krava iz zoologije

velik morski sesalec z valjastim telesom, ki se hrani
z morskim rastlinjem, zlasti morsko travo; Sirenia
‣ kolonija morskih krav
‣ Morske krave ogroža ladijski promet.

množina

morski
RODILNIK: morskih
DAJALNIK: morskim
TOŽILNIK: morske
MESTNIK: pri morskih
ORODNIK: z morskimi
IMENOVALNIK:

múltifúnkcijski [múltifúnkcijski] pridevnik (ȗ-ú)
OBLIKE

moški spol
ednina

multifunkcijski
RODILNIK: multifunkcijskega
DAJALNIK: multifunkcijskemu
TOŽILNIK: multifunkcijski
TOŽILNIK (živo): multifunkcijskega
MESTNIK: pri multifunkcijskem
ORODNIK: z multifunkcijskim
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

morska
morske
DAJALNIK: morski
TOŽILNIK: morsko
MESTNIK: pri morski
ORODNIK: z morsko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

multifunkcijska
multifunkcijskih
DAJALNIK: multifunkcijskima
TOŽILNIK: multifunkcijska
MESTNIK: pri multifunkcijskih
ORODNIK: z multifunkcijskima
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

morski
RODILNIK: morskih
DAJALNIK: morskima
TOŽILNIK: morski
MESTNIK: pri morskih
ORODNIK: z morskima
IMENOVALNIK:

množina

multifunkcijski
multifunkcijskih
DAJALNIK: multifunkcijskim
TOŽILNIK: multifunkcijske
MESTNIK: pri multifunkcijskih
ORODNIK: z multifunkcijskimi
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

morske
RODILNIK: morskih
DAJALNIK: morskim
TOŽILNIK: morske
MESTNIK: pri morskih
ORODNIK: z morskimi
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

srednji spol

multifunkcijska
multifunkcijske
DAJALNIK: multifunkcijski
TOŽILNIK: multifunkcijsko
MESTNIK: pri multifunkcijski
ORODNIK: z multifunkcijsko
IMENOVALNIK:

ednina

RODILNIK:

morsko
morskega
DAJALNIK: morskemu
TOŽILNIK: morsko
MESTNIK: pri morskem
ORODNIK: z morskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

multifunkcijski
multifunkcijskih
DAJALNIK: multifunkcijskima
TOŽILNIK: multifunkcijski
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

morski
RODILNIK: morskih
DAJALNIK: morskima
IMENOVALNIK:
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pri multifunkcijskih
ORODNIK: z multifunkcijskima
MESTNIK:

ednina

mural
murala
DAJALNIK: muralu
TOŽILNIK: mural
MESTNIK: pri muralu
ORODNIK: z muralom
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

multifunkcijske
RODILNIK: multifunkcijskih
DAJALNIK: multifunkcijskim
TOŽILNIK: multifunkcijske
MESTNIK: pri multifunkcijskih
ORODNIK: z multifunkcijskimi
IMENOVALNIK:

dvojina

murala
muralov
DAJALNIK: muraloma
TOŽILNIK: murala
MESTNIK: pri muralih
ORODNIK: z muraloma
IMENOVALNIK:

srednji spol

RODILNIK:

ednina

multifunkcijsko
multifunkcijskega
DAJALNIK: multifunkcijskemu
TOŽILNIK: multifunkcijsko
MESTNIK: pri multifunkcijskem
ORODNIK: z multifunkcijskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

murali
muralov
DAJALNIK: muralom
TOŽILNIK: murale
MESTNIK: pri muralih
ORODNIK: z murali
iz umetnosti slika ali drugo umetniško delo, narejeno
na zidu, steni, stropu ali podobni površini
‣ epski, veličasten mural
‣ izdelava, razstava muralov
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

multifunkcijski
multifunkcijskih
DAJALNIK: multifunkcijskima
TOŽILNIK: multifunkcijski
MESTNIK: pri multifunkcijskih
ORODNIK: z multifunkcijskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

multifunkcijska
RODILNIK: multifunkcijskih
DAJALNIK: multifunkcijskim
TOŽILNIK: multifunkcijska
MESTNIK: pri multifunkcijskih
ORODNIK: z multifunkcijskimi
1. ki je namenjen za izvajanje več različnih opravil
(hkrati); večopravilni
‣ multifunkcijski tiskalnik, volan, zaslon
‣ multifunkcijska naprava, pečica, tipka
2. ki se lahko uporablja na različne načine
‣ multifunkcijsko pohištvo
IMENOVALNIK:

nabíldan [nabíldan] pridevnik (ȋ)
OBLIKE

moški spol
ednina

nabildan
nabildani
RODILNIK: nabildanega
DAJALNIK: nabildanemu
TOŽILNIK (nedoločno): nabildan
TOŽILNIK (določno): nabildani
TOŽILNIK (živo): nabildanega
MESTNIK: pri nabildanem
ORODNIK: z nabildanim
IMENOVALNIK (nedoločno):
IMENOVALNIK (določno):

múltilateralízem [múltilateralízəm] samostalnik
moškega spola (ȗ-í)

dvojina

nabildana
nabildanih
DAJALNIK: nabildanima
TOŽILNIK: nabildana
MESTNIK: pri nabildanih
ORODNIK: z nabildanima
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

RODILNIK:

multilateralizem
multilateralizma
DAJALNIK: multilateralizmu
TOŽILNIK: multilateralizem
MESTNIK: pri multilateralizmu
ORODNIK: z multilateralizmom
sodelovanje več strani pri odločanju, reševanju
skupnih vprašanj
‣ evropski, globalni multilateralizem
‣ načelo multilateralizma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

nabildani
nabildanih
DAJALNIK: nabildanim
TOŽILNIK: nabildane
MESTNIK: pri nabildanih
ORODNIK: z nabildanimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol

murál [murál] samostalnik moškega spola (ȃ)

ednina

OBLIKE

IMENOVALNIK:
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nabildana

nabildane
DAJALNIK: nabildani
TOŽILNIK: nabildano
MESTNIK: pri nabildani
ORODNIK: z nabildano

‣ S prostorom za 8 GB najrazličnejših digitalnih
zapisov se je lahko do zdaj pohvalila le bolj
nabildana različica, ki je občutno večja in težja.
‣ Včasih ima malo nabildan ego in se izpostavlja.

RODILNIK:

nabíldati [nabíldati] dovršni glagol (ȋ)

dvojina

nabildani
RODILNIK: nabildanih
DAJALNIK: nabildanima
TOŽILNIK: nabildani
MESTNIK: pri nabildanih
ORODNIK: z nabildanima
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina
PRVA: nabildam
DRUGA: nabildaš
TRETJA: nabilda
dvojina
PRVA: nabildava
DRUGA: nabildata
TRETJA: nabildata
množina
PRVA: nabildamo
DRUGA: nabildate
TRETJA: nabildajo
DELEŽNIK NA -L: nabildal

množina

nabildane
RODILNIK: nabildanih
DAJALNIK: nabildanim
TOŽILNIK: nabildane
MESTNIK: pri nabildanih
ORODNIK: z nabildanimi
IMENOVALNIK:

nabildala nabildalo
1. pogovorno pridobiti mišično maso z načrtno
telesno vadbo in beljakovinsko bogato prehrano
‣ Za film se je moral hitro nabildati, potem ko je
izgubil slabih 30 kg.
1a) pogovorno s takim pridobivanjem kaj okrepiti,
razviti
‣ Težko in dolgo litoželezno zadevo vihti s svojimi
mišičastimi rokami, ki si jih je nabildal na rednih
seansah fitnesa.
2. pogovorno, ekspresivno načrtno okrepiti, razviti kaj
‣ Obrambna drža se je v teh pasmah vzgojila v
tisočletjih, ljudje pa so jih še dodatno nabildali.
‣ Pomemben del programa vsakega avtokratskega
sistema je tudi, da otroke nabilda z ideologijo, na
podlagi katere vzgoji vojake svojega sistema.

srednji spol
ednina

nabildano
nabildanega
DAJALNIK: nabildanemu
TOŽILNIK: nabildano
MESTNIK: pri nabildanem
ORODNIK: z nabildanim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

nabildani
RODILNIK: nabildanih
DAJALNIK: nabildanima
TOŽILNIK: nabildani
MESTNIK: pri nabildanih
ORODNIK: z nabildanima
IMENOVALNIK:

množina

nabildana
RODILNIK: nabildanih
DAJALNIK: nabildanim
TOŽILNIK: nabildana
MESTNIK: pri nabildanih
ORODNIK: z nabildanimi
1. pogovorno ki je pridobil mišično maso z načrtno
telesno vadbo in beljakovinsko bogato prehrano
‣ nabildan fant, mladenič, tip
‣ nabildani varnostniki
‣ V reklamah kažejo nabildanega mača, kako
predstavlja učinkovitost pripomočka za
trebušnjake.
1a) pogovorno ki je zaradi takega pridobivanja
okrepljen, razvit
‣ nabildano telo
‣ Pokazala je močno nabildane mišice na rokah.
2. pogovorno, ekspresivno ki je načrtno okrepljen,
razvit
IMENOVALNIK:

2a) zlasti v publicističnih besedilih s področja računalništva

razviti, nadgraditi sploh, zlasti v računalniških igrah
‣ V mreži je kakih petdeset vozlišč manj, kar ni kul,
če ste želeli kar najbolj nabildati like.
nadgradítiSSKJ2 [nadgradíti] dovršni glagol (ī)
OBLIKE
ednina
PRVA: nadgradim
DRUGA: nadgradiš
TRETJA: nadgradi
dvojina
PRVA: nadgradiva
DRUGA: nadgradita
TRETJA: nadgradita
množina
PRVA: nadgradimo
DRUGA: nadgradite
TRETJA: nadgradijo
DELEŽNIK NA -L: nadgradil
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nadgradila nadgradilo

1. razširiti, dopolniti z novimi, izboljšanimi
sestavinami
‣ nadgraditi ponudbo z novimi vsebinami
‣ nadgraditi svoje znanje, kompetence s študijem v
tujini
1a) ponoviti z boljšim rezultatom
‣ nadgraditi lanski dosežek, uspeh

vulgarno priti v položaj, ko se zgodi kaj izrazito

slabega, neugodnega, zlasti zaradi lastne
nepremišljenosti ali (namernih) dejanj drugih
‣ vedno najebati
‣ Storilec je pobegnil v hosto, vedoč, da bo najebal.
namòkSSKJ2 [namòk] samostalnik moškega spola (ȍ)
OBLIKE
ednina

nadgradljívost [nadgradljívost] samostalnik ženskega
spola (í)

namok
namoka
DAJALNIK: namoku
TOŽILNIK: namok
MESTNIK: pri namoku
ORODNIK: z namokom
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

RODILNIK:

nadgradljivost
nadgradljivosti
DAJALNIK: nadgradljivosti
TOŽILNIK: nadgradljivost
MESTNIK: pri nadgradljivosti
ORODNIK: z nadgradljivostjo
iz računalništva lastnost, značilnost zlasti
računalniškega sistema, programa, ki ga je mogoče
razširiti, dopolniti z novejšimi, zmogljivejšimi deli,
elementi
‣ nadgradljivost sistema, strežnika
‣ Pomnilnik omogoča programsko nadgradljivost.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

namoka
RODILNIK: namokov
DAJALNIK: namokoma
TOŽILNIK: namoka
MESTNIK: pri namokih
ORODNIK: z namokoma
IMENOVALNIK:

množina

namoki
namokov
DAJALNIK: namokom
TOŽILNIK: namoke
MESTNIK: pri namokih
ORODNIK: z namoki
1. v tekočini, navadno alkoholu, namočena zelišča,
cvetovi, zlasti kot domače zdravilo
‣ hladen namok korenine sleza
‣ pitje namoka
1a) namakanje zelišč, cvetov v tekočini, navadno
alkoholu, zlasti za domače zdravilo
‣ Cvetove uporabimo kar sveže za mazila in namok
v alkohol.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

najêbati [najêbati], [najébati] dovršni glagol (ȇ; )
OBLIKE
ednina
PRVA: najebam
DRUGA: najebaš
TRETJA: najeba
dvojina
PRVA: najebava
DRUGA: najebata
TRETJA: najebata
množina
PRVA: najebamo
DRUGA: najebate
TRETJA: najebajo
DELEŽNIK NA -L: najebal
ednina
PRVA: najebem
DRUGA: najebeš
TRETJA: najebe
dvojina
PRVA: najebeva
DRUGA: najebeta
TRETJA: najebeta
množina
PRVA: najebemo
DRUGA: najebete
TRETJA: najebejo
DELEŽNIK NA -L: najebal

nánocévka [nánocéka] samostalnik ženskega spola (ȃ)

najebala najebalo

OBLIKE
ednina

nanocevka
nanocevke
DAJALNIK: nanocevki
TOŽILNIK: nanocevko
MESTNIK: pri nanocevki
ORODNIK: z nanocevko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

nanocevki
RODILNIK: nanocevk
DAJALNIK: nanocevkama
TOŽILNIK: nanocevki
MESTNIK: pri nanocevkah
ORODNIK: z nanocevkama
IMENOVALNIK:

najebala najebalo
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natreniranega
DAJALNIK: natreniranemu
TOŽILNIK (nedoločno): natreniran
TOŽILNIK (določno): natrenirani
TOŽILNIK (živo): natreniranega
MESTNIK: pri natreniranem
ORODNIK: z natreniranim

množina

RODILNIK:

nanocevke
nanocevk
DAJALNIK: nanocevkam
TOŽILNIK: nanocevke
MESTNIK: pri nanocevkah
ORODNIK: z nanocevkami
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

iz elektronike, navadno v množini zelo majhna, tanka cev,

dvojina

natrenirana
natreniranih
DAJALNIK: natreniranima
TOŽILNIK: natrenirana
MESTNIK: pri natreniranih
ORODNIK: z natreniranima
IMENOVALNIK:

zlasti kot del vezja
‣ ogljikove nanocevke
‣ lastnosti nanocevk
‣ Za širšo uporabo nanocevk v novi generaciji
naprav bo treba zmanjšati fluktuacije toka in
zagotoviti dolgoročno stabilnost delovanja.

RODILNIK:

množina

natrenirani
natreniranih
DAJALNIK: natreniranim
TOŽILNIK: natrenirane
MESTNIK: pri natreniranih
ORODNIK: z natreniranimi

narastíšče [narastíšče] samostalnik srednjega spola (í)

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE
ednina

narastišče
narastišča
DAJALNIK: narastišču
TOŽILNIK: narastišče
MESTNIK: pri narastišču
ORODNIK: z narastiščem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

natrenirana
natrenirane
DAJALNIK: natrenirani
TOŽILNIK: natrenirano
MESTNIK: pri natrenirani
ORODNIK: z natrenirano
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

narastišči
narastišč
DAJALNIK: narastiščema
TOŽILNIK: narastišči
MESTNIK: pri narastiščih
ORODNIK: z narastiščema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

natrenirani
natreniranih
DAJALNIK: natreniranima
TOŽILNIK: natrenirani
MESTNIK: pri natreniranih
ORODNIK: z natreniranima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

narastišča
RODILNIK: narastišč
DAJALNIK: narastiščem
TOŽILNIK: narastišča
MESTNIK: pri narastiščih
ORODNIK: z narastišči
1. mesto, kjer se del telesa pripenja na drugega,
zlasti mišica ali kita na kost
‣ mišično, tetivno narastišče
‣ operacija, vnetje narastišča
2. mesto na gobi, kjer ta raste iz zemlje
‣ Bet je dokaj svetel in je lahko pri narastišču
nekoliko odebeljen.
2a) mesto, kjer raste več gob iste vrste
‣ Preučevalci gob skrbno beležijo in preučujejo
njihova narastišča.
IMENOVALNIK:

množina

natrenirane
natreniranih
DAJALNIK: natreniranim
TOŽILNIK: natrenirane
MESTNIK: pri natreniranih
ORODNIK: z natreniranimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

natrenirano
natreniranega
DAJALNIK: natreniranemu
TOŽILNIK: natrenirano
MESTNIK: pri natreniranem
ORODNIK: z natreniranim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

natreníran [natreníran] pridevnik (ȋ)
OBLIKE

dvojina

moški spol

natrenirani
natreniranih
DAJALNIK: natreniranima
TOŽILNIK: natrenirani
IMENOVALNIK:

ednina

RODILNIK:

natreniran
IMENOVALNIK (določno): natrenirani
IMENOVALNIK (nedoločno):
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pri natreniranih
ORODNIK: z natreniranima
MESTNIK:

dvojina

navezi
navez
DAJALNIK: navezama
TOŽILNIK: navezi
MESTNIK: pri navezah
ORODNIK: z navezama
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

natrenirana
RODILNIK: natreniranih
DAJALNIK: natreniranim
TOŽILNIK: natrenirana
MESTNIK: pri natreniranih
ORODNIK: z natreniranimi
1. pogovorno ki je z vajo, ponavljanjem pridobil ali
izpopolnil kako spretnost, veščino
‣ natreniran športnik
‣ dobro natrenirani konji pred dirko
1a) pogovorno ki je pridobljen, izpopolnjen z vajo,
ponavljanjem
‣ natreniran nasmeh
2. pogovorno ki je zaradi vaje, ponavljanja
usposobljen za določeno delo, spretnost, veščino in
navadno tudi lepo izoblikovan
‣ natrenirana postava, zadnjica
‣ natrenirano telo
IMENOVALNIK:

množina

naveze
navez
DAJALNIK: navezam
TOŽILNIK: naveze
MESTNIK: pri navezah
ORODNIK: z navezami
1. skupina posameznikov ali organizacij, ki deluje
kot celota, se ukvarja z enako dejavnostjo in ima
navadno skupne (nepoštene) namene, interese
‣ družinska, mafijska naveza
‣ politične, tajkunske naveze
1a) iz športa skupina igralcev, ki deluje kot celota z
istim ciljem
‣ branilska, napadalna naveza
‣ udarna naveza
2. kar nastane kot posledica medsebojnih stikov,
sodelovanja in omogoča medsebojno dogovarjanje,
sodelovanje, spoznavanje; zveza
‣ trdna, uspešna naveza
‣ Nova partnerska naveza za podjetje pomeni
dolgoročno rast.
2a) odnos med dvema človekoma kot posledica
takih stikov; zveza
‣ čustvena naveza
‣ ustaljene naveze
3. iz ribištva del vrvice, ki je oblikovan v vozel, na
katerega se pritrdi plovec
‣ Če je vodna površina zaradi vetra močno
razburkana, pritrdimo na navezo drsni plovec, ki
leži na vodni gladini.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

natrenírati [natrenírati] dovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: natreniram
DRUGA: natreniraš
TRETJA: natrenira
dvojina
PRVA: natrenirava
DRUGA: natrenirata
TRETJA: natrenirata
množina
PRVA: natreniramo
DRUGA: natrenirate
TRETJA: natrenirajo
DELEŽNIK NA -L: natreniral

natrenirala natreniralo
1. pogovorno z vajo, ponavljanjem pridobiti ali
izpopolniti kako spretnost, veščino
‣ natrenirati izgovarjavo, tehniko
‣ natrenirati vzdržljivost
2. pogovorno z vajo, ponavljanjem usposobiti del
telesa za določeno delo, spretnost, veščino
‣ natrenirati mišice, telo
‣ natrenirati možgane

SBZ-SKLOP
v (tesni) navezi

kot (izrazito) povezana celota z istim ciljem,
namenom
neoprénski [neoprénski] pridevnik ()
OBLIKE

navéza

SSKJ2

moški spol

[navéza] samostalnik ženskega spola ()

ednina

OBLIKE
ednina

neoprenski
neoprenskega
DAJALNIK: neoprenskemu
TOŽILNIK: neoprenski
TOŽILNIK (živo): neoprenskega
MESTNIK: pri neoprenskem
ORODNIK: z neoprenskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

naveza
naveze
DAJALNIK: navezi
TOŽILNIK: navezo
MESTNIK: pri navezi
ORODNIK: z navezo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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pri neoprenskih
ORODNIK: z neoprenskimi
ki je iz neoprena in se uporablja zlasti pri
dejavnostih v vodi, navadno potapljanju
‣ neoprenske nogavice, rokavice
‣ neoprenska obleka

dvojina

MESTNIK:

neoprenska
neoprenskih
DAJALNIK: neoprenskima
TOŽILNIK: neoprenska
MESTNIK: pri neoprenskih
ORODNIK: z neoprenskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

nèživílski [nèživílski] pridevnik (ȅ-ȋ)

množina

neoprenski
RODILNIK: neoprenskih
DAJALNIK: neoprenskim
TOŽILNIK: neoprenske
MESTNIK: pri neoprenskih
ORODNIK: z neoprenskimi
IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

neživilski
RODILNIK: neživilskega
DAJALNIK: neživilskemu
TOŽILNIK: neživilski
TOŽILNIK (živo): neživilskega
MESTNIK: pri neživilskem
ORODNIK: z neživilskim
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

neoprenska
RODILNIK: neoprenske
DAJALNIK: neoprenski
TOŽILNIK: neoprensko
MESTNIK: pri neoprenski
ORODNIK: z neoprensko
IMENOVALNIK:

dvojina

neživilska
neživilskih
DAJALNIK: neživilskima
TOŽILNIK: neživilska
MESTNIK: pri neživilskih
ORODNIK: z neživilskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

neoprenski
neoprenskih
DAJALNIK: neoprenskima
TOŽILNIK: neoprenski
MESTNIK: pri neoprenskih
ORODNIK: z neoprenskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

neživilski
RODILNIK: neživilskih
DAJALNIK: neživilskim
TOŽILNIK: neživilske
MESTNIK: pri neživilskih
ORODNIK: z neživilskimi
IMENOVALNIK:

množina

neoprenske
neoprenskih
DAJALNIK: neoprenskim
TOŽILNIK: neoprenske
MESTNIK: pri neoprenskih
ORODNIK: z neoprenskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

neživilska
neživilske
DAJALNIK: neživilski
TOŽILNIK: neživilsko
MESTNIK: pri neživilski
ORODNIK: z neživilsko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

neoprensko
RODILNIK: neoprenskega
DAJALNIK: neoprenskemu
TOŽILNIK: neoprensko
MESTNIK: pri neoprenskem
ORODNIK: z neoprenskim
IMENOVALNIK:

dvojina

neživilski
neživilskih
DAJALNIK: neživilskima
TOŽILNIK: neživilski
MESTNIK: pri neživilskih
ORODNIK: z neživilskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

neoprenski
neoprenskih
DAJALNIK: neoprenskima
TOŽILNIK: neoprenski
MESTNIK: pri neoprenskih
ORODNIK: z neoprenskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

neživilske
RODILNIK: neživilskih
DAJALNIK: neživilskim
TOŽILNIK: neživilske
MESTNIK: pri neživilskih
ORODNIK: z neživilskimi
IMENOVALNIK:

množina

neoprenska
neoprenskih
DAJALNIK: neoprenskim
TOŽILNIK: neoprenska
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina
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neživilsko
RODILNIK: neživilskega
DAJALNIK: neživilskemu
TOŽILNIK: neživilsko
MESTNIK: pri neživilskem
ORODNIK: z neživilskim

pri nikabu
ORODNIK: z nikabom

IMENOVALNIK:

MESTNIK:

dvojina

nikaba
RODILNIK: nikabov
DAJALNIK: nikaboma
TOŽILNIK: nikaba
MESTNIK: pri nikabih
ORODNIK: z nikaboma
IMENOVALNIK:

dvojina

neživilski
RODILNIK: neživilskih
DAJALNIK: neživilskima
TOŽILNIK: neživilski
MESTNIK: pri neživilskih
ORODNIK: z neživilskima
IMENOVALNIK:

množina

nikabi
RODILNIK: nikabov
DAJALNIK: nikabom
TOŽILNIK: nikabe
MESTNIK: pri nikabih
ORODNIK: z nikabi
IMENOVALNIK:

množina

neživilska
neživilskih
DAJALNIK: neživilskim
TOŽILNIK: neživilska
MESTNIK: pri neživilskih
ORODNIK: z neživilskimi
1. ki ni iz živil, ne vključuje živil
‣ neživilski izdelki, proizvodi
‣ neživilsko blago
1a) ki ne izvaja proizvodnje živil, prometa z živili
‣ neživilske dejavnosti
‣ neživilska prodajalna, trgovina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

zlasti v muslimanskem okolju širok trak, kos blaga, ki

ženski pokriva ves obraz razen oči
‣ nošenje, nošnja nikaba
‣ ženska z nikabom
‣ Redovniška ruta ima podobno simbolno sporočilo
kot nikab ali burka, ugajati Gospodu in ne slediti
modnim muham sveta.
nominíran [nominíran] pridevnik (ȋ)
OBLIKE

moški spol

nihájnost [nihájnost] samostalnik ženskega spola (ȃ)

ednina

nominiran
nominirani
RODILNIK: nominiranega
DAJALNIK: nominiranemu
TOŽILNIK (nedoločno): nominiran
TOŽILNIK (določno): nominirani
TOŽILNIK (živo): nominiranega
MESTNIK: pri nominiranem
ORODNIK: z nominiranim

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK (nedoločno):
IMENOVALNIK (določno):

nihajnost
nihajnosti
DAJALNIK: nihajnosti
TOŽILNIK: nihajnost
MESTNIK: pri nihajnosti
ORODNIK: z nihajnostjo
1. iz ekonomije količina, ki predstavlja gibanje
določenega tečaja med najvišjo in najnižjo
vrednostjo
‣ izjemna, majhna, velika nihajnost
‣ indeks, stopnja nihajnosti
1a) iz ekonomije pojav, da celota tečajev na
določenem trgu (pogosto) niha med najvišjo in
najnižjo vrednostjo
‣ Skepticizem glede prihodnjega gibanja borznih
naložb ne pojenja, kar ima za posledico povečano
nihajnost trga.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

nominirana
nominiranih
DAJALNIK: nominiranima
TOŽILNIK: nominirana
MESTNIK: pri nominiranih
ORODNIK: z nominiranima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

nominirani
RODILNIK: nominiranih
DAJALNIK: nominiranim
TOŽILNIK: nominirane
MESTNIK: pri nominiranih
ORODNIK: z nominiranimi
IMENOVALNIK:

níkab [níkap] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

ženski spol

nikab
RODILNIK: nikaba
DAJALNIK: nikabu
TOŽILNIK: nikab
IMENOVALNIK:

ednina

nominirana
nominirane
DAJALNIK: nominirani
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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nominirano
MESTNIK: pri nominirani
ORODNIK: z nominirano

nosečkama
TOŽILNIK: nosečki
MESTNIK: pri nosečkah
ORODNIK: z nosečkama

TOŽILNIK:

DAJALNIK:

dvojina

nominirani
nominiranih
DAJALNIK: nominiranima
TOŽILNIK: nominirani
MESTNIK: pri nominiranih
ORODNIK: z nominiranima
IMENOVALNIK:

množina

nosečke
nosečk
DAJALNIK: nosečkam
TOŽILNIK: nosečke
MESTNIK: pri nosečkah
ORODNIK: z nosečkami
ekspresivno noseča ženska; nosečnica
‣ Mislim, da sem tipična nosečka, ki uživa ob
gledanju svojega otročka na ultrazvočnih
preiskavah.

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

nominirane
nominiranih
DAJALNIK: nominiranim
TOŽILNIK: nominirane
MESTNIK: pri nominiranih
ORODNIK: z nominiranimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

nósnikSSKJ2 [nósnik] samostalnik moškega spola ()

srednji spol

OBLIKE
ednina

ednina

nominirano
RODILNIK: nominiranega
DAJALNIK: nominiranemu
TOŽILNIK: nominirano
MESTNIK: pri nominiranem
ORODNIK: z nominiranim

nosnik
nosnika
DAJALNIK: nosniku
TOŽILNIK: nosnik
MESTNIK: pri nosniku
ORODNIK: z nosnikom

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

dvojina

nominirani
RODILNIK: nominiranih
DAJALNIK: nominiranima
TOŽILNIK: nominirani
MESTNIK: pri nominiranih
ORODNIK: z nominiranima

nosnika
nosnikov
DAJALNIK: nosnikoma
TOŽILNIK: nosnika
MESTNIK: pri nosnikih
ORODNIK: z nosnikoma

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

množina

nominirana
RODILNIK: nominiranih
DAJALNIK: nominiranim
TOŽILNIK: nominirana
MESTNIK: pri nominiranih
ORODNIK: z nominiranimi
ki je predlagan, se poteguje za kako nagrado, naziv
‣ nominiran film, roman
‣ nominiran kandidat
‣ biti nominiran za oskarja, Nobelovo nagrado

nosniki
RODILNIK: nosnikov
DAJALNIK: nosnikom
TOŽILNIK: nosnike
MESTNIK: pri nosnikih
ORODNIK: z nosniki
ploščica, ki v paru služi za stabilizacijo očal na nosu
‣ Okvir se mora dobro prilegati obrazu, imeti mora
nastavljive nosnike in ušesne konice.
‣ Očala morajo z nosniki udobno sedeti na nosu,
brez zdrsavanja navzdol.

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

noséčka [noséčka] samostalnik ženskega spola ()

nótranjeprávni [nótranjepráni] pridevnik (-ā)

OBLIKE
ednina

OBLIKE

nosečka
RODILNIK: nosečke
DAJALNIK: nosečki
TOŽILNIK: nosečko
MESTNIK: pri nosečki
ORODNIK: z nosečko
IMENOVALNIK:

moški spol
ednina

notranjepravni
notranjepravnega
DAJALNIK: notranjepravnemu
TOŽILNIK: notranjepravni
TOŽILNIK (živo): notranjepravnega
MESTNIK: pri notranjepravnem
ORODNIK: z notranjepravnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

nosečki
nosečk

IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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pri notranjepravnih
ORODNIK: z notranjepravnimi
ki je v zvezi s pravom, ki velja znotraj posamezne
enote, zlasti države
‣ notranjepravni akti, predpisi
‣ notranjepravni pogoji, postopki

dvojina

MESTNIK:

notranjepravna
notranjepravnih
DAJALNIK: notranjepravnima
TOŽILNIK: notranjepravna
MESTNIK: pri notranjepravnih
ORODNIK: z notranjepravnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

obkólpski [opkólpski] pridevnik ()

množina

notranjepravni
RODILNIK: notranjepravnih
DAJALNIK: notranjepravnim
TOŽILNIK: notranjepravne
MESTNIK: pri notranjepravnih
ORODNIK: z notranjepravnimi
IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

obkolpski
RODILNIK: obkolpskega
DAJALNIK: obkolpskemu
TOŽILNIK: obkolpski
TOŽILNIK (živo): obkolpskega
MESTNIK: pri obkolpskem
ORODNIK: z obkolpskim
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

notranjepravna
RODILNIK: notranjepravne
DAJALNIK: notranjepravni
TOŽILNIK: notranjepravno
MESTNIK: pri notranjepravni
ORODNIK: z notranjepravno
IMENOVALNIK:

dvojina

obkolpska
obkolpskih
DAJALNIK: obkolpskima
TOŽILNIK: obkolpska
MESTNIK: pri obkolpskih
ORODNIK: z obkolpskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

notranjepravni
notranjepravnih
DAJALNIK: notranjepravnima
TOŽILNIK: notranjepravni
MESTNIK: pri notranjepravnih
ORODNIK: z notranjepravnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

obkolpski
RODILNIK: obkolpskih
DAJALNIK: obkolpskim
TOŽILNIK: obkolpske
MESTNIK: pri obkolpskih
ORODNIK: z obkolpskimi
IMENOVALNIK:

množina

notranjepravne
notranjepravnih
DAJALNIK: notranjepravnim
TOŽILNIK: notranjepravne
MESTNIK: pri notranjepravnih
ORODNIK: z notranjepravnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

obkolpska
obkolpske
DAJALNIK: obkolpski
TOŽILNIK: obkolpsko
MESTNIK: pri obkolpski
ORODNIK: z obkolpsko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

notranjepravno
RODILNIK: notranjepravnega
DAJALNIK: notranjepravnemu
TOŽILNIK: notranjepravno
MESTNIK: pri notranjepravnem
ORODNIK: z notranjepravnim
IMENOVALNIK:

dvojina

obkolpski
obkolpskih
DAJALNIK: obkolpskima
TOŽILNIK: obkolpski
MESTNIK: pri obkolpskih
ORODNIK: z obkolpskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

notranjepravni
notranjepravnih
DAJALNIK: notranjepravnima
TOŽILNIK: notranjepravni
MESTNIK: pri notranjepravnih
ORODNIK: z notranjepravnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

obkolpske
RODILNIK: obkolpskih
DAJALNIK: obkolpskim
TOŽILNIK: obkolpske
MESTNIK: pri obkolpskih
ORODNIK: z obkolpskimi
IMENOVALNIK:

množina

notranjepravna
notranjepravnih
DAJALNIK: notranjepravnim
TOŽILNIK: notranjepravna
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina
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obkolpsko
RODILNIK: obkolpskega
DAJALNIK: obkolpskemu
TOŽILNIK: obkolpsko
MESTNIK: pri obkolpskem
ORODNIK: z obkolpskim

obljubljanske
MESTNIK: pri obljubljanskih
ORODNIK: z obljubljanskimi

IMENOVALNIK:

TOŽILNIK:

ženski spol
ednina

obljubljanska
obljubljanske
DAJALNIK: obljubljanski
TOŽILNIK: obljubljansko
MESTNIK: pri obljubljanski
ORODNIK: z obljubljansko
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

obkolpski
RODILNIK: obkolpskih
DAJALNIK: obkolpskima
TOŽILNIK: obkolpski
MESTNIK: pri obkolpskih
ORODNIK: z obkolpskima
IMENOVALNIK:

dvojina

obljubljanski
obljubljanskih
DAJALNIK: obljubljanskima
TOŽILNIK: obljubljanski
MESTNIK: pri obljubljanskih
ORODNIK: z obljubljanskima
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

obkolpska
obkolpskih
DAJALNIK: obkolpskim
TOŽILNIK: obkolpska
MESTNIK: pri obkolpskih
ORODNIK: z obkolpskimi
1. ki je v zvezi s kraji ob reki Kolpi
‣ obkolpski vodovod
‣ obkolpske občine, vasi
1a) ki poteka, se izvaja v krajih ob reki Kolpi
‣ obkolpski maraton, pohod
‣ obkolpski turizem
1b) ki je iz krajev, deluje v krajih ob reki Kolpi
‣ obkolpski mlinarji
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

obljubljanske
RODILNIK: obljubljanskih
DAJALNIK: obljubljanskim
TOŽILNIK: obljubljanske
MESTNIK: pri obljubljanskih
ORODNIK: z obljubljanskimi
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

obljubljansko
obljubljanskega
DAJALNIK: obljubljanskemu
TOŽILNIK: obljubljansko
MESTNIK: pri obljubljanskem
ORODNIK: z obljubljanskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

SBZ-SKLOP
obkolpska cesta

cesta, ki povezuje kraje na slovenski strani reke
Kolpe

dvojina

obljubljánski [obljubljánski] pridevnik (ȃ)

obljubljanski
obljubljanskih
DAJALNIK: obljubljanskima
TOŽILNIK: obljubljanski
MESTNIK: pri obljubljanskih
ORODNIK: z obljubljanskima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

obljubljanski
RODILNIK: obljubljanskega
DAJALNIK: obljubljanskemu
TOŽILNIK: obljubljanski
TOŽILNIK (živo): obljubljanskega
MESTNIK: pri obljubljanskem
ORODNIK: z obljubljanskim
IMENOVALNIK:

množina

obljubljanska
RODILNIK: obljubljanskih
DAJALNIK: obljubljanskim
TOŽILNIK: obljubljanska
MESTNIK: pri obljubljanskih
ORODNIK: z obljubljanskimi
1. ki je v okolici Ljubljane
‣ znane obljubljanske gostilne
‣ obljubljanske občine, regije
1a) ki je iz okolice Ljubljane, deluje v okolici
Ljubljane
‣ obljubljanski ribiči
‣ obljubljanski župani
IMENOVALNIK:

dvojina

obljubljanska
obljubljanskih
DAJALNIK: obljubljanskima
TOŽILNIK: obljubljanska
MESTNIK: pri obljubljanskih
ORODNIK: z obljubljanskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

obljubljanski
RODILNIK: obljubljanskih
DAJALNIK: obljubljanskim
IMENOVALNIK:

obstruktíven [opstruktívən] pridevnik (ȋ)
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OBLIKE

dvojina

obstruktivni
obstruktivnih
DAJALNIK: obstruktivnima
TOŽILNIK: obstruktivni
MESTNIK: pri obstruktivnih
ORODNIK: z obstruktivnima

moški spol

IMENOVALNIK:

ednina

RODILNIK:

obstruktiven
IMENOVALNIK (določno): obstruktivni
RODILNIK: obstruktivnega
DAJALNIK: obstruktivnemu
TOŽILNIK (nedoločno): obstruktiven
TOŽILNIK (določno): obstruktivni
TOŽILNIK (živo): obstruktivnega
MESTNIK: pri obstruktivnem
ORODNIK: z obstruktivnim
IMENOVALNIK (nedoločno):

množina

obstruktivna
obstruktivnih
DAJALNIK: obstruktivnim
TOŽILNIK: obstruktivna
MESTNIK: pri obstruktivnih
ORODNIK: z obstruktivnimi
1. ki kaj (namenoma) zavira, upočasnjuje
‣ obstruktivna praksa pri obravnavanju vlog v
administraciji
‣ Vodili so precej obstruktivno politiko.
2. v obliki za vrstni pridevnik obstruktivni, iz medicine ki
nastane zaradi zamašitve, začepitve cevastega
organa, oviranega pretoka v njem
‣ obstruktivni bronhitis
‣ kronična obstruktivna pljučna bolezen
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

obstruktivna
RODILNIK: obstruktivnih
DAJALNIK: obstruktivnima
TOŽILNIK: obstruktivna
MESTNIK: pri obstruktivnih
ORODNIK: z obstruktivnima
IMENOVALNIK:

množina

obstruktivni
obstruktivnih
DAJALNIK: obstruktivnim
TOŽILNIK: obstruktivne
MESTNIK: pri obstruktivnih
ORODNIK: z obstruktivnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

odbijalíšče [odbijalíšče] samostalnik srednjega spola
(í)

ženski spol

OBLIKE
ednina

ednina

obstruktivna
RODILNIK: obstruktivne
DAJALNIK: obstruktivni
TOŽILNIK: obstruktivno
MESTNIK: pri obstruktivni
ORODNIK: z obstruktivno
IMENOVALNIK:

odbijališče
odbijališča
DAJALNIK: odbijališču
TOŽILNIK: odbijališče
MESTNIK: pri odbijališču
ORODNIK: z odbijališčem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

dvojina

obstruktivni
RODILNIK: obstruktivnih
DAJALNIK: obstruktivnima
TOŽILNIK: obstruktivni
MESTNIK: pri obstruktivnih
ORODNIK: z obstruktivnima
IMENOVALNIK:

odbijališči
odbijališč
DAJALNIK: odbijališčema
TOŽILNIK: odbijališči
MESTNIK: pri odbijališčih
ORODNIK: z odbijališčema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

množina

obstruktivne
RODILNIK: obstruktivnih
DAJALNIK: obstruktivnim
TOŽILNIK: obstruktivne
MESTNIK: pri obstruktivnih
ORODNIK: z obstruktivnimi
IMENOVALNIK:

odbijališča
odbijališč
DAJALNIK: odbijališčem
TOŽILNIK: odbijališča
MESTNIK: pri odbijališčih
ORODNIK: z odbijališči
iz športa del igrišča za golf, na katerem se žogico
udarja, da bi poletela v luknjico
‣ skrajšana odbijališča
‣ udarec z odbijališča
‣ Z odbijališča se ponuja pogled na prostorno
vadišče in objekte okrog klubske hiše.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

obstruktivno
RODILNIK: obstruktivnega
DAJALNIK: obstruktivnemu
TOŽILNIK: obstruktivno
MESTNIK: pri obstruktivnem
ORODNIK: z obstruktivnim
IMENOVALNIK:
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odpíkati [otpíkati] dovršni glagol (ȋ)

‣ Jezus Kristus kot odrešitelj človeštva, sveta

OBLIKE
ednina
PRVA: odpikam
DRUGA: odpikaš
TRETJA: odpika
dvojina
PRVA: odpikava
DRUGA: odpikata
TRETJA: odpikata
množina
PRVA: odpikamo
DRUGA: odpikate
TRETJA: odpikajo
DELEŽNIK NA -L: odpikal

ognjíčev [ognjíče] pridevnik (í)
OBLIKE

moški spol
ednina

ognjičev
ognjičevega
DAJALNIK: ognjičevemu
TOŽILNIK: ognjičev
TOŽILNIK (živo): ognjičevega
MESTNIK: pri ognjičevem
ORODNIK: z ognjičevim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

odpikala odpikalo
1. pogovorno zavrniti, odsloviti, navadno koga, ki je
bil prej dalj časa prisoten, upoštevan, zaželen
‣ Po porazu so jih volivci odpikali.
‣ Na široko je razlagal sošolcem, kako je odpikal
bejbo iz paralelke, ki se že tri mesece meče za
njim.
2. pogovorno izvesti, opraviti na hitro, brez
posebnega razmišljanja
‣ Pomembno je, da poklic opravljaš s srcem, ne pa
zgolj zato, da odpikaš delovni dan.

ognjičeva
ognjičevih
DAJALNIK: ognjičevima
TOŽILNIK: ognjičeva
MESTNIK: pri ognjičevih
ORODNIK: z ognjičevima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

ognjičevi
ognjičevih
DAJALNIK: ognjičevim
TOŽILNIK: ognjičeve
MESTNIK: pri ognjičevih
ORODNIK: z ognjičevimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

odrešítelj [odrešítelj] samostalnik moškega spola (ȋ)

ženski spol

OBLIKE
ednina

ednina

ognjičeva
ognjičeve
DAJALNIK: ognjičevi
TOŽILNIK: ognjičevo
MESTNIK: pri ognjičevi
ORODNIK: z ognjičevo
IMENOVALNIK:

odrešitelj
RODILNIK: odrešitelja
DAJALNIK: odrešitelju
TOŽILNIK: odrešitelja
MESTNIK: pri odrešitelju
ORODNIK: z odrešiteljem
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

dvojina

dvojina

ognjičevi
ognjičevih
DAJALNIK: ognjičevima
TOŽILNIK: ognjičevi
MESTNIK: pri ognjičevih
ORODNIK: z ognjičevima
IMENOVALNIK:

odrešitelja
RODILNIK: odrešiteljev
DAJALNIK: odrešiteljema
TOŽILNIK: odrešitelja
MESTNIK: pri odrešiteljih
ORODNIK: z odrešiteljema
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

množina

množina

ognjičeve
ognjičevih
DAJALNIK: ognjičevim
TOŽILNIK: ognjičeve
MESTNIK: pri ognjičevih
ORODNIK: z ognjičevimi
IMENOVALNIK:

odrešitelji
RODILNIK: odrešiteljev
DAJALNIK: odrešiteljem
TOŽILNIK: odrešitelje
MESTNIK: pri odrešiteljih
ORODNIK: z odrešitelji
1. ekspresivno kdor naredi, povzroči, da kdo preneha
biti deležen kakega neprijetnega stanja
‣ pozdraviti, pričakati, sprejeti kot odrešitelja
‣ samooklicani, samozvani odrešitelj
2. v krščanstvu kdor osvobodi človeka zla, smrti in
odkupi njegove grehe
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

srednji spol
ednina

ognjičevo
ognjičevega
DAJALNIK: ognjičevemu
TOŽILNIK: ognjičevo
MESTNIK: pri ognjičevem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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ORODNIK:

z ognjičevim

OBLIKE
ednina
PRVA: okurcam
DRUGA: okurcaš
TRETJA: okurca
dvojina
PRVA: okurcava
DRUGA: okurcata
TRETJA: okurcata
množina
PRVA: okurcamo
DRUGA: okurcate
TRETJA: okurcajo
DELEŽNIK NA -L: okurcal

dvojina

ognjičevi
ognjičevih
DAJALNIK: ognjičevima
TOŽILNIK: ognjičevi
MESTNIK: pri ognjičevih
ORODNIK: z ognjičevima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

ognjičeva
ognjičevih
DAJALNIK: ognjičevim
TOŽILNIK: ognjičeva
MESTNIK: pri ognjičevih
ORODNIK: z ognjičevimi
ki je iz ognjiča ali vsebuje ognjič
‣ ognjičev čaj, obkladek, poparek
‣ ognjičevo mazilo, olje

okurcala okurcalo
vulgarno glasno izraziti ostro kritiko, ošteti koga
‣ Okurcala me je z vsemi psovkami, ki si jih lahko
zamisliš.
‣ Lahko ga okurcam in ne zameri.

okostnjákSSKJ2 [okostnják] samostalnik moškega spola
(á)

opolnomôčenje [oponomôčenje] samostalnik
srednjega spola (ó)

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

okostnjak
okostnjaka
DAJALNIK: okostnjaku
TOŽILNIK: okostnjaka
MESTNIK: pri okostnjaku
ORODNIK: z okostnjakom

opolnomočenje
opolnomočenja
DAJALNIK: opolnomočenju
TOŽILNIK: opolnomočenje
MESTNIK: pri opolnomočenju
ORODNIK: z opolnomočenjem
1. zagotovitev ustreznih pogojev za polno uporabo,
razvoj sposobnosti koga, zlasti z izobraževanjem
‣ opolnomočenje staršev
‣ opolnomočenje žensk
‣ Sistem temelji pa opolnomočenju ljudi, ki jim prek
sistema pomagajo pri prilagajanju.
1a) zagotovitev ustreznih pogojev za polno
uporabo, razvoj sposobnosti koga sploh
‣ Z neposrednim odkupom ter zagotovljeno višjo
odkupno ceno pravična trgovina skrbi za
opolnomočenje proizvajalcev.

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

dvojina

okostnjaka
RODILNIK: okostnjakov
DAJALNIK: okostnjakoma
TOŽILNIK: okostnjaka
MESTNIK: pri okostnjakih
ORODNIK: z okostnjakoma
IMENOVALNIK:

množina

okostnjaki
RODILNIK: okostnjakov
DAJALNIK: okostnjakom
TOŽILNIK: okostnjake
MESTNIK: pri okostnjakih
ORODNIK: z okostnjaki
IMENOVALNIK:

opolnomôčiti [oponomôčiti] dovršni glagol (ó)
OBLIKE
ednina
PRVA: opolnomočim
DRUGA: opolnomočiš
TRETJA: opolnomoči
dvojina
PRVA: opolnomočiva
DRUGA: opolnomočita
TRETJA: opolnomočita
množina
PRVA: opolnomočimo
DRUGA: opolnomočite
TRETJA: opolnomočijo

FRAZEOLOGIJA

okostnjak iz omare/v omari

kaj skritega, prikritega, zlasti kot posledica
preteklih dejanj
‣ Po aferi so v bolnišnici začeli padati okostnjaki iz
omar.
‣ V prejšnjih letih so na občini večinoma čistili
okostnjake iz omar.
‣ Zavrača namigovanja, da iščejo okostnjake v
omari.
okúrcati [okúrcati] dovršni glagol (ȗ)
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opolnomočil opolnomočila
opolnomočilo
1. zagotoviti komu ustrezne pogoje za polno
uporabo, razvoj njegovih sposobnosti, zlasti z
izobraževanjem
‣ opolnomočiti mladostnike
‣ Informiranje o nevarnostih in tveganjih za zdravje
bo opolnomočilo posameznike, da bodo suvereno,
avtonomno in aktivno skrbeli za svoje zdravje.
‣ Že v začetku so želeli opolnomočiti posameznike,
ki bodo v poznejših fazah postali tudi odgovorni za
izvedbo določenih trženjskih dejavnosti.
1a) zagotoviti komu ustrezne pogoje za polno
uporabo, razvoj njegovih sposobnosti sploh
‣ Treba je vzpodbuditi prebivalce mesta, ki nimajo
vrtov, da bodo hrano kupovali in s tem tudi
opolnomočili lokalno okolje.

opremski
MESTNIK: pri opremskih
ORODNIK: z opremskima

DELEŽNIK NA -L:

TOŽILNIK:

množina

opremske
opremskih
DAJALNIK: opremskim
TOŽILNIK: opremske
MESTNIK: pri opremskih
ORODNIK: z opremskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

opremsko
opremskega
DAJALNIK: opremskemu
TOŽILNIK: opremsko
MESTNIK: pri opremskem
ORODNIK: z opremskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

oprémski [oprémski] pridevnik ()

opremski
RODILNIK: opremskih
DAJALNIK: opremskima
TOŽILNIK: opremski
MESTNIK: pri opremskih
ORODNIK: z opremskima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

opremski
opremskega
DAJALNIK: opremskemu
TOŽILNIK: opremski
TOŽILNIK (živo): opremskega
MESTNIK: pri opremskem
ORODNIK: z opremskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

opremska
opremskih
DAJALNIK: opremskim
TOŽILNIK: opremska
MESTNIK: pri opremskih
ORODNIK: z opremskimi
1. ki je v zvezi z opremo avtomobila
‣ opremski dodatki
‣ opremski nivo
‣ opremska izvedba, različica
1a) ki ga sestavlja, predstavlja oprema avtomobila
‣ Serijsko opremo je mogoče nadgraditi s posebnimi
opremskimi paketi: udobje, varnost, šport, usnje in
žarometi.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

opremska
opremskih
DAJALNIK: opremskima
TOŽILNIK: opremska
MESTNIK: pri opremskih
ORODNIK: z opremskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

opremski
opremskih
DAJALNIK: opremskim
TOŽILNIK: opremske
MESTNIK: pri opremskih
ORODNIK: z opremskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

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

ženski spol
ednina

optometrist
RODILNIK: optometrista
DAJALNIK: optometristu
TOŽILNIK: optometrista
MESTNIK: pri optometristu
ORODNIK: z optometristom
IMENOVALNIK:

opremska
RODILNIK: opremske
DAJALNIK: opremski
TOŽILNIK: opremsko
MESTNIK: pri opremski
ORODNIK: z opremsko
IMENOVALNIK:

dvojina

dvojina

optometrista
optometristov
DAJALNIK: optometristoma
TOŽILNIK: optometrista
IMENOVALNIK:

opremski
RODILNIK: opremskih
DAJALNIK: opremskima
IMENOVALNIK:

RODILNIK:
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pri optometristih
ORODNIK: z optometristoma
MESTNIK:

množina

orgazmične
orgazmičnih
DAJALNIK: orgazmičnim
TOŽILNIK: orgazmične
MESTNIK: pri orgazmičnih
ORODNIK: z orgazmičnimi
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

optometristi
RODILNIK: optometristov
DAJALNIK: optometristom
TOŽILNIK: optometriste
MESTNIK: pri optometristih
ORODNIK: z optometristi
strokovnjak za merjenje dioptrije in predpisovanje
očesnih pripomočkov
‣ izobraževanje optometristov na višji strokovni
ravni
‣ Optiki lahko delajo kot optometristi in svojim
strankam merijo dioptrijo.
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

orgazmično
orgazmičnega
DAJALNIK: orgazmičnemu
TOŽILNIK: orgazmično
MESTNIK: pri orgazmičnem
ORODNIK: z orgazmičnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

orgazmični
RODILNIK: orgazmičnih
DAJALNIK: orgazmičnima
TOŽILNIK: orgazmični
MESTNIK: pri orgazmičnih
ORODNIK: z orgazmičnima

orgázmični [orgázmični] pridevnik (á)

IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

orgazmični
RODILNIK: orgazmičnega
DAJALNIK: orgazmičnemu
TOŽILNIK: orgazmični
TOŽILNIK (živo): orgazmičnega
MESTNIK: pri orgazmičnem
ORODNIK: z orgazmičnim
IMENOVALNIK:

množina

orgazmična
orgazmičnih
DAJALNIK: orgazmičnim
TOŽILNIK: orgazmična
MESTNIK: pri orgazmičnih
ORODNIK: z orgazmičnimi
1. ki je, se pojavlja ob orgazmu, ga povzroča
orgazem
‣ orgazmični krči
‣ orgazmični občutki, užitki
1a) ki ga spremlja orgazem
‣ orgazmični porod
‣ orgazmični seks
1b) ki je tak kot pri orgazmu
‣ orgazmični kriki, stoki
‣ orgazmično vznemirjenje
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

orgazmična
orgazmičnih
DAJALNIK: orgazmičnima
TOŽILNIK: orgazmična
MESTNIK: pri orgazmičnih
ORODNIK: z orgazmičnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

orgazmični
RODILNIK: orgazmičnih
DAJALNIK: orgazmičnim
TOŽILNIK: orgazmične
MESTNIK: pri orgazmičnih
ORODNIK: z orgazmičnimi
IMENOVALNIK:

origámi [origámi] samostalnik moškega spola (ȃ)

ženski spol

OBLIKE
ednina

ednina

orgazmična
orgazmične
DAJALNIK: orgazmični
TOŽILNIK: orgazmično
MESTNIK: pri orgazmični
ORODNIK: z orgazmično

origami
RODILNIK: origamija
DAJALNIK: origamiju
TOŽILNIK: origami
MESTNIK: pri origamiju
ORODNIK: z origamijem

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

dvojina

dvojina

orgazmični
RODILNIK: orgazmičnih
DAJALNIK: orgazmičnima
TOŽILNIK: orgazmični
MESTNIK: pri orgazmičnih
ORODNIK: z orgazmičnima

origamija
origamijev
DAJALNIK: origamijema
TOŽILNIK: origamija
MESTNIK: pri origamijih
ORODNIK: z origamijema

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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pri osličevi
ORODNIK: z osličevo

množina

MESTNIK:

origamiji
origamijev
DAJALNIK: origamijem
TOŽILNIK: origamije
MESTNIK: pri origamijih
ORODNIK: z origamiji
1. spretno, umetniško pregibanje papirja v različne
oblike, figure, po izvoru iz Japonske
‣ Navdušuje se nad origamijem, japonsko
umetnostjo zgibanja papirja.
1a) oblika, figura, ki nastane s takim pregibanjem
‣ izdelati, izdelovati origami
‣ Posebej ponosen je na origami, sestavljen iz tisoč
žerjavov.
‣ Marsikateremu obiskovalcu je ob pogledu na
čudovite origamije in nežen japonski porcelan kar
zastal dih.
1b) kot pridevnik ki je v zvezi s takim pregibanjem ali
po videzu spominja na obliko, figuro, ki nastane s
takim pregibanjem
‣ origami tehnika
‣ Po celem tednu dela je nastal šopek origami rož.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

osličevi
RODILNIK: osličevih
DAJALNIK: osličevima
TOŽILNIK: osličevi
MESTNIK: pri osličevih
ORODNIK: z osličevima
IMENOVALNIK:

množina

osličeve
RODILNIK: osličevih
DAJALNIK: osličevim
TOŽILNIK: osličeve
MESTNIK: pri osličevih
ORODNIK: z osličevimi
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

osličevo
osličevega
DAJALNIK: osličevemu
TOŽILNIK: osličevo
MESTNIK: pri osličevem
ORODNIK: z osličevim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

oslíčev [oslíče] pridevnik (í)

osličevi
RODILNIK: osličevih
DAJALNIK: osličevima
TOŽILNIK: osličevi
MESTNIK: pri osličevih
ORODNIK: z osličevima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

osličev
RODILNIK: osličevega
DAJALNIK: osličevemu
TOŽILNIK: osličev
TOŽILNIK (živo): osličevega
MESTNIK: pri osličevem
ORODNIK: z osličevim
IMENOVALNIK:

množina

osličeva
osličevih
DAJALNIK: osličevim
TOŽILNIK: osličeva
MESTNIK: pri osličevih
ORODNIK: z osličevimi
1. ki je iz mesa osliča
‣ osličev file
‣ osličevi zrezki, zvitki
1a) ki vsebuje meso osliča
‣ osličevi cmoki
‣ osličeva pita
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

osličeva
osličevih
DAJALNIK: osličevima
TOŽILNIK: osličeva
MESTNIK: pri osličevih
ORODNIK: z osličevima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

osličevi
osličevih
DAJALNIK: osličevim
TOŽILNIK: osličeve
MESTNIK: pri osličevih
ORODNIK: z osličevimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

osvínčeni [osvínčeni] pridevnik (ȋ)
OBLIKE

moški spol
ednina

osvinčeni
osvinčenega
DAJALNIK: osvinčenemu
TOŽILNIK: osvinčeni
TOŽILNIK (živo): osvinčenega
MESTNIK: pri osvinčenem
ORODNIK: z osvinčenim
IMENOVALNIK:

ženski spol

RODILNIK:

ednina

osličeva
osličeve
DAJALNIK: osličevi
TOŽILNIK: osličevo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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pri osvinčenih
ORODNIK: z osvinčenimi
ki ima dodane svinčeve spojine
‣ osvinčeni bencin
‣ osvinčeno gorivo

dvojina

MESTNIK:

osvinčena
osvinčenih
DAJALNIK: osvinčenima
TOŽILNIK: osvinčena
MESTNIK: pri osvinčenih
ORODNIK: z osvinčenima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

<uporabniki >
</uporabniki>overland [ôvərlent] samostalnik
moškega spola (ȏ)

množina

osvinčeni
RODILNIK: osvinčenih
DAJALNIK: osvinčenim
TOŽILNIK: osvinčene
MESTNIK: pri osvinčenih
ORODNIK: z osvinčenimi
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

overland
RODILNIK: overlanda
DAJALNIK: overlandu
TOŽILNIK: overland
MESTNIK: pri overlandu
ORODNIK: z overlandom
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

osvinčena
RODILNIK: osvinčene
DAJALNIK: osvinčeni
TOŽILNIK: osvinčeno
MESTNIK: pri osvinčeni
ORODNIK: z osvinčeno
IMENOVALNIK:

dvojina

overlanda
overlandov
DAJALNIK: overlandoma
TOŽILNIK: overlanda
MESTNIK: pri overlandih
ORODNIK: z overlandoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

osvinčeni
osvinčenih
DAJALNIK: osvinčenima
TOŽILNIK: osvinčeni
MESTNIK: pri osvinčenih
ORODNIK: z osvinčenima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

overlandi
overlandov
DAJALNIK: overlandom
TOŽILNIK: overlande
MESTNIK: pri overlandih
ORODNIK: z overlandi
1. bivalna oprema, zlasti strešni šotor, v vozilu za
pustolovsko potovanje po kopnem
‣ Overland je najbolj prostoren med vsemi šotori,
zmogljivost pa je enaka kot pri trdih modelih.
1a) vozilo za tako potovanje
‣ Model overland se je razvil kot odgovor na
zahteve najbolj izkušenih in zahtevnih popotnikov.
1b) kot pridevnik ki je namenjen za tako potovanje ali
tistemu, ki tako potuje
‣ overland kamp
‣ overland izvedba
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

osvinčene
osvinčenih
DAJALNIK: osvinčenim
TOŽILNIK: osvinčene
MESTNIK: pri osvinčenih
ORODNIK: z osvinčenimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

osvinčeno
RODILNIK: osvinčenega
DAJALNIK: osvinčenemu
TOŽILNIK: osvinčeno
MESTNIK: pri osvinčenem
ORODNIK: z osvinčenim
IMENOVALNIK:

dvojina

pájser pájsar [pájser], [pájsar] samostalnik moškega
spola (ā)

osvinčeni
RODILNIK: osvinčenih
DAJALNIK: osvinčenima
TOŽILNIK: osvinčeni
MESTNIK: pri osvinčenih
ORODNIK: z osvinčenima
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

pajser
pajserja
DAJALNIK: pajserju
TOŽILNIK: pajser
MESTNIK: pri pajserju
ORODNIK: s pajserjem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

osvinčena
osvinčenih
DAJALNIK: osvinčenim
TOŽILNIK: osvinčena
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina
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pajserja
RODILNIK: pajserjev
DAJALNIK: pajserjema
TOŽILNIK: pajserja
MESTNIK: pri pajserjih
ORODNIK: s pajserjema
IMENOVALNIK:

ORODNIK:

s pandemskima

množina

pandemski
pandemskih
DAJALNIK: pandemskim
TOŽILNIK: pandemske
MESTNIK: pri pandemskih
ORODNIK: s pandemskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

pajserji
RODILNIK: pajserjev
DAJALNIK: pajserjem
TOŽILNIK: pajserje
MESTNIK: pri pajserjih
ORODNIK: s pajserji
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

pandemska
RODILNIK: pandemske
DAJALNIK: pandemski
TOŽILNIK: pandemsko
MESTNIK: pri pandemski
ORODNIK: s pandemsko
IMENOVALNIK:

ednina

pajsar
pajsarja
DAJALNIK: pajsarju
TOŽILNIK: pajsar
MESTNIK: pri pajsarju
ORODNIK: s pajsarjem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

pandemski
pandemskih
DAJALNIK: pandemskima
TOŽILNIK: pandemski
MESTNIK: pri pandemskih
ORODNIK: s pandemskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

pajsarja
pajsarjev
DAJALNIK: pajsarjema
TOŽILNIK: pajsarja
MESTNIK: pri pajsarjih
ORODNIK: s pajsarjema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

pandemske
pandemskih
DAJALNIK: pandemskim
TOŽILNIK: pandemske
MESTNIK: pri pandemskih
ORODNIK: s pandemskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

pajsarji
RODILNIK: pajsarjev
DAJALNIK: pajsarjem
TOŽILNIK: pajsarje
MESTNIK: pri pajsarjih
ORODNIK: s pajsarji
iz gradbeniškega žargona kovinsko orodje v obliki
vzvoda za puljenje, ločevanje česa pritrjenega
‣ vlomilec s pajserjem
‣ Doma ima fleksarico in pajser.
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

pandemsko
pandemskega
DAJALNIK: pandemskemu
TOŽILNIK: pandemsko
MESTNIK: pri pandemskem
ORODNIK: s pandemskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

pandemski
pandemskih
DAJALNIK: pandemskima
TOŽILNIK: pandemski
MESTNIK: pri pandemskih
ORODNIK: s pandemskima

pandémski [pandémski] pridevnik ()

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

pandemski
pandemskega
DAJALNIK: pandemskemu
TOŽILNIK: pandemski
TOŽILNIK (živo): pandemskega
MESTNIK: pri pandemskem
ORODNIK: s pandemskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

pandemska
pandemskih
DAJALNIK: pandemskim
TOŽILNIK: pandemska
MESTNIK: pri pandemskih
ORODNIK: s pandemskimi
1. ki s hitrim širjenjem zajame več pokrajin, držav,
celin
‣ pandemski virus
‣ pandemska gripa
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

pandemska
RODILNIK: pandemskih
DAJALNIK: pandemskima
TOŽILNIK: pandemska
MESTNIK: pri pandemskih
IMENOVALNIK:
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1a) ki je v zvezi s stopnjo takega širjenja bolezni

ednina

parodontalno
parodontalnega
DAJALNIK: parodontalnemu
TOŽILNIK: parodontalno
MESTNIK: pri parodontalnem
ORODNIK: s parodontalnim

‣ virus s pandemskim potencialom
‣ pandemske razsežnosti bolezni
1b) ki je namenjen za preprečevanje takega širjenja
bolezni
‣ pandemska pripravljenost
‣ pandemsko cepivo

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

parodontalni
parodontalnih
DAJALNIK: parodontalnima
TOŽILNIK: parodontalni
MESTNIK: pri parodontalnih
ORODNIK: s parodontalnima
IMENOVALNIK:

parodontálni [parodontálni] pridevnik (ȃ)

RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

parodontalni
parodontalnega
DAJALNIK: parodontalnemu
TOŽILNIK: parodontalni
TOŽILNIK (živo): parodontalnega
MESTNIK: pri parodontalnem
ORODNIK: s parodontalnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

parodontalna
parodontalnih
DAJALNIK: parodontalnim
TOŽILNIK: parodontalna
MESTNIK: pri parodontalnih
ORODNIK: s parodontalnimi
1. ki ima značilnosti kronične bolezni dlesni, ki
povzroča izpadanje zob
‣ parodontalna bolezen
1a) ki je posledica take bolezni
‣ parodontalni žepi
1b) ki je namenjen za zdravljenje take bolezni
‣ parodontalni posegi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

parodontalna
parodontalnih
DAJALNIK: parodontalnima
TOŽILNIK: parodontalna
MESTNIK: pri parodontalnih
ORODNIK: s parodontalnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

parodontalni
parodontalnih
DAJALNIK: parodontalnim
TOŽILNIK: parodontalne
MESTNIK: pri parodontalnih
ORODNIK: s parodontalnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

pasijónkin [pasijónkin] pridevnik ()
OBLIKE

moški spol
ednina

pasijonkin
RODILNIK: pasijonkinega
DAJALNIK: pasijonkinemu
TOŽILNIK: pasijonkin
TOŽILNIK (živo): pasijonkinega
MESTNIK: pri pasijonkinem
ORODNIK: s pasijonkinim

ženski spol

IMENOVALNIK:

ednina

parodontalna
parodontalne
DAJALNIK: parodontalni
TOŽILNIK: parodontalno
MESTNIK: pri parodontalni
ORODNIK: s parodontalno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

pasijonkina
pasijonkinih
DAJALNIK: pasijonkinima
TOŽILNIK: pasijonkina
MESTNIK: pri pasijonkinih
ORODNIK: s pasijonkinima

dvojina

IMENOVALNIK:

parodontalni
RODILNIK: parodontalnih
DAJALNIK: parodontalnima
TOŽILNIK: parodontalni
MESTNIK: pri parodontalnih
ORODNIK: s parodontalnima
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

množina

pasijonkini
pasijonkinih
DAJALNIK: pasijonkinim
TOŽILNIK: pasijonkine
MESTNIK: pri pasijonkinih
ORODNIK: s pasijonkinimi

množina

IMENOVALNIK:

parodontalne
RODILNIK: parodontalnih
DAJALNIK: parodontalnim
TOŽILNIK: parodontalne
MESTNIK: pri parodontalnih
ORODNIK: s parodontalnimi
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

ženski spol

srednji spol

ednina
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pasijonkina
RODILNIK: pasijonkine
DAJALNIK: pasijonkini
TOŽILNIK: pasijonkino
MESTNIK: pri pasijonkini
ORODNIK: s pasijonkino

pešmergi
TOŽILNIK: pešmergo
MESTNIK: pri pešmergi
ORODNIK: s pešmergo

IMENOVALNIK:

DAJALNIK:

dvojina

pešmergi
pešmerg
DAJALNIK: pešmergama
TOŽILNIK: pešmergi
MESTNIK: pri pešmergah
ORODNIK: s pešmergama
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

pasijonkini
RODILNIK: pasijonkinih
DAJALNIK: pasijonkinima
TOŽILNIK: pasijonkini
MESTNIK: pri pasijonkinih
ORODNIK: s pasijonkinima
IMENOVALNIK:

množina

pešmerge
pešmerg
DAJALNIK: pešmergam
TOŽILNIK: pešmerge
MESTNIK: pri pešmergah
ORODNIK: s pešmergami
navadno v množini kurdski vojak
‣ oblačila, uniforme pešmerg
‣ V mesto so vdrli pešmerge.
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

pasijonkine
pasijonkinih
DAJALNIK: pasijonkinim
TOŽILNIK: pasijonkine
MESTNIK: pri pasijonkinih
ORODNIK: s pasijonkinimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

pasijonkino
RODILNIK: pasijonkinega
DAJALNIK: pasijonkinemu
TOŽILNIK: pasijonkino
MESTNIK: pri pasijonkinem
ORODNIK: s pasijonkinim

petindvajsetérica [pẹtindvajsetérica] samostalnik

IMENOVALNIK:

ženskega spola ()
OBLIKE
ednina

petindvajseterica
petindvajseterice
DAJALNIK: petindvajseterici
TOŽILNIK: petindvajseterico
MESTNIK: pri petindvajseterici
ORODNIK: s petindvajseterico
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

pasijonkini
pasijonkinih
DAJALNIK: pasijonkinima
TOŽILNIK: pasijonkini
MESTNIK: pri pasijonkinih
ORODNIK: s pasijonkinima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

petindvajseterici
RODILNIK: petindvajseteric
DAJALNIK: petindvajsetericama
TOŽILNIK: petindvajseterici
MESTNIK: pri petindvajsetericah
ORODNIK: s petindvajsetericama
IMENOVALNIK:

množina

pasijonkina
pasijonkinih
DAJALNIK: pasijonkinim
TOŽILNIK: pasijonkina
MESTNIK: pri pasijonkinih
ORODNIK: s pasijonkinimi
1. ki je del pasijonke, rastline z velikimi posebno
oblikovanimi cvetovi in užitnimi plodovi
‣ pasijonkini cvetovi, listi
‣ pasijonkina semena
1a) ki je zlasti iz plodov pasijonke ali jih vsebuje
‣ pasijonkin čaj, sok
‣ pasijonkin mousse
‣ pasijonkina krema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

petindvajseterice
RODILNIK: petindvajseteric
DAJALNIK: petindvajsetericam
TOŽILNIK: petindvajseterice
MESTNIK: pri petindvajsetericah
ORODNIK: s petindvajsetericami
1. skupina petindvajsetih oseb, zlasti športnikov od
prvega do petindvajsetega mesta na tekmovanju
‣ uvrstitev med petindvajseterico
‣ Z dvema solidnima nastopoma bi se lahko prebil
med petindvajseterico.
2. Evropska unija v času, ko je štela petindvajset
držav članic
‣ ministri, voditelji petindvajseterice
‣ predsedovanje petindvajseterici
IMENOVALNIK:

pešmêrga [pešmêrga] samostalnik moškega spola (ȇ)
OBLIKE
ednina

pešmerga
pešmerge

IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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petvaljne
MESTNIK: pri petvaljnih
ORODNIK: s petvaljnimi

TOŽILNIK:

petnajstérica [petnajstérica] samostalnik ženskega
spola ()

ženski spol

OBLIKE
ednina

ednina

petnajsterica
RODILNIK: petnajsterice
DAJALNIK: petnajsterici
TOŽILNIK: petnajsterico
MESTNIK: pri petnajsterici
ORODNIK: s petnajsterico

petvaljna
petvaljne
DAJALNIK: petvaljni
TOŽILNIK: petvaljno
MESTNIK: pri petvaljni
ORODNIK: s petvaljno

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

dvojina

petnajsterici
RODILNIK: petnajsteric
DAJALNIK: petnajstericama
TOŽILNIK: petnajsterici
MESTNIK: pri petnajstericah
ORODNIK: s petnajstericama

petvaljni
petvaljnih
DAJALNIK: petvaljnima
TOŽILNIK: petvaljni
MESTNIK: pri petvaljnih
ORODNIK: s petvaljnima

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

množina

petnajsterice
RODILNIK: petnajsteric
DAJALNIK: petnajstericam
TOŽILNIK: petnajsterice
MESTNIK: pri petnajstericah
ORODNIK: s petnajstericami
1. skupina petnajstih oseb, zlasti športnikov od
prvega do petnajstega mesta na tekmovanju
‣ izpasti iz prve petnajsterice
‣ uvrstiti se med, v prvo petnajsterico
2. Evropska unija v času, ko je štela petnajst držav
članic
‣ ministri, voditelji petnajsterice
‣ širitev petnajsterice

petvaljne
RODILNIK: petvaljnih
DAJALNIK: petvaljnim
TOŽILNIK: petvaljne
MESTNIK: pri petvaljnih
ORODNIK: s petvaljnimi

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

petvaljno
petvaljnega
DAJALNIK: petvaljnemu
TOŽILNIK: petvaljno
MESTNIK: pri petvaljnem
ORODNIK: s petvaljnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

petvaljni
petvaljnih
DAJALNIK: petvaljnima
TOŽILNIK: petvaljni
MESTNIK: pri petvaljnih
ORODNIK: s petvaljnima
IMENOVALNIK:

pétváljni [pétváljni] pridevnik (-ȃ)

RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

petvaljni
petvaljnega
DAJALNIK: petvaljnemu
TOŽILNIK: petvaljni
TOŽILNIK (živo): petvaljnega
MESTNIK: pri petvaljnem
ORODNIK: s petvaljnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

petvaljna
RODILNIK: petvaljnih
DAJALNIK: petvaljnim
TOŽILNIK: petvaljna
MESTNIK: pri petvaljnih
ORODNIK: s petvaljnimi
ki ima pet valjev
‣ petvaljni agregat
‣ petvaljni dizelski motor
IMENOVALNIK:

dvojina

petvaljna
RODILNIK: petvaljnih
DAJALNIK: petvaljnima
TOŽILNIK: petvaljna
MESTNIK: pri petvaljnih
ORODNIK: s petvaljnima
IMENOVALNIK:

píšuka [píšuka] medmet (ȋ)
1. pogovorno izraža, da koga kaj jezi, spravlja v
nejevoljo
‣ Pišuka, zakaj je tako hladno?

množina

petvaljni
petvaljnih
DAJALNIK: petvaljnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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‣ Pišuka, da tega odseka ne morejo urediti v enem
letu!
2. pogovorno izraža, da koga kaj preseneča, je zanj
nepričakovano, a hkrati občudovanja vredno
‣ Pišuka, koliko je komentarjev na ta članek!
‣ Pišuka, moram priznati, da me je presenetila!

plažnicam
TOŽILNIK: plažnice
MESTNIK: pri plažnicah
ORODNIK: s plažnicami
krajša zgodba, namenjena branju na elektronskem
bralniku, zlasti na poletnih počitnicah
‣ Med branjem plažnic se hitro pozabi na čas.
DAJALNIK:

plačilomát [plačilomát] samostalnik moškega spola (ȃ)
plôščekSSKJ2 [plôščək] samostalnik moškega spola (ō)

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

plačilomat
RODILNIK: plačilomata
DAJALNIK: plačilomatu
TOŽILNIK: plačilomat
MESTNIK: pri plačilomatu
ORODNIK: s plačilomatom
IMENOVALNIK:

plošček
RODILNIK: ploščka
DAJALNIK: ploščku
TOŽILNIK: plošček
MESTNIK: pri ploščku
ORODNIK: s ploščkom
IMENOVALNIK:

dvojina

plačilomata
RODILNIK: plačilomatov
DAJALNIK: plačilomatoma
TOŽILNIK: plačilomata
MESTNIK: pri plačilomatih
ORODNIK: s plačilomatoma
IMENOVALNIK:

dvojina

ploščka
ploščkov
DAJALNIK: ploščkoma
TOŽILNIK: ploščka
MESTNIK: pri ploščkih
ORODNIK: s ploščkoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

plačilomati
plačilomatov
DAJALNIK: plačilomatom
TOŽILNIK: plačilomate
MESTNIK: pri plačilomatih
ORODNIK: s plačilomati
naprava z ekranom in režami za vstavljanje denarja,
kartic, položnic, namenjena samostojnemu
plačevanju
‣ Pošta Slovenije namerava letos postaviti do deset
plačilomatov, in sicer v večjih mestih po državi.
IMENOVALNIK:

množina

ploščki
ploščkov
DAJALNIK: ploščkom
TOŽILNIK: ploščke
MESTNIK: pri ploščkih
ORODNIK: s ploščki
optična digitalna plošča za shranjevanje podatkov
ali podatki na taki plošči; CD, DVD, optični
plošček, srebrni plošček, zgoščenka
‣ dodaten, nov plošček
‣ prazen plošček
‣ Prvi, omejeni seriji albuma je priložen še plošček z
devetimi skladbami z zadnje turneje.

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

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

SBZ-SKLOP

plažnica
RODILNIK: plažnice
DAJALNIK: plažnici
TOŽILNIK: plažnico
MESTNIK: pri plažnici
ORODNIK: s plažnico
IMENOVALNIK:

optični plošček

optična digitalna plošča za shranjevanje podatkov
ali podatki na taki plošči; CD, DVD, srebrni
plošček, zgoščenka
srebrni plošček

optična digitalna plošča za shranjevanje podatkov
ali podatki na taki plošči; CD, DVD, optični
plošček, zgoščenka

dvojina

plažnici
plažnic
DAJALNIK: plažnicama
TOŽILNIK: plažnici
MESTNIK: pri plažnicah
ORODNIK: s plažnicama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

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

počasnik
počasnika
DAJALNIK: počasniku
TOŽILNIK: počasnika
IMENOVALNIK:

množina

plažnice
plažnic

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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pri počasniku
ORODNIK: s počasnikom

oseba ali ustanova, organizacija, ki opravlja delo za
drugega izvajalca
‣ Tožeča stranka je zahtevala plačilo za delo, ki ga
je opravila kot podizvajalka.

MESTNIK:

dvojina

počasnika
RODILNIK: počasnikov
DAJALNIK: počasnikoma
TOŽILNIK: počasnika
MESTNIK: pri počasnikih
ORODNIK: s počasnikoma
IMENOVALNIK:

podkupoválni [potkupoválni] pridevnik (ȃ)
OBLIKE

moški spol
ednina

podkupovalni
podkupovalnega
DAJALNIK: podkupovalnemu
TOŽILNIK: podkupovalni
TOŽILNIK (živo): podkupovalnega
MESTNIK: pri podkupovalnem
ORODNIK: s podkupovalnim

množina

IMENOVALNIK:

počasniki
RODILNIK: počasnikov
DAJALNIK: počasnikom
TOŽILNIK: počasnike
MESTNIK: pri počasnikih
ORODNIK: s počasniki
iz zoologije mikroskopsko majhna žival s krepkim
členastim telesom in osmimi kratkimi nogami, ki
navadno živi v vlažnem okolju, preživi pa tudi v
najskrajnejših razmerah; Tardigrada
‣ trdoživost počasnikov
‣ Pod mikroskopom smo na vodi iz mahu opazili
drobne počasnike.
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

dvojina

podkupovalna
RODILNIK: podkupovalnih
DAJALNIK: podkupovalnima
TOŽILNIK: podkupovalna
MESTNIK: pri podkupovalnih
ORODNIK: s podkupovalnima
IMENOVALNIK:

množina

podkupovalni
podkupovalnih
DAJALNIK: podkupovalnim
TOŽILNIK: podkupovalne
MESTNIK: pri podkupovalnih
ORODNIK: s podkupovalnimi

podcenjujóče [potcenjujóče] prislov ()
takó, da se komu, čemu prisoja manjša vrednost,
manjši pomen, kot ga ima v resnici
‣ podcenjujoče gledati
‣ podcenjujoče govoriti
‣ podcenjujoče obravnavati, ocenjevati

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

podizvajálka [podizvajáka], [podizvajálka]
samostalnik ženskega spola (ȃ)

podkupovalna
RODILNIK: podkupovalne
DAJALNIK: podkupovalni
TOŽILNIK: podkupovalno
MESTNIK: pri podkupovalni
ORODNIK: s podkupovalno
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

podizvajalka
podizvajalke
DAJALNIK: podizvajalki
TOŽILNIK: podizvajalko
MESTNIK: pri podizvajalki
ORODNIK: s podizvajalko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

podkupovalni
RODILNIK: podkupovalnih
DAJALNIK: podkupovalnima
TOŽILNIK: podkupovalni
MESTNIK: pri podkupovalnih
ORODNIK: s podkupovalnima
IMENOVALNIK:

dvojina

podizvajalki
podizvajalk
DAJALNIK: podizvajalkama
TOŽILNIK: podizvajalki
MESTNIK: pri podizvajalkah
ORODNIK: s podizvajalkama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

podkupovalne
podkupovalnih
DAJALNIK: podkupovalnim
TOŽILNIK: podkupovalne
MESTNIK: pri podkupovalnih
ORODNIK: s podkupovalnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

podizvajalke
podizvajalk
DAJALNIK: podizvajalkam
TOŽILNIK: podizvajalke
MESTNIK: pri podizvajalkah
ORODNIK: s podizvajalkami
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

podkupovalno
RODILNIK: podkupovalnega
IMENOVALNIK:

101

podkupovalnemu
TOŽILNIK: podkupovalno
MESTNIK: pri podkupovalnem
ORODNIK: s podkupovalnim

DELEŽNIK NA -L:

DAJALNIK:

podržavljal podržavljala

podržavljalo
spreminjati zasebna, zlasti proizvajalna sredstva,
podjetja v državna, družbena
‣ podržavljati banke, zavarovalnice
‣ podržavljati premoženje

dvojina

podkupovalni
podkupovalnih
DAJALNIK: podkupovalnima
TOŽILNIK: podkupovalni
MESTNIK: pri podkupovalnih
ORODNIK: s podkupovalnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

pofôčkatiSSKJ2 [pofôčkati] dovršni glagol (ȏ)
OBLIKE
ednina
PRVA: pofočkam
DRUGA: pofočkaš
TRETJA: pofočka
dvojina
PRVA: pofočkava
DRUGA: pofočkata
TRETJA: pofočkata
množina
PRVA: pofočkamo
DRUGA: pofočkate
TRETJA: pofočkajo
DELEŽNIK NA -L: pofočkal

množina

podkupovalna
podkupovalnih
DAJALNIK: podkupovalnim
TOŽILNIK: podkupovalna
MESTNIK: pri podkupovalnih
ORODNIK: s podkupovalnimi
ki je v zvezi s podkupovanjem
‣ podkupovalni škandal
‣ podkupovalna afera, zgodba
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

pofočkala pofočkalo
1. pogovorno pokazati svoje zanimanje za kaj,
navadno s klikom, prijavo kam
‣ Če ga pofočkate na FB, boste lahko slišali tudi
njegovo drugo novo pesem.
1a) v obliki pofočkati se, pogovorno klikniti, prijaviti se
kam sploh
‣ Vse, kar morate storiti, je, da se s svojim imenom
in priimkom pofočkate v komentarje pod video.
2. v obliki pofočkati se, pogovorno potrditi, izkazati
svojo prisotnost na dogovorjenem, pričakovanem,
zahtevanem mestu
‣ Vsako uro so se prišli v dvorano praktično samo
pofočkat in odmerit nov tridesetminutni predah.
‣ Če želite aplikacijo predčasno testirati, se morate
pofočkati v vrsti za povabilo.
2a) pogovorno, ekspresivno potrditi, izkazati svoje
upoštevanje česa (splošno) pričakovanega,
zahtevanega
‣ Film ne stori nič drugega kot to, da se pofočka na
vse najbolj zlizane, upehane in dehidrirane klišeje o
dvojčicah.

SBZ-SKLOP
podkupovalno trženje

trženje, ki temelji na privabljanju potencialnih
strank z boljšimi, privlačnejšimi protiponudbami
podržávljanje [podəržáljanje] samostalnik srednjega
spola (á)
OBLIKE
ednina

podržavljanje
RODILNIK: podržavljanja
DAJALNIK: podržavljanju
TOŽILNIK: podržavljanje
MESTNIK: pri podržavljanju
ORODNIK: s podržavljanjem
spreminjanje zasebnih, zlasti proizvajalnih sredstev,
podjetij v državna, družbena
‣ podržavljanje bank, medijev, zavarovalnic
‣ podržavljanje premoženja
IMENOVALNIK:

podržávljati [podəržáljati] nedovršni glagol (á)
OBLIKE
ednina
PRVA: podržavljam
DRUGA: podržavljaš
TRETJA: podržavlja
dvojina
PRVA: podržavljava
DRUGA: podržavljata
TRETJA: podržavljata
množina
PRVA: podržavljamo
DRUGA: podržavljate
TRETJA: podržavljajo

pogašèn [pogašèn] pridevnik (ȅ)
OBLIKE

moški spol
ednina

pogašen
pogašeni
RODILNIK: pogašenega
DAJALNIK: pogašenemu
TOŽILNIK (nedoločno): pogašen
TOŽILNIK (določno): pogašeni
TOŽILNIK (živo): pogašenega
IMENOVALNIK (nedoločno):
IMENOVALNIK (določno):
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pri pogašenem
ORODNIK: s pogašenim

pogašenim
TOŽILNIK: pogašena
MESTNIK: pri pogašenih
ORODNIK: s pogašenimi
1. pri katerem je preprečeno nadaljevanje gorenja
‣ pogašen ogenj
‣ pogašen požar
‣ Med prvomajskimi prazniki so morali gasilci
nekajkrat posredovati zaradi preslabo pogašenih
kresov.
2. ekspresivno ki ne opozarja več na željo, potrebo,
zlasti telesno
‣ Domov je odšel zadovoljen in s krepko pogašeno
žejo.

MESTNIK:

DAJALNIK:

dvojina

pogašena
RODILNIK: pogašenih
DAJALNIK: pogašenima
TOŽILNIK: pogašena
MESTNIK: pri pogašenih
ORODNIK: s pogašenima
IMENOVALNIK:

množina

pogašeni
RODILNIK: pogašenih
DAJALNIK: pogašenim
TOŽILNIK: pogašene
MESTNIK: pri pogašenih
ORODNIK: s pogašenimi
IMENOVALNIK:

SBZ-SKLOP
pogašeno vino

ženski spol

pijača iz enake količine vrelega vina in mrzle vode

ednina

pogašena
pogašene
DAJALNIK: pogašeni
TOŽILNIK: pogašeno
MESTNIK: pri pogašeni
ORODNIK: s pogašeno
IMENOVALNIK:

pohòd [pohòt] samostalnik moškega spola (ȍ)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina

pohod
pohoda
DAJALNIK: pohodu
TOŽILNIK: pohod
MESTNIK: pri pohodu
ORODNIK: s pohodom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

pogašeni
RODILNIK: pogašenih
DAJALNIK: pogašenima
TOŽILNIK: pogašeni
MESTNIK: pri pogašenih
ORODNIK: s pogašenima
IMENOVALNIK:

dvojina

pohoda
pohodov
DAJALNIK: pohodoma
TOŽILNIK: pohoda
MESTNIK: pri pohodih
ORODNIK: s pohodoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

pogašene
pogašenih
DAJALNIK: pogašenim
TOŽILNIK: pogašene
MESTNIK: pri pogašenih
ORODNIK: s pogašenimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

pohodi
RODILNIK: pohodov
DAJALNIK: pohodom
TOŽILNIK: pohode
MESTNIK: pri pohodih
ORODNIK: s pohodi
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

pogašeno
pogašenega
DAJALNIK: pogašenemu
TOŽILNIK: pogašeno
MESTNIK: pri pogašenem
ORODNIK: s pogašenim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

SBZ-SKLOP
strelski pohod ekspresivno

dogajanje, pri katerem morilec ustreli več ljudi v
krajšem času, navadno naenkrat in na istem kraju
‣ krvav strelski pohod
‣ žrtve strelskega pohoda

dvojina

pogašeni
RODILNIK: pogašenih
DAJALNIK: pogašenima
TOŽILNIK: pogašeni
MESTNIK: pri pogašenih
ORODNIK: s pogašenima
IMENOVALNIK:

politolóški [politolóški] pridevnik ()
OBLIKE

moški spol
ednina

množina

politološki
politološkega

IMENOVALNIK:

pogašena
RODILNIK: pogašenih
IMENOVALNIK:

RODILNIK:
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politološkemu
TOŽILNIK: politološki
TOŽILNIK (živo): politološkega
MESTNIK: pri politološkem
ORODNIK: s politološkim
DAJALNIK:

množina

politološka
politoloških
DAJALNIK: politološkim
TOŽILNIK: politološka
MESTNIK: pri politoloških
ORODNIK: s politološkimi
1. ki je v zvezi s politologijo
‣ politološki vidik
‣ doktor politoloških znanosti
1a) ki poteka, se izvaja, nastaja na področju
politologije
‣ politološke analize, raziskave, študije
‣ politološke teorije
1b) ki je v zvezi s študijem politologije, je zanj
namenjen
‣ politološki predmeti
‣ politološki učbenik
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

politološka
politoloških
DAJALNIK: politološkima
TOŽILNIK: politološka
MESTNIK: pri politoloških
ORODNIK: s politološkima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

politološki
RODILNIK: politoloških
DAJALNIK: politološkim
TOŽILNIK: politološke
MESTNIK: pri politoloških
ORODNIK: s politološkimi
IMENOVALNIK:

ženski spol

pookús [pookús] samostalnik moškega spola (ȗ)

ednina

OBLIKE
ednina

politološka
RODILNIK: politološke
DAJALNIK: politološki
TOŽILNIK: politološko
MESTNIK: pri politološki
ORODNIK: s politološko
IMENOVALNIK:

pookus
pookusa
DAJALNIK: pookusu
TOŽILNIK: pookus
MESTNIK: pri pookusu
ORODNIK: s pookusom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

politološki
RODILNIK: politoloških
DAJALNIK: politološkima
TOŽILNIK: politološki
MESTNIK: pri politoloških
ORODNIK: s politološkima
IMENOVALNIK:

dvojina

pookusa
RODILNIK: pookusov
DAJALNIK: pookusoma
TOŽILNIK: pookusa
MESTNIK: pri pookusih
ORODNIK: s pookusoma
IMENOVALNIK:

množina

politološke
RODILNIK: politoloških
DAJALNIK: politološkim
TOŽILNIK: politološke
MESTNIK: pri politoloških
ORODNIK: s politološkimi
IMENOVALNIK:

množina

pookusi
pookusov
DAJALNIK: pookusom
TOŽILNIK: pookuse
MESTNIK: pri pookusih
ORODNIK: s pookusi
okus, zlasti vina, ki ostane v ustih, ko osnovni okus
že slabi
‣ dolg pookus
‣ grenek, kremast, žameten pookus
‣ V ustih je vino okroglo in dokaj sočno; ima tudi
lep pookus po vanilji.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

politološko
politološkega
DAJALNIK: politološkemu
TOŽILNIK: politološko
MESTNIK: pri politološkem
ORODNIK: s politološkim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

pòoperatívni [pòoperatíni] pridevnik (ȍ-ȋ)

politološki
RODILNIK: politoloških
DAJALNIK: politološkima
TOŽILNIK: politološki
MESTNIK: pri politoloških
ORODNIK: s politološkima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

pooperativni
pooperativnega

IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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pooperativnemu
TOŽILNIK: pooperativni
TOŽILNIK (živo): pooperativnega
MESTNIK: pri pooperativnem
ORODNIK: s pooperativnim
DAJALNIK:

množina

pooperativna
pooperativnih
DAJALNIK: pooperativnim
TOŽILNIK: pooperativna
MESTNIK: pri pooperativnih
ORODNIK: s pooperativnimi
1. ki je, se pojavlja, nastane po operaciji
‣ pooperativni šok, zaplet
‣ pooperativna bolečina, okužba, slabost
1a) ki nastane zaradi operacije
‣ pooperativna brazgotina, oteklina, rana
1b) ki poteka, se izvaja po operaciji
‣ pooperativna nega
‣ pooperativno obsevanje, okrevanje, zdravljenje
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

pooperativna
pooperativnih
DAJALNIK: pooperativnima
TOŽILNIK: pooperativna
MESTNIK: pri pooperativnih
ORODNIK: s pooperativnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

pooperativni
RODILNIK: pooperativnih
DAJALNIK: pooperativnim
TOŽILNIK: pooperativne
MESTNIK: pri pooperativnih
ORODNIK: s pooperativnimi
IMENOVALNIK:

popkôvnični [popkônični] pridevnik (ȏ)
OBLIKE

moški spol

ženski spol

ednina

ednina

popkovnični
popkovničnega
DAJALNIK: popkovničnemu
TOŽILNIK: popkovnični
TOŽILNIK (živo): popkovničnega
MESTNIK: pri popkovničnem
ORODNIK: s popkovničnim
IMENOVALNIK:

pooperativna
RODILNIK: pooperativne
DAJALNIK: pooperativni
TOŽILNIK: pooperativno
MESTNIK: pri pooperativni
ORODNIK: s pooperativno
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

dvojina

dvojina

pooperativni
RODILNIK: pooperativnih
DAJALNIK: pooperativnima
TOŽILNIK: pooperativni
MESTNIK: pri pooperativnih
ORODNIK: s pooperativnima
IMENOVALNIK:

popkovnična
RODILNIK: popkovničnih
DAJALNIK: popkovničnima
TOŽILNIK: popkovnična
MESTNIK: pri popkovničnih
ORODNIK: s popkovničnima
IMENOVALNIK:

množina

množina

pooperativne
RODILNIK: pooperativnih
DAJALNIK: pooperativnim
TOŽILNIK: pooperativne
MESTNIK: pri pooperativnih
ORODNIK: s pooperativnimi
IMENOVALNIK:

popkovnični
popkovničnih
DAJALNIK: popkovničnim
TOŽILNIK: popkovnične
MESTNIK: pri popkovničnih
ORODNIK: s popkovničnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol

ženski spol

ednina

ednina

pooperativno
RODILNIK: pooperativnega
DAJALNIK: pooperativnemu
TOŽILNIK: pooperativno
MESTNIK: pri pooperativnem
ORODNIK: s pooperativnim
IMENOVALNIK:

popkovnična
popkovnične
DAJALNIK: popkovnični
TOŽILNIK: popkovnično
MESTNIK: pri popkovnični
ORODNIK: s popkovnično
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

dvojina

pooperativni
RODILNIK: pooperativnih
DAJALNIK: pooperativnima
TOŽILNIK: pooperativni
MESTNIK: pri pooperativnih
ORODNIK: s pooperativnima
IMENOVALNIK:

popkovnični
RODILNIK: popkovničnih
DAJALNIK: popkovničnima
TOŽILNIK: popkovnični
MESTNIK: pri popkovničnih
ORODNIK: s popkovničnima
IMENOVALNIK:
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poprodajne
MESTNIK: pri poprodajnih
ORODNIK: s poprodajnimi

množina

TOŽILNIK:

popkovnične
popkovničnih
DAJALNIK: popkovničnim
TOŽILNIK: popkovnične
MESTNIK: pri popkovničnih
ORODNIK: s popkovničnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

poprodajna
poprodajne
DAJALNIK: poprodajni
TOŽILNIK: poprodajno
MESTNIK: pri poprodajni
ORODNIK: s poprodajno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

popkovnično
popkovničnega
DAJALNIK: popkovničnemu
TOŽILNIK: popkovnično
MESTNIK: pri popkovničnem
ORODNIK: s popkovničnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

poprodajni
poprodajnih
DAJALNIK: poprodajnima
TOŽILNIK: poprodajni
MESTNIK: pri poprodajnih
ORODNIK: s poprodajnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

popkovnični
RODILNIK: popkovničnih
DAJALNIK: popkovničnima
TOŽILNIK: popkovnični
MESTNIK: pri popkovničnih
ORODNIK: s popkovničnima
IMENOVALNIK:

množina

poprodajne
RODILNIK: poprodajnih
DAJALNIK: poprodajnim
TOŽILNIK: poprodajne
MESTNIK: pri poprodajnih
ORODNIK: s poprodajnimi
IMENOVALNIK:

množina

popkovnična
popkovničnih
DAJALNIK: popkovničnim
TOŽILNIK: popkovnična
MESTNIK: pri popkovničnih
ORODNIK: s popkovničnimi
ki je v popkovnici, oskrbuje popkovnico
‣ popkovnična kri
‣ Ko je popkovnica prerezana, popkovnične žile ne
utripajo več.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

poprodajno
poprodajnega
DAJALNIK: poprodajnemu
TOŽILNIK: poprodajno
MESTNIK: pri poprodajnem
ORODNIK: s poprodajnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

poprodajni
poprodajnih
DAJALNIK: poprodajnima
TOŽILNIK: poprodajni
MESTNIK: pri poprodajnih
ORODNIK: s poprodajnima

pòprodájni [pòprodájni] pridevnik (ȍ-ȃ)

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

poprodajni
poprodajnega
DAJALNIK: poprodajnemu
TOŽILNIK: poprodajni
TOŽILNIK (živo): poprodajnega
MESTNIK: pri poprodajnem
ORODNIK: s poprodajnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

poprodajna
RODILNIK: poprodajnih
DAJALNIK: poprodajnim
TOŽILNIK: poprodajna
MESTNIK: pri poprodajnih
ORODNIK: s poprodajnimi
ki je v zvezi z oskrbo kupcev po prodaji, nakupu,
zlasti vozila
‣ poprodajne dejavnosti, storitve
‣ poprodajna mreža, podpora, služba
‣ Prodajo vozil nadgrajujejo s poprodajnimi
aktivnostmi, kot so servisna dejavnost, prodaja
nadomestnih delov in dodatne opreme.
IMENOVALNIK:

dvojina

poprodajna
RODILNIK: poprodajnih
DAJALNIK: poprodajnima
TOŽILNIK: poprodajna
MESTNIK: pri poprodajnih
ORODNIK: s poprodajnima
IMENOVALNIK:

množina

poprodajni
poprodajnih
DAJALNIK: poprodajnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

porájmos [porájmos] samostalnik moškega spola (ȃ)
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pogovorno dopust, namenjen staršem za nego in

OBLIKE
ednina

varstvo otroka po izteku porodniškega dopusta;
dopust za nego in varstvo otroka
‣ pravica do očetovske porodniške

porajmos
RODILNIK: porajmosa
DAJALNIK: porajmosu
TOŽILNIK: porajmos
MESTNIK: pri porajmosu
ORODNIK: s porajmosom
nacistični genocid nad Romi
‣ V svojem delu obravnava dolgo zamolčani
porajmos in pregledno predstavlja zločine nad
romskim prebivalstvom.
IMENOVALNIK:

posesívenSSKJ2 [posesívən] pridevnik (ȋ)
OBLIKE

moški spol
ednina

posesiven
posesivni
RODILNIK: posesivnega
DAJALNIK: posesivnemu
TOŽILNIK (nedoločno): posesiven
TOŽILNIK (določno): posesivni
TOŽILNIK (živo): posesivnega
MESTNIK: pri posesivnem
ORODNIK: s posesivnim
IMENOVALNIK (nedoločno):
IMENOVALNIK (določno):

poribljávanje [poribljávanje] samostalnik srednjega
spola (ȃ)
OBLIKE
ednina

poribljavanje
poribljavanja
DAJALNIK: poribljavanju
TOŽILNIK: poribljavanje
MESTNIK: pri poribljavanju
ORODNIK: s poribljavanjem
načrtno, umetno naseljevanje ali povečevanje
števila (posameznih vrst) rib v vodah na določenem
območju
‣ poribljavanje Save, Soče
‣ poribljavanje soške postrvi z mladicami
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

posesivna
posesivnih
DAJALNIK: posesivnima
TOŽILNIK: posesivna
MESTNIK: pri posesivnih
ORODNIK: s posesivnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

posesivni
RODILNIK: posesivnih
DAJALNIK: posesivnim
TOŽILNIK: posesivne
MESTNIK: pri posesivnih
ORODNIK: s posesivnimi
IMENOVALNIK:

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

ženski spol

porodniška
RODILNIK: porodniške
DAJALNIK: porodniški
TOŽILNIK: porodniško
MESTNIK: pri porodniški
ORODNIK: s porodniško

ednina

IMENOVALNIK:

posesivna
posesivne
DAJALNIK: posesivni
TOŽILNIK: posesivno
MESTNIK: pri posesivni
ORODNIK: s posesivno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

porodniški
RODILNIK: porodnišk
DAJALNIK: porodniškama
TOŽILNIK: porodniški
MESTNIK: pri porodniškah
ORODNIK: s porodniškama

dvojina

IMENOVALNIK:

posesivni
posesivnih
DAJALNIK: posesivnima
TOŽILNIK: posesivni
MESTNIK: pri posesivnih
ORODNIK: s posesivnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

porodniške
RODILNIK: porodnišk
DAJALNIK: porodniškam
TOŽILNIK: porodniške
MESTNIK: pri porodniškah
ORODNIK: s porodniškami

množina

IMENOVALNIK:

posesivne
RODILNIK: posesivnih
DAJALNIK: posesivnim
TOŽILNIK: posesivne
MESTNIK: pri posesivnih
ORODNIK: s posesivnimi
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina
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posesivno
RODILNIK: posesivnega
DAJALNIK: posesivnemu
TOŽILNIK: posesivno
MESTNIK: pri posesivnem
ORODNIK: s posesivnim

‣ Zamudil je priprave na zimski del sezone, kar
posledično pomeni slabše rezultate.
‣ Skupinski vpliv na posameznika je lahko velik in
posledično vpliva tudi na spremembo njegovega
vedenja.

IMENOVALNIK:

pósteljicaSSKJ2 [pósteljica] samostalnik ženskega spola
()

dvojina

posesivni
RODILNIK: posesivnih
DAJALNIK: posesivnima
TOŽILNIK: posesivni
MESTNIK: pri posesivnih
ORODNIK: s posesivnima
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

posteljica
RODILNIK: posteljice
DAJALNIK: posteljici
TOŽILNIK: posteljico
MESTNIK: pri posteljici
ORODNIK: s posteljico
IMENOVALNIK:

množina

posesivna
posesivnih
DAJALNIK: posesivnim
TOŽILNIK: posesivna
MESTNIK: pri posesivnih
ORODNIK: s posesivnimi
1. ki koga obravnava kot svojo last, ga želi
neprestano nadzorovati, odločati o njegovem
življenju
‣ posesivna mati, žena
‣ Bil je posesiven in ljubosumen.
1a) za katerega je značilno, da kdo koga obravnava
kot svojo last, ga želi neprestano nadzorovati,
odločati o njegovem življenju
‣ posesiven odnos
‣ posesivna ljubezen
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

posteljici
posteljic
DAJALNIK: posteljicama
TOŽILNIK: posteljici
MESTNIK: pri posteljicah
ORODNIK: s posteljicama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

posteljice
posteljic
DAJALNIK: posteljicam
TOŽILNIK: posteljice
MESTNIK: pri posteljicah
ORODNIK: s posteljicami
iz gastronomije plast, navadno zelenjave, na katero se
pri kuhanju, serviranju položi jed
‣ bučkina, solatna posteljica
‣ posteljica iz bučk, rukole, sveže solate
‣ Piščanca položite na zelenjavno posteljico in
postavite pekač v ogreto pečico.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

posesívnost [posesínost] samostalnik ženskega spola
(ȋ)
OBLIKE
ednina

posesivnost
posesivnosti
DAJALNIK: posesivnosti
TOŽILNIK: posesivnost
MESTNIK: pri posesivnosti
ORODNIK: s posesivnostjo
1. pojav, da kdo koga obravnava kot svojo last, ga
želi neprestano nadzorovati, odločati o njegovem
življenju
‣ bolestna, pretirana, skrajna posesivnost
‣ posesivnost in ljubosumje
1a) lastnost, značilnost človeka, ki koga obravnava
kot svojo last, ga želi neprestano nadzorovati,
odločati o njegovem življenju
‣ materina posesivnost
‣ nezavedna posesivnost
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

pošástek [pošástək] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina

pošastek
pošastka
DAJALNIK: pošastku
TOŽILNIK: pošastka
MESTNIK: pri pošastku
ORODNIK: s pošastkom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

pošastka
pošastkov
DAJALNIK: pošastkoma
TOŽILNIK: pošastka
MESTNIK: pri pošastkih
ORODNIK: s pošastkoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

poslédično [poslédično] členek ()
izraža, da je tisto, kar sledi, posledica tistega, kar je
prej

množina

pošastki
RODILNIK: pošastkov
IMENOVALNIK:
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pošastkom
TOŽILNIK: pošastke
MESTNIK: pri pošastkih
ORODNIK: s pošastki
navadno v množini grozljivo, strašno bitje, zlasti v
računalniških igrah, ki ga navadno ni težko
premagati
‣ grdi, zobati pošastki
‣ klanje pošastkov

pouporabama
TOŽILNIK: pouporabi
MESTNIK: pri pouporabah
ORODNIK: s pouporabama

DAJALNIK:

DAJALNIK:

množina

pouporabe
pouporab
DAJALNIK: pouporabam
TOŽILNIK: pouporabe
MESTNIK: pri pouporabah
ORODNIK: s pouporabami
ponovna uporaba že uporabljenega, zlasti z
namenom zmanjševanja stroškov, trajnostne rabe
surovin in ohranjanja okolja
‣ Rešitev za spodbujanje izgradnje širokopasovnih
omrežij je pouporaba obstoječe infrastrukture.
‣ Toplotna črpalka za pouporabo toplote iz hladilnih
vitrin naj bi porabo energije in izpuste CO
<nad >2
</nad> zmanjšala za skoraj 70 odstotkov.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

potípanka [potípanka] samostalnik ženskega spola (í)
OBLIKE
ednina

potipanka
RODILNIK: potipanke
DAJALNIK: potipanki
TOŽILNIK: potipanko
MESTNIK: pri potipanki
ORODNIK: s potipanko
IMENOVALNIK:

dvojina

potipanki
potipank
DAJALNIK: potipankama
TOŽILNIK: potipanki
MESTNIK: pri potipankah
ORODNIK: s potipankama
IMENOVALNIK:

pragmátičnost [pragmátičnost] samostalnik ženskega
spola (á)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina

pragmatičnost
RODILNIK: pragmatičnosti
DAJALNIK: pragmatičnosti
TOŽILNIK: pragmatičnost
MESTNIK: pri pragmatičnosti
ORODNIK: s pragmatičnostjo
1. pojav, da kdo podreja svoje prizadevanje,
ravnanje trenutnim razmeram, praktični
uporabnosti, koristi
‣ pogubna, skrajna pragmatičnost
‣ politična pragmatičnost
‣ Pragmatičnost je zmagala nad načelnostjo.
1a) lastnost, značilnost človeka, ki podreja svoje
prizadevanje, ravnanje trenutnim razmeram,
praktični uporabnosti, koristi
‣ ameriška pragmatičnost
‣ pragmatičnost predsednika vlade
IMENOVALNIK:

množina

potipanke
potipank
DAJALNIK: potipankam
TOŽILNIK: potipanke
MESTNIK: pri potipankah
ORODNIK: s potipankami
knjiga za otroke, ki omogoča zaznavanje
predstavljene vsebine (tudi) s tipanjem
‣ Starosti primerno so zanimive različne potipanke,
takšne z okenci in drugimi premikajočimi ali
štrlečimi deli.
‣ S potipanko bo vaš malček spoznaval mehko,
gladko in hrapavo površino, otipal bo kožuh malega
labradorca in ovčke.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

pouporába [pouporába] samostalnik ženskega spola
(ȃ)

pragmátikaSSKJ2 [pragmátika] samostalnik ženskega
spola (á)

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

pouporaba
RODILNIK: pouporabe
DAJALNIK: pouporabi
TOŽILNIK: pouporabo
MESTNIK: pri pouporabi
ORODNIK: s pouporabo
IMENOVALNIK:

pragmatika
RODILNIK: pragmatike
DAJALNIK: pragmatiki
TOŽILNIK: pragmatiko
MESTNIK: pri pragmatiki
ORODNIK: s pragmatiko
1. podrejanje prizadevanja, ravnanja trenutnim
razmeram, praktični uporabnosti, koristi
IMENOVALNIK:

dvojina

pouporabi
pouporab

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

109

‣ gospodarska pragmatika
‣ pragmatika zunanje politike
2. iz jezikoslovja veda, ki proučuje jezikovne prvine v
razmerju do uporabnikov jezika
‣ Ukvarja se s skladnjo, besediloslovjem ter
pragmatiko govorjenega narečnega jezika.

ORODNIK:

s prečiščevalnimi

ženski spol
ednina

prečiščevalna
RODILNIK: prečiščevalne
DAJALNIK: prečiščevalni
TOŽILNIK: prečiščevalno
MESTNIK: pri prečiščevalni
ORODNIK: s prečiščevalno
IMENOVALNIK:

pŕcati [prcati] nedovršni glagol (r)
OBLIKE
ednina
PRVA: prcam
DRUGA: prcaš
TRETJA: prca
dvojina
PRVA: prcava
DRUGA: prcata
TRETJA: prcata
množina
PRVA: prcamo
DRUGA: prcate
TRETJA: prcajo
DELEŽNIK NA -L: prcal

dvojina

prečiščevalni
RODILNIK: prečiščevalnih
DAJALNIK: prečiščevalnima
TOŽILNIK: prečiščevalni
MESTNIK: pri prečiščevalnih
ORODNIK: s prečiščevalnima
IMENOVALNIK:

množina

prečiščevalne
prečiščevalnih
DAJALNIK: prečiščevalnim
TOŽILNIK: prečiščevalne
MESTNIK: pri prečiščevalnih
ORODNIK: s prečiščevalnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

prcala prcalo
1. slengovsko dražiti, izzivati
‣ Te bandite bi moral folk ignorirati in prcati na
vsakem koraku, tako da si ne bi upali niti iz bajte
stopit.
1a) slengovsko rahlo dražiti, zbadati z namenom
vzpodbude
‣ Moraš veliko vaditi, zato potrebuješ nekoga, ki te
stalno prca.

srednji spol
ednina

prečiščevalno
RODILNIK: prečiščevalnega
DAJALNIK: prečiščevalnemu
TOŽILNIK: prečiščevalno
MESTNIK: pri prečiščevalnem
ORODNIK: s prečiščevalnim
IMENOVALNIK:

dvojina

prečiščeválni [prečiščeválni] pridevnik (ȃ)

prečiščevalni
prečiščevalnih
DAJALNIK: prečiščevalnima
TOŽILNIK: prečiščevalni
MESTNIK: pri prečiščevalnih
ORODNIK: s prečiščevalnima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

prečiščevalni
RODILNIK: prečiščevalnega
DAJALNIK: prečiščevalnemu
TOŽILNIK: prečiščevalni
TOŽILNIK (živo): prečiščevalnega
MESTNIK: pri prečiščevalnem
ORODNIK: s prečiščevalnim
IMENOVALNIK:

množina

prečiščevalna
prečiščevalnih
DAJALNIK: prečiščevalnim
TOŽILNIK: prečiščevalna
MESTNIK: pri prečiščevalnih
ORODNIK: s prečiščevalnimi
1. ki je namenjen za prečiščevanje, zlasti odpadnih
vod
‣ prečiščevalni bazen, filter, sistem
‣ prečiščevalne naprave
2. ki je namenjen za odstranjevanje nakopičenih
odpadnih, škodljivih snovi iz telesa
‣ prečiščevalni čaj
‣ prečiščevalna dieta, kura, terapija
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

prečiščevalna
prečiščevalnih
DAJALNIK: prečiščevalnima
TOŽILNIK: prečiščevalna
MESTNIK: pri prečiščevalnih
ORODNIK: s prečiščevalnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

prečiščevalni
prečiščevalnih
DAJALNIK: prečiščevalnim
TOŽILNIK: prečiščevalne
MESTNIK: pri prečiščevalnih
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

prèdkvalifikácija [prètkvalifikácija] samostalnik
ženskega spola (ȅ-á)
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predpremierne
MESTNIK: pri predpremiernih
ORODNIK: s predpremiernimi

OBLIKE
ednina

TOŽILNIK:

predkvalifikacija
predkvalifikacije
DAJALNIK: predkvalifikaciji
TOŽILNIK: predkvalifikacijo
MESTNIK: pri predkvalifikaciji
ORODNIK: s predkvalifikacijo
IMENOVALNIK:

ženski spol

RODILNIK:

ednina

predpremierna
predpremierne
DAJALNIK: predpremierni
TOŽILNIK: predpremierno
MESTNIK: pri predpremierni
ORODNIK: s predpremierno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

predkvalifikaciji
predkvalifikacij
DAJALNIK: predkvalifikacijama
TOŽILNIK: predkvalifikaciji
MESTNIK: pri predkvalifikacijah
ORODNIK: s predkvalifikacijama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

predpremierni
predpremiernih
DAJALNIK: predpremiernima
TOŽILNIK: predpremierni
MESTNIK: pri predpremiernih
ORODNIK: s predpremiernima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

predkvalifikacije
RODILNIK: predkvalifikacij
DAJALNIK: predkvalifikacijam
TOŽILNIK: predkvalifikacije
MESTNIK: pri predkvalifikacijah
ORODNIK: s predkvalifikacijami
1. iz športa, navadno v množini tekmovanje za izbor v
kvalifikacije
‣ prestati predkvalifikacije
‣ igrati, nastopiti v predkvalifikacijah
‣ Zaradi slabih rezultatov v minulih letih so začeli
na dnu, v prvem od treh krogov predkvalifikacij.
2. začetno, predhodno ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov za izvedbo projekta
‣ Za hitro cesto poteka predkvalifikacija izvajalcev;
junija bo znano, komu je priznana sposobnost za
izvedbo del.
IMENOVALNIK:

množina

predpremierne
RODILNIK: predpremiernih
DAJALNIK: predpremiernim
TOŽILNIK: predpremierne
MESTNIK: pri predpremiernih
ORODNIK: s predpremiernimi
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

predpremierno
predpremiernega
DAJALNIK: predpremiernemu
TOŽILNIK: predpremierno
MESTNIK: pri predpremiernem
ORODNIK: s predpremiernim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

predpremierni
predpremiernih
DAJALNIK: predpremiernima
TOŽILNIK: predpremierni
MESTNIK: pri predpremiernih
ORODNIK: s predpremiernima
IMENOVALNIK:

prèdpremiêrni [prètpremjêrni] pridevnik (ȅ-ȇ)

RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

predpremierni
predpremiernega
DAJALNIK: predpremiernemu
TOŽILNIK: predpremierni
TOŽILNIK (živo): predpremiernega
MESTNIK: pri predpremiernem
ORODNIK: s predpremiernim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

predpremierna
RODILNIK: predpremiernih
DAJALNIK: predpremiernim
TOŽILNIK: predpremierna
MESTNIK: pri predpremiernih
ORODNIK: s predpremiernimi
ki je, poteka, se izvaja pred premiero
‣ predpremierna predstava, projekcija, uprizoritev
‣ predpremierno predvajanje, prikazovanje
IMENOVALNIK:

dvojina

predpremierna
RODILNIK: predpremiernih
DAJALNIK: predpremiernima
TOŽILNIK: predpremierna
MESTNIK: pri predpremiernih
ORODNIK: s predpremiernima
IMENOVALNIK:

prèdpremiêrno [prètpremjêrno] prislov (ȅ-ȇ)
pred premiero
‣ predpremierno predstaviti, prikazati, uprizoriti
‣ predpremierno si ogledati, videti

množina

predpremierni
predpremiernih
DAJALNIK: predpremiernim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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prèdsódni [prètsódni] pridevnik (ȅ-)

predsodni
RODILNIK: predsodnih
DAJALNIK: predsodnima
TOŽILNIK: predsodni
MESTNIK: pri predsodnih
ORODNIK: s predsodnima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

predsodni
predsodnega
DAJALNIK: predsodnemu
TOŽILNIK: predsodni
TOŽILNIK (živo): predsodnega
MESTNIK: pri predsodnem
ORODNIK: s predsodnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

predsodna
RODILNIK: predsodnih
DAJALNIK: predsodnim
TOŽILNIK: predsodna
MESTNIK: pri predsodnih
ORODNIK: s predsodnimi
iz prava ki je, poteka, se izvaja pred sojenjem
‣ predsodni upravni postopek
‣ predsodna izterjava, poravnava
IMENOVALNIK:

dvojina

predsodna
predsodnih
DAJALNIK: predsodnima
TOŽILNIK: predsodna
MESTNIK: pri predsodnih
ORODNIK: s predsodnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

prekluzívni [prekluzívni] pridevnik (ȋ)

množina

OBLIKE

predsodni
RODILNIK: predsodnih
DAJALNIK: predsodnim
TOŽILNIK: predsodne
MESTNIK: pri predsodnih
ORODNIK: s predsodnimi
IMENOVALNIK:

moški spol
ednina

prekluzivni
RODILNIK: prekluzivnega
DAJALNIK: prekluzivnemu
TOŽILNIK: prekluzivni
TOŽILNIK (živo): prekluzivnega
MESTNIK: pri prekluzivnem
ORODNIK: s prekluzivnim
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

predsodna
predsodne
DAJALNIK: predsodni
TOŽILNIK: predsodno
MESTNIK: pri predsodni
ORODNIK: s predsodno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

prekluzivna
prekluzivnih
DAJALNIK: prekluzivnima
TOŽILNIK: prekluzivna
MESTNIK: pri prekluzivnih
ORODNIK: s prekluzivnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

predsodni
predsodnih
DAJALNIK: predsodnima
TOŽILNIK: predsodni
MESTNIK: pri predsodnih
ORODNIK: s predsodnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

prekluzivni
prekluzivnih
DAJALNIK: prekluzivnim
TOŽILNIK: prekluzivne
MESTNIK: pri prekluzivnih
ORODNIK: s prekluzivnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

predsodne
RODILNIK: predsodnih
DAJALNIK: predsodnim
TOŽILNIK: predsodne
MESTNIK: pri predsodnih
ORODNIK: s predsodnimi
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

prekluzivna
prekluzivne
DAJALNIK: prekluzivni
TOŽILNIK: prekluzivno
MESTNIK: pri prekluzivni
ORODNIK: s prekluzivno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

predsodno
predsodnega
DAJALNIK: predsodnemu
TOŽILNIK: predsodno
MESTNIK: pri predsodnem
ORODNIK: s predsodnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

prekluzivni
prekluzivnih
DAJALNIK: prekluzivnima
TOŽILNIK: prekluzivni
MESTNIK: pri prekluzivnih
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina
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ORODNIK:

s prekluzivnima

premierligašev
DAJALNIK: premierligašem
TOŽILNIK: premierligaše
MESTNIK: pri premierligaših
ORODNIK: s premierligaši
iz športnega žargona nogometni klub, ki tekmuje v
angleški prvi ligi
‣ člani, nogometaši premierligaša
‣ solastnik premierligaša
‣ Premierligaš Manchester City po dveh uvodnih
zmagah jutri gostuje v Portsmouthu.
RODILNIK:

množina

prekluzivne
prekluzivnih
DAJALNIK: prekluzivnim
TOŽILNIK: prekluzivne
MESTNIK: pri prekluzivnih
ORODNIK: s prekluzivnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

prekluzivno
RODILNIK: prekluzivnega
DAJALNIK: prekluzivnemu
TOŽILNIK: prekluzivno
MESTNIK: pri prekluzivnem
ORODNIK: s prekluzivnim
IMENOVALNIK:

premiêrno [premjêrno] prislov (ȇ)
takó, da je to prva javna izvedba, predstavitev
‣ premierno izveden, predstavljen
‣ premierno nastopiti, predstaviti, uprizoriti

dvojina

prekluzivni
prekluzivnih
DAJALNIK: prekluzivnima
TOŽILNIK: prekluzivni
MESTNIK: pri prekluzivnih
ORODNIK: s prekluzivnima
IMENOVALNIK:

prepoténtnež [prepoténtneš] samostalnik moškega
spola ()

RODILNIK:

OBLIKE
ednina

prepotentnež
prepotentneža
DAJALNIK: prepotentnežu
TOŽILNIK: prepotentneža
MESTNIK: pri prepotentnežu
ORODNIK: s prepotentnežem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

prekluzivna
prekluzivnih
DAJALNIK: prekluzivnim
TOŽILNIK: prekluzivna
MESTNIK: pri prekluzivnih
ORODNIK: s prekluzivnimi
iz prava ki deluje tako, da se kaj ne more več storiti,
izvesti, zahtevati, nima pravnega učinka
‣ prekluzivni roki
‣ prekluzivni učinek vmesne sodbe
‣ Rok iz navedene zakonske določbe je prekluzivne
narave.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

prepotentneža
RODILNIK: prepotentnežev
DAJALNIK: prepotentnežema
TOŽILNIK: prepotentneža
MESTNIK: pri prepotentnežih
ORODNIK: s prepotentnežema
IMENOVALNIK:

množina

prepotentneži
prepotentnežev
DAJALNIK: prepotentnežem
TOŽILNIK: prepotentneže
MESTNIK: pri prepotentnežih
ORODNIK: s prepotentneži
slabšalno kdor ima o sebi pretirano dobro mnenje,
se čuti večvrednega in to s svojimi dejanji izraža
navzven
‣ Zasedena sta oba vozna pasova, pa se najdejo
prepotentneži, ki se odločijo prehiteti vse skupaj z
200 na uro po odstavnem pasu.
‣ In ta prepotentnež že vnaprej zatrjuje, da ne bo
spoštoval odredbe sodišča!
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

premierligaš [premjéligáš] samostalnik moškega spola
(-á)
OBLIKE
ednina

premierligaš
premierligaša
DAJALNIK: premierligašu
TOŽILNIK: premierligaša
MESTNIK: pri premierligašu
ORODNIK: s premierligašem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

premierligaša
RODILNIK: premierligašev
DAJALNIK: premierligašema
TOŽILNIK: premierligaša
MESTNIK: pri premierligaših
ORODNIK: s premierligašema
IMENOVALNIK:

preprógaSSKJ2 [prepróga] samostalnik ženskega spola
()
OBLIKE
ednina

množina
IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

premierligaši
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preproga

preproge
DAJALNIK: preprogi
TOŽILNIK: preprogo
MESTNIK: pri preprogi
ORODNIK: s preprogo

‣ Eden od načinov za zmanjševanje globalne
neenakosti je prerazdeljevanje sredstev od
državljanov bogatih držav k državljanom revnih
držav.

RODILNIK:

prezentízem [prezentízəm] samostalnik moškega spola
(í)

dvojina

preprogi
RODILNIK: preprog
DAJALNIK: preprogama
TOŽILNIK: preprogi
MESTNIK: pri preprogah
ORODNIK: s preprogama
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

prezentizem
prezentizma
DAJALNIK: prezentizmu
TOŽILNIK: prezentizem
MESTNIK: pri prezentizmu
ORODNIK: s prezentizmom
1. prisotnost na delovnem mestu kljub bolezni
‣ Prezentizem zaradi bolezni je v zadnjem času
pogost: večina udeležencev raziskave je izjavila, da
vsaj nekajkrat na leto prihajajo v službo bolni.
2. osmišljanje skozi prisotnost, obstajanje
‣ Strah jih je sprememb: progresizem se je
spremenil v prezentizem, napredek brez prihodnosti.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

preproge
RODILNIK: preprog
DAJALNIK: preprogam
TOŽILNIK: preproge
MESTNIK: pri preprogah
ORODNIK: s preprogami
IMENOVALNIK:

FRAZEOLOGIJA

pomesti/pometati kaj pod preprogo

odvrniti/odvračati pozornost s česa neprijetnega,
nezaželenega, da bi se pozabilo
‣ Vpleteni poskušajo afere pomesti pod preprogo.
‣ Težav ne želijo več pometati pod preprogo.

prisŕčnica [prisrčnica] samostalnik ženskega spola
(r)
OBLIKE
ednina

prerazdeljevánje [prerazdeljevánje] samostalnik

prisrčnica
prisrčnice
DAJALNIK: prisrčnici
TOŽILNIK: prisrčnico
MESTNIK: pri prisrčnici
ORODNIK: s prisrčnico
IMENOVALNIK:

srednjega spola (ȃ)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina

prerazdeljevanje
prerazdeljevanja
DAJALNIK: prerazdeljevanju
TOŽILNIK: prerazdeljevanje
MESTNIK: pri prerazdeljevanju
ORODNIK: s prerazdeljevanjem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

prisrčnici
prisrčnic
DAJALNIK: prisrčnicama
TOŽILNIK: prisrčnici
MESTNIK: pri prisrčnicah
ORODNIK: s prisrčnicama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

prerazdeljevanji
RODILNIK: prerazdeljevanj
DAJALNIK: prerazdeljevanjema
TOŽILNIK: prerazdeljevanji
MESTNIK: pri prerazdeljevanjih
ORODNIK: s prerazdeljevanjema
IMENOVALNIK:

množina

prisrčnice
prisrčnic
DAJALNIK: prisrčnicam
TOŽILNIK: prisrčnice
MESTNIK: pri prisrčnicah
ORODNIK: s prisrčnicami
steklenička ali posodica, navadno za žganje, ki se
nosi v prsnem žepu
‣ Nekajkrat je srknil iz prisrčnice.
‣ Mraz so preganjali s požirki iz prisrčnic, v katerih
zagotovo niso imeli čaja, limonade ali česa podobno
brezalkoholnega.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

prerazdeljevanja
prerazdeljevanj
DAJALNIK: prerazdeljevanjem
TOŽILNIK: prerazdeljevanja
MESTNIK: pri prerazdeljevanjih
ORODNIK: s prerazdeljevanji
delanje, povzročanje, da kaj pride drugam, od
enega k drugemu
‣ davčno prerazdeljevanje
‣ prerazdeljevanje bogastva, dohodka
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

pritegljív [pritegljí] pridevnik (ī)
OBLIKE
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pritegljivi
RODILNIK: pritegljivih
DAJALNIK: pritegljivima
TOŽILNIK: pritegljivi
MESTNIK: pri pritegljivih
ORODNIK: s pritegljivima

moški spol

IMENOVALNIK:

ednina

pritegljiv
pritegljivi
RODILNIK: pritegljivega
DAJALNIK: pritegljivemu
TOŽILNIK (nedoločno): pritegljiv
TOŽILNIK (določno): pritegljivi
TOŽILNIK (živo): pritegljivega
MESTNIK: pri pritegljivem
ORODNIK: s pritegljivim
IMENOVALNIK (nedoločno):
IMENOVALNIK (določno):

množina

pritegljiva
RODILNIK: pritegljivih
DAJALNIK: pritegljivim
TOŽILNIK: pritegljiva
MESTNIK: pri pritegljivih
ORODNIK: s pritegljivimi
ki pri kom vzbudi zanimanje, pozitiven odnos in ga
navadno pripravi, da se mu dalj časa posveča
‣ Branje je pritegljivo do mere, ko knjige ni mogoče
odložiti iz rok vse do zadnje strani.
‣ Dobili boste globoko ter pritegljivo igro, ki bo
pojedla kar precej vašega časa.
IMENOVALNIK:

dvojina

pritegljiva
pritegljivih
DAJALNIK: pritegljivima
TOŽILNIK: pritegljiva
MESTNIK: pri pritegljivih
ORODNIK: s pritegljivima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

pritegljivi
RODILNIK: pritegljivih
DAJALNIK: pritegljivim
TOŽILNIK: pritegljive
MESTNIK: pri pritegljivih
ORODNIK: s pritegljivimi
IMENOVALNIK:

probávati [probávati] nedovršni glagol (ȃ)
OBLIKE
ednina
PRVA: probavam
DRUGA: probavaš
TRETJA: probava
dvojina
PRVA: probavava
DRUGA: probavata
TRETJA: probavata
množina
PRVA: probavamo
DRUGA: probavate
TRETJA: probavajo
DELEŽNIK NA -L: probaval

ženski spol
ednina

pritegljiva
pritegljive
DAJALNIK: pritegljivi
TOŽILNIK: pritegljivo
MESTNIK: pri pritegljivi
ORODNIK: s pritegljivo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

pritegljivi
pritegljivih
DAJALNIK: pritegljivima
TOŽILNIK: pritegljivi
MESTNIK: pri pritegljivih
ORODNIK: s pritegljivima

probavala probavalo
1. pogovorno poskušati, truditi se
‣ Probava se odvaditi kajenja
‣ Danes je sicer probaval, ampak brez uspeha.
1a) pogovorno preizkušati
‣ Med zobmi je žvrkljal tunino in probaval njen
okus.
‣ Ko se zredijo, probavajo razne diete.

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

pritegljive
RODILNIK: pritegljivih
DAJALNIK: pritegljivim
TOŽILNIK: pritegljive
MESTNIK: pri pritegljivih
ORODNIK: s pritegljivimi
IMENOVALNIK:

prócíklični [prócíklični] pridevnik (-í)
OBLIKE

moški spol
ednina

srednji spol

prociklični
procikličnega
DAJALNIK: procikličnemu
TOŽILNIK: prociklični
TOŽILNIK (živo): procikličnega
MESTNIK: pri procikličnem
ORODNIK: s procikličnim
IMENOVALNIK:

ednina

RODILNIK:

pritegljivo
pritegljivega
DAJALNIK: pritegljivemu
TOŽILNIK: pritegljivo
MESTNIK: pri pritegljivem
ORODNIK: s pritegljivim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

dvojina

IMENOVALNIK:
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prociklična

procikličnih
DAJALNIK: procikličnima
TOŽILNIK: prociklična
MESTNIK: pri procikličnih
ORODNIK: s procikličnima

iz ekonomije ki spodbuja (hitro) gospodarsko rast, se

RODILNIK:

nanjo zanaša
‣ prociklična fiskalna politika
‣ prociklično delovanje
profesionálno [profesijonálno] prislov (ȃ)
1. takó, da je to komu poklic
‣ profesionalno igrati košarko, nogomet, tenis
‣ profesionalno se ukvarjati s fotografijo, z glasbo, s
športom
1a) ob poklicnem opravljanju dela, dejavnosti
‣ profesionalno sodelovati z županom
2. takó, da je dobro, ustreza (strokovnim)
zahtevam
‣ profesionalno izpeljati nastop
‣ profesionalno opraviti svoje delo

množina

prociklični
RODILNIK: procikličnih
DAJALNIK: procikličnim
TOŽILNIK: prociklične
MESTNIK: pri procikličnih
ORODNIK: s procikličnimi
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

prociklična
prociklične
DAJALNIK: prociklični
TOŽILNIK: prociklično
MESTNIK: pri prociklični
ORODNIK: s prociklično
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

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

dvojina

prociklični
procikličnih
DAJALNIK: procikličnima
TOŽILNIK: prociklični
MESTNIK: pri procikličnih
ORODNIK: s procikličnima
IMENOVALNIK:

profitabilnost
profitabilnosti
DAJALNIK: profitabilnosti
TOŽILNIK: profitabilnost
MESTNIK: pri profitabilnosti
ORODNIK: s profitabilnostjo
pojav, dejstvo, da kaj prinaša dobiček, korist;
dobičkonosnost
‣ profitabilnost podjetja, posla
‣ stopnja profitabilnosti
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

množina

prociklične
RODILNIK: procikličnih
DAJALNIK: procikličnim
TOŽILNIK: prociklične
MESTNIK: pri procikličnih
ORODNIK: s procikličnimi
IMENOVALNIK:

prométnost [prométnost] samostalnik ženskega spola
()

srednji spol

OBLIKE
ednina

ednina

prociklično
procikličnega
DAJALNIK: procikličnemu
TOŽILNIK: prociklično
MESTNIK: pri procikličnem
ORODNIK: s procikličnim
IMENOVALNIK:

prometnost
RODILNIK: prometnosti
DAJALNIK: prometnosti
TOŽILNIK: prometnost
MESTNIK: pri prometnosti
ORODNIK: s prometnostjo
1. količina, ki izraža gostoto prometa na določenem
območju
‣ prometnost mestnega središča, ulice
2. iz ekonomije količina, ki predstavlja celoto nakupov
in prodaj določenega vrednostnega papirja
‣ fiktivna, velika prometnost
‣ Delnice so prve, druge po prometnosti.
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

dvojina

prociklični
procikličnih
DAJALNIK: procikličnima
TOŽILNIK: prociklični
MESTNIK: pri procikličnih
ORODNIK: s procikličnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

prociklična
RODILNIK: procikličnih
DAJALNIK: procikličnim
TOŽILNIK: prociklična
MESTNIK: pri procikličnih
ORODNIK: s procikličnimi
IMENOVALNIK:

prôsti [prôsti] pridevnik (ó)
OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:
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prosti

prostega
DAJALNIK: prostemu
TOŽILNIK: prosti
TOŽILNIK (živo): prostega
MESTNIK: pri prostem
ORODNIK: s prostim
RODILNIK:

ORODNIK:

s prostima

množina

prosta
prostih
DAJALNIK: prostim
TOŽILNIK: prosta
MESTNIK: pri prostih
ORODNIK: s prostimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

prosta
RODILNIK: prostih
DAJALNIK: prostima
TOŽILNIK: prosta
MESTNIK: pri prostih
ORODNIK: s prostima
IMENOVALNIK:

SBZ-SKLOP
prosto potapljanje

potapljanje, pri katerem se potapljač potaplja z
zadrževanjem diha, brez dihalnega aparata; apneja,
potapljanje na dah, potapljanje na vdih
‣ tečaj prostega potapljanja
‣ oprema za prosto potapljanje
‣ Postavil je nov svetovni rekord v prostem
potapljanju brez kisikovih bomb.

množina

prosti
prostih
DAJALNIK: prostim
TOŽILNIK: proste
MESTNIK: pri prostih
ORODNIK: s prostimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

prostórskouredítveni [prostórskouredítveni]
pridevnik (-ȋ)

ženski spol

OBLIKE

ednina

moški spol

prosta
RODILNIK: proste
DAJALNIK: prosti
TOŽILNIK: prosto
MESTNIK: pri prosti
ORODNIK: s prosto
IMENOVALNIK:

ednina

prostorskoureditveni
prostorskoureditvenega
DAJALNIK: prostorskoureditvenemu
TOŽILNIK: prostorskoureditveni
TOŽILNIK (živo): prostorskoureditvenega
MESTNIK: pri prostorskoureditvenem
ORODNIK: s prostorskoureditvenim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

prosti
prostih
DAJALNIK: prostima
TOŽILNIK: prosti
MESTNIK: pri prostih
ORODNIK: s prostima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

prostorskoureditvena
RODILNIK: prostorskoureditvenih
DAJALNIK: prostorskoureditvenima
TOŽILNIK: prostorskoureditvena
MESTNIK: pri prostorskoureditvenih
ORODNIK: s prostorskoureditvenima
IMENOVALNIK:

množina

proste
prostih
DAJALNIK: prostim
TOŽILNIK: proste
MESTNIK: pri prostih
ORODNIK: s prostimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

prostorskoureditveni
prostorskoureditvenih
DAJALNIK: prostorskoureditvenim
TOŽILNIK: prostorskoureditvene
MESTNIK: pri prostorskoureditvenih
ORODNIK: s prostorskoureditvenimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

prosto
RODILNIK: prostega
DAJALNIK: prostemu
TOŽILNIK: prosto
MESTNIK: pri prostem
ORODNIK: s prostim
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

prostorskoureditvena
RODILNIK: prostorskoureditvene
DAJALNIK: prostorskoureditveni
TOŽILNIK: prostorskoureditveno
MESTNIK: pri prostorskoureditveni
ORODNIK: s prostorskoureditveno
IMENOVALNIK:

dvojina

prosti
prostih
DAJALNIK: prostima
TOŽILNIK: prosti
MESTNIK: pri prostih
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

prostorskoureditveni
prostorskoureditvenih

IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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prostorskoureditvenima
TOŽILNIK: prostorskoureditveni
MESTNIK: pri prostorskoureditvenih
ORODNIK: s prostorskoureditvenima

pri proticikličnih
ORODNIK: s proticikličnima

DAJALNIK:

MESTNIK:

množina

proticiklični
RODILNIK: proticikličnih
DAJALNIK: proticikličnim
TOŽILNIK: proticiklične
MESTNIK: pri proticikličnih
ORODNIK: s proticikličnimi
IMENOVALNIK:

množina

prostorskoureditvene
prostorskoureditvenih
DAJALNIK: prostorskoureditvenim
TOŽILNIK: prostorskoureditvene
MESTNIK: pri prostorskoureditvenih
ORODNIK: s prostorskoureditvenimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

proticiklična
proticiklične
DAJALNIK: proticiklični
TOŽILNIK: proticiklično
MESTNIK: pri proticiklični
ORODNIK: s proticiklično

srednji spol

IMENOVALNIK:

ednina

RODILNIK:

prostorskoureditveno
RODILNIK: prostorskoureditvenega
DAJALNIK: prostorskoureditvenemu
TOŽILNIK: prostorskoureditveno
MESTNIK: pri prostorskoureditvenem
ORODNIK: s prostorskoureditvenim
IMENOVALNIK:

dvojina

proticiklični
proticikličnih
DAJALNIK: proticikličnima
TOŽILNIK: proticiklični
MESTNIK: pri proticikličnih
ORODNIK: s proticikličnima
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

prostorskoureditveni
prostorskoureditvenih
DAJALNIK: prostorskoureditvenima
TOŽILNIK: prostorskoureditveni
MESTNIK: pri prostorskoureditvenih
ORODNIK: s prostorskoureditvenima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

proticiklične
RODILNIK: proticikličnih
DAJALNIK: proticikličnim
TOŽILNIK: proticiklične
MESTNIK: pri proticikličnih
ORODNIK: s proticikličnimi
IMENOVALNIK:

množina

prostorskoureditvena
prostorskoureditvenih
DAJALNIK: prostorskoureditvenim
TOŽILNIK: prostorskoureditvena
MESTNIK: pri prostorskoureditvenih
ORODNIK: s prostorskoureditvenimi
1. ki je v zvezi z ureditvijo (določenega) prostora
‣ prostorskoureditvena operacija
‣ prostorskoureditvene razmere
1a) ki določa ureditev (določenega) prostora
‣ prostorskoureditveni akti, pogoji
‣ prostorskoureditveni načrt
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

proticiklično
proticikličnega
DAJALNIK: proticikličnemu
TOŽILNIK: proticiklično
MESTNIK: pri proticikličnem
ORODNIK: s proticikličnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

proticiklični
proticikličnih
DAJALNIK: proticikličnima
TOŽILNIK: proticiklični
MESTNIK: pri proticikličnih
ORODNIK: s proticikličnima

próticíklični [próticíklični] pridevnik (-í)

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

proticiklični
proticikličnega
DAJALNIK: proticikličnemu
TOŽILNIK: proticiklični
TOŽILNIK (živo): proticikličnega
MESTNIK: pri proticikličnem
ORODNIK: s proticikličnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

proticiklična
RODILNIK: proticikličnih
DAJALNIK: proticikličnim
TOŽILNIK: proticiklična
MESTNIK: pri proticikličnih
ORODNIK: s proticikličnimi
iz ekonomije ki deluje proti (pre)hitri gospodarski
rasti, njenim ciklom dviganja in upadanja
‣ proticiklični učinki, ukrepi
IMENOVALNIK:

dvojina

proticiklična
proticikličnih
DAJALNIK: proticikličnima
TOŽILNIK: proticiklična
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

118

‣ proticiklična fiskalna politika

ORODNIK:

s protimikrobnim

dvojina

prótimikróbni [prótimikróbni] pridevnik (-)

protimikrobni
protimikrobnih
DAJALNIK: protimikrobnima
TOŽILNIK: protimikrobni
MESTNIK: pri protimikrobnih
ORODNIK: s protimikrobnima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

protimikrobni
protimikrobnega
DAJALNIK: protimikrobnemu
TOŽILNIK: protimikrobni
TOŽILNIK (živo): protimikrobnega
MESTNIK: pri protimikrobnem
ORODNIK: s protimikrobnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

protimikrobna
protimikrobnih
DAJALNIK: protimikrobnim
TOŽILNIK: protimikrobna
MESTNIK: pri protimikrobnih
ORODNIK: s protimikrobnimi
1. ki deluje proti mikrobom, ima lastnost, da
uničuje mikrobe
‣ protimikrobne učinkovine
‣ protimikrobno sredstvo, zdravilo
1a) ki temelji na taki lastnosti
‣ protimikrobni učinek
‣ protimikrobno delovanje, zdravljenje
1b) ki je namenjen za omejevanje, zadrževanje
mikrobov
‣ protimikrobni filtri na pipah
‣ protimikrobna obramba, zaščita
2. ki je posledica (pre)občutljivosti na (določene)
mikrobe, zlasti zaradi prekomerne uporabe
antibiotikov
‣ zaskrbljujoča protimikrobna odpornost
prebivalstva
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

protimikrobna
protimikrobnih
DAJALNIK: protimikrobnima
TOŽILNIK: protimikrobna
MESTNIK: pri protimikrobnih
ORODNIK: s protimikrobnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

protimikrobni
protimikrobnih
DAJALNIK: protimikrobnim
TOŽILNIK: protimikrobne
MESTNIK: pri protimikrobnih
ORODNIK: s protimikrobnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

protimikrobna
protimikrobne
DAJALNIK: protimikrobni
TOŽILNIK: protimikrobno
MESTNIK: pri protimikrobni
ORODNIK: s protimikrobno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

protivročínski [prótiwročínski] pridevnik (-ȋ)
OBLIKE

moški spol

dvojina

protimikrobni
RODILNIK: protimikrobnih
DAJALNIK: protimikrobnima
TOŽILNIK: protimikrobni
MESTNIK: pri protimikrobnih
ORODNIK: s protimikrobnima

ednina

IMENOVALNIK:

protivročinski
protivročinskega
DAJALNIK: protivročinskemu
TOŽILNIK: protivročinski
TOŽILNIK (živo): protivročinskega
MESTNIK: pri protivročinskem
ORODNIK: s protivročinskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

protimikrobne
protimikrobnih
DAJALNIK: protimikrobnim
TOŽILNIK: protimikrobne
MESTNIK: pri protimikrobnih
ORODNIK: s protimikrobnimi
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

protivročinska
protivročinskih
DAJALNIK: protivročinskima
TOŽILNIK: protivročinska
MESTNIK: pri protivročinskih
ORODNIK: s protivročinskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

protimikrobno
RODILNIK: protimikrobnega
DAJALNIK: protimikrobnemu
TOŽILNIK: protimikrobno
MESTNIK: pri protimikrobnem

množina

IMENOVALNIK:

protivročinski
RODILNIK: protivročinskih
DAJALNIK: protivročinskim
TOŽILNIK: protivročinske
IMENOVALNIK:
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pri protivročinskih
ORODNIK: s protivročinskimi

2. ki preprečuje ali lajša posledice sončne pripeke,
visoke temperature zraka
‣ Na voljo imate nekaj protivročinskih metod in
postopkov: poleg sence, manj cunjic ter osvežilnih
napitkov tudi manjši napori.

MESTNIK:

ženski spol
ednina

protivročinska
protivročinske
DAJALNIK: protivročinski
TOŽILNIK: protivročinsko
MESTNIK: pri protivročinski
ORODNIK: s protivročinsko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

prúh [prúh] samostalnik moškega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina

pruh
pruha
DAJALNIK: pruhu
TOŽILNIK: pruh
MESTNIK: pri pruhu
ORODNIK: s pruhom
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

protivročinski
protivročinskih
DAJALNIK: protivročinskima
TOŽILNIK: protivročinski
MESTNIK: pri protivročinskih
ORODNIK: s protivročinskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

pruha
pruhov
DAJALNIK: pruhoma
TOŽILNIK: pruha
MESTNIK: pri pruhih
ORODNIK: s pruhoma
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

protivročinske
protivročinskih
DAJALNIK: protivročinskim
TOŽILNIK: protivročinske
MESTNIK: pri protivročinskih
ORODNIK: s protivročinskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

pruhi
RODILNIK: pruhov
DAJALNIK: pruhom
TOŽILNIK: pruhe
MESTNIK: pri pruhih
ORODNIK: s pruhi
pogovorno izstop organa ali dela organa skozi
nenaravno odprtino, pri čemer se navadno pojavi
izboklina; kila
‣ dobiti, imeti pruh
‣ Zaradi pruha je moral zapustiti priprave na tekmo.
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

protivročinsko
protivročinskega
DAJALNIK: protivročinskemu
TOŽILNIK: protivročinsko
MESTNIK: pri protivročinskem
ORODNIK: s protivročinskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

protivročinski
protivročinskih
DAJALNIK: protivročinskima
TOŽILNIK: protivročinski
MESTNIK: pri protivročinskih
ORODNIK: s protivročinskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

pŕvopostávljeni [prvopostáljeni] pridevnik (r-ȃ)
OBLIKE

moški spol
ednina

množina

prvopostavljeni
RODILNIK: prvopostavljenega
DAJALNIK: prvopostavljenemu
TOŽILNIK: prvopostavljeni
TOŽILNIK (živo): prvopostavljenega
MESTNIK: pri prvopostavljenem
ORODNIK: s prvopostavljenim
IMENOVALNIK:

protivročinska
RODILNIK: protivročinskih
DAJALNIK: protivročinskim
TOŽILNIK: protivročinska
MESTNIK: pri protivročinskih
ORODNIK: s protivročinskimi
1. ki znižuje povišano telesno temperaturo
‣ protivročinska zdravila
‣ Bržkone ste se že čudili, zakaj v specializiranih
trgovinah ni mogoče kupiti protivročinskega
napitka s paracetamolom.
1a) ki temelji na takem zniževanju, izhaja iz njega
‣ protivročinski učinek
‣ Nesteroidni antirevmatiki imajo protibolečinsko,
protivnetno in protivročinsko delovanje.
IMENOVALNIK:

dvojina

prvopostavljena
prvopostavljenih
DAJALNIK: prvopostavljenima
TOŽILNIK: prvopostavljena
MESTNIK: pri prvopostavljenih
ORODNIK: s prvopostavljenima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:
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prvopostavljeni

prvopostavljenih
DAJALNIK: prvopostavljenim
TOŽILNIK: prvopostavljene
MESTNIK: pri prvopostavljenih
ORODNIK: s prvopostavljenimi

radiátorski [radijátorski] pridevnik (ȃ)

RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

radiatorski
radiatorskega
DAJALNIK: radiatorskemu
TOŽILNIK: radiatorski
TOŽILNIK (živo): radiatorskega
MESTNIK: pri radiatorskem
ORODNIK: z radiatorskim
IMENOVALNIK:

ženski spol

RODILNIK:

ednina

prvopostavljena
RODILNIK: prvopostavljene
DAJALNIK: prvopostavljeni
TOŽILNIK: prvopostavljeno
MESTNIK: pri prvopostavljeni
ORODNIK: s prvopostavljeno
IMENOVALNIK:

dvojina

radiatorska
radiatorskih
DAJALNIK: radiatorskima
TOŽILNIK: radiatorska
MESTNIK: pri radiatorskih
ORODNIK: z radiatorskima
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

prvopostavljeni
prvopostavljenih
DAJALNIK: prvopostavljenima
TOŽILNIK: prvopostavljeni
MESTNIK: pri prvopostavljenih
ORODNIK: s prvopostavljenima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

radiatorski
RODILNIK: radiatorskih
DAJALNIK: radiatorskim
TOŽILNIK: radiatorske
MESTNIK: pri radiatorskih
ORODNIK: z radiatorskimi
IMENOVALNIK:

množina

prvopostavljene
prvopostavljenih
DAJALNIK: prvopostavljenim
TOŽILNIK: prvopostavljene
MESTNIK: pri prvopostavljenih
ORODNIK: s prvopostavljenimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

radiatorska
radiatorske
DAJALNIK: radiatorski
TOŽILNIK: radiatorsko
MESTNIK: pri radiatorski
ORODNIK: z radiatorsko

srednji spol

IMENOVALNIK:

ednina

RODILNIK:

prvopostavljeno
prvopostavljenega
DAJALNIK: prvopostavljenemu
TOŽILNIK: prvopostavljeno
MESTNIK: pri prvopostavljenem
ORODNIK: s prvopostavljenim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

radiatorski
radiatorskih
DAJALNIK: radiatorskima
TOŽILNIK: radiatorski
MESTNIK: pri radiatorskih
ORODNIK: z radiatorskima
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

prvopostavljeni
prvopostavljenih
DAJALNIK: prvopostavljenima
TOŽILNIK: prvopostavljeni
MESTNIK: pri prvopostavljenih
ORODNIK: s prvopostavljenima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

radiatorske
RODILNIK: radiatorskih
DAJALNIK: radiatorskim
TOŽILNIK: radiatorske
MESTNIK: pri radiatorskih
ORODNIK: z radiatorskimi
IMENOVALNIK:

množina

prvopostavljena
prvopostavljenih
DAJALNIK: prvopostavljenim
TOŽILNIK: prvopostavljena
MESTNIK: pri prvopostavljenih
ORODNIK: s prvopostavljenimi
iz športa ki je po točkovanju predhodnih dosežkov
med udeleženci tekmovanja uvrščen najvišje, zlasti
pri turnirskih športih
‣ prvopostavljeni tenisač
‣ V prvem krogu je gladko premagala
prvopostavljeno igralko.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

radiatorsko
radiatorskega
DAJALNIK: radiatorskemu
TOŽILNIK: radiatorsko
MESTNIK: pri radiatorskem
ORODNIK: z radiatorskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

121

radiatorski
RODILNIK: radiatorskih
DAJALNIK: radiatorskima
TOŽILNIK: radiatorski
MESTNIK: pri radiatorskih
ORODNIK: z radiatorskima
IMENOVALNIK:

ORODNIK:

z rafinerijskim

dvojina

rafinerijska
rafinerijskih
DAJALNIK: rafinerijskima
TOŽILNIK: rafinerijska
MESTNIK: pri rafinerijskih
ORODNIK: z rafinerijskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

radiatorska
RODILNIK: radiatorskih
DAJALNIK: radiatorskim
TOŽILNIK: radiatorska
MESTNIK: pri radiatorskih
ORODNIK: z radiatorskimi
1. ki je v zvezi z radiatorjem, radiatorji
‣ radiatorski ventili
‣ radiatorske cevi
1a) ki temelji na radiatorju, radiatorjih
‣ radiatorski sistem
‣ radiatorsko ogrevanje
IMENOVALNIK:

množina

rafinerijski
rafinerijskih
DAJALNIK: rafinerijskim
TOŽILNIK: rafinerijske
MESTNIK: pri rafinerijskih
ORODNIK: z rafinerijskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

rafinerijska
rafinerijske
DAJALNIK: rafinerijski
TOŽILNIK: rafinerijsko
MESTNIK: pri rafinerijski
ORODNIK: z rafinerijsko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

rádler [rádler] samostalnik moškega spola (ā)
OBLIKE
ednina

radler
RODILNIK: radlerja
DAJALNIK: radlerju
TOŽILNIK: radler
MESTNIK: pri radlerju
ORODNIK: z radlerjem

dvojina

IMENOVALNIK:

rafinerijski
rafinerijskih
DAJALNIK: rafinerijskima
TOŽILNIK: rafinerijski
MESTNIK: pri rafinerijskih
ORODNIK: z rafinerijskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

radlerja
RODILNIK: radlerjev
DAJALNIK: radlerjema
TOŽILNIK: radlerja
MESTNIK: pri radlerjih
ORODNIK: z radlerjema

množina

IMENOVALNIK:

rafinerijske
RODILNIK: rafinerijskih
DAJALNIK: rafinerijskim
TOŽILNIK: rafinerijske
MESTNIK: pri rafinerijskih
ORODNIK: z rafinerijskimi
IMENOVALNIK:

množina

srednji spol

radlerji
RODILNIK: radlerjev
DAJALNIK: radlerjem
TOŽILNIK: radlerje
MESTNIK: pri radlerjih
ORODNIK: z radlerji
pijača iz piva in soka agrumov
‣ Popil je dva radlerja in eno pivo.
IMENOVALNIK:

ednina

rafinerijsko
rafinerijskega
DAJALNIK: rafinerijskemu
TOŽILNIK: rafinerijsko
MESTNIK: pri rafinerijskem
ORODNIK: z rafinerijskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

rafinerijski
rafinerijskih
DAJALNIK: rafinerijskima
TOŽILNIK: rafinerijski
MESTNIK: pri rafinerijskih
ORODNIK: z rafinerijskima
IMENOVALNIK:

rafineríjski [rafineríjski] pridevnik (ȋ)

RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

rafinerijski
RODILNIK: rafinerijskega
DAJALNIK: rafinerijskemu
TOŽILNIK: rafinerijski
TOŽILNIK (živo): rafinerijskega
MESTNIK: pri rafinerijskem
IMENOVALNIK:

množina

rafinerijska
RODILNIK: rafinerijskih
DAJALNIK: rafinerijskim
IMENOVALNIK:
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rafinerijska
MESTNIK: pri rafinerijskih
ORODNIK: z rafinerijskimi
1. ki je v zvezi z rafinerijo ali rafiniranjem,
procesom, pri katerem se iz nafte odstranjujejo
primesi
‣ rafinerijska dejavnost
‣ rafinerijske zmogljivosti
1a) ki se ukvarja z rafiniranjem
‣ rafinerijska družba
‣ rafinerijska industrija
‣ rafinerijsko podjetje
1b) ki se oblikuje pri rafiniranju, na katerega vpliva
rafiniranje
‣ rafinerijske cene
‣ rafinerijske marže
2. ki je, poteka, se izvaja v rafineriji
‣ rafinerijska predelava
‣ rafinerijska proizvodnja
2a) ki dela v rafineriji
‣ rafinerijski delavci
2b) ki nastaja kot rezultat dela v rafineriji
‣ rafinerijski plin
‣ rafinerijski produkti, proizvodi
3. ki je namenjen za rafinerijo ali rafiniranje
‣ rafinerijske naprave
‣ rafinerijska oprema

ravnokaršnja
RODILNIK: ravnokaršnje
DAJALNIK: ravnokaršnji
TOŽILNIK: ravnokaršnjo
MESTNIK: pri ravnokaršnji
ORODNIK: z ravnokaršnjo

TOŽILNIK:

IMENOVALNIK:

dvojina

ravnokaršnji
RODILNIK: ravnokaršnjih
DAJALNIK: ravnokaršnjima
TOŽILNIK: ravnokaršnji
MESTNIK: pri ravnokaršnjih
ORODNIK: z ravnokaršnjima
IMENOVALNIK:

množina

ravnokaršnje
ravnokaršnjih
DAJALNIK: ravnokaršnjim
TOŽILNIK: ravnokaršnje
MESTNIK: pri ravnokaršnjih
ORODNIK: z ravnokaršnjimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

ravnokaršnjo
RODILNIK: ravnokaršnjega
DAJALNIK: ravnokaršnjemu
TOŽILNIK: ravnokaršnjo
MESTNIK: pri ravnokaršnjem
ORODNIK: z ravnokaršnjim
IMENOVALNIK:

dvojina

ravnokaršnji
ravnokaršnjih
DAJALNIK: ravnokaršnjima
TOŽILNIK: ravnokaršnji
MESTNIK: pri ravnokaršnjih
ORODNIK: z ravnokaršnjima

rávnokaršnji [ránokaršnji] pridevnik (á)

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

ravnokaršnji
ravnokaršnjega
DAJALNIK: ravnokaršnjemu
TOŽILNIK: ravnokaršnji
TOŽILNIK (živo): ravnokaršnjega
MESTNIK: pri ravnokaršnjem
ORODNIK: z ravnokaršnjim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

ravnokaršnja
ravnokaršnjih
DAJALNIK: ravnokaršnjim
TOŽILNIK: ravnokaršnja
MESTNIK: pri ravnokaršnjih
ORODNIK: z ravnokaršnjimi
ki je, je bil, se dogaja ali se je dogajal ravnokar
‣ Razstavo so povezali z lastno grafično zbirko
oziroma njeno ravnokaršnjo vnovično
katalogizacijo, ki jo spremljajo sveže raziskave.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

ravnokaršnja
ravnokaršnjih
DAJALNIK: ravnokaršnjima
TOŽILNIK: ravnokaršnja
MESTNIK: pri ravnokaršnjih
ORODNIK: z ravnokaršnjima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

razdelílnikSSKJ2 [razdelílnik] samostalnik moškega spola
(ȋ)

množina

ravnokaršnji
ravnokaršnjih
DAJALNIK: ravnokaršnjim
TOŽILNIK: ravnokaršnje
MESTNIK: pri ravnokaršnjih
ORODNIK: z ravnokaršnjimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE
ednina

razdelilnik
razdelilnika
DAJALNIK: razdelilniku
TOŽILNIK: razdelilnik
MESTNIK: pri razdelilniku
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina
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ORODNIK:

z razdelilnikom

dvojina
PRVA: razlogujeva
DRUGA: razlogujeta
TRETJA: razlogujeta
množina
PRVA: razlogujemo
DRUGA: razlogujete
TRETJA: razlogujejo
DELEŽNIK NA -L: razlogoval

dvojina

razdelilnika
razdelilnikov
DAJALNIK: razdelilnikoma
TOŽILNIK: razdelilnika
MESTNIK: pri razdelilnikih
ORODNIK: z razdelilnikoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

razdelilniki
RODILNIK: razdelilnikov
DAJALNIK: razdelilnikom
TOŽILNIK: razdelilnike
MESTNIK: pri razdelilnikih
ORODNIK: z razdelilniki
1. iz elektrotehnike priprava, ki povezuje več naprav,
omogoča pretok podatkov, toka, sile v več smeri
‣ omrežni razdelilnik
‣ elektronski razdelilnik zavorne moči
2. iz elektrotehnike priprava z vtičem in vsaj dvema
vtičnicama, s katero se v električno omrežje
priklopi več naprav hkrati
‣ podaljšek z razdelilnikom
‣ Ugotovil je, da ima kupljeni razdelilnik čudno
razporejene vtičnice.

razlogovala razlogovalo

iz prava sklepati, izvajati določene zaključke na

IMENOVALNIK:

podlagi danih, poznanih dejstev
‣ sodišče razloguje
‣ pravilno, zmotno razlogovati
‣ Navedene zakonske določbe ni mogoče
interpretirati, niti pravilno uporabiti na način, kot to
razloguje pritožba.
reálsocialístični [reálsocijalístični] pridevnik (ȃ-í)
OBLIKE

moški spol
ednina

realsocialistični
realsocialističnega
DAJALNIK: realsocialističnemu
TOŽILNIK: realsocialistični
TOŽILNIK (živo): realsocialističnega
MESTNIK: pri realsocialističnem
ORODNIK: z realsocialističnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

razlogovánje [razlogovánje] samostalnik srednjega
spola (ȃ)

dvojina

OBLIKE
ednina

realsocialistična
RODILNIK: realsocialističnih
DAJALNIK: realsocialističnima
TOŽILNIK: realsocialistična
MESTNIK: pri realsocialističnih
ORODNIK: z realsocialističnima
IMENOVALNIK:

razlogovanje
razlogovanja
DAJALNIK: razlogovanju
TOŽILNIK: razlogovanje
MESTNIK: pri razlogovanju
ORODNIK: z razlogovanjem
1. iz prava sklepanje, izvajanje določenih zaključkov
na podlagi danih, poznanih dejstev
‣ pravno, pritožbeno razlogovanje
‣ razlogovanje sodišča prve stopnje
‣ Z nasprotnim razlogovanjem citiranih tožbenih
navedb in razlogov sodbe delovnega sodišča je
sodišče prve stopnje zagrešilo bistveno kršitev
določb postopka.
1a) sklepanje, izvajanje zaključkov o čem sploh
‣ Neprijetno me je presenetilo njegovo razlogovanje
o moji vedenjski nestrpnosti do šibkih, ki bi jih
moral braniti.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

realsocialistični
realsocialističnih
DAJALNIK: realsocialističnim
TOŽILNIK: realsocialistične
MESTNIK: pri realsocialističnih
ORODNIK: z realsocialističnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

realsocialistična
realsocialistične
DAJALNIK: realsocialistični
TOŽILNIK: realsocialistično
MESTNIK: pri realsocialistični
ORODNIK: z realsocialistično
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

razlogováti [razlogováti] nedovršni glagol (á)

dvojina

OBLIKE
ednina
PRVA: razlogujem
DRUGA: razloguješ
TRETJA: razloguje

realsocialistični
RODILNIK: realsocialističnih
DAJALNIK: realsocialističnima
TOŽILNIK: realsocialistični
MESTNIK: pri realsocialističnih
IMENOVALNIK:
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ORODNIK:

z realsocialističnima

1. socializem, komunizem in z njima povezana
propaganda, kultura, zlasti v nekdanji Jugoslaviji
‣ obstanek, padec, zlom realsocializma
‣ čas, obdobje realsocializma
2. literarna smer, zlasti sovjetska, ki s
prikazovanjem že obstoječega socializma,
komunizma kot idealnega družbenega reda skuša
krepiti njuno moč, ugled
‣ avtorji, kultura v realsocializmu

množina

realsocialistične
realsocialističnih
DAJALNIK: realsocialističnim
TOŽILNIK: realsocialistične
MESTNIK: pri realsocialističnih
ORODNIK: z realsocialističnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

realsocialistično
RODILNIK: realsocialističnega
DAJALNIK: realsocialističnemu
TOŽILNIK: realsocialistično
MESTNIK: pri realsocialističnem
ORODNIK: z realsocialističnim
IMENOVALNIK:

refinancírati [refinancírati] nedovršni in dovršni glagol
(ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: refinanciram
DRUGA: refinanciraš
TRETJA: refinancira
dvojina
PRVA: refinancirava
DRUGA: refinancirata
TRETJA: refinancirata
množina
PRVA: refinanciramo
DRUGA: refinancirate
TRETJA: refinancirajo
DELEŽNIK NA -L: refinanciral

dvojina

realsocialistični
realsocialističnih
DAJALNIK: realsocialističnima
TOŽILNIK: realsocialistični
MESTNIK: pri realsocialističnih
ORODNIK: z realsocialističnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

realsocialistična
realsocialističnih
DAJALNIK: realsocialističnim
TOŽILNIK: realsocialistična
MESTNIK: pri realsocialističnih
ORODNIK: z realsocialističnimi
1. ki je v zvezi s socializmom, komunizmom in z
njima povezano propagando, kulturo, zlasti v
nekdanji Jugoslaviji
‣ realsocialistični čas
‣ realsocialistična miselnost
1a) ki temelji na socializmu, komunizmu in z njima
povezani propagandi, kulturi
‣ realsocialistični režim, sistem
‣ realsocialistična država
2. ki je v zvezi z literarno smerjo, zlasti sovjetsko, ki
s prikazovanjem že obstoječega socializma in
komunizma kot idealnega družbenega reda skuša
krepiti njuno moč, ugled
‣ realsocialistična umetnost
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

refinancirala

refinanciralo
iz ekonomije zagotavljati nova, dodatna finančna

sredstva, zlasti za poplačilo česa
‣ refinancirati svoje dolgove
‣ refinancirati kredit, posojilo
regátnik [regátnik] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina

regatnik
RODILNIK: regatnika
DAJALNIK: regatniku
TOŽILNIK: regatnik
MESTNIK: pri regatniku
ORODNIK: z regatnikom
IMENOVALNIK:

dvojina

regatnika
RODILNIK: regatnikov
DAJALNIK: regatnikoma
TOŽILNIK: regatnika
MESTNIK: pri regatnikih
ORODNIK: z regatnikoma
IMENOVALNIK:

reálsocialízem [reálsocijalízəm] samostalnik moškega
spola (ȃ-í)
OBLIKE
ednina

množina

regatniki
regatnikov
DAJALNIK: regatnikom
TOŽILNIK: regatnike
MESTNIK: pri regatnikih
ORODNIK: z regatniki

realsocializem
realsocializma
DAJALNIK: realsocializmu
TOŽILNIK: realsocializem
MESTNIK: pri realsocializmu
ORODNIK: z realsocializmom

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:
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z replikami
kar je narejeno čemu tako podobno, da vzbuja vtis
pravega, originalnega; kopija
‣ miniaturna, natančna replika letala
‣ izdelava replik

iz navtike jadrnica, namenjena zlasti za regate

ORODNIK:

‣ hiter, manjši regatnik
‣ oceanski regatnik
rekuperácija [rekuperácija] samostalnik ženskega
spola (á)

replikácija [replikácija] samostalnik ženskega spola
(á)

OBLIKE
ednina

rekuperacija
rekuperacije
DAJALNIK: rekuperaciji
TOŽILNIK: rekuperacijo
MESTNIK: pri rekuperaciji
ORODNIK: z rekuperacijo
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

RODILNIK:

replikacija
replikacije
DAJALNIK: replikaciji
TOŽILNIK: replikacijo
MESTNIK: pri replikaciji
ORODNIK: z replikacijo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

rekuperaciji
RODILNIK: rekuperacij
DAJALNIK: rekuperacijama
TOŽILNIK: rekuperaciji
MESTNIK: pri rekuperacijah
ORODNIK: z rekuperacijama
IMENOVALNIK:

dvojina

replikaciji
RODILNIK: replikacij
DAJALNIK: replikacijama
TOŽILNIK: replikaciji
MESTNIK: pri replikacijah
ORODNIK: z replikacijama
IMENOVALNIK:

množina

rekuperacije
rekuperacij
DAJALNIK: rekuperacijam
TOŽILNIK: rekuperacije
MESTNIK: pri rekuperacijah
ORODNIK: z rekuperacijami
ponovna uporaba, zlasti energije
‣ učinkovita rekuperacija
‣ rekuperacija zraka
‣ Osnova ogrevanja pasivnih hiš je kontrolirano
prezračevanje z rekuperacijo toplote.

replikacije
replikacij
DAJALNIK: replikacijam
TOŽILNIK: replikacije
MESTNIK: pri replikacijah
ORODNIK: z replikacijami
ustvarjanje kopij, podvajanje
‣ replikacija podatkov
‣ replikacija virusov

replíkaSSKJ2 [replíka] samostalnik ženskega spola (ȋ)

repozitórij [repozitórij] samostalnik moškega spola ()

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

replika
replike
DAJALNIK: repliki
TOŽILNIK: repliko
MESTNIK: pri repliki
ORODNIK: z repliko

repozitorij
repozitorija
DAJALNIK: repozitoriju
TOŽILNIK: repozitorij
MESTNIK: pri repozitoriju
ORODNIK: z repozitorijem

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

dvojina

dvojina

repliki
RODILNIK: replik
DAJALNIK: replikama
TOŽILNIK: repliki
MESTNIK: pri replikah
ORODNIK: z replikama

repozitorija
RODILNIK: repozitorijev
DAJALNIK: repozitorijema
TOŽILNIK: repozitorija
MESTNIK: pri repozitorijih
ORODNIK: z repozitorijema

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

množina

množina

replike
RODILNIK: replik
DAJALNIK: replikam
TOŽILNIK: replike
MESTNIK: pri replikah

repozitoriji
repozitorijev
DAJALNIK: repozitorijem
TOŽILNIK: repozitorije
MESTNIK: pri repozitorijih

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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z repozitoriji
prostor na strežniku za shranjevanje in dostopanje
do datotek
‣ dostop do repozitorija
‣ Nadzorni organi v Evropski uniji bodo imeli
dostop do repozitorijev sklenjenih poslov.
‣ V okviru projekta bodo raziskovalcem in
ustanovam na voljo potrebne informacije in pomoč
pri shranjevanju objav v ustrezne repozitorije.

pri rezervacijskih
ORODNIK: z rezervacijskimi

ORODNIK:

MESTNIK:

srednji spol
ednina

rezervacijsko
rezervacijskega
DAJALNIK: rezervacijskemu
TOŽILNIK: rezervacijsko
MESTNIK: pri rezervacijskem
ORODNIK: z rezervacijskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

rezervacíjski [rezervacíjski], [rezervácijski]
pridevnik (ȋ; á)

dvojina

rezervacijski
rezervacijskih
DAJALNIK: rezervacijskima
TOŽILNIK: rezervacijski
MESTNIK: pri rezervacijskih
ORODNIK: z rezervacijskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

rezervacijski
rezervacijskega
DAJALNIK: rezervacijskemu
TOŽILNIK: rezervacijski
TOŽILNIK (živo): rezervacijskega
MESTNIK: pri rezervacijskem
ORODNIK: z rezervacijskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

rezervacijska
rezervacijskih
DAJALNIK: rezervacijskim
TOŽILNIK: rezervacijska
MESTNIK: pri rezervacijskih
ORODNIK: z rezervacijskimi
1. ki je v zvezi z rezervacijo
‣ rezervacijski postopki, stroški
‣ rezervacijska pogodba, pristojbina
1a) ki je namenjen za sprejemanje, izvajanje
rezervacij
‣ rezervacijski center, portal, sistem
‣ rezervacijska mreža, služba
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

rezervacijska
RODILNIK: rezervacijskih
DAJALNIK: rezervacijskima
TOŽILNIK: rezervacijska
MESTNIK: pri rezervacijskih
ORODNIK: z rezervacijskima
IMENOVALNIK:

množina

rezervacijski
rezervacijskih
DAJALNIK: rezervacijskim
TOŽILNIK: rezervacijske
MESTNIK: pri rezervacijskih
ORODNIK: z rezervacijskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

rezínica [rezínica] samostalnik ženskega spola (í)
OBLIKE
ednina

rezinica
rezinice
DAJALNIK: rezinici
TOŽILNIK: rezinico
MESTNIK: pri rezinici
ORODNIK: z rezinico
IMENOVALNIK:

ženski spol

RODILNIK:

ednina

rezervacijska
rezervacijske
DAJALNIK: rezervacijski
TOŽILNIK: rezervacijsko
MESTNIK: pri rezervacijski
ORODNIK: z rezervacijsko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

rezinici
rezinic
DAJALNIK: rezinicama
TOŽILNIK: rezinici
MESTNIK: pri rezinicah
ORODNIK: z rezinicama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

rezervacijski
RODILNIK: rezervacijskih
DAJALNIK: rezervacijskima
TOŽILNIK: rezervacijski
MESTNIK: pri rezervacijskih
ORODNIK: z rezervacijskima
IMENOVALNIK:

množina

rezinice
rezinic
DAJALNIK: rezinicam
TOŽILNIK: rezinice
MESTNIK: pri rezinicah
ORODNIK: z rezinicami
manjša, tanjša rezina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

rezervacijske
rezervacijskih
DAJALNIK: rezervacijskim
TOŽILNIK: rezervacijske
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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‣ narezati na tanke rezinice
‣ rezinice limone, pršuta, sira

rikota
RODILNIK: rikote
DAJALNIK: rikoti
TOŽILNIK: rikoto
MESTNIK: pri rikoti
ORODNIK: z rikoto
IMENOVALNIK:

ríbstol rípstol [rípstol] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

ribstol
ribstola
DAJALNIK: ribstolu
TOŽILNIK: ribstol
MESTNIK: pri ribstolu
ORODNIK: z ribstolom
IMENOVALNIK:

dvojina

rikoti
RODILNIK: rikot
DAJALNIK: rikotama
TOŽILNIK: rikoti
MESTNIK: pri rikotah
ORODNIK: z rikotama

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

dvojina

ribstola
RODILNIK: ribstolov
DAJALNIK: ribstoloma
TOŽILNIK: ribstola
MESTNIK: pri ribstolih
ORODNIK: z ribstoloma
IMENOVALNIK:

množina

rikote
rikot
DAJALNIK: rikotam
TOŽILNIK: rikote
MESTNIK: pri rikotah
ORODNIK: z rikotami
skuti podoben sir iz sirotke zlasti ovčjega ali
bivoljega mleka, po izvoru iz Italije
‣ žlica rikote
‣ torta z rikoto
‣ Paradižnik na debelo sesekljajte in ga zmešajte z
rikoto.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

ribstoli
ribstolov
DAJALNIK: ribstolom
TOŽILNIK: ribstole
MESTNIK: pri ribstolih
ORODNIK: z ribstoli
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ednina

ripstol
ripstola
DAJALNIK: ripstolu
TOŽILNIK: ripstol
MESTNIK: pri ripstolu
ORODNIK: z ripstolom

ríkverc [ríkverc] prislov (ȋ)
pogovorno v nasprotno smer glede na prvotno
gibanje; vzvratno
‣ hoditi, peljati, porivati rikverc

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

SBZ-SKLOP
v rikverc pogovorno

dvojina

ripstola
ripstolov
DAJALNIK: ripstoloma
TOŽILNIK: ripstola
MESTNIK: pri ripstolih
ORODNIK: z ripstoloma

v nasprotno smer glede na prvotno gibanje

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

rumenoplavúti [rumenoplavúti] pridevnik (ȗ)
OBLIKE

moški spol
ednina

rumenoplavuti
rumenoplavutega
DAJALNIK: rumenoplavutemu
TOŽILNIK: rumenoplavuti
TOŽILNIK (živo): rumenoplavutega
MESTNIK: pri rumenoplavutem
ORODNIK: z rumenoplavutim
IMENOVALNIK:

množina

ripstoli
RODILNIK: ripstolov
DAJALNIK: ripstolom
TOŽILNIK: ripstole
MESTNIK: pri ripstolih
ORODNIK: z ripstoli
pogovorno široki lestvi podobno telovadno orodje iz
dveh vzporednih navpičnih drogov z vodoravnimi
prečkami; letvenik
‣ dvig nog na ribstolu
‣ Ogrevali so se na ribstolih.

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

dvojina

rumenoplavuta
rumenoplavutih
DAJALNIK: rumenoplavutima
TOŽILNIK: rumenoplavuta
MESTNIK: pri rumenoplavutih
ORODNIK: z rumenoplavutima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

rikóta [rikóta] samostalnik ženskega spola ()

množina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:
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rumenoplavuti

rumenoplavutih
DAJALNIK: rumenoplavutim
TOŽILNIK: rumenoplavute
MESTNIK: pri rumenoplavutih
ORODNIK: z rumenoplavutimi

‣ pločevinke z rumenoplavutim tunom
‣ Skozi jato je kot puščica švignil šilonosi
rumenoplavuti tun.

RODILNIK:

rúzak rúkzak [rúzak], [rúgzak] samostalnik moškega
spola (ȗ)

ženski spol
ednina

OBLIKE
ednina

rumenoplavuta
RODILNIK: rumenoplavute
DAJALNIK: rumenoplavuti
TOŽILNIK: rumenoplavuto
MESTNIK: pri rumenoplavuti
ORODNIK: z rumenoplavuto
IMENOVALNIK:

ruzak
ruzaka
DAJALNIK: ruzaku
TOŽILNIK: ruzak
MESTNIK: pri ruzaku
ORODNIK: z ruzakom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

rumenoplavuti
rumenoplavutih
DAJALNIK: rumenoplavutima
TOŽILNIK: rumenoplavuti
MESTNIK: pri rumenoplavutih
ORODNIK: z rumenoplavutima
IMENOVALNIK:

dvojina

ruzaka
ruzakov
DAJALNIK: ruzakoma
TOŽILNIK: ruzaka
MESTNIK: pri ruzakih
ORODNIK: z ruzakoma

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

rumenoplavute
rumenoplavutih
DAJALNIK: rumenoplavutim
TOŽILNIK: rumenoplavute
MESTNIK: pri rumenoplavutih
ORODNIK: z rumenoplavutimi
IMENOVALNIK:

množina

ruzaki
RODILNIK: ruzakov
DAJALNIK: ruzakom
TOŽILNIK: ruzake
MESTNIK: pri ruzakih
ORODNIK: z ruzaki

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

ednina

rumenoplavuto
rumenoplavutega
DAJALNIK: rumenoplavutemu
TOŽILNIK: rumenoplavuto
MESTNIK: pri rumenoplavutem
ORODNIK: z rumenoplavutim

rukzak
rukzaka
DAJALNIK: rukzaku
TOŽILNIK: rukzak
MESTNIK: pri rukzaku
ORODNIK: z rukzakom

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

dvojina

dvojina

rumenoplavuti
rumenoplavutih
DAJALNIK: rumenoplavutima
TOŽILNIK: rumenoplavuti
MESTNIK: pri rumenoplavutih
ORODNIK: z rumenoplavutima

rukzaka
rukzakov
DAJALNIK: rukzakoma
TOŽILNIK: rukzaka
MESTNIK: pri rukzakih
ORODNIK: z rukzakoma

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

množina

množina

rumenoplavuta
RODILNIK: rumenoplavutih
DAJALNIK: rumenoplavutim
TOŽILNIK: rumenoplavuta
MESTNIK: pri rumenoplavutih
ORODNIK: z rumenoplavutimi

rukzaki
rukzakov
DAJALNIK: rukzakom
TOŽILNIK: rukzake
MESTNIK: pri rukzakih
ORODNIK: z rukzaki
pogovorno torbi podobna priprava z naramnicami za
prenašanje na hrbtu; nahrbtnik
‣ poln ruzak
‣ malica, pijača iz ruzaka

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

SBZ-SKLOP
rumenoplavuti tun iz zoologije

velika morska riba z osmimi majhnimi
rumenkastimi plavutmi med dolgima srpastima
plavutma in repno plavutjo, modrim hrbtom in
rumeno progo vzdolž telesa; Thunnus albacares

sedemindvajsetérica [sẹdəmindvajsetérica]
samostalnik ženskega spola ()
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OBLIKE
ednina

sedemindvajseterica
sedemindvajseterice
DAJALNIK: sedemindvajseterici
TOŽILNIK: sedemindvajseterico
MESTNIK: pri sedemindvajseterici
ORODNIK: s sedemindvajseterico

<uporabniki >
</uporabniki>sêlfi selfie [sêlfi] samostalnik moškega
spola (ȇ)

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE
ednina

selfi
RODILNIK: selfija
DAJALNIK: selfiju
TOŽILNIK: selfi
TOŽILNIK (živo): selfija
MESTNIK: pri selfiju
ORODNIK: s selfijem
IMENOVALNIK:

dvojina

sedemindvajseterici
sedemindvajseteric
DAJALNIK: sedemindvajsetericama
TOŽILNIK: sedemindvajseterici
MESTNIK: pri sedemindvajsetericah
ORODNIK: s sedemindvajsetericama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

selfija
selfijev
DAJALNIK: selfijema
TOŽILNIK: selfija
MESTNIK: pri selfijih
ORODNIK: s selfijema

množina

IMENOVALNIK:

sedemindvajseterice
RODILNIK: sedemindvajseteric
DAJALNIK: sedemindvajsetericam
TOŽILNIK: sedemindvajseterice
MESTNIK: pri sedemindvajsetericah
ORODNIK: s sedemindvajsetericami
Evropska unija v času, ko je štela sedemindvajset
držav članic
‣ države, ministri, voditelji sedemindvajseterice
‣ predsedovanje sedemindvajseterici
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

množina

selfiji
RODILNIK: selfijev
DAJALNIK: selfijem
TOŽILNIK: selfije
MESTNIK: pri selfijih
ORODNIK: s selfiji
IMENOVALNIK:

sekstíl [sekstíl] samostalnik moškega spola (ȋ)

ednina

OBLIKE
ednina

selfie
selfieja
DAJALNIK: selfieju
TOŽILNIK: selfie
TOŽILNIK (živo): selfieja
MESTNIK: pri selfieju
ORODNIK: s selfiejem
IMENOVALNIK:

sekstil
sekstila
DAJALNIK: sekstilu
TOŽILNIK: sekstil
MESTNIK: pri sekstilu
ORODNIK: s sekstilom

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

dvojina

selfieja
selfiejev
DAJALNIK: selfiejema
TOŽILNIK: selfieja
MESTNIK: pri selfiejih
ORODNIK: s selfiejema

sekstila
RODILNIK: sekstilov
DAJALNIK: sekstiloma
TOŽILNIK: sekstila
MESTNIK: pri sekstilih
ORODNIK: s sekstiloma

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

množina

množina

selfieji
RODILNIK: selfiejev
DAJALNIK: selfiejem
TOŽILNIK: selfieje
MESTNIK: pri selfiejih
ORODNIK: s selfieji
fotografija samega sebe, navadno narejena s
prenosnim telefonom, zlasti za objavo na spletu
‣ posneti zvezdniški selfi
‣ objava selfija

sekstili
RODILNIK: sekstilov
DAJALNIK: sekstilom
TOŽILNIK: sekstile
MESTNIK: pri sekstilih
ORODNIK: s sekstili
iz astrologije lega dveh nebesnih teles, pri kateri je
kot med njima 60°
‣ Luna bo v prijetnem, ugodnem sekstilu z
Jupitrom.
‣ Sonce v dvojčkih tvori sekstil z Marsom v ovnu
ter s Saturnom v levu.

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
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<uporabniki >
</uporabniki>selfness [sêlfnes] samostalnik moškega
spola (ȇ)

‣ servisirati obresti, obveznice
‣ servisirati posojilo
‣ Ves čas sanacije je banka servisirala
gospodarstvo, med drugim tudi številna podjetja, ki
so zašla v težave.
2. zagotavljati komu storitve, oskrbo
‣ servisirati kupce
‣ Javni sektor servisira potrebe državljank in
državljanov.

OBLIKE
ednina

selfness
selfnessa
DAJALNIK: selfnessu
TOŽILNIK: selfness
MESTNIK: pri selfnessu
ORODNIK: s selfnessom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

sévernojadránski [sévernojadránski] pridevnik (-ȃ)

dvojina

OBLIKE

selfnessa
RODILNIK: selfnessov
DAJALNIK: selfnessoma
TOŽILNIK: selfnessa
MESTNIK: pri selfnessih
ORODNIK: s selfnessoma
IMENOVALNIK:

moški spol
ednina

severnojadranski
severnojadranskega
DAJALNIK: severnojadranskemu
TOŽILNIK: severnojadranski
TOŽILNIK (živo): severnojadranskega
MESTNIK: pri severnojadranskem
ORODNIK: s severnojadranskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

selfnessi
RODILNIK: selfnessov
DAJALNIK: selfnessom
TOŽILNIK: selfnesse
MESTNIK: pri selfnessih
ORODNIK: s selfnessi
1. dejavnost, ki s ponudbo različnih sprostitvenih,
meditativnih tehnik človeku omogoča, da se
poglobi vase, spremeni svoje vedenje, se umiri
‣ selfness kot dejavno spreminjanje in oblikovanje
boljšega odnosa do sebe
‣ savna, velnes in selfness
1a) kot pridevnik ki je namenjen za izvajanje
dejavnosti s ponudbo takih tehnik ali na katerem
izvajanje dejavnosti s ponudbo takih tehnik temelji
‣ selfness program
‣ selfness filozofija
IMENOVALNIK:

dvojina

severnojadranska
severnojadranskih
DAJALNIK: severnojadranskima
TOŽILNIK: severnojadranska
MESTNIK: pri severnojadranskih
ORODNIK: s severnojadranskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

severnojadranski
severnojadranskih
DAJALNIK: severnojadranskim
TOŽILNIK: severnojadranske
MESTNIK: pri severnojadranskih
ORODNIK: s severnojadranskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

severnojadranska
RODILNIK: severnojadranske
DAJALNIK: severnojadranski
TOŽILNIK: severnojadransko
MESTNIK: pri severnojadranski
ORODNIK: s severnojadransko
IMENOVALNIK:

servisíratiSSKJ2 [servisírati] nedovršni in dovršni glagol
(ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: servisiram
DRUGA: servisiraš
TRETJA: servisira
dvojina
PRVA: servisirava
DRUGA: servisirata
TRETJA: servisirata
množina
PRVA: servisiramo
DRUGA: servisirate
TRETJA: servisirajo
DELEŽNIK NA -L: servisiral

dvojina

severnojadranski
severnojadranskih
DAJALNIK: severnojadranskima
TOŽILNIK: severnojadranski
MESTNIK: pri severnojadranskih
ORODNIK: s severnojadranskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

severnojadranske
severnojadranskih
DAJALNIK: severnojadranskim
TOŽILNIK: severnojadranske
MESTNIK: pri severnojadranskih
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

servisirala servisiralo
1. zagotavljati sredstva, zlasti za delovanje česa,
odplačevanje dolga
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ORODNIK:

s severnojadranskimi

s skeni
pogovorno elektronska kopija, narejena z optičnim
bralnikom; skenogram
‣ sken iz kataloga, prospekta
‣ Predstavljena je bila zgodovina raziskav, obstoječa
dela in rekonstrukcije ter tridimenzionalni sken
ostalin.
ORODNIK:

srednji spol
ednina

severnojadransko
RODILNIK: severnojadranskega
DAJALNIK: severnojadranskemu
TOŽILNIK: severnojadransko
MESTNIK: pri severnojadranskem
ORODNIK: s severnojadranskim
IMENOVALNIK:

skenográm [skenográm] samostalnik moškega spola
(ȃ)

dvojina

severnojadranski
RODILNIK: severnojadranskih
DAJALNIK: severnojadranskima
TOŽILNIK: severnojadranski
MESTNIK: pri severnojadranskih
ORODNIK: s severnojadranskima
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

skenogram
skenograma
DAJALNIK: skenogramu
TOŽILNIK: skenogram
MESTNIK: pri skenogramu
ORODNIK: s skenogramom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

severnojadranska
severnojadranskih
DAJALNIK: severnojadranskim
TOŽILNIK: severnojadranska
MESTNIK: pri severnojadranskih
ORODNIK: s severnojadranskimi
1. ki je na ali ob severnem Jadranu
‣ severnojadranski otoki
‣ severnojadransko pristanišče
1a) ki se pojavlja na, ob severnem Jadranu, je
značilen za severni Jadran
‣ severnojadranski kras
‣ porcija severnojadranskih sardelic
1b) ki obsega severni Jadran
‣ severnojadranski bazen, prostor
‣ severnojadransko območje
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

skenograma
skenogramov
DAJALNIK: skenogramoma
TOŽILNIK: skenograma
MESTNIK: pri skenogramih
ORODNIK: s skenogramoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

skenogrami
RODILNIK: skenogramov
DAJALNIK: skenogramom
TOŽILNIK: skenograme
MESTNIK: pri skenogramih
ORODNIK: s skenogrami
elektronska kopija, narejena z optičnim bralnikom;
sken
‣ Izdelali so skenograme letalskih posnetkov.
‣ Uporabniki pošljejo sporočilo s pripetimi
skenogrami, program pa rezultate prepoznavanja
vrne v pošiljateljev poštni predal.
IMENOVALNIK:

skên [skên] samostalnik moškega spola (ȇ)
OBLIKE
ednina

sken
skena
DAJALNIK: skenu
TOŽILNIK: sken
MESTNIK: pri skenu
ORODNIK: s skenom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

<uporabniki >
</uporabniki>skike [skájk] samostalnik moškega spola
(ȃ)
OBLIKE
ednina

dvojina

skena
skenov
DAJALNIK: skenoma
TOŽILNIK: skena
MESTNIK: pri skenih
ORODNIK: s skenoma
IMENOVALNIK:

skike
skika
DAJALNIK: skiku
TOŽILNIK: skike
MESTNIK: pri skiku
ORODNIK: s skikom
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

množina

skeni
skenov
DAJALNIK: skenom
TOŽILNIK: skene
MESTNIK: pri skenih

dvojina

IMENOVALNIK:

skika
skikov
DAJALNIK: skikoma
TOŽILNIK: skika
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:
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pri skikih
ORODNIK: s skikoma

sledilca
RODILNIK: sledilcev
DAJALNIK: sledilcema
TOŽILNIK: sledilca
MESTNIK: pri sledilcih
ORODNIK: s sledilcema

MESTNIK:

IMENOVALNIK:

množina

skiki
RODILNIK: skikov
DAJALNIK: skikom
TOŽILNIK: skike
MESTNIK: pri skikih
ORODNIK: s skiki
1. rolerju podobna podolgovata priprava z večjimi
kolesi, ki se pritrdi na obuvalo
‣ kupiti skike
‣ obuti skike
1a) šport, pri katerem se s takimi pripravami in
palicami za poganjanje vozi po različnih podlagah
‣ trener skika
‣ rolke za skike
IMENOVALNIK:

množina

sledilci
RODILNIK: sledilcev
DAJALNIK: sledilcem
TOŽILNIK: sledilce
MESTNIK: pri sledilcih
ORODNIK: s sledilci
1. kdor se ravna po določenih nazorih, prepričanjih,
smernicah
‣ predan, slep, zvest sledilec
‣ Ni bil predan sledilec trendov, temveč jih je
narekoval.
1a) kdor le posnema, prevzema tuje ideje, vzorce in
zato nima vodilne vloge
‣ Ostajajo v vlogi sledilcev in nimajo možnosti
usmerjanja tržnih dogajanj.
2. kdor redno spremlja objave drugega uporabnika
na družbenih omrežjih
‣ sledilci na socialnih omrežjih
‣ Na Twitterju ima več kot dva milijona sledilcev in
tvita vsaj enkrat na dan.
IMENOVALNIK:

SBZ-SKLOP
skike rolka

rolerju podobna podolgovata priprava z večjimi
kolesi, ki se pritrdi na obuvalo
skúrcati [skúrcati] dovršni glagol (ȗ)
OBLIKE
ednina
PRVA: skurcam
DRUGA: skurcaš
TRETJA: skurca
dvojina
PRVA: skurcava
DRUGA: skurcata
TRETJA: skurcata
množina
PRVA: skurcamo
DRUGA: skurcate
TRETJA: skurcajo
DELEŽNIK NA -L: skurcal

sòfinancêrski [sòfinancêrski] pridevnik (ȍ-ȇ)
OBLIKE

moški spol
ednina

sofinancerski
sofinancerskega
DAJALNIK: sofinancerskemu
TOŽILNIK: sofinancerski
TOŽILNIK (živo): sofinancerskega
MESTNIK: pri sofinancerskem
ORODNIK: s sofinancerskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

skurcala skurcalo
1. vulgarno glasno izraziti ostro kritiko, ošteti koga
‣ Skurcala me je po dolgem in počez.
1a) vulgarno izraziti kritiko koga ali česa sploh
‣ Kot bi bili najboljši kolegi, si pokažemo skice in
napredek in potem skurcamo drug drugega.
‣ Skurcati bi se dalo še kako malenkost in pohvaliti
kombinirano reševanje miselnih orehov.

dvojina

sofinancerska
sofinancerskih
DAJALNIK: sofinancerskima
TOŽILNIK: sofinancerska
MESTNIK: pri sofinancerskih
ORODNIK: s sofinancerskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

sledílecSSKJ2 [sledíləc] samostalnik moškega spola (ȋ)

množina

OBLIKE
ednina

sofinancerski
RODILNIK: sofinancerskih
DAJALNIK: sofinancerskim
TOŽILNIK: sofinancerske
MESTNIK: pri sofinancerskih
ORODNIK: s sofinancerskimi
IMENOVALNIK:

sledilec
sledilca
DAJALNIK: sledilcu
TOŽILNIK: sledilca
MESTNIK: pri sledilcu
ORODNIK: s sledilcem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

dvojina
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sofinancerska
RODILNIK: sofinancerske
DAJALNIK: sofinancerski
TOŽILNIK: sofinancersko
MESTNIK: pri sofinancerski
ORODNIK: s sofinancersko
IMENOVALNIK:

soglasodajálec [soglasodajáləc] samostalnik moškega
spola (ȃ)
OBLIKE
ednina

soglasodajalec
soglasodajalca
DAJALNIK: soglasodajalcu
TOŽILNIK: soglasodajalca
MESTNIK: pri soglasodajalcu
ORODNIK: s soglasodajalcem
IMENOVALNIK:

dvojina

RODILNIK:

sofinancerski
RODILNIK: sofinancerskih
DAJALNIK: sofinancerskima
TOŽILNIK: sofinancerski
MESTNIK: pri sofinancerskih
ORODNIK: s sofinancerskima
IMENOVALNIK:

dvojina

soglasodajalca
soglasodajalcev
DAJALNIK: soglasodajalcema
TOŽILNIK: soglasodajalca
MESTNIK: pri soglasodajalcih
ORODNIK: s soglasodajalcema
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

sofinancerske
sofinancerskih
DAJALNIK: sofinancerskim
TOŽILNIK: sofinancerske
MESTNIK: pri sofinancerskih
ORODNIK: s sofinancerskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

soglasodajalci
RODILNIK: soglasodajalcev
DAJALNIK: soglasodajalcem
TOŽILNIK: soglasodajalce
MESTNIK: pri soglasodajalcih
ORODNIK: s soglasodajalci
kdor (lahko) daje soglasje, zlasti za gradnjo
‣ pogoji, smernice, zahteve soglasodajalcev
‣ soglasje vseh obveznih, pristojnih soglasodajalcev
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

sofinancersko
RODILNIK: sofinancerskega
DAJALNIK: sofinancerskemu
TOŽILNIK: sofinancersko
MESTNIK: pri sofinancerskem
ORODNIK: s sofinancerskim
IMENOVALNIK:

dvojina

sofinancerski
sofinancerskih
DAJALNIK: sofinancerskima
TOŽILNIK: sofinancerski
MESTNIK: pri sofinancerskih
ORODNIK: s sofinancerskima
IMENOVALNIK:

sòlást [sòlást] samostalnik ženskega spola (ȍ-ȃ)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina

solast
solasti
DAJALNIK: solasti
TOŽILNIK: solast
MESTNIK: pri solasti
ORODNIK: s solastjo
last, ki se s kom deli
‣ solast dolžnikov
‣ nepremičnine, podjetja v solasti
‣ Sodišče je vzelo v najem del parkirišča, ki je v
solasti občine.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

sofinancerska
sofinancerskih
DAJALNIK: sofinancerskim
TOŽILNIK: sofinancerska
MESTNIK: pri sofinancerskih
ORODNIK: s sofinancerskimi
1. ki je v zvezi s sofinancerji
‣ sofinancerski projekt
‣ sofinancerske naloge, obveznosti
1a) ki je, nastaja, se oblikuje med sofinancerji
‣ sofinancerski sporazum
‣ sofinancerska pogodba
1b) ki ga prispevajo sofinancerji
‣ sofinancerski delež
‣ sofinancerski vložek
2. ki je namenjen za sofinanciranje
‣ sofinancerski denar
‣ Na javnem razpisu je bilo mogoče pridobiti
sofinancerska sredstva v višini največ 85 odstotkov
celotnih upravičenih stroškov naložbe.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

sòproizvódnja [sòproizvódnja] samostalnik ženskega
spola (ȍ-)
OBLIKE
ednina

soproizvodnja
RODILNIK: soproizvodnje
DAJALNIK: soproizvodnji
TOŽILNIK: soproizvodnjo
MESTNIK: pri soproizvodnji
ORODNIK: s soproizvodnjo
IMENOVALNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:
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soproizvodnji

soproizvodenj
DAJALNIK: soproizvodnjama
TOŽILNIK: soproizvodnji
MESTNIK: pri soproizvodnjah
ORODNIK: s soproizvodnjama

sprehajalce
MESTNIK: pri sprehajalcih
ORODNIK: s sprehajalci
kdor vodi žival, navadno psa, na sprehod
‣ sprehajalci psov
‣ sprehajalci z lopatkami za iztrebke

RODILNIK:

TOŽILNIK:

množina

soproizvodnje
soproizvodenj
DAJALNIK: soproizvodnjam
TOŽILNIK: soproizvodnje
MESTNIK: pri soproizvodnjah
ORODNIK: s soproizvodnjami
proizvodnja, zlasti elektrike, toplote, ki poteka
istočasno, hkrati z delovanjem, obratovanjem česa
‣ soproizvodnja elektrike, toplote
‣ naprava, sistem za soproizvodnjo
IMENOVALNIK:

sprehajálkaSSKJ2 [sprehajáka] samostalnik ženskega
spola (ȃ)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina

sprehajalka
sprehajalke
DAJALNIK: sprehajalki
TOŽILNIK: sprehajalko
MESTNIK: pri sprehajalki
ORODNIK: s sprehajalko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

spôlskost [spôlskost] samostalnik ženskega spola (ȏ)

dvojina

sprehajalki
RODILNIK: sprehajalk
DAJALNIK: sprehajalkama
TOŽILNIK: sprehajalki
MESTNIK: pri sprehajalkah
ORODNIK: s sprehajalkama
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

spolskost
RODILNIK: spolskosti
DAJALNIK: spolskosti
TOŽILNIK: spolskost
MESTNIK: pri spolskosti
ORODNIK: s spolskostjo
1. iz jezikoslovja kategorija slovničnega spola
‣ Spolskost izražajo oblikoslovna, besedotvorna in
skladenjska sredstva.
1a) iz jezikoslovja lastnost, značilnost česa, kar ima
slovnični spol
‣ Beseda je edninska, nima pa spolskosti kot
pridevniška beseda.
IMENOVALNIK:

množina

sprehajalke
sprehajalk
DAJALNIK: sprehajalkam
TOŽILNIK: sprehajalke
MESTNIK: pri sprehajalkah
ORODNIK: s sprehajalkami
1. ženska, ki vodi žival, navadno psa, na sprehod
‣ poklicne sprehajalke psov
2. iz zoologije riba z izbuljenimi očmi in valjastim
trupom, ki se lahko giblje tudi po suhem, zlasti med
mangrovami; Periophthalmodon
‣ riba sprehajalka
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

sprehajálecSSKJ2 [sprehajáləc] samostalnik moškega
spola (ȃ)
OBLIKE
ednina

sprehajalec
sprehajalca
DAJALNIK: sprehajalcu
TOŽILNIK: sprehajalca
MESTNIK: pri sprehajalcu
ORODNIK: s sprehajalcem

start up start-up startup [stárt áp] samostalnik moškega
spola (ȃ, ȃ)

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE
ednina

start up
RODILNIK: start upa
DAJALNIK: start upu
TOŽILNIK: start up
MESTNIK: pri start upu
ORODNIK: s start upom
IMENOVALNIK:

dvojina

sprehajalca
RODILNIK: sprehajalcev
DAJALNIK: sprehajalcema
TOŽILNIK: sprehajalca
MESTNIK: pri sprehajalcih
ORODNIK: s sprehajalcema
IMENOVALNIK:

dvojina

start upa
start upov
DAJALNIK: start upoma
TOŽILNIK: start upa
MESTNIK: pri start upih
ORODNIK: s start upoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

sprehajalci
sprehajalcev
DAJALNIK: sprehajalcem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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množina

start upi
start upov
DAJALNIK: start upom
TOŽILNIK: start upe
MESTNIK: pri start upih
ORODNIK: s start upi
IMENOVALNIK:

start up podjetje, start-up podjetje, startup podjetje

RODILNIK:

manjše novoustanovljeno podjetje, ki skuša uspeti
s prebojnostjo, inovativnostjo svojih idej, izdelkov;
start up, zagonsko podjetje
stêbelni [stêbəlni] pridevnik (ȇ)

ednina

OBLIKE

start-up
RODILNIK: start-upa
DAJALNIK: start-upu
TOŽILNIK: start-up
MESTNIK: pri start-upu
ORODNIK: s start-upom
IMENOVALNIK:

moški spol
ednina

stebelni
stebelnega
DAJALNIK: stebelnemu
TOŽILNIK: stebelni
TOŽILNIK (živo): stebelnega
MESTNIK: pri stebelnem
ORODNIK: s stebelnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

start-upa
start-upov
DAJALNIK: start-upoma
TOŽILNIK: start-upa
MESTNIK: pri start-upih
ORODNIK: s start-upoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

stebelna
stebelnih
DAJALNIK: stebelnima
TOŽILNIK: stebelna
MESTNIK: pri stebelnih
ORODNIK: s stebelnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

start-upi
RODILNIK: start-upov
DAJALNIK: start-upom
TOŽILNIK: start-upe
MESTNIK: pri start-upih
ORODNIK: s start-upi
IMENOVALNIK:

množina

stebelni
RODILNIK: stebelnih
DAJALNIK: stebelnim
TOŽILNIK: stebelne
MESTNIK: pri stebelnih
ORODNIK: s stebelnimi
IMENOVALNIK:

ednina

startup
startupa
DAJALNIK: startupu
TOŽILNIK: startup
MESTNIK: pri startupu
ORODNIK: s startupom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

stebelna
stebelne
DAJALNIK: stebelni
TOŽILNIK: stebelno
MESTNIK: pri stebelni
ORODNIK: s stebelno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

startupa
startupov
DAJALNIK: startupoma
TOŽILNIK: startupa
MESTNIK: pri startupih
ORODNIK: s startupoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

stebelni
RODILNIK: stebelnih
DAJALNIK: stebelnima
TOŽILNIK: stebelni
MESTNIK: pri stebelnih
ORODNIK: s stebelnima
IMENOVALNIK:

množina

start-upi
start-upov
DAJALNIK: start-upom
TOŽILNIK: start-upe
MESTNIK: pri start-upih
ORODNIK: s start-upi
manjše novoustanovljeno podjetje, ki skuša uspeti
s prebojnostjo, inovativnostjo svojih idej, izdelkov;
start up podjetje, zagonsko podjetje
‣ Visokotehnološkemu start upu je uspelo zbrati 25
milijonov dolarjev tveganega kapitala.
‣ Podjetje je bilo razglašeno za najboljši start-up
leta.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

stebelne
RODILNIK: stebelnih
DAJALNIK: stebelnim
TOŽILNIK: stebelne
MESTNIK: pri stebelnih
ORODNIK: s stebelnimi
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:
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stebelno

stebelnega
DAJALNIK: stebelnemu
TOŽILNIK: stebelno
MESTNIK: pri stebelnem
ORODNIK: s stebelnim

‣ Modne stopalke, narejene iz česanega bombaža,
nudijo toploto ter mehkobo za vsak dan.

RODILNIK:

streljáčina [streljáčina] samostalnik ženskega spola (ā)
OBLIKE
ednina

dvojina

stebelni
stebelnih
DAJALNIK: stebelnima
TOŽILNIK: stebelni
MESTNIK: pri stebelnih
ORODNIK: s stebelnima

streljačina
streljačine
DAJALNIK: streljačini
TOŽILNIK: streljačino
MESTNIK: pri streljačini
ORODNIK: s streljačino

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

množina

dvojina

stebelna
RODILNIK: stebelnih
DAJALNIK: stebelnim
TOŽILNIK: stebelna
MESTNIK: pri stebelnih
ORODNIK: s stebelnimi

streljačini
RODILNIK: streljačin
DAJALNIK: streljačinama
TOŽILNIK: streljačini
MESTNIK: pri streljačinah
ORODNIK: s streljačinama

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

množina

SBZ-SKLOP

streljačine
streljačin
DAJALNIK: streljačinam
TOŽILNIK: streljačine
MESTNIK: pri streljačinah
ORODNIK: s streljačinami
IMENOVALNIK:

stebelna zelena

RODILNIK:

kulturna rastlina s peteršilju podobnimi zelenimi
listi in odebeljeno korenino, ki po videzu spominja
na beluše; belušna zelena
‣ narezana, sesekljana stebelna zelena
‣ kos, rebro, vejica stebelne zelene
‣ Posebej skuhamo 10 dag stebelne zelene, kuhano
sesekljamo in jo dodamo krompirju.

zlasti v publicističnih besedilih s področja računalništva

računalniška igra, za katero je značilna akcija,
dinamično, vznemirljivo iskanje nasprotnika in
njegovo uničevanje, zlasti s strelnim orožjem
‣ akcijska, klasična streljačina
‣ prvoosebna, tretjeosebna streljačina
‣ Občasno požene kakšno igro na računalniku;
najraje nabija tridimenzionalne akcijske streljačine.

stopálkaSSKJ2 [stopálka] samostalnik ženskega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina

stopalka
stopalke
DAJALNIK: stopalki
TOŽILNIK: stopalko
MESTNIK: pri stopalki
ORODNIK: s stopalko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

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

sumarnik
RODILNIK: sumarnika
DAJALNIK: sumarniku
TOŽILNIK: sumarnik
MESTNIK: pri sumarniku
ORODNIK: s sumarnikom
IMENOVALNIK:

dvojina

stopalki
RODILNIK: stopalk
DAJALNIK: stopalkama
TOŽILNIK: stopalki
MESTNIK: pri stopalkah
ORODNIK: s stopalkama
IMENOVALNIK:

dvojina

sumarnika
sumarnikov
DAJALNIK: sumarnikoma
TOŽILNIK: sumarnika
MESTNIK: pri sumarnikih
ORODNIK: s sumarnikoma
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

stopalke
stopalk
DAJALNIK: stopalkam
TOŽILNIK: stopalke
MESTNIK: pri stopalkah
ORODNIK: s stopalkami
navadno v množini kratka nogavica, ki navadno
prekriva le spodnji del stopala
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

sumarniki
sumarnikov
DAJALNIK: sumarnikom
TOŽILNIK: sumarnike
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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pri sumarnikih
ORODNIK: s sumarniki
pregleden, zgoščen prikaz rezultatov ankete,
raziskave, navadno v grafikonih, tabelah
‣ obračun podatkov in izdelava sumarnikov
‣ Informacijski sistem zaenkrat ne omogoča niti
preprostega izračuna sumarnika za preteklo
obdobje.

surikati
MESTNIK: pri surikatah
ORODNIK: s surikatama

MESTNIK:

TOŽILNIK:

množina

surikate
surikat
DAJALNIK: surikatam
TOŽILNIK: surikate
MESTNIK: pri surikatah
ORODNIK: s surikatami
iz zoologije majhna afriška zver z vitkim progastim
trupom, koničastim gobcem in dolgim repom;
Suricata suricatta
‣ trop surikat
‣ Če surikata zagleda plenilca, z oglašanjem posvari
druge, potem pa še sama odhiti na varno v brlog.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

<uporabniki >
</uporabniki>súp [súp] samostalnik moškega spola
(ȗ)
OBLIKE
ednina

sup
supa
DAJALNIK: supu
TOŽILNIK: sup
MESTNIK: pri supu
ORODNIK: s supom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

svílniSSKJ2 [svílni] pridevnik (ȋ)
OBLIKE

moški spol
ednina

svilni
svilnega
DAJALNIK: svilnemu
TOŽILNIK: svilni
TOŽILNIK (živo): svilnega
MESTNIK: pri svilnem
ORODNIK: s svilnim

dvojina

IMENOVALNIK:

supa
RODILNIK: supov
DAJALNIK: supoma
TOŽILNIK: supa
MESTNIK: pri supih
ORODNIK: s supoma
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

množina

dvojina

supi
RODILNIK: supov
DAJALNIK: supom
TOŽILNIK: supe
MESTNIK: pri supih
ORODNIK: s supi
deski podobno plastično ali napihljivo gumijasto
plovilo ovalne oblike za vožnjo po vodi v neležečem
položaju s pomočjo vesla
‣ izposoja supov
‣ V poletnem času se je po reki mogoče voziti tudi s
kanujem ali supom.

svilna
svilnih
DAJALNIK: svilnima
TOŽILNIK: svilna
MESTNIK: pri svilnih
ORODNIK: s svilnima

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

svilni
svilnih
DAJALNIK: svilnim
TOŽILNIK: svilne
MESTNIK: pri svilnih
ORODNIK: s svilnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol

surikáta [surikáta] samostalnik ženskega spola (ȃ)

ednina

OBLIKE
ednina

svilna
RODILNIK: svilne
DAJALNIK: svilni
TOŽILNIK: svilno
MESTNIK: pri svilni
ORODNIK: s svilno
IMENOVALNIK:

surikata
RODILNIK: surikate
DAJALNIK: surikati
TOŽILNIK: surikato
MESTNIK: pri surikati
ORODNIK: s surikato
IMENOVALNIK:

dvojina

svilni
svilnih
DAJALNIK: svilnima
TOŽILNIK: svilni
MESTNIK: pri svilnih
IMENOVALNIK:

dvojina

surikati
surikat
DAJALNIK: surikatama

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

138

ORODNIK:

s svilnima

svinje
RODILNIK: svinj
DAJALNIK: svinjam
TOŽILNIK: svinje
MESTNIK: pri svinjah
ORODNIK: s svinjami
IMENOVALNIK:

množina

svilne
svilnih
DAJALNIK: svilnim
TOŽILNIK: svilne
MESTNIK: pri svilnih
ORODNIK: s svilnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

SBZ-SKLOP
svinja bradavičarka iz zoologije

srednji spol

divji svinji podoben prašič z bradavičastimi izrastki,
ki živi zlasti v afriških savanah; Phacochoerinae
‣ Svinje bradavičarke se hranijo pretežno s
koreninicami in podzemnimi stebli trav, ki jih
izkopljejo s čekani.

ednina

svilno
RODILNIK: svilnega
DAJALNIK: svilnemu
TOŽILNIK: svilno
MESTNIK: pri svilnem
ORODNIK: s svilnim
IMENOVALNIK:

FRAZEOLOGIJA

sanja svinja o koruzi pogovorno

dvojina

kdo si želi česa nedosegljivega, neuresničljivega
‣ Lepo bi bilo v gosteh premagati nasprotnika, toda
sanja svinja o koruzi.

svilni
RODILNIK: svilnih
DAJALNIK: svilnima
TOŽILNIK: svilni
MESTNIK: pri svilnih
ORODNIK: s svilnima
IMENOVALNIK:

škarpéna [škarpéna] samostalnik ženskega spola ()
OBLIKE
ednina

množina

škarpena
RODILNIK: škarpene
DAJALNIK: škarpeni
TOŽILNIK: škarpeno
MESTNIK: pri škarpeni
ORODNIK: s škarpeno
IMENOVALNIK:

svilna
RODILNIK: svilnih
DAJALNIK: svilnim
TOŽILNIK: svilna
MESTNIK: pri svilnih
ORODNIK: s svilnimi
IMENOVALNIK:

dvojina

škarpeni
škarpen
DAJALNIK: škarpenama
TOŽILNIK: škarpeni
MESTNIK: pri škarpenah
ORODNIK: s škarpenama
IMENOVALNIK:
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RODILNIK:

svilna cesta, svilna pot

ustaljena pot za trgovino, navadno s svilo, med
vzhodnim Sredozemljem in Kitajsko, zlasti od antike
do poznega srednjega veka
‣ potovati po svilni cesti
‣ starodavna, znamenita svilna pot

množina

škarpene
škarpen
DAJALNIK: škarpenam
TOŽILNIK: škarpene
MESTNIK: pri škarpenah
ORODNIK: s škarpenami
1. iz zoologije morska riba rdečkasto oranžne barve z
velikimi usti ter strupenimi bodicami na hrbtu in v
škrgah; Scorpaena scrofa; velika škarpena,
škarpina
‣ Pred sidrom leno ždi škarpena.
1a) taka riba kot hrana
‣ kuhana, pečena škarpena
‣ škarpena s krompirjem
‣ Olivno olje segrejemo v ponvi in na njem hitro
popečemo fileje škarpene.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

svínjaSSKJ2 [svínja] samostalnik ženskega spola (í)
OBLIKE
ednina

svinja
svinje
DAJALNIK: svinji
TOŽILNIK: svinjo
MESTNIK: pri svinji
ORODNIK: s svinjo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

svinji
RODILNIK: svinj
DAJALNIK: svinjama
TOŽILNIK: svinji
MESTNIK: pri svinjah
ORODNIK: s svinjama
IMENOVALNIK:

SBZ-SKLOP

množina

velika škarpena iz zoologije
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morska riba rdečkasto oranžne barve z velikimi usti
ter strupenimi bodicami na hrbtu in v škrgah,
Scorpaena scrofa

2. iz vojaškega žargona cev za zajem zraka z vodne
gladine pri podmornici
‣ Poglavitna novost, ki jo je prinesla druga svetovna
vojna, je bil tako imenovani šnorkel.

šnórkelSSKJ2 snórkel [šnórkəl], [snórkəl] samostalnik
moškega spola ()

špréhati [špréhati], [šprêhati] nedovršni glagol (; ȇ)
OBLIKE
ednina
PRVA: špreham
DRUGA: šprehaš
TRETJA: špreha
dvojina
PRVA: šprehava
DRUGA: šprehata
TRETJA: šprehata
množina
PRVA: šprehamo
DRUGA: šprehate
TRETJA: šprehajo
DELEŽNIK NA -L: šprehal

OBLIKE
ednina

šnorkel
šnorkla
DAJALNIK: šnorklu
TOŽILNIK: šnorkel
MESTNIK: pri šnorklu
ORODNIK: s šnorklom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

šnorkla
šnorklov
DAJALNIK: šnorkloma
TOŽILNIK: šnorkla
MESTNIK: pri šnorklih
ORODNIK: s šnorkloma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

šprehala šprehalo
1. pogovorno govoriti nemško
‣ Šprehal je tudi v nemščini, saj je prireditev
potekala v obeh jezikih.
1a) slengovsko govoriti kak jezik sploh
‣ Šprehali bodo striktno slovensko.

množina

šnorkli
RODILNIK: šnorklov
DAJALNIK: šnorklom
TOŽILNIK: šnorkle
MESTNIK: pri šnorklih
ORODNIK: s šnorkli
IMENOVALNIK:

štámfanje štánfanje [štámfanje], [štánfanje]
samostalnik srednjega spola (ȃ)

ednina

OBLIKE
ednina

snorkel
RODILNIK: snorkla
DAJALNIK: snorklu
TOŽILNIK: snorkel
MESTNIK: pri snorklu
ORODNIK: s snorklom
IMENOVALNIK:

štamfanje
RODILNIK: štamfanja
DAJALNIK: štamfanju
TOŽILNIK: štamfanje
MESTNIK: pri štamfanju
ORODNIK: s štamfanjem
IMENOVALNIK:

dvojina

snorkla
snorklov
DAJALNIK: snorkloma
TOŽILNIK: snorkla
MESTNIK: pri snorklih
ORODNIK: s snorkloma
IMENOVALNIK:

ednina

štanfanje
štanfanja
DAJALNIK: štanfanju
TOŽILNIK: štanfanje
MESTNIK: pri štanfanju
ORODNIK: s štanfanjem
hoja na smučeh navkreber
‣ Smuča od otroštva, spominja se še časov, ko so se
na hrib vzpenjali s štamfanjem.

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

snorkli
snorklov
DAJALNIK: snorklom
TOŽILNIK: snorkle
MESTNIK: pri snorklih
ORODNIK: s snorkli
1. pogovorno plastična ali gumijasta cevka,
namenjena dihanju med potapljanjem z masko;
dihalka
‣ Na glavo si je poveznil potapljaško masko s
šnorklom vred.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

štámfati štánfati [štámfati], [štánfati] nedovršni glagol
(ȃ)
OBLIKE
ednina
PRVA: štamfam
DRUGA: štamfaš
TRETJA: štamfa
dvojina
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štamfava
DRUGA: štamfata
TRETJA: štamfata

štiriglava
RODILNIK: štiriglave
DAJALNIK: štiriglavi
TOŽILNIK: štiriglavo
MESTNIK: pri štiriglavi
ORODNIK: s štiriglavo

PRVA:

IMENOVALNIK:

množina
PRVA: štamfamo
DRUGA: štamfate
TRETJA: štamfajo
DELEŽNIK NA -L: štamfal štamfala štamfalo
ednina
PRVA: štanfam
DRUGA: štanfaš
TRETJA: štanfa
dvojina
PRVA: štanfava
DRUGA: štanfata
TRETJA: štanfata
množina
PRVA: štanfamo
DRUGA: štanfate
TRETJA: štanfajo
DELEŽNIK NA -L: štanfal štanfala štanfalo

dvojina

štiriglavi
RODILNIK: štiriglavih
DAJALNIK: štiriglavima
TOŽILNIK: štiriglavi
MESTNIK: pri štiriglavih
ORODNIK: s štiriglavima
IMENOVALNIK:

množina

štiriglave
štiriglavih
DAJALNIK: štiriglavim
TOŽILNIK: štiriglave
MESTNIK: pri štiriglavih
ORODNIK: s štiriglavimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol

1. hoditi na smučeh navkreber
‣ Ni bilo vlečnic in je bilo treba na vsako vzpetino
štamfati, šele potem je sledil spust.
1a) utrjevati, zbijati sneg s polaganjem smuči drugo
ob drugo
‣ Sreča je, da je sneg toliko sprijet, da ga ni bilo
treba štamfati.

ednina

štiriglavo
RODILNIK: štiriglavega
DAJALNIK: štiriglavemu
TOŽILNIK: štiriglavo
MESTNIK: pri štiriglavem
ORODNIK: s štiriglavim
IMENOVALNIK:

dvojina

štiriglavi
štiriglavih
DAJALNIK: štiriglavima
TOŽILNIK: štiriglavi
MESTNIK: pri štiriglavih
ORODNIK: s štiriglavima
IMENOVALNIK:

štíriglávi [štíriglávi] pridevnik (ȋ-ā)

RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

štiriglavi
štiriglavega
DAJALNIK: štiriglavemu
TOŽILNIK: štiriglavi
TOŽILNIK (živo): štiriglavega
MESTNIK: pri štiriglavem
ORODNIK: s štiriglavim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

štiriglava
štiriglavih
DAJALNIK: štiriglavim
TOŽILNIK: štiriglava
MESTNIK: pri štiriglavih
ORODNIK: s štiriglavimi
ki ima štiri glave
‣ štiriglavi zmaj
‣ štiriglava pošast
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

štiriglava
RODILNIK: štiriglavih
DAJALNIK: štiriglavima
TOŽILNIK: štiriglava
MESTNIK: pri štiriglavih
ORODNIK: s štiriglavima
IMENOVALNIK:
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štiriglava stegenska mišica iz anatomije

množina

mišica v stegnu, ki ima na enem koncu štiri krake

štiriglavi
RODILNIK: štiriglavih
DAJALNIK: štiriglavim
TOŽILNIK: štiriglave
MESTNIK: pri štiriglavih
ORODNIK: s štiriglavimi
IMENOVALNIK:

štíritáktnik [štíritáktnik] samostalnik moškega spola (ȋȃ)
OBLIKE
ednina

štiritaktnik
štiritaktnika

IMENOVALNIK:

ženski spol

RODILNIK:

ednina
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štiritaktniku
TOŽILNIK: štiritaktnik
MESTNIK: pri štiritaktniku
ORODNIK: s štiritaktnikom

švoh
RODILNIK: švoh
DAJALNIK: švoh
TOŽILNIK: švoh
MESTNIK: pri švoh
ORODNIK: s švoh

DAJALNIK:

IMENOVALNIK:

dvojina

štiritaktnika
štiritaktnikov
DAJALNIK: štiritaktnikoma
TOŽILNIK: štiritaktnika
MESTNIK: pri štiritaktnikih
ORODNIK: s štiritaktnikoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

švoh
RODILNIK: švoh
DAJALNIK: švoh
TOŽILNIK: švoh
MESTNIK: pri švoh
ORODNIK: s švoh
IMENOVALNIK:

množina

štiritaktniki
štiritaktnikov
DAJALNIK: štiritaktnikom
TOŽILNIK: štiritaktnike
MESTNIK: pri štiritaktnikih
ORODNIK: s štiritaktniki
iz strojništva motor z notranjim zgorevanjem, pri
katerem pride na štiri gibe bata en delovni gib
‣ enovaljni, dvovaljni štiritaktnik
‣ vodno, zračno hlajeni štiritaktnik
IMENOVALNIK:

srednji spol

RODILNIK:

ednina

švoh
švoh
DAJALNIK: švoh
TOŽILNIK: švoh
MESTNIK: pri švoh
ORODNIK: s švoh
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

švoh
RODILNIK: švoh
DAJALNIK: švoh
TOŽILNIK: švoh
MESTNIK: pri švoh
ORODNIK: s švoh
IMENOVALNIK:

švôh [švôh] pridevnik (ȏ)
OBLIKE

moški spol
ednina

švoh
švoh
DAJALNIK: švoh
TOŽILNIK: švoh
MESTNIK: pri švoh
ORODNIK: s švoh
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

švoh
švoh
DAJALNIK: švoh
TOŽILNIK: švoh
MESTNIK: pri švoh
ORODNIK: s švoh
1. pogovorno šibak, slaboten
‣ švoh okostje
‣ Vedno se mu je vrtelo, če je na hitro vstal; švoh je
bil.
2. pogovorno (zelo) slab
‣ švoh ekipa
‣ Tale komad sploh ni švoh.
3. kot prislov, pogovorno (zelo) slabo, slabotno
‣ Vaše igralce zelo švoh tržite.
‣ Nekam švoh zgledaš.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

švoh
švoh
DAJALNIK: švoh
TOŽILNIK: švoh
MESTNIK: pri švoh
ORODNIK: s švoh
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

švoh
švoh
DAJALNIK: švoh
TOŽILNIK: švoh
MESTNIK: pri švoh
ORODNIK: s švoh
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

tahíni tahín [tahíni], [tahín] samostalnik moškega spola
(ȋ)

ženski spol
ednina

OBLIKE
ednina

švoh
RODILNIK: švoh
DAJALNIK: švoh
TOŽILNIK: švoh
MESTNIK: pri švoh
ORODNIK: s švoh
IMENOVALNIK:

tahini
RODILNIK: tahinija
DAJALNIK: tahiniju
TOŽILNIK: tahini
MESTNIK: pri tahiniju
ORODNIK: s tahinijem
IMENOVALNIK:

dvojina
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taksonomskih
DAJALNIK: taksonomskima
TOŽILNIK: taksonomska
MESTNIK: pri taksonomskih
ORODNIK: s taksonomskima

ednina

RODILNIK:

tahin
tahina
DAJALNIK: tahinu
TOŽILNIK: tahin
MESTNIK: pri tahinu
ORODNIK: s tahinom
omaka iz oluščenega, praženega in zmletega
sezama, zlasti kot dodatek tradicionalnim
orientalskim jedem
‣ pol skodelice tahinija
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

taksonomski
taksonomskih
DAJALNIK: taksonomskim
TOŽILNIK: taksonomske
MESTNIK: pri taksonomskih
ORODNIK: s taksonomskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol

taksonomíjaSSKJ2 [taksonomíja] samostalnik ženskega
spola (ȋ)

ednina

taksonomska
taksonomske
DAJALNIK: taksonomski
TOŽILNIK: taksonomsko
MESTNIK: pri taksonomski
ORODNIK: s taksonomsko
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

RODILNIK:

taksonomija
RODILNIK: taksonomije
DAJALNIK: taksonomiji
TOŽILNIK: taksonomijo
MESTNIK: pri taksonomiji
ORODNIK: s taksonomijo
IMENOVALNIK:

dvojina

taksonomski
taksonomskih
DAJALNIK: taksonomskima
TOŽILNIK: taksonomski
MESTNIK: pri taksonomskih
ORODNIK: s taksonomskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

taksonomiji
taksonomij
DAJALNIK: taksonomijama
TOŽILNIK: taksonomiji
MESTNIK: pri taksonomijah
ORODNIK: s taksonomijama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

taksonomske
RODILNIK: taksonomskih
DAJALNIK: taksonomskim
TOŽILNIK: taksonomske
MESTNIK: pri taksonomskih
ORODNIK: s taksonomskimi
IMENOVALNIK:

množina

taksonomije
taksonomij
DAJALNIK: taksonomijam
TOŽILNIK: taksonomije
MESTNIK: pri taksonomijah
ORODNIK: s taksonomijami
sistem razvrščanja in poimenovanja bitij,
predmetov, pojavov, ki tvori urejeno in sklenjeno
celoto
‣ taksonomija učnih ciljev, znanja
‣ taksonomija tal
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

taksonomsko
taksonomskega
DAJALNIK: taksonomskemu
TOŽILNIK: taksonomsko
MESTNIK: pri taksonomskem
ORODNIK: s taksonomskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

taksonómski [taksonómski] pridevnik ()

taksonomski
taksonomskih
DAJALNIK: taksonomskima
TOŽILNIK: taksonomski
MESTNIK: pri taksonomskih
ORODNIK: s taksonomskima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

taksonomski
taksonomskega
DAJALNIK: taksonomskemu
TOŽILNIK: taksonomski
TOŽILNIK (živo): taksonomskega
MESTNIK: pri taksonomskem
ORODNIK: s taksonomskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

taksonomska
RODILNIK: taksonomskih
DAJALNIK: taksonomskim
TOŽILNIK: taksonomska
MESTNIK: pri taksonomskih
ORODNIK: s taksonomskimi
IMENOVALNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

taksonomska
143

teaser
RODILNIK: teaserja
DAJALNIK: teaserju
TOŽILNIK: teaser
MESTNIK: pri teaserju
ORODNIK: s teaserjem

1. ki je v zvezi s sistemom razvrščanja in
poimenovanja bitij, predmetov, pojavov, ki tvori
urejeno in sklenjeno celoto
‣ razvrščanje organizmov v ustrezne taksonomske
enote
‣ taksonomska razvrstitev
1a) iz šolstva ki je v zvezi s sistemom različno
zahtevnih nalog za izkazovanje znanja,
razumevanja, zlasti na maturi
‣ taksonomske ravni, skupine, stopnje
‣ taksonomska zahtevnost nalog

IMENOVALNIK:

dvojina

teaserja
RODILNIK: teaserjev
DAJALNIK: teaserjema
TOŽILNIK: teaserja
MESTNIK: pri teaserjih
ORODNIK: s teaserjema
IMENOVALNIK:

tatámi [tatámi] samostalnik moškega spola (ȃ)

množina

OBLIKE
ednina

teaserji
teaserjev
DAJALNIK: teaserjem
TOŽILNIK: teaserje
MESTNIK: pri teaserjih
ORODNIK: s teaserji
oglas za promocijo prihajajočega izdelka, igre, filma
v obliki kratkega filma z udarnimi, privlačnimi
prizori; dražilnik
‣ Predstavljajo drugi teaser pred uradno premiero,
ki bo v prihodnjem tednu.
‣ Za naročnika je pripravil teaserje, ki so zbudili
izjemno pozornost, še preden se je oglaševalska
akcija sploh začela.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

tatami
tatamija
DAJALNIK: tatamiju
TOŽILNIK: tatami
MESTNIK: pri tatamiju
ORODNIK: s tatamijem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

tatamija
RODILNIK: tatamijev
DAJALNIK: tatamijema
TOŽILNIK: tatamija
MESTNIK: pri tatamijih
ORODNIK: s tatamijema
IMENOVALNIK:

množina

tekstílstvo [tekstílstvo] samostalnik srednjega spola (ȋ)

tatamiji
RODILNIK: tatamijev
DAJALNIK: tatamijem
TOŽILNIK: tatamije
MESTNIK: pri tatamijih
ORODNIK: s tatamiji
1. v japonskem okolju obrobljena talna blazina,
preproga, izvorno iz riževe slame
‣ Udeleženci sedijo na posebnih japonskih blazinah
 tatamijih.
‣ V manj bogatih hišah in še dandanes tatamijev ne
uporabljajo vsak dan; spravljene jih imajo v kotu in
jih odvijejo samo o novem letu in ob pogrebih.
1a) v japonskem okolju talna podlaga iz takšnih blazin
‣ Večerja v japonskem slogu na tatamiju s
številnimi krožniki in posodicami je lahko prava
paša za oči.
2. iz športa oblazinjena površina za borilne veščine,
športe, zlasti judo
‣ stopiti na tatami
‣ Ob robu tatamija je naredil začetniško napako, kar
je tekmec izkoristil in zmagal z ipponom.
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

tekstilstvo
tekstilstva
DAJALNIK: tekstilstvu
TOŽILNIK: tekstilstvo
MESTNIK: pri tekstilstvu
ORODNIK: s tekstilstvom
1. dejavnost, ki se ukvarja z izdelavo, obdelavo
tkanin, pletenin in njihovo uporabo pri izdelavi
oblačil
‣ novosti v tekstilstvu
‣ zaposleni v tekstilstvu
1a) veda o taki gospodarski dejavnosti
‣ inženir, inženirka tekstilstva
‣ področje tekstilstva
1b) študij take gospodarske dejavnosti
‣ študentka tekstilstva
‣ oddelek za tekstilstvo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

tekstúraSSKJ2 [tekstúra] samostalnik ženskega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina

teaser [tízer] samostalnik moškega spola (ī)

tekstura
teksture

IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

RODILNIK:
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teksturi
TOŽILNIK: teksturo
MESTNIK: pri teksturi
ORODNIK: s teksturo

‣ politični težkokategornik
2a) iz avtomobilizma tako vozilo, za katero je navadno
značilna tudi velika teža
‣ tovornjaški težkokategornik
‣ novi rod težkokategornikov

DAJALNIK:

dvojina

teksturi
tekstur
DAJALNIK: teksturama
TOŽILNIK: teksturi
MESTNIK: pri teksturah
ORODNIK: s teksturama
IMENOVALNIK:

tóčkaSSKJ2 [tóčka] samostalnik ženskega spola ()

RODILNIK:

OBLIKE
ednina

točka
točke
DAJALNIK: točki
TOŽILNIK: točko
MESTNIK: pri točki
ORODNIK: s točko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

teksture
tekstur
DAJALNIK: teksturam
TOŽILNIK: teksture
MESTNIK: pri teksturah
ORODNIK: s teksturami
struktura kake snovi, zlasti glede na njeno gostoto,
otip, videz
‣ kremasta, kremna tekstura
‣ lahka, mehka, nežna tekstura
‣ tekstura kože, las, lesa
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

točki
točk
DAJALNIK: točkama
TOŽILNIK: točki
MESTNIK: pri točkah
ORODNIK: s točkama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

točke
RODILNIK: točk
DAJALNIK: točkam
TOŽILNIK: točke
MESTNIK: pri točkah
ORODNIK: s točkami
navadno v množini ugled, priljubljenost, ki si ju kdo
pridobiva z dejanji, izjavami, zlasti v politiki
‣ Sprejemanje varčevalnih ukrepov ne prinaša točk
pri volivcih.
‣ Pravi, naj vsaka ženska kar počne tisto, kar ji
ugaja – s tem si je seveda spet pridobil nove točke
pri ženskah.
IMENOVALNIK:

têžkokategórnik [têškokategórnik] samostalnik
moškega spola (ē-)
OBLIKE
ednina

težkokategornik
težkokategornika
DAJALNIK: težkokategorniku
TOŽILNIK: težkokategornika
MESTNIK: pri težkokategorniku
ORODNIK: s težkokategornikom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

težkokategornika
RODILNIK: težkokategornikov
DAJALNIK: težkokategornikoma
TOŽILNIK: težkokategornika
MESTNIK: pri težkokategornikih
ORODNIK: s težkokategornikoma
IMENOVALNIK:

SBZ-SKLOP
indeksna točka navadno v množini, iz ekonomije

količina, ki izraža vrednost delnice, vrednostnega
papirja glede na borzno gibanje, stanje
točka G

množina

težkokategorniki
RODILNIK: težkokategornikov
DAJALNIK: težkokategornikom
TOŽILNIK: težkokategornike
MESTNIK: pri težkokategornikih
ORODNIK: s težkokategorniki
1. športnik, zlasti težkoatlet, ki tekmuje v kategoriji
telesne teže nad 91 kilogramov
‣ boksarski težkokategornik
‣ dvoboj težkokategornikov
2. ekspresivno človek ali stvar, ki je v vrhu svoje
kategorije, ima vse zaželene, pričakovane lastnosti
‣ igralski težkokategorniki

točka v vagini, ki ob draženju prispeva k izrazitemu
orgazmu

IMENOVALNIK:

točka nič

mesto, kjer sta stala nebotičnika Trgovinskega
centra v New Yorku
točka zvestobe navadno v množini

vrednostna enota, ki se pridobi z nakupom pri
posameznem ponudniku in v določeni količini
omogoča dodatne ugodnosti
FRAZEOLOGIJA

nabirati/pridobivati politične točke
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trailerjema
TOŽILNIK: trailerja
MESTNIK: pri trailerjih
ORODNIK: s trailerjema

skušati pridobiti ugled, priljubljenost pri volivcih,
navadno s skrbno načrtovanimi izjavami, dejanji
‣ Nabirajo samo politične točke, za vse ostalo jim ni
mar.

DAJALNIK:

množina

začeti s točke nič

trailerji
trailerjev
DAJALNIK: trailerjem
TOŽILNIK: trailerje
MESTNIK: pri trailerjih
ORODNIK: s trailerji
oglas za promocijo prihajajočega filma v obliki
kratkega filma z udarnimi, privlačnimi prizori
‣ gledati, ogledati si, pogledati, videti trailer
‣ trailer za film
‣ Po ogledu trailerja se mi je zdelo, da je to pač en
povprečen znanstvenofantastični film, ampak me je
kasneje totalno presenetil.
IMENOVALNIK:

začeti povsem od začetka, na novo
‣ Po 45 letih iste oblasti ima nova vlada vso pravico,
da začne s točke nič.

RODILNIK:

vrniti (se) na točko nič

vrniti (se) začetek, izhodišče
‣ Šest let po ustavni odločbi prvostopenjsko sodišče
še ne odpravi kršitev, ampak vse skupaj vrne na
točko nič.
tokenizácija [tokenizácija] samostalnik ženskega spola
(á)
OBLIKE
ednina

tokenizacija
tokenizacije
DAJALNIK: tokenizaciji
TOŽILNIK: tokenizacijo
MESTNIK: pri tokenizaciji
ORODNIK: s tokenizacijo
IMENOVALNIK:

trájnostno [trájnostno] prislov (ȃ)
takó, da čim manj obremenjuje okolje, razpoložljive
naravne vire, da bi se ti ohranili čim dlje, za
prihodnje generacije
‣ trajnostno gospodariti, razvijati
‣ trajnostno naravnan, usmerjen razvoj

RODILNIK:

dvojina

tokenizaciji
tokenizacij
DAJALNIK: tokenizacijama
TOŽILNIK: tokenizaciji
MESTNIK: pri tokenizacijah
ORODNIK: s tokenizacijama
IMENOVALNIK:

trdítveni [trdítveni] pridevnik (ȋ)

RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

trditveni
trditvenega
DAJALNIK: trditvenemu
TOŽILNIK: trditveni
TOŽILNIK (živo): trditvenega
MESTNIK: pri trditvenem
ORODNIK: s trditvenim
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

tokenizacije
tokenizacij
DAJALNIK: tokenizacijam
TOŽILNIK: tokenizacije
MESTNIK: pri tokenizacijah
ORODNIK: s tokenizacijami
iz jezikoslovja prepoznavanje enot korpusnega
besedila za določanje mej med njimi
‣ Že pri tokenizaciji je treba ugotoviti, ali so ločila
končna.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

trditvena
trditvenih
DAJALNIK: trditvenima
TOŽILNIK: trditvena
MESTNIK: pri trditvenih
ORODNIK: s trditvenima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

trailer [trêjler] samostalnik moškega spola (ē)

množina

OBLIKE
ednina

trditveni
RODILNIK: trditvenih
DAJALNIK: trditvenim
TOŽILNIK: trditvene
MESTNIK: pri trditvenih
ORODNIK: s trditvenimi
IMENOVALNIK:

trailer
RODILNIK: trailerja
DAJALNIK: trailerju
TOŽILNIK: trailer
MESTNIK: pri trailerju
ORODNIK: s trailerjem
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

dvojina

trailerja
RODILNIK: trailerjev

trditvena
trditvene

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:
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trditveni
TOŽILNIK: trditveno
MESTNIK: pri trditveni
ORODNIK: s trditveno

triceratopsa
RODILNIK: triceratopsov
DAJALNIK: triceratopsoma
TOŽILNIK: triceratopsa
MESTNIK: pri triceratopsih
ORODNIK: s triceratopsoma

DAJALNIK:

IMENOVALNIK:

dvojina

trditveni
trditvenih
DAJALNIK: trditvenima
TOŽILNIK: trditveni
MESTNIK: pri trditvenih
ORODNIK: s trditvenima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

triceratopsi
RODILNIK: triceratopsov
DAJALNIK: triceratopsom
TOŽILNIK: triceratopse
MESTNIK: pri triceratopsih
ORODNIK: s triceratopsi
IMENOVALNIK:

množina

trditvene
trditvenih
DAJALNIK: trditvenim
TOŽILNIK: trditvene
MESTNIK: pri trditvenih
ORODNIK: s trditvenimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ednina

triceratop
triceratopa
DAJALNIK: triceratopu
TOŽILNIK: triceratopa
MESTNIK: pri triceratopu
ORODNIK: s triceratopom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

trditveno
trditvenega
DAJALNIK: trditvenemu
TOŽILNIK: trditveno
MESTNIK: pri trditvenem
ORODNIK: s trditvenim
IMENOVALNIK:

dvojina

triceratopa
triceratopov
DAJALNIK: triceratopoma
TOŽILNIK: triceratopa
MESTNIK: pri triceratopih
ORODNIK: s triceratopoma

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

trditveni
trditvenih
DAJALNIK: trditvenima
TOŽILNIK: trditveni
MESTNIK: pri trditvenih
ORODNIK: s trditvenima
IMENOVALNIK:

množina

triceratopi
RODILNIK: triceratopov
DAJALNIK: triceratopom
TOŽILNIK: triceratope
MESTNIK: pri triceratopih
ORODNIK: s triceratopi
iz paleontologije rastlinojedi dinozaver z veliko glavo z
ovratnikom, dvema daljšima rogovoma in enim
krajšim na nosu in štirinožno hojo, Triceratops
‣ trirogi triceratopsi
‣ krdelo triceratopsov

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

množina

trditvena
trditvenih
DAJALNIK: trditvenim
TOŽILNIK: trditvena
MESTNIK: pri trditvenih
ORODNIK: s trditvenimi
iz prava ki je v zvezi s tistim, kar se trdi, zatrjuje v
sodnem postopku
‣ trditvena podlaga
‣ trditveno gradivo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

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

trimaran
trimarana
DAJALNIK: trimaranu
TOŽILNIK: trimaran
MESTNIK: pri trimaranu
ORODNIK: s trimaranom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

triceratóps triceratóp [triceratóps], [triceratóp]
samostalnik moškega spola ()
OBLIKE
ednina

triceratops
triceratopsa
DAJALNIK: triceratopsu
TOŽILNIK: triceratopsa
MESTNIK: pri triceratopsu
ORODNIK: s triceratopsom
IMENOVALNIK:

dvojina

trimarana
RODILNIK: trimaranov
DAJALNIK: trimaranoma
TOŽILNIK: trimarana
MESTNIK: pri trimaranih
ORODNIK: s trimaranoma

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

dvojina
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trojanska
RODILNIK: trojanskih
DAJALNIK: trojanskima
TOŽILNIK: trojanska
MESTNIK: pri trojanskih
ORODNIK: s trojanskima

množina

IMENOVALNIK:

trimarani
trimaranov
DAJALNIK: trimaranom
TOŽILNIK: trimarane
MESTNIK: pri trimaranih
ORODNIK: s trimarani
iz navtike plovilo, zlasti jahta ali jadrnica, z enim
glavnim trupom in dvema manjšima trupoma ob
straneh, ki služita kot plovca
‣ krmilo, trup trimarana
‣ jadranje z 18-metrskim trimaranom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

trojanski
RODILNIK: trojanskih
DAJALNIK: trojanskim
TOŽILNIK: trojanske
MESTNIK: pri trojanskih
ORODNIK: s trojanskimi
IMENOVALNIK:

ženski spol

trojánec [trojánəc] samostalnik moškega spola (ȃ)

ednina

OBLIKE
ednina

trojanska
trojanske
DAJALNIK: trojanski
TOŽILNIK: trojansko
MESTNIK: pri trojanski
ORODNIK: s trojansko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

trojanec
RODILNIK: trojanca
DAJALNIK: trojancu
TOŽILNIK: trojanca
MESTNIK: pri trojancu
ORODNIK: s trojancem
IMENOVALNIK:

dvojina

trojanski
RODILNIK: trojanskih
DAJALNIK: trojanskima
TOŽILNIK: trojanski
MESTNIK: pri trojanskih
ORODNIK: s trojanskima
IMENOVALNIK:

dvojina

trojanca
trojancev
DAJALNIK: trojancema
TOŽILNIK: trojanca
MESTNIK: pri trojancih
ORODNIK: s trojancema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

trojanske
trojanskih
DAJALNIK: trojanskim
TOŽILNIK: trojanske
MESTNIK: pri trojanskih
ORODNIK: s trojanskimi
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

trojanci
trojancev
DAJALNIK: trojancem
TOŽILNIK: trojance
MESTNIK: pri trojancih
ORODNIK: s trojanci
pogovorno računalniškemu virusu podoben program,
ki opravlja na videz neškodljivo funkcijo, dejansko
pa slabi, onemogoča varnostni sistem računalnika;
trojanski konj
‣ namestitev trojanca
‣ verzija trojanca
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

trojansko
trojanskega
DAJALNIK: trojanskemu
TOŽILNIK: trojansko
MESTNIK: pri trojanskem
ORODNIK: s trojanskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

trojánskiSSKJ2 [trojánski] pridevnik (ȃ)

trojanski
RODILNIK: trojanskih
DAJALNIK: trojanskima
TOŽILNIK: trojanski
MESTNIK: pri trojanskih
ORODNIK: s trojanskima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

trojanski
RODILNIK: trojanskega
DAJALNIK: trojanskemu
TOŽILNIK: trojanski
TOŽILNIK (živo): trojanskega
MESTNIK: pri trojanskem
ORODNIK: s trojanskim
IMENOVALNIK:

množina

trojanska
trojanskih
DAJALNIK: trojanskim
TOŽILNIK: trojanska
MESTNIK: pri trojanskih
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina
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ORODNIK:

s trojanskimi

ORODNIK:

s tuninimi

srednji spol

SBZ-SKLOP

ednina

trojanski konj

tunino
RODILNIK: tuninega
DAJALNIK: tuninemu
TOŽILNIK: tunino
MESTNIK: pri tuninem
ORODNIK: s tuninim
IMENOVALNIK:

računalniškemu virusu podoben program, ki
opravlja na videz neškodljivo funkcijo, dejansko pa
slabi, onemogoča varnostni sistem računalnika
‣ namestitev trojanskega konja
‣ virusi in trojanski konji

dvojina

túnin [túnin] pridevnik (ú)

tunini
RODILNIK: tuninih
DAJALNIK: tuninima
TOŽILNIK: tunini
MESTNIK: pri tuninih
ORODNIK: s tuninima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

tunin
tuninega
DAJALNIK: tuninemu
TOŽILNIK: tunin
TOŽILNIK (živo): tuninega
MESTNIK: pri tuninem
ORODNIK: s tuninim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

tunina
tuninih
DAJALNIK: tuninim
TOŽILNIK: tunina
MESTNIK: pri tuninih
ORODNIK: s tuninimi
1. ki je, se pridobiva iz tune
‣ tunino meso
‣ tunino olje
1a) ki je iz mesa tune
‣ tunin file, zrezek
1b) ki vsebuje meso tune
‣ tunin namaz, ragu
‣ tunin sendvič
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

tunina
tuninih
DAJALNIK: tuninima
TOŽILNIK: tunina
MESTNIK: pri tuninih
ORODNIK: s tuninima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

tunini
tuninih
DAJALNIK: tuninim
TOŽILNIK: tunine
MESTNIK: pri tuninih
ORODNIK: s tuninimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

túrnosmúčarski [túrnosmúčarski] pridevnik (ȗ-ȗ)
OBLIKE

moški spol

ženski spol

ednina

ednina

turnosmučarski
turnosmučarskega
DAJALNIK: turnosmučarskemu
TOŽILNIK: turnosmučarski
TOŽILNIK (živo): turnosmučarskega
MESTNIK: pri turnosmučarskem
ORODNIK: s turnosmučarskim
IMENOVALNIK:

tunina
RODILNIK: tunine
DAJALNIK: tunini
TOŽILNIK: tunino
MESTNIK: pri tunini
ORODNIK: s tunino
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

dvojina

dvojina

tunini
RODILNIK: tuninih
DAJALNIK: tuninima
TOŽILNIK: tunini
MESTNIK: pri tuninih
ORODNIK: s tuninima
IMENOVALNIK:

turnosmučarska
RODILNIK: turnosmučarskih
DAJALNIK: turnosmučarskima
TOŽILNIK: turnosmučarska
MESTNIK: pri turnosmučarskih
ORODNIK: s turnosmučarskima
IMENOVALNIK:

množina

množina

tunine
RODILNIK: tuninih
DAJALNIK: tuninim
TOŽILNIK: tunine
MESTNIK: pri tuninih
IMENOVALNIK:

turnosmučarski
turnosmučarskih
DAJALNIK: turnosmučarskim
TOŽILNIK: turnosmučarske
MESTNIK: pri turnosmučarskih
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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ORODNIK:

s turnosmučarskimi

‣ turnosmučarske smeri

ženski spol

uplinjeválnik [uplinjeválnik] samostalnik moškega

ednina

turnosmučarska
RODILNIK: turnosmučarske
DAJALNIK: turnosmučarski
TOŽILNIK: turnosmučarsko
MESTNIK: pri turnosmučarski
ORODNIK: s turnosmučarsko

spola (ȃ)

IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

uplinjevalnik
uplinjevalnika
DAJALNIK: uplinjevalniku
TOŽILNIK: uplinjevalnik
MESTNIK: pri uplinjevalniku
ORODNIK: z uplinjevalnikom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

turnosmučarski
RODILNIK: turnosmučarskih
DAJALNIK: turnosmučarskima
TOŽILNIK: turnosmučarski
MESTNIK: pri turnosmučarskih
ORODNIK: s turnosmučarskima
IMENOVALNIK:

dvojina

uplinjevalnika
RODILNIK: uplinjevalnikov
DAJALNIK: uplinjevalnikoma
TOŽILNIK: uplinjevalnika
MESTNIK: pri uplinjevalnikih
ORODNIK: z uplinjevalnikoma
IMENOVALNIK:

množina

turnosmučarske
turnosmučarskih
DAJALNIK: turnosmučarskim
TOŽILNIK: turnosmučarske
MESTNIK: pri turnosmučarskih
ORODNIK: s turnosmučarskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

uplinjevalniki
uplinjevalnikov
DAJALNIK: uplinjevalnikom
TOŽILNIK: uplinjevalnike
MESTNIK: pri uplinjevalnikih
ORODNIK: z uplinjevalniki
naprava, ki za pridobivanje energije izvorno
neplinasto snov spreminja v plin
‣ kopenski, morski uplinjevalnik
‣ gradnja, postavitev uplinjevalnika
‣ Prostornina uplinjevalnika z enim polnjenjem
omogoča njegovo delovanje več ur, odvisno od
kakovosti lesa in porabe ogrevalne energije.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

turnosmučarsko
RODILNIK: turnosmučarskega
DAJALNIK: turnosmučarskemu
TOŽILNIK: turnosmučarsko
MESTNIK: pri turnosmučarskem
ORODNIK: s turnosmučarskim
IMENOVALNIK:

dvojina

turnosmučarski
turnosmučarskih
DAJALNIK: turnosmučarskima
TOŽILNIK: turnosmučarski
MESTNIK: pri turnosmučarskih
ORODNIK: s turnosmučarskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

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

urbanost
urbanosti
DAJALNIK: urbanosti
TOŽILNIK: urbanost
MESTNIK: pri urbanosti
ORODNIK: z urbanostjo
pojav, da je kaj mestno, ima značilnosti mesta in
življenja v njem
‣ sodobna urbanost
‣ upodabljanje urbanosti
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

turnosmučarska
turnosmučarskih
DAJALNIK: turnosmučarskim
TOŽILNIK: turnosmučarska
MESTNIK: pri turnosmučarskih
ORODNIK: s turnosmučarskimi
1. ki je v zvezi s turnim smučanjem
‣ turnosmučarski izlet
‣ turnosmučarska sezona
‣ turnosmučarsko tekmovanje
2. ki je namenjen za turno smučanje
‣ turnosmučarski čevlji
‣ turnosmučarska oprema
‣ turnosmučarske vezi
2a) ki je primeren, je na voljo za turno smučanje
‣ turnosmučarski cilji
‣ turnosmučarski vrhovi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ustávnoprávno [ustánopráno] prislov (á-ā)
1. glede na ustavno pravo
‣ ustavnopravno dopusten, sporen, sprejemljiv
‣ ustavnopravno legitimen
1a) z ustavnim pravom, po ustavnem pravu
‣ ustavnopravno utemeljen
‣ ustavnopravno varovan, zagotovljen
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množina

vávčer

SSKJ2

[váčer] samostalnik moškega spola (ā)

vazariji
vazarijev
DAJALNIK: vazarijem
TOŽILNIK: vazarije
MESTNIK: pri vazarijih
ORODNIK: z vazariji
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

RODILNIK:

vavčer
vavčerja
DAJALNIK: vavčerju
TOŽILNIK: vavčer
MESTNIK: pri vavčerju
ORODNIK: z vavčerjem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ednina

wazari
wazarija
DAJALNIK: wazariju
TOŽILNIK: wazari
MESTNIK: pri wazariju
ORODNIK: z wazarijem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

vavčerja
vavčerjev
DAJALNIK: vavčerjema
TOŽILNIK: vavčerja
MESTNIK: pri vavčerjih
ORODNIK: z vavčerjema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

wazarija
wazarijev
DAJALNIK: wazarijema
TOŽILNIK: wazarija
MESTNIK: pri wazarijih
ORODNIK: z wazarijema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

vavčerji
vavčerjev
DAJALNIK: vavčerjem
TOŽILNIK: vavčerje
MESTNIK: pri vavčerjih
ORODNIK: z vavčerji
1. potrdilo o vnaprejšnjem plačilu določene
storitve
‣ Sistem kupcu po uspeli transakciji pošlje vavčer, s
katerim prevzame kinovstopnico v fizični obliki.
1a) potrdilo o dodeljeni pomoči, sredstvih, zlasti
državnih, ki jih je mogoče koristiti v vnaprej
določene namene
‣ Podjetja imajo na voljo garancijske sheme,
kreditiranje in sistem vavčerjev, ki jih lahko
porabijo za plačilo svetovalcem.
‣ Gluha oseba bo tolmača plačala z vavčerjem,
tolmač pa bo na podlagi predloženega vavčerja
uveljavljal plačilo za svoje storitve pri ministrstvu.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

wazariji
RODILNIK: wazarijev
DAJALNIK: wazarijem
TOŽILNIK: wazarije
MESTNIK: pri wazarijih
ORODNIK: z wazariji
IMENOVALNIK:

ednina

waza-ari
waza-arija
DAJALNIK: waza-ariju
TOŽILNIK: waza-ari
MESTNIK: pri waza-ariju
ORODNIK: z waza-arijem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

waza-arija
waza-arijev
DAJALNIK: waza-arijema
TOŽILNIK: waza-arija
MESTNIK: pri waza-arijih
ORODNIK: z waza-arijema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

vazári wazari waza-ari [vazári] samostalnik moškega
spola (ȃ)
OBLIKE
ednina

množina

vazari
RODILNIK: vazarija
DAJALNIK: vazariju
TOŽILNIK: vazari
MESTNIK: pri vazariju
ORODNIK: z vazarijem
IMENOVALNIK:

waza-ariji
waza-arijev
DAJALNIK: waza-arijem
TOŽILNIK: waza-arije
MESTNIK: pri waza-arijih
ORODNIK: z waza-ariji
iz športa druga največji rezultat ob gibu, prijemu, ki
nasprotnika delno onesposobi, navadno pri judu
‣ Poldrugo minuto pred koncem dvoboja mu je
uspel vazari in prednost je zadržal do izteka časa ter
se tako veselil zmage.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

vazarija
vazarijev
DAJALNIK: vazarijema
TOŽILNIK: vazarija
MESTNIK: pri vazarijih
ORODNIK: z vazarijema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

vdíhSSKJ2 [wdíh] samostalnik moškega spola (ȋ)
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OBLIKE
ednina

ORODNIK:

z večigralskimi

ženski spol

vdih
RODILNIK: vdiha
DAJALNIK: vdihu
TOŽILNIK: vdih
MESTNIK: pri vdihu
ORODNIK: z vdihom
IMENOVALNIK:

ednina

večigralska
RODILNIK: večigralske
DAJALNIK: večigralski
TOŽILNIK: večigralsko
MESTNIK: pri večigralski
ORODNIK: z večigralsko
IMENOVALNIK:

dvojina

vdiha
vdihov
DAJALNIK: vdihoma
TOŽILNIK: vdiha
MESTNIK: pri vdihih
ORODNIK: z vdihoma
IMENOVALNIK:

dvojina

večigralski
RODILNIK: večigralskih
DAJALNIK: večigralskima
TOŽILNIK: večigralski
MESTNIK: pri večigralskih
ORODNIK: z večigralskima

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

množina

vdihi
RODILNIK: vdihov
DAJALNIK: vdihom
TOŽILNIK: vdihe
MESTNIK: pri vdihih
ORODNIK: z vdihi
IMENOVALNIK:

množina

večigralske
večigralskih
DAJALNIK: večigralskim
TOŽILNIK: večigralske
MESTNIK: pri večigralskih
ORODNIK: z večigralskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

SBZ-SKLOP

srednji spol

potapljanje na vdih

ednina

potapljanje, pri katerem se potapljač potaplja z
zadrževanjem diha, brez dihalnega aparata; apneja,
potapljanje na dah, prosto potapljanje
‣ prvenstvo, tekmovanje v potapljanju na vdih
‣ rekord v potapljanju na vdih
‣ oprema za potapljanje na vdih

večigralsko
RODILNIK: večigralskega
DAJALNIK: večigralskemu
TOŽILNIK: večigralsko
MESTNIK: pri večigralskem
ORODNIK: z večigralskim
IMENOVALNIK:

dvojina

vèčigrálski [vèčigráski] pridevnik (ȅ-ȃ)

večigralski
večigralskih
DAJALNIK: večigralskima
TOŽILNIK: večigralski
MESTNIK: pri večigralskih
ORODNIK: z večigralskima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

večigralski
večigralskega
DAJALNIK: večigralskemu
TOŽILNIK: večigralski
TOŽILNIK (živo): večigralskega
MESTNIK: pri večigralskem
ORODNIK: z večigralskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

večigralska
večigralskih
DAJALNIK: večigralskim
TOŽILNIK: večigralska
MESTNIK: pri večigralskih
ORODNIK: z večigralskimi
pri katerem prek spleta istočasno sodeluje več
igralcev, zlasti pri računalniških igrah
‣ večigralski modus, način
‣ večigralske igre
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

večigralska
RODILNIK: večigralskih
DAJALNIK: večigralskima
TOŽILNIK: večigralska
MESTNIK: pri večigralskih
ORODNIK: z večigralskima
IMENOVALNIK:

množina

vèčigrálstvo [vèčigrástvo] samostalnik srednjega spola
(ȅ-ȃ)

večigralski
RODILNIK: večigralskih
DAJALNIK: večigralskim
TOŽILNIK: večigralske
MESTNIK: pri večigralskih
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

večigralstvo
RODILNIK: večigralstva
IMENOVALNIK:
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večigralstvu
TOŽILNIK: večigralstvo
MESTNIK: pri večigralstvu
ORODNIK: z večigralstvom
1. pojav ali dejstvo, da pri igranju, zlasti
računalniških iger, prek spleta istočasno sodeluje
več igralcev
‣ spletno večigralstvo
‣ večigralstvo in družabni vidik iger
1a) možnost izbire igranja računalniške igre na tak
način, da prek spleta istočasno sodeluje več
igralcev
‣ dodelano večigralstvo
‣ Odsotnost večigralstva je velika pomanjkljivost
nove igre.
DAJALNIK:

ORODNIK:

z večopravilnima

množina

večopravilne
večopravilnih
DAJALNIK: večopravilnim
TOŽILNIK: večopravilne
MESTNIK: pri večopravilnih
ORODNIK: z večopravilnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

večopravilno
RODILNIK: večopravilnega
DAJALNIK: večopravilnemu
TOŽILNIK: večopravilno
MESTNIK: pri večopravilnem
ORODNIK: z večopravilnim
IMENOVALNIK:

dvojina

vèčopravílni [vèčopravílni] pridevnik (ȅ-ȋ)

večopravilni
večopravilnih
DAJALNIK: večopravilnima
TOŽILNIK: večopravilni
MESTNIK: pri večopravilnih
ORODNIK: z večopravilnima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

večopravilni
večopravilnega
DAJALNIK: večopravilnemu
TOŽILNIK: večopravilni
TOŽILNIK (živo): večopravilnega
MESTNIK: pri večopravilnem
ORODNIK: z večopravilnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

večopravilna
večopravilnih
DAJALNIK: večopravilnim
TOŽILNIK: večopravilna
MESTNIK: pri večopravilnih
ORODNIK: z večopravilnimi
1. ki je namenjen za izvajanje več različnih opravil
(hkrati); multifunkcijski
‣ večopravilna naprava
‣ večopravilni gumb, volan, zaslon
2. ki je v zvezi z napravo, pripravo, ki lahko izvaja
več različnih opravil (hkrati)
‣ večopravilne sposobnosti računalnika
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

večopravilna
RODILNIK: večopravilnih
DAJALNIK: večopravilnima
TOŽILNIK: večopravilna
MESTNIK: pri večopravilnih
ORODNIK: z večopravilnima
IMENOVALNIK:

množina

večopravilni
večopravilnih
DAJALNIK: večopravilnim
TOŽILNIK: večopravilne
MESTNIK: pri večopravilnih
ORODNIK: z večopravilnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

védnozelêni [védnozelêni] pridevnik (-é)
OBLIKE

moški spol
ednina

ženski spol

vednozeleni
vednozelenega
DAJALNIK: vednozelenemu
TOŽILNIK: vednozeleni
TOŽILNIK (živo): vednozelenega
MESTNIK: pri vednozelenem
ORODNIK: z vednozelenim
IMENOVALNIK:

ednina

večopravilna
večopravilne
DAJALNIK: večopravilni
TOŽILNIK: večopravilno
MESTNIK: pri večopravilni
ORODNIK: z večopravilno

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

dvojina

vednozelena
vednozelenih
DAJALNIK: vednozelenima
TOŽILNIK: vednozelena
MESTNIK: pri vednozelenih
ORODNIK: z vednozelenima

večopravilni
RODILNIK: večopravilnih
DAJALNIK: večopravilnima
TOŽILNIK: večopravilni
MESTNIK: pri večopravilnih

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:
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1a) ki je ne glede na zunanje pogoje vedno zelen, se

množina

vednozeleni
vednozelenih
DAJALNIK: vednozelenim
TOŽILNIK: vednozelene
MESTNIK: pri vednozelenih
ORODNIK: z vednozelenimi
IMENOVALNIK:

ne obarva, ne porjavi
‣ vednozeleni listi
‣ vednozelena trava

RODILNIK:

SBZ-SKLOP
vednozeleni gornik iz botanike

brusnici podobna gorska rastlina z usnjatimi,
zdravilnimi listi in rdečimi jagodami; Arctostaphylos
uva-ursi

ženski spol
ednina

vednozelena
vednozelene
DAJALNIK: vednozeleni
TOŽILNIK: vednozeleno
MESTNIK: pri vednozeleni
ORODNIK: z vednozeleno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

vêjpanje [vȇjpanje] samostalnik srednjega spola (ȇ)
OBLIKE
ednina

vejpanje
vejpanja
DAJALNIK: vejpanju
TOŽILNIK: vejpanje
MESTNIK: pri vejpanju
ORODNIK: z vejpanjem
pogovorno kajenje elektronskih cigaret
‣ Lastniki gostinskih lokalov bi se morali sami
odločiti, ali bodo kajenje elektronskih cigaret
oziroma vejpanje dovolili ali ne.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

vednozeleni
RODILNIK: vednozelenih
DAJALNIK: vednozelenima
TOŽILNIK: vednozeleni
MESTNIK: pri vednozelenih
ORODNIK: z vednozelenima
IMENOVALNIK:

množina

vednozelene
vednozelenih
DAJALNIK: vednozelenim
TOŽILNIK: vednozelene
MESTNIK: pri vednozelenih
ORODNIK: z vednozelenimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

vêjper [vêjper] samostalnik moškega spola (é)
OBLIKE
ednina

vejper
vejperja
DAJALNIK: vejperju
TOŽILNIK: vejperja
MESTNIK: pri vejperju
ORODNIK: z vejperjem
IMENOVALNIK:

srednji spol

RODILNIK:

ednina

vednozeleno
RODILNIK: vednozelenega
DAJALNIK: vednozelenemu
TOŽILNIK: vednozeleno
MESTNIK: pri vednozelenem
ORODNIK: z vednozelenim
IMENOVALNIK:

dvojina

vejperja
vejperjev
DAJALNIK: vejperjema
TOŽILNIK: vejperja
MESTNIK: pri vejperjih
ORODNIK: z vejperjema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

vednozeleni
RODILNIK: vednozelenih
DAJALNIK: vednozelenima
TOŽILNIK: vednozeleni
MESTNIK: pri vednozelenih
ORODNIK: z vednozelenima
IMENOVALNIK:

množina

vejperji
vejperjev
DAJALNIK: vejperjem
TOŽILNIK: vejperje
MESTNIK: pri vejperjih
ORODNIK: z vejperji
pogovorno kdor kadi elektronske cigarete
‣ Restriktivnejša zakonodaja in visoke trošarine na
elektronske cigarete povzročajo največ negodovanja
med vejperji.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

vednozelena
vednozelenih
DAJALNIK: vednozelenim
TOŽILNIK: vednozelena
MESTNIK: pri vednozelenih
ORODNIK: z vednozelenimi
1. ki ima liste ali iglice skozi vse leto, ne glede na
zunanje pogoje
‣ vednozeleni grmi
‣ vednozeleni iglavci, listavci
‣ vednozelene rastline, trajnice
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

velociráptor [velociráptor] samostalnik moškega spola
(á)
OBLIKE
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1a) terapija z uporabo takih posodic na koži

ednina

velociraptor
velociraptorja
DAJALNIK: velociraptorju
TOŽILNIK: velociraptorja
MESTNIK: pri velociraptorju
ORODNIK: z velociraptorjem

‣ V tradicionalni kitajski medicini z ventuzo
izvlečemo utrujeno či z izsesavanjem zastale krvi
skozi površje kože.

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

virálen [virálən] pridevnik (ȃ)
OBLIKE

dvojina

moški spol

velociraptorja
RODILNIK: velociraptorjev
DAJALNIK: velociraptorjema
TOŽILNIK: velociraptorja
MESTNIK: pri velociraptorjih
ORODNIK: z velociraptorjema
IMENOVALNIK:

ednina

viralen
IMENOVALNIK (določno): viralni
RODILNIK: viralnega
DAJALNIK: viralnemu
TOŽILNIK (nedoločno): viralen
TOŽILNIK (določno): viralni
TOŽILNIK (živo): viralnega
MESTNIK: pri viralnem
ORODNIK: z viralnim
IMENOVALNIK (nedoločno):

množina

velociraptorji
velociraptorjev
DAJALNIK: velociraptorjem
TOŽILNIK: velociraptorje
MESTNIK: pri velociraptorjih
ORODNIK: z velociraptorji
iz paleontologije manjši mesojedi dinozaver z ozko
podolgovato glavo, velikim zakrivljenim krempljem
na vsaki nogi in dvonožno hojo, Velociraptor
‣ lobanja, okostje velociraptorja
‣ trop velociraptorjev
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

viralna
viralnih
DAJALNIK: viralnima
TOŽILNIK: viralna
MESTNIK: pri viralnih
ORODNIK: z viralnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

viralni
viralnih
DAJALNIK: viralnim
TOŽILNIK: viralne
MESTNIK: pri viralnih
ORODNIK: z viralnimi
IMENOVALNIK:

ventúza [ventúza] samostalnik ženskega spola (ȗ)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina

ventuza
ventuze
DAJALNIK: ventuzi
TOŽILNIK: ventuzo
MESTNIK: pri ventuzi
ORODNIK: z ventuzo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

viralna
viralne
DAJALNIK: viralni
TOŽILNIK: viralno
MESTNIK: pri viralni
ORODNIK: z viralno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

ventuzi
ventuz
DAJALNIK: ventuzama
TOŽILNIK: ventuzi
MESTNIK: pri ventuzah
ORODNIK: z ventuzama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

viralni
viralnih
DAJALNIK: viralnima
TOŽILNIK: viralni
MESTNIK: pri viralnih
ORODNIK: z viralnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

ventuze
RODILNIK: ventuz
DAJALNIK: ventuzam
TOŽILNIK: ventuze
MESTNIK: pri ventuzah
ORODNIK: z ventuzami
1. iz alternativne medicine kozarčku podobna posodica,
v kateri se ustvari podtlak, zlasti za terapijo na koži
‣ Zažiganje (denimo alkohola) v čaši ustvari
podtlak, ob pomoči katerega se ventuza oprime
površine kože in povzroči lokalno prekrvavitev.
IMENOVALNIK:

množina

viralne
viralnih
DAJALNIK: viralnim
TOŽILNIK: viralne
MESTNIK: pri viralnih
ORODNIK: viralnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina
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viralno
RODILNIK: viralnega
DAJALNIK: viralnemu
TOŽILNIK: viralno
MESTNIK: pri viralnem
ORODNIK: z viralnim

visokoproračunski
RODILNIK: visokoproračunskih
DAJALNIK: visokoproračunskim
TOŽILNIK: visokoproračunske
MESTNIK: pri visokoproračunskih
ORODNIK: z visokoproračunskimi

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

ženski spol

dvojina

viralni
RODILNIK: viralnih
DAJALNIK: viralnima
TOŽILNIK: viralni
MESTNIK: viralnih
ORODNIK: viralnima
IMENOVALNIK:

ednina

visokoproračunska
visokoproračunske
DAJALNIK: visokoproračunski
TOŽILNIK: visokoproračunsko
MESTNIK: pri visokoproračunski
ORODNIK: z visokoproračunsko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

viralna
viralnih
DAJALNIK: viralnim
TOŽILNIK: viralna
MESTNIK: viralnih
ORODNIK: viralnimi
1. ki se hitro širi po internetu, zlasti z medsebojno
izmenjavo od uporabnika do uporabnika
‣ viralni video
‣ V oglaševalski agenciji, kjer delam, si pogosto
prizadevamo za naročnika narediti dober viralni
spot, ki bo obšel Slovenijo.
‣ Nasvet, namenjen ženskam po vsem svetu, je čez
noč postal viralen.
1a) ki temelji na takem širjenju, je zasnovan za tako
širjenje
‣ viralna nagradna igra
‣ viralna kampanja
‣ Predstavili so nam scenarije, ki so nam bili
domiselni in zabavni, kar je ključ do uspešne
viralne akcije.
IMENOVALNIK:

dvojina

visokoproračunski
visokoproračunskih
DAJALNIK: visokoproračunskima
TOŽILNIK: visokoproračunski
MESTNIK: pri visokoproračunskih
ORODNIK: z visokoproračunskima

RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

visokoproračunske
RODILNIK: visokoproračunskih
DAJALNIK: visokoproračunskim
TOŽILNIK: visokoproračunske
MESTNIK: pri visokoproračunskih
ORODNIK: z visokoproračunskimi
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

visokoproračunsko
visokoproračunskega
DAJALNIK: visokoproračunskemu
TOŽILNIK: visokoproračunsko
MESTNIK: pri visokoproračunskem
ORODNIK: z visokoproračunskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

visokoproračúnski [visokoproračúnski] pridevnik
(ȗ)

visokoproračunski
visokoproračunskih
DAJALNIK: visokoproračunskima
TOŽILNIK: visokoproračunski
MESTNIK: pri visokoproračunskih
ORODNIK: z visokoproračunskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

visokoproračunski
visokoproračunskega
DAJALNIK: visokoproračunskemu
TOŽILNIK: visokoproračunski
TOŽILNIK (živo): visokoproračunskega
MESTNIK: pri visokoproračunskem
ORODNIK: z visokoproračunskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

visokoproračunska
RODILNIK: visokoproračunskih
DAJALNIK: visokoproračunskim
TOŽILNIK: visokoproračunska
MESTNIK: pri visokoproračunskih
ORODNIK: z visokoproračunskimi
za izvedbo katerega se porabi sorazmerno veliko
denarja
‣ visokoproračunski film, projekt
‣ visokoproračunska produkcija
IMENOVALNIK:

dvojina

visokoproračunska
RODILNIK: visokoproračunskih
DAJALNIK: visokoproračunskima
TOŽILNIK: visokoproračunska
MESTNIK: pri visokoproračunskih
ORODNIK: z visokoproračunskima
IMENOVALNIK:

visokorízični [visokorízični] pridevnik (í)

množina
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visokorizičnih
DAJALNIK: visokorizičnima
TOŽILNIK: visokorizični
MESTNIK: pri visokorizičnih
ORODNIK: z visokorizičnima

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

visokorizični
RODILNIK: visokorizičnega
DAJALNIK: visokorizičnemu
TOŽILNIK: visokorizični
TOŽILNIK (živo): visokorizičnega
MESTNIK: pri visokorizičnem
ORODNIK: z visokorizičnim
IMENOVALNIK:

množina

visokorizična
visokorizičnih
DAJALNIK: visokorizičnim
TOŽILNIK: visokorizična
MESTNIK: pri visokorizičnih
ORODNIK: z visokorizičnimi
1. pri katerem je tveganje za kaj zelo visoko
‣ visokorizične skupine ljudi
‣ visokorizični posli
‣ visokorizični posojilojemalec
2. iz medicine pri katerem je možnost, da bo
povzročil raka, navadno materničnega vratu, zelo
velika
‣ visokorizični genotip virusa
‣ visokorizični HPV na celicah materničnega vratu
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

visokorizična
visokorizičnih
DAJALNIK: visokorizičnima
TOŽILNIK: visokorizična
MESTNIK: pri visokorizičnih
ORODNIK: z visokorizičnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

visokorizični
visokorizičnih
DAJALNIK: visokorizičnim
TOŽILNIK: visokorizične
MESTNIK: pri visokorizičnih
ORODNIK: z visokorizičnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

visokotvégan [visokotvégan] pridevnik ()
OBLIKE

ženski spol

moški spol

ednina

ednina

visokorizična
RODILNIK: visokorizične
DAJALNIK: visokorizični
TOŽILNIK: visokorizično
MESTNIK: pri visokorizični
ORODNIK: z visokorizično
IMENOVALNIK:

visokotvegan
visokotvegani
RODILNIK: visokotveganega
DAJALNIK: visokotveganemu
TOŽILNIK (nedoločno): visokotvegan
TOŽILNIK (določno): visokotvegani
TOŽILNIK (živo): visokotveganega
MESTNIK: pri visokotveganem
ORODNIK: z visokotveganim
IMENOVALNIK (nedoločno):
IMENOVALNIK (določno):

dvojina

visokorizični
visokorizičnih
DAJALNIK: visokorizičnima
TOŽILNIK: visokorizični
MESTNIK: pri visokorizičnih
ORODNIK: z visokorizičnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

visokotvegana
RODILNIK: visokotveganih
DAJALNIK: visokotveganima
TOŽILNIK: visokotvegana
MESTNIK: pri visokotveganih
ORODNIK: z visokotveganima
IMENOVALNIK:

množina

visokorizične
visokorizičnih
DAJALNIK: visokorizičnim
TOŽILNIK: visokorizične
MESTNIK: pri visokorizičnih
ORODNIK: z visokorizičnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

visokotvegani
RODILNIK: visokotveganih
DAJALNIK: visokotveganim
TOŽILNIK: visokotvegane
MESTNIK: pri visokotveganih
ORODNIK: z visokotveganimi
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

visokorizično
visokorizičnega
DAJALNIK: visokorizičnemu
TOŽILNIK: visokorizično
MESTNIK: pri visokorizičnem
ORODNIK: z visokorizičnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

visokotvegana
visokotvegane
DAJALNIK: visokotvegani
TOŽILNIK: visokotvegano
MESTNIK: pri visokotvegani
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

visokorizični
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ORODNIK:

z visokotvegano

dvojina

visokovodna
visokovodnih
DAJALNIK: visokovodnima
TOŽILNIK: visokovodna
MESTNIK: pri visokovodnih
ORODNIK: z visokovodnima

dvojina

IMENOVALNIK:

visokotvegani
RODILNIK: visokotveganih
DAJALNIK: visokotveganima
TOŽILNIK: visokotvegani
MESTNIK: pri visokotveganih
ORODNIK: z visokotveganima
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

množina

visokovodni
visokovodnih
DAJALNIK: visokovodnim
TOŽILNIK: visokovodne
MESTNIK: pri visokovodnih
ORODNIK: z visokovodnimi

množina

IMENOVALNIK:

visokotvegane
RODILNIK: visokotveganih
DAJALNIK: visokotveganim
TOŽILNIK: visokotvegane
MESTNIK: pri visokotveganih
ORODNIK: z visokotveganimi
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

ženski spol

srednji spol

ednina

visokovodna
RODILNIK: visokovodne
DAJALNIK: visokovodni
TOŽILNIK: visokovodno
MESTNIK: pri visokovodni
ORODNIK: z visokovodno

ednina

IMENOVALNIK:

visokotvegano
visokotveganega
DAJALNIK: visokotveganemu
TOŽILNIK: visokotvegano
MESTNIK: pri visokotveganem
ORODNIK: z visokotveganim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

visokovodni
visokovodnih
DAJALNIK: visokovodnima
TOŽILNIK: visokovodni
MESTNIK: pri visokovodnih
ORODNIK: z visokovodnima

dvojina

IMENOVALNIK:

visokotvegani
RODILNIK: visokotveganih
DAJALNIK: visokotveganima
TOŽILNIK: visokotvegani
MESTNIK: pri visokotveganih
ORODNIK: z visokotveganima
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

množina

visokovodne
visokovodnih
DAJALNIK: visokovodnim
TOŽILNIK: visokovodne
MESTNIK: pri visokovodnih
ORODNIK: z visokovodnimi

množina

IMENOVALNIK:

visokotvegana
RODILNIK: visokotveganih
DAJALNIK: visokotveganim
TOŽILNIK: visokotvegana
MESTNIK: pri visokotveganih
ORODNIK: z visokotveganimi
pri katerem je velika nevarnost, da se zgodi kaj
nezaželenega, slabega ali se kaj izgubi
‣ Dolgotrajna okužba s katerim od visokotveganih
tipov HPV pripelje tudi do raka materničnega
vratu.
‣ Naložbe v delnice se v tem trenutku povprečnemu
vlagatelju zdijo visokotvegane.
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

srednji spol
ednina

visokovodno
RODILNIK: visokovodnega
DAJALNIK: visokovodnemu
TOŽILNIK: visokovodno
MESTNIK: pri visokovodnem
ORODNIK: z visokovodnim
IMENOVALNIK:

dvojina

visokovodni
visokovodnih
DAJALNIK: visokovodnima
TOŽILNIK: visokovodni
MESTNIK: pri visokovodnih
ORODNIK: z visokovodnima

visokovôdni [visokovôdni] pridevnik (ó)

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

visokovodni
visokovodnega
DAJALNIK: visokovodnemu
TOŽILNIK: visokovodni
TOŽILNIK (živo): visokovodnega
MESTNIK: pri visokovodnem
ORODNIK: z visokovodnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

visokovodna
visokovodnih
DAJALNIK: visokovodnim
TOŽILNIK: visokovodna
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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pri visokovodnih
ORODNIK: z visokovodnimi
1. ki je v zvezi s povišano gladino vode, poplavami
‣ visokovodni bruhalnik
‣ visokovodni pretok, val
1a) ki varuje, ščiti pred povišano gladino vode,
poplavami
‣ visokovodni obrambni nasip
‣ visokovodni zadrževalnik

vlogov
DAJALNIK: vlogoma
TOŽILNIK: vloga
MESTNIK: pri vlogih
ORODNIK: z vlogoma

MESTNIK:

RODILNIK:

množina

vlogi
vlogov
DAJALNIK: vlogom
TOŽILNIK: vloge
MESTNIK: pri vlogih
ORODNIK: z vlogi
1. spletno mesto, kjer avtor objavlja videoposnetke
o sebi, svoji dejavnosti, razmišljanju, gledalec pa
ima navadno možnost komentiranja
‣ vlogi na različne teme
‣ Na svojem vlogu je objavil posnetek, v katerem
pojasnjuje, kako pravilno razrezati torto.
1a) videoposnetek, ki je objavljen na takem
spletnem mestu
‣ To je njegov že štirinjasti vlog.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

vletéti uletéti [wletéti] dovršni glagol ()
OBLIKE
ednina
PRVA: vletim
DRUGA: vletiš
TRETJA: vleti
dvojina
PRVA: vletiva
DRUGA: vletita
TRETJA: vletita
množina
PRVA: vletimo
DRUGA: vletite
TRETJA: vletijo
DELEŽNIK NA -L: vletel
ednina
PRVA: uletim
DRUGA: uletiš
TRETJA: uleti
dvojina
PRVA: uletiva
DRUGA: uletita
TRETJA: uletita
množina
PRVA: uletimo
DRUGA: uletite
TRETJA: uletijo
DELEŽNIK NA -L: uletel

vlôger [wlôger], [wlóger] samostalnik moškega spola
(ó; )

vletela vletelo

OBLIKE
ednina

vloger
RODILNIK: vlogerja
DAJALNIK: vlogerju
TOŽILNIK: vlogerja
MESTNIK: pri vlogerju
ORODNIK: z vlogerjem
IMENOVALNIK:

dvojina

vlogerja
vlogerjev
DAJALNIK: vlogerjema
TOŽILNIK: vlogerja
MESTNIK: pri vlogerjih
ORODNIK: z vlogerjema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

uletela uletelo
slengovsko priti, pojaviti se nenadno, nepričakovano,
navadno za krajši čas
‣ vleteti na koncert, predstavo, žur
‣ Danes je spet vletela v trenerki na sestanek v
hotel.

množina

vlogerji
vlogerjev
DAJALNIK: vlogerjem
TOŽILNIK: vlogerje
MESTNIK: pri vlogerjih
ORODNIK: z vlogerji
kdor objavlja videoposnetke o sebi, svoji
dejavnosti, razmišljanju na spletnem mestu, kjer
ima gledalec navadno možnost komentiranja
‣ Začel se je zanimati za YouTube in kmalu postal
aktiven vloger, saj je do danes objavil 435
prispevkov.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

vlôg [wlôk], [wlók] samostalnik moškega spola (ȏ; )
OBLIKE
ednina

vlog
vloga
DAJALNIK: vlogu
TOŽILNIK: vlog
MESTNIK: pri vlogu
ORODNIK: z vlogom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

vlôgerka [wlôgerka], [wlógerka] samostalnik ženskega

vloga

spola (ó; )
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vlogerska
RODILNIK: vlogerske
DAJALNIK: vlogerski
TOŽILNIK: vlogersko
MESTNIK: pri vlogerski
ORODNIK: z vlogersko

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

vlogerka
vlogerke
DAJALNIK: vlogerki
TOŽILNIK: vlogerko
MESTNIK: pri vlogerki
ORODNIK: z vlogerko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

vlogerski
RODILNIK: vlogerskih
DAJALNIK: vlogerskima
TOŽILNIK: vlogerski
MESTNIK: pri vlogerskih
ORODNIK: z vlogerskima
IMENOVALNIK:

dvojina

vlogerki
vlogerk
DAJALNIK: vlogerkama
TOŽILNIK: vlogerki
MESTNIK: pri vlogerkah
ORODNIK: z vlogerkama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

vlogerske
vlogerskih
DAJALNIK: vlogerskim
TOŽILNIK: vlogerske
MESTNIK: pri vlogerskih
ORODNIK: z vlogerskimi
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

vlogerke
RODILNIK: vlogerk
DAJALNIK: vlogerkam
TOŽILNIK: vlogerke
MESTNIK: pri vlogerkah
ORODNIK: z vlogerkami
ženska, ki objavlja videoposnetke o sebi, svoji
dejavnosti, razmišljanju na spletnem mestu, kjer
ima gledalec navadno možnost komentiranja
‣ Popularna vlogerka je objavila prispevek o tem,
kako je postala dobesedno zasvojena z uporabo
aplikacij na svojem pametnem telefonu.
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

vlogersko
RODILNIK: vlogerskega
DAJALNIK: vlogerskemu
TOŽILNIK: vlogersko
MESTNIK: pri vlogerskem
ORODNIK: z vlogerskim
IMENOVALNIK:

dvojina

vlogerski
vlogerskih
DAJALNIK: vlogerskima
TOŽILNIK: vlogerski
MESTNIK: pri vlogerskih
ORODNIK: z vlogerskima
IMENOVALNIK:

vlôgerski [wlôgerski], [wlógerski] pridevnik (ó; )

RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

vlogerski
vlogerskega
DAJALNIK: vlogerskemu
TOŽILNIK: vlogerski
TOŽILNIK (živo): vlogerskega
MESTNIK: pri vlogerskem
ORODNIK: z vlogerskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

vlogerska
vlogerskih
DAJALNIK: vlogerskim
TOŽILNIK: vlogerska
MESTNIK: pri vlogerskih
ORODNIK: z vlogerskimi
1. ki je v zvezi z vlogerji, osebami, ki objavljajo
fotografije o sebi, svoji dejavnosti, razmišljanju na
spletnem mestu, kjer ima bralec navadno možnost
komentiranja
‣ vlogerski kanal
1a) na katerem sodelujejo, tekmujejo vlogerji
‣ vlogerska avdicija
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

vlogerska
RODILNIK: vlogerskih
DAJALNIK: vlogerskima
TOŽILNIK: vlogerska
MESTNIK: pri vlogerskih
ORODNIK: z vlogerskima
IMENOVALNIK:

množina

vlogerski
vlogerskih
DAJALNIK: vlogerskim
TOŽILNIK: vlogerske
MESTNIK: pri vlogerskih
ORODNIK: z vlogerskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

vmasírati [wmasírati] dovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: vmasiram
DRUGA: vmasiraš

ženski spol
ednina
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TRETJA:

vmasira

množina

volatilne
volatilnih
DAJALNIK: volatilnim
TOŽILNIK: volatilne
MESTNIK: pri volatilnih
ORODNIK: z volatilnimi

dvojina
PRVA: vmasirava
DRUGA: vmasirata
TRETJA: vmasirata
množina
PRVA: vmasiramo
DRUGA: vmasirate
TRETJA: vmasirajo
DELEŽNIK NA -L: vmasiral

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

vmasirala vmasiralo
z masiranjem spraviti, vtreti, zlasti v kožo
‣ vmasirati kremo, olje, peno
‣ vmasirati v kožo, lasišče

volatilno
volatilnega
DAJALNIK: volatilnemu
TOŽILNIK: volatilno
MESTNIK: pri volatilnem
ORODNIK: z volatilnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

volatílen [volatílən] pridevnik (ȋ)

dvojina

OBLIKE

volatilni
RODILNIK: volatilnih
DAJALNIK: volatilnima
TOŽILNIK: volatilni
MESTNIK: pri volatilnih
ORODNIK: z volatilnima
IMENOVALNIK:

moški spol
ednina

volatilen
IMENOVALNIK (določno): volatilni
RODILNIK: volatilnega
DAJALNIK: volatilnemu
TOŽILNIK (nedoločno): volatilen
TOŽILNIK (določno): volatilni
TOŽILNIK (živo): volatilnega
MESTNIK: pri volatilnem
ORODNIK: z volatilnim
IMENOVALNIK (nedoločno):

množina

volatilna
volatilnih
DAJALNIK: volatilnim
TOŽILNIK: volatilna
MESTNIK: pri volatilnih
ORODNIK: z volatilnimi
1. iz ekonomije ki se pogosto spreminja, niha, je
nestalen, zlasti na trgu, borzi
‣ volatilna inflacija, valuta
‣ volatilno gibanje, trgovanje
1a) iz ekonomije za katerega je značilno tako
spreminjanje, nihanje, nestalnost, zlasti na trgu,
borzi
‣ volatilni trgi
‣ volatilno obdobje
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

volatilna
volatilnih
DAJALNIK: volatilnima
TOŽILNIK: volatilna
MESTNIK: pri volatilnih
ORODNIK: z volatilnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

volatilni
volatilnih
DAJALNIK: volatilnim
TOŽILNIK: volatilne
MESTNIK: pri volatilnih
ORODNIK: z volatilnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

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

ženski spol
ednina

volatilnost
RODILNIK: volatilnosti
DAJALNIK: volatilnosti
TOŽILNIK: volatilnost
MESTNIK: pri volatilnosti
ORODNIK: z volatilnostjo
1. iz ekonomije pojav, da se kaj pogosto spreminja,
niha, je nestalno, zlasti na trgu, borzi
‣ velika, visoka volatilnost
‣ indeks volatilnosti
1a) iz ekonomije lastnost, značilnost česa, kar se
pogosto spreminja, niha, je nestalno ali za kar je
IMENOVALNIK:

volatilna
RODILNIK: volatilne
DAJALNIK: volatilni
TOŽILNIK: volatilno
MESTNIK: pri volatilni
ORODNIK: z volatilno
IMENOVALNIK:

dvojina

volatilni
volatilnih
DAJALNIK: volatilnima
TOŽILNIK: volatilni
MESTNIK: pri volatilnih
ORODNIK: z volatilnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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značilno tako spreminjanje, nihanje, nestalnost,
zlasti na trgu, borzi
‣ volatilnost cen, delnic, tečajev
‣ volatilnost delniških trgov

ORODNIK:

množina

vroče
vročih
DAJALNIK: vročim
TOŽILNIK: vroče
MESTNIK: pri vročih
ORODNIK: z vročimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

vrhúnsko [vərhúnsko] prislov (ȗ)
1. takó, da se kaže zelo velika izurjenost, znanje,
sposobnost
‣ vrhunsko izpeljati, odigrati, pripraviti
‣ vrhunsko obvladati, voditi
1a) takó, da ustreza najvišjim zahtevam na
določenem področju
‣ vrhunsko tekmovati, trenirati

srednji spol
ednina

vroče
RODILNIK: vročega
DAJALNIK: vročemu
TOŽILNIK: vroče
MESTNIK: pri vročem
ORODNIK: z vročim
IMENOVALNIK:

vróčSSKJ2 [wróč], [wròč] pridevnik (; ȍ)
OBLIKE

dvojina

moški spol

vroči
vročih
DAJALNIK: vročima
TOŽILNIK: vroči
MESTNIK: pri vročih
ORODNIK: z vročima
IMENOVALNIK:

ednina

RODILNIK:

vroč
vroči

IMENOVALNIK (nedoločno):
IMENOVALNIK (določno):

z vročima

vročega
vročemu
TOŽILNIK (nedoločno): vroč
TOŽILNIK (določno): vroči
TOŽILNIK (živo): vročega
MESTNIK: pri vročem
ORODNIK: z vročim
RODILNIK:
DAJALNIK:

množina

vroča
vročih
DAJALNIK: vročim
TOŽILNIK: vroča
MESTNIK: pri vročih
ORODNIK: z vročimi
1. ekspresivno spolno privlačen
‣ vroča bejba, mačka, plesalka
‣ vroča dekleta
1a) ekspresivno ki dela koga spolno privlačnega,
izpostavlja njegovo spolno privlačnost
‣ vroče hlačke
‣ vroča ritka
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

vroča
RODILNIK: vročih
DAJALNIK: vročima
TOŽILNIK: vroča
MESTNIK: pri vročih
ORODNIK: z vročima
IMENOVALNIK:

množina

vroči
vročih
DAJALNIK: vročim
TOŽILNIK: vroče
MESTNIK: pri vročih
ORODNIK: z vročimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

vročínskiSSKJ2 [wročínski] pridevnik (ȋ)
OBLIKE

moški spol
ednina

ženski spol

vročinski
vročinskega
DAJALNIK: vročinskemu
TOŽILNIK: vročinski
TOŽILNIK (živo): vročinskega
MESTNIK: pri vročinskem
ORODNIK: z vročinskim
IMENOVALNIK:

ednina

RODILNIK:

vroča
vroče
DAJALNIK: vroči
TOŽILNIK: vročo
MESTNIK: pri vroči
ORODNIK: z vročo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

dvojina

vročinska
RODILNIK: vročinskih
DAJALNIK: vročinskima
TOŽILNIK: vročinska
MESTNIK: pri vročinskih
ORODNIK: z vročinskima
IMENOVALNIK:

vroči
RODILNIK: vročih
DAJALNIK: vročima
TOŽILNIK: vroči
MESTNIK: pri vročih
IMENOVALNIK:
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množina

vročinski
vročinskih
DAJALNIK: vročinskim
TOŽILNIK: vročinske
MESTNIK: pri vročinskih
ORODNIK: z vročinskimi
IMENOVALNIK:

vročinsko stanje iz medicine

RODILNIK:

bolezensko stanje, za katerega je značilna povišana
telesna temperatura
vŕtniSSKJ2 [vrtni] pridevnik (r)
OBLIKE

ženski spol

moški spol

ednina

ednina

vročinska
RODILNIK: vročinske
DAJALNIK: vročinski
TOŽILNIK: vročinsko
MESTNIK: pri vročinski
ORODNIK: z vročinsko
IMENOVALNIK:

vrtni
RODILNIK: vrtnega
DAJALNIK: vrtnemu
TOŽILNIK: vrtni
TOŽILNIK (živo): vrtnega
MESTNIK: pri vrtnem
ORODNIK: z vrtnim
IMENOVALNIK:

dvojina

vročinski
RODILNIK: vročinskih
DAJALNIK: vročinskima
TOŽILNIK: vročinski
MESTNIK: pri vročinskih
ORODNIK: z vročinskima
IMENOVALNIK:

dvojina

vrtna
vrtnih
DAJALNIK: vrtnima
TOŽILNIK: vrtna
MESTNIK: pri vrtnih
ORODNIK: z vrtnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

vročinske
vročinskih
DAJALNIK: vročinskim
TOŽILNIK: vročinske
MESTNIK: pri vročinskih
ORODNIK: z vročinskimi
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

vrtni
vrtnih
DAJALNIK: vrtnim
TOŽILNIK: vrtne
MESTNIK: pri vrtnih
ORODNIK: z vrtnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

ženski spol

vročinsko
RODILNIK: vročinskega
DAJALNIK: vročinskemu
TOŽILNIK: vročinsko
MESTNIK: pri vročinskem
ORODNIK: z vročinskim
IMENOVALNIK:

ednina

vrtna
vrtne
DAJALNIK: vrtni
TOŽILNIK: vrtno
MESTNIK: pri vrtni
ORODNIK: z vrtno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

vročinski
RODILNIK: vročinskih
DAJALNIK: vročinskima
TOŽILNIK: vročinski
MESTNIK: pri vročinskih
ORODNIK: z vročinskima
IMENOVALNIK:

dvojina

vrtni
vrtnih
DAJALNIK: vrtnima
TOŽILNIK: vrtni
MESTNIK: pri vrtnih
ORODNIK: z vrtnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

vročinska
vročinskih
DAJALNIK: vročinskim
TOŽILNIK: vročinska
MESTNIK: pri vročinskih
ORODNIK: z vročinskimi
ki je v zvezi z občutkom toplote zaradi večjega
dotoka krvi v žile, navadno v glavi, zlasti med
menopavzo
‣ Vročinski oblivi, potenje in druge tegobe
menopavze
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

vrtne
vrtnih
DAJALNIK: vrtnim
TOŽILNIK: vrtne
MESTNIK: pri vrtnih
ORODNIK: z vrtnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

vrtno
vrtnega

IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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vrtnemu
TOŽILNIK: vrtno
MESTNIK: pri vrtnem
ORODNIK: z vrtnim
DAJALNIK:

ednina

vtičnik
vtičnika
DAJALNIK: vtičniku
TOŽILNIK: vtičnik
MESTNIK: pri vtičniku
ORODNIK: z vtičnikom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

vrtni
vrtnih
DAJALNIK: vrtnima
TOŽILNIK: vrtni
MESTNIK: pri vrtnih
ORODNIK: z vrtnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

vtičnika
vtičnikov
DAJALNIK: vtičnikoma
TOŽILNIK: vtičnika
MESTNIK: pri vtičnikih
ORODNIK: z vtičnikoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

vrtna
vrtnih
DAJALNIK: vrtnim
TOŽILNIK: vrtna
MESTNIK: pri vrtnih
ORODNIK: z vrtnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

vtičniki
vtičnikov
DAJALNIK: vtičnikom
TOŽILNIK: vtičnike
MESTNIK: pri vtičnikih
ORODNIK: z vtičniki
iz računalništva program, ki razširja funkcionalnost
osnovnega programa
‣ poseben, ustrezen vtičnik za brskalnik
‣ prva, nova različica vtičnika
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

SBZ-SKLOP
vrtni center

trgovina, navadno večja, ki prodaja rastline, zemljo
in različne pripomočke za obdelavo, ureditev vrta
‣ Pod zastirko postavimo namakalne cevi, ki jih
kupimo v vrtnem centru.
všéček [ʍšéčək] samostalnik moškega spola ()

vulkanizêrSSKJ2 [vulkanizêr] samostalnik moškega spola
(ȇ)

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

všeček
RODILNIK: všečka
DAJALNIK: všečku
TOŽILNIK: všeček
TOŽILNIK (živo): všečka
MESTNIK: pri všečku
ORODNIK: z všečkom
IMENOVALNIK:

vulkanizer
vulkanizerja
DAJALNIK: vulkanizerju
TOŽILNIK: vulkanizerja
MESTNIK: pri vulkanizerju
ORODNIK: z vulkanizerjem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

dvojina

všečka
RODILNIK: všečkov
DAJALNIK: všečkoma
TOŽILNIK: všečka
MESTNIK: pri všečkih
ORODNIK: z všečkoma
IMENOVALNIK:

vulkanizerja
vulkanizerjev
DAJALNIK: vulkanizerjema
TOŽILNIK: vulkanizerja
MESTNIK: pri vulkanizerjih
ORODNIK: z vulkanizerjema
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

množina

všečki
RODILNIK: všečkov
DAJALNIK: všečkom
TOŽILNIK: všečke
MESTNIK: pri všečkih
ORODNIK: z všečki
označitev, da kaj na spletu, zlasti v družabnih
omrežjih trenutno ugaja, je všečno
‣ dobiti, prejeti največ všečkov
IMENOVALNIK:

vulkanizerji
vulkanizerjev
DAJALNIK: vulkanizerjem
TOŽILNIK: vulkanizerje
MESTNIK: pri vulkanizerjih
ORODNIK: z vulkanizerji
kdor se ukvarja s prodajo, nameščanjem,
popravilom in predelavo avtomobilskih gum
‣ gneča, vrste pri vulkanizerjih
‣ vulkanizer in avtomehanik
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

vtíčnik [ʍtíčnik] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
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‣ Izbokline, razpoke in zareze v gumi so znak, da
morate obiskati vulkanizerja, ki vam bo svetoval
popravilo ali zamenjavo.

vulkanizersko
MESTNIK: pri vulkanizerskem
ORODNIK: z vulkanizerskim

TOŽILNIK:

dvojina

vulkanizêrski [vulkanizêrski] pridevnik (ȇ)

vulkanizerski
vulkanizerskih
DAJALNIK: vulkanizerskima
TOŽILNIK: vulkanizerski
MESTNIK: pri vulkanizerskih
ORODNIK: z vulkanizerskima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

vulkanizerski
vulkanizerskega
DAJALNIK: vulkanizerskemu
TOŽILNIK: vulkanizerski
TOŽILNIK (živo): vulkanizerskega
MESTNIK: pri vulkanizerskem
ORODNIK: z vulkanizerskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

vulkanizerska
vulkanizerskih
DAJALNIK: vulkanizerskim
TOŽILNIK: vulkanizerska
MESTNIK: pri vulkanizerskih
ORODNIK: z vulkanizerskimi
1. ki je v zvezi z vulkanizerji
‣ vulkanizerska stroka
‣ vulkanizersko podjetje, združenje
1a) ki ga izvajajo, opravljajo vulkanizerji
‣ vulkanizerski servis
‣ vulkanizerske storitve
1b) v katerem vulkanizerji izvajajo, opravljajo delo
‣ vulkanizerski center
‣ vulkanizerska delavnica
1c) ki je namenjen za vulkanizerje
‣ vulkanizerska oprema
‣ vulkanizersko avtodvigalo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

vulkanizerska
RODILNIK: vulkanizerskih
DAJALNIK: vulkanizerskima
TOŽILNIK: vulkanizerska
MESTNIK: pri vulkanizerskih
ORODNIK: z vulkanizerskima
IMENOVALNIK:

množina

vulkanizerski
vulkanizerskih
DAJALNIK: vulkanizerskim
TOŽILNIK: vulkanizerske
MESTNIK: pri vulkanizerskih
ORODNIK: z vulkanizerskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

vulkanizêrstvo [vulkanizêrstvo] samostalnik srednjega
spola (ȇ)

vulkanizerska
RODILNIK: vulkanizerske
DAJALNIK: vulkanizerski
TOŽILNIK: vulkanizersko
MESTNIK: pri vulkanizerski
ORODNIK: z vulkanizersko
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

vulkanizerstvo
vulkanizerstva
DAJALNIK: vulkanizerstvu
TOŽILNIK: vulkanizerstva
MESTNIK: pri vulkanizerstvu
ORODNIK: z vulkanizerstvom
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

vulkanizerski
RODILNIK: vulkanizerskih
DAJALNIK: vulkanizerskima
TOŽILNIK: vulkanizerski
MESTNIK: pri vulkanizerskih
ORODNIK: z vulkanizerskima
IMENOVALNIK:

dvojina

vulkanizerstvi
vulkanizerstev
DAJALNIK: vulkanizerstvoma
TOŽILNIK: vulkanizerstvi
MESTNIK: pri vulkanizerstvih
ORODNIK: z vulkanizerstvoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

vulkanizerske
vulkanizerskih
DAJALNIK: vulkanizerskim
TOŽILNIK: vulkanizerske
MESTNIK: pri vulkanizerskih
ORODNIK: z vulkanizerskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

vulkanizerstva
vulkanizerstev
DAJALNIK: vulkanizerstvom
TOŽILNIK: vulkanizerstva
MESTNIK: pri vulkanizerstvih
ORODNIK: z vulkanizerstvi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

vulkanizersko
RODILNIK: vulkanizerskega
DAJALNIK: vulkanizerskemu
IMENOVALNIK:
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1. dejavnost, ki se ukvarja s prodajo, nameščanjem,
popravilom in predelavo avtomobilskih gum
‣ delovne izkušnje na področju vulkanizerstva
‣ prostori za vulkanizerstvo in popravilo
avtomobilov
‣ Vse življenje je delal v vulkanizerstvu.
1a) podjetje, ustanova, ki izvaja tako dejavnost
‣ požar v prostorih vulkanizerstva
‣ Vulkanizerstva in avtomobilski servisi ponujajo
izdelke številnih znamk v več cenovnih razredih.
1b) prostor, kjer se izvaja taka dejavnost
‣ Zgradili so servisni objekt za osebne avtomobile z
vulkanizerstvom, delavnico in avtopralnico.

množina

zadekane
zadekanih
DAJALNIK: zadekanim
TOŽILNIK: zadekane
MESTNIK: pri zadekanih
ORODNIK: z zadekanimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

zadekano
zadekanega
DAJALNIK: zadekanemu
TOŽILNIK: zadekano
MESTNIK: pri zadekanem
ORODNIK: z zadekanim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

zadékan [zadékan] pridevnik ()

dvojina

OBLIKE

zadekani
RODILNIK: zadekanih
DAJALNIK: zadekanima
TOŽILNIK: zadekani
MESTNIK: pri zadekanih
ORODNIK: z zadekanima
IMENOVALNIK:

moški spol
ednina

zadekan
IMENOVALNIK (določno): zadekani
RODILNIK: zadekanega
DAJALNIK: zadekanemu
TOŽILNIK (nedoločno): zadekan
TOŽILNIK (določno): zadekani
TOŽILNIK (živo): zadekanega
MESTNIK: pri zadekanem
ORODNIK: z zadekanim
IMENOVALNIK (nedoločno):

množina

zadekana
zadekanih
DAJALNIK: zadekanim
TOŽILNIK: zadekana
MESTNIK: pri zadekanih
ORODNIK: z zadekanimi
1. pogovorno ki je za zaščito pred mrazom oblečen v
topla, debela oblačila ali tesno ovit v debelejše
blago
‣ Lahko je tistim, ki sedijo na klopi in so zadekani
do nosu.
‣ Folk se vozi s klimo nažgano na ful, da jih greje v
noge, vsi zadekani v bunde.
1a) pogovorno ki je prekrit, zakrit bolj, kot se zdi
potrebno, običajno
‣ Res je prav blesavo, da moraš biti pri 30 °C skoraj
zadekan.
‣ Bendi morajo imeti zadekane kleti.
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

zadekana
zadekanih
DAJALNIK: zadekanima
TOŽILNIK: zadekana
MESTNIK: pri zadekanih
ORODNIK: z zadekanima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

zadekani
zadekanih
DAJALNIK: zadekanim
TOŽILNIK: zadekane
MESTNIK: pri zadekanih
ORODNIK: z zadekanimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol

zagoníti [zagoníti] dovršni glagol (ī)

ednina

zadekana
RODILNIK: zadekane
DAJALNIK: zadekani
TOŽILNIK: zadekano
MESTNIK: pri zadekani
ORODNIK: z zadekano
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina
PRVA: zagonim
DRUGA: zagoniš
TRETJA: zagoni
dvojina
PRVA: zagoniva
DRUGA: zagonita
TRETJA: zagonita
množina
PRVA: zagonimo
DRUGA: zagonite

dvojina

zadekani
zadekanih
DAJALNIK: zadekanima
TOŽILNIK: zadekani
MESTNIK: pri zadekanih
ORODNIK: z zadekanima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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zagonijo
DELEŽNIK NA -L: zagonil zagonila zagonilo
1. pogovorno, ekspresivno porabiti zlasti denar,
navadno nepremišljeno, za nepotrebne stvari
‣ zagoniti denar
‣ zagoniti milijarde, milijone
‣ Za kampanjo so zagonili 10 milijonov.
1a) pogovorno, ekspresivno zlasti s takim ravnanjem
pripeljati v slabo, brezizhodno stanje
‣ zagoniti državo
‣ Zagonil je odlično firmo, sedaj pa se pritožuje
glede pravne države.
2. pogovorno, ekspresivno z veliko silo, navadno ročno,
povzročiti, da prehaja kaj po zraku na drugo mesto;
zagnati
‣ Revijo je z ihto zagonila v steno.

pri zagonskih
ORODNIK: z zagonskima

TRETJA:

MESTNIK:

množina

zagonske
RODILNIK: zagonskih
DAJALNIK: zagonskim
TOŽILNIK: zagonske
MESTNIK: pri zagonskih
ORODNIK: z zagonskimi
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

zagonsko
zagonskega
DAJALNIK: zagonskemu
TOŽILNIK: zagonsko
MESTNIK: pri zagonskem
ORODNIK: z zagonskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

zagónskiSSKJ2 [zagónski] pridevnik ()

zagonski
zagonskih
DAJALNIK: zagonskima
TOŽILNIK: zagonski
MESTNIK: pri zagonskih
ORODNIK: z zagonskima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

zagonski
zagonskega
DAJALNIK: zagonskemu
TOŽILNIK: zagonski
TOŽILNIK (živo): zagonskega
MESTNIK: pri zagonskem
ORODNIK: z zagonskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

zagonska
RODILNIK: zagonskih
DAJALNIK: zagonskim
TOŽILNIK: zagonska
MESTNIK: pri zagonskih
ORODNIK: z zagonskimi
IMENOVALNIK:

dvojina

zagonska
zagonskih
DAJALNIK: zagonskima
TOŽILNIK: zagonska
MESTNIK: pri zagonskih
ORODNIK: z zagonskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

SBZ-SKLOP
zagonsko podjetje

manjše novoustanovljeno podjetje, ki skuša uspeti
s prebojnostjo, inovativnostjo svojih idej, izdelkov;
start up, start up podjetje
‣ Ustanovil je lasten sklad, preko katerega financira
zagonska podjetja z največjim potencialom.
‣ Dokler nima zagonsko podjetje nobenega patenta,
bo težko pritegnilo kakšnega vlagatelja.

množina

zagonski
zagonskih
DAJALNIK: zagonskim
TOŽILNIK: zagonske
MESTNIK: pri zagonskih
ORODNIK: z zagonskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

zájčicaSSKJ2 [zájčica] samostalnik ženskega spola (ȃ)

ženski spol

OBLIKE
ednina

ednina

zagonska
RODILNIK: zagonske
DAJALNIK: zagonski
TOŽILNIK: zagonsko
MESTNIK: pri zagonski
ORODNIK: z zagonsko

zajčica
zajčice
DAJALNIK: zajčici
TOŽILNIK: zajčico
MESTNIK: pri zajčici
ORODNIK: z zajčico

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

dvojina

zagonski
RODILNIK: zagonskih
DAJALNIK: zagonskima
TOŽILNIK: zagonski

zajčici
zajčic
DAJALNIK: zajčicama
TOŽILNIK: zajčici

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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pri zajčicah
ORODNIK: z zajčicama
MESTNIK:

množina

zeleni
zelenih
DAJALNIK: zelenim
TOŽILNIK: zelene
MESTNIK: pri zelenih
ORODNIK: z zelenimi
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

zajčice
RODILNIK: zajčic
DAJALNIK: zajčicam
TOŽILNIK: zajčice
MESTNIK: pri zajčicah
ORODNIK: z zajčicami
mlada privlačna ženska, ki nastopa kot model za
moško revijo, zlasti Playboy
‣ brhka, seksi, zapeljiva zajčica
‣ razgaljena zajčica
‣ Ko so postale uradne zajčice, so se odločile, da se
povsem slekle ne bodo.
IMENOVALNIK:

ženski spol
ednina

zelena
zelene
DAJALNIK: zeleni
TOŽILNIK: zeleno
MESTNIK: pri zeleni
ORODNIK: z zeleno
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

zeleni
RODILNIK: zelenih
DAJALNIK: zelenima
TOŽILNIK: zeleni
MESTNIK: pri zelenih
ORODNIK: z zelenima

zakládništvo [zakládništvo] samostalnik srednjega
spola (ȃ)

IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

zakladništvo
RODILNIK: zakladništva
DAJALNIK: zakladništvu
TOŽILNIK: zakladništvo
MESTNIK: pri zakladništvu
ORODNIK: z zakladništvom
1. iz ekonomije dejavnost, ki se ukvarja z
uravnoteženim, premišljenim upravljanjem z
(javnim, državnim) denarjem, sredstvi
‣ področje zakladništva
‣ direktorat, oddelek, sekretar za zakladništvo
1a) iz ekonomije oddelek, zlasti v banki, na
ministrstvu za finance, ki je zadolžen za tako
dejavnost
‣ direktor, vodja državnega zakladništva
‣ analitiki iz zakladništva banke
IMENOVALNIK:

množina

zelene
zelenih
DAJALNIK: zelenim
TOŽILNIK: zelene
MESTNIK: pri zelenih
ORODNIK: z zelenimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

zeleno
RODILNIK: zelenega
DAJALNIK: zelenemu
TOŽILNIK: zeleno
MESTNIK: pri zelenem
ORODNIK: z zelenim
IMENOVALNIK:

dvojina

zelêniSSKJ2 [zelêni] pridevnik (é)

zeleni
RODILNIK: zelenih
DAJALNIK: zelenima
TOŽILNIK: zeleni
MESTNIK: pri zelenih
ORODNIK: z zelenima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

zeleni
zelenega
DAJALNIK: zelenemu
TOŽILNIK: zeleni
TOŽILNIK (živo): zelenega
MESTNIK: pri zelenem
ORODNIK: z zelenim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

zelena
zelenih
DAJALNIK: zelenim
TOŽILNIK: zelena
MESTNIK: pri zelenih
ORODNIK: z zelenimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

zelena
zelenih
DAJALNIK: zelenima
TOŽILNIK: zelena
MESTNIK: pri zelenih
ORODNIK: z zelenima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

SBZ-SKLOP
zelena zima

zima, v kateri večino časa ni snega ali pa se ta
zaradi (pre)toplega vremena hitro stopi
168

‣ Letošnja zelena zima je žičničarje hudo finančno
prizadela.

senfov
DAJALNIK: senfom
TOŽILNIK: senfe
MESTNIK: pri senfih
ORODNIK: s senfi
pogovorno pikantna začimba, pripravljena iz semen
bele gorčice in dodatkov; gorčica
‣ hrenovka, klobasa z zenfom
‣ Kupi kilo kruha, liter mleka in eno tubo zenfa.
RODILNIK:

FRAZEOLOGIJA

dobiti zeleno luč (za KAJ)

dobiti dovoljenje (za kaj)
‣ Po pregledu pri svojih zdravnikih je dobil zeleno
luč za nastop na svetovnem prvenstvu.
izgubiti (KAJ) za zeleno mizo

izgubiti pri pogajanjih ali po odločitvi (tekmovalne)
komisije, organa, navadno brez upoštevanja
dejanskega stanja
‣ Klub je tekmo izgubil le za zeleno mizo, na igrišču
pa je bilo 1 : 1.
‣ Vse, kar so v svoji zgodovini ubranili v vojnah, so
potem izgubili za zeleno mizo.

FRAZEOLOGIJA

ne imeti za 5 dag/dek zenfa slengovsko

imeti nič ali malo denarja, navadno zaradi
nesposobnosti, ali biti nesposoben, nespreten v
čem sploh
‣ Še država te ocigani, da na koncu nimaš več za pet
dek zenfa.
‣ Ob sebi imajo luzerje, ki nimajo za pet dek zenfa,
pa pri tem ne mislim na denar (čeprav tudi tega
nimajo).

zénf sénf [zénf], [sénf] samostalnik moškega spola ()
OBLIKE
ednina

zenf
RODILNIK: zenfa
DAJALNIK: zenfu
TOŽILNIK: zenf
MESTNIK: pri zenfu
ORODNIK: z zenfom
IMENOVALNIK:

zúnajobravnávni [zúnajobranáni] pridevnik (ú-ȃ)
OBLIKE

moški spol
ednina

zunajobravnavni
RODILNIK: zunajobravnavnega
DAJALNIK: zunajobravnavnemu
TOŽILNIK: zunajobravnavni
TOŽILNIK (živo): zunajobravnavnega
MESTNIK: pri zunajobravnavnem
ORODNIK: z zunajobravnavnim
IMENOVALNIK:

dvojina

zenfa
zenfov
DAJALNIK: zenfoma
TOŽILNIK: zenfa
MESTNIK: pri zenfih
ORODNIK: z zenfoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

zunajobravnavna
zunajobravnavnih
DAJALNIK: zunajobravnavnima
TOŽILNIK: zunajobravnavna
MESTNIK: pri zunajobravnavnih
ORODNIK: z zunajobravnavnima

množina

IMENOVALNIK:

zenfi
RODILNIK: zenfov
DAJALNIK: zenfom
TOŽILNIK: zenfe
MESTNIK: pri zenfih
ORODNIK: z zenfi
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

množina

zunajobravnavni
zunajobravnavnih
DAJALNIK: zunajobravnavnim
TOŽILNIK: zunajobravnavne
MESTNIK: pri zunajobravnavnih
ORODNIK: z zunajobravnavnimi

ednina

IMENOVALNIK:

senf
RODILNIK: senfa
DAJALNIK: senfu
TOŽILNIK: senf
MESTNIK: pri senfu
ORODNIK: s senfom
IMENOVALNIK:

RODILNIK:

ženski spol

dvojina

ednina

senfa
RODILNIK: senfov
DAJALNIK: senfoma
TOŽILNIK: senfa
MESTNIK: pri senfih
ORODNIK: s senfoma

zunajobravnavna
zunajobravnavne
DAJALNIK: zunajobravnavni
TOŽILNIK: zunajobravnavno
MESTNIK: pri zunajobravnavni
ORODNIK: z zunajobravnavno

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

dvojina

senfi

IMENOVALNIK:
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zunajobravnavni

zunajobravnavnih
DAJALNIK: zunajobravnavnima
TOŽILNIK: zunajobravnavni
MESTNIK: pri zunajobravnavnih
ORODNIK: z zunajobravnavnima
RODILNIK:

ORODNIK:

z zvočnima

množina

zvočni
zvočnih
DAJALNIK: zvočnim
TOŽILNIK: zvočne
MESTNIK: pri zvočnih
ORODNIK: z zvočnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

zunajobravnavne
zunajobravnavnih
DAJALNIK: zunajobravnavnim
TOŽILNIK: zunajobravnavne
MESTNIK: pri zunajobravnavnih
ORODNIK: z zunajobravnavnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

zvočna
RODILNIK: zvočne
DAJALNIK: zvočni
TOŽILNIK: zvočno
MESTNIK: pri zvočni
ORODNIK: z zvočno
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

zunajobravnavno
zunajobravnavnega
DAJALNIK: zunajobravnavnemu
TOŽILNIK: zunajobravnavno
MESTNIK: pri zunajobravnavnem
ORODNIK: z zunajobravnavnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

zvočni
zvočnih
DAJALNIK: zvočnima
TOŽILNIK: zvočni
MESTNIK: pri zvočnih
ORODNIK: z zvočnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

zunajobravnavni
zunajobravnavnih
DAJALNIK: zunajobravnavnima
TOŽILNIK: zunajobravnavni
MESTNIK: pri zunajobravnavnih
ORODNIK: z zunajobravnavnima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

zvočne
zvočnih
DAJALNIK: zvočnim
TOŽILNIK: zvočne
MESTNIK: pri zvočnih
ORODNIK: z zvočnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

zunajobravnavna
RODILNIK: zunajobravnavnih
DAJALNIK: zunajobravnavnim
TOŽILNIK: zunajobravnavna
MESTNIK: pri zunajobravnavnih
ORODNIK: z zunajobravnavnimi
iz prava ki deluje, odloča brez obravnave ali pred
začetkom obravnave
‣ zunajobravnavni oddelek
‣ zunajobravnavni senat
IMENOVALNIK:

srednji spol
ednina

zvočno
zvočnega
DAJALNIK: zvočnemu
TOŽILNIK: zvočno
MESTNIK: pri zvočnem
ORODNIK: z zvočnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

zvóčni

SSKJ2

zvočni
zvočnih
DAJALNIK: zvočnima
TOŽILNIK: zvočni
MESTNIK: pri zvočnih
ORODNIK: z zvočnima

[zvóčni] pridevnik ()

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina

zvočni
zvočnega
DAJALNIK: zvočnemu
TOŽILNIK: zvočni
TOŽILNIK (živo): zvočnega
MESTNIK: pri zvočnem
ORODNIK: z zvočnim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

zvočna
zvočnih
DAJALNIK: zvočnim
TOŽILNIK: zvočna
MESTNIK: pri zvočnih
ORODNIK: z zvočnimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

zvočna
RODILNIK: zvočnih
DAJALNIK: zvočnima
TOŽILNIK: zvočna
MESTNIK: pri zvočnih
IMENOVALNIK:

SBZ-SKLOP
zvočna knjiga
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zvočni posnetek zlasti literarnega besedila, ki ga
navadno berejo profesionalni bralci, igralci;
avdioknjiga, zvočnica
‣ izdaja zvočne knjige
‣ predvajalnik zvočnih knjig
‣ Predvajali bodo odlomke iz zvočnih knjig, na
katerih recitatorji interpretirajo pesmi slovenskih
pesnikov.

ORODNIK:

z zvrtom

dvojina

zvrta
zvrtov
DAJALNIK: zvrtoma
TOŽILNIK: zvrta
MESTNIK: pri zvrtih
ORODNIK: z zvrtoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

zvóčnica

SSKJ2

zvrti
zvrtov
DAJALNIK: zvrtom
TOŽILNIK: zvrte
MESTNIK: pri zvrtih
ORODNIK: z zvrti
iz aeronavtike gibanje, pri katerem letalnik zaradi
izgube vzgona ob krilih (namerno) omahne, pada in
se pri tem dvojno vrti
‣ Izvajal je zavoje in padel v zvrt, iz katerega se tudi
z dodajanjem plina ni mogel več izvleči.

[zvóčnica] samostalnik ženskega spola ()

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

OBLIKE
ednina

zvočnica
zvočnice
DAJALNIK: zvočnici
TOŽILNIK: zvočnico
MESTNIK: pri zvočnici
ORODNIK: z zvočnico
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

zvočnici
zvočnic
DAJALNIK: zvočnicama
TOŽILNIK: zvočnici
MESTNIK: pri zvočnicah
ORODNIK: z zvočnicama
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

žélvica [žélvica] samostalnik ženskega spola ()
OBLIKE
ednina

želvica
želvice
DAJALNIK: želvici
TOŽILNIK: želvico
MESTNIK: pri želvici
ORODNIK: z želvico
IMENOVALNIK:

množina

RODILNIK:

zvočnice
RODILNIK: zvočnic
DAJALNIK: zvočnicam
TOŽILNIK: zvočnice
MESTNIK: pri zvočnicah
ORODNIK: z zvočnicami
1. zvočni posnetek zlasti literarnega besedila, ki ga
navadno berejo profesionalni bralci, igralci;
avdioknjiga, zvočna knjiga
‣ Zvočnice so sodobna oblika branja: namesto da
listamo po knjigi, si zavrtimo zgoščenko in se
prepustimo tuji interpretaciji besedila.
‣ Kot zvočnica je že dosegljiv dramatiziran ep Johna
Miltona Izgubljeni raj, ki so ga pripravili v
sodelovanju z Radiom Slovenija.
2. knjiga za otroke, ki omogoča zaznavanje
predstavljene vsebine (tudi) s sluhom
‣ Zvočnica s 5 različnimi zvoki: otrok išče glasbene
inštrumente pod zavihki in posluša oglašanje
trobente, kitare.
IMENOVALNIK:

dvojina

želvici
RODILNIK: želvic
DAJALNIK: želvicama
TOŽILNIK: želvici
MESTNIK: pri želvicah
ORODNIK: z želvicama
IMENOVALNIK:

množina

želvice
RODILNIK: želvic
DAJALNIK: želvicam
TOŽILNIK: želvice
MESTNIK: pri želvicah
ORODNIK: z želvicami
1. ljubkovalno želva, navadno majhna
‣ prikupna želvica
‣ šest let stara kopenska, vodna želvica
1a) želvji mladič
‣ Na stotine pravkar izleglih mladih želvic si utira
pot proti morju.
2. kar je podobno majhni, ljubki želvi, zlasti igrača
‣ gumijasta, napihljiva, plišasta želvica
IMENOVALNIK:

zvŕt [zvrt] samostalnik moškega spola (r)
OBLIKE
ednina

zvrt
RODILNIK: zvrta
DAJALNIK: zvrtu
TOŽILNIK: zvrt
MESTNIK: pri zvrtu
IMENOVALNIK:

žganíca [žganíca] samostalnik ženskega spola (í)
OBLIKE
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ednina

ednina

žganica
žganice
DAJALNIK: žganici
TOŽILNIK: žganico
MESTNIK: pri žganici
ORODNIK: z žganico

žoga
žoge
DAJALNIK: žogi
TOŽILNIK: žogo
MESTNIK: pri žogi
ORODNIK: z žogo

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

dvojina

dvojina

žganici
žganic
DAJALNIK: žganicama
TOŽILNIK: žganici
MESTNIK: pri žganicah
ORODNIK: z žganicama

žogi
žog
DAJALNIK: žogama
TOŽILNIK: žogi
MESTNIK: pri žogah
ORODNIK: z žogama

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

množina

množina

žganice
RODILNIK: žganic
DAJALNIK: žganicam
TOŽILNIK: žganice
MESTNIK: pri žganicah
ORODNIK: z žganicami
navadno ekspresivno žgana alkoholna pijača zlasti iz
sadja; žganje
‣ domača žganica
‣ kozarček, steklenica žganice
‣ Fantovščina se je začela z lokanjem žganice.

žoge
žog
DAJALNIK: žogam
TOŽILNIK: žoge
MESTNIK: pri žogah
ORODNIK: z žogami

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

FRAZEOLOGIJA

na prvo žogo

kakor se zdi brez tehtnejšega, daljšega premisleka
ustrezno v danem trenutku, brez pomisleka
‣ Verjel mu je na prvo žogo.
‣ Ne mara plehkih komedij in predstav, narejenih na
prvo žogo.

žledolòm [žledolòm] samostalnik moškega spola (ȍ)
OBLIKE
ednina

žogobŕcar [žogobrcar] samostalnik moškega spola
(r)

žledolom
RODILNIK: žledoloma
DAJALNIK: žledolomu
TOŽILNIK: žledolom
MESTNIK: pri žledolomu
ORODNIK: z žledolomom
IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

žogobrcar
žogobrcarja
DAJALNIK: žogobrcarju
TOŽILNIK: žogobrcarja
MESTNIK: pri žogobrcarju
ORODNIK: z žogobrcarjem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

žledoloma
žledolomov
DAJALNIK: žledolomoma
TOŽILNIK: žledoloma
MESTNIK: pri žledolomih
ORODNIK: z žledolomoma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

žogobrcarja
RODILNIK: žogobrcarjev
DAJALNIK: žogobrcarjema
TOŽILNIK: žogobrcarja
MESTNIK: pri žogobrcarjih
ORODNIK: z žogobrcarjema
IMENOVALNIK:

množina

žledolomi
žledolomov
DAJALNIK: žledolomom
TOŽILNIK: žledolome
MESTNIK: pri žledolomih
ORODNIK: z žledolomi
polom drevja zaradi žleda
‣ katastrofalen žledolom
‣ sanacija žledoloma
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

žogobrcarji
žogobrcarjev
DAJALNIK: žogobrcarjem
TOŽILNIK: žogobrcarje
MESTNIK: pri žogobrcarjih
ORODNIK: z žogobrcarji
ekspresivno nogometaš
‣ nekdanji žogobrcar
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

žóga [žóga] samostalnik ženskega spola ()
OBLIKE
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‣ žogobrcarji na igrišču, na tekmi

ORODNIK:

z žogobrcarskim

dvojina

žogobŕcarski [žogobrcarski] pridevnik (r)

žogobrcarski
žogobrcarskih
DAJALNIK: žogobrcarskima
TOŽILNIK: žogobrcarski
MESTNIK: pri žogobrcarskih
ORODNIK: z žogobrcarskima
IMENOVALNIK:

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina

žogobrcarski
žogobrcarskega
DAJALNIK: žogobrcarskemu
TOŽILNIK: žogobrcarski
TOŽILNIK (živo): žogobrcarskega
MESTNIK: pri žogobrcarskem
ORODNIK: z žogobrcarskim
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

žogobrcarska
žogobrcarskih
DAJALNIK: žogobrcarskim
TOŽILNIK: žogobrcarska
MESTNIK: pri žogobrcarskih
ORODNIK: z žogobrcarskimi
ekspresivno ki je v zvezi z žogobrcarji ali žogobrcem
‣ žogobrcarski zvezdnik
‣ žogobrcarske obveznosti
‣ žogobrcarsko prvenstvo
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

žogobrcarska
žogobrcarskih
DAJALNIK: žogobrcarskima
TOŽILNIK: žogobrcarska
MESTNIK: pri žogobrcarskih
ORODNIK: z žogobrcarskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

žogobrcarski
žogobrcarskih
DAJALNIK: žogobrcarskim
TOŽILNIK: žogobrcarske
MESTNIK: pri žogobrcarskih
ORODNIK: z žogobrcarskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

ženski spol
ednina

žogobrcarska
žogobrcarske
DAJALNIK: žogobrcarski
TOŽILNIK: žogobrcarsko
MESTNIK: pri žogobrcarski
ORODNIK: z žogobrcarsko
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

dvojina

žogobrcarski
žogobrcarskih
DAJALNIK: žogobrcarskima
TOŽILNIK: žogobrcarski
MESTNIK: pri žogobrcarskih
ORODNIK: z žogobrcarskima
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina

žogobrcarske
žogobrcarskih
DAJALNIK: žogobrcarskim
TOŽILNIK: žogobrcarske
MESTNIK: pri žogobrcarskih
ORODNIK: z žogobrcarskimi
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

srednji spol
ednina

žogobrcarsko
žogobrcarskega
DAJALNIK: žogobrcarskemu
TOŽILNIK: žogobrcarsko
MESTNIK: pri žogobrcarskem
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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