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Sprotni slovar
slovenskega jezika
2020

Uvod
Sprotni slovar slovenskega jezika 2020 je zasnovan kot uporabniku prijazen slovar
informativne narave, ki predstavlja zbirko živega, v slovarjih še ne registriranega
novejšega besedja za leti 2019–2020 (vključuje pa tudi najnovejše, uveljavljajoče se
pomene v drugih slovarjih že opisanega besedja) in v temeljnih obrisih prikazuje
njegove pomenske, slovnične in pragmatične lastnosti. Jedro geslovnika predstavlja
neuslovarjeno besedje, ki ga predlagajo jezikovni uporabniki, njegovo rabo pa potrjuje
korpusno gradivo, zlasti korpusi spletnih besedil. Ker so predlogi jezikovnih
uporabnikov sorazmerno ažurni, geslovnik zajema tudi tako sveže besedje, da ga
obstoječi korpusi slovenščine še ne morejo prinašati – je pa raba registrirana v drugih,
zlasti elektronskih virih. Prednostno je v slovar vključeno besedje, ki prinaša pojmovno
in poimenovalno novo.

Normativnost v slovarju
Sprotni slovar slovenskega jezika 2020 ni normativni slovar in nima usmerjevalne vloge.
Prinaša temeljne podatke o pomenskih lastnostih in rabi besedja, ki v slovenskem
jeziku še nima dolge življenjske dobe. Pri pisnih dvojnicah je kot iztočnica navadno
navedena v rabi pogostejša oblika besede; pri prevzetih besedah je ob uravnoteženosti
rabe načeloma najprej navedena podomačena beseda, zlasti če gre za tvorjenko (npr.
kovidni). To ne pomeni, da so druge navedene oblike manj ustrezne, saj se do tega
vprašanja Sprotni slovar slovenskega jezika 2020 ne opredeljuje. Načelo normativne
neusmerjevalnosti velja – kolikor ni že vsak opis jezika na neki način normativen – za vse
segmente slovarskega sestavka, vključno z izgovornimi dvojnicami, s sinonimi (pri stilno
nezaznamovanih iztočnicah zaznamovani sinonimi niso navedeni), ki ponekod stojijo za
razlago, pa tudi z oblikami in zgledi. Vsi slovarski podatki so torej zlasti informativne
narave, jezikovnemu uporabniku so v pomoč predvsem pri razumevanju pojmovne
vsebine iztočnice. Za novejše besedje je namreč značilno, da zaradi neustaljenosti v
razmeroma kratkem času lahko doživi spremembe na različnih jezikovnih ravneh. Kljub
odpovedi knjižnojezikovnemu normiranju slovar na pomenski ravni označuje vezanost
rabe besede na katero od jezikovnih zvrsti podobno kot Slovar slovenskega knjižnega
jezika, npr. na izhodiščno strokovni jezik pri izvorno terminološkem besedju oz.
pomenih, na pogovorni jezik, sleng oziroma na stilno zaznamovanost, denimo
ekspresivnost, slabšalnost. Brez vsaj shematskih podatkov o tipičnih okoliščinah rabe
besede bi bil opis besede pomanjkljiv in potencialno zavajajoč, vsako tovrstno
vrednotenje pa je mogoče le v opoziciji do knjižnega jezika, pri čemer knjižnojezikovno
normo razumemo kot osrednji, stabilni, postopoma spreminjajoči se normirani del
jezika v dejanski rabi, ki povezuje vse njegove govorce, hkrati pa daje okvir prihodnjemu
jezikovnemu razvoju in z njim povezani presoji jezikovnih pojavov.

V.

Temeljne značilnosti uslovarjenega besedja
Od besed, ki so v obstoječih korpusih redkejše (ali pa jih celo ni) in omejene predvsem
na zadnja leta, ki so v korpusih gradivno še pokrita, slovar med drugim prinaša zlasti iz
ali prek angleščine prevzete besede (npr. halving, inbox, webinar, zero waste), od katerih
jih večina že nastopa v podomačeni obliki (npr. bankster, detoks, epitom, hekaton,
kiberkriminal, kontrolfrik, ratatuj), pogosto tudi kot tvorjenke (npr. depresirati, detektirati,
fejmič, folovati; hejtati, hejtanje; hendlati, hendlanje, shendlati; interagirati, interagiranje;
kenslati, kenslanje, skenslati), večinoma pa (še) nimajo ustaljenega domačega ustreznika
(kot npr. spletinar za webinar; slediti za folovati). Če so v rabi le potrjeni, so v slovar redno
vključeni tudi feminativi (npr. avtodomarka, fejmička, jogistka, krasilka, otvoriteljica,
poduhovljenka), tudi za že uveljavljeno besedje (npr. asica, odločevalka, snubka).
Poleg besed, ki v slovarjih slovenščine doslej še niso bile zabeležene, Sprotni slovar
slovenskega jezika 2020 prinaša tudi nekatere nove pomene že uslovarjenega besedja
(npr. pri iztočnicah avtodomar, brezkontaktni, finoča, fonolaboratorij, govorec, komolčiti
se, korona, pokroviteljski, samoizolacija, skafander, sladnost, sploščiti, vrtičkar, testirati) oz.
nove stalne besedne zveze in frazeologijo (npr. bolezen: pridružena/spremljajoča
bolezen; brati: brati se; cona: bela, rdeča, siva cona in sinonimi pri območje: belo, rdeče,
sivo območje; distanca: socialna distanca; imunost: čredna/kolektivna imunost; izolacija:
kohortna izolacija; koronavirus: novi koronavirus, licenca: plavajoča licenca; obhajilo:
duhovno obhajilo; omejevanje: omejevanje socialnih stikov).
Sprotni slovar slovenskega jezika 2020 je kot tip slovarja, na katerega zaradi njegove
ažurnosti pri popisovanju novejšega ali v določenem obdobju v rabi izpostavljenega
besedja zunanje okoliščine vplivajo še izraziteje kot na druge razlagalne slovarje, pri
besedju za leto 2020 močno zaznamovala pandemija bolezni covid-19. Poleg že zgoraj
izpostavljenih besednih zvez s področja zlasti medicine je tako v slovar prišel cel sklop t.
i. koronabesedja: zloženke s prvim delom korona- (npr. koronabedak, koronabolnik,
koronačas, koronahumor, koronakriza, koronaobveznica, koronapanika, koronapozdrav,
koronastandard, koronazakon ipd.), izpeljanke tipa koronski, kovidni in sestavljenke tipa
antikoronski, po(st)koronski. Pri zloženkah s prvim delom samo- tipa samoizolacija,
samoizolirati se, samoosamitev, samoosamiti se ipd. so medtem nastali novi, s pandemijo
povezani pomeni. Poleg stalnih zvez s področja medicine je izrazito porasla tudi raba
nekaterih tipa helikopterski denar, ki so povezane z gospodarsko krizo kot posledico
pandemije in njenim blaženjem. Te stalne zveze so na omenjenih področjih v (strokovni)
rabi obstajale že prej, javnosti pa so postale širše znane šele v času pandemije.

Zgradba in formalne značilnosti
Zgradba Sprotnega slovarja slovenskega jezika 2020 je zaradi tipa in značilnosti besedja,
ki ga slovar prinaša, sorazmerno preprosta, prikaz podatkov pa je jasen in razumljiv.
Tako so denimo zgledi rabe največ trije (če so kolokacije dovolj pogoste in povedne, so
navedene kot zgledi, a večinoma so zgledi stavčni, mogoča pa je tudi kombinacija
kolokacijskih in stavčnih zgledov; v frazeološkem razdelku so vsi zgledi stavčni).

VI.

Pomensko neprozorne nefrazeološke stalne besedne zveze (tj. take, pri katerih pomena
ne moremo enostavno razbrati iz 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 2020 so sistematično in pregledno prikazane oblike vseh v slovar
sprejetih besed. Pri samostalniku so navedene oblike v vseh sklonih in številih, pri
pridevniku poleg tega tudi v vseh spolih, pri glagolu ob nedoločniku še vse sedanjiške
oblike in oblike deležnika na -l. Izjemo predstavljajo samostalniki, ki se ne uporabljajo v
vseh številih, npr. asimptomatičnost le v ednini, prav tako le v ednini glagolniki brez
razvitega samostalniškega pomena (npr. komolčanje). Slovar za vse iztočnice prinaša
podatek o jakostnem in tonemskem naglasu. Izgovor je naveden pri vseh iztočnicah in
je izpisan v celoti, prikazane pa so tudi izgovorne dvojnice.
Uporabnik naj ta preprosti slovar razume in uporablja predvsem kot popis novega
gradiva, ki ga na ZRC SAZU, Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša redno zbiramo in
analiziramo. Ali bodo posamezne iztočnice dejansko prešle v širšo rabo in bodo zato v
prihodnosti obravnavane tudi v normativnih ali razlagalnih slovarjih, kjer bodo opisane
natančneje, pa bo pokazal čas.

VII.

Slovar

álfakorónavírus, álfa korónavírus
[álfakorónavírus] samostalnik moškega spola (ȃ- -ȋ)

ántidementív
[ántidementí ] samostalnik moškega spola (ȃ-ȋ)

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

alfakoronavirus
alfakoronavirusa
DAJALNIK: alfakoronavirusu
TOŽILNIK: alfakoronavirus
MESTNIK: pri alfakoronavirusu
ORODNIK: z alfakoronavirusom

antidementiv
antidementiva
DAJALNIK: antidementivu
TOŽILNIK: antidementiv
MESTNIK: pri antidementivu
ORODNIK: z antidementivom

dvojina

dvojina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

alfakoronavirusa
alfakoronavirusov
DAJALNIK: alfakoronavirusoma
TOŽILNIK: alfakoronavirusa
MESTNIK: pri alfakoronavirusih
ORODNIK: z alfakoronavirusoma

antidementiva
antidementivov
DAJALNIK: antidementivoma
TOŽILNIK: antidementiva
MESTNIK: pri antidementivih
ORODNIK: z antidementivoma

množina

množina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

alfakoronavirusi
RODILNIK: alfakoronavirusov
DAJALNIK: alfakoronavirusom
TOŽILNIK: alfakoronaviruse
MESTNIK: pri alfakoronavirusih
ORODNIK: z alfakoronavirusi

antidementivi
antidementivov
DAJALNIK: antidementivom
TOŽILNIK: antidementive
MESTNIK: pri antidementivih
ORODNIK: z antidementivi
RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK:

iz farmacije

alfa koronavirus
RODILNIK: alfa koronavirusa
DAJALNIK: alfa koronavirusu
TOŽILNIK: alfa koronavirus
MESTNIK: pri alfa koronavirusu
ORODNIK: z alfa koronavirusom

zdravilo, ki upočasnjuje razvoj demence,
blaži njene simptome
‣ Glavni cilji so zgodnja diagnoza bolezni,
dostopnost do obravnave in zdravljenja z
antidementivi.
‣ Spremljamo učinek naše kognitivne terapije na
porabo zdravil, ki jih uporabljamo poleg
antidementivov.

dvojina
IMENOVALNIK:

alfa koronavirusa
alfa koronavirusov
DAJALNIK: alfa koronavirusoma
TOŽILNIK: alfa koronavirusa
MESTNIK: pri alfa koronavirusih
ORODNIK: z alfa koronavirusoma
RODILNIK:

ántikoróna
[ántikoróna] pridevnik (ȃ- )
OBLIKE

moški spol

množina

ednina

IMENOVALNIK:

alfa koronavirusi
RODILNIK: alfa koronavirusov
DAJALNIK: alfa koronavirusom
TOŽILNIK: alfa koronaviruse
MESTNIK: pri alfa koronavirusih
ORODNIK: z alfa koronavirusi

IMENOVALNIK:

antikorona
antikorona
DAJALNIK: antikorona
TOŽILNIK: antikorona
TOŽILNIK (živostno): antikorona
MESTNIK: pri antikorona
ORODNIK: z antikorona
RODILNIK:

iz veterine

koronavirus, ki pri živalih, zlasti prašičih,
povzroča vnetje prebavil z drisko
‣ Alfakoronavirus povzroča klasično prašičjo
epidemično drisko (PED).
‣ Epidemična driska prašičev, ki jo povzročata alfa
koronavirus in novi prašičji delta koronavirus,
lahko predstavlja tveganje za zdravstveni status
živali.

dvojina
IMENOVALNIK:

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

množina
IMENOVALNIK:

antikorona
RODILNIK: antikorona
9

DAJALNIK:

antikorona
TOŽILNIK: antikorona
MESTNIK: pri antikorona
ORODNIK: z antikorona

‣ Antikorona zakon omogoča pomoč samostojnim
podjetnikom in zasebnikom v obliki mesečnega
temeljnega dohodka in oprostitve prispevkov za
socialno varnost.

ženski spol
ednina

ántikorónski
[ántikorónski] pridevnik (ȃ- )

IMENOVALNIK:

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

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

antikoronski
RODILNIK: antikoronskega
DAJALNIK: antikoronskemu
TOŽILNIK: antikoronski
TOŽILNIK (živostno): antikoronskega
MESTNIK: pri antikoronskem
ORODNIK: z antikoronskim

dvojina
IMENOVALNIK:

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

dvojina
IMENOVALNIK:

antikoronska
antikoronskih
DAJALNIK: antikoronskima
TOŽILNIK: antikoronska
MESTNIK: pri antikoronskih
ORODNIK: z antikoronskima

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

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

množina
IMENOVALNIK:

antikoronski
RODILNIK: antikoronskih
DAJALNIK: antikoronskim
TOŽILNIK: antikoronske
MESTNIK: pri antikoronskih
ORODNIK: z antikoronskimi

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

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

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

antikoronska
antikoronske
DAJALNIK: antikoronski
TOŽILNIK: antikoronsko
MESTNIK: pri antikoronski
ORODNIK: z antikoronsko

dvojina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

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

dvojina
IMENOVALNIK:

antikoronski
antikoronskih
DAJALNIK: antikoronskima
TOŽILNIK: antikoronski
MESTNIK: pri antikoronskih
ORODNIK: z antikoronskima

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

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

množina
IMENOVALNIK:

antikoronske
RODILNIK: antikoronskih
DAJALNIK: antikoronskim
TOŽILNIK: antikoronske
MESTNIK: pri antikoronskih
ORODNIK: z antikoronskimi

pogovorno

ki deluje, je usmerjen proti gospodarskim,
družbenim, zdravstvenim posledicam epidemije
bolezni, ki jo povzroča koronavirus SARS-CoV-2;
antikoronski, protikoronski, protikorona
‣ Objavljamo bistvene poudarke antikorona
megapaketa, ki so jih pripravile strokovne službe.

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:
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antikoronsko

RODILNIK:

antikoronskega
DAJALNIK: antikoronskemu
TOŽILNIK: antikoronsko
MESTNIK: pri antikoronskem
ORODNIK: z antikoronskim

paremiološki žanr, ki nastane s šaljivim, igrivim,
parodičnim preoblikovanjem pregovora
‣ Rana ura, slovenskih fantov grob, je eden najbolj
ustaljenih slovenskih antipregovorov, ki je nastal s
križanjem pregovora in citata.
‣ Predstavljeni so najbolj poznani slovenski
antipregovori, ki jim je bilo v slovenskih raziskavah
do sedaj posvečeno malo pozornosti.

dvojina
IMENOVALNIK:

antikoronski
RODILNIK: antikoronskih
DAJALNIK: antikoronskima
TOŽILNIK: antikoronski
MESTNIK: pri antikoronskih
ORODNIK: z antikoronskima

ásica
[ásica] samostalnik ženskega spola (ȃ)

množina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

antikoronska
RODILNIK: antikoronskih
DAJALNIK: antikoronskim
TOŽILNIK: antikoronska
MESTNIK: pri antikoronskih
ORODNIK: z antikoronskimi

IMENOVALNIK:

asica
RODILNIK: asice
DAJALNIK: asici
TOŽILNIK: asico
MESTNIK: pri asici
ORODNIK: z asico

ki deluje, je usmerjen proti gospodarskim,
družbenim, zdravstvenim posledicam epidemije
bolezni, ki jo povzroča koronavirus SARS-CoV-2;
protikoronski
‣ Najpomembnejša odločitev je, da bodo ukrepi
prvega antikoronskega paketa za omilitev posledic
epidemije novega koronavirusa veljali že od
13. marca, ko je bila epidemija razglašena.
‣ Skupina je na vlado naslovila predloge za
dopolnitev ukrepov antikoronskega zakona, ki se
nanašajo na samozaposlene.

dvojina
IMENOVALNIK:

asici
asic
DAJALNIK: asicama
TOŽILNIK: asici
MESTNIK: pri asicah
ORODNIK: z asicama
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

asice
asic
DAJALNIK: asicam
TOŽILNIK: asice
MESTNIK: pri asicah
ORODNIK: z asicami
RODILNIK:

ántipregôvor
[ántipregôvor] samostalnik moškega spola (ȃ-ȏ)
OBLIKE
ednina

1. ekspresivno ženska, ki se posebno odlikuje v čem,
zlasti v športu
‣ V soboto so bili priča nepozabnemu dnevu. Prišli
so naši smučarski asi in asice.
‣ Je prava asica, ki je lani postavila rekord v
svetovnem pokalu, ki ga bo zelo težko podreti.
1a) ekspresivno ženska, ki je posebno dejavna,
sposobna
‣ Ko sem poročala o koncertu za bolnega dečka, ko
sem se borila za to, da se je koncert sploh izpeljal,
sem bila carica, asica.

IMENOVALNIK:

antipregovor
antipregovora
DAJALNIK: antipregovoru
TOŽILNIK: antipregovor
MESTNIK: pri antipregovoru
ORODNIK: z antipregovorom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

antipregovora
antipregovorov
DAJALNIK: antipregovoroma
TOŽILNIK: antipregovora
MESTNIK: pri antipregovorih
ORODNIK: z antipregovoroma
RODILNIK:

àsimptomátičen
[àsimptomátičən] pridevnik (ȁ-á)

množina

OBLIKE

IMENOVALNIK:

antipregovori
RODILNIK: antipregovorov
DAJALNIK: antipregovorom
TOŽILNIK: antipregovore
MESTNIK: pri antipregovorih
ORODNIK: z antipregovori

moški spol
ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

asimptomatičen
asimptomatični
RODILNIK: asimptomatičnega
IMENOVALNIK (določno):
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DAJALNIK:

ORODNIK:

asimptomatičnemu
TOŽILNIK (nedoločno): asimptomatičen
TOŽILNIK (določno): asimptomatični
TOŽILNIK (živostno): asimptomatičnega
MESTNIK: pri asimptomatičnem
ORODNIK: z asimptomatičnim

z asimptomatičnima

množina
IMENOVALNIK:

asimptomatična
asimptomatičnih
DAJALNIK: asimptomatičnim
TOŽILNIK: asimptomatična
MESTNIK: pri asimptomatičnih
ORODNIK: z asimptomatičnimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

asimptomatična
asimptomatičnih
DAJALNIK: asimptomatičnima
TOŽILNIK: asimptomatična
MESTNIK: pri asimptomatičnih
ORODNIK: z asimptomatičnima
RODILNIK:

1. iz medicine ki kljub okužbi ne kaže simptomov;
asimptomatski, brezsimptomen, nesimptomatičen,
nesimptomatski
‣ Ker je okuženih veliko ljudi, bomo odkrili tudi več
asimptomatičnih primerov.
‣ V večini primerov je gostitelj, ki naprej prenaša
virus, asimptomatičen, še posebej če upoštevamo
dejstvo, da je inkubacijska doba relativno dolga.
‣ Po nekaj letih postanejo asimptomatični, kar
pomeni, da so še vedno nosilci in prenašalci virusa,
čeprav pri njih herpes v obliki mehurčkov na koži
ali sluznici ne izbruhne več.
1a) iz medicine ki poteka brez simptomov;
asimptomatski, brezsimptomen, nesimptomatičen,
nesimptomatski
‣ Med okuženimi jih ima velika večina
asimptomatično latentno okužbo s tuberkulozo.
‣ Kronični perzistentni hepatitis je lahko
asimptomatičen ali pa povzroča le blage simptome.

množina
IMENOVALNIK:

asimptomatični
asimptomatičnih
DAJALNIK: asimptomatičnim
TOŽILNIK: asimptomatične
MESTNIK: pri asimptomatičnih
ORODNIK: z asimptomatičnimi
RODILNIK:

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

asimptomatična
RODILNIK: asimptomatične
DAJALNIK: asimptomatični
TOŽILNIK: asimptomatično
MESTNIK: pri asimptomatični
ORODNIK: z asimptomatično
dvojina
IMENOVALNIK:

asimptomatični
asimptomatičnih
DAJALNIK: asimptomatičnima
TOŽILNIK: asimptomatični
MESTNIK: pri asimptomatičnih
ORODNIK: z asimptomatičnima

àsimptomátično
[àsimptomátično] prislov (ȁ-á)
iz medicine brez simptomov; asimptomatsko,
brezsimptomno, nesimptomatsko
‣ Vnetne reakcije običajno povzročajo hude
utripajoče bolečine, odmiranje živca pa lahko
poteka tudi asimptomatično.
‣ Presenetilo je dejstvo, da se novi koronavirus (za
razliko od njegovih sorodnikov) lahko prenaša tudi
asimptomatično.

RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

asimptomatične
asimptomatičnih
DAJALNIK: asimptomatičnim
TOŽILNIK: asimptomatične
MESTNIK: pri asimptomatičnih
ORODNIK: z asimptomatičnimi
RODILNIK:

àsimptomátičnost
[àsimptomátičnost] samostalnik ženskega spola (ȁ-á)

srednji spol

OBLIKE
ednina

ednina
IMENOVALNIK:

asimptomatično
RODILNIK: asimptomatičnega
DAJALNIK: asimptomatičnemu
TOŽILNIK: asimptomatično
MESTNIK: pri asimptomatičnem
ORODNIK: z asimptomatičnim

IMENOVALNIK:

asimptomatičnost
RODILNIK: asimptomatičnosti
DAJALNIK: asimptomatičnosti
TOŽILNIK: asimptomatičnost
MESTNIK: pri asimptomatičnosti
ORODNIK: z asimptomatičnostjo

dvojina
IMENOVALNIK:

asimptomatični
asimptomatičnih
DAJALNIK: asimptomatičnima
TOŽILNIK: asimptomatični
MESTNIK: pri asimptomatičnih

1. iz medicine stanje bolnika, da kljub okužbi ne kaže
simptomov

RODILNIK:
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MESTNIK:

‣ Začelo se je s kontrolo temperature, nadaljevalo z
razkužili za celotno posadko, končalo pa z
deklaracijami o asimptomatičnosti potnikov.
1a) iz medicine stanje, lastnost bolezni, da poteka brez
simptomov
‣ Asimptomatičnost v zgodnji fazi prispeva k visoki
stopnji smrtnosti.
‣ Asimptomatičnost je glavni sovražnik odkrivanja
bolezni tudi za kvalificirane strokovnjake.

pri asimptomatskih
ORODNIK: z asimptomatskimi
srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

asimptomatsko
asimptomatskega
DAJALNIK: asimptomatskemu
TOŽILNIK: asimptomatsko
MESTNIK: pri asimptomatskem
ORODNIK: z asimptomatskim
RODILNIK:

dvojina

àsimptomátski
[àsimptomátski] pridevnik (ȁ-ȃ)

IMENOVALNIK:

asimptomatski
asimptomatskih
DAJALNIK: asimptomatskima
TOŽILNIK: asimptomatski
MESTNIK: pri asimptomatskih
ORODNIK: z asimptomatskima
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

asimptomatski
asimptomatskega
DAJALNIK: asimptomatskemu
TOŽILNIK: asimptomatski
TOŽILNIK (živostno): asimptomatskega
MESTNIK: pri asimptomatskem
ORODNIK: z asimptomatskim
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

asimptomatska
asimptomatskih
DAJALNIK: asimptomatskim
TOŽILNIK: asimptomatska
MESTNIK: pri asimptomatskih
ORODNIK: z asimptomatskimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

asimptomatska
RODILNIK: asimptomatskih
DAJALNIK: asimptomatskima
TOŽILNIK: asimptomatska
MESTNIK: pri asimptomatskih
ORODNIK: z asimptomatskima

1. iz medicine ki kljub okužbi ne kaže simptomov;
asimptomatičen, brezsimptomen, nesimptomatičen,
nesimptomatski
‣ Želimo najti asimptomatske bolnike na primarni
zdravstveni ravni, da jih začnejo zdraviti, ko še ni
prepozno.
‣ Okuženi je ponavadi asimptomatski, a okužbo
prenaša na svojega spolnega partnerja.
1a) iz medicine ki poteka brez simptomov;
asimptomatičen, brezsimptomen, nesimptomatičen,
nesimptomatski
‣ Pri tej bolezni so pogoste asimptomatske okužbe,
brez kliničnih znakov bolezni.
‣ Okužbi sledi dolgotrajno asimptomatsko obdobje,
ko so bolniki brez kliničnih težav.

množina
IMENOVALNIK:

asimptomatski
asimptomatskih
DAJALNIK: asimptomatskim
TOŽILNIK: asimptomatske
MESTNIK: pri asimptomatskih
ORODNIK: z asimptomatskimi
RODILNIK:

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

asimptomatska
RODILNIK: asimptomatske
DAJALNIK: asimptomatski
TOŽILNIK: asimptomatsko
MESTNIK: pri asimptomatski
ORODNIK: z asimptomatsko

àsimptomátsko
[àsimptomátsko] prislov (ȁ-ȃ)
iz medicine brez simptomov; asimptomatično,
brezsimptomno, nesimptomatsko
‣ Bolezen lahko poteka tudi asimptomatsko in jo
prebolimo brez bolezenskih znakov.
‣ Okužba lahko poteka asimptomatsko, pa vse do
akutnih respiratornih obolenj s pojavom oteženega
dihanja.

dvojina
IMENOVALNIK:

asimptomatski
RODILNIK: asimptomatskih
DAJALNIK: asimptomatskima
TOŽILNIK: asimptomatski
MESTNIK: pri asimptomatskih
ORODNIK: z asimptomatskima
množina

ávtodómarSSKJ2
[á todómar] samostalnik moškega spola (ȃ- )

IMENOVALNIK:

asimptomatske
asimptomatskih
DAJALNIK: asimptomatskim
TOŽILNIK: asimptomatske
RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:
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avtodomar

RODILNIK:

avtodomarja
DAJALNIK: avtodomarju
TOŽILNIK: avtodomarja
MESTNIK: pri avtodomarju
ORODNIK: z avtodomarjem

ávtodómarski
[á todómarski] pridevnik (ȃ- )
OBLIKE

moški spol

dvojina

ednina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

avtodomarja
RODILNIK: avtodomarjev
DAJALNIK: avtodomarjema
TOŽILNIK: avtodomarja
MESTNIK: pri avtodomarjih
ORODNIK: z avtodomarjema

avtodomarski
RODILNIK: avtodomarskega
DAJALNIK: avtodomarskemu
TOŽILNIK: avtodomarski
TOŽILNIK (živostno): avtodomarskega
MESTNIK: pri avtodomarskem
ORODNIK: z avtodomarskim

množina
IMENOVALNIK:

dvojina

avtodomarji
RODILNIK: avtodomarjev
DAJALNIK: avtodomarjem
TOŽILNIK: avtodomarje
MESTNIK: pri avtodomarjih
ORODNIK: z avtodomarji

IMENOVALNIK:

avtodomarska
avtodomarskih
DAJALNIK: avtodomarskima
TOŽILNIK: avtodomarska
MESTNIK: pri avtodomarskih
ORODNIK: z avtodomarskima
RODILNIK:

množina

kdor potuje z avtodomom, navadno turistično
‣ Gostje prihajajo večinoma s šotori in prikolicami,
ustavljajo se tudi avtodomarji.
‣ Na parkirišču je pripravljen prostor za
avtodomarje.

IMENOVALNIK:

avtodomarski
avtodomarskih
DAJALNIK: avtodomarskim
TOŽILNIK: avtodomarske
MESTNIK: pri avtodomarskih
ORODNIK: z avtodomarskimi
RODILNIK:

ávtodómarka
[á todómarka] samostalnik ženskega spola (ȃ- )

ženski spol
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

avtodomarska
avtodomarske
DAJALNIK: avtodomarski
TOŽILNIK: avtodomarsko
MESTNIK: pri avtodomarski
ORODNIK: z avtodomarsko
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

avtodomarka
RODILNIK: avtodomarke
DAJALNIK: avtodomarki
TOŽILNIK: avtodomarko
MESTNIK: pri avtodomarki
ORODNIK: z avtodomarko

dvojina
IMENOVALNIK:

dvojina

avtodomarski
avtodomarskih
DAJALNIK: avtodomarskima
TOŽILNIK: avtodomarski
MESTNIK: pri avtodomarskih
ORODNIK: z avtodomarskima
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

avtodomarki
avtodomark
DAJALNIK: avtodomarkama
TOŽILNIK: avtodomarki
MESTNIK: pri avtodomarkah
ORODNIK: z avtodomarkama
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

množina

avtodomarske
avtodomarskih
DAJALNIK: avtodomarskim
TOŽILNIK: avtodomarske
MESTNIK: pri avtodomarskih
ORODNIK: z avtodomarskimi
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

avtodomarke
avtodomark
DAJALNIK: avtodomarkam
TOŽILNIK: avtodomarke
MESTNIK: pri avtodomarkah
ORODNIK: z avtodomarkami
RODILNIK:

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

avtodomarsko
avtodomarskega
DAJALNIK: avtodomarskemu
TOŽILNIK: avtodomarsko
MESTNIK: pri avtodomarskem

ženska, ki potuje z avtodomom, navadno turistično
‣ Odkar sem postala avtodomarka, obožujem
jutranje poglede iz postelje.
‣ Kot navdušeno avtodomarko me je zanimalo
število registriranih avtodomov.

RODILNIK:
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ORODNIK:

z avtodomarskim

‣ Sejem povezuje ponudbo in povpraševanje na
področju prostočasnega turizma ter deloma tudi
avtodomarstva.

dvojina
IMENOVALNIK:

avtodomarski
avtodomarskih
DAJALNIK: avtodomarskima
TOŽILNIK: avtodomarski
MESTNIK: pri avtodomarskih
ORODNIK: z avtodomarskima
RODILNIK:

avtofagíja
[a tofagíja] samostalnik ženskega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

množina

IMENOVALNIK:

avtofagija
avtofagije
DAJALNIK: avtofagiji
TOŽILNIK: avtofagijo
MESTNIK: pri avtofagiji
ORODNIK: z avtofagijo

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

avtodomarska
RODILNIK: avtodomarskih
DAJALNIK: avtodomarskim
TOŽILNIK: avtodomarska
MESTNIK: pri avtodomarskih
ORODNIK: z avtodomarskimi

dvojina
IMENOVALNIK:

avtofagiji
avtofagij
DAJALNIK: avtofagijama
TOŽILNIK: avtofagiji
MESTNIK: pri avtofagijah
ORODNIK: z avtofagijama
RODILNIK:

1. ki je v zvezi z avtodomarji ali avtodomarstvom
‣ Odvili se bosta okrogli mizi o razvoju
avtodomarskega turizma v Sloveniji ter o
potencialih kulinaričnega turizma Slovenije.
‣ Avtodomarsko industrijo, navajeno na stalno
naraščanje prodaje, čaka čas streznitve.
1a) ki je namenjen za avtodomarje
‣ V našo mrežo avtodomarskih počivališč so
vključene tudi zanimivosti kulturne in naravne
dediščine.
‣ Preizkusili smo prototipni model, ki je ena
osrednjih novosti na jesenskih avtodomarskih
sejmih.

množina
IMENOVALNIK:

avtofagije
RODILNIK: avtofagij
DAJALNIK: avtofagijam
TOŽILNIK: avtofagije
MESTNIK: pri avtofagijah
ORODNIK: z avtofagijami
iz biologije

proces, pri katerem celica razgrajuje svoje
lastne strukture
‣ Ob pomanjkanju hrane dobi celica z avtofagijo
potrebno energijo in sestavine za normalno
delovanje.
‣ Procesi avtofagije so pomembni v številnih
bolezenskih stanjih, npr. pri raku ali nevroloških
boleznih.

ávtodómarstvo
[á todómarstvo] samostalnik srednjega spola (ȃ- )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

avtodomarstvo
avtodomarstva
DAJALNIK: avtodomarstvu
TOŽILNIK: avtodomarstvo
MESTNIK: pri avtodomarstvu
ORODNIK: z avtodomarstvom
RODILNIK:

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

1. potovanja z avtodomom, navadno turistična
‣ Avtodomarstvo je tesno povezano z doživetji v
naravi, ki jih v Sloveniji ne manjka.
‣ Tiste s popotniško žilico, ki jim je avtodomarstvo
res všeč, po najemu tako zagrabi, da ne morejo več
brez svojega avtodoma.
1a) dejavnost, ki se ukvarja s ponudbo opreme in
storitev za taka potovanja
‣ Postajališča v lokalnih skupnostih se vse bolj
urejajo, največja pomanjkljivost slovenskega
avtodomarstva ostajajo oskrbovalne postaje na
avtocestnih postajališčih.

IMENOVALNIK:

bajk
RODILNIK: bajka
DAJALNIK: bajku
TOŽILNIK: bajk
MESTNIK: pri bajku
ORODNIK: z bajkom
dvojina
IMENOVALNIK:

bajka
bajkov
DAJALNIK: bajkoma
TOŽILNIK: bajka
MESTNIK: pri bajkih
ORODNIK: z bajkoma
RODILNIK:

množina
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IMENOVALNIK:

DAJALNIK:

bajki
RODILNIK: bajkov
DAJALNIK: bajkom
TOŽILNIK: bajke
MESTNIK: pri bajkih
ORODNIK: z bajki

banksterskemu
TOŽILNIK: banksterski
TOŽILNIK (živostno): banksterskega
MESTNIK: pri banksterskem
ORODNIK: z banksterskim
dvojina
IMENOVALNIK:

banksterska
RODILNIK: banksterskih
DAJALNIK: banksterskima
TOŽILNIK: banksterska
MESTNIK: pri banksterskih
ORODNIK: z banksterskima

pogovorno

vozilo z dvema kolesoma s pedali na nožni
pogon; kolo
‣ Še nikoli se nisi vozil z bajkom?
‣ Ponudbo modernih bajkov je razširil s terensko
različico preprostega klasičnega motornega kolesa.

množina
IMENOVALNIK:

banksterski
RODILNIK: banksterskih
DAJALNIK: banksterskim
TOŽILNIK: banksterske
MESTNIK: pri banksterskih
ORODNIK: z banksterskimi

bánkster
[bánkster] samostalnik moškega spola (ā)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

bankster
RODILNIK: banksterja
DAJALNIK: banksterju
TOŽILNIK: banksterja
MESTNIK: pri banksterju
ORODNIK: z banksterjem

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

banksterska
banksterske
DAJALNIK: banksterski
TOŽILNIK: bankstersko
MESTNIK: pri banksterski
ORODNIK: z bankstersko
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

banksterja
banksterjev
DAJALNIK: banksterjema
TOŽILNIK: banksterja
MESTNIK: pri banksterjih
ORODNIK: z banksterjema
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

banksterski
RODILNIK: banksterskih
DAJALNIK: banksterskima
TOŽILNIK: banksterski
MESTNIK: pri banksterskih
ORODNIK: z banksterskima

množina
IMENOVALNIK:

banksterji
banksterjev
DAJALNIK: banksterjem
TOŽILNIK: banksterje
MESTNIK: pri banksterjih
ORODNIK: z banksterji
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

banksterske
banksterskih
DAJALNIK: banksterskim
TOŽILNIK: banksterske
MESTNIK: pri banksterskih
ORODNIK: z banksterskimi
RODILNIK:

slabšalno

kdor pridobiva korist zase in za svoj krog
ljudi z nelegalnim ali pollegalnim vplivanjem na
finančne, gospodarske tokove države
‣ Pravna država daje okvir, ki bi početje banksterjev
lahko omejil.
‣ Kriminalni združbi, ki deluje kot mafija, očitno
nihče ne more priti do živega. Imajo podoben status
nedotakljivih kot banksterji, ki so v državnih
bankah izkopali pet milijard evrov globoko luknjo.

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

bankstersko
banksterskega
DAJALNIK: banksterskemu
TOŽILNIK: bankstersko
MESTNIK: pri banksterskem
ORODNIK: z banksterskim
RODILNIK:

bánksterski
[bánksterski] pridevnik (ā)

dvojina
IMENOVALNIK:

banksterski
RODILNIK: banksterskih
DAJALNIK: banksterskima
TOŽILNIK: banksterski
MESTNIK: pri banksterskih
ORODNIK: z banksterskima

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

banksterski
banksterskega
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množina

IMENOVALNIK:

bolezen
RODILNIK: bolezni
DAJALNIK: bolezni
TOŽILNIK: bolezen
MESTNIK: pri bolezni
ORODNIK: z boleznijo

IMENOVALNIK:

banksterska
banksterskih
DAJALNIK: banksterskim
TOŽILNIK: banksterska
MESTNIK: pri banksterskih
ORODNIK: z banksterskimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

bolezni
bolezni
DAJALNIK: boleznima
TOŽILNIK: bolezni
MESTNIK: pri boleznih
ORODNIK: z boleznima
RODILNIK:

slabšalno

ki je v zvezi z banksterji, osebami, ki
pridobivajo korist zase in za svoj krog ljudi z
nelegalnim ali pollegalnim vplivanjem na finančne,
gospodarske tokove države, ali z dejavnostjo
banksterjev
‣ Banksterski posli postajajo čedalje bolj razgaljeni.
‣ Zakaj banksterski kriminal pada na vseh instancah
pravne države?

množina
IMENOVALNIK:

bolezni
bolezni
DAJALNIK: boleznim
TOŽILNIK: bolezni
MESTNIK: pri boleznih
ORODNIK: z boleznimi
RODILNIK:

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

STALNE ZVEZE

IMENOVALNIK:

bans
RODILNIK: bansa
DAJALNIK: bansu
TOŽILNIK: bans
MESTNIK: pri bansu
ORODNIK: z bansom

pridružena bolezen
iz medicine

bolezen, navadno kronična, ki je pri
bolniku ob nastopu, začetku zdravljenja druge
bolezni že prisotna; spremljajoča bolezen
‣ Starost in pridružene bolezni pomenijo povečano
tveganje za zaplete med operacijo in po njej.
‣ Pri izbiri zdravljenja hipertenzije pri bolnikih s
pridruženimi boleznimi, na primer boleznimi srca in
ožilja ali sladkorno boleznijo, mora zdravnik
upoštevati tudi te bolezni.
‣ Boljše možnosti za ozdravitev imajo okuženi z
nižjo koncentracijo virusa v krvi, s krajšim časom
od okužbe, brez drugih pridruženih bolezni.

dvojina
IMENOVALNIK:

bansa
bansov
DAJALNIK: bansoma
TOŽILNIK: bansa
MESTNIK: pri bansih
ORODNIK: z bansoma
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

spremljajoča bolezen

bansi
RODILNIK: bansov
DAJALNIK: bansom
TOŽILNIK: banse
MESTNIK: pri bansih
ORODNIK: z bansi

iz medicine

bolezen, navadno kronična, ki je pri
bolniku ob nastopu, začetku zdravljenja druge
bolezni že prisotna; pridružena bolezen
‣ Pomembno je, da zdravnik, ki bolnika pripravlja
na načrtovano operacijo, natančno oceni, ali so
bolnikove spremljajoče bolezni ustrezno
zdravljene.
‣ Pri odločanju za to, katero zdravilo bo predpisal,
zdravnik upošteva, do katere stopnje je bolezen
napredovala, morebitne spremljajoče bolezni in
sočasno jemanje zdravil.
‣ Na travmatologiji je čedalje več starejših
bolnikov, ki zaradi spremljajočih bolezni, kot so
popuščanje srca, astma, sladkorna bolezen, povišan
krvni tlak ali osteoporoza, potrebujejo več nege.

otroška pesem, pri kateri besedilo spremljajo
ponazoritveni gibi
‣ Vsi skupaj smo do kolen v sveži rečni vodi
zaplesali in zapeli bans Morski psi.
‣ Oratorij se je po navadi začel z bansi in nadaljeval
s sveto mašo.
‣ Popoldne je bil na vrsti taborni ogenj, ki so ga
popestrili bansi, skeči in pesmi.
bolézenSSKJ2
[bolézən] samostalnik ženskega spola ( )

bórbanje
[bórbanje] samostalnik srednjega spola ( )

OBLIKE
ednina

OBLIKE
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ednina

‣ Za streho nad glavo se borbamo vsi!

IMENOVALNIK:

borbanje
borbanja
DAJALNIK: borbanju
TOŽILNIK: borbanje
MESTNIK: pri borbanju
ORODNIK: z borbanjem
RODILNIK:

brátiSSKJ2
[bráti] nedovršni glagol (á)
OBLIKE
ednina
PRVA: berem
DRUGA: bereš
TRETJA: bere
dvojina
PRVA: bereva
DRUGA: bereta
TRETJA: bereta
množina
PRVA: beremo
DRUGA: berete
TRETJA: berejo
DELEŽNIK NA -L: bral

1. pogovorno intenziven boj, z vsemi silami, največjim
možnim naporom, zlasti pri zasledovanju
nasprotnika
‣ Na plavanju bi se rad naučil boriti. Na kolesu mi
gre borbanje bolje od nog, le malo sreče rabim.
1a) pogovorno boj, vlaganje naporov
‣ V vojski si se naučil samostojnosti. In borbanja za
lastno pozicijo, za obstoj.
bórbati
[bórbati] nedovršni glagol ( )
OBLIKE
ednina
PRVA: borbam
DRUGA: borbaš
TRETJA: borba
dvojina
PRVA: borbava
DRUGA: borbata
TRETJA: borbata
množina
PRVA: borbamo
DRUGA: borbate
TRETJA: borbajo
DELEŽNIK NA -L: borbal

brala bralo

FRAZEOLOŠKE ZVEZE

se beremo, se bereva
pogovorno uporablja se kot napoved ohranjanja stika

ob slovesu v pisni komunikaciji, zlasti elektronski
‣ Prekrasno poletje želim tudi vam in se beremo
spet septembra.
‣ »Adijo, se bereva,« so se največkrat zaključili
moji klepeti.
brezkontáktniSSKJ2
[breskontáktni] pridevnik (ȃ)
OBLIKE

moški spol
ednina

borbala borbalo

IMENOVALNIK:

brezkontaktni
brezkontaktnega
DAJALNIK: brezkontaktnemu
TOŽILNIK: brezkontaktni
TOŽILNIK (živostno): brezkontaktnega
MESTNIK: pri brezkontaktnem
ORODNIK: z brezkontaktnim
RODILNIK:

1. pogovorno boriti se intenzivno, z vsemi silami,
največjim možnim naporom, zlasti pri zasledovanju
nasprotnika
‣ Malce sem izgubljala, a ne veliko. Na koncu pa
sem borbala in dobro šprintala v ciljni ravnini.
‣ V tretjem krogu sem imel malo krize, in če povem
po resnici, nisem dovolj borbal.
‣ Kazalo je celo, da bo borbala za vodilno
deseterico. Na štadionu je malenkost popustila in na
menjavo pritekla kot 15.
1a) pogovorno boriti se, prebijati se skozi kaj, vlagati
napore
‣ Borbala sva skozi prve manjše zdravstvene
zaplete, ki jih kot starš gledaš z desetkrat večjimi
očmi.
‣ Radio je borbal na več bojiščih. Izgubili so vojne
za frekvence, počasi pa izgubljajo še primat
najboljše komercialne radijske postaje.
1b) v obliki borbati se, pogovorno boriti se, vlagati
napore
‣ Borbajo se le še za vse večje plače zase.

dvojina
IMENOVALNIK:

brezkontaktna
brezkontaktnih
DAJALNIK: brezkontaktnima
TOŽILNIK: brezkontaktna
MESTNIK: pri brezkontaktnih
ORODNIK: z brezkontaktnima
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

brezkontaktni
brezkontaktnih
DAJALNIK: brezkontaktnim
TOŽILNIK: brezkontaktne
MESTNIK: pri brezkontaktnih
ORODNIK: z brezkontaktnimi
RODILNIK:

ženski spol
ednina
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IMENOVALNIK:

brezkontaktna
RODILNIK: brezkontaktne
DAJALNIK: brezkontaktni
TOŽILNIK: brezkontaktno
MESTNIK: pri brezkontaktni
ORODNIK: z brezkontaktno

‣ Bralno-pisalne naprave bodo brezkontaktno
zaznale kartico, ki jo bo treba približati do deset
centimetrov, sistem pa bo znesek cestnine z nje
odštel samodejno.
‣ Podatki se prenašajo brezkontaktno, čip pa nima
lastnega napajanja, saj energijo prejme od bralnika
oziroma zapisovalnika.
‣ Gre za posebne kamere, s katerimi lahko
brezkontaktno izmerimo telesno temperaturo.
2. brez fizičnega stika; brezstično
‣ Paket bo dostavljen varno, brezkontaktno in brez
tveganj.
‣ Kako oddati pošiljko brezkontaktno?

dvojina
IMENOVALNIK:

brezkontaktni
brezkontaktnih
DAJALNIK: brezkontaktnima
TOŽILNIK: brezkontaktni
MESTNIK: pri brezkontaktnih
ORODNIK: z brezkontaktnima
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

brezkontaktne
brezkontaktnih
DAJALNIK: brezkontaktnim
TOŽILNIK: brezkontaktne
MESTNIK: pri brezkontaktnih
ORODNIK: z brezkontaktnimi

brezsimptómen
[bre imptómən] pridevnik ( )

RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

brezsimptomen
brezsimptomni
RODILNIK: brezsimptomnega
DAJALNIK: brezsimptomnemu
TOŽILNIK (nedoločno): brezsimptomen
TOŽILNIK (določno): brezsimptomni
TOŽILNIK (živostno): brezsimptomnega
MESTNIK: pri brezsimptomnem
ORODNIK: z brezsimptomnim
IMENOVALNIK (določno):

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

brezkontaktno
RODILNIK: brezkontaktnega
DAJALNIK: brezkontaktnemu
TOŽILNIK: brezkontaktno
MESTNIK: pri brezkontaktnem
ORODNIK: z brezkontaktnim
dvojina

dvojina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

brezkontaktni
RODILNIK: brezkontaktnih
DAJALNIK: brezkontaktnima
TOŽILNIK: brezkontaktni
MESTNIK: pri brezkontaktnih
ORODNIK: z brezkontaktnima

brezsimptomna
brezsimptomnih
DAJALNIK: brezsimptomnima
TOŽILNIK: brezsimptomna
MESTNIK: pri brezsimptomnih
ORODNIK: z brezsimptomnima
RODILNIK:

množina

množina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

brezkontaktna
RODILNIK: brezkontaktnih
DAJALNIK: brezkontaktnim
TOŽILNIK: brezkontaktna
MESTNIK: pri brezkontaktnih
ORODNIK: z brezkontaktnimi

brezsimptomni
RODILNIK: brezsimptomnih
DAJALNIK: brezsimptomnim
TOŽILNIK: brezsimptomne
MESTNIK: pri brezsimptomnih
ORODNIK: z brezsimptomnimi
ženski spol
ednina

ki poteka, se izvaja brez fizičnega stika; brezstični
‣ Paketomati omogočajo brezkontaktni prevzem
paketa na 70 lokacijah.
‣ Možnost brezkontaktne dostave je trenutno
avtomatsko privzeta, kar pomeni, da bo naročilo
počakalo pred vhodom ali vrati uporabnika.
‣ Brezkontaktna in brezgotovinska storitev pomaga
zmanjšati tveganje okužbe z virusom.

IMENOVALNIK:

brezsimptomna
brezsimptomne
DAJALNIK: brezsimptomni
TOŽILNIK: brezsimptomno
MESTNIK: pri brezsimptomni
ORODNIK: z brezsimptomno
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

brezsimptomni
brezsimptomnih
DAJALNIK: brezsimptomnima
TOŽILNIK: brezsimptomni
MESTNIK: pri brezsimptomnih
RODILNIK:

brezkontáktno
[breskontáktno] prislov (ȃ)
1. brez stika, na manjšo daljavo, s približanjem,
prislonitvijo; brezstično
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ORODNIK:

z brezsimptomnima

‣ Več kot 75 odstotkov jih zboli, preostali pa lahko
»prebolevajo« okužbo brezsimptomno ali z zelo
blagimi simptomi in znaki.
‣ Več kot polovica ljudi se okuži v času, ko njihov
spolni partner brezsimptomno izloča virus.

množina
IMENOVALNIK:

brezsimptomne
brezsimptomnih
DAJALNIK: brezsimptomnim
TOŽILNIK: brezsimptomne
MESTNIK: pri brezsimptomnih
ORODNIK: z brezsimptomnimi
RODILNIK:

brezstíčno
[bre tíčno] prislov (ȋ)
1. brez stika, na manjšo daljavo, s približanjem,
prislonitvijo; brezkontaktno
‣ Danes imetniki brezstičnih kartic izvedejo kar
petino transakcij brezstično.
‣ Če plačujete brezstično, vam ob nakupu na
prodajnem mestu kartice ni več treba vstaviti v režo
terminala POS.
‣ Razvijamo sistem, ki bo uporabniku kartice
omogočal, da se sam odloči, do katere višine
sredstev bo lahko posloval brezstično.
2. brez fizičnega stika; brezkontaktno
‣ Prevzem blaga bo izveden brezstično.
‣ Varno in brezstično dostavimo vaše najljubše pice,
solate, burgerje.

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

brezsimptomno
RODILNIK: brezsimptomnega
DAJALNIK: brezsimptomnemu
TOŽILNIK: brezsimptomno
MESTNIK: pri brezsimptomnem
ORODNIK: z brezsimptomnim
dvojina
IMENOVALNIK:

brezsimptomni
brezsimptomnih
DAJALNIK: brezsimptomnima
TOŽILNIK: brezsimptomni
MESTNIK: pri brezsimptomnih
ORODNIK: z brezsimptomnima
RODILNIK:

množina

cónaSSKJ2
[cóna] samostalnik ženskega spola ( )

IMENOVALNIK:

brezsimptomna
RODILNIK: brezsimptomnih
DAJALNIK: brezsimptomnim
TOŽILNIK: brezsimptomna
MESTNIK: pri brezsimptomnih
ORODNIK: z brezsimptomnimi

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

cona
cone
DAJALNIK: coni
TOŽILNIK: cono
MESTNIK: pri coni
ORODNIK: s cono
RODILNIK:

1. iz medicine ki kljub okužbi ne kaže simptomov;
asimptomatičen, asimptomatski, nesimptomatičen,
nesimptomatski
‣ Izvor okužbe s hivom so večinoma brezsimptomne
osebe.
‣ Brez ustreznega zdravljenja lahko bolezen poteka
v zelo hudi obliki. Pri brezsimptomnih bolnikih, ki
so krvodajalci, pa lahko povzroča okužbe preko
transfuzij krvi.
1a) iz medicine ki poteka brez simptomov;
asimptomatičen, asimptomatski, nesimptomatski
‣ Možne so brezsimptomne okužbe, možno je, da
bomo videti zdravi, a bomo kljub temu nosilec
virusa.
‣ Izrednega pomena pri razširjanju okužbe je
brezsimptomno izločanje virusa, ko na koži in
sluznici okuženega ni nobenih izraženih znakov
bolezni.

dvojina
IMENOVALNIK:

coni
RODILNIK: con
DAJALNIK: conama
TOŽILNIK: coni
MESTNIK: pri conah
ORODNIK: s conama
množina
IMENOVALNIK:

cone
RODILNIK: con
DAJALNIK: conam
TOŽILNIK: cone
MESTNIK: pri conah
ORODNIK: s conami
STALNE ZVEZE

bela cona

brezsimptómno
[bre imptómno] prislov ( )
iz medicine brez simptomov; asimptomatično,
asimptomatsko, nesimptomatsko

1. območje, kjer je parkiranje večji del dneva
plačljivo
‣ Na belih conah bo po postavitvi parkomatov za
parkiranje treba plačevati od ponedeljka do petka
med 7. in 17. uro.
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‣ V času tekme so obiskovalci lahko brezplačno
parkirali tudi kjer koli na belih conah, saj od
17.00 dalje za parkiranje na njih ni več potrebno
plačilo.
2. nekdaj območje, kjer je mogoče cenejše parkiranje
za omejen čas
‣ V centru je najcenejše časovno omejeno parkiranje
na beli coni 100 tolarjev, drugje je cena
220 tolarjev.
‣ Podaljšani čas parkiranja na belih conah, meni
marsikateri meščan, ne bi rešil težav s parkiranjem,
ampak bi jih še povečal.
‣ Od 1. januarja so vse bele cone za časovno
omejeno parkiranje opremljene s parkomati, zato
parkirni listki niso več naprodaj.
3. del stavbe, zlasti bolnišnice, za katerega je
predvideno, da je v njem povzročitelj določene
bolezni odsoten; belo območje
‣ V centru starejših bodo vzpostavili belo cono.
‣ Vire vnosa okužb v belo cono UKC Ljubljana še
preiskujejo.

covid-19
[kôvid-devétnajst], [kóvid-devétnajst], [kôviddevetnájst], [kóvid-devetnájst] samostalnik moškega
spola (ȏ- ; - ; ȏ-á; -á)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

covid-19
RODILNIK: covida-19
DAJALNIK: covidu-19
TOŽILNIK: covid-19
MESTNIK: pri covidu-19
ORODNIK: s covidom-19
dvojina
IMENOVALNIK:

covida-19
RODILNIK: covidov-19
DAJALNIK: covidoma-19
TOŽILNIK: covida-19
MESTNIK: pri covidih-19
ORODNIK: s covidoma-19
množina
IMENOVALNIK:

covidi-19
covidov-19
DAJALNIK: covidom-19
TOŽILNIK: covide-19
MESTNIK: pri covidih-19
ORODNIK: s covidi-19
RODILNIK:

rdeča cona

1. območje, kamor je vstop prepovedan ali omejen
‣ Obljubili so, da bodo demonstracije mirne in daleč
od občutljive rdeče cone, ki je bila zastražena s
protidemonstracijsko opremljenimi policisti.
‣ Dejal je, da so morali streljati na vsakogar, ki je
zapeljal v rdečo cono, in sicer zaradi bojazni pred
samomorilskimi napadi.
2. del stavbe, zlasti bolnišnice, za katerega je
znano, da je v njem povzročitelj določene bolezni
prisoten; rdeče območje
‣ Strokovna skupina je ugotovila, da rdeča cona v
domu ustreza vsem merilom in standardom,
okuženi pacienti so v ločenih sobah.
‣ V domu starejših bodo uredili belo, sivo in rdečo
cono za ločevanje okuženih, rdeča cona bo
obsegala celotno nadstropje.

iz medicine

bolezen, ki jo povzroča zelo nalezljiv
koronavirus SARS-CoV-2 in za katero je značilno
vnetje zgornjih dihal, v težji obliki pljuč;
koronavirusna bolezen 19
‣ Proizvajalci zdravil po vsem svetu si prizadevajo,
da bi razvili cepivo proti epidemiji covida-19.
‣ Ministri za zdravje držav članic EU so se zavzeli
za okrepljeno sodelovanje in skupno ukrepanje proti
covidu-19.
‣ Za covidom-19 zboli precej manj otrok kot
odraslih in le redko razvijejo opazne simptome.

siva cona

časosléd
[časoslét] samostalnik moškega spola ( )

1. mesto, območje, kjer kaj ni natančno
opredeljeno, določeno, predpisano; sivo območje
‣ Poudaril je, da v Egejskem morju ni nikakršnih
sivih con oziroma nejasno določenih območij.
‣ Pravosodni minister meni, da novi zakon
odpravlja sive cone dozdajšnje ureditve.
2. del stavbe, zlasti bolnišnice, za katerega je
predvideno, da je v njem povzročitelj določene
bolezni potencialno prisoten; sivo območje
‣ Bolnika z utemeljenim sumom na okužbo je treba
takoj premestiti v sivo cono.
‣ V primeru stavbe v treh etažah je nemogoče
narediti drugače, kakor da se uvede siva cona za
celotno stavbo in se postopa, kot da je vse okuženo.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

časosled
časosleda
DAJALNIK: časosledu
TOŽILNIK: časosled
MESTNIK: pri časosledu
ORODNIK: s časosledom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

časosleda
RODILNIK: časosledov
DAJALNIK: časosledoma
TOŽILNIK: časosleda
MESTNIK: pri časosledih
ORODNIK: s časosledoma
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množina

ORODNIK:

IMENOVALNIK:

z delom

dvojina

časosledi
časosledov
DAJALNIK: časosledom
TOŽILNIK: časoslede
MESTNIK: pri časosledih
ORODNIK: s časosledi
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

deli
del
DAJALNIK: deloma
TOŽILNIK: deli
MESTNIK: pri delih
ORODNIK: z deloma
RODILNIK:

množina

časovni razpored, vrstni red, potek česa
‣ Časosled nagradne akcije: vaše predloge bomo
zbirali do 10. novembra, jih nato pozorno preučili in
17. novembra najboljše predstavili v časopisu.
‣ Stripovski album je svojevrsten družbeni časosled,
osnovan na izrezkih iz različnih tiskanih medijev, ki
jih je vztrajno kopičil zadnjih dvajset let.

IMENOVALNIK:

dela
del
DAJALNIK: delom
TOŽILNIK: dela
MESTNIK: pri delih
ORODNIK: z deli
RODILNIK:

čepnína
[čepnína] samostalnik ženskega spola (ī)

STALNE ZVEZE

OBLIKE
ednina

začasno delavčevo neizpolnjevanje delovnih
obveznosti, ki ga delodajalec odredi, če delavcu ne
more zagotavljati dela
‣ Pred sprejetjem odločitve o napotitvi delavcev na
začasno čakanje na delo se bo moral delodajalec o
tem posvetovati s sindikati v podjetju.
‣ Kot kaže, stavke ne bodo mogli opraviti na
delovnih mestih, saj so danes prejeli odločbe o
čakanju na delo.
‣ Čakanje na delo je izreden dogodek, ki se pojavlja
pri delodajalcih takrat, ko delavcu krajši čas ne
morejo zagotoviti dela.

čakanje na delo

IMENOVALNIK:

čepnina
čepnine
DAJALNIK: čepnini
TOŽILNIK: čepnino
MESTNIK: pri čepnini
ORODNIK: s čepnino
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

čepnini
RODILNIK: čepnin
DAJALNIK: čepninama
TOŽILNIK: čepnini
MESTNIK: pri čepninah
ORODNIK: s čepninama

delo na domu

delo, zlasti pisarniško, ki ga delavec opravlja zunaj
sedeža delodajalca
‣ Delavec je pri delu na domu upravičen do
povračila stroškov za prehrano med delom, pa tudi
do nadomestila za uporabo svojih sredstev.
‣ V času izbruha gripe se je vse več delodajalcev in
tudi delavcev zanimalo za delo na domu, v času
izbruha koronavirusa pa je delo na domu postalo
nuja.
‣ Izkušnje potrjujejo, da je najbolj učinkovito
občasno delo na domu (enkrat ali dvakrat na teden).

množina
IMENOVALNIK:

čepnine
čepnin
DAJALNIK: čepninam
TOŽILNIK: čepnine
MESTNIK: pri čepninah
ORODNIK: s čepninami
RODILNIK:

iz gastronomije plačilo za strokovno odprtje in strežbo

buteljčnega vina
‣ Magnum buteljke bodo zahtevale večjo čepnino.
‣ V primeru, da prinesete svojo pijačo, vam
zaračunamo čepnino po navedenem ceniku.

depresírati
[depresírati] nedovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: depresiram
DRUGA: depresiraš
TRETJA: depresira
dvojina
PRVA: depresirava
DRUGA: depresirata
TRETJA: depresirata
množina

déloSSKJ2
[délo] samostalnik srednjega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

delo
dela
DAJALNIK: delu
TOŽILNIK: delo
MESTNIK: pri delu
RODILNIK:
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PRVA:

MESTNIK:

depresiramo
DRUGA: depresirate
TRETJA: depresirajo
DELEŽNIK NA -L: depresiral depresirala depresiralo

pri detoksu
ORODNIK: z detoksom
dvojina
IMENOVALNIK:

detoksa
RODILNIK: detoksov
DAJALNIK: detoksoma
TOŽILNIK: detoksa
MESTNIK: pri detoksih
ORODNIK: z detoksoma

1. pogovorno povzročati pri kom neugodno, slabo
počutje, ki ga navadno spremlja potrtost,
zaskrbljenost
‣ Nekateri mediji depresirajo množice z dnevnimi
poročili.
‣ Pogosto nas depresirajo prav lastna pričakovanja
do sebe.
‣ Nekdo, ki depresira, lahko tako uveljavi svojo
moč, doseže pozornost in ukvarjanje s sabo.
1a) pogovorno, v obliki depresirati se z določenimi
vedenjskimi vzorci povzročati táko počutje pri sebi,
navadno nevede, nehote
‣ Ponavadi so zelo egocentrični, težko se
prilagajajo, počutijo se kot žrtve, ranljivi. Ali se
depresirajo ali pa postanejo agresivni – do sebe ali
celo do drugih.

množina
IMENOVALNIK:

detoksi
RODILNIK: detoksov
DAJALNIK: detoksom
TOŽILNIK: detokse
MESTNIK: pri detoksih
ORODNIK: z detoksi
ednina
IMENOVALNIK:

detox
detoxa
DAJALNIK: detoxu
TOŽILNIK: detox
MESTNIK: pri detoxu
ORODNIK: z detoxom
RODILNIK:

detektírati
[detektírati] dovršni in nedovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: detektiram
DRUGA: detektiraš
TRETJA: detektira
dvojina
PRVA: detektirava
DRUGA: detektirata
TRETJA: detektirata
množina
PRVA: detektiramo
DRUGA: detektirate
TRETJA: detektirajo
DELEŽNIK NA -L: detektiral

dvojina
IMENOVALNIK:

detoxa
detoxov
DAJALNIK: detoxoma
TOŽILNIK: detoxa
MESTNIK: pri detoxih
ORODNIK: z detoxoma
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

detoxi
RODILNIK: detoxov
DAJALNIK: detoxom
TOŽILNIK: detoxe
MESTNIK: pri detoxih
ORODNIK: z detoxi
detektirala detektiralo

1. pogovorno odstranjevanje neželenih, škodljivih
snovi iz telesa; detoksikacija, razstrupljanje
‣ Strokovnjaki po svetu priporočajo občasno
razstrupljanje oziroma tako imenovani detoks
telesa.
‣ Zadnje čase je hujšanje z razstrupljanjem telesa ali
detox vse bolj popularno.
1a) pogovorno postopek nadzorovanega opuščanja
uživanja droge; detoksikacija
‣ Vsak ozdravljen džanki pove, da detoks ni
najhujša faza zdravljenja, hujše so poznejše.
‣ Ko sem prišla na detoks, sem bila precej obupana,
najbrž najbolj v svojem življenju.
1b) kot pridevnik, pogovorno ki je namenjen, se uporablja
za odstranjevanje neželenih, škodljivih snovi iz
telesa

ugotoviti prisotnost, obstoj česa; zaznati
‣ natančno detektirati
‣ Virus so lahko detektirali v laboratoriju šele, ko so
ga s posebno metodo dovolj namnožili.
‣ S festivalom že vsa leta poskušajo detektirati tiste
družbene realnosti, ki sicer že obstajajo, a še niso
zelo opazne.
détoks, detox
[détoks] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

detoks
detoksa
DAJALNIK: detoksu
TOŽILNIK: detoks
RODILNIK:
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‣ Vsi, ki se bodo odločili za program, bodo
sodelovali v žrebanju za privlačno nagrado,
tridnevni detoks program.
‣ Naše telo ima organe, kot so jetra, ledvice, pljuča,
ki uspešno izločajo potencialno škodljive snovi iz
telesa in zato ne potrebujemo nobenih magičnih
detox pripravkov.
2. pogovorno odstranjevanje česa, odpovedovanje
čemu, kar (lahko) povzroča odvisnost
‣ digitalni detox
‣ Moj detox od kave se je klavrno končal po enem
dnevu.
‣ Imam tridnevni detox od interneta, razen če
najdem wifi.
2a) kot pridevnik, pogovorno ki je namenjen za
odstranjevanje česa, odpovedovanje čemu, kar
(lahko) povzroča odvisnost
‣ Digitalni detox vikend vam ponuja popolno
sprostitev na idilični lokaciji ob zvoku ptičjega
petja.

‣ Socialna distanca povečuje možnost
stereotipiziranja, zaradi nje delujemo s
pomanjkljivimi podatki in izkrivljenimi dejstvi.
2. izogibanje nenujnim fizičnim stikom z drugimi z
namenom preprečevanja širjenja okužbe;
omejevanje socialnih stikov
‣ Infektologinja je izpostavila velik pomen socialne
distance za preprečevanje širjenja okužbe.
‣ Edina možnost za varno delovanje naše družbe in
čim manjše število okuženih je socialna distanca.
‣ Virolog je dejal, da bo na statistično upočasnitev
širjenja okužb treba počakati nekoliko dlje, med
drugim zaradi zakasnitve učinka socialne distance.
dojênčkanje
[dojênčkanje] samostalnik srednjega spola (é)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

dojenčkanje
dojenčkanja
DAJALNIK: dojenčkanju
TOŽILNIK: dojenčkanje
MESTNIK: pri dojenčkanju
ORODNIK: z dojenčkanjem
RODILNIK:

distáncaSSKJ2
[distánca] samostalnik ženskega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina

ekspresivno skrb za dojenčka, ukvarjanje z dojenčkom

IMENOVALNIK:

distanca
RODILNIK: distance
DAJALNIK: distanci
TOŽILNIK: distanco
MESTNIK: pri distanci
ORODNIK: z distanco

‣ Želim vam prijetno dojenčkanje in čim manj
skrbi.
‣ Kljub temu, da bo verjetno s tretjim dojenčkom
vse povsem drugače, vsaj vem, da mi je dvakrat
dojenčkanje že uspelo.

dvojina

dojênčkati
[dojênčkati] nedovršni glagol (é)

IMENOVALNIK:

distanci
RODILNIK: distanc
DAJALNIK: distancama
TOŽILNIK: distanci
MESTNIK: pri distancah
ORODNIK: z distancama

socialna distanca

OBLIKE
ednina
PRVA: dojenčkam
DRUGA: dojenčkaš
TRETJA: dojenčka
dvojina
PRVA: dojenčkava
DRUGA: dojenčkata
TRETJA: dojenčkata
množina
PRVA: dojenčkamo
DRUGA: dojenčkate
TRETJA: dojenčkajo
DELEŽNIK NA -L: dojenčkal

1. iz sociologije šibka, manj intenzivna interakcija med
navadno prevladujočo skupino in drugimi
skupinami ljudmi zaradi osebnih, družbenih,
ekonomskih razlik
‣ Kot sta ugotovila raziskovalca, velike materialne
razlike med ljudmi povečujejo njihovo socialno
distanco.

1. ekspresivno imeti dojenčka, ukvarjati se z
dojenčkom
‣ Vsi samo dojenčkajo in se pogovarjajo samo še o
tem.
1a) v obliki dojenčkati se, ekspresivno ukvarjati se z
dojenčkom, skrbeti za dojenčka

množina
IMENOVALNIK:

distance
distanc
DAJALNIK: distancam
TOŽILNIK: distance
MESTNIK: pri distancah
ORODNIK: z distancami
RODILNIK:

STALNE ZVEZE
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dojenčkala dojenčkalo

IMENOVALNIK:

‣ Veliko se crkljamo, jemo, kakamo, spimo, skratka
– dojenčkamo se.
2. ekspresivno ravnati z otrokom starosti neprimerno,
kot da ni dorasel pričakovanim zahtevam, izzivom
‣ Otroke dojenčkajo do odhoda v šolo.
‣ Vse hočejo dati starejšemu, kot dajejo mlajšemu.
S tem starejšega dojenčkajo in namesto da čustveno
napreduje, ostane na nivoju triletnika.

epitom
RODILNIK: epitoma
DAJALNIK: epitomu
TOŽILNIK: epitom
MESTNIK: pri epitomu
ORODNIK: z epitomom
dvojina
IMENOVALNIK:

epitoma
epitomov
DAJALNIK: epitomoma
TOŽILNIK: epitoma
MESTNIK: pri epitomih
ORODNIK: z epitomoma
RODILNIK:

držávaSSKJ2
[dəržáva] samostalnik ženskega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina

množina

IMENOVALNIK:

država
RODILNIK: države
DAJALNIK: državi
TOŽILNIK: državo
MESTNIK: pri državi
ORODNIK: z državo

IMENOVALNIK:

epitomi
epitomov
DAJALNIK: epitomom
TOŽILNIK: epitome
MESTNIK: pri epitomih
ORODNIK: z epitomi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

državi
RODILNIK: držav
DAJALNIK: državama
TOŽILNIK: državi
MESTNIK: pri državah
ORODNIK: z državama

ozkoknjižno

kar izpostavlja, nazorno predstavlja,
povzema bistvo, tipične lastnosti koga, česa
‣ Dvosed za 1,65 milijona evrov se zdi kot epitom
moči, bliskovitosti in dirkaškega udobja.
‣ Solate s pohanim mesom so epitom
kontradiktornosti.

množina
IMENOVALNIK:

države
držav
DAJALNIK: državam
TOŽILNIK: države
MESTNIK: pri državah
ORODNIK: z državami
RODILNIK:

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

fakič
RODILNIK: fakiča
DAJALNIK: fakiču
TOŽILNIK: fakič
TOŽILNIK (živostno): fakiča
MESTNIK: pri fakiču
ORODNIK: s fakičem

STALNE ZVEZE

globoka država
ekspresivno

celota v skupine povezanih
posameznikov, ki pridobivajo korist zase in za svoj
krog ljudi z nelegalnim ali pollegalnim vplivanjem
na finančne, gospodarske, politične tokove države
‣ Vsi smo bili veseli, ko se je začel ta sodni proces,
ker smo ocenjevali, da gre za poskus počistiti
globoko državo.
‣ Na veliko se je razpravljalo o vseh teorijah zarot,
globokih državah in tajnih gibanjih, ki poskušajo
spodkopati vladavino premierja.
‣ Napovedali so, da bodo storili vse za razgraditev
globoke države in za to, da bodo odgovorni za
pranje denarja, za petmilijardno bančno luknjo in
korupcijo v zdravstvu odgovarjali.

dvojina
IMENOVALNIK:

fakiča
fakičev
DAJALNIK: fakičema
TOŽILNIK: fakiča
MESTNIK: pri fakičih
ORODNIK: s fakičema
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

fakiči
fakičev
DAJALNIK: fakičem
TOŽILNIK: fakiče
MESTNIK: pri fakičih
ORODNIK: s fakiči
RODILNIK:

epítom
[epítom], [epitóm] samostalnik moškega spola (ȋ; )
OBLIKE
ednina

1. vulgarno iztegnjen sredinec, navadno kot žaljiva
gesta
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TOŽILNIK:

‣ kazati, pokazati fakiča
‣ No, mogoče ni bil fakič, izgledalo je nekaj v stilu
»kar pazi se, prihajamo«.
‣ Tvoj fakič v krožišču je bil neupravičen.
1a) vulgarno sredinec sploh
‣ Ko je govoril, se je s fakičem po bradi praskal.
‣ Že tri dni nosim povoj na levem fakiču, ker sem
rezal kartone in so mi škarje spodrsnile.

fejmički
MESTNIK: pri fejmičkah
ORODNIK: s fejmičkama
množina
IMENOVALNIK:

fejmičke
fejmičk
DAJALNIK: fejmičkam
TOŽILNIK: fejmičke
MESTNIK: pri fejmičkah
ORODNIK: s fejmičkami
RODILNIK:

fêjmič
[fêjmič] samostalnik moškega spola (ȇ)
OBLIKE
ednina

slengovsko

ženska, ki zaradi pogostega pojavljanja na
družabnih omrežjih, v medijih meni, da je slavna,
znana
‣ Ne maram fejmičk (ki mislijo, da so nekaj več).
‣ Fejmičke se delajo, ker imajo več kot 100–
200 lajkov.

IMENOVALNIK:

fejmič
fejmiča
DAJALNIK: fejmiču
TOŽILNIK: fejmiča
MESTNIK: pri fejmiču
ORODNIK: s fejmičem
RODILNIK:

finôčaSSKJ2
[finôča] samostalnik ženskega spola (ó)

dvojina
IMENOVALNIK:

fejmiča
fejmičev
DAJALNIK: fejmičema
TOŽILNIK: fejmiča
MESTNIK: pri fejmičih
ORODNIK: s fejmičema

OBLIKE
ednina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

finoča
RODILNIK: finoče
DAJALNIK: finoči
TOŽILNIK: finočo
MESTNIK: pri finoči
ORODNIK: s finočo

množina
IMENOVALNIK:

fejmiči
RODILNIK: fejmičev
DAJALNIK: fejmičem
TOŽILNIK: fejmiče
MESTNIK: pri fejmičih
ORODNIK: s fejmiči

dvojina
IMENOVALNIK:

finoči
finoč
DAJALNIK: finočama
TOŽILNIK: finoči
MESTNIK: pri finočah
ORODNIK: s finočama
RODILNIK:

slengovsko

kdor zaradi pogostega pojavljanja na
družabnih omrežjih, v medijih meni, da je slaven,
znan
‣ Trudijo se, da bi jih fejmič potrdil za prijatelja.
‣ Mirne vesti jih lahko odsledim, ker se imajo za
fejmiče, čeprav to niso.
‣ Mater, sem fejmič. Spet bom po TV.

množina
IMENOVALNIK:

finoče
finoč
DAJALNIK: finočam
TOŽILNIK: finoče
MESTNIK: pri finočah
ORODNIK: s finočami
RODILNIK:

fêjmička
[fêjmička] samostalnik ženskega spola (ȇ)

pogovorno, slabšalno

kdor z izumetničeno zunanjostjo,
prisiljenim vedenjem želi dajati vtis, da je njegov
položaj višji, kot je
‣ Nikakor ni finoča, kot so jo označili – lepo se
oblači in skrbi za svoj videz, a je že ob prvem
snidenju prijetna, odprta.
‣ Najprej je zasmrdelo po parfumu ene finoče, ki ne
zna dozirati, takoj za tem pa po gnojnici.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

fejmička
RODILNIK: fejmičke
DAJALNIK: fejmički
TOŽILNIK: fejmičko
MESTNIK: pri fejmički
ORODNIK: s fejmičko
dvojina

fôlovati, followati
[fôlovati] nedovršni glagol (ȏ)

IMENOVALNIK:

fejmički
RODILNIK: fejmičk
DAJALNIK: fejmičkama

OBLIKE
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ednina
PRVA: folovam
DRUGA: folovaš
TRETJA: folova
dvojina
PRVA: folovava
DRUGA: folovata
TRETJA: folovata
množina
PRVA: folovamo
DRUGA: folovate
TRETJA: folovajo
DELEŽNIK NA -L: foloval folovala folovalo
ednina
PRVA: followam
DRUGA: followaš
TRETJA: followa
dvojina
PRVA: followava
DRUGA: followata
TRETJA: followata
množina
PRVA: followamo
DRUGA: followate
TRETJA: followajo
DELEŽNIK NA -L: followal followala followalo

TOŽILNIK:

fonolaboratorije
MESTNIK: pri fonolaboratorijih
ORODNIK: s fonolaboratoriji
prostor za snemanje in proučevanje zvočnih
zapisov govora za jezikoslovne raziskave
‣ Fonolaboratorij zajema eno sobo, v njem pa so
aparature, kot so mikrofon, predojačevalec,
zvočnika in druge.
‣ Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša je
bogatejši za fonolaboratorij.
fršlòk
[fəršlòk] samostalnik moškega spola (ȍ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

fršlok
fršloka
DAJALNIK: fršloku
TOŽILNIK: fršlok
MESTNIK: pri fršloku
ORODNIK: s fršlokom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

fršloka
RODILNIK: fršlokov
DAJALNIK: fršlokoma
TOŽILNIK: fršloka
MESTNIK: pri fršlokih
ORODNIK: s fršlokoma

pogovorno omogočati prejemanje objav, obvestil

drugega uporabnika, skupine ali podjetja na
družbenih omrežjih; slediti
‣ Itak vse objavimo, zdaj, ko pridno folovaš, boš
vselej na tekočem.
‣ Zakaj me na instagramu followa folk, ki mi nikoli
nič ne lajka?

množina
IMENOVALNIK:

fršloki
fršlokov
DAJALNIK: fršlokom
TOŽILNIK: fršloke
MESTNIK: pri fršlokih
ORODNIK: s fršloki
RODILNIK:

fónolaboratórijSSKJ2
[fónolaboratóri] samostalnik moškega spola ( - )
OBLIKE
ednina

1. pogovorno kap, srčni infarkt
‣ Pulz se mi končno malček umiri. Sem se že bal, da
me bo fršlok tam na tistem travniku.
‣ Vse vitalne funkcije imam že izmerjene, niti fršlok
me ne more več presenetiti.
1a) pogovorno, ekspresivno neprijeten, neugoden
občutek ob velikem začudenju, presenečenju
‣ Mene bi fršlok, če bi mi karkoli priletelo skozi
streho v kuhinjo.
‣ Da vas ne bo fršlok čez pol leta, ko vse sranje
pride na svetlo.

IMENOVALNIK:

fonolaboratorij
fonolaboratorija
DAJALNIK: fonolaboratoriju
TOŽILNIK: fonolaboratorij
MESTNIK: pri fonolaboratoriju
ORODNIK: s fonolaboratorijem
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

fonolaboratorija
fonolaboratorijev
DAJALNIK: fonolaboratorijema
TOŽILNIK: fonolaboratorija
MESTNIK: pri fonolaboratorijih
ORODNIK: s fonolaboratorijema
RODILNIK:

fúzlati se
[fúzlati se] nedovršni glagol (ȗ)
OBLIKE
ednina
PRVA: fuzlam se
DRUGA: fuzlaš se

množina
IMENOVALNIK:

fonolaboratoriji
RODILNIK: fonolaboratorijev
DAJALNIK: fonolaboratorijem
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TRETJA:

fuzla se

dvojina
PRVA: fuzlava se
DRUGA: fuzlata se
TRETJA: fuzlata se
množina
PRVA: fuzlamo se
DRUGA: fuzlate se
TRETJA: fuzlajo se
DELEŽNIK NA -L: fuzlal

‣ juha z galango
‣ Prašek je veliko slabše kakovosti od sveže
galange. Koreniko pripravimo enako kot ingver.
galangál
[galangál] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

galangal
galangala
DAJALNIK: galangalu
TOŽILNIK: galangal
MESTNIK: pri galangalu
ORODNIK: z galangalom
RODILNIK:

se fuzlala se fuzlalo se

pogovorno, ekspresivno

izgubljati zmožnost treznega,
razumnega razmišljanja
‣ Človek bi pričakoval, da se bo tekmovalcem že
malo fuzlalo po več tednih izolacije.
‣ Na bolniški sem bila dva meseca in se mi je že
fuzlalo.
‣ Fuzla se ti od vseh mogočih obveznosti.

dvojina
IMENOVALNIK:

galangala
galangalov
DAJALNIK: galangaloma
TOŽILNIK: galangala
MESTNIK: pri galangalih
ORODNIK: z galangaloma
RODILNIK:

galánga
[galánga] samostalnik ženskega spola (ȃ)

množina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

galangali
RODILNIK: galangalov
DAJALNIK: galangalom
TOŽILNIK: galangale
MESTNIK: pri galangalih
ORODNIK: z galangali

IMENOVALNIK:

galanga
RODILNIK: galange
DAJALNIK: galangi
TOŽILNIK: galango
MESTNIK: pri galangi
ORODNIK: z galango

1. iz botanike rastlina z aromatično, ingverju podobno
koreniko ostrega okusa, po izvoru iz Azije; Alpinia,
Boesenbergia rotunda, Kaempferia galanga;
galanga
‣ Za dva palca velike korenike galangala lahko
nadomestite s pol manj ingverja, vendar bo okus
ostrejši in ne povsem enak.
‣ Cvetoča rastlina je sorodna kurkumi, kardamomu
in galangalu, uporablja pa se njen podzemni del.
1a) korenika te rastline kot začimba; galanga
‣ Tik preden tekočina zavre, dodamo najprej
zrezano papriko, potem bambusove vršičke, rakce
in narezan galangal.
‣ Galangal se uporablja pri jedeh s curryjem ter za
pripravo likerjev in grenčic.
‣ Kje dobiš galangal in podobne eksotične
sestavine?

dvojina
IMENOVALNIK:

galangi
galang
DAJALNIK: galangama
TOŽILNIK: galangi
MESTNIK: pri galangah
ORODNIK: z galangama
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

galange
galang
DAJALNIK: galangam
TOŽILNIK: galange
MESTNIK: pri galangah
ORODNIK: z galangami
RODILNIK:

1. iz botanike rastlina z aromatično, ingverju podobno
koreniko ostrega okusa, po izvoru iz Azije; Alpinia,
Boesenbergia rotunda, Kaempferia galanga;
galangal
‣ Zavili so proti khmerskemu kraljestvu. Tako so se
znašli v deželi, kjer so obilno uspevali bombaž,
galanga, ingver in sladkor.
‣ Ingver zmešate s korenino sladkega korena ali
galange, skuhate čaj in ga mlačnega pijete večkrat
na dan.
1a) korenika te rastline kot začimba; galangal

gentrificírati
[gentrificírati] nedovršni in dovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: gentrificiram
DRUGA: gentrificiraš
TRETJA: gentrificira
dvojina
PRVA: gentrificirava
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DRUGA:

gentrificirata
TRETJA: gentrificirata
množina
PRVA: gentrificiramo
DRUGA: gentrificirate
TRETJA: gentrificirajo
DELEŽNIK NA -L: gentrificiral

predele s turistično, storitveno namembnostjo
višjega razreda
‣ V mestu smo priča državno vodeni gentrifikaciji v
ogromnem obsegu.
‣ S projektom, ki so ga uresničili na pobudo in z
aktivnim sodelovanjem stanovanjske skupnosti, so
preprečili načrtovano rušenje in se zoperstavili
naraščajoči gentrifikaciji.
1a) spreminjanje prvotne namembnosti v
turistično, storitveno višjega razreda
‣ Instalacija odpira vprašanje o uporabi in zasedanju
zapuščenih prostorov, estetizaciji in gentrifikaciji
samoniklih lokalnih skvotov.

gentrificirala

gentrificiralo
1. s pozidavo, prenovo spreminjati pretežno
bivalne mestne predele z lokalnim prebivalstvom v
predele s turistično, storitveno namembnostjo
višjega razreda
‣ Veliko kritik je letelo na oblasti, ki olimpijske igre
izkoriščajo, da gentrificirajo določene dele mesta, a
nekateri to imenujejo regeneracija mesta.
1a) v obliki gentrificirati se spreminjati se iz bivalnega
mestnega predela z lokalnim prebivalstvom v
predel s turistično, storitveno namembnostjo
višjega razreda
‣ Mesto se v zadnjih letih čedalje bolj razvija, se
poziduje in gentrificira, s tem pa izgublja tisto,
čemur domačini pravijo »prava duša«.
‣ Danes naseljuje ta predel vse bolj mednarodna
druščina, veliko več je turistov in soseska se
gentrificira.

gobcáč
[gopcáč] samostalnik moškega spola (á)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

gobcač
RODILNIK: gobcača
DAJALNIK: gobcaču
TOŽILNIK: gobcača
MESTNIK: pri gobcaču
ORODNIK: z gobcačem
dvojina
IMENOVALNIK:

gobcača
gobcačev
DAJALNIK: gobcačema
TOŽILNIK: gobcača
MESTNIK: pri gobcačih
ORODNIK: z gobcačema
RODILNIK:

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

množina

IMENOVALNIK:

gentrifikacija
RODILNIK: gentrifikacije
DAJALNIK: gentrifikaciji
TOŽILNIK: gentrifikacijo
MESTNIK: pri gentrifikaciji
ORODNIK: z gentrifikacijo

IMENOVALNIK:

gobcači
gobcačev
DAJALNIK: gobcačem
TOŽILNIK: gobcače
MESTNIK: pri gobcačih
ORODNIK: z gobcači
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

gentrifikaciji
RODILNIK: gentrifikacij
DAJALNIK: gentrifikacijama
TOŽILNIK: gentrifikaciji
MESTNIK: pri gentrifikacijah
ORODNIK: z gentrifikacijama

slabšalno

kdor (rad) veliko govori, navadno vsebinsko

prazno
‣ Sami gobcači, brez realnih rezultatov na
kateremkoli področju.
‣ Kaj bo en politični gobcač pripomogel k temu, da
se bo vrtela proizvodnja, da bo kmetija obdelana, da
bo gasilsko društvo izvajalo preventivo?

množina
IMENOVALNIK:

gentrifikacije
RODILNIK: gentrifikacij
DAJALNIK: gentrifikacijam
TOŽILNIK: gentrifikacije
MESTNIK: pri gentrifikacijah
ORODNIK: z gentrifikacijami

govórecSSKJ2
[govórəc] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

govorec
govorca
DAJALNIK: govorcu
TOŽILNIK: govorca
RODILNIK:

1. spreminjanje pretežno bivalnih mestnih predelov
z lokalnim prebivalstvom s pozidavo, prenovo v
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MESTNIK:

iz ekonomije prepolovitev vrednosti kriptovalute, zlasti

pri govorcu
ORODNIK: z govorcem

bitcoina, na vsake 4 leta z namenom obvladovanja
njene inflacije
‣ Po štirih letih obstoja je bila nagrada 25 bitcoinov,
lani se je zgodil halving, zdaj je nagrada
12,5 bitcoina.
‣ Kriptotrg je ponovno presenetil vse, ki so takoj ob
halvingu pričakovali dodaten porast ali pa padec
največje kriptovalute.
‣ Bitcoin pred halvingom dosega najvišjo letno
vrednost.

dvojina
IMENOVALNIK:

govorca
RODILNIK: govorcev
DAJALNIK: govorcema
TOŽILNIK: govorca
MESTNIK: pri govorcih
ORODNIK: z govorcema
množina
IMENOVALNIK:

govorci
RODILNIK: govorcev
DAJALNIK: govorcem
TOŽILNIK: govorce
MESTNIK: pri govorcih
ORODNIK: z govorci

hêjtanje
[hêjtanje] samostalnik srednjega spola (ȇ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

hejtanje
RODILNIK: hejtanja
DAJALNIK: hejtanju
TOŽILNIK: hejtanje
MESTNIK: pri hejtanju
ORODNIK: s hejtanjem

kdor zastopa kak organ, organizacijo ali
posameznika s predstavljanjem njegovih stališč in
odločitev v javnosti
‣ Vladni govorec bo na novinarski konferenci
predstavil aktualno dogajanje v zvezi z novim
koronavirusom pri nas.
‣ Uradni govorec podjetja je povedal, da je bila
težava vzmet pri zavori, ki bi lahko preščipnila
kable električne napeljave.
‣ »Skupina bo svoje predloge za tožbo najprej
poslala vladi,« pojasnjuje govorec ministrstva za
zunanje zadeve in pravi, da ministrstvo stališča
glede tožbe še ni zavzelo.

1. slengovsko občutenje odpora, velike
nenaklonjenosti do koga, česa znanega in njuno
izražanje, zlasti v spletnih komentarjih
‣ Svojo pozornost preusmeri v lajkanje, ne hejtanje.
‣ So predmet posmeha in hejtanja TV srenje.
‣ Malo sem razočarana nad ljudmi. Samo hejtanje in
limanje oznak.
1a) slengovsko občutek izrazite nenaklonjenosti,
sovraštva sploh
‣ Ne razumem hejtanja dežurnih zimskih služb.
‣ Ne štekam, zakaj se ta gospod obnaša kot otrok in
je poln hejtanja.

hálving
[hálvink] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

halving
halvinga
DAJALNIK: halvingu
TOŽILNIK: halving
MESTNIK: pri halvingu
ORODNIK: s halvingom
RODILNIK:

hêjtati
[hêjtati] nedovršni glagol (ȇ)
OBLIKE
ednina
PRVA: hejtam
DRUGA: hejtaš
TRETJA: hejta
dvojina
PRVA: hejtava
DRUGA: hejtata
TRETJA: hejtata
množina
PRVA: hejtamo
DRUGA: hejtate
TRETJA: hejtajo
DELEŽNIK NA -L: hejtal

dvojina
IMENOVALNIK:

halvinga
halvingov
DAJALNIK: halvingoma
TOŽILNIK: halvinga
MESTNIK: pri halvingih
ORODNIK: s halvingoma
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

halvingi
halvingov
DAJALNIK: halvingom
TOŽILNIK: halvinge
MESTNIK: pri halvingih
ORODNIK: s halvingi
RODILNIK:
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hejtala hejtalo

ORODNIK:

1. slengovsko čutiti do koga, česa znanega odpor,
veliko nenaklonjenost in ju izražati zlasti v spletnih
komentarjih
‣ Če vam nekdo ni všeč, ga ne hejtate, vseeno pa na
prijazen način izrazite mnenje.
‣ Celo kohorto sledilcev ima, ki mu nenehno
komentirajo in ga hejtajo.
‣ Vsem, ki jih tako hejtate, delate samo promocijo.
1a) slengovsko izrazito ne marati sploh
‣ Ne hejtam rozin, hejtam rozine v čokoladi!
‣ Hejtam to gužvo na cesti.

s hackathoni

organizirano tekmovanje v reševanju poslovnih,
tehnoloških, znanstvenih izzivov, zlasti v digitalnem
okolju
‣ Namen hekatona je spodbuditi sodelovanje v
oblikovanju in razvoju inovativnih tehnoloških
rešitev za interdisciplinarne globalne izzive.
‣ Pridružil se je 48-urnemu mednarodnemu
hekatonu, ki bo od danes do nedelje potekal v
200 mestih na vseh celinah hkrati.
‣ Hackathon kot intenzivno in angažirano druženje
omogoča izjemno hiter razvoj ideje, predvsem pa je
priložnost za tkanje stikov med udeleženci in
uveljavljenimi podjetji.

hékaton, hackathon
[hékatọn], [hêkatọn] samostalnik moškega spola ( ; ȇ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

hêndlanje
[hêndlanje] samostalnik srednjega spola (ȇ)

hekaton
RODILNIK: hekatona
DAJALNIK: hekatonu
TOŽILNIK: hekaton
MESTNIK: pri hekatonu
ORODNIK: s hekatonom

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

hendlanje
hendlanja
DAJALNIK: hendlanju
TOŽILNIK: hendlanje
MESTNIK: pri hendlanju
ORODNIK: s hendlanjem
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

hekatona
hekatonov
DAJALNIK: hekatonoma
TOŽILNIK: hekatona
MESTNIK: pri hekatonih
ORODNIK: s hekatonoma
RODILNIK:

1. pogovorno rokovanje, ravnanje s čim, kom
‣ Taka prtljaga zahteva posebno hendlanje.
‣ Tudi jaz bi odkimavala, če bi me hoteli potunkati
v hendlanje pajkov in ščurkov.
2. pogovorno uspešno spoprijemanje s čim
‣ Vse skrbi so na meni, od čustvene podpore
otrokom do hendlanja v vsakdanjiku.
‣ Naučila sem se zadev, ki mi bodo verjetno prišle
prav v naslednjih službah, predvsem pri hendlanju
ljudi.
‣ Spremljaj jih na blogu in bodi na tekočem s
programom in njihovim preizkušanjem novih tehnik
hendlanja financ.
3. pogovorno trgovanje, preprodaja
‣ Najmanj razčiščeno je hendlanje orožja.
‣ Prizadeval si bo za čim bolj kakovostno hendlanje
licenc.
3a) pogovorno pogajanje
‣ Opremo je spremljal popust okoli 4000 €, še kako
hendlanje s prodajalcem, pa si na dobrih 20000 €.

množina
IMENOVALNIK:

hekatoni
RODILNIK: hekatonov
DAJALNIK: hekatonom
TOŽILNIK: hekatone
MESTNIK: pri hekatonih
ORODNIK: s hekatoni
ednina
IMENOVALNIK:

hackathon
hackathona
DAJALNIK: hackathonu
TOŽILNIK: hackathon
MESTNIK: pri hackathonu
ORODNIK: s hackathonom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

hackathona
hackathnov
DAJALNIK: hackathoma
TOŽILNIK: hackathona
MESTNIK: pri hackathonih
ORODNIK: s hackathonoma
RODILNIK:

hêndlati
[hêndlati] nedovršni glagol (ȇ)

množina

OBLIKE
ednina
PRVA: hendlam
DRUGA: hendlaš
TRETJA: hendla

IMENOVALNIK:

hackathoni
RODILNIK: hackathonov
DAJALNIK: hackathonom
TOŽILNIK: hackathone
MESTNIK: pri hackathonih
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dvojina
PRVA: hendlava
DRUGA: hendlata
TRETJA: hendlata
množina
PRVA: hendlamo
DRUGA: hendlate
TRETJA: hendlajo
DELEŽNIK NA -L: hendlal

IMENOVALNIK:

heritologije
RODILNIK: heritologij
DAJALNIK: heritologijam
TOŽILNIK: heritologije
MESTNIK: pri heritologijah
ORODNIK: s heritologijami
veda o varovanju kulturne dediščine, zlasti s
širjenjem njenega poznavanja s pomočjo muzejev
in z zagotavljanjem dostopnosti spomenikov
‣ Z doktoratom iz heritologije in s povezavo med
3D-tehnologijami in muzejsko dejavnostjo se
odpravlja v Avstralijo.
‣ Po diplomi iz industrijskega oblikovanja je
nadaljevala študij kulturne dediščine na Filozofski
fakulteti in postala prva doktorica heritologije.

hendlala hendlalo

1. pogovorno rokovati, delati s čim, kom
‣ Z isto roko je hendlal keš in meso (brez
umivanja).
‣ Ne znajo hendlati s tankimi in redkimi lasmi.
2. pogovorno uspešno se spoprijemati s čim
‣ Prodajalka je bila ena sama in ni zmogla hendlati
več stvari hkrati, peči kruhke in hkrati kasirati na
blagajni.
‣ Kako časovne razlike hendlaš, kadar kam
potuješ?
‣ Še kar podvig je hendlati dva psa, ki se na vrvicah
premikata v vse smeri in se zraven zapletata.
3. pogovorno trgovati, preprodajati
‣ Hendlala sta z nepremičninami.
‣ Ker boš začel hendlati hrano, se pripravi na
spoznavanje sanitarnih predpisov in inšpektorjev ter
splošne regulative s področja živilstva.
3a) pogovorno pogajati se
‣ Ne gre za robo, kjer bi lahko le hendlali, kdo da
več.
‣ Če bo kdo začel hendlati ceno že po telefonu, ga
kar odslovi.
4. pogovorno, ekspresivno delati, ravnati s čim
nepremišljeno, samovoljno, zlasti v svojo korist
‣ Na žalost s prihodnostjo bodočih generacij
hendlajo po liniji najmanjšega odpora.

hŕčkanje
[h rčkanje] samostalnik srednjega spola ( r)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

hrčkanje
hrčkanja
DAJALNIK: hrčkanju
TOŽILNIK: hrčkanje
MESTNIK: pri hrčkanju
ORODNIK: s hrčkanjem
RODILNIK:

1. ekspresivno hranjenje, zbiranje česa, zlasti
nepotrebnih stvari, v večjih količinah
‣ Obsedeni smo s hrčkanjem, kar pomeni, da se zelo
težko poslovimo od stvari, za katere menimo, da jih
bomo še kdaj potrebovali.
‣ Kako od politikov izsiliti jasen odgovor, kakšno je
njihovo stališče glede vedno večjega hrčkanja
podatkov brez jasnega razloga, potrebe ali
omejitve?
2. ekspresivno spanje, stanje nedejavnosti,
neaktivnosti
‣ Ko se naveličam hrčkanja in začnem sanjati o
pohodu v hribe, si rečem, bom še malo hrčkala, ko
pa bo priložnost za v hribe, pa greva v hribe.

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

heritologija
heritologije
DAJALNIK: heritologiji
TOŽILNIK: heritologijo
MESTNIK: pri heritologiji
ORODNIK: s heritologijo
RODILNIK:

hŕčkar
[h rčkar] samostalnik moškega spola ( r)
OBLIKE
ednina

dvojina

IMENOVALNIK:

hrčkar
hrčkarja
DAJALNIK: hrčkarju
TOŽILNIK: hrčkarja
MESTNIK: pri hrčkarju
ORODNIK: s hrčkarjem

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

heritologiji
RODILNIK: heritologij
DAJALNIK: heritologijama
TOŽILNIK: heritologiji
MESTNIK: pri heritologijah
ORODNIK: s heritologijama

dvojina

množina

IMENOVALNIK:
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hrčkarja

RODILNIK:

MESTNIK:

hrčkarjev
DAJALNIK: hrčkarjema
TOŽILNIK: hrčkarja
MESTNIK: pri hrčkarjih
ORODNIK: s hrčkarjema

pri imunosti
ORODNIK: z imunostjo
STALNE ZVEZE

čredna imunost

množina

iz medicine

pridobljena imunost, pri kateri je na
določeno bolezen odporen tolikšen del populacije,
da je njeno širjenje močno omejeno, upočasnjeno;
kolektivna imunost
‣ Dokler čredna imunost ni zgrajena, je treba
najšibkejše pred virusom zavarovati.
‣ Starši, ki zavračajo cepljenje, to lahko počnejo na
račun dejstva, da so drugi otroci v večini cepljeni,
zato je zagotovljena čredna imunost.

IMENOVALNIK:

hrčkarji
RODILNIK: hrčkarjev
DAJALNIK: hrčkarjem
TOŽILNIK: hrčkarje
MESTNIK: pri hrčkarjih
ORODNIK: s hrčkarji
ekspresivno

kdor v večjih količinah hrani, zbira kaj,
zlasti nepotrebne stvari
‣ Hrčkarji vse spravijo, še papir scufajo in spravijo
v kot.
‣ Stanovanje, v katerem se je na slikah nabiral prah,
je tipičen brlog kompulzivnega hrčkarja.

kolektivna imunost
iz medicine

pridobljena imunost, pri kateri je na
določeno bolezen odporen tolikšen del populacije,
da je njeno širjenje močno omejeno, upočasnjeno;
čredna imunost
‣ Za vzpostavitev kolektivne imunosti proti ošpicam
je zelo pomembno, da precepljenost znaša vsaj
95 odstotkov.
‣ Kolektivna imunost pomeni, da ljudje v skupnosti,
ki so cepljeni, pred boleznijo ne ščitijo le sebe,
temveč tudi posameznike, ki cepiva niso prejeli.
‣ Načrt naj bi predvideval, da virusa ne zaustavljajo,
z njim naj bi se okužil večji del prebivalstva, ki bi s
tem ustvaril kolektivno imunost.

hŕčkati
[h rčkati] nedovršni glagol ( r)
OBLIKE
ednina
PRVA: hrčkam
DRUGA: hrčkaš
TRETJA: hrčka
dvojina
PRVA: hrčkava
DRUGA: hrčkata
TRETJA: hrčkata
množina
PRVA: hrčkamo
DRUGA: hrčkate
TRETJA: hrčkajo
DELEŽNIK NA -L: hrčkal

inbox, ínboks
[ímboks] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

inbox
RODILNIK: inboxa
DAJALNIK: inboxu
TOŽILNIK: inbox
MESTNIK: pri inboxu
ORODNIK: z inboxom

hrčkala hrčkalo

1. ekspresivno v večjih količinah hraniti, zbirati kaj,
zlasti nepotrebne stvari
‣ Naj gre v smeti vse, kar je staro, polomljeno,
odsluženo. Skratka, prenehajte hrčkati.
‣ Mnogo preveč hrčkam. Shranjeno imam vsako
verzijo člankov in predavanj za zadnjih deset let.
2. ekspresivno spati, biti nedejaven, neaktiven
‣ Lani sem precej tekla, letos hrčkam doma.
‣ Razmišljam, da bi šel med službo malo hrčkat.

dvojina
IMENOVALNIK:

inboxa
inboxov
DAJALNIK: inboxoma
TOŽILNIK: inboxa
MESTNIK: pri inboxih
ORODNIK: z inboxoma
RODILNIK:

množina

imúnostSSKJ2
[imúnost] samostalnik ženskega spola (ȗ)

IMENOVALNIK:

inboxi
inboxov
DAJALNIK: inboxom
TOŽILNIK: inboxe
MESTNIK: pri inboxih
ORODNIK: z inboxi
RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

imunost
RODILNIK: imunosti
DAJALNIK: imunosti
TOŽILNIK: imunost

ednina
IMENOVALNIK:
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inboks

RODILNIK:

inboksa
DAJALNIK: inboksu
TOŽILNIK: inboks
MESTNIK: pri inboksu
ORODNIK: z inboksom

interagírati
[interagírati] nedovršni in dovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: interagiram
DRUGA: interagiraš
TRETJA: interagira
dvojina
PRVA: interagirava
DRUGA: interagirata
TRETJA: interagirata
množina
PRVA: interagiramo
DRUGA: interagirate
TRETJA: interagirajo
DELEŽNIK NA -L: interagiral

dvojina
IMENOVALNIK:

inboksa
RODILNIK: inboksov
DAJALNIK: inboksoma
TOŽILNIK: inboksa
MESTNIK: pri inboksih
ORODNIK: z inboksoma
množina
IMENOVALNIK:

inboksi
RODILNIK: inboksov
DAJALNIK: inboksom
TOŽILNIK: inbokse
MESTNIK: pri inboksih
ORODNIK: z inboksi

interagirala interagiralo

1. iz fizike, iz kemije vstopati v interakcijo, medsebojno
delovanje, vplivanje kot delec snovi ali celota
delcev
‣ Elektroni interagirajo s površino preiskovanega
vzorca, zaradi česar dobimo tri pomembne signale.
‣ Interakcijo med fotoni omogoča šele kvantna
elektrodinamika, kjer se lahko foton za kratek čas
prelevi v par elektron-pozitron, ki nato interagirata
z drugim fotonom.
‣ Cirkulirajoči trombociti ne interagirajo z
nepoškodovano žilno steno in drugimi
komponentami krvi.
1a) vstopati v medsebojni stik, izmenjavo, odnos
sploh
‣ Človek mora biti dovolj pameten, da si izbere,
kdaj bo interagiral s svetom in kdaj bo živel svoje
življenje.
‣ Leta dolgo sta učila delfine, da na ukaz
interagirajo z obiskovalci.

pogovorno zbirni prostor, mesto za prejeta sporočila,

navadno v elektronski pošti
‣ Inbox mi kaže, da imam 1300 neprebranih emailov.
‣ V inboxu se nabere toliko komentarjev, da me je
groza, ker ne morem na vse odgovoriti.
interagíranje
[interagíranje] samostalnik srednjega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

interagiranje
interagiranja
DAJALNIK: interagiranju
TOŽILNIK: interagiranje
MESTNIK: pri interagiranju
ORODNIK: z interagiranjem
RODILNIK:

1. iz fizike, iz kemije vstopanje v interakcijo,
medsebojno delovanje, vplivanje pri delcih snovi ali
celoti delcev
‣ Odkritje interagiranja delcev svetlobe ponuja
pomemben vpogled v mehanizme kvantne fizike.
‣ Piceatanol na mostu med obema benzenovima
obročema ne vsebuje nobene dodatne stranske
verige, ki bi lahko motila umestitev in interagiranje
z aktivnim mestom ligand vezavne domene AR.
1a) vstopanje v medsebojni stik, izmenjavo, odnos
sploh
‣ Raziskave so pokazale, da interagiranje z dragimi
prek digitalnih družbenih omrežij poveča občutek
povezanosti, zmanjša osamljenost.
‣ Navedeni nivoji spomina so medsebojno zelo
povezani, saj njihove meje niso ostre in dopuščajo
interagiranje med posameznimi elementi.

izolácijaSSKJ2
[izolácija] samostalnik ženskega spola (á)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

izolacija
RODILNIK: izolacije
DAJALNIK: izolaciji
TOŽILNIK: izolacijo
MESTNIK: pri izolaciji
ORODNIK: z izolacijo
dvojina
IMENOVALNIK:

izolaciji
izolacij
DAJALNIK: izolacijama
TOŽILNIK: izolaciji
MESTNIK: pri izolacijah
ORODNIK: z izolacijama
RODILNIK:
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množina

DAJALNIK:

jajcematu
TOŽILNIK: jajcemat
MESTNIK: pri jajcematu
ORODNIK: z jajcematom

IMENOVALNIK:

izolacije
izolacij
DAJALNIK: izolacijam
TOŽILNIK: izolacije
MESTNIK: pri izolacijah
ORODNIK: z izolacijami
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

jajcemata
jajcematov
DAJALNIK: jajcematoma
TOŽILNIK: jajcemata
MESTNIK: pri jajcematih
ORODNIK: z jajcematoma
RODILNIK:

STALNE ZVEZE

kohortna izolacija
iz medicine

izolacija, pri kateri je v isti prostor
nameščenih več bolnikov z istim povzročiteljem
bolezni
‣ Pomembna je bila kohortna izolacija, kot so jo
dovoljevali pogoji na oddelku, in skrb za osebno
higieno.
‣ Če imamo premalo osebja in prostorsko stisko,
torej ne zmoremo bolnikov osamiti, jim moramo
zagotoviti kohortno izolacijo.

množina
IMENOVALNIK:

jajcemati
jajcematov
DAJALNIK: jajcematom
TOŽILNIK: jajcemate
MESTNIK: pri jajcematih
ORODNIK: z jajcemati
RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK:

jajcomat
RODILNIK: jajcomata
DAJALNIK: jajcomatu
TOŽILNIK: jajcomat
MESTNIK: pri jajcomatu
ORODNIK: z jajcomatom

izsóčiti
[i óčiti] dovršni glagol ( )
OBLIKE
ednina
PRVA: izsočim
DRUGA: izsočiš
TRETJA: izsoči
dvojina
PRVA: izsočiva
DRUGA: izsočita
TRETJA: izsočita
množina
PRVA: izsočimo
DRUGA: izsočite
TRETJA: izsočijo
DELEŽNIK NA -L: izsočil

dvojina
IMENOVALNIK:

jajcomata
jajcomatov
DAJALNIK: jajcomatoma
TOŽILNIK: jajcomata
MESTNIK: pri jajcomatih
ORODNIK: z jajcomatoma
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

jajcomati
jajcomatov
DAJALNIK: jajcomatom
TOŽILNIK: jajcomate
MESTNIK: pri jajcomatih
ORODNIK: z jajcomati
RODILNIK:

izsočila izsočilo

1. iztisniti sok iz sadja, zelenjave
‣ Ko sok izsočite v nekovinsko posodo, s plastično
žličko poberite pene in sok takoj popijte.
‣ Centrifugalni sokovnik je odlična izbira, saj lahko
v kratkem času izsoči velike količine jabolk, hrušk,
pomaranč, korenja, rdeče pese.
1a) v obliki izsočiti se zaradi stiskanja, pritiskanja
izločiti, spustiti sok
‣ Vse sestavine operemo, pripravimo ustrezno
velike kose in jih spustimo skozi grlo sokovnika, da
se izsočijo.

naprava za prodajo jajc, ki jo ponudnik, navadno
kmet, oskrbuje neposredno
‣ Prebivalci bodo lahko kupovali sveža jajca iz dveh
jajcematov.
‣ Kure na dan znesejo okoli 150 jajc, ki jih
prodajajo v jajcematu, ki stoji zraven lesene
trgovinice pred domačijo.
jalapéno, jalapeño
[halapéno], [halapénjo] samostalnik moškega spola ( )

jajcemát, jajcomát
[jajcemát], [jajcomát] samostalnik moškega spola (ȃ)

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

jalapeno
jalapena
DAJALNIK: jalapenu
TOŽILNIK: jalapeno
RODILNIK:

IMENOVALNIK:
RODILNIK:

jajcemat
jajcemata
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MESTNIK:

pri jalapenu
ORODNIK: z jalapenom

jogíst
[jogíst] samostalnik moškega spola (ȋ)

dvojina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

jalapena
RODILNIK: jalapenov
DAJALNIK: jalapenoma
TOŽILNIK: jalapena
MESTNIK: pri jalapenih
ORODNIK: z jalapenoma

IMENOVALNIK:

jogist
jogista
DAJALNIK: jogistu
TOŽILNIK: jogista
MESTNIK: pri jogistu
ORODNIK: z jogistom
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

dvojina

jalapeni
RODILNIK: jalapenov
DAJALNIK: jalapenom
TOŽILNIK: jalapene
MESTNIK: pri jalapenih
ORODNIK: z jalapeni

IMENOVALNIK:

jogista
jogistov
DAJALNIK: jogistoma
TOŽILNIK: jogista
MESTNIK: pri jogistih
ORODNIK: z jogistoma
RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK:

množina

jalapeño
jalapeña
DAJALNIK: jalapeñu
TOŽILNIK: jalapeño
MESTNIK: pri jalapeñu
ORODNIK: z jalapeñom
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

jogisti
jogistov
DAJALNIK: jogistom
TOŽILNIK: jogiste
MESTNIK: pri jogistih
ORODNIK: z jogisti
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

jalapeña
jalapeñov
DAJALNIK: jalapeñoma
TOŽILNIK: jalapeña
MESTNIK: pri jalapeñih
ORODNIK: z jalapeñoma
RODILNIK:

kdor se ukvarja z jogo, izvaja vaje iz joge
‣ Jogisti so se dopoldne zbrali v različnih krajih,
kjer je potekala vodena vadba.
‣ Konferenca ni namenjena le izkušenim jogistom,
temveč vsem, ki želijo poskrbeti za zdrav
življenjski slog.
‣ Če pogledate naprednejše jogiste, lahko hitro
opazite lahkoto gibov in dobro mišično napetost,
celo ko ne vadijo.

množina
IMENOVALNIK:

jalapeñi
RODILNIK: jalapeñov
DAJALNIK: jalapeñom
TOŽILNIK: jalapeñe
MESTNIK: pri jalapeñih
ORODNIK: z jalapeñi

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

1. paprika s srčastimi listi in mesnatimi zelenimi
plodovi zmerno pekočega okusa, po izvoru iz
Mehike
‣ Jalapeno ima pekoče plodove; lahko jih pobiramo
daljše obdobje.
1a) plod te rastline
‣ Po pripravi jalapena si moramo dobro umiti roke,
preden se dotikamo obraza ali oči, kajti sok te
paprike lahko zelo peče.
‣ Kake četrt minute pražite skupaj en sesekljan
jalapeño in eno žlico sesekljanega česna.
1b) kot pridevnik ki je v zvezi s to papriko
‣ V raziskavi so v jalapeno papriki in kajenskem
popru našli snov, ki stimulira sproščanje adrenalina
in drugih stresnih hormonov.

IMENOVALNIK:

jogistka
jogistke
DAJALNIK: jogistki
TOŽILNIK: jogistko
MESTNIK: pri jogistki
ORODNIK: z jogistko
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

jogistki
RODILNIK: jogistk
DAJALNIK: jogistkama
TOŽILNIK: jogistki
MESTNIK: pri jogistkah
ORODNIK: z jogistkama
množina
IMENOVALNIK:

jogistke
jogistk
DAJALNIK: jogistkam
RODILNIK:
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TOŽILNIK:

TOŽILNIK:

jogistke
MESTNIK: pri jogistkah
ORODNIK: z jogistkami

kenslanje
MESTNIK: pri kenslanju
ORODNIK: s kenslanjem
1. pogovorno ukinjanje, odpravljanje, odpoved
‣ Ena slaba izkušnja ne more biti zadosten razlog za
kenslanje celotne scene, zlasti če gre za nastop, ki je
bil izveden v zelo neprimernih pogojih.
‣ Predlagam, da se namesto kenslanja praznikov
naši politiki začnejo ukvarjati z uzakonitvijo prostih
ponedeljkov.
1a) pogovorno prekinitev stikov, odzivanja na koga
‣ Stari telefon je bil veliko bolj uporaben tudi za
prijazno kenslanje sitnih ali nezaželenih
posameznikov: nekajkrat se nisi javil, nekajkrat bil
zaseden in eto.
2. pogovorno odstranjevanje, uničevanje
‣ Ste kdaj pomislili, da ste premalo usposobljeni in
pokvarjeni za kenslanje mafije, ki je kradla državo
10 let?

ženska, ki se ukvarja z jogo, izvaja vaje iz joge
‣ Je predana jogistka, rada pa se sprošča tudi na
druge načine.
‣ Vadba joge, ki jo poučuje izkušena jogistka,
poteka v manjših skupinah.
‣ Je mednarodno priznana jogistka z večletnimi
izkušnjami v jogi, kot izvajalka, mentorica in kot
inštruktorica.
kakôvostnik
[kakôvostnik] samostalnik moškega spola (ó)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

kakovostnik
kakovostnika
DAJALNIK: kakovostniku
TOŽILNIK: kakovostnika
MESTNIK: pri kakovostniku
ORODNIK: s kakovostnikom
RODILNIK:

kênslati
[kênslati] dovršni in nedovršni glagol (ȇ)

dvojina

OBLIKE
ednina
PRVA: kenslam
DRUGA: kenslaš
TRETJA: kensla
dvojina
PRVA: kenslava
DRUGA: kenslata
TRETJA: kenslata
množina
PRVA: kenslamo
DRUGA: kenslate
TRETJA: kenslajo
DELEŽNIK NA -L: kenslal

IMENOVALNIK:

kakovostnika
RODILNIK: kakovostnikov
DAJALNIK: kakovostnikoma
TOŽILNIK: kakovostnika
MESTNIK: pri kakovostnikih
ORODNIK: s kakovostnikoma
množina
IMENOVALNIK:

kakovostniki
kakovostnikov
DAJALNIK: kakovostnikom
TOŽILNIK: kakovostnike
MESTNIK: pri kakovostnikih
ORODNIK: s kakovostniki
RODILNIK:

kdor skrbi za (optimalno) kakovost česa, zlasti
proizvodnih in logističnih procesov v podjetju,
njegovega poslovanja sploh
‣ Na okrogli mizi je potekala razprava o izkušnjah
kakovostnikov v njihovih organizacijah pri vpeljavi
in uporabi sistema kakovosti.
‣ Na kaj mora biti pozoren kakovostnik, ko gleda
sistem v celoti?
‣ Po poklicu je kakovostnik v avtomobilskem
podjetju.

kenslala kenslalo

1. pogovorno ukiniti, odpraviti, odpovedati
‣ Za zdaj sem še vedno na socialni podpori. Vem,
da mi jo bodo verjetno drugo leto kenslali.
‣ Jaz bom kenslala tudi mleko, dovolila si bom
skuto in jogurt.
‣ Zadnje dni pospešeno kenslajo vse projekte, ki so
jih zagnali nedolgo nazaj.
1a) pogovorno prekiniti stike, nehati se odzivati na
koga
‣ Na splošno nisem taka, da bi kar kenslala ljudi,
ampak raje na lep način razrešim stvari.
‣ Če bi meni kdo svinjal po blogu, ga kenslam.
1b) pogovorno sprejeti in takoj prekiniti telefonski klic
‣ Če te kliče mama in jo kenslaš, ni lepo.
2. pogovorno odstraniti, uničiti
‣ Ponavadi bakterije in podobne nepridiprave
kenslamo z visokimi temperaturami.

kênslanje
[kênslanje] samostalnik srednjega spola (ȇ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

kenslanje
kenslanja
DAJALNIK: kenslanju
RODILNIK:
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IMENOVALNIK:

kiberkriminalci
RODILNIK: kiberkriminalcev
DAJALNIK: kiberkriminalcem
TOŽILNIK: kiberkriminalce
MESTNIK: pri kiberkriminalcih
ORODNIK: s kiberkriminalci

kíberkriminál
[kíbərkriminál] samostalnik moškega spola (í-ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

kiberkriminal
kiberkriminala
DAJALNIK: kiberkriminalu
TOŽILNIK: kiberkriminal
MESTNIK: pri kiberkriminalu
ORODNIK: s kiberkriminalom
RODILNIK:

storilec kaznivih dejanj, ki deluje preko računalnika,
spleta, zlasti z vdiranjem v računalniške sisteme ali
s spletnimi prevarami
‣ Varnostni programi so kljub nekaterim težavam še
vedno zelo dobra zaščita pred številnimi napadi
kiberkriminalcev in virusov.
‣ V času ekonomske krize se je povečala tudi
aktivnost kiberkriminalcev, ki poskušajo te čase
izkoristiti predvsem s prevarami ljudi, ki iščejo
lahke zaslužke.

dvojina
IMENOVALNIK:

kiberkriminala
kiberkriminalov
DAJALNIK: kiberkriminaloma
TOŽILNIK: kiberkriminala
MESTNIK: pri kiberkriminalih
ORODNIK: s kiberkriminaloma
RODILNIK:

množina

kíberkriminálni
[kíbərkriminálni] pridevnik (í-ȃ)

IMENOVALNIK:

kiberkriminali
RODILNIK: kiberkriminalov
DAJALNIK: kiberkriminalom
TOŽILNIK: kiberkriminale
MESTNIK: pri kiberkriminalih
ORODNIK: s kiberkriminali

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

kiberkriminalni
kiberkriminalnega
DAJALNIK: kiberkriminalnemu
TOŽILNIK: kiberkriminalni
TOŽILNIK (živostno): kiberkriminalnega
MESTNIK: pri kiberkriminalnem
ORODNIK: s kiberkriminalnim
RODILNIK:

kriminal, ki se izvaja, poteka preko računalnika,
spleta, zlasti z vdiranjem v računalniške sisteme ali
s spletnimi prevarami
‣ Na konvenciji o kiberkriminalu, ki jo je podprl
tudi Svet Evrope, so udeleženci ostro obsodili
otroško pornografijo na internetu, zlorabe in
hekerstvo.
‣ Napad je bil eden največjih in najbolj
sofisticiranih hekerskih napadov v kriptosvetu, zato
so se v preiskavo vključile vse glavne svetovne
organizacije, ki se borijo proti kiberkriminalu.

dvojina
IMENOVALNIK:

kiberkriminalna
RODILNIK: kiberkriminalnih
DAJALNIK: kiberkriminalnima
TOŽILNIK: kiberkriminalna
MESTNIK: pri kiberkriminalnih
ORODNIK: s kiberkriminalnima
množina
IMENOVALNIK:

kíberkriminálec
[kíbərkrimináləc] samostalnik moškega spola (í-ȃ)

kiberkriminalni
kiberkriminalnih
DAJALNIK: kiberkriminalnim
TOŽILNIK: kiberkriminalne
MESTNIK: pri kiberkriminalnih
ORODNIK: s kiberkriminalnimi
RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

kiberkriminalec
kiberkriminalca
DAJALNIK: kiberkriminalcu
TOŽILNIK: kiberkriminalca
MESTNIK: pri kiberkriminalcu
ORODNIK: s kiberkriminalcem
RODILNIK:

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

kiberkriminalna
kiberkriminalne
DAJALNIK: kiberkriminalni
TOŽILNIK: kiberkriminalno
MESTNIK: pri kiberkriminalni
ORODNIK: s kiberkriminalno
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

kiberkriminalca
kiberkriminalcev
DAJALNIK: kiberkriminalcema
TOŽILNIK: kiberkriminalca
MESTNIK: pri kiberkriminalcih
ORODNIK: s kiberkriminalcema
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

kiberkriminalni
RODILNIK: kiberkriminalnih
DAJALNIK: kiberkriminalnima

množina
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TOŽILNIK:

kiberkriminalni
MESTNIK: pri kiberkriminalnih
ORODNIK: s kiberkriminalnima

‣ V epidemiji je za spretnejše sprejemljivo
nogovanje s stopali, manj veščim ostane prijateljsko
komolčanje.
2. ekspresivno odrivanje drugih v prostoru z
namenom hitro priti do česa, dobiti kaj;
komolčenje
‣ Če je le kje vrsta, se je treba postaviti v njo in
komolčanje se lahko prične.
‣ Časi, ko je na otvoritveni dan sezonskih razprodaj
veljala posebna športna spretnost, imenovana
komolčanje, so očitno mimo.
3. slabšalno boj, prizadevanje za hitro napredovanje,
uveljavitev z vsemi sredstvi, brez upoštevanja
pravic, potreb drugega; komolčenje
‣ Kršitve zakonov na prejšnjih položajih bi
definitivno morale preprečiti njegovo komolčanje
po karierni lojtrci.
‣ Če premoremo dovolj cinizma, se lahko
brezmejno zabavamo ob ogledu komolčanja
predsednikov strank za položaje.

množina
IMENOVALNIK:

kiberkriminalne
kiberkriminalnih
DAJALNIK: kiberkriminalnim
TOŽILNIK: kiberkriminalne
MESTNIK: pri kiberkriminalnih
ORODNIK: s kiberkriminalnimi
RODILNIK:

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

kiberkriminalno
kiberkriminalnega
DAJALNIK: kiberkriminalnemu
TOŽILNIK: kiberkriminalno
MESTNIK: pri kiberkriminalnem
ORODNIK: s kiberkriminalnim
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

kiberkriminalni
RODILNIK: kiberkriminalnih
DAJALNIK: kiberkriminalnima
TOŽILNIK: kiberkriminalni
MESTNIK: pri kiberkriminalnih
ORODNIK: s kiberkriminalnima

komôlčenje
[komô čenje] samostalnik srednjega spola (ȏ)
OBLIKE
ednina

množina

IMENOVALNIK:

komolčenje
komolčenja
DAJALNIK: komolčenju
TOŽILNIK: komolčenje
MESTNIK: pri komolčenju
ORODNIK: s komolčenjem

IMENOVALNIK:

kiberkriminalna
RODILNIK: kiberkriminalnih
DAJALNIK: kiberkriminalnim
TOŽILNIK: kiberkriminalna
MESTNIK: pri kiberkriminalnih
ORODNIK: s kiberkriminalnimi

RODILNIK:

1. ekspresivno odrivanje drugih v prostoru z
namenom hitro priti do česa, dobiti kaj;
komolčanje
‣ Nimam potrebe niti želje po prerivanju in
komolčenju po trgovinah.
‣ Ali obvladate komolčenje ob točilnem pultu v
barih ali ste vedno zadnji na vrsti?
‣ Primitivni gostje, komolčenje in steklenica piva
zastonj – tako bi lahko z nekaj besedami opisali
praznovanje obletnice.
1a) ekspresivno odrivanje drugih v prostoru v
prizadevanju pridobiti prednost, prebiti se v
ospredje pri tekmovanju
‣ Ne moti ga vrlina, ki jo potrebuje vsak vrhunski
mojster hitrosti: kako se znajti v gneči stotnije
kolesarjev in se včasih tudi s komolčenjem prebiti v
ospredje.
‣ V silovitem finišu, v katerem se je kar bliskalo od
komolčenja, jo je skupila in za stotinko sekunde
izgubila bron.
2. slabšalno boj, prizadevanje za hitro napredovanje,
uveljavitev z vsemi sredstvi, brez upoštevanja
pravic, potreb drugega; komolčanje

ki je v zvezi s kiberkriminalci, storilci kaznivih
dejanj, ki delujejo preko računalnika, spleta, zlasti z
vdiranjem v računalniške sisteme ali s spletnimi
prevarami, ali kiberkriminalom
‣ Hierarhične združbe kiberkriminalnih organizacij
nadomeščajo ohlapno povezane mreže
individualnih hekerjev in kiberkriminalna dejanja
izvajajo na bolj pretkane in organizirane načine.
komôlčanje
[komô čanje] samostalnik srednjega spola (ȏ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

komolčanje
RODILNIK: komolčanja
DAJALNIK: komolčanju
TOŽILNIK: komolčanje
MESTNIK: pri komolčanju
ORODNIK: s komolčanjem
1. pozdrav z dotikom komolcev, brez tesnega
telesnega stika
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iz medicine

‣ V našem gospodarskem okolju je prisotnega
preveč komolčenja, premalo pa je zdrave sinergije.
‣ Poudaril je, da volivcev ne zanima komolčenje
med kandidati, ampak potrebujejo zagotovila, da bo
država varna.
‣ Zelo rad je med ljudmi, rad z njimi sodeluje in
nima nikakršnih želja po komolčenju.

prisotnost več bolezni hkrati, pri čemer je
navadno vsaj ena kronična; soobolevnost
‣ V programu izpostavljamo pogosto, a malokrat
omenjano komorbidnost inkontinence s sladkorno
boleznijo tipa 2.
‣ Kardiologije se je lotil, ker je vedel, da
komorbidnost pri depresijah lahko povzroči zaplete
v prenekaterem organu, strukturi, telesni funkciji.

komôlčiti seSSKJ2
[komô čiti se] nedovršni glagol (ó)
OBLIKE
ednina
PRVA: komolčim se
DRUGA: komolčiš se
TRETJA: komolči se
dvojina
PRVA: komolčiva se
DRUGA: komolčita se
TRETJA: komolčita se
množina
PRVA: komolčimo se
DRUGA: komolčite se
TRETJA: komolčijo se
DELEŽNIK NA -L: komolčil

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

kontrolfrik
kontrolfrika
DAJALNIK: kontrolfriku
TOŽILNIK: kontrolfrika
MESTNIK: pri kontrolfriku
ORODNIK: s kontrolfrikom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

kontrolfrika
RODILNIK: kontrolfrikov
DAJALNIK: kontrolfrikoma
TOŽILNIK: kontrolfrika
MESTNIK: pri kontrolfrikih
ORODNIK: s kontrolfrikoma

se komolčila se komolčilo

se
1. ekspresivno odrivati druge v prostoru v
prizadevanju pridobiti prednost, prebiti se v
ospredje pri tekmovanju
‣ Čeprav je večina privržencev kluba že večkrat
vrgla puško v koruzo, pa se bodo na ciljni ravnini
komolčili tudi slovenski prvaki.
2. slabšalno boriti se, prizadevati si za hitro
napredovanje, uveljavitev z vsemi sredstvi, brez
upoštevanja pravic, potreb drugega
‣ Komolčijo se in z lahkoto, brez moralnih
zadržkov, pohodijo tekmece.
‣ Prevladujoče prepričanje, tako rekoč ideologija, je,
da si tekmovalen, da se komolčiš, da ne priznaš
lastne napake.
‣ Komolčijo se okoli sistema sprejemanja odločitev
in potrebnih večin zanje.

množina
IMENOVALNIK:

kontrolfriki
kontrolfrikov
DAJALNIK: kontrolfrikom
TOŽILNIK: kontrolfrike
MESTNIK: pri kontrolfrikih
ORODNIK: s kontrolfriki
RODILNIK:

pogovorno, ekspresivno

kdor je obseden z neprestanim
nadzorom, odločanjem o vsem
‣ Ko spustiš stvari malo iz rok, dovoliš, da se same
razcvetijo. Moraš pa si to seveda dovoliti in
priznam, da sem imel nekaj težav, saj sem kar
kontrolfrik.
‣ Imaš ljudi, ki so naravno dominantni in se tega
sploh ne zavedajo, imaš pa tudi kontrolfrike, za
katere to obvezno velja.

kòmorbídnost
[kòmorbídnost] samostalnik ženskega spola (ȍ-ȋ)

korónaSSKJ2
[koróna] samostalnik ženskega spola ( )

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

komorbidnost
RODILNIK: komorbidnosti
DAJALNIK: komorbidnosti
TOŽILNIK: komorbidnost
MESTNIK: pri komorbidnosti
ORODNIK: s komorbidnostjo

IMENOVALNIK:

korona
korone
DAJALNIK: koroni
TOŽILNIK: korono
MESTNIK: pri koroni
ORODNIK: s korono
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:
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koroni

RODILNIK:

TOŽILNIK:

koron
DAJALNIK: koronama
TOŽILNIK: koroni
MESTNIK: pri koronah
ORODNIK: s koronama

koronabedake
MESTNIK: pri koronabedakih
ORODNIK: s koronabedaki
ednina
IMENOVALNIK:

korona bedak
korona bedaka
DAJALNIK: korona bedaku
TOŽILNIK: korona bedaka
MESTNIK: pri korona bedaku
ORODNIK: s korona bedakom

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

korone
RODILNIK: koron
DAJALNIK: koronam
TOŽILNIK: korone
MESTNIK: pri koronah
ORODNIK: s koronami

dvojina
IMENOVALNIK:

korona bedaka
korona bedakov
DAJALNIK: korona bedakoma
TOŽILNIK: korona bedaka
MESTNIK: pri korona bedakih
ORODNIK: s korona bedakoma
RODILNIK:

1. koronavirus, zlasti zelo nalezljiv SARS-CoV-2, ali
bolezen, za katero je značilno vnetje zgornjih dihal,
v težji obliki pljuč, ki jo ta virus povzroča
‣ Korona ne pozna milosti: virus je vzel življenje
športnima novinarjema.
‣ Virozo sem prebolela že dva tedna pred epidemijo
korone.
‣ Nismo prva država s korono in lahko marsikaj
preprečimo s preventivnimi ukrepi.
1a) kot pridevnik ki je v zvezi s tem virusom ali z
gospodarskimi, družbenimi, zdravstvenimi
posledicami epidemije bolezni, ki jo povzroča ta
virus; koronski
‣ Objavljam video nemškega pulmologa o
upravičenosti korona panike.
‣ Negativni učinki korona krize na gospodarstvo
utegnejo imeti hujše posledice, kot so bile v času
prejšnje krize 2009.
‣ Korona samopomoč: kako doma narediti zaščitno
masko?

množina
IMENOVALNIK:

korona bedaki
korona bedakov
DAJALNIK: korona bedakom
TOŽILNIK: korona bedake
MESTNIK: pri korona bedakih
ORODNIK: s korona bedaki
RODILNIK:

ekspresivno

kdor se ob epidemiji bolezni, ki jo
povzroča koronavirus SARS-CoV-2, vede
neodgovorno, nespametno, zlasti z
nespoštovanjem ukrepov
‣ Koronabedak je virusov najboljši zaveznik, saj je
prav on tisti, ki mu ekskluzivno omogoča
nekontrolirano širjenje.
‣ Si nerazgledan koronabedak. Vsi lokali so do
nadaljnjega po uredbi vlade zaprti.
‣ Korona bedaki ne znajo ostati doma.

korónabedák, koróna bedák
[korónabedák] samostalnik moškega spola ( -á)

korónabolník, korona bolnik
[korónabo ník] samostalnik moškega spola ( -í)

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

koronabedak
RODILNIK: koronabedaka
DAJALNIK: koronabedaku
TOŽILNIK: koronabedaka
MESTNIK: pri koronabedaku
ORODNIK: s koronabedakom

IMENOVALNIK:

koronabolnik
koronabolnika
DAJALNIK: koronabolniku
TOŽILNIK: koronabolnika
MESTNIK: pri koronabolniku
ORODNIK: s koronabolnikom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

koronabedaka
koronabedakov
DAJALNIK: koronabedakoma
TOŽILNIK: koronabedaka
MESTNIK: pri koronabedakih
ORODNIK: s koronabedakoma

dvojina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

koronabolnika
koronabolnikov
DAJALNIK: koronabolnikoma
TOŽILNIK: koronabolnika
MESTNIK: pri koronabolnikih
ORODNIK: s koronabolnikoma
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

koronabedaki
RODILNIK: koronabedakov
DAJALNIK: koronabedakom

množina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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koronabolniki
koronabolnikov

DAJALNIK:

IMENOVALNIK:

koronabolnikom
TOŽILNIK: koronabolnike
MESTNIK: pri koronabolnikih
ORODNIK: s koronabolniki

koronačasi
RODILNIK: koronačasov
DAJALNIK: koronačasom
TOŽILNIK: koronačase
MESTNIK: pri koronačasih
ORODNIK: s koronačasi

ednina
IMENOVALNIK:

korona bolnik
korona bolnika
DAJALNIK: korona bolniku
TOŽILNIK: korona bolnika
MESTNIK: pri korona bolniku
ORODNIK: s korona bolnikom
RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK:

korona čas
korona časa
DAJALNIK: korona času
TOŽILNIK: korona čas
MESTNIK: pri korona času
ORODNIK: s korona časom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

korona bolnika
korona bolnikov
DAJALNIK: korona bolnikoma
TOŽILNIK: korona bolnika
MESTNIK: pri korona bolnikih
ORODNIK: s korona bolnikoma
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

korona časa
korona časov
DAJALNIK: korona časoma
TOŽILNIK: korona časa
MESTNIK: pri korona časih
ORODNIK: s korona časoma
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

korona bolniki
RODILNIK: korona bolnikov
DAJALNIK: korona bolnikom
TOŽILNIK: korona bolnike
MESTNIK: pri korona bolnikih
ORODNIK: s korona bolniki

množina
IMENOVALNIK:

korona časi
korona časov
DAJALNIK: korona časom
TOŽILNIK: korona čase
MESTNIK: pri korona časih
ORODNIK: s korona časi
RODILNIK:

1. bolnik, ki je ob okužbi s koronavirusom SARSCoV-2 zbolel za boleznijo, ki jo ta virus povzroča
‣ Ne zavedajo se, da vsaka postelja, ki jo zasede
koronabolnik, pomeni posteljo manj za druge
bolnike.
‣ Več korona bolnikov v Sloveniji je na intenzivni
negi.
1a) ekspresivno država, pokrajina, območje z velikim
številom takih bolnikov
‣ ZDA so trenutno največji koronabolnik na svetu:
imajo četrtino vseh okuženih na svetu.

čas epidemije bolezni, ki jo povzroča koronavirus
SARS-CoV-2, in njenih neposrednih gospodarskih,
družbenih, zdravstvenih posledic
‣ Za koronačas je pomembno, da se izogibaš večjim
nakupovalnim centrom, kjer je večji pretok ljudi in
posledično večja verjetnost za okužbo.
‣ To je poslovno okolje, ki je močno prežeto s
podjetništvom, inovativnostjo, uspešnimi startup
podjetji. Tako je vsaj bilo pred koronačasom, nekje
do začetka marca 2020.
‣ Berite in si krajšajte korona čas tudi tako.

korónačàs, koróna čàs
[korónačàs] samostalnik moškega spola ( -ȁ)
OBLIKE
ednina

korónadán, koróna dán
[korónadán] samostalnik moškega spola ( -ȃ)
OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

koronačas
koronačasa
DAJALNIK: koronačasu
TOŽILNIK: koronačas
MESTNIK: pri koronačasu
ORODNIK: s koronačasom
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

koronadan
RODILNIK: koronadneva
DAJALNIK: koronadnevu
TOŽILNIK: koronadan
MESTNIK: pri koronadnevu
ORODNIK: s koronadnevom

dvojina
IMENOVALNIK:

koronačasa
RODILNIK: koronačasov
DAJALNIK: koronačasoma
TOŽILNIK: koronačasa
MESTNIK: pri koronačasih
ORODNIK: s koronačasoma

dvojina
IMENOVALNIK:

koronadneva
koronadnevov
DAJALNIK: koronadnevoma
TOŽILNIK: koronadneva
MESTNIK: pri koronadnevih
RODILNIK:

množina
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ORODNIK:

IMENOVALNIK:

s koronadnevoma

koronaepidemije
RODILNIK: koronaepidemij
DAJALNIK: koronaepidemijam
TOŽILNIK: koronaepidemije
MESTNIK: pri koronaepidemijah
ORODNIK: s koronaepidemijami

množina
IMENOVALNIK:

koronadnevi
koronadnevov
DAJALNIK: koronadnevom
TOŽILNIK: koronadneve
MESTNIK: pri koronadnevih
ORODNIK: s koronadnevi
RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK:

korona epidemija
korona epidemije
DAJALNIK: korona epidemiji
TOŽILNIK: korona epidemijo
MESTNIK: pri korona epidemiji
ORODNIK: s korona epidemijo

ednina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

korona dan
korona dneva
DAJALNIK: korona dnevu
TOŽILNIK: korona dan
MESTNIK: pri korona dnevu
ORODNIK: s korona dnevom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

korona epidemiji
korona epidemij
DAJALNIK: korona epidemijama
TOŽILNIK: korona epidemiji
MESTNIK: pri korona epidemijah
ORODNIK: s korona epidemijama

dvojina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

korona dneva
RODILNIK: korona dnevov
DAJALNIK: korona dnevoma
TOŽILNIK: korona dneva
MESTNIK: pri korona dnevih
ORODNIK: s korona dnevoma

množina
IMENOVALNIK:

korona epidemije
korona epidemij
DAJALNIK: korona epidemijam
TOŽILNIK: korona epidemije
MESTNIK: pri korona epidemijah
ORODNIK: s korona epidemijami

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

korona dnevi
korona dnevov
DAJALNIK: korona dnevom
TOŽILNIK: korona dneve
MESTNIK: pri korona dnevih
ORODNIK: s korona dnevi
RODILNIK:

epidemija bolezni, ki jo povzroča koronavirus SARSCoV-2
‣ Vlada je določila smernice in ukrepe za pripravo
megazakona, s katerim želijo blažiti posledice
koronaepidemije.
‣ V Italiji, ki je poleg Španije v Evropi najbolj
prizadeta zaradi koronaepidemije, se te dni
medsebojno spodbujajo s pozivom: »Resistere!«
‣ Čeprav na prvi pogled mogoče ni opaziti, ima
korona epidemija tudi svojo duhovno komponento.

dan v času epidemije bolezni, ki jo povzroča
koronavirus SARS-CoV-2, in njenih neposrednih
gospodarskih, družbenih, zdravstvenih posledic
‣ V koronadnevih so na preizkušnji številni.
‣ V teh koronadnevih se iskreno vprašajmo: kaj mi
zares prinese največ ljubezni in notranjega miru?
‣ Korona dnevi so priložnost za webinarje.
korónaepidemíja, koróna epidemíja
[korónaepidemíja] samostalnik ženskega spola ( -ȋ)

korónahumór, koróna humór
[korónahumór] samostalnik moškega spola ( - )

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

koronaepidemija
koronaepidemije
DAJALNIK: koronaepidemiji
TOŽILNIK: koronaepidemijo
MESTNIK: pri koronaepidemiji
ORODNIK: s koronaepidemijo

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

koronahumor
koronahumorja
DAJALNIK: koronahumorju
TOŽILNIK: koronahumor
MESTNIK: pri koronahumorju
ORODNIK: s koronahumorjem
RODILNIK:

dvojina

ednina

IMENOVALNIK:

koronaepidemiji
koronaepidemij
DAJALNIK: koronaepidemijama
TOŽILNIK: koronaepidemiji
MESTNIK: pri koronaepidemijah
ORODNIK: s koronaepidemijama

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

korona humor
korona humorja
DAJALNIK: korona humorju
TOŽILNIK: korona humor
MESTNIK: pri korona humorju
ORODNIK: s korona humorjem
RODILNIK:

množina
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kriza zaradi gospodarskih, družbenih, zdravstvenih
posledic epidemije bolezni, ki jo povzroča
koronavirus SARS-CoV-2
‣ Koronakriza bo imela dolgoročne in globalne
posledice.
‣ Koronakriza ne predstavlja samo preizkušnje za
naše fizično zdravje, ampak tudi za naše duševno
zdravje in odnose.
‣ Kako delajo lekarne v času korona krize?

humor, ki je v zvezi s koronavirusom SARS-CoV-2 in
epidemijo bolezni, ki jo povzroča ta virus
‣ Koronahumor predstavlja banko kakovostnih šal
na račun epidemije.
‣ Prostor je preplavil korona humor. Včasih črn, a z
namenom dvigniti duha.
korónakríza, koróna kríza
[korónakríza] samostalnik ženskega spola ( -ȋ)
OBLIKE
ednina

korónanoríja, koróna noríja
[korónanoríja] samostalnik ženskega spola ( -ȋ)

IMENOVALNIK:

OBLIKE
ednina

koronakriza
koronakrize
DAJALNIK: koronakrizi
TOŽILNIK: koronakrizo
MESTNIK: pri koronakrizi
ORODNIK: s koronakrizo
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

koronanorija
koronanorije
DAJALNIK: koronanoriji
TOŽILNIK: koronanorijo
MESTNIK: pri koronanoriji
ORODNIK: s koronanorijo
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

koronakrizi
koronakriz
DAJALNIK: koronakrizama
TOŽILNIK: koronakrizi
MESTNIK: pri koronakrizah
ORODNIK: s koronakrizama
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

koronanoriji
koronanorij
DAJALNIK: koronanorijama
TOŽILNIK: koronanoriji
MESTNIK: pri koronanorijah
ORODNIK: s koronanorijama
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

koronakrize
RODILNIK: koronakriz
DAJALNIK: koronakrizam
TOŽILNIK: koronakrize
MESTNIK: pri koronakrizah
ORODNIK: s koronakrizami

množina
IMENOVALNIK:

koronanorije
RODILNIK: koronanorij
DAJALNIK: koronanorijam
TOŽILNIK: koronanorije
MESTNIK: pri koronanorijah
ORODNIK: s koronanorijami

ednina
IMENOVALNIK:

korona kriza
korona krize
DAJALNIK: korona krizi
TOŽILNIK: korona krizo
MESTNIK: pri korona krizi
ORODNIK: s korona krizo
RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK:

korona norija
korona norije
DAJALNIK: korona noriji
TOŽILNIK: korona norijo
MESTNIK: pri korona noriji
ORODNIK: s korona norijo
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

korona krizi
korona kriz
DAJALNIK: korona krizama
TOŽILNIK: korona krizi
MESTNIK: pri korona krizah
ORODNIK: s korona krizama
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

korona noriji
korona norij
DAJALNIK: korona norijama
TOŽILNIK: korona noriji
MESTNIK: pri korona norijah
ORODNIK: s korona norijama
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

korona krize
korona kriz
DAJALNIK: korona krizam
TOŽILNIK: korona krize
MESTNIK: pri korona krizah
ORODNIK: s korona krizami
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

korona norije
korona norij
DAJALNIK: korona norijam
TOŽILNIK: korona norije
MESTNIK: pri korona norijah
ORODNIK: s korona norijami
RODILNIK:
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ekspresivno pretirano panično, nerazumno ravnanje,

obveznica, ki jo v času epidemije bolezni, ki jo
povzroča koronavirus SARS-CoV-2, izda država ali
skupnost držav za blaženje gospodarskih posledic
epidemije
‣ Voditelji evropskih vlad so na videokonferenčnem
zasedanju razpravljali o možnosti uvedbe evropske
koronaobveznice za financiranje nujnih ukrepov in
odpravo posledic epidemije.
‣ Bo kanclerka na vrhu EU privolila v izdajo
koronaobveznic s skupnim jamstvom?
‣ Šefica ECB je finančne ministre držav z evrom
opozorila, da naj resno razmislijo o skupni korona
obveznici.

ki ga sproža strah pred okužbo s koronavirusom
SARS-CoV-2 in posledicami epidemije bolezni, ki jo
povzroča ta virus
‣ Kdaj bo konec te koronanorije, po hosti srečujem
ljudi z maskami, sami v svojih avtih z maskami.
‣ Upam, da bo kdo izračunal ceno te koronanorije
in da se bomo kaj naučili iz tega.
‣ Počasi bo korona norija popustila, čeprav je
nekaterim kar močno udarilo po možganih.
korónaobvéznica, koróna obvéznica
[korónaobvéznica] samostalnik ženskega spola ( - )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

koronaobveznica
RODILNIK: koronaobveznice
DAJALNIK: koronaobveznici
TOŽILNIK: koronaobveznico
MESTNIK: pri koronaobveznici
ORODNIK: s koronaobveznico

korónapakét, koróna pakét
[korónapakét] samostalnik moškega spola ( - )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

koronapaket
koronapaketa
DAJALNIK: koronapaketu
TOŽILNIK: koronapaket
MESTNIK: pri koronapaketu
ORODNIK: s koronapaketom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

koronaobveznici
koronaobveznic
DAJALNIK: koronaobveznicama
TOŽILNIK: koronaobveznici
MESTNIK: pri koronaobveznicah
ORODNIK: s koronaobveznicama
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

koronapaketa
koronapaketov
DAJALNIK: koronapaketoma
TOŽILNIK: koronapaketa
MESTNIK: pri koronapaketih
ORODNIK: s koronapaketoma
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

koronaobveznice
koronaobveznic
DAJALNIK: koronaobveznicam
TOŽILNIK: koronaobveznice
MESTNIK: pri koronaobveznicah
ORODNIK: s koronaobveznicami
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

koronapaketi
RODILNIK: koronapaketov
DAJALNIK: koronapaketom
TOŽILNIK: koronapakete
MESTNIK: pri koronapaketih
ORODNIK: s koronapaketi

ednina
IMENOVALNIK:

korona obveznica
RODILNIK: korona obveznice
DAJALNIK: korona obveznici
TOŽILNIK: korona obveznico
MESTNIK: pri korona obveznici
ORODNIK: s korona obveznico

ednina
IMENOVALNIK:

korona paket
korona paketa
DAJALNIK: korona paketu
TOŽILNIK: korona paket
MESTNIK: pri korona paketu
ORODNIK: s korona paketom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

korona obveznici
RODILNIK: korona obveznic
DAJALNIK: korona obveznicama
TOŽILNIK: korona obveznici
MESTNIK: pri korona obveznicah
ORODNIK: s korona obveznicama

dvojina
IMENOVALNIK:

korona paketa
korona paketov
DAJALNIK: korona paketoma
TOŽILNIK: korona paketa
MESTNIK: pri korona paketih
ORODNIK: s korona paketoma
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

korona obveznice
korona obveznic
DAJALNIK: korona obveznicam
TOŽILNIK: korona obveznice
MESTNIK: pri korona obveznicah
ORODNIK: s korona obveznicami
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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korona paketi
korona paketov

DAJALNIK:

IMENOVALNIK:

korona paketom
TOŽILNIK: korona pakete
MESTNIK: pri korona paketih
ORODNIK: s korona paketi

korona pandemije
RODILNIK: korona pandemij
DAJALNIK: korona pandemijam
TOŽILNIK: korona pandemije
MESTNIK: pri korona pandemijah
ORODNIK: s korona pandemijami

nabor ukrepov za blaženje gospodarskih,
družbenih, zdravstvenih posledic epidemije
bolezni, ki jo povzroča koronavirus SARS CoV-2
‣ Minister bo s svojo ekipo zagotovil, da bo pomoč,
ki bo sprejeta v koronapaketu, takšna, da bo
ustrezala potrebam ljudi.
‣ Kmalu bodo sledili naslednji ukrepi v sklopu
koronapaketa, ki bo zaobjel širše področje ter bo
vseboval rešitve za celotno gospodarstvo.
‣ Državni zbor bo korona paket po nujnem
postopku obravnaval že jutri.

pandemija bolezni, ki jo povzroča koronavirus
SARS-CoV-2
‣ Turizem bo po koronapandemiji drugačen.
‣ Letos tradicionalnega sejma na travniku zaradi
koronapandemije ne bo.
‣ Naše proizvodnje ne ustavi niti korona pandemija.
korónapánika, koróna pánika
[korónapánika] samostalnik ženskega spola ( -á)
OBLIKE
ednina

korónapandemíja, koróna pandemíja
[korónapandemíja] samostalnik ženskega spola ( -ȋ)

IMENOVALNIK:

koronapanika
koronapanike
DAJALNIK: koronapaniki
TOŽILNIK: koronapaniko
MESTNIK: pri koronapaniki
ORODNIK: s koronapaniko
RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

koronapandemija
koronapandemije
DAJALNIK: koronapandemiji
TOŽILNIK: koronapandemijo
MESTNIK: pri koronapandemiji
ORODNIK: s koronapandemijo
RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK:

korona panika
korona panike
DAJALNIK: korona paniki
TOŽILNIK: korona paniko
MESTNIK: pri korona paniki
ORODNIK: s korona paniko
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

koronapandemiji
RODILNIK: koronapandemij
DAJALNIK: koronapandemijama
TOŽILNIK: koronapandemiji
MESTNIK: pri koronapandemijah
ORODNIK: s koronapandemijama

panika, ki jo sproža strah pred okužbo s
koronavirusom SARS-CoV-2 in posledicami
epidemije bolezni, ki jo povzroča ta virus
‣ Koronapanika je zavladala med nami in zelo težko
se izognemo tej temi.
‣ Poskrbi za svoje duševno zdravje v času
koronapanike.
‣ Objavljam video nemškega pulmologa o
upravičenosti korona panike.

množina
IMENOVALNIK:

koronapandemije
koronapandemij
DAJALNIK: koronapandemijam
TOŽILNIK: koronapandemije
MESTNIK: pri koronapandemijah
ORODNIK: s koronapandemijami
RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK:

korona pandemija
korona pandemije
DAJALNIK: korona pandemiji
TOŽILNIK: korona pandemijo
MESTNIK: pri korona pandemiji
ORODNIK: s korona pandemijo

korónapozdràv, koróna pozdràv
[korónapozdrà ] samostalnik moškega spola ( -ȁ)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

koronapozdrav
koronapozdrava
DAJALNIK: koronapozdravu
TOŽILNIK: koronapozdrav
MESTNIK: pri koronapozdravu
ORODNIK: s koronapozdravom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

korona pandemiji
korona pandemij
DAJALNIK: korona pandemijama
TOŽILNIK: korona pandemiji
MESTNIK: pri korona pandemijah
ORODNIK: s korona pandemijama
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

množina
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koronapozdrava
koronapozdravov

DAJALNIK:

DAJALNIK:

koronapozdravoma
TOŽILNIK: koronapozdrava
MESTNIK: pri koronapozdravih
ORODNIK: s koronapozdravoma

koronastandardoma
TOŽILNIK: koronastandarda
MESTNIK: pri koronastandardih
ORODNIK: s koronastandardoma

množina

množina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

koronapozdravi
RODILNIK: koronapozdravov
DAJALNIK: koronapozdravom
TOŽILNIK: koronapozdrave
MESTNIK: pri koronapozdravih
ORODNIK: s koronapozdravi

koronastandardi
koronastandardov
DAJALNIK: koronastandardom
TOŽILNIK: koronastandarde
MESTNIK: pri koronastandardih
ORODNIK: s koronastandardi
RODILNIK:

ednina

ednina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

korona pozdrav
RODILNIK: korona pozdrava
DAJALNIK: korona pozdravu
TOŽILNIK: korona pozdrav
MESTNIK: pri korona pozdravu
ORODNIK: s korona pozdravom

korona standard
korona standarda
DAJALNIK: koron astandardu
TOŽILNIK: korona standard
MESTNIK: pri korona standardu
ORODNIK: s korona standardom
RODILNIK:

dvojina

dvojina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

korona pozdrava
RODILNIK: korona pozdravov
DAJALNIK: korona pozdravoma
TOŽILNIK: korona pozdrava
MESTNIK: pri korona pozdravih
ORODNIK: s korona pozdravoma

korona standarda
RODILNIK: korona standardov
DAJALNIK: korona standardoma
TOŽILNIK: korona standarda
MESTNIK: pri korona standardih
ORODNIK: s korona standardoma

množina

množina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

korona pozdravi
korona pozdravov
DAJALNIK: korona pozdravom
TOŽILNIK: korona pozdrave
MESTNIK: pri korona pozdravih
ORODNIK: s korona pozdravi

korona standardi
korona standardov
DAJALNIK: korona standardom
TOŽILNIK: korona standarde
MESTNIK: pri korona standardih
ORODNIK: s korona standardi

pozdrav brez tesnega telesnega stika, navadno z
dotikom komolcev ali nog, za preprečevanje
širjenja okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2
‣ V vsakdanjem življenju si po sili razmer počasi
utira pot tudi koronapozdrav, saj je rokovanje v tem
času tako rekoč prepovedano.
‣ Vse bolj priljubljeni koronapozdrav s komolcem
namesto rokovanja sta ob srečanju uporabila tudi
zunanja ministra.

standard, zlasti higienski, namenjen preprečevanju
okužbe in širjenju bolezni pri izvajanju različnih
dejavnosti, oblikovan med epidemijo bolezni, ki jo
povzroča koronavirus SARS-CoV-2
‣ Minister je ocenil, da je treba oblikovati
koronastandard, ki bo opredelil, kako se bo v
bodoče delalo v turizmu.
‣ Sproščanje ukrepov bo potekalo ob korona
standardih.

korónastándard, koróna stándard
[korónastándart] samostalnik moškega spola ( -ȃ)

korónavírusSSKJ2
[korónavírus] samostalnik moškega spola ( -ȋ)

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

koronastandard
RODILNIK: koronastandarda
DAJALNIK: koronastandardu
TOŽILNIK: koronastandard
MESTNIK: pri koronastandardu
ORODNIK: s koronastandardom

koronavirus
koronavirusa
DAJALNIK: koronavirusu
TOŽILNIK: koronavirus
MESTNIK: pri koronavirusu
ORODNIK: s koronavirusom
RODILNIK:

dvojina

dvojina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

koronastandarda
RODILNIK: koronastandardov

RODILNIK:
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koronavirusa
koronavirusov

DAJALNIK:

TOŽILNIK:

koronavirusoma
TOŽILNIK: koronavirusa
MESTNIK: pri koronavirusih
ORODNIK: s koronavirusoma

koronavirusno
MESTNIK: pri koronavirusni
ORODNIK: s koronavirusno
dvojina

množina

IMENOVALNIK:

koronavirusni
koronavirusnih
DAJALNIK: koronavirusnima
TOŽILNIK: koronavirusni
MESTNIK: pri koronavirusnih
ORODNIK: s koronavirusnima

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

koronavirusi
RODILNIK: koronavirusov
DAJALNIK: koronavirusom
TOŽILNIK: koronaviruse
MESTNIK: pri koronavirusih
ORODNIK: s koronavirusi

množina
IMENOVALNIK:

koronavirusne
koronavirusnih
DAJALNIK: koronavirusnim
TOŽILNIK: koronavirusne
MESTNIK: pri koronavirusnih
ORODNIK: s koronavirusnimi
RODILNIK:

STALNE ZVEZE

novi koronavirus

zelo nalezljiv koronavirus SARS-CoV-2, ki povzroča
bolezen, za katero je značilno vnetje zgornjih dihal,
v težji obliki pljuč; SARS-CoV-2
‣ Število okuženih z novim koronavirusom še naprej
raste.
‣ Država bo v boju za zajezitev epidemije novega
koronavirusa odredila konec vse nenujne
proizvodnje in dejavnosti, je sporočil premier.
‣ V kitajskem mestu Vuhan je stoletnik okreval po
okužbi z novim koronavirusom.

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

koronavirusno
RODILNIK: koronavirusnega
DAJALNIK: koronavirusnemu
TOŽILNIK: koronavirusno
MESTNIK: pri koronavirusnem
ORODNIK: s koronavirusnim
dvojina

korónavírusni
[korónavírusni] pridevnik ( -ȋ)

IMENOVALNIK:

koronavirusni
koronavirusnih
DAJALNIK: koronavirusnima
TOŽILNIK: koronavirusni
MESTNIK: pri koronavirusnih
ORODNIK: s koronavirusnima
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

koronavirusni
RODILNIK: koronavirusnega
DAJALNIK: koronavirusnemu
TOŽILNIK: koronavirusni
TOŽILNIK (živostno): koronavirusnega
MESTNIK: pri koronavirusnem
ORODNIK: s koronavirusnim

množina
IMENOVALNIK:

koronavirusna
koronavirusnih
DAJALNIK: koronavirusnim
TOŽILNIK: koronavirusna
MESTNIK: pri koronavirusnih
ORODNIK: s koronavirusnimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

koronavirusna
koronavirusnih
DAJALNIK: koronavirusnima
TOŽILNIK: koronavirusna
MESTNIK: pri koronavirusnih
ORODNIK: s koronavirusnima
RODILNIK:

ki je v zvezi s koronavirusi, zlasti zelo nalezljivim
koronavirusom SARS-CoV-2
‣ Za koronavirusni genom se zdi, da z lahkoto
izmenjuje gene z drugimi virusi.
‣ Pri koronavirusni pljučnici je značilen suh kašelj
brez izcedka iz nosu.

množina
IMENOVALNIK:

koronavirusni
RODILNIK: koronavirusnih
DAJALNIK: koronavirusnim
TOŽILNIK: koronavirusne
MESTNIK: pri koronavirusnih
ORODNIK: s koronavirusnimi

STALNE ZVEZE

koronavirusna bolezen 19

bolezen, ki jo povzroča zelo nalezljiv koronavirus
SARS-CoV-2 in za katero je značilno vnetje zgornjih
dihal, v težji obliki pljuč; covid-19
‣ Koronavirusna bolezen 19 je bolj smrtonosna od
sezonske gripe.
‣ Pozornost države je usmerjena na zajezitev in
obvladovanje epidemije koronavirusne bolezni 19.

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

koronavirusna
koronavirusne
DAJALNIK: koronavirusni
RODILNIK:
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‣ V ZDA so na večjem številu prostovoljcev začeli
preizkušati prvo cepivo in tudi zdravilo proti
koronavirusni bolezni 19.

‣ S koronazakonom bo vlada vsaj do konca maja
pokrila vse prispevke za zaposlene, čakajoče na
delo.
‣ Samozaposleni lahko pomoč iz novega
koronazakona izkoristijo prek sistema eDavkov,
poudarja Furs.
‣ S četrtim korona zakonom se je do 31. julija
2020 podaljšala veljavnost ukrepa povračila
nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju.

korónazákon, koróna zákon
[korónazákon] samostalnik moškega spola ( -á)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

koronazakon
koronazakona
DAJALNIK: koronazakonu
TOŽILNIK: koronazakon
MESTNIK: pri koronazakonu
ORODNIK: s koronazakonom
RODILNIK:

korónski
[korónski] pridevnik ( )
OBLIKE

moški spol

dvojina

ednina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

koronazakona
RODILNIK: koronazakonov
DAJALNIK: koronazakonoma
TOŽILNIK: koronazakona
MESTNIK: pri koronazakonih
ORODNIK: s koronazakonoma

koronski
koronskega
DAJALNIK: koronskemu
TOŽILNIK: koronski
TOŽILNIK (živostno): koronskega
MESTNIK: pri koronskem
ORODNIK: s koronskim
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

dvojina

koronazakoni
RODILNIK: koronazakonov
DAJALNIK: koronazakonom
TOŽILNIK: koronazakone
MESTNIK: pri koronazakonih
ORODNIK: s koronazakoni

IMENOVALNIK:

koronska
koronskih
DAJALNIK: koronskima
TOŽILNIK: koronska
MESTNIK: pri koronskih
ORODNIK: s koronskima
RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK:

množina

korona zakon
korona zakona
DAJALNIK: korona zakonu
TOŽILNIK: korona zakon
MESTNIK: pri korona zakonu
ORODNIK: s korona zakonom
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

koronski
koronskih
DAJALNIK: koronskim
TOŽILNIK: koronske
MESTNIK: pri koronskih
ORODNIK: s koronskimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

ženski spol

korona zakona
korona zakonov
DAJALNIK: korona zakonoma
TOŽILNIK: korona zakona
MESTNIK: pri korona zakonih
ORODNIK: s korona zakonoma
RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK:

koronska
koronske
DAJALNIK: koronski
TOŽILNIK: koronsko
MESTNIK: pri koronski
ORODNIK: s koronsko
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

korona zakoni
korona zakonov
DAJALNIK: korona zakonom
TOŽILNIK: korona zakone
MESTNIK: pri korona zakonih
ORODNIK: s korona zakoni
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

koronski
koronskih
DAJALNIK: koronskima
TOŽILNIK: koronski
MESTNIK: pri koronskih
ORODNIK: s koronskima
RODILNIK:

zakon z naborom ukrepov za blaženje
gospodarskih, družbenih, zdravstvenih posledic
epidemije bolezni, ki jo povzroča koronavirus SARSCoV-2

množina
IMENOVALNIK:

koronske
koronskih
DAJALNIK: koronskim
TOŽILNIK: koronske
RODILNIK:
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MESTNIK:

TOŽILNIK:

pri koronskih
ORODNIK: s koronskimi

koruptibilna
MESTNIK: pri koruptibilnih
ORODNIK: s koruptibilnima

srednji spol
ednina

množina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

koronsko
koronskega
DAJALNIK: koronskemu
TOŽILNIK: koronsko
MESTNIK: pri koronskem
ORODNIK: s koronskim

koruptibilni
koruptibilnih
DAJALNIK: koruptibilnim
TOŽILNIK: koruptibilne
MESTNIK: pri koruptibilnih
ORODNIK: s koruptibilnimi

dvojina

ženski spol

IMENOVALNIK:

ednina

koronski
koronskih
DAJALNIK: koronskima
TOŽILNIK: koronski
MESTNIK: pri koronskih
ORODNIK: s koronskima
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

koruptibilna
koruptibilne
DAJALNIK: koruptibilni
TOŽILNIK: koruptibilno
MESTNIK: pri koruptibilni
ORODNIK: s koruptibilno
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

dvojina

koronska
koronskih
DAJALNIK: koronskim
TOŽILNIK: koronska
MESTNIK: pri koronskih
ORODNIK: s koronskimi
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

koruptibilni
RODILNIK: koruptibilnih
DAJALNIK: koruptibilnima
TOŽILNIK: koruptibilni
MESTNIK: pri koruptibilnih
ORODNIK: s koruptibilnima
množina

ki je v zvezi s koronavirusi, zlasti zelo nalezljivim
SARS-CoV-2, ali z gospodarskimi, družbenimi,
zdravstvenimi posledicami epidemije bolezni, ki jo
povzroča ta virus
‣ Nagovor predsednika vlade o koronski krizi daje
državljanom občutek, da vlada obvladuje zadeve in
državljane hkrati povezuje.
‣ Predsednik opozicijske stranke je pozdravil
odločitev vladajočih, da se omogoči resna razprava
o koronskem zakonu.
‣ Slovenski etnografski muzej vabi k zbiranju
koronskega humorja.

IMENOVALNIK:

koruptibilne
koruptibilnih
DAJALNIK: koruptibilnim
TOŽILNIK: koruptibilne
MESTNIK: pri koruptibilnih
ORODNIK: s koruptibilnimi
RODILNIK:

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

koruptibilno
RODILNIK: koruptibilnega
DAJALNIK: koruptibilnemu
TOŽILNIK: koruptibilno
MESTNIK: pri koruptibilnem
ORODNIK: s koruptibilnim

koruptibílen
[koruptibílən] pridevnik (ȋ)

dvojina

OBLIKE

IMENOVALNIK:

koruptibilni
RODILNIK: koruptibilnih
DAJALNIK: koruptibilnima
TOŽILNIK: koruptibilni
MESTNIK: pri koruptibilnih
ORODNIK: s koruptibilnima

moški spol
ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

koruptibilen
IMENOVALNIK (določno): koruptibilni
RODILNIK: koruptibilnega
DAJALNIK: koruptibilnemu
TOŽILNIK (nedoločno): koruptibilen
TOŽILNIK (določno): koruptibilni
TOŽILNIK (živostno): koruptibilnega
MESTNIK: pri koruptibilnem
ORODNIK: s koruptibilnim

množina
IMENOVALNIK:

koruptibilna
koruptibilnih
DAJALNIK: koruptibilnim
TOŽILNIK: koruptibilna
MESTNIK: pri koruptibilnih
ORODNIK: s koruptibilnimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

koruptibilna
koruptibilnih
DAJALNIK: koruptibilnima
RODILNIK:
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RODILNIK:

kovidnih
DAJALNIK: kovidnim
TOŽILNIK: kovidne
MESTNIK: pri kovidnih
ORODNIK: s kovidnimi

1. ki je podvržen, hitro podleže korupciji;
koruptiven
‣ Bridke izkušnje se lahko ponovijo v primeru, da
bomo vodenje projekta in nadzor nad njim zaupali
koruptibilnim kadrom.
‣ Korupcija postane globoko zakoreninjena takrat,
ko odgovorni postanejo del koruptivnega procesa,
kar pomeni, da postane v končni fazi koruptibilna
celotna institucija.
1a) ki kaže, izraža tako podvrženost korupciji;
koruptiven
‣ S položajem v univerzitetni hierarhiji se na etično
sporne in koruptibilne načine okoriščajo kot zasebni
svetovalci državnih oz. javnih ustanov.

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

kovidna
kovidne
DAJALNIK: kovidni
TOŽILNIK: kovidno
MESTNIK: pri kovidni
ORODNIK: s kovidno
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

kovidni
kovidnih
DAJALNIK: kovidnima
TOŽILNIK: kovidni
MESTNIK: pri kovidnih
ORODNIK: s kovidnima
RODILNIK:

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

koruptibilnost
koruptibilnosti
DAJALNIK: koruptibilnosti
TOŽILNIK: koruptibilnost
MESTNIK: pri koruptibilnosti
ORODNIK: s koruptibilnostjo

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

kovidne
kovidnih
DAJALNIK: kovidnim
TOŽILNIK: kovidne
MESTNIK: pri kovidnih
ORODNIK: s kovidnimi
RODILNIK:

stanje, lastnost, da je kdo podvržen, hitro podleže
korupciji; koruptivnost
‣ Korupcija ima tudi svojo psihično plat, saj je
koruptibilnost lastnost podleganja državnih
uslužbencev podkupovalcu.
‣ Razprodaja ni očiščujoči izstop politike iz
gospodarstva, pač pa je kapitulacija take politike
pred lastno nesposobnostjo in koruptibilnostjo.

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

kovidno
kovidnega
DAJALNIK: kovidnemu
TOŽILNIK: kovidno
MESTNIK: pri kovidnem
ORODNIK: s kovidnim
RODILNIK:

dvojina

kôvidni, covidni
[kôvidni], [kóvidni] pridevnik (ȏ; )

IMENOVALNIK:

kovidni
kovidnih
DAJALNIK: kovidnima
TOŽILNIK: kovidni
MESTNIK: pri kovidnih
ORODNIK: s kovidnima
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

kovidni
kovidnega
DAJALNIK: kovidnemu
TOŽILNIK: kovidni
TOŽILNIK (živostno): kovidnega
MESTNIK: pri kovidnem
ORODNIK: s kovidnim
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

kovidna
kovidnih
DAJALNIK: kovidnim
TOŽILNIK: kovidna
MESTNIK: pri kovidnih
ORODNIK: s kovidnimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

kovidna
kovidnih
DAJALNIK: kovidnima
TOŽILNIK: kovidna
MESTNIK: pri kovidnih
ORODNIK: s kovidnima

moški spol

RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK:

covidni
covidnega
DAJALNIK: covidnemu
TOŽILNIK: covidni
TOŽILNIK (živostno): covidnega
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

kovidni
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MESTNIK:

DAJALNIK:

pri covidnem
ORODNIK: s covidnim

covidnim
TOŽILNIK: covidna
MESTNIK: pri covidnih
ORODNIK: s covidnimi

dvojina
IMENOVALNIK:

covidna
RODILNIK: covidnih
DAJALNIK: covidnima
TOŽILNIK: covidna
MESTNIK: pri covidnih
ORODNIK: s covidnima

ki je v zvezi z boleznijo, ki jo povzroča zelo nalezljiv
koronavirus SARS-CoV-2, ali gospodarskimi,
družbenimi, zdravstvenimi posledicami epidemije
te bolezni
‣ Dodatna testiranja bodo opravljali v posebnih
kovidnih ambulantah v zdravstvenih domovih.
‣ V kovidnih časih smo vsakodnevno soočeni s
številkami obolelih, ki v nas vzbudijo mnenje o
resnosti epidemije in njenih posledicah za
prebivalstvo.
‣ V bolnišnici pripravljajo prostor za povečano
število covidnih bolnikov.

množina
IMENOVALNIK:

covidni
RODILNIK: covidnih
DAJALNIK: covidnim
TOŽILNIK: covidne
MESTNIK: pri covidnih
ORODNIK: s covidnimi
ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

covidna
covidne
DAJALNIK: covidni
TOŽILNIK: covidno
MESTNIK: pri covidni
ORODNIK: s covidno

krasílec
[krasíləc] samostalnik moškega spola (ȋ)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

krasilec
krasilca
DAJALNIK: krasilcu
TOŽILNIK: krasilca
MESTNIK: pri krasilcu
ORODNIK: s krasilcem
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

covidni
RODILNIK: covidnih
DAJALNIK: covidnima
TOŽILNIK: covidni
MESTNIK: pri covidnih
ORODNIK: s covidnima

dvojina
IMENOVALNIK:

krasilca
krasilcev
DAJALNIK: krasilcema
TOŽILNIK: krasilca
MESTNIK: pri krasilcih
ORODNIK: s krasilcema
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

covidne
covidnih
DAJALNIK: covidnim
TOŽILNIK: covidne
MESTNIK: pri covidnih
ORODNIK: s covidnimi
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

krasilci
RODILNIK: krasilcev
DAJALNIK: krasilcem
TOŽILNIK: krasilce
MESTNIK: pri krasilcih
ORODNIK: s krasilci

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

covidno
covidnega
DAJALNIK: covidnemu
TOŽILNIK: covidno
MESTNIK: pri covidnem
ORODNIK: s covidnim
RODILNIK:

1. kdor kaj krasi, opremlja z okrasjem
‣ Listal je po stiških in bistriških rokopisih,
občudoval je dela srednjeveških krasilcev nabožnih
besedil.
‣ Na predbožični dan se je v prazničnem siju
lesketala vsa hiša. Čakala je le še na krasilce
dreveščka in postavljanje »štalce«.
1a) kdor skrbi za okrasje in urejenost cerkvenih
prostorov
‣ Radi sprejemajmo različne službe v Cerkvi:
duhovniško in redovniško službo, službo bralcev,
ministrantov, službo krasilcev.

dvojina
IMENOVALNIK:

covidni
RODILNIK: covidnih
DAJALNIK: covidnima
TOŽILNIK: covidni
MESTNIK: pri covidnih
ORODNIK: s covidnima
množina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

covidna
covidnih
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IMENOVALNIK:

‣ Domače gospodinje so poskrbele za raznovrstne
dobrote, krasilci za lepo pripravljen prostor novega
župnijskega doma z dvorano.

krionike
RODILNIK: krionik
DAJALNIK: krionikam
TOŽILNIK: krionike
MESTNIK: pri krionikah
ORODNIK: s krionikami

krasílka
[krasí ka], [krasílka] samostalnik ženskega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

globoko zamrzovanje organizma, zlasti z
razvitejšimi možgani, za možnost odmrznitve in
ponovne oživitve v prihodnosti
‣ Zagovorniki krionike računajo, da bo medicinska
znanost v prihodnosti ljudem omogočala, da bodo
vsak okvarjen organ ali okvarjeno tkivo zamenjali.
‣ Ni še nobenega dokaza, ki bi namigoval, da bi bilo
v prihodnosti mogoče s krioniko ohraniti življenje
človeka.

IMENOVALNIK:

krasilka
RODILNIK: krasilke
DAJALNIK: krasilki
TOŽILNIK: krasilko
MESTNIK: pri krasilki
ORODNIK: s krasilko
dvojina
IMENOVALNIK:

krasilki
krasilk
DAJALNIK: krasilkama
TOŽILNIK: krasilki
MESTNIK: pri krasilkah
ORODNIK: s krasilkama
RODILNIK:

ksénotransplantácija
[ksénotransplantácija] samostalnik ženskega spola ( -á)
OBLIKE
ednina

množina

IMENOVALNIK:

ksenotransplantacija
ksenotransplantacije
DAJALNIK: ksenotransplantaciji
TOŽILNIK: ksenotransplantacijo
MESTNIK: pri ksenotransplantaciji
ORODNIK: s ksenotransplantacijo

IMENOVALNIK:

krasilke
RODILNIK: krasilk
DAJALNIK: krasilkam
TOŽILNIK: krasilke
MESTNIK: pri krasilkah
ORODNIK: s krasilkami

RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

ksenotransplantaciji
RODILNIK: ksenotransplantacij
DAJALNIK: ksenotransplantacijama
TOŽILNIK: ksenotransplantaciji
MESTNIK: pri ksenotransplantacijah
ORODNIK: s ksenotransplantacijama

ženska, ki skrbi za okrasje in urejenost cerkvenih
prostorov
‣ Že veliko let skupaj z drugimi ženami z veseljem
skrbim za lepoto naše župnijske cerkve kot čistilka
in krasilka.
‣ Pred cvetno nedeljo so cerkev okraševali in na
naše veliko veselje je bila med krasilkami tudi
organistka, ki nam je prijazno odigrala nekaj skladb.

množina
IMENOVALNIK:

ksenotransplantacije
ksenotransplantacij
DAJALNIK: ksenotransplantacijam
TOŽILNIK: ksenotransplantacije
MESTNIK: pri ksenotransplantacijah
ORODNIK: s ksenotransplantacijami
RODILNIK:

kriónika
[krijónika] samostalnik ženskega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

krionika
RODILNIK: krionike
DAJALNIK: krioniki
TOŽILNIK: krioniko
MESTNIK: pri krioniki
ORODNIK: s krioniko

presajanje tkiva, organov ene vrste, zlasti živalske,
v organizem druge, zlasti človeka
‣ Največji izziv pri ksenotransplantaciji je, kako
zaobiti imunski odgovor telesa, potem ko prejme
organ tujega izvora.
‣ V ksenotransplantaciji vidijo nekateri način, s
katerim bodo skrajšali sezname čakajočih na
presaditev srca, ledvic, jeter, slinavke.
‣ Potrebne so še dodatne raziskave na področju
ksenotransplantacij, preden se dovolijo klinični
poskusi na človeku.

dvojina
IMENOVALNIK:

krioniki
krionik
DAJALNIK: krionikama
TOŽILNIK: krioniki
MESTNIK: pri krionikah
ORODNIK: s krionikama
RODILNIK:

množina
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TOŽILNIK:

kúhanček
[kúhančək] samostalnik moškega spola (ȗ)

kuhance
MESTNIK: pri kuhancih
ORODNIK: s kuhanci

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

1. pogovorno kuhano vino; kuhanček
‣ Zvečer greva v staro Ljubljano lučke gledat pa
kakega kuhanca spit.
‣ Dolgo smo debatirali ob hrani in kuhancu, si ob
mraku voščili za praznike in se razšli.
‣ Pristal sem, da grem na kuhanca na štante.
2. v množini žganec
‣ Moko za pripravo žgancev žgemo v ponvi. Tako
pripravljajo žgance na Koroškem in še kje, sicer pa
jih kuhamo in si zato prej prislužijo ime kuhanci.
‣ Po jutru, okrepljenem z ocvirki zabeljenimi
gostimi koruznimi kuhanci, odbrzimo.

kuhanček
kuhančka
DAJALNIK: kuhančku
TOŽILNIK: kuhanček
TOŽILNIK (živostno): kuhančka
MESTNIK: pri kuhančku
ORODNIK: s kuhančkom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

kuhančka
kuhančkov
DAJALNIK: kuhančkoma
TOŽILNIK: kuhančka
MESTNIK: pri kuhančkih
ORODNIK: s kuhančkoma
RODILNIK:

lájkanje
[lájkanje] samostalnik srednjega spola (ȃ)

množina
IMENOVALNIK:

kuhančki
RODILNIK: kuhančkov
DAJALNIK: kuhančkom
TOŽILNIK: kuhančke
MESTNIK: pri kuhančkih
ORODNIK: s kuhančki

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

lajkanje
lajkanja
DAJALNIK: lajkanju
TOŽILNIK: lajkanje
MESTNIK: pri lajkanju
ORODNIK: z lajkanjem
RODILNIK:

pogovorno

kuhano vino; kuhanec
‣ Ko je mrzlo, si privoščimo kakšnega kuhančka v
praznično osvetljenem mestnem središču.
‣ Analizirali smo vzorce kuhančka, ki ga prodajajo
na ljubljanskih stojnicah.
‣ Pozimi se odpravimo na sankanje in drsanje, ki
mu sledi obvezno druženje ob čaju in kuhančku.

pogovorno označevanje česa kot ugajajoče, všečno na

spletu, zlasti na družbenih omrežjih
‣ Komentarji potrebujejo odgovore, deljenje in
lajkanje pa nam prinašata nove obiskovalce.
‣ Z lajkanjem ljudje izkazujejo odobravanje,
podporo in strinjanje z vsebino.

kúhanec
[kúhanəc] samostalnik moškega spola (ȗ)

lájkati
[lájkati] dovršni in nedovršni glagol (ȃ)

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina
PRVA: lajkam
DRUGA: lajkaš
TRETJA: lajka
dvojina
PRVA: lajkava
DRUGA: lajkata
TRETJA: lajkata
množina
PRVA: lajkamo
DRUGA: lajkate
TRETJA: lajkajo
DELEŽNIK NA -L: lajkal lajkala lajkalo

IMENOVALNIK:

kuhanec
RODILNIK: kuhanca
DAJALNIK: kuhancu
TOŽILNIK: kuhanec
TOŽILNIK (živostno): kuhanca
MESTNIK: pri kuhancu
ORODNIK: s kuhancem
dvojina
IMENOVALNIK:

kuhanca
RODILNIK: kuhancev
DAJALNIK: kuhancema
TOŽILNIK: kuhanca
MESTNIK: pri kuhancih
ORODNIK: s kuhancema
množina

1. pogovorno na spletu, zlasti na družbenih omrežjih,
označiti kaj kot ugajajoče, všečno; všečkati

IMENOVALNIK:

kuhanci
RODILNIK: kuhancev
DAJALNIK: kuhancem
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MESTNIK:

‣ Navadno lajkam samo znancem in tistim, ki mi
morda nekaj pomenijo, recimo, da zaradi lojalnosti.
‣ Ti je spot všeč? Lajkaj ga in deli z drugimi.
‣ Vabim vas, da obiščete mojo facebook stran in jo
lajkate (všečkate).
1a) nedovršno, slengovsko dojemati kot ugajajoče,
všečno, imeti rad
‣ Totalno lajkam to tvojo teorijo, totalno!
‣ Vem, da eni to v nulo lajkajo, drugi pa pač
hejtamo.

pri licenci
ORODNIK: z licenco
dvojina
IMENOVALNIK:

licenci
RODILNIK: licenc
DAJALNIK: licencama
TOŽILNIK: licenci
MESTNIK: pri licencah
ORODNIK: z licencama
množina
IMENOVALNIK:

licence
RODILNIK: licenc
DAJALNIK: licencam
TOŽILNIK: licence
MESTNIK: pri licencah
ORODNIK: z licencami

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

lardo
larda
DAJALNIK: lardu
TOŽILNIK: lardo
MESTNIK: pri lardu
ORODNIK: z lardom
RODILNIK:

dovoljenje za izkoriščanje, uporabo z avtorskimi
pravicami zaščitenega dela, izdelka, zlasti
računalniškega programa
‣ Uporabniško licenco je možno zakupiti za določen
čas, kar podjetju omogoča optimalno podporo, ko je
to potrebno, obenem pa zniža stroške.
‣ Če ste s svojim starim programom zadovoljni,
podaljšate licenco še za eno leto in stvari bodo
delovale tako kot prej.

dvojina
IMENOVALNIK:

larda
lardov
DAJALNIK: lardoma
TOŽILNIK: larda
MESTNIK: pri lardih
ORODNIK: z lardoma
RODILNIK:

STALNE ZVEZE

plavajoča licenca

množina

iz računalništva licenca, navadno za strežnik, ki jo v

IMENOVALNIK:

lardi
RODILNIK: lardov
DAJALNIK: lardom
TOŽILNIK: larde
MESTNIK: pri lardih
ORODNIK: z lardi

določenem časovnem intervalu lahko (izmenično)
uporablja več uporabnikov hkrati
‣ Sistem mora omogočati sproščanje plavajočih
licenc, ki jih zasedajo neaktivni uporabniki.
‣ Eden najpomembnejših faktorjev za organizacijo
je možnost uporabe mrežne licence in posledično
delitev plavajočih licenc med več uporabniki.

1. iz gastronomije izdelek iz podhrbtne slanine in
dodatkov
‣ Korenje narežemo na trakove, lardo pa na tanke
lističe.
‣ Domača salama je s tartufi, bela slanina lardo je
od mangalice.
1a) kot pridevnik, iz gastronomije ki je v zvezi s tako
slanino
‣ Pečeno pico je obložil s tankimi rezinami bele
lardo slanine.

línkanje
[línkanje] samostalnik srednjega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

linkanje
linkanja
DAJALNIK: linkanju
TOŽILNIK: linkanje
MESTNIK: pri linkanju
ORODNIK: z linkanjem
RODILNIK:

licéncaSSKJ2
[licénca] samostalnik ženskega spola ( )

dodajanje povezave, ki s klikom omogoča premik
na določeno mesto na spletu, v računalniškem
dokumentu
‣ Se opravičujem za dvojno linkanje; samo
prekopiral sem in nisem pogledal.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

licenca
licence
DAJALNIK: licenci
TOŽILNIK: licenco
RODILNIK:
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DELEŽNIK NA -L:

‣ Le z dejavnim linkanjem na druge strani in
povezovanjem z drugimi blogi se je mogoče
vključiti v blogosfero.
‣ Sodišče je ugotovilo, da v pravnem smislu
linkanje res pomeni priobčitev, zato bi moralo biti
predmet dovoljenja nosilca avtorske pravice.

1. pogovorno znebiti se
‣ Moramo se losati prisklednikov vseh vrst.
‣ Kako bi se losal teh komarjev, ki so povsod?
‣ Še vedno se nisem losal strahu pred treningi, a
preživim jih vseeno.
1a) pogovorno opraviti, prebiti se čez kaj neprijetnega,
ovirajočega
‣ Samo še službenih klicev se losam in bom srečna.
‣ Po slabih 10 minutah smo se losali gozda in pred
seboj že videli spodnji del grape.
‣ Ko se losaš jeklenic, se odpre pogled proti Peci.
2. pogovorno popustiti, razrahljati se
‣ Sem pogledal, če se je kje kaj losalo, pa se ni nič.
2a) v obliki losati, pogovorno narediti, povzročiti, da kaj
pritrjenega popusti, se razrahlja
‣ Ujameš moment, da losaš svečko, potem pa počasi
z občutkom odvijaš.
‣ Vijak po vijak losaš in nazaj zategneš.
2b) v obliki losati, pogovorno odstraniti, spraviti od kod
‣ Gumo bi moral najprej losati s feltne, da bi zrak
maksimalno izločil.

línkati
[línkati] nedovršni in dovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: linkam
DRUGA: linkaš
TRETJA: linka
dvojina
PRVA: linkava
DRUGA: linkata
TRETJA: linkata
množina
PRVA: linkamo
DRUGA: linkate
TRETJA: linkajo
DELEŽNIK NA -L: linkal

losal se losala se losalo se

linkala linkalo

1. dodajati povezavo, ki s klikom omogoča premik
na določeno mesto na spletu, v računalniškem
dokumentu
‣ V raziskavi, ki sem jo omenil zgoraj in jo linkam
še enkrat tukaj, je jasno razloženo, da so opazovali
bolečino po operaciji roke.
‣ Zanimivo, da si linkal sestavek z enega od spornih
portalov, ki piše senzacionalistično.
‣ Na žalost se ne da linkati na njihove tekste, tako
da sem celoten tekst kar skopiral.
1a) imeti, vsebovati tako povezavo
‣ Čim več je linkov in čim močnejše so strani, ki
linkajo na vašo stran, tem bolj pomembna je v očeh
iskalnikov.
‣ Vse bi bilo super, če bi članki linkali na naš blog,
tako pa so linkali na drugo spletno stran.

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

luli
lulija
DAJALNIK: luliju
TOŽILNIK (živostno): lulija
MESTNIK: pri luliju
ORODNIK: z lulijem
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

lulija
lulijev
DAJALNIK: lulijema
TOŽILNIK: lulija
MESTNIK: pri lulijih
ORODNIK: z lulijema
RODILNIK:

lósati se
[lósati se] dovršni glagol ( )

množina
IMENOVALNIK:

luliji
lulijev
DAJALNIK: lulijem
TOŽILNIK: lulije
MESTNIK: pri lulijih
ORODNIK: z luliji

OBLIKE
ednina
PRVA: losam se
DRUGA: losaš se
TRETJA: losa se
dvojina
PRVA: losava se
DRUGA: losata se
TRETJA: losata se
množina
PRVA: losamo se
DRUGA: losate se
TRETJA: losajo se

RODILNIK:

pogovorno, ekspresivno

moško spolovilo
‣ Štiriletni sin mi je danes zjutraj potožil, da ga boli
luli.
lúlika
[lúlika] samostalnik ženskega spola (ȗ)
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OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

lulika
lulike
DAJALNIK: luliki
TOŽILNIK: luliko
MESTNIK: pri luliki
ORODNIK: z luliko

mángalica, mángulica
[mángalica], [mángulica] samostalnik ženskega spola
(ȃ)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

mangalica
mangalice
DAJALNIK: mangalici
TOŽILNIK: mangalico
MESTNIK: pri mangalici
ORODNIK: z mangalico

dvojina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

luliki
lulik
DAJALNIK: lulikama
TOŽILNIK: luliki
MESTNIK: pri lulikah
ORODNIK: z lulikama
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

mangalici
mangalic
DAJALNIK: mangalicama
TOŽILNIK: mangalici
MESTNIK: pri mangalicah
ORODNIK: z mangalicama

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

lulike
RODILNIK: lulik
DAJALNIK: lulikam
TOŽILNIK: lulike
MESTNIK: pri lulikah
ORODNIK: z lulikami

množina
IMENOVALNIK:

mangalice
mangalic
DAJALNIK: mangalicam
TOŽILNIK: mangalice
MESTNIK: pri mangalicah
ORODNIK: z mangalicami
RODILNIK:

pogovorno, ekspresivno

žensko spolovilo
‣ Deklica je rekla, da jo boli lulika, in mati je
opazila, da ima rdeče spolovilo.

ednina

lumbalgíja
[lumbalgíja] samostalnik ženskega spola (ȋ)

IMENOVALNIK:

mangulica
RODILNIK: mangulice
DAJALNIK: mangulici
TOŽILNIK: mangulico
MESTNIK: pri mangulici
ORODNIK: z mangulico

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

lumbalgija
lumbalgije
DAJALNIK: lumbalgiji
TOŽILNIK: lumbalgijo
MESTNIK: pri lumbalgiji
ORODNIK: z lumbalgijo
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

mangulici
mangulic
DAJALNIK: mangulicama
TOŽILNIK: mangulici
MESTNIK: pri mangulicah
ORODNIK: z mangulicama
RODILNIK:

iz medicine

ostra bolečina v hrbtenici, zlasti v predelu
križa, navadno zaradi zdrsa medvretenčne ploščice
‣ Kronična lumbalgija se običajno razvija postopno.
Okvarjeni disk in posledice te okvare postopno
vodijo do večjih motenj na območju
medvretenčnega prostora.
‣ Bolečine v vratni hrbtenici in križu (lumbalgija)
so zelo pogosta zdravstvena težava.

množina
IMENOVALNIK:

mangulice
mangulic
DAJALNIK: mangulicam
TOŽILNIK: mangulice
MESTNIK: pri mangulicah
ORODNIK: z mangulicami
RODILNIK:

májkemi, májke mi
[májkemi] medmet (ȃ)
slengovsko izraža podkrepitev trditve
‣ Pa kakšen plevel, majkemi! Do enega metra je
zrasel, če ne več!
‣ Čudovit glas? Ti si gluh, majkemi, nekoga
oponaša in se zraven grozovito pači.
‣ Všeč mi je vaš zapis, majkemi. Dobra analiza
ekonomske situacije in političnih ukrepov.

1. prašič z gosto volnato dlako, po izvoru iz
Madžarske in Vojvodine v Srbiji
‣ Mangalico redijo v prosti reji, organsko;
prehranjuje se zgolj z naravno hrano, predvsem
želodom in žiti.
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TOŽILNIK:

‣ Prekmurske šunke in pršut krškopoljskih prašičev
in mangalic sušijo po inovativni, a hkrati lokalni
tehnologiji.
‣ Turopoljske svinje so pasemsko sorodne
madžarskim mangulicam in slovenskim
krškopoljskim prašičem.
1a) meso tega prašiča
‣ Za glavno jed sem izbral mangalico.
‣ Mangalica je bila zvezda naslednjega krožnika:
meso so popekli na odprtem ognju in ga postregli s
pastinakovim pirejem in rdečim dušenim zeljem.
‣ Je mojster mesnin, še posebej izjemen je njegov
lardo iz mangulice.

mega pakete
MESTNIK: pri mega paketih
ORODNIK: z mega paketi
1. obsežen nabor ukrepov za blaženje posledic
gospodarske, družbene, zdravstvene krize
‣ Prvi megapaket bo vlada obravnavala v petek,
vreden pa je okoli dve milijardi evrov.
‣ Premier je z ministri predstavil megapaket pomoči
ljudem in gospodarstvu v koronakrizi.
‣ Vlada je sprejela mega paket za zajezitev
epidemije koronavirusa in omejitev njenih
posledic.
2. večji, obsežnejši nabor izdelkov, storitev kot
zaključena celota
‣ Privoščite si popust na megapaket za
preoblikovanje telesa.
‣ Super cena za 3-dnevni mega paket za 2 osebi, ki
vsebuje 2 nočitvi s polpenzionom in 3-dnevno
neomejeno kopanje v bazenu.

mégapakét, méga pakét
[mégapakét] samostalnik moškega spola ( - )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

megapaket
RODILNIK: megapaketa
DAJALNIK: megapaketu
TOŽILNIK: megapaket
MESTNIK: pri megapaketu
ORODNIK: z megapaketom

mégazákon, méga zákon
[mégazákon] samostalnik moškega spola ( -á)
OBLIKE
ednina

dvojina
IMENOVALNIK:

megapaketa
megapaketov
DAJALNIK: megapaketoma
TOŽILNIK: megapaketa
MESTNIK: pri megapaketih
ORODNIK: z megapaketoma

IMENOVALNIK:

megazakon
megazakona
DAJALNIK: megazakonu
TOŽILNIK: megazakon
MESTNIK: pri megazakonu
ORODNIK: z megazakonom

RODILNIK:

RODILNIK:

množina

dvojina

IMENOVALNIK:

megapaketi
RODILNIK: megapaketov
DAJALNIK: megapaketom
TOŽILNIK: megapakete
MESTNIK: pri megapaketih
ORODNIK: z megapaketi

IMENOVALNIK:

megazakona
megazakonov
DAJALNIK: megazakonoma
TOŽILNIK: megazakona
MESTNIK: pri megazakonih
ORODNIK: z megazakonoma
RODILNIK:

ednina

množina

IMENOVALNIK:

mega paket
RODILNIK: mega paketa
DAJALNIK: mega paketu
TOŽILNIK: mega paket
MESTNIK: pri mega paketu
ORODNIK: z mega paketom

IMENOVALNIK:

megazakoni
RODILNIK: megazakonov
DAJALNIK: megazakonom
TOŽILNIK: megazakone
MESTNIK: pri megazakonih
ORODNIK: z megazakoni

dvojina

ednina

IMENOVALNIK:

mega paketa
RODILNIK: mega paketov
DAJALNIK: mega paketoma
TOŽILNIK: mega paketa
MESTNIK: pri mega paketih
ORODNIK: z mega paketoma

IMENOVALNIK:

mega zakon
RODILNIK: mega zakona
DAJALNIK: mega zakonu
TOŽILNIK: mega zakon
MESTNIK: pri mega zakonu
ORODNIK: z mega zakonom

množina

dvojina

IMENOVALNIK:

mega paketi
RODILNIK: mega paketov
DAJALNIK: mega paketom

IMENOVALNIK:

mega zakona
mega zakonov
DAJALNIK: mega zakonoma
RODILNIK:
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TOŽILNIK:

mega zakona
MESTNIK: pri mega zakonih
ORODNIK: z mega zakonoma

‣ Nekaj posebnega je ogrožena vrsta E. ankeraria:
samčki letajo le ponoči, samička je brez kril in jo
metuljar lahko opazi le slučajno, ko leze po deblih
dreves.

množina
IMENOVALNIK:

mega zakoni
mega zakonov
DAJALNIK: mega zakonom
TOŽILNIK: mega zakone
MESTNIK: pri mega zakonih
ORODNIK: z mega zakoni
RODILNIK:

míkrozelenjáva, míkro zelenjáva
[míkrozelenjáva] samostalnik ženskega spola (ȋ-ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

mikrozelenjava
mikrozelenjave
DAJALNIK: mikrozelenjavi
TOŽILNIK: mikrozelenjavo
MESTNIK: pri mikrozelenjavi
ORODNIK: z mikrozelenjavo
RODILNIK:

obsežen krovni zakon, ki kot ciljno usmerjena
celota združuje, ureja več drugih področnih
zakonov
‣ Predlagani megazakon v 418 členih spreminja in
dopolnjuje skupno 52 področnih zakonov in na
novo določa pristojnost pokrajin.
‣ Vlada bo na seji obravnavala megazakon, v
katerem so združeni ukrepi za pomoč prebivalstvu
in gospodarstvu v času epidemije.
‣ Predlog mega zakona predvideva uvedbo
mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene,
ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti.

dvojina
IMENOVALNIK:

mikrozelenjavi
RODILNIK: mikrozelenjav
DAJALNIK: mikrozelenjavama
TOŽILNIK: mikrozelenjavi
MESTNIK: pri mikrozelenjavah
ORODNIK: z mikrozelenjavama
množina
IMENOVALNIK:

mikrozelenjave
mikrozelenjav
DAJALNIK: mikrozelenjavam
TOŽILNIK: mikrozelenjave
MESTNIK: pri mikrozelenjavah
ORODNIK: z mikrozelenjavami
RODILNIK:

SSKJ2

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

metuljar
RODILNIK: metuljarja
DAJALNIK: metuljarju
TOŽILNIK: metuljarja
MESTNIK: pri metuljarju
ORODNIK: z metuljarjem

ednina
IMENOVALNIK:

mikro zelenjava
mikro zelenjave
DAJALNIK: mikro zelenjavi
TOŽILNIK: mikro zelenjavo
MESTNIK: pri mikro zelenjavi
ORODNIK: z mikro zelenjavo
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

metuljarja
metuljarjev
DAJALNIK: metuljarjema
TOŽILNIK: metuljarja
MESTNIK: pri metuljarjih
ORODNIK: z metuljarjema

dvojina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

mikro zelenjavi
RODILNIK: mikro zelenjav
DAJALNIK: mikro zelenjavama
TOŽILNIK: mikro zelenjavi
MESTNIK: pri mikro zelenjavah
ORODNIK: z mikro zelenjavama

množina
IMENOVALNIK:

metuljarji
metuljarjev
DAJALNIK: metuljarjem
TOŽILNIK: metuljarje
MESTNIK: pri metuljarjih
ORODNIK: z metuljarji

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

mikro zelenjave
RODILNIK: mikro zelenjav
DAJALNIK: mikro zelenjavam
TOŽILNIK: mikro zelenjave
MESTNIK: pri mikro zelenjavah
ORODNIK: z mikro zelenjavami

kdor se ukvarja s proučevanjem, opazovanjem
metuljev
‣ Naša ekipa se je pridružila metuljarjem na
tradicionalnem vseevropskem opazovanju nočnih
metuljev.

mlade rastline, zlasti solate, zelišča, ki se gojijo za
hrano na plitvem podstavku, navadno na okenski
polici
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DAJALNIK:

‣ Za gojenje mikrozelenjave potrebujete plitek
lonec, saj boste rastlinice zelo mlade pojedli, tako
da ne potrebujejo veliko zemlje.
‣ Okus mikrozelenjave je enak kot pri odrasli
rastlini, samo veliko bolj izrazit.
‣ V opuščeni garažni hiši so uredili komercialno
pridelavo mikrozelenjave in zelišč, ki jih dostavljajo
neposredno restavracijam in trgovinam v okolici.

minjonom
TOŽILNIK: minjone
MESTNIK: pri minjonih
ORODNIK: z minjoni
ednina
IMENOVALNIK:

mignon
mignona
DAJALNIK: mignonu
TOŽILNIK: mignon
MESTNIK: pri mignonu
ORODNIK: z mignonom
RODILNIK:

miljávžent, milijávžent
[miljá žənt], [milijá žənt]
števnik (ȃ)

dvojina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

mignona
mignonov
DAJALNIK: mignonoma
TOŽILNIK: mignona
MESTNIK: pri mignonih
ORODNIK: z mignonoma
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

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

množina
IMENOVALNIK:

mignoni
RODILNIK: mignonov
DAJALNIK: mignonom
TOŽILNIK: mignone
MESTNIK: pri mignonih
ORODNIK: z mignoni

ednina
IMENOVALNIK:

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

iz gastronomije

zelo veliko
‣ Na črpalki se ustavlja miljavžent osebnih
avtomobilov.
‣ Med tema dvema skrajnima rešitvama je seveda
miljavžent drugih.
‣ Na milijavžent načinov je razlagal vedno znova
isto stvar.

manjši debelejši zrezek iz končnega
dela pljučne pečenke
‣ Krutone položimo na večjo ploščo, na vsakega
damo angleško pečen minjon in jih prelijemo z
omako.
‣ Iz srednjega dela govejega fileja pripravljamo
bifteke in file minjon – debelejši del konice.
‣ Iz konice govejega fileja narežemo 12 mignonov
(3 kose na osebo).

minjon, mignon
[minjón] samostalnik moškega spola ( )

nàdkúl
[nàtkúl] pridevnik (ȁ-ȗ)

pogovorno, ekspresivno

OBLIKE
ednina

OBLIKE

moški spol

IMENOVALNIK:

ednina

minjon
RODILNIK: minjona
DAJALNIK: minjonu
TOŽILNIK: minjon
MESTNIK: pri minjonu
ORODNIK: z minjonom

IMENOVALNIK:

nadkul
nadkul
DAJALNIK: nadkul
TOŽILNIK: nadkul
TOŽILNIK (živostno): nadkul
MESTNIK: pri nadkul
ORODNIK: z nadkul
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

minjona
minjonov
DAJALNIK: minjonoma
TOŽILNIK: minjona
MESTNIK: pri minjonih
ORODNIK: z minjonoma
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

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

množina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

minjoni
minjonov

množina
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IMENOVALNIK:

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

‣ Sošolci v moji generaciji so nadkul, edino sošolk
je bolj malo.
1a) povedkovnik, slengovsko veliko navdušenje,
občudovanje vzbujajoče, zelo dobro, odlično
‣ Super nadkul je bilo, prav vsak trenutek mi je bil
všeč.
‣ Sedim na balkonu in gledam nevihto nad Italijo.
Nadkul.

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

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

napsihíran
[napsihíran] pridevnik (ȋ)
OBLIKE

moški spol
ednina

dvojina

IMENOVALNIK (nedoločno):

napsihiran
IMENOVALNIK (določno): napsihirani
RODILNIK: napsihiranega
DAJALNIK: napsihiranemu
TOŽILNIK (nedoločno): napsihiran
TOŽILNIK (določno): napsihirani
TOŽILNIK (živostno): napsihiranega
MESTNIK: pri napsihiranem
ORODNIK: z napsihiranim

IMENOVALNIK:

nadkul
RODILNIK: nadkul
DAJALNIK: nadkul
TOŽILNIK: nadkul
MESTNIK: pri nadkul
ORODNIK: z nadkul
množina
IMENOVALNIK:

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

dvojina
IMENOVALNIK:

napsihirana
napsihiranih
DAJALNIK: napsihiranima
TOŽILNIK: napsihirana
MESTNIK: pri napsihiranih
ORODNIK: z napsihiranima
RODILNIK:

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

nadkul
nadkul
DAJALNIK: nadkul
TOŽILNIK: nadkul
MESTNIK: pri nadkul
ORODNIK: z nadkul

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

napsihirani
napsihiranih
DAJALNIK: napsihiranim
TOŽILNIK: napsihirane
MESTNIK: pri napsihiranih
ORODNIK: z napsihiranimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

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

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

napsihirana
napsihirane
DAJALNIK: napsihirani
TOŽILNIK: napsihirano
MESTNIK: pri napsihirani
ORODNIK: z napsihirano
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

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

dvojina
IMENOVALNIK:

napsihirani
napsihiranih
DAJALNIK: napsihiranima
TOŽILNIK: napsihirani
MESTNIK: pri napsihiranih
ORODNIK: z napsihiranima
RODILNIK:

1. slengovsko ki vzbuja veliko navdušenje,
občudovanje, je zelo dober, odličen
‣ Je kul in ima nadkul potencial.
‣ Zimski večeri in sneženje so itak nadkul
kombinacija.

množina
IMENOVALNIK:

napsihirane
napsihiranih
DAJALNIK: napsihiranim
RODILNIK:
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TOŽILNIK:

PRVA:

napsihirane
MESTNIK: pri napsihiranih
ORODNIK: z napsihiranimi

napsihiram
DRUGA: napsihiraš
TRETJA: napsihira
dvojina
PRVA: napsihirava
DRUGA: napsihirata
TRETJA: napsihirata
množina
PRVA: napsihiramo
DRUGA: napsihirate
TRETJA: napsihirajo
DELEŽNIK NA -L: napsihiral

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

napsihirano
napsihiranega
DAJALNIK: napsihiranemu
TOŽILNIK: napsihirano
MESTNIK: pri napsihiranem
ORODNIK: z napsihiranim
RODILNIK:

dvojina

napsihirala napsihiralo

IMENOVALNIK:

napsihirani
RODILNIK: napsihiranih
DAJALNIK: napsihiranima
TOŽILNIK: napsihirani
MESTNIK: pri napsihiranih
ORODNIK: z napsihiranima

1. pogovorno povzročiti komu duševno neugodje,
nemir z vztrajnim nadlegovanjem s svojimi
zahtevami, pričakovanji, stališči
‣ Sploh si ne znam predstavljati, da bi hčeri tako
napsihirala z ocenami, da bi ju bilo smrtno strah
priti domov, ker bi dobili npr. 3.
‣ Ker je bil rojen kot zahiranček, so me napsihirali s
hranjenjem obvezno na tri ure.
1a) v obliki napsihirati se, pogovorno s takim ali
podobnim ravnanjem povzročiti duševno neugodje,
nemir sebi
‣ Skušala sem se najbolj napsihirati, da bo vse v
redu, obenem pa bila tudi malo skeptična.
‣ Zdravnik mi je razložil, da imam samo cistico.
Najbolje se je pregledovati in ne napsihirati.
1b) pogovorno povzročiti duševno neugodje, nemir
sploh
‣ Moram priznati, da me je diagnoza nekoliko
napsihirala. Ko sem na internetu bral o bolezni, mi
je postajalo kar slabo.
‣ Nasilje res slabo prenašam, ker se preveč vživim
in me čisto napsihira.

množina
IMENOVALNIK:

napsihirana
RODILNIK: napsihiranih
DAJALNIK: napsihiranim
TOŽILNIK: napsihirana
MESTNIK: pri napsihiranih
ORODNIK: z napsihiranimi
1. pogovorno ki je v stanju duševnega nelagodja,
nemira, napetosti, navadno zaradi pretiranega
sledenja določenim zahtevam, pričakovanjem,
stališčem
‣ Nekateri se pač radi zabavamo ob sproščenih
vsebinah, ker cel teden garamo in smo napsihirani.
‣ Smo napsihirani, če se ne uresniči tisto, kar smo si
zadali, je že katastrofa.
1a) pogovorno ki je v stanju duševnega nelagodja,
nemira, napetosti sploh
‣ Ko sva prišli pred glavni vhod v bolnico, sem bila
že tako napsihirana, da sem se vrgla na tla in začela
na ves glas jokati.
‣ Mislim, da bom še kar nekaj dni napsihirana, ker
sem si film sploh ogledala.
1b) pogovorno ki povzroča tako stanje
‣ Naša šola je naspidirana, napsihirana in proizvaja
živčne otroke, ki so preobremenjeni.
‣ Sploh nimate filinga za srhljivke. Meni so vsi trije
deli zelo napsihirani.
2. pogovorno, ekspresivno ki je v največji možni meri
osredotočen samo na določeno idejo, nalogo,
dejavnost
‣ Med igro je smrtno napsihiran.

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

nasemenitev
nasemenitve
DAJALNIK: nasemenitvi
TOŽILNIK: nasemenitev
MESTNIK: pri nasemenitvi
ORODNIK: z nasemenitvijo
RODILNIK:

iz gozdarstva

razširitev svojih semen po površini za

rast
‣ Če so v starejšem sestoju v okolici vrzeli prisotni
iglavci, njihovo nasemenitev prepustimo naravnemu
razvoju, umetno pa pogozdimo listavce.
‣ Pri pripravi sestoja za naravno nasemenitev
odstranimo grmovje in manjša drevesa, ki ovirajo

napsihírati
[napsihírati] dovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
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MESTNIK:

nasemenitev in poznejši razvoj podmladka pod
seboj.
‣ Uspešnost nasemenitve je odvisna predvsem od
vremenskih razmer, hranil in kaljivosti semen.

pri nekajbesednih
ORODNIK: z nekajbesednima
množina
IMENOVALNIK:

nekajbesedni
RODILNIK: nekajbesednih
DAJALNIK: nekajbesednim
TOŽILNIK: nekajbesedne
MESTNIK: pri nekajbesednih
ORODNIK: z nekajbesednimi

nasemeníti
[nasemeníti] dovršni glagol (ī)
OBLIKE
ednina
PRVA: nasemenim
DRUGA: nasemeniš
TRETJA: nasemeni
dvojina
PRVA: nasemeniva
DRUGA: nasemenita
TRETJA: nasemenita
množina
PRVA: nasemenimo
DRUGA: nasemenite
TRETJA: nasemenijo
DELEŽNIK NA -L: nasemenil

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

nekajbesedna
nekajbesedne
DAJALNIK: nekajbesedni
TOŽILNIK: nekajbesedno
MESTNIK: pri nekajbesedni
ORODNIK: z nekajbesedno
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

nekajbesedni
nekajbesednih
DAJALNIK: nekajbesednima
TOŽILNIK: nekajbesedni
MESTNIK: pri nekajbesednih
ORODNIK: z nekajbesednima
RODILNIK:

nasemenila nasemenilo

1. iz gozdarstva razširiti svoja semena po površini za
rast
‣ Kjer bo treba zagotoviti nov gozd, se bodo tega
lotili s kombinacijo naravne in umetne obnove.
Naravna bo potekala v tistih gozdovih, kjer imamo
še dovolj osebkov, ki so sposobni nasemeniti
deloma izpraznjeno površino.
1a) v obliki nasemeniti se, iz gozdarstva razširiti se po
površini za rast s svojimi semeni
‣ Domnevamo, da se je mlajše drevje naravno
nasemenilo iz sestojev v bližini.
‣ Kjer smo odstranili grmovnice, so se obilneje
nasemenili poljski javor, gorski javor, navadni beli
gaber in divja češnja.

množina
IMENOVALNIK:

nekajbesedne
RODILNIK: nekajbesednih
DAJALNIK: nekajbesednim
TOŽILNIK: nekajbesedne
MESTNIK: pri nekajbesednih
ORODNIK: z nekajbesednimi
srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

nekajbesedno
nekajbesednega
DAJALNIK: nekajbesednemu
TOŽILNIK: nekajbesedno
MESTNIK: pri nekajbesednem
ORODNIK: z nekajbesednim
RODILNIK:

nékajbeséden
[nékajbesédən] pridevnik ( - )

dvojina

OBLIKE

IMENOVALNIK:

nekajbesedni
nekajbesednih
DAJALNIK: nekajbesednima
TOŽILNIK: nekajbesedni
MESTNIK: pri nekajbesednih
ORODNIK: z nekajbesednima

moški spol

RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

nekajbeseden
nekajbesedni
RODILNIK: nekajbesednega
DAJALNIK: nekajbesednemu
TOŽILNIK (nedoločno): nekajbeseden
TOŽILNIK (določno): nekajbesedni
TOŽILNIK (živostno): nekajbesednega
MESTNIK: pri nekajbesednem
ORODNIK: z nekajbesednim
IMENOVALNIK (določno):

množina
IMENOVALNIK:

nekajbesedna
RODILNIK: nekajbesednih
DAJALNIK: nekajbesednim
TOŽILNIK: nekajbesedna
MESTNIK: pri nekajbesednih
ORODNIK: z nekajbesednimi

dvojina
IMENOVALNIK:

nekajbesedna
RODILNIK: nekajbesednih
DAJALNIK: nekajbesednima
TOŽILNIK: nekajbesedna

ki obsega malo, nekaj besed
63

‣ Delam majhne in velike slike, na katere pišem
nekajbesedne pesmi.
‣ Odgovori v zapisniku so kratki, največkrat le
nekajbesedni.

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

neobsojajočo
neobsojajočega
DAJALNIK: neobsojajočemu
TOŽILNIK: neobsojajočo
MESTNIK: pri neobsojajočem
ORODNIK: z neobsojajočim
RODILNIK:

nèobsojajóč
[nèopsojajóč] pridevnik (ȅ- )
OBLIKE

dvojina
IMENOVALNIK:

moški spol

neobsojajoči
neobsojajočih
DAJALNIK: neobsojajočima
TOŽILNIK: neobsojajoči
MESTNIK: pri neobsojajočih
ORODNIK: z neobsojajočima

ednina

RODILNIK:

IMENOVALNIK (nedoločno):

neobsojajoč
neobsojajoči
RODILNIK: neobsojajočega
DAJALNIK: neobsojajočemu
TOŽILNIK (nedoločno): neobsojajoč
TOŽILNIK (določno): neobsojajoči
TOŽILNIK (živostno): neobsojajočega
MESTNIK: pri neobsojajočem
ORODNIK: z neobsojajočim
IMENOVALNIK (določno):

množina
IMENOVALNIK:

neobsojajoča
RODILNIK: neobsojajočih
DAJALNIK: neobsojajočim
TOŽILNIK: neobsojajoča
MESTNIK: pri neobsojajočih
ORODNIK: z neobsojajočimi

dvojina
IMENOVALNIK:

neobsojajoča
neobsojajočih
DAJALNIK: neobsojajočima
TOŽILNIK: neobsojajoča
MESTNIK: pri neobsojajočih
ORODNIK: z neobsojajočima
RODILNIK:

1. ki druge in sebe sprejema, kot so, do njih ne
izraža odklonilnega odnosa zaradi vnaprej
določenih stališč, stereotipov
‣ Pri izvedbi intervjuja mora biti raziskovalec
neobsojajoč, ne glede na to, kaj intervjuvanec
pove.
‣ Samo ob razumevajočem in neobsojajočem
svetovalcu klicalec spozna, da lahko izrazi vsa
čustva.
‣ Otroci doživljajo pse kot neobsojajoče udeležence,
ki so izključeni iz zapletenih in pričakovanj polnih
človeških odnosov.
1a) ki kaže, izraža tako sprejemanje
‣ Namen čuječnosti je neobsojajoče opazovanje
sedanjosti, pri čemer posameznik razvija notranjo
umirjenost in sočutje.
‣ Ob poizvedovanju moramo izbirati taktna,
neobsojajoča vprašanja, ki bodo izražala iskreno
zanimanje za otroka.

množina
IMENOVALNIK:

neobsojajoči
RODILNIK: neobsojajočih
DAJALNIK: neobsojajočim
TOŽILNIK: neobsojajoče
MESTNIK: pri neobsojajočih
ORODNIK: z neobsojajočimi
ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

neobsojajoča
neobsojajoče
DAJALNIK: neobsojajoči
TOŽILNIK: neobsojajočo
MESTNIK: pri neobsojajoči
ORODNIK: z neobsojajočo
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

neobsojajoči
neobsojajočih
DAJALNIK: neobsojajočima
TOŽILNIK: neobsojajoči
MESTNIK: pri neobsojajočih
ORODNIK: z neobsojajočima

nèobsojajóče
[nèopsojajóče] prislov (ȅ- )
takó, da se druge in sebe sprejema, kot so, se do
njih ne izraža odklonilnega odnosa zaradi vnaprej
določenih stališč, stereotipov
‣ Ko se umirimo, si vzemimo čas in neobsojajoče
do sebe in svojih čustev preverimo, ali je bila naša
čustvena reakcija v skladu s situacijo.
‣ Bila sem pozorna, da svoje mnenje povem čim
bolj nepokroviteljsko, neobsojajoče.

RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

neobsojajoče
RODILNIK: neobsojajočih
DAJALNIK: neobsojajočim
TOŽILNIK: neobsojajoče
MESTNIK: pri neobsojajočih
ORODNIK: z neobsojajočimi
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DAJALNIK:

néopaganízem
[néopaganízəm] samostalnik moškega spola ( -í)

nesimptomatičnima
TOŽILNIK: nesimptomatična
MESTNIK: pri nesimptomatičnih
ORODNIK: z nesimptomatičnima

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

množina

neopaganizem
neopaganizma
DAJALNIK: neopaganizmu
TOŽILNIK: neopaganizem
MESTNIK: pri neopaganizmu
ORODNIK: z neopaganizmom
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

nesimptomatični
nesimptomatičnih
DAJALNIK: nesimptomatičnim
TOŽILNIK: nesimptomatične
MESTNIK: pri nesimptomatičnih
ORODNIK: z nesimptomatičnimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

ženski spol

neopaganizma
neopaganizmov
DAJALNIK: neopaganizmoma
TOŽILNIK: neopaganizma
MESTNIK: pri neopaganizmih
ORODNIK: z neopaganizmoma
RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK:

nesimptomatična
RODILNIK: nesimptomatične
DAJALNIK: nesimptomatični
TOŽILNIK: nesimptomatično
MESTNIK: pri nesimptomatični
ORODNIK: z nesimptomatično

množina
IMENOVALNIK:

neopaganizmi
neopaganizmov
DAJALNIK: neopaganizmom
TOŽILNIK: neopaganizme
MESTNIK: pri neopaganizmih
ORODNIK: z neopaganizmi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

nesimptomatični
nesimptomatičnih
DAJALNIK: nesimptomatičnima
TOŽILNIK: nesimptomatični
MESTNIK: pri nesimptomatičnih
ORODNIK: z nesimptomatičnima
RODILNIK:

1. obujanje zanimanja za poganstvo starega veka,
njegovo tradicijo, znanje, prepričanja
‣ Za humanizem so značilni individualizem,
senzualizem, antropocentrizem, panteizem,
empirizem, neopaganizem, esteticizem.
2. verovanje in z njim povezane prakse, ki temeljijo
na poganstvu starega veka, čaščenju zemlje, sonca
in narave
‣ Neopaganizem združuje različne elemente religij
pred krščanstvom.
‣ Neopaganizem je bil takrat v modi, nekateri
njegovi privrženci so ponoči kurili kres.

množina
IMENOVALNIK:

nesimptomatične
nesimptomatičnih
DAJALNIK: nesimptomatičnim
TOŽILNIK: nesimptomatične
MESTNIK: pri nesimptomatičnih
ORODNIK: z nesimptomatičnimi
RODILNIK:

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

nesimptomatično
nesimptomatičnega
DAJALNIK: nesimptomatičnemu
TOŽILNIK: nesimptomatično
MESTNIK: pri nesimptomatičnem
ORODNIK: z nesimptomatičnim
RODILNIK:

nèsimptomátičen
[nèsimptomátičən] pridevnik (ȅ-á)
OBLIKE

dvojina

moški spol

IMENOVALNIK:

nesimptomatični
nesimptomatičnih
DAJALNIK: nesimptomatičnima
TOŽILNIK: nesimptomatični
MESTNIK: pri nesimptomatičnih
ORODNIK: z nesimptomatičnima

ednina

RODILNIK:

IMENOVALNIK (nedoločno):

nesimptomatičen
nesimptomatični
RODILNIK: nesimptomatičnega
DAJALNIK: nesimptomatičnemu
TOŽILNIK (nedoločno): nesimptomatičen
TOŽILNIK (določno): nesimptomatični
TOŽILNIK (živostno): nesimptomatičnega
MESTNIK: pri nesimptomatičnem
ORODNIK: z nesimptomatičnim
IMENOVALNIK (določno):

množina
IMENOVALNIK:

nesimptomatična
nesimptomatičnih
DAJALNIK: nesimptomatičnim
TOŽILNIK: nesimptomatična
MESTNIK: pri nesimptomatičnih
ORODNIK: z nesimptomatičnimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

nesimptomatična
nesimptomatičnih
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ORODNIK:

1. iz medicine ki kljub okužbi ne kaže simptomov;
asimptomatičen, asimptomatski, brezsimptomen,
nesimptomatski
‣ Pri nesimptomatičnem človeku je možnost prenosa
virusa morda manjša.
1a) iz medicine ki poteka brez simptomov;
asimptomatičen, asimptomatski, brezsimptomen,
nesimptomatski
‣ Bolezenska slika je pri ljudeh večkrat zelo
različna, od nesimptomatičnih sprememb do hudih
oblik bolezni s smrtnim izidom.
‣ Možno je, da zaradi enostranske prehrane v
organizem ne pride dovolj nekaterih vitaminov.
Posledica so lahko nesimptomatične, ne dovolj
razpoznavne motnje.

z nesimptomatskima

množina
IMENOVALNIK:

nesimptomatske
nesimptomatskih
DAJALNIK: nesimptomatskim
TOŽILNIK: nesimptomatske
MESTNIK: pri nesimptomatskih
ORODNIK: z nesimptomatskimi
RODILNIK:

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

nesimptomatsko
RODILNIK: nesimptomatskega
DAJALNIK: nesimptomatskemu
TOŽILNIK: nesimptomatsko
MESTNIK: pri nesimptomatskem
ORODNIK: z nesimptomatskim
dvojina

nèsimptomátski
[nèsimptomátski] pridevnik (ȅ-ȃ)

IMENOVALNIK:

nesimptomatski
nesimptomatskih
DAJALNIK: nesimptomatskima
TOŽILNIK: nesimptomatski
MESTNIK: pri nesimptomatskih
ORODNIK: z nesimptomatskima
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

nesimptomatski
nesimptomatskega
DAJALNIK: nesimptomatskemu
TOŽILNIK: nesimptomatski
TOŽILNIK (živostno): nesimptomatskega
MESTNIK: pri nesimptomatskem
ORODNIK: z nesimptomatskim
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

nesimptomatska
nesimptomatskih
DAJALNIK: nesimptomatskim
TOŽILNIK: nesimptomatska
MESTNIK: pri nesimptomatskih
ORODNIK: z nesimptomatskimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

nesimptomatska
RODILNIK: nesimptomatskih
DAJALNIK: nesimptomatskima
TOŽILNIK: nesimptomatska
MESTNIK: pri nesimptomatskih
ORODNIK: z nesimptomatskima

1. iz medicine ki kljub okužbi ne kaže simptomov;
asimptomatičen, asimptomatski, brezsimptomen,
nesimptomatičen
‣ V raziskavi so proučili 72314 primerov, pri katerih
so diagnosticirali okužbo. Vključeni so bili potrjeni
primeri, sumi primerov in nesimptomatski primeri.
‣ Vsi okuženi pri nas so nesimptomatski.
1a) iz medicine ki poteka brez simptomov;
asimptomatičen, asimptomatski, brezsimptomen,
nesimptomatičen
‣ Med nesimptomatsko stopnjo je okuženi na videz
popolnoma zdrav, čeprav se virus v njegovem
telesu aktivno razmnožuje.
‣ Kot opisujejo zdravniki, lahko tumor tudi v svojih
nesimptomatskih fazah izloča beljakovine v krvni
obtok.
‣ Prvi znaki bolezni srca in ožilja so lahko zelo
subtilni in nesimptomatski, zaradi česar jih sami niti
ne zaznamo.

množina
IMENOVALNIK:

nesimptomatski
nesimptomatskih
DAJALNIK: nesimptomatskim
TOŽILNIK: nesimptomatske
MESTNIK: pri nesimptomatskih
ORODNIK: z nesimptomatskimi
RODILNIK:

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

nesimptomatska
nesimptomatske
DAJALNIK: nesimptomatski
TOŽILNIK: nesimptomatsko
MESTNIK: pri nesimptomatski
ORODNIK: z nesimptomatsko
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

nesimptomatski
RODILNIK: nesimptomatskih
DAJALNIK: nesimptomatskima
TOŽILNIK: nesimptomatski
MESTNIK: pri nesimptomatskih

nèsimptomátsko
[nèsimptomátsko] prislov (ȅ-ȃ)
iz medicine brez simptomov; asimptomatično,
asimptomatsko, brezsimptomno
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RODILNIK:

‣ Ne vemo, koliko je nesimptomatsko okuženih,
zato je stopnjo smrtnosti zelo težko določiti.

novoobolele
DAJALNIK: novooboleli
TOŽILNIK: novoobolelo
MESTNIK: pri novooboleli
ORODNIK: z novoobolelo

nogovánje
[nogovánje] samostalnik srednjega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina

dvojina
IMENOVALNIK:

novooboleli
RODILNIK: novoobolelih
DAJALNIK: novoobolelima
TOŽILNIK: novooboleli
MESTNIK: pri novoobolelih
ORODNIK: z novoobolelima

IMENOVALNIK:

nogovanje
nogovanja
DAJALNIK: nogovanju
TOŽILNIK: nogovanje
MESTNIK: pri nogovanju
ORODNIK: z nogovanjem
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

novoobolele
RODILNIK: novoobolelih
DAJALNIK: novoobolelim
TOŽILNIK: novoobolele
MESTNIK: pri novoobolelih
ORODNIK: z novoobolelimi

1. pozdrav z dotikom nog, brez tesnega telesnega
stika
‣ V trenutni epidemiji je za spretnejše sprejemljivo
nogovanje s stopali, manj veščim ostane prijateljsko
komolčanje.
‣ Namesto rokovanja uvajajo nogovanje.
2. ekspresivno upravljanje česa z nogami
‣ Lažje se zdi tudi rokovanje (bolje rečeno
nogovanje) s šeststopenjskim menjalnikom.

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

novoobolelo
novoobolelega
DAJALNIK: novoobolelemu
TOŽILNIK: novoobolelo
MESTNIK: pri novoobolelem
ORODNIK: z novoobolelim
RODILNIK:

nôvoobôlel
[nôvoobôle ], [nôvoobolé ], [nôvoobolè ] pridevnik
(ó; ; ȅ)

dvojina

OBLIKE

IMENOVALNIK:

novooboleli
RODILNIK: novoobolelih
DAJALNIK: novoobolelima
TOŽILNIK: novooboleli
MESTNIK: pri novoobolelih
ORODNIK: z novoobolelima

moški spol
ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

novoobolel
novooboleli
RODILNIK: novoobolelega
DAJALNIK: novoobolelemu
TOŽILNIK (nedoločno): novoobolel
TOŽILNIK (določno): novooboleli
TOŽILNIK (živostno): novoobolelega
MESTNIK: pri novoobolelem
ORODNIK: z novoobolelim
IMENOVALNIK (določno):

množina
IMENOVALNIK:

novoobolela
novoobolelih
DAJALNIK: novoobolelim
TOŽILNIK: novoobolela
MESTNIK: pri novoobolelih
ORODNIK: z novoobolelimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

novoobolela
novoobolelih
DAJALNIK: novoobolelima
TOŽILNIK: novoobolela
MESTNIK: pri novoobolelih
ORODNIK: z novoobolelima
RODILNIK:

1. ki je obolel nedavno, pred kratkim
‣ Na konzilij napotijo precejšen delež novoobolelih
bolnikov.
1a) kot samostalnik kdor je obolel nedavno, pred
kratkim
‣ Z zdravim načinom življenja lahko za tretjino
zmanjšamo število novoobolelih za najpogostejšimi
oblikami raka.
‣ Število novoobolelih že več tednov zapored pada,
tako da so predvideno število smrtnih žrtev znižali s
65 tisoč na 19 tisoč.

množina
IMENOVALNIK:

novooboleli
RODILNIK: novoobolelih
DAJALNIK: novoobolelim
TOŽILNIK: novoobolele
MESTNIK: pri novoobolelih
ORODNIK: z novoobolelimi
ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

nôvookúžen
[nôvookúžən] pridevnik (ō-ȗ)

novoobolela
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OBLIKE

dvojina
IMENOVALNIK:

moški spol

novookuženi
novookuženih
DAJALNIK: novookuženima
TOŽILNIK: novookuženi
MESTNIK: pri novookuženih
ORODNIK: z novookuženima

ednina

RODILNIK:

IMENOVALNIK (nedoločno):

novookužen
IMENOVALNIK (določno): novookuženi
RODILNIK: novookuženega
DAJALNIK: novookuženemu
TOŽILNIK (nedoločno): novookužen
TOŽILNIK (določno): novookuženi
TOŽILNIK (živostno): novookuženega
MESTNIK: pri novookuženem
ORODNIK: z novookuženim

množina
IMENOVALNIK:

novookužena
novookuženih
DAJALNIK: novookuženim
TOŽILNIK: novookužena
MESTNIK: pri novookuženih
ORODNIK: z novookuženimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

novookužena
RODILNIK: novookuženih
DAJALNIK: novookuženima
TOŽILNIK: novookužena
MESTNIK: pri novookuženih
ORODNIK: z novookuženima

1. ki se je okužil nedavno, pred kratkim
‣ Novookuženi posamezniki prenašajo virus, ne da
bi se tega zavedali.
‣ Novookuženega moškega so obravnavali kot
osebo, ki je bila v stiku s prvim pacientom.
1a) kot samostalnik kdor se je okužil nedavno, pred
kratkim
‣ Spodbudno je, da se število novookuženih
zmanjšuje.
‣ Po spodbudnih podatkih o zmanjšanju števila
novoobolelih zdaj poročajo o povečanju števila
novookuženih v enem tednu.

množina
IMENOVALNIK:

novookuženi
novookuženih
DAJALNIK: novookuženim
TOŽILNIK: novookužene
MESTNIK: pri novookuženih
ORODNIK: z novookuženimi
RODILNIK:

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

novookužena
RODILNIK: novookužene
DAJALNIK: novookuženi
TOŽILNIK: novookuženo
MESTNIK: pri novookuženi
ORODNIK: z novookuženo

obhajíloSSKJ2
[obhajílo] samostalnik srednjega spola (í)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

obhajilo
obhajila
DAJALNIK: obhajilu
TOŽILNIK: obhajilo
MESTNIK: pri obhajilu
ORODNIK: z obhajilom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

novookuženi
novookuženih
DAJALNIK: novookuženima
TOŽILNIK: novookuženi
MESTNIK: pri novookuženih
ORODNIK: z novookuženima
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

obhajili
obhajil
DAJALNIK: obhajiloma
TOŽILNIK: obhajili
MESTNIK: pri obhajilih
ORODNIK: z obhajiloma
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

novookužene
novookuženih
DAJALNIK: novookuženim
TOŽILNIK: novookužene
MESTNIK: pri novookuženih
ORODNIK: z novookuženimi
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

obhajila
obhajil
DAJALNIK: obhajilom
TOŽILNIK: obhajila
MESTNIK: pri obhajilih
ORODNIK: z obhajili
RODILNIK:

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

novookuženo
RODILNIK: novookuženega
DAJALNIK: novookuženemu
TOŽILNIK: novookuženo
MESTNIK: pri novookuženem
ORODNIK: z novookuženim
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duhovno obhajilo
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v krščanstvu

‣ Smo v rdečem območju, kar pomeni, da so maske
obvezne.
‣ Na rdečih območjih so prepovedane poroke in
druga množična slavja.
‣ Glede na izjave tiskovnega predstavnika vlade naj
bi bila celotna država razglašena za rdeče območje.

združitev s Kristusom brez zaužitja
posvečene hostije, s pomočjo osredotočenosti nanj
in hrepenenja po njem
‣ V dneh, ko ne moremo k sveti maši in ne moremo
prejeti obhajila v zakramentalni obliki, lahko Jezusa
prosimo za duhovno obhajilo.
‣ Kongregacija za nauk vere je že leta
1984 določila, da ločeni in ponovno poročeni lahko
prejmejo duhovno obhajilo.

sivo območje

1. mesto, območje, kjer kaj ni natančno
opredeljeno, določeno, predpisano; siva cona
‣ Jasno je, da sama legalizacija ne bo popolnoma
odpravila vseh sivih območij v tem poslu.
‣ Vrata so uradno odprta, vendar so države v sivem
območju brez časovnega okvirja in konkretnih
navodil, kako pristopiti v EU.
‣ Zveza si prizadeva zagotoviti vpliv na velikem
sivem območju med Baltikom in Sredozemljem,
nastalem po umiku Moskve.
2. del stavbe, zlasti bolnišnice, za katerega je
predvideno, da je v njem povzročitelj določene
bolezni potencialno prisoten; siva cona
‣ Domovom, kjer bodo okužbe, bodo omogočili, da
se bodo lahko organizirali in vzpostavili izolacijska
območja, torej sivo območje za sume na okužbo in
rdeče za potrjene okužbe.
‣ V rdečem območju so pacienti, ki so okuženi z
virusom in tudi bolni, sivo območje pa je vstopno
območje v klinični center.

obmóčje
[obmóčje] samostalnik srednjega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

območje
območja
DAJALNIK: območju
TOŽILNIK: območje
MESTNIK: pri območju
ORODNIK: z območjem
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

območji
območij
DAJALNIK: območjema
TOŽILNIK: območji
MESTNIK: pri območjih
ORODNIK: z območjema
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

območja
RODILNIK: območij
DAJALNIK: območjem
TOŽILNIK: območja
MESTNIK: pri območjih
ORODNIK: z območji

odločbodajálec
[odlodžbodajáləc] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

odločbodajalec
RODILNIK: odločbodajalca
DAJALNIK: odločbodajalcu
TOŽILNIK: odločbodajalca
MESTNIK: pri odločbodajalcu
ORODNIK: z odločbodajalcem
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belo območje

del stavbe, zlasti bolnišnice, za katerega je
predvideno, da je v njem povzročitelj določene
bolezni odsoten; bela cona
‣ Bolnik s hudimi poškodbami je vnesel koronavirus
v belo območje.
‣ Doživeli smo vdor okuženega bolnika v belo
območje. Bolnik je bil ob sprejemu negativen, dan
kasneje pa pozitiven.

dvojina
IMENOVALNIK:

odločbodajalca
odločbodajalcev
DAJALNIK: odločbodajalcema
TOŽILNIK: odločbodajalca
MESTNIK: pri odločbodajalcih
ORODNIK: z odločbodajalcema
RODILNIK:

množina

rdeče območje

IMENOVALNIK:

odločbodajalci
odločbodajalcev
DAJALNIK: odločbodajalcem
TOŽILNIK: odločbodajalce
MESTNIK: pri odločbodajalcih
ORODNIK: z odločbodajalci

1. del stavbe, zlasti bolnišnice, za katerega je
znano, da je v njem povzročitelj določene bolezni
prisoten; rdeča cona
‣ V zadnjih dneh je bil pri 13 stanovalcih test
pozitiven. Zaradi vzpostavljanja rdečega območja
so tri stanovalce začasno umaknili iz doma v
bolnišnico.
2. del države, pokrajina ali celotna država, kjer je
pojavnost okužbe v populaciji zelo visoka

RODILNIK:

kdor izdaja odločbe
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DAJALNIK:

‣ O tem, ali gredo ljudje iz karantene, odloča
odločbodajalec, ki upošteva mnenja
epidemiologov.
‣ Elaborat začasne prometne ureditve se izdela v
potrebnem številu izvodov: izvod za naročnika in
potrebno število izvodov za odločbodajalca.

odločevalkama
TOŽILNIK: odločevalki
MESTNIK: pri odločevalkah
ORODNIK: z odločevalkama
množina
IMENOVALNIK:

odločevalke
odločevalk
DAJALNIK: odločevalkam
TOŽILNIK: odločevalke
MESTNIK: pri odločevalkah
ORODNIK: z odločevalkami
RODILNIK:

odločeválec
[odločeváləc] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

odločevalec
odločevalca
DAJALNIK: odločevalcu
TOŽILNIK: odločevalca
MESTNIK: pri odločevalcu
ORODNIK: z odločevalcem
RODILNIK:

ženska ali država, ustanova, ki o čem odloča, zlasti
v političnih, gospodarskih, družbenih zadevah
‣ Letos so na ministrstvu zaposlili dve dodatni
odločevalki in tempo odločanja se je povečal na dve
odločbi na mesec.
‣ Občina nikoli ni bila ključna odločevalka in
pripravljalka sklepov, pomembnih za izvedbo
projekta.
‣ Pogrešala sem teme, ki zanimajo vsakega od nas,
bodoče odločitve političnih odločevalcev in
odločevalk, ki bodo vplivale na naša življenja.

dvojina
IMENOVALNIK:

odločevalca
odločevalcev
DAJALNIK: odločevalcema
TOŽILNIK: odločevalca
MESTNIK: pri odločevalcih
ORODNIK: z odločevalcema
RODILNIK:

množina

odlóžek
[odlóžək] samostalnik moškega spola ( )

IMENOVALNIK:

odločevalci
RODILNIK: odločevalcev
DAJALNIK: odločevalcem
TOŽILNIK: odločevalce
MESTNIK: pri odločevalcih
ORODNIK: z odločevalci

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

odložek
odložka
DAJALNIK: odložku
TOŽILNIK: odložek
MESTNIK: pri odložku
ORODNIK: z odložkom
RODILNIK:

kdor o čem odloča, zlasti v političnih, gospodarskih,
družbenih zadevah
‣ ključni, pomembni odločevalci
‣ Imamo kompetentna znanja in konkretne izkušnje,
s katerimi lahko strokovno argumentiramo in
učinkoviteje vplivamo na politične odločevalce.
‣ Odločevalci v podjetjih pogosto ne razumejo
dovolj dobro razvojne vloge izobraževanja, saj se
njegovi učinki poznajo šele po določenem času.

dvojina
IMENOVALNIK:

odložka
RODILNIK: odložkov
DAJALNIK: odložkoma
TOŽILNIK: odložka
MESTNIK: pri odložkih
ORODNIK: z odložkoma
množina
IMENOVALNIK:

odločeválka
[odločevá ka], [odločeválka] samostalnik ženskega
spola (ȃ; ȃ)

odložki
RODILNIK: odložkov
DAJALNIK: odložkom
TOŽILNIK: odložke
MESTNIK: pri odložkih
ORODNIK: z odložki

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

odločevalka
odločevalke
DAJALNIK: odločevalki
TOŽILNIK: odločevalko
MESTNIK: pri odločevalki
ORODNIK: z odločevalko
RODILNIK:

kar se kje odloži, zlasti delci snovi v organizmu
‣ Koncentracija sečne kisline v telesu se zmanjša,
odložki sečne kisline se izločijo iz telesa z urinom.
‣ Nastanejo maščobni odložki, ki tvorijo skupaj s
krvnimi ploščicami in z napihnjenimi celicami na
notranjih stenah arterij obloge.

dvojina
IMENOVALNIK:

odločevalki
RODILNIK: odločevalk
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odpúliti
[otpúliti] dovršni glagol (ú)
OBLIKE
ednina
PRVA: odpulim
DRUGA: odpuliš
TRETJA: odpuli
dvojina
PRVA: odpuliva
DRUGA: odpulita
TRETJA: odpulita
množina
PRVA: odpulimo
DRUGA: odpulite
TRETJA: odpulijo
DELEŽNIK NA -L: odpulil

‣ Sledilci so ugotovili, da promovira vsebine, ki jih
doslej še ni in niso skladne z njenimi siceršnjimi
objavami, zato so jo odsledili.
2. iti, oditi za kom
‣ Zgrešil sem smer proti Slovenski na vrh ter
odsledil množici po Italijanski poti.
odvzémnik
[odwzémnik] samostalnik moškega spola ( )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

odvzemnik
odvzemnika
DAJALNIK: odvzemniku
TOŽILNIK: odvzemnik
MESTNIK: pri odvzemniku
ORODNIK: z odvzemnikom
RODILNIK:

odpulila odpulilo

dvojina

1. odstraniti s puljenjem, močnim vlečenjem
‣ Najlepše rastejo v rahli, humusni zemlji, zato jih
običajno, če jih trgamo, kar odpulimo z delom
gomolja.
‣ Fanta sta nekaj časa drvela po cesti, dokler ni
robnik cestišča dobesedno odpulil motorja.
2. v obliki odpuliti se, pogovorno, ekspresivno izgubiti
zmožnost treznega, razumnega razmišljanja;
sfuzlati se, skegljati se
‣ Pa naj proba heroinski odvisnik brez dnevnega
odmerka. Saj se mu bo odpulilo!
‣ Na momente se mi malo odpuli in vsi mislijo, da
sem malo pritegnjen.

IMENOVALNIK:

odvzemnika
RODILNIK: odvzemnikov
DAJALNIK: odvzemnikoma
TOŽILNIK: odvzemnika
MESTNIK: pri odvzemnikih
ORODNIK: z odvzemnikoma
množina
IMENOVALNIK:

odvzemniki
odvzemnikov
DAJALNIK: odvzemnikom
TOŽILNIK: odvzemnike
MESTNIK: pri odvzemnikih
ORODNIK: z odvzemniki
RODILNIK:

odsledíti
[otsledíti] dovršni glagol (ī)
OBLIKE
ednina
PRVA: odsledim
DRUGA: odslediš
TRETJA: odsledi
dvojina
PRVA: odslediva
DRUGA: odsledita
TRETJA: odsledita
množina
PRVA: odsledimo
DRUGA: odsledite
TRETJA: odsledijo
DELEŽNIK NA -L: odsledil

kar kaj odvzema
‣ Odvzemnik gradbenega odpada bo podjetje iz
Celja.
‣ V vsakem kartonskem zaboju je dodan odvzemnik
vlage, da deli med prevozom ne bi rjaveli.
‣ Okoljski kazalci kažejo, da kmetijstvo kljub
velikemu številu odvzemnih mest ni izrazit
odvzemnik vode neposredno iz vodotoka.
okuževánje
[okuževánje] samostalnik srednjega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

okuževanje
RODILNIK: okuževanja
DAJALNIK: okuževanju
TOŽILNIK: okuževanje
MESTNIK: pri okuževanju
ORODNIK: z okuževanjem

odsledila odsledilo

1. odjaviti se od prejemanja objav, obvestil drugega
uporabnika, skupine ali podjetja na družbenih
omrežjih
‣ Mirne vesti jih lahko odsledim, ker se imajo za
fejmiče, čeprav to niso.
‣ Pred enim letom sem zavestno odsledil vse
politike, sledim le predsedniku države in vlade.

1. prenašanje bolezenskih mikrobov z enega na
drug organizem ali med deli organizma, kar
povzroči novo obolenje
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RODILNIK:

‣ Če bolezen pravočasno odkrijemo, preprečimo
okuževanje novih živali.
‣ Napadene liste je najbolje odstraniti in sežgati, da
preprečimo okuževanje zdravih.
‣ Vpliv uvoženih okužb ni več pomemben, saj
močno dominira okuževanje znotraj države.
2. prenašanje računalniškega virusa ali podobnega
zlonamernega programa med operacijskimi sistemi
ali v programski opremi znotraj sistema
‣ Zaradi različne zgradbe in delovanja ima večina
starih virusov težave z okuževanjem v novih
operacijskih sistemih.
‣ Osnovna definicija računalniškega virusa je, da je
to zaporedje programskih ukazov, ki so se sposobni
samostojno razmnoževati z okuževanjem drugih
programov.

otvoriteljev
DAJALNIK: otvoriteljema
TOŽILNIK: otvoritelja
MESTNIK: pri otvoriteljih
ORODNIK: z otvoriteljema
množina
IMENOVALNIK:

otvoritelji
RODILNIK: otvoriteljev
DAJALNIK: otvoriteljem
TOŽILNIK: otvoritelje
MESTNIK: pri otvoriteljih
ORODNIK: z otvoritelji
kdor kaj slovesno začne, izroči v javno, splošno
uporabo
‣ Zdaj je na malem stadionu 2100 sedežev,
slavnostni otvoritelj pa je obljubil nadaljevanje
gradnje.
‣ Svečani gost in otvoritelj sejma je bil župan, ki je
v svojem nagovoru obiskovalcem med drugim
izpostavil pomen sejma za mesto in bližnjo okolico.

omejevánjeSSKJ2
[omejevánje] samostalnik srednjega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

omejevanje
omejevanja
DAJALNIK: omejevanju
TOŽILNIK: omejevanje
MESTNIK: pri omejevanju
ORODNIK: z omejevanjem
RODILNIK:

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

otvoriteljica
RODILNIK: otvoriteljice
DAJALNIK: otvoriteljici
TOŽILNIK: otvoriteljico
MESTNIK: pri otvoriteljici
ORODNIK: z otvoriteljico
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omejevanje socialnih stikov

izogibanje nenujnim fizičnim stikom z drugimi z
namenom preprečevanja širjenja okužbe; socialna
distanca
‣ V skladu s smernicami za omejevanje socialnih
stikov vas pozivamo, da se v čim večji meri
zadržujete doma.
‣ V omejevanje socialnih stikov, ki je najbolj
učinkovit ukrep za zajezitev epidemije, so
usmerjeni vsi sprejeti ukrepi na nacionalnem
nivoju.
‣ Ključni preventivni ukrep za zajezitev širjenja
koronavirusa je omejevanje socialnih stikov.

dvojina
IMENOVALNIK:

otvoriteljici
otvoriteljic
DAJALNIK: otvoriteljicama
TOŽILNIK: otvoriteljici
MESTNIK: pri otvoriteljicah
ORODNIK: z otvoriteljicama
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

otvoriteljice
otvoriteljic
DAJALNIK: otvoriteljicam
TOŽILNIK: otvoriteljice
MESTNIK: pri otvoriteljicah
ORODNIK: z otvoriteljicami
RODILNIK:

otvorítelj
[otvorítel] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

ženska, ki kaj slovesno začne, izroči v javno, splošno
uporabo
‣ Slavnostna govornica in otvoriteljica sejma bo
ministrica za šolstvo, znanost in šport.
‣ Otvoriteljica poligona bo državna sekretarka na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

IMENOVALNIK:

otvoritelj
RODILNIK: otvoritelja
DAJALNIK: otvoritelju
TOŽILNIK: otvoritelja
MESTNIK: pri otvoritelju
ORODNIK: z otvoriteljem
dvojina
IMENOVALNIK:

pacièntSSKJ2
[pacijènt] samostalnik moškega spola (ȅ)

otvoritelja
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OBLIKE
ednina

MESTNIK:

pri pandemičnih
ORODNIK: s pandemičnima

IMENOVALNIK:

množina

pacient
pacienta
DAJALNIK: pacientu
TOŽILNIK: pacienta
MESTNIK: pri pacientu
ORODNIK: s pacientom
RODILNIK:

IMENOVALNIK:

pandemični
RODILNIK: pandemičnih
DAJALNIK: pandemičnim
TOŽILNIK: pandemične
MESTNIK: pri pandemičnih
ORODNIK: s pandemičnimi

dvojina
IMENOVALNIK:

ženski spol

pacienta
pacientov
DAJALNIK: pacientoma
TOŽILNIK: pacienta
MESTNIK: pri pacientih
ORODNIK: s pacientoma
RODILNIK:

ednina
IMENOVALNIK:

pandemična
pandemične
DAJALNIK: pandemični
TOŽILNIK: pandemično
MESTNIK: pri pandemični
ORODNIK: s pandemično
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

pacienti
RODILNIK: pacientov
DAJALNIK: pacientom
TOŽILNIK: paciente
MESTNIK: pri pacientih
ORODNIK: s pacienti

dvojina
IMENOVALNIK:

pandemični
pandemičnih
DAJALNIK: pandemičnima
TOŽILNIK: pandemični
MESTNIK: pri pandemičnih
ORODNIK: s pandemičnima
RODILNIK:
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množina

ničti pacient

IMENOVALNIK:

pandemične
RODILNIK: pandemičnih
DAJALNIK: pandemičnim
TOŽILNIK: pandemične
MESTNIK: pri pandemičnih
ORODNIK: s pandemičnimi

iz medicine

kdor se na določenem območju, v državi
prvi okuži s prenosljivo, navadno zelo nalezljivo
boleznijo; pacient številka ena
‣ V državi ne vedo, kdo je bil ničti pacient, je
pokazala tamkajšnja epidemiološka raziskava.
pacient številka ena

srednji spol

iz medicine

kdor se na določenem območju, v državi
prvi okuži s prenosljivo, navadno zelo nalezljivo
boleznijo; ničti pacient
‣ Pacient številka ena, pri katerem so okužbo z
novim koronavirusom odkrili 20. februarja, je
ozdravel in zapustil bolnišnico.

ednina
IMENOVALNIK:

pandemično
pandemičnega
DAJALNIK: pandemičnemu
TOŽILNIK: pandemično
MESTNIK: pri pandemičnem
ORODNIK: s pandemičnim
RODILNIK:

pandémični
[pandémični] pridevnik ( )

dvojina
IMENOVALNIK:

pandemični
pandemičnih
DAJALNIK: pandemičnima
TOŽILNIK: pandemični
MESTNIK: pri pandemičnih
ORODNIK: s pandemičnima

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

pandemični
pandemičnega
DAJALNIK: pandemičnemu
TOŽILNIK: pandemični
TOŽILNIK (živostno): pandemičnega
MESTNIK: pri pandemičnem
ORODNIK: s pandemičnim
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

pandemična
RODILNIK: pandemičnih
DAJALNIK: pandemičnim
TOŽILNIK: pandemična
MESTNIK: pri pandemičnih
ORODNIK: s pandemičnimi

dvojina
IMENOVALNIK:

pandemična
RODILNIK: pandemičnih
DAJALNIK: pandemičnima
TOŽILNIK: pandemična

1. ki zaradi hitrega širjenja zajame zelo široko
območje, več celin; pandemski
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MESTNIK:

‣ pandemična gripa
‣ Za pandemične viruse ne obstajajo nobena pravila,
na podlagi katerih bi lahko za vnaprej napovedali
njihovo obnašanje.
‣ Del aparatur je na razpolago v okviru državnega
načrta za preprečevanje širjenja pandemičnih
bolezni.
1a) ki je namenjen za preprečevanje takega širjenja
bolezni; pandemski
‣ Pandemično cepivo proti novi gripi bo vsebovalo
prečiščen površinski antigen virusa influence A
(H1N1).
‣ Svetovna zdravstvena organizacija je prejšnji
teden razglasila peto od skupaj šestih stopenj
pandemične pripravljenosti.
1b) ki je v zvezi s stopnjo takega širjenja bolezni;
pandemski
‣ Za preprečitev pandemičnih razsežnosti bolezni so
potrebni tako kratkoročni kot dolgoročni ukrepi.
‣ »Pandemičnega potenciala tega novega seva ne bi
smeli podcenjevati,« je sporočil vodja centra za
nadzor in preprečevanje bolezni.
2. v obliki za lastnostni pridevnik pandemičen, ekspresivno ki je
problematičen, nezaželen zaradi svoje pogostnosti,
razširjenosti; pandemski
‣ Vzdrževalna faza parodontalnega zdravljenja je
osnova uspešnega zdravljenja te že kar pandemične
zobne bolezni odraslih.
‣ Debelost pri ljudeh v zadnjih desetletjih dosega
pandemične razsežnosti.

pri pandemskih
ORODNIK: s pandemskimi
ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

pandemska
pandemske
DAJALNIK: pandemski
TOŽILNIK: pandemsko
MESTNIK: pri pandemski
ORODNIK: s pandemsko
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

pandemski
pandemskih
DAJALNIK: pandemskima
TOŽILNIK: pandemski
MESTNIK: pri pandemskih
ORODNIK: s pandemskima
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

pandemske
pandemskih
DAJALNIK: pandemskim
TOŽILNIK: pandemske
MESTNIK: pri pandemskih
ORODNIK: s pandemskimi
RODILNIK:

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

pandemsko
pandemskega
DAJALNIK: pandemskemu
TOŽILNIK: pandemsko
MESTNIK: pri pandemskem
ORODNIK: s pandemskim
RODILNIK:

pandémski
[pandémski] pridevnik ( )

dvojina
IMENOVALNIK:

pandemski
pandemskih
DAJALNIK: pandemskima
TOŽILNIK: pandemski
MESTNIK: pri pandemskih
ORODNIK: s pandemskima

OBLIKE

RODILNIK:

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

pandemski
pandemskega
DAJALNIK: pandemskemu
TOŽILNIK: pandemski
TOŽILNIK (živostno): pandemskega
MESTNIK: pri pandemskem
ORODNIK: s pandemskim
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

pandemska
pandemskih
DAJALNIK: pandemskim
TOŽILNIK: pandemska
MESTNIK: pri pandemskih
ORODNIK: s pandemskimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

pandemska
RODILNIK: pandemskih
DAJALNIK: pandemskima
TOŽILNIK: pandemska
MESTNIK: pri pandemskih
ORODNIK: s pandemskima

1. ki zaradi hitrega širjenja zajame zelo široko
območje, več celin; pandemični
‣ pandemska gripa
‣ Precej več bolnikov kot pri običajni sezonski gripi
zboli za pljučnico, katere neposredni povzročitelj je
pandemski virus.
1a) ki je namenjen za preprečevanje takega širjenja
bolezni; pandemični
‣ pandemsko cepivo

množina
IMENOVALNIK:

pandemski
pandemskih
DAJALNIK: pandemskim
TOŽILNIK: pandemske
RODILNIK:
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‣ Pandemski načrt predvideva možnost, da
bolnišnice dodatne respiratorje dobijo iz blagovnih
rezerv in od Slovenske vojske.
‣ Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila
šesto, najvišjo, stopnjo pandemske pripravljenosti,
kar pomeni, da se virus širi med ljudmi v več kot
eni regiji.
1b) ki je v zvezi s stopnjo takega širjenja bolezni;
pandemični
‣ Strokovnjaki in mednarodne organizacije upajo,
da bomo čim hitreje uspeli razviti cepiva proti
nalezljivim boleznim, ki grozijo s pandemsko
razsežnostjo.
‣ Prašičja gripa se širi tudi s človeka na človeka, kar
ji daje večji pandemski potencial.
2. ekspresivno ki je problematičen, nezaželen zaradi
svoje pogostnosti, razširjenosti; pandemični
‣ Danes je umetno zasneževanje (strokovnjaki mu
pravijo tehnični sneg) dobilo pandemske
razsežnosti.

‣ Opozicija uporablja sistem papagajščine. Skoraj
vsakih štirinajst dni poslušamo vedno znova in
znova eno in isto nakladanje.

papagájščina
[papagájščina] samostalnik ženskega spola (ȃ)

1. ekspresivno združevati v pare, ljubezenske zveze,
navadno priložnostne
‣ V eni izmed svojih raziskav so parčkali ljudi, ki
po opisu pod fotografijo sodeč sploh niso bili
primerni eden za drugega.
‣ Presenečenje je bilo toliko večje, ker so jo po
koncu zveze parčkali z bivšim ljubimcem.
1a) v obliki parčkati se, ekspresivno združevati se v pare,
ljubezenske zveze, navadno priložnostne
‣ Ko so se začeli sodelavci parčkati ob novi
mirnejši melodiji, je kar nekako pristala v njegovih
rokah.
‣ Pravijo, da je treba prijateljstvo podaljšati in se ne
prehitro parčkati.

párčkati
[párčkati] nedovršni in dovršni glagol (ȃ)
OBLIKE
ednina
PRVA: parčkam
DRUGA: parčkaš
TRETJA: parčka
dvojina
PRVA: parčkava
DRUGA: parčkata
TRETJA: parčkata
množina
PRVA: parčkamo
DRUGA: parčkate
TRETJA: parčkajo
DELEŽNIK NA -L: parčkal

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

papagajščina
RODILNIK: papagajščine
DAJALNIK: papagajščini
TOŽILNIK: papagajščino
MESTNIK: pri papagajščini
ORODNIK: s papagajščino
dvojina
IMENOVALNIK:

papagajščini
papagajščin
DAJALNIK: papagajščinama
TOŽILNIK: papagajščini
MESTNIK: pri papagajščinah
ORODNIK: s papagajščinama
RODILNIK:

parčkala parčkalo

paremiológ
[paremijolók] samostalnik moškega spola ( )

množina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

papagajščine
RODILNIK: papagajščin
DAJALNIK: papagajščinam
TOŽILNIK: papagajščine
MESTNIK: pri papagajščinah
ORODNIK: s papagajščinami

IMENOVALNIK:

paremiolog
paremiologa
DAJALNIK: paremiologu
TOŽILNIK: paremiologa
MESTNIK: pri paremiologu
ORODNIK: s paremiologom
RODILNIK:

dvojina

slabšalno

nekritično, nespretno, navadno izrazno in
slogovno šibko ponavljanje vedno istih mnenj,
izjav, dejstev
‣ V slogu papagajščine drug za drugim nenehno
nakladajo o reformah.
‣ Kar imamo danes, ni šolstvo, to je papagajščina.
Vsa zahtevnost šolstva temelji na ponavljanju
podanih dejstev.

IMENOVALNIK:

paremiologa
paremiologov
DAJALNIK: paremiologoma
TOŽILNIK: paremiologa
MESTNIK: pri paremiologih
ORODNIK: s paremiologoma
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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paremiologi
paremiologov

DAJALNIK:

OBLIKE

paremiologom
TOŽILNIK: paremiologe
MESTNIK: pri paremiologih
ORODNIK: s paremiologi

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

paremiološki
RODILNIK: paremiološkega
DAJALNIK: paremiološkemu
TOŽILNIK: paremiološki
TOŽILNIK (živostno): paremiološkega
MESTNIK: pri paremiološkem
ORODNIK: s paremiološkim

strokovnjak za jezikoslovno in folkloristično
disciplino, ki proučuje pregovore in sorodne žanre
‣ Izraz antipregovor se je v jezikoslovju prvič
pojavil v začetku 80-ih let, ko je paremiolog
Wolfgang Mieder izdal zbirko takih izrazov.

dvojina
IMENOVALNIK:

paremiološka
paremioloških
DAJALNIK: paremiološkima
TOŽILNIK: paremiološka
MESTNIK: pri paremioloških
ORODNIK: s paremiološkima

paremiologíja
[paremijologíja] samostalnik ženskega spola ( )

RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

paremiologija
paremiologije
DAJALNIK: paremiologiji
TOŽILNIK: paremiologijo
MESTNIK: pri paremiologiji
ORODNIK: s paremiologijo
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

paremiološki
paremioloških
DAJALNIK: paremiološkim
TOŽILNIK: paremiološke
MESTNIK: pri paremioloških
ORODNIK: s paremiološkimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

paremiologiji
paremiologij
DAJALNIK: paremiologijama
TOŽILNIK: paremiologiji
MESTNIK: pri paremiologijah
ORODNIK: s paremiologijama
RODILNIK:

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

paremiološka
paremiološke
DAJALNIK: paremiološki
TOŽILNIK: paremiološko
MESTNIK: pri paremiološki
ORODNIK: s paremiološko
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

paremiologije
RODILNIK: paremiologij
DAJALNIK: paremiologijam
TOŽILNIK: paremiologije
MESTNIK: pri paremiologijah
ORODNIK: s paremiologijami

dvojina
IMENOVALNIK:

paremiološki
paremioloških
DAJALNIK: paremiološkima
TOŽILNIK: paremiološki
MESTNIK: pri paremioloških
ORODNIK: s paremiološkima
RODILNIK:

1. jezikoslovna in folkloristična disciplina, ki
proučuje pregovore in sorodne žanre
‣ Fran Kocbek se je kot avtor prve knjižice
pregovorov in rekov z zlatimi črkami zapisal v
zgodovino slovenske paremiologije, vede o
pregovorih in rekih.
‣ Z raziskovanjem pregovorov, ki spadajo med
krajše folklorne obrazce, se poleg paremiologije, ki
se osredotoča predvsem na pregovore, ukvarja več
različnih strok: slovstvena folkloristika, lingvistična
antropologija, etnolingvistika in jezikoslovje.
1a) jezikovno in folklorno gradivo, ki ga proučuje ta
disciplina
‣ Splošni enojezični slovar, ki vključuje tudi
frazeologijo in paremiologijo, je Glonarjev Slovar
slovenskega jezika (1936).

množina
IMENOVALNIK:

paremiološke
paremioloških
DAJALNIK: paremiološkim
TOŽILNIK: paremiološke
MESTNIK: pri paremioloških
ORODNIK: s paremiološkimi
RODILNIK:

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

paremiološko
paremiološkega
DAJALNIK: paremiološkemu
TOŽILNIK: paremiološko
MESTNIK: pri paremiološkem
ORODNIK: s paremiološkim
RODILNIK:

paremiolóški
[paremijolóški] pridevnik ( )

dvojina
IMENOVALNIK:

76

paremiološki

RODILNIK:

paremioloških
DAJALNIK: paremiološkima
TOŽILNIK: paremiološki
MESTNIK: pri paremioloških
ORODNIK: s paremiološkima

‣ Ime je prvotni tožilnik množine osebnega imena
*Lublitь, ki je patronimik hipokoristika *Lublъ.
pénzič
[pénzič] samostalnik moškega spola ( )

množina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

paremiološka
RODILNIK: paremioloških
DAJALNIK: paremiološkim
TOŽILNIK: paremiološka
MESTNIK: pri paremioloških
ORODNIK: s paremiološkimi

IMENOVALNIK:

penzič
penziča
DAJALNIK: penziču
TOŽILNIK: penziča
MESTNIK: pri penziču
ORODNIK: s penzičem
RODILNIK:

dvojina

ki je v zvezi s paremiologijo, jezikoslovno in
folkloristično disciplino, ali gradivom, ki ga
proučuje
‣ Analiza kaže, da so nekatere paremiološke enote v
jezikovno nespremenjeni oziroma delno
spremenjeni obliki slovarsko prisotne že več kot sto
let.
‣ Veliko pregovorov s pomenskima sestavinama
med in čebela je bilo »nabranih« po raznih
časopisih in časnikih, kjer je bilo objavljenega
mnogo paremiološkega gradiva.

IMENOVALNIK:

penziča
penzičev
DAJALNIK: penzičema
TOŽILNIK: penziča
MESTNIK: pri penzičih
ORODNIK: s penzičema
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

penziči
penzičev
DAJALNIK: penzičem
TOŽILNIK: penziče
MESTNIK: pri penzičih
ORODNIK: s penziči
RODILNIK:

patronímik
[patronímik] samostalnik moškega spola (í)
OBLIKE
ednina

1. pogovorno, ekspresivno upokojenec
‣ Gostili so tudi predstavnike t. i. tretje generacije,
penziče.
‣ Penziči s penzijo do 622 evrov dobijo letos
166 evrov dodatka.
‣ Najboljši penziči imajo penzion samo za finančno
varovalo.
1a) kot pridevnik, pogovorno, ekspresivno ki je v zvezi z
upokojenci ali pokojnino
‣ Država ti jamči, da bo čez 30 let nekdo drug
vplačeval v takraten penzič sklad, da boš takrat
dobil pokojnino.
2. pogovorno, ekspresivno kdor je razmeroma neaktiven,
nedejaven
‣ Moj dedec je še večji penzič, kot sem mislila, da
je.
‣ Grem le še pod tuš in na kavč kinkat. Kakšen
penzič sem ratal.
2a) kot pridevnik, pogovorno, ekspresivno ki je v zvezi z
neaktivnostjo, nedejavnostjo
‣ Prejšnji teden sem bila prvič letos na morju. Z
veliko sonca in plavanja, ki je bilo bolj penzič
variante.

IMENOVALNIK:

patronimik
patronimika
DAJALNIK: patronimiku
TOŽILNIK: patronimik
MESTNIK: pri patronimiku
ORODNIK: s patronimikom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

patronimika
patronimikov
DAJALNIK: patronimikoma
TOŽILNIK: patronimika
MESTNIK: pri patronimikih
ORODNIK: s patronimikoma
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

patronimiki
patronimikov
DAJALNIK: patronimikom
TOŽILNIK: patronimike
MESTNIK: pri patronimikih
ORODNIK: s patronimiki
RODILNIK:

iz jezikoslovja priimek, ime ali naselbinsko ime, nastalo

iz imena očeta, moškega prednika
‣ Štefanič je preprosti patronimik: Štefan + ič,
Štefančič je že bolj zapleteno sestavljen.

pívička
[pívička] samostalnik ženskega spola (ī)
OBLIKE
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ednina

‣ Na žalost nismo mogli ostati, da bi si lahko
ogledali finale in spili kakšno pivičko.
‣ V nulo si zadel. Imaš pivičko v dobrem.

IMENOVALNIK:

pivička
pivičke
DAJALNIK: pivički
TOŽILNIK: pivičko
MESTNIK: pri pivički
ORODNIK: s pivičko
RODILNIK:

pizdákanje
[pizdákanje] samostalnik srednjega spola (ȃ)

dvojina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

pivički
RODILNIK: pivičk
DAJALNIK: pivičkama
TOŽILNIK: pivički
MESTNIK: pri pivičkah
ORODNIK: s pivičkama

IMENOVALNIK:

pizdakanje
pizdakanja
DAJALNIK: pizdakanju
TOŽILNIK: pizdakanje
MESTNIK: pri pizdakanju
ORODNIK: s pizdakanjem
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

pivičke
pivičk
DAJALNIK: pivičkam
TOŽILNIK: pivičke
MESTNIK: pri pivičkah
ORODNIK: s pivičkami
RODILNIK:

vulgarno

izražanje jeze, razburjanje, pritoževanje,
navadno neutemeljeno, neupravičeno
‣ Zdaj imam pa dovolj pizdakanja, gremo naprej
kreativno in učinkovito delat.
‣ Njeno prepričanje je, da pizdakanje ni vredno
človeka.
‣ Spreminjate enega redkih forumov z malo
pizdakanja v politično trobilo.

ekspresivno pivo

‣ »To lahko reče samo kdo, ki nima pojma,« sem
rekel in odpil malo pivičke.
‣ Dosti je ljudi, ki cvilijo, da nimajo denarja, pa ga
vsak dan vidiš na pivički.

pizdákati
[pizdákati] nedovršni glagol (ȃ)
OBLIKE
ednina
PRVA: pizdakam
DRUGA: pizdakaš
TRETJA: pizdaka
dvojina
PRVA: pizdakava
DRUGA: pizdakata
TRETJA: pizdakata
množina
PRVA: pizdakamo
DRUGA: pizdakate
TRETJA: pizdakajo
DELEŽNIK NA -L: pizdakal

pívičko
[pívičko] samostalnik srednjega spola (ī)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

pivičko
pivička
DAJALNIK: pivičku
TOŽILNIK: pivičko
MESTNIK: pri pivičku
ORODNIK: s pivičkom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

pivički
pivičk
DAJALNIK: pivičkoma
TOŽILNIK: pivički
MESTNIK: pri pivičkih
ORODNIK: s pivičkoma
RODILNIK:

pizdakala pizdakalo

vulgarno

jeziti, razburjati, pritoževati se, navadno
neutemeljeno, neupravičeno
‣ Najlažje je pizdakati čez novinarske kolege, česar
se vse bolj in bolj ogibam.
‣ Z grobimi sporočili ne rešuješ problema, o
katerem se čutiš dolžnega pizdakati.

množina
IMENOVALNIK:

pivička
RODILNIK: pivičk
DAJALNIK: pivičkom
TOŽILNIK: pivička
MESTNIK: pri pivičkih
ORODNIK: s pivički

pljúčnični
[pljúčnični] pridevnik (ȗ)
OBLIKE

moški spol

ekspresivno pivo

ednina

‣ Mislil sem, da se bova lepo usedla za mizo, pila
pivičko in se pogovarjala.

IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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pljučnični
pljučničnega

DAJALNIK:

množina

pljučničnemu
TOŽILNIK: pljučnični
TOŽILNIK (živostno): pljučničnega
MESTNIK: pri pljučničnem
ORODNIK: s pljučničnim

IMENOVALNIK:

pljučnična
pljučničnih
DAJALNIK: pljučničnim
TOŽILNIK: pljučnična
MESTNIK: pri pljučničnih
ORODNIK: s pljučničnimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

pljučnična
RODILNIK: pljučničnih
DAJALNIK: pljučničnima
TOŽILNIK: pljučnična
MESTNIK: pri pljučničnih
ORODNIK: s pljučničnima

1. ki je v zvezi s pljučnico
‣ Podatki o umrljivosti zaradi pljučničnih obolenj v
posameznem letu pri nas kažejo, da je zaradi
pljučnice umrlo 739 ljudi, od tega jih je bila večina
starih več kot 60 let.
‣ Študija kaže, da je zdravilo ublažilo pljučnični
simptom bolnikov s COVID-19 z visoko toleranco
in malo neželenimi učinki.
1a) ki je tak kot pri pljučnici, spominja na pljučnico
‣ Pljučnični rak je bolezen, ki spominja na
pljučnico. V enem pljučnem segmentu se tvorijo
majhni maligni tumorji.

množina
IMENOVALNIK:

pljučnični
RODILNIK: pljučničnih
DAJALNIK: pljučničnim
TOŽILNIK: pljučnične
MESTNIK: pri pljučničnih
ORODNIK: s pljučničnimi
ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

pljučnična
pljučnične
DAJALNIK: pljučnični
TOŽILNIK: pljučnično
MESTNIK: pri pljučnični
ORODNIK: s pljučnično

podledeníški
[podledeníški] pridevnik (ȋ)

RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

podledeniški
RODILNIK: podledeniškega
DAJALNIK: podledeniškemu
TOŽILNIK: podledeniški
TOŽILNIK (živostno): podledeniškega
MESTNIK: pri podledeniškem
ORODNIK: s podledeniškim

dvojina
IMENOVALNIK:

pljučnični
RODILNIK: pljučničnih
DAJALNIK: pljučničnima
TOŽILNIK: pljučnični
MESTNIK: pri pljučničnih
ORODNIK: s pljučničnima

dvojina

množina

IMENOVALNIK:

podledeniška
podledeniških
DAJALNIK: podledeniškima
TOŽILNIK: podledeniška
MESTNIK: pri podledeniških
ORODNIK: s podledeniškima

IMENOVALNIK:

pljučnične
RODILNIK: pljučničnih
DAJALNIK: pljučničnim
TOŽILNIK: pljučnične
MESTNIK: pri pljučničnih
ORODNIK: s pljučničnimi

RODILNIK:

množina

srednji spol

IMENOVALNIK:

podledeniški
podledeniških
DAJALNIK: podledeniškim
TOŽILNIK: podledeniške
MESTNIK: pri podledeniških
ORODNIK: s podledeniškimi

ednina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

pljučnično
pljučničnega
DAJALNIK: pljučničnemu
TOŽILNIK: pljučnično
MESTNIK: pri pljučničnem
ORODNIK: s pljučničnim
RODILNIK:

ženski spol
ednina

dvojina

IMENOVALNIK:

podledeniška
podledeniške
DAJALNIK: podledeniški
TOŽILNIK: podledeniško
MESTNIK: pri podledeniški
ORODNIK: s podledeniško

IMENOVALNIK:

pljučnični
RODILNIK: pljučničnih
DAJALNIK: pljučničnima
TOŽILNIK: pljučnični
MESTNIK: pri pljučničnih
ORODNIK: s pljučničnima

RODILNIK:

dvojina
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IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

podledeniški
RODILNIK: podledeniških
DAJALNIK: podledeniškima
TOŽILNIK: podledeniški
MESTNIK: pri podledeniških
ORODNIK: s podledeniškima

podpeka
RODILNIK: podpeke
DAJALNIK: podpeki
TOŽILNIK: podpeko
MESTNIK: pri podpeki
ORODNIK: s podpeko

množina

dvojina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

podledeniške
podledeniških
DAJALNIK: podledeniškim
TOŽILNIK: podledeniške
MESTNIK: pri podledeniških
ORODNIK: s podledeniškimi

podpeki
podpek
DAJALNIK: podpekama
TOŽILNIK: podpeki
MESTNIK: pri podpekah
ORODNIK: s podpekama
množina

srednji spol
ednina

IMENOVALNIK:

podpeke
podpek
DAJALNIK: podpekam
TOŽILNIK: podpeke
MESTNIK: pri podpekah
ORODNIK: s podpekami

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

podledeniško
RODILNIK: podledeniškega
DAJALNIK: podledeniškemu
TOŽILNIK: podledeniško
MESTNIK: pri podledeniškem
ORODNIK: s podledeniškim
dvojina

1. peka, priprava zlasti mesa z dodatki v pokriti
posodi, postavljeni nad ali zakopani v oglje,
žerjavico
‣ Gostom, ki jim peče iz podpeke ali na žaru, tudi
sam postreže.
‣ V podpeki pripravijo različne vrste mesa: od
svinjskih rebrc do kozlička ali perutnine.
1a) posoda za tako peko, pripravo jedi, navadno
litoželezna
‣ Kuhali bodo sami in ob večerih ob tabornem ognju
pekli v podpeki.
‣ Arome, ujete v trebuhu posode, bodo odišavile
ribje meso in vse, kar bo kot priloga v podpeki.
‣ Na Balkanu značilni posodi pravijo sač, pri nas pa
podpeka.
1b) jed, zlasti mesna z dodatki, ki se peče, pripravlja
na ta način
‣ Zanimiva jed je pachamanca, vrsta podpeke, ki jo
kuhajo po vsej andski regiji.
‣ V vrtu imamo kamin, ki omogoča peko na žaru,
pripravo podpeke in kuhanje v kotličku.

IMENOVALNIK:

podledeniški
RODILNIK: podledeniških
DAJALNIK: podledeniškima
TOŽILNIK: podledeniški
MESTNIK: pri podledeniških
ORODNIK: s podledeniškima
množina
IMENOVALNIK:

podledeniška
podledeniških
DAJALNIK: podledeniškim
TOŽILNIK: podledeniška
MESTNIK: pri podledeniških
ORODNIK: s podledeniškimi
RODILNIK:

1. ki leži, se nahaja pod ledenikom, zlasti okoli
severnega in južnega pola
‣ podledeniško jezero
‣ Ko se je ledenik umikal, je voda izoblikovala
številne podledeniške kanale in predore.
‣ Katla, zelo nevaren podledeniški vulkan, je eden
največjih vulkanskih virov ogljikovega dioksida na
svetu.
1a) ki je v zvezi s tako lego pod ledenikom
‣ Jarek, ki so ga odkrili s pomočjo radarja za
merjenje podledeniške topografije, naj bi prispeval
k taljenju ledu.
‣ Točnih podatkov o količini staljenega ledu zaradi
pomanjkljivih podatkov o podledeniškem reliefu
nimajo, so zapisali v znanstveni reviji Nature.

poduhôvljenec
[poduhô ljenəc] samostalnik moškega spola (ȏ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

poduhovljenec
poduhovljenca
DAJALNIK: poduhovljencu
TOŽILNIK: poduhovljenca
MESTNIK: pri poduhovljencu
ORODNIK: s poduhovljencem
RODILNIK:

podpéka
[potpéka] samostalnik ženskega spola ( )

dvojina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:
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poduhovljenca

RODILNIK:

poduhovljencev
DAJALNIK: poduhovljencema
TOŽILNIK: poduhovljenca
MESTNIK: pri poduhovljencih
ORODNIK: s poduhovljencema

‣ Sreča se s poduhovljenko, pri kateri vse njegove
metode odpovejo, in se v skladu z na novo
pridobljenim znanjem o duhovnosti zazre sam vase
in v bistvo svojega bivanja.

množina

pòkorónski
[pòkorónski] pridevnik (ȍ- )

IMENOVALNIK:

poduhovljenci
RODILNIK: poduhovljencev
DAJALNIK: poduhovljencem
TOŽILNIK: poduhovljence
MESTNIK: pri poduhovljencih
ORODNIK: s poduhovljenci

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

pokoronski
RODILNIK: pokoronskega
DAJALNIK: pokoronskemu
TOŽILNIK: pokoronski
TOŽILNIK (živostno): pokoronskega
MESTNIK: pri pokoronskem
ORODNIK: s pokoronskim

ekspresivno

kdor se intenzivno, predano ukvarja z
duhovnostjo, navadno brez pravega, globljega
razumevanja
‣ Poduhovljenci tako in tako pograbijo vsako stvar.
‣ Njegovi seminarji so zelo popularni pri
premožnejših slojih, v njegov kraj prihajajo
poduhovljenci celo iz daljne Amerike.
‣ Nekateri poduhovljenci našo generično povezanost
z vso zoosfero navajajo kot moralni imperativ za
nas, da zanjo skrbimo in da se z njo nasploh čutimo
kot eno.

dvojina
IMENOVALNIK:

pokoronska
pokoronskih
DAJALNIK: pokoronskima
TOŽILNIK: pokoronska
MESTNIK: pri pokoronskih
ORODNIK: s pokoronskima
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

pokoronski
RODILNIK: pokoronskih
DAJALNIK: pokoronskim
TOŽILNIK: pokoronske
MESTNIK: pri pokoronskih
ORODNIK: s pokoronskimi

poduhôvljenka
[poduhô ljenka] samostalnik ženskega spola (ȏ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

poduhovljenka
poduhovljenke
DAJALNIK: poduhovljenki
TOŽILNIK: poduhovljenko
MESTNIK: pri poduhovljenki
ORODNIK: s poduhovljenko
RODILNIK:

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

pokoronska
pokoronske
DAJALNIK: pokoronski
TOŽILNIK: pokoronsko
MESTNIK: pri pokoronski
ORODNIK: s pokoronsko
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

poduhovljenki
poduhovljenk
DAJALNIK: poduhovljenkama
TOŽILNIK: poduhovljenki
MESTNIK: pri poduhovljenkah
ORODNIK: s poduhovljenkama
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

pokoronski
pokoronskih
DAJALNIK: pokoronskima
TOŽILNIK: pokoronski
MESTNIK: pri pokoronskih
ORODNIK: s pokoronskima
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

poduhovljenke
poduhovljenk
DAJALNIK: poduhovljenkam
TOŽILNIK: poduhovljenke
MESTNIK: pri poduhovljenkah
ORODNIK: s poduhovljenkami
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

pokoronske
RODILNIK: pokoronskih
DAJALNIK: pokoronskim
TOŽILNIK: pokoronske
MESTNIK: pri pokoronskih
ORODNIK: s pokoronskimi

ekspresivno

ženska, ki se intenzivno, predano, ukvarja
z duhovnostjo, navadno brez pravega, globljega
razumevanja
‣ Je tipična prosvetljena poduhovljenka, ki misli, da
bo s kvazi duhovnostjo vse rešila.

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:
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pokoronsko

RODILNIK:

ednina

pokoronskega
DAJALNIK: pokoronskemu
TOŽILNIK: pokoronsko
MESTNIK: pri pokoronskem
ORODNIK: s pokoronskim

IMENOVALNIK:

pokroviteljska
pokroviteljske
DAJALNIK: pokroviteljski
TOŽILNIK: pokroviteljsko
MESTNIK: pri pokroviteljski
ORODNIK: s pokroviteljsko
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

pokoronski
RODILNIK: pokoronskih
DAJALNIK: pokoronskima
TOŽILNIK: pokoronski
MESTNIK: pri pokoronskih
ORODNIK: s pokoronskima

dvojina
IMENOVALNIK:

pokroviteljski
pokroviteljskih
DAJALNIK: pokroviteljskima
TOŽILNIK: pokroviteljski
MESTNIK: pri pokroviteljskih
ORODNIK: s pokroviteljskima
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

pokoronska
RODILNIK: pokoronskih
DAJALNIK: pokoronskim
TOŽILNIK: pokoronska
MESTNIK: pri pokoronskih
ORODNIK: s pokoronskimi

množina
IMENOVALNIK:

pokroviteljske
pokroviteljskih
DAJALNIK: pokroviteljskim
TOŽILNIK: pokroviteljske
MESTNIK: pri pokroviteljskih
ORODNIK: s pokroviteljskimi
RODILNIK:

ki je v zvezi s časom po epidemiji bolezni, ki jo
povzroča koronavirus SARS-CoV-2; postkoronski
‣ Pandemija koronavirusa še ni končana, a vse
glasneje se sprašujemo, kakšen bo pokoronski svet.
‣ Treba je detektirati spremembe v potrošnikovih
navadah, ki jih prinaša pokoronska prihodnost.
‣ Minister je optimističen glede pokoronskih
turističnih odnosov s sosedami.

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

pokroviteljsko
pokroviteljskega
DAJALNIK: pokroviteljskemu
TOŽILNIK: pokroviteljsko
MESTNIK: pri pokroviteljskem
ORODNIK: s pokroviteljskim
RODILNIK:

dvojina

pokrovíteljskiSSKJ2
[pokrovítelski] pridevnik (ȋ)

IMENOVALNIK:

pokroviteljski
pokroviteljskih
DAJALNIK: pokroviteljskima
TOŽILNIK: pokroviteljski
MESTNIK: pri pokroviteljskih
ORODNIK: s pokroviteljskima
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

pokroviteljski
pokroviteljskega
DAJALNIK: pokroviteljskemu
TOŽILNIK: pokroviteljski
TOŽILNIK (živostno): pokroviteljskega
MESTNIK: pri pokroviteljskem
ORODNIK: s pokroviteljskim
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

pokroviteljska
RODILNIK: pokroviteljskih
DAJALNIK: pokroviteljskim
TOŽILNIK: pokroviteljska
MESTNIK: pri pokroviteljskih
ORODNIK: s pokroviteljskimi

dvojina
IMENOVALNIK:

pokroviteljska
RODILNIK: pokroviteljskih
DAJALNIK: pokroviteljskima
TOŽILNIK: pokroviteljska
MESTNIK: pri pokroviteljskih
ORODNIK: s pokroviteljskima

1. ki drugega obravnava tako, kot da ga je treba
voditi, usmerjati, varovati
‣ Svoji ženi, še manj pa pokroviteljskemu očetu, si
ne upa povedati, da je brez dela in na cesti.
‣ Scenarist skuša odgovoriti na vprašanje, v kolikšni
meri potrpeti v odnosih do svojih starih in včasih
kar preveč pokroviteljskih staršev.
1a) ki kaže, izraža tako obravnavo
‣ pokroviteljski odnos, ton
‣ Problem pokroviteljske drže se velikokrat pojavi v
družinskih odnosih. To zlasti velja za osebe s
potrebo po dolgotrajni oskrbi, ki živijo pri starših.

množina
IMENOVALNIK:

pokroviteljski
pokroviteljskih
DAJALNIK: pokroviteljskim
TOŽILNIK: pokroviteljske
MESTNIK: pri pokroviteljskih
ORODNIK: s pokroviteljskimi
RODILNIK:

ženski spol
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DELEŽNIK NA -L:

‣ Prijateljem prisluhnite, in to brez pokroviteljskega
vedenja, ter jim ponudite pomoč.

dodati povezavo, ki s klikom omogoča premik na
določeno mesto na spletu, v računalniškem
dokumentu
‣ Večina podatkov je verjetno na spletnih straneh, ki
si jih polinkala spodaj?
‣ V prihodnosti imam namen vsako fotko polinkati
na objavo, pod katero spada, in tako obuditi stare
objave.
‣ Kar nekaj postov bi polinkal, ampak priznam, da
na zapise nisem najbolj ponosen.

pokrovíteljsko
[pokrovítelsko] prislov (ȋ)
takó, da se kaže, izraža taka obravnava drugega,
kot da ga je treba voditi, usmerjati, varovati
‣ pokroviteljsko potrepljati, trepljati
‣ V svoji skromnosti je bila skoraj neopazna in zdi
se mi, da se je zaradi njene skromnosti okolica do
nje vedla nekako pokroviteljsko.
‣ »Stara, kaj kvasiš,« je pokroviteljsko objela
prijateljico okoli ramen in pokazala, da ima glavno
besedo.

popárčkati
[popárčkati] dovršni glagol (ȃ)
OBLIKE
ednina
PRVA: poparčkam
DRUGA: poparčkaš
TRETJA: poparčka
dvojina
PRVA: poparčkava
DRUGA: poparčkata
TRETJA: poparčkata
množina
PRVA: poparčkamo
DRUGA: poparčkate
TRETJA: poparčkajo
DELEŽNIK NA -L: poparčkal

polájkati
[polájkati] dovršni glagol (ȃ)
OBLIKE
ednina
PRVA: polajkam
DRUGA: polajkaš
TRETJA: polajka
dvojina
PRVA: polajkava
DRUGA: polajkata
TRETJA: polajkata
množina
PRVA: polajkamo
DRUGA: polajkate
TRETJA: polajkajo
DELEŽNIK NA -L: polajkal

polinkal polinkala polinkalo

polajkala polajkalo

poparčkala poparčkalo

1. ekspresivno združiti v par, ljubezensko zvezo,
navadno priložnosten; sparčkati
‣ Če želijo prijatelji poparčkati dva samska
prijatelja, je razlika v tem, ali jima to povedo ali ne.
‣ Jaz bi poparčkala tiste, ki imajo eksotične želje, in
tiste, ki jih nimajo.
1a) v obliki poparčkati se, ekspresivno združiti se v par,
ljubezensko zvezo, navadno priložnosten;
sparčkati
‣ Hollywood je poln zapeljivih dam in postavnih
moških, stvari pa postanejo še posebej vroče, ko se
med seboj poparčkajo.
‣ Pogovarjajo se, spijo v istem prostoru. Ob koncu
šova se poparčkajo.
2. ekspresivno združiti v par z namenom izvedbe
določene naloge, opravljanja določene funkcije;
sparčkati
‣ Študente so na prvi dan predavanj poparčkali in
jih prosili, naj se s sogovornikom ali sogovornico
pogovarjajo 3, 6 ali 10 minut.
‣ Poparčkali so analogni in digitalni merilnik, ki v
sredini gosti še merilnika količine goriva in višine
temperature hladilne tekočine.

pogovorno na spletu, zlasti na družbenih omrežjih,

označiti kaj kot ugajajoče, všečno; všečkati
‣ Zaposleni in vaši prijatelji naj objave polajkajo in
tako bodo ustvarili vtis dogajanja, ki bo privabil
tudi ostale.
‣ Sem polajkala, ker mi je všeč, kar si napisala.
‣ Lahko pokomentiraš dele komada, ki so ti še
posebej všeč, polajkaš in komad deliš s prijatelji.
polínkati
[polínkati] dovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: polinkam
DRUGA: polinkaš
TRETJA: polinka
dvojina
PRVA: polinkava
DRUGA: polinkata
TRETJA: polinkata
množina
PRVA: polinkamo
DRUGA: polinkate
TRETJA: polinkajo
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DAJALNIK:

posledíti
[posledíti] dovršni glagol (ī)
OBLIKE
ednina
PRVA: posledim
DRUGA: poslediš
TRETJA: posledi
dvojina
PRVA: poslediva
DRUGA: posledita
TRETJA: posledita
množina
PRVA: posledimo
DRUGA: posledite
TRETJA: posledijo
DELEŽNIK NA -L: posledil

poslužbeni
TOŽILNIK: poslužbeno
MESTNIK: pri poslužbeni
ORODNIK: s poslužbeno
dvojina
IMENOVALNIK:

poslužbeni
poslužbenih
DAJALNIK: poslužbenima
TOŽILNIK: poslužbeni
MESTNIK: pri poslužbenih
ORODNIK: s poslužbenima
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

poslužbene
poslužbenih
DAJALNIK: poslužbenim
TOŽILNIK: poslužbene
MESTNIK: pri poslužbenih
ORODNIK: s poslužbenimi
RODILNIK:

posledila posledilo

omogočiti prejemanje objav, obvestil drugega
uporabnika, skupine ali podjetja na družbenih
omrežjih
‣ Morate nas poslediti, da vam lahko pišemo.
‣ Njen profil je bil tako obremenjen, da so se v
nekem trenutku oboževalci začeli pritoževati, da
zvezdnice ne morejo poslediti.
‣ Posledila sem te nazaj, pa če ti je prav ali ne.

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

poslužbeno
poslužbenega
DAJALNIK: poslužbenemu
TOŽILNIK: poslužbeno
MESTNIK: pri poslužbenem
ORODNIK: s poslužbenim
RODILNIK:

dvojina

pòslúžbeni
[pòslúžbeni] pridevnik (ȍ-ȗ)

IMENOVALNIK:

poslužbeni
poslužbenih
DAJALNIK: poslužbenima
TOŽILNIK: poslužbeni
MESTNIK: pri poslužbenih
ORODNIK: s poslužbenima
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

poslužbeni
RODILNIK: poslužbenega
DAJALNIK: poslužbenemu
TOŽILNIK: poslužbeni
TOŽILNIK (živostno): poslužbenega
MESTNIK: pri poslužbenem
ORODNIK: s poslužbenim

množina
IMENOVALNIK:

poslužbena
RODILNIK: poslužbenih
DAJALNIK: poslužbenim
TOŽILNIK: poslužbena
MESTNIK: pri poslužbenih
ORODNIK: s poslužbenimi

dvojina
IMENOVALNIK:

poslužbena
poslužbenih
DAJALNIK: poslužbenima
TOŽILNIK: poslužbena
MESTNIK: pri poslužbenih
ORODNIK: s poslužbenima
RODILNIK:

ki poteka, se dogaja, sledi v času po koncu službe,
zunaj službenega časa
‣ Kljub deževnemu popoldnevu je poslužbeno
druženje potekalo v izredno prijetnem vzdušju.
‣ Od Logatca proti Vrhniki je bila poslužbena
gneča, na Vrhniki je pa sploh vse stalo.
‣ Kako se ubraniti kronične popoldanske poslužbene
utrujenosti?

množina
IMENOVALNIK:

poslužbeni
poslužbenih
DAJALNIK: poslužbenim
TOŽILNIK: poslužbene
MESTNIK: pri poslužbenih
ORODNIK: s poslužbenimi
RODILNIK:

póstkorónski
[póstkorónski], [pòstkorónski] pridevnik ( - ; ȍ- )
OBLIKE

ženski spol

moški spol

ednina

ednina

IMENOVALNIK:

poslužbena
RODILNIK: poslužbene

IMENOVALNIK:
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postkoronski

RODILNIK:

ORODNIK:

postkoronskega
DAJALNIK: postkoronskemu
TOŽILNIK: postkoronski
TOŽILNIK (živostno): postkoronskega
MESTNIK: pri postkoronskem
ORODNIK: s postkoronskim

s postkoronskima

množina
IMENOVALNIK:

postkoronska
postkoronskih
DAJALNIK: postkoronskim
TOŽILNIK: postkoronska
MESTNIK: pri postkoronskih
ORODNIK: s postkoronskimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

postkoronska
postkoronskih
DAJALNIK: postkoronskima
TOŽILNIK: postkoronska
MESTNIK: pri postkoronskih
ORODNIK: s postkoronskima
RODILNIK:

ki je v zvezi s časom po epidemiji bolezni, ki jo
povzroča koronavirus SARS-CoV-2; pokoronski
‣ Slovenski turizem v postkoronski dobi se počasi
postavlja na noge in se ob tem sooča s precej
novostmi.
‣ Picerija praznuje in podarja dve postkoronski pici.
‣ Postkoronski čas bo lahko tempirana bomba.

množina
IMENOVALNIK:

postkoronski
postkoronskih
DAJALNIK: postkoronskim
TOŽILNIK: postkoronske
MESTNIK: pri postkoronskih
ORODNIK: s postkoronskimi
RODILNIK:

pŕcanje
[p rcanje] samostalnik srednjega spola ( r)
OBLIKE
ednina

ženski spol
ednina

IMENOVALNIK:

prcanje
prcanja
DAJALNIK: prcanju
TOŽILNIK: prcanje
MESTNIK: pri prcanju
ORODNIK: s prcanjem

IMENOVALNIK:

postkoronska
RODILNIK: postkoronske
DAJALNIK: postkoronski
TOŽILNIK: postkoronsko
MESTNIK: pri postkoronski
ORODNIK: s postkoronsko

RODILNIK:

dvojina

1. slengovsko draženje, izzivanje
‣ Mati se je počutila ogroženo zaradi napada na
svojega otroka in še dodatnega prcanja lastnice
psa.
‣ Če bi bil moder, bi že spregledal, da je vse to
prcanje ustvarjeno na osnovi muh.
1a) slengovsko rahlo draženje, zbadanje z namenom
vzpodbude
‣ Pogovor je stekel, malo je bilo prcanja, malo
zajebancije in obilica smeha.
‣ Večino časa obe ekipi zmagujeta, tako da ni
možnosti prcanja.

IMENOVALNIK:

postkoronski
RODILNIK: postkoronskih
DAJALNIK: postkoronskima
TOŽILNIK: postkoronski
MESTNIK: pri postkoronskih
ORODNIK: s postkoronskima
množina
IMENOVALNIK:

postkoronske
postkoronskih
DAJALNIK: postkoronskim
TOŽILNIK: postkoronske
MESTNIK: pri postkoronskih
ORODNIK: s postkoronskimi
RODILNIK:

prebolévnost
[prebolé nost] samostalnik ženskega spola ( )

srednji spol
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

postkoronsko
RODILNIK: postkoronskega
DAJALNIK: postkoronskemu
TOŽILNIK: postkoronsko
MESTNIK: pri postkoronskem
ORODNIK: s postkoronskim

IMENOVALNIK:

prebolevnost
RODILNIK: prebolevnosti
DAJALNIK: prebolevnosti
TOŽILNIK: prebolevnost
MESTNIK: pri prebolevnosti
ORODNIK: s prebolevnostjo

dvojina
IMENOVALNIK:

postkoronski
postkoronskih
DAJALNIK: postkoronskima
TOŽILNIK: postkoronski
MESTNIK: pri postkoronskih
RODILNIK:

proces prebolevanja bolezni, zlasti glede na svoje
značilnosti, trajanje
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‣ Simptomi in prebolevnost bolezni tudi med
bolniki niso enaki. Manjši del ljudi virus preboli v
lažji obliki.
‣ Razjede se sicer lahko zacelijo same od sebe, še
hitreje pa z mazili, ki jih zdravnik predpiše le ob
hudi prebolevnosti aft.
‣ Zdravilo po zdravnikovih navodilih redno in v
predpisanem odmerku vnašajte v levo in desno oko,
kajti sicer utegnete podaljšali čas prebolevnosti.

1. iz medicine izvajati umetno izmenjavanje zraka v
dihalih med splošno anestezijo, ob nezavesti ali pri
prizadetosti pljuč
‣ Poseg poteka v splošni anesteziji z intubacijo, pri
čemer ima cevka za dihanje dve odprtini, da je
mogoče ločeno predihavati levo in desno pljučno
krilo.
‣ Več oseb so zaradi dima predihavali, ena oseba pa
je bila huje poškodovana.
‣ Najhuje je, kadar so prizadete dihalne mišice, kar
pomeni, da je treba ljudi umetno predihavati.
2. lajšati prestajanje porodnih bolečin s
pospešenim, intenzivnim dihanjem med popadki
‣ Popadke nosečnice predihavajo v različnih
položajih: ležijo, sedijo, hodijo ali izvajajo vaje z
žogo.
3. ekspresivno intenzivno premišljevati, predelovati
občutje, idejo, navadno ob globljem dihanju
‣ Počasi se je umaknil in predihaval svojo jezo.
‣ Zgodbe smo brali, nato pa predihavali razna
čustva in otroci so se vidno umirili.

predihávanje
[predihávanje] samostalnik srednjega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

predihavanje
predihavanja
DAJALNIK: predihavanju
TOŽILNIK: predihavanje
MESTNIK: pri predihavanju
ORODNIK: s predihavanjem
RODILNIK:

1. iz medicine umetno izmenjavanje zraka v dihalih
med splošno anestezijo, ob nezavesti ali pri
prizadetosti pljuč
‣ S postopki oživljanja in umetnim predihavanjem
je pri poškodovancu treba zagotoviti, da ostane
preskrba organov s kisikom zadostna.
‣ Po zadnjih informacijah bolnica še vedno
potrebuje nadzorovano predihavanje z aparaturami,
vendar je njeno stanje stabilno.
‣ Zbrani denar bo namenjen za nakup aparata za
predihavanje pljuč, ki bo v pomoč bolnikom na
intenzivni enoti.
2. lajšanje prestajanja porodnih bolečin s
pospešenim, intenzivnim dihanjem med popadki
‣ Moramo ji dati možnost, da si izbere takšen
položaj pri predihavanju popadkov, kot je tisti
trenutek zanjo najustreznejši.

prèdtestíranje
[prè estíranje] samostalnik srednjega spola (ȅ-ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

predtestiranje
RODILNIK: predtestiranja
DAJALNIK: predtestiranju
TOŽILNIK: predtestiranje
MESTNIK: pri predtestiranju
ORODNIK: s predtestiranjem
predhodno testiranje, preizkus zlasti ustreznosti
postopka, metode na manjšem vzorcu;
pretestiranje
‣ Glede na rezultate predtestiranja izberejo
določeno oglaševalsko kampanjo.
‣ Metode predtestiranja služijo prepoznavanju
delov vprašalnika, ki bi lahko anketirancem
povzročali težave, pred izvedbo same raziskave.
‣ Dokler predtestiranje ni dobilo formalnejše
oblike, so se raziskovalci zanašali na posredne
dokaze o težavah z anketnimi vprašanji.

predihávati
[predihávati] nedovršni glagol (ȃ)
OBLIKE
ednina
PRVA: predihavam
DRUGA: predihavaš
TRETJA: predihava
dvojina
PRVA: predihavava
DRUGA: predihavata
TRETJA: predihavata
množina
PRVA: predihavamo
DRUGA: predihavate
TRETJA: predihavajo
DELEŽNIK NA -L: predihaval

prèdtestírati
[prè estírati] dovršni in nedovršni glagol (ȅ-ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: predtestiram
DRUGA: predtestiraš
TRETJA: predtestira
dvojina
PRVA: predtestirava

predihavala predihavalo
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DRUGA:

TRETJA:

predtestirata
TRETJA: predtestirata
množina
PRVA: predtestiramo
DRUGA: predtestirate
TRETJA: predtestirajo
DELEŽNIK NA -L: predtestiral

prekužujeta

množina
PRVA: prekužujemo
DRUGA: prekužujete
TRETJA: prekužujejo
DELEŽNIK NA -L: prekuževal

prekuževala prekuževalo

predtestirala

predtestiralo

1. ne omejevati množičnega okuževanja, s katerim
populacija pridobi določeno stopnjo odpornosti
proti povzročitelju bolezni
‣ Krizo bi morda prebrodili hitreje, če bi začeli
prekuževati prebivalstvo glede na starostne/rizične
skupine.
‣ Mlajše in zdrave bi morali začeti prekuževati.
Obstaja velika verjetnost, da precejšen del okužb
poteka z zelo rahlimi simptomi.
1a) v obliki prekuževati se ob okužbi pridobivati
določeno stopnjo odpornosti proti povzročitelju
bolezni
‣ Potrebni so preventivni ukrepi, da ne bi prišlo do
bliskovitega raznosa bolezni. Vmes, ko čas teče, se
populacija počasi prekužuje.
‣ Do petega leta starosti se tiho prekužujemo.
Dobimo bakterijo, ki ne povzroči nobene okužbe,
zgradimo pa si protitelesa.

predhodno testirati, preizkusiti zlasti ustreznost
postopka, metode na manjšem vzorcu
‣ Teste so predtestirali na vzorčni skupini učencev
in analizirali rezultate.
‣ Raziskovalci so prve vprašalnike začeli
predtestirati že okoli leta 1930.
‣ Agencija mora proučiti in dobro zastaviti
komunikacijske cilje, jih preveriti v raziskavi in na
osnovi tega narediti kreativne rešitve ter jih
predtestirati.
prekuževánje
[prekuževánje] samostalnik srednjega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

prekuževanje
prekuževanja
DAJALNIK: prekuževanju
TOŽILNIK: prekuževanje
MESTNIK: pri prekuževanju
ORODNIK: s prekuževanjem
RODILNIK:

preokvíriti
[preokvíriti] dovršni glagol (ī)
OBLIKE
ednina
PRVA: preokvirim
DRUGA: preokviriš
TRETJA: preokviri
dvojina
PRVA: preokviriva
DRUGA: preokvirita
TRETJA: preokvirita
množina
PRVA: preokvirimo
DRUGA: preokvirite
TRETJA: preokvirijo
DELEŽNIK NA -L: preokviril

1. množično okuževanje, s katerim populacija
pridobi določeno stopnjo odpornosti proti
povzročitelju bolezni
‣ Dotaknil se je zamisli o prekuževanju populacije z
novim virusom: za to bi bilo potrebnih več let,
škoda pa bi bila neprimerno večja.
‣ Za prekuževanje moramo hkrati s karanteno začeti
s sistematičnim in nadzorovanim prekuževanjem
populacije.
1a) pridobivanje določene stopnje odpornosti proti
povzročitelju bolezni ob okužbi
‣ Ne kaže nič hujšega, le malo bolj je utrujena.
Verjetno gre le za tiho prekuževanje.

preokvirila preokvirilo

spremeniti, navadno na bolje, pogled, pristop,
metodiko, ki kaj opredeljuje, omejuje
‣ Primer ilustrira, kako naj bi šole v partnerstvu s
skupnostjo preokvirile odnose z okoljem.
‣ Lahko spremenimo ravnanje s preteklostjo, lahko
ga preokvirimo, lahko odkrijemo alternativne
pomene.
‣ Ker mediacija ni omejena s pravnimi kategorijami
ali pravili, lahko pomaga preokviriti bojevit spor v
skupen problem.

prekuževáti
[prekuževáti] nedovršni glagol (á)
OBLIKE
ednina
PRVA: prekužujem
DRUGA: prekužuješ
TRETJA: prekužuje
dvojina
PRVA: prekužujeva
DRUGA: prekužujeta
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preokvírjanje
[preokvírjanje] samostalnik srednjega spola (í)

preokvírjenje
[preokvírjenje] samostalnik srednjega spola (í)

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

RODILNIK:

preokvirjanje
preokvirjanja
DAJALNIK: preokvirjanju
TOŽILNIK: preokvirjanje
MESTNIK: pri preokvirjanju
ORODNIK: s preokvirjanjem

preokvirjenje
preokvirjenja
DAJALNIK: preokvirjenju
TOŽILNIK: preokvirjenje
MESTNIK: pri preokvirjenju
ORODNIK: s preokvirjenjem

1. spreminjanje, navadno na bolje, pogleda,
pristopa, metodike, ki kaj opredeljuje, omejuje
‣ Pregledovanje video gradiva in posledično
preokvirjanje razumevanja lastnega ravnanja
omogočijo udeleženim oblikovanje novih,
konstruktivnejših načinov ravnanja.
‣ S preokvirjanjem problemi ne izginejo, jih pa
zaradi drugačnega pogleda drugače sprejemamo in
rešujemo.
2. nameščanje slike v nov okvir
‣ Kaže, da so sliko, ko so jo prinesli od
preokvirjanja, še zavito odložili v skladišče in
pozabili nanjo.

sprememba, navadno na bolje, pogleda, pristopa,
metodike, ki kaj opredeljuje, omejuje
‣ Samokritično preokvirjenje pretiranih ambicij
pozitivno vpliva na samovrednotenje, omogoči
namreč posamezniku, da lažje doseže svoje nove
cilje.
‣ Gre za tipičen primer preokvirjenja, se pravi
spremembe konceptualnega in emocionalnega
zornega kota na situacijo.
pretestíranje
[pretestíranje] samostalnik srednjega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

pretestiranje
pretestiranja
DAJALNIK: pretestiranju
TOŽILNIK: pretestiranje
MESTNIK: pri pretestiranju
ORODNIK: s pretestiranjem

preokvírjati
[preokvírjati] nedovršni glagol (í)
OBLIKE
ednina
PRVA: preokvirjam
DRUGA: preokvirjaš
TRETJA: preokvirja
dvojina
PRVA: preokvirjava
DRUGA: preokvirjata
TRETJA: preokvirjata
množina
PRVA: preokvirjamo
DRUGA: preokvirjate
TRETJA: preokvirjajo
DELEŽNIK NA -L: preokvirjal

RODILNIK:

predhodno testiranje, preizkus zlasti ustreznosti
postopka, metode na manjšem vzorcu;
predtestiranje
‣ Pretestiranje je kritično pri prepoznavanju težav
vprašalnika.
‣ Predmetna komisija na podlagi analize
pretestiranja popravi vprašanja/naloge in sestavi
preizkus znanja.
‣ Učinkovitost oglasov se lahko meri pred samo
kampanjo (pretestiranje), med njo in pa po
zaključku kampanje.

preokvirjala preokvirjalo

spreminjati, navadno na bolje, pogled, pristop,
metodiko, ki kaj opredeljuje, omejuje
‣ Gradijo le ceste in kultura uporabe avta je dobila
razsežnosti, ki jih bo težko preokvirjati.
‣ Z drugačnim pogledom bom skušal preokvirjati do
sedaj spoznane in veljavne resnice raziskovalnega
področja, ki ga tema magistrskega dela pokriva.
‣ Emocionalna podpora povečuje posameznikovo
kapaciteto za socialne interakcije, samospoštovanje
ter pomaga preokvirjati izkušnje, da postanejo manj
stresne.

pretestírati
[pretestírati] dovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: pretestiram
DRUGA: pretestiraš
TRETJA: pretestira
dvojina
PRVA: pretestirava
DRUGA: pretestirata
TRETJA: pretestirata
množina
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PRVA:

RODILNIK:

pretestiramo
DRUGA: pretestirate
TRETJA: pretestirajo
DELEŽNIK NA -L: pretestiral pretestirala pretestiralo

prevzgojitelja
DAJALNIK: prevzgojitelju
TOŽILNIK: prevzgojitelja
MESTNIK: pri prevzgojitelju
ORODNIK: s prevzgojiteljem
dvojina

opraviti testiranje, preizkus česa, navadno
podrobno, temeljito
‣ Vzorce smo pretestirali z dvema metodama ter
dobljene rezultate med seboj primerjali.
‣ Preden damo aplikacije v uporabo širši javnosti,
jih je potrebno dobro pretestirati.
‣ Ob menjavi vzmeti na homologizaciji mi pošteno
pretestira podvozje.

IMENOVALNIK:

prevzgojitelja
RODILNIK: prevzgojiteljev
DAJALNIK: prevzgojiteljema
TOŽILNIK: prevzgojitelja
MESTNIK: pri prevzgojiteljih
ORODNIK: s prevzgojiteljema
množina
IMENOVALNIK:

prevzgojitelji
RODILNIK: prevzgojiteljev
DAJALNIK: prevzgojiteljem
TOŽILNIK: prevzgojitelje
MESTNIK: pri prevzgojiteljih
ORODNIK: s prevzgojitelji

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

prevesnica
prevesnice
DAJALNIK: prevesnici
TOŽILNIK: prevesnico
MESTNIK: pri prevesnici
ORODNIK: s prevesnico
RODILNIK:

1. kdor koga prevzgaja, skuša prevzgojiti, navadno s
strogimi, neprizanesljivmi metodami
‣ Zavod je vodila skupina sadističnih
prevzgojiteljev.
1a) kdor prevzgaja žival, zlasti psa
‣ Po poročilih iz zavetišča za živali se je vedenje
ločenih psov pod taktirko prevzgojiteljev
spremenilo na bolje.
‣ Če se v Sloveniji s šolanjem psov ukvarja veliko
kinologov, je njihovih prevzgojiteljev izredno malo.

dvojina
IMENOVALNIK:

prevesnici
prevesnic
DAJALNIK: prevesnicama
TOŽILNIK: prevesnici
MESTNIK: pri prevesnicah
ORODNIK: s prevesnicama
RODILNIK:

množina

prokrastinácija
[prokrastinácija] samostalnik ženskega spola (á)

IMENOVALNIK:

prevesnice
RODILNIK: prevesnic
DAJALNIK: prevesnicam
TOŽILNIK: prevesnice
MESTNIK: pri prevesnicah
ORODNIK: s prevesnicami

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

prokrastinacija
prokrastinacije
DAJALNIK: prokrastinaciji
TOŽILNIK: prokrastinacijo
MESTNIK: pri prokrastinaciji
ORODNIK: s prokrastinacijo
RODILNIK:

gugalnica iz enega trama s sedali, ki se pri guganju
preveša tako, da je v zraku enkrat en, drugič drug
konec trama
‣ Otroke bodo na igrišču pričakali peščeni igralni
otoki, med bolj klasično opremo, kot so peskovnik,
prevesnica, tobogan in vrtiljak, pa so novost
predvsem glasbena igrala.
‣ Ostal je samo dvonadstropen lesen stražni stolp,
okrog njega pa zarjavele gugalnice nihalke in
prevesnice.

dvojina
IMENOVALNIK:

prokrastinaciji
prokrastinacij
DAJALNIK: prokrastinacijama
TOŽILNIK: prokrastinaciji
MESTNIK: pri prokrastinacijah
ORODNIK: s prokrastinacijama
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

prokrastinacije
prokrastinacij
DAJALNIK: prokrastinacijam
TOŽILNIK: prokrastinacije
MESTNIK: pri prokrastinacijah
ORODNIK: s prokrastinacijami
RODILNIK:

prevzgojítelj
[pre zgojítel] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

prevzgojitelj
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DELEŽNIK NA -L:

1. iz psihologije psihološka motnja, ki se kaže v
odlaganju dela, naloge z določenim rokom, ob
porabljanju časa za manj pomembne dejavnosti;
prokrastiniranje
‣ Treba je paziti, da samokritičnost ne postane
velika, saj lahko privede do prokrastinacije oz.
resne izgube osebne produktivnosti.
‣ Posebej zanimiva je povezava prokrastinacije s
posameznimi dimenzijami perfekcionizma.
1a) tako odlaganje dela, naloge z določenim rokom
sploh; prokrastiniranje
‣ Prokrastinacija je delanje vsega, razen tistega, kar
bi moral. Odlašanje je pač odlašanje.

prokrastiniral prokrastinirala
prokrastiniralo
iz psihologije odlagati delo, nalogo z določenim rokom

ob porabljanju časa za manj pomembne dejavnosti
‣ Za posameznike, ki prokrastinirajo, je značilen
hiter upad pozornosti, saj svojo pozornost pogosto
usmerjajo na druge (zanimivejše) aktivnosti.
‣ Zaradi osnovne nezainteresiranosti posameznik
čez nekaj časa začne prokrastinirati na različnih
življenjskih področjih.
‣ Prokrastiniram – odlašam z nujnimi stvarmi in se
raje posvetim manj urgentnim oz. prijetnejšim
nalogam.

prokrastiníranje
[prokrastiníranje] samostalnik srednjega spola (ȋ)

prótikoróna
[prótikoróna] pridevnik ( - )

OBLIKE
ednina

OBLIKE

moški spol

IMENOVALNIK:

prokrastiniranje
RODILNIK: prokrastiniranja
DAJALNIK: prokrastiniranju
TOŽILNIK: prokrastiniranje
MESTNIK: pri prokrastiniranju
ORODNIK: s prokrastiniranjem

ednina
IMENOVALNIK:

protikorona
RODILNIK: protikorona
DAJALNIK: protikorona
TOŽILNIK: protikorona
TOŽILNIK (živostno): protikorona
MESTNIK: pri protikorona
ORODNIK: s protikorona

1. iz psihologije psihološka motnja, ki se kaže v
odlaganju dela, naloge z določenim rokom, ob
porabljanju časa za manj pomembne dejavnosti;
prokrastinacija
‣ Pomembno je nadomeščanje perfekcionističnih
misli z mnogo bolj realnimi in konstruktivnimi. Na
tak način bo posameznik preprečil pojav
anksioznosti ali depresivnosti in sočasnega
prokrastiniranja na različnih področjih življenja.
1a) tako odlaganje dela, naloge z določenim rokom
sploh; prokrastinacija
‣ Naj te prokrastiniranje ne preseneti v smislu, da
se zalotiš, da počneš nekaj popolnoma drugega od
tega, kar bi moral.

dvojina
IMENOVALNIK:

protikorona
protikorona
DAJALNIK: protikorona
TOŽILNIK: protikorona
MESTNIK: pri protikorona
ORODNIK: s protikorona
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

protikorona
RODILNIK: protikorona
DAJALNIK: protikorona
TOŽILNIK: protikorona
MESTNIK: pri protikorona
ORODNIK: s protikorona

prokrastinírati
[prokrastinírati] nedovršni glagol (ȋ)

ženski spol
ednina

OBLIKE
ednina
PRVA: prokrastiniram
DRUGA: prokrastiniraš
TRETJA: prokrastinira
dvojina
PRVA: prokrastinirava
DRUGA: prokrastinirata
TRETJA: prokrastinirata
množina
PRVA: prokrastiniramo
DRUGA: prokrastinirate
TRETJA: prokrastinirajo

IMENOVALNIK:

protikorona
protikorona
DAJALNIK: protikorona
TOŽILNIK: protikorona
MESTNIK: pri protikorona
ORODNIK: s protikorona
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

protikorona
protikorona
DAJALNIK: protikorona
TOŽILNIK: protikorona
MESTNIK: pri protikorona
ORODNIK: s protikorona
RODILNIK:
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množina

DAJALNIK:

protikoronskima
TOŽILNIK: protikoronska
MESTNIK: pri protikoronskih
ORODNIK: s protikoronskima

IMENOVALNIK:

protikorona
protikorona
DAJALNIK: protikorona
TOŽILNIK: protikorona
MESTNIK: pri protikorona
ORODNIK: s protikorona
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

protikoronski
protikoronskih
DAJALNIK: protikoronskim
TOŽILNIK: protikoronske
MESTNIK: pri protikoronskih
ORODNIK: s protikoronskimi
RODILNIK:

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

protikorona
protikorona
DAJALNIK: protikorona
TOŽILNIK: protikorona
MESTNIK: pri protikorona
ORODNIK: s protikorona
RODILNIK:

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

protikoronska
RODILNIK: protikoronske
DAJALNIK: protikoronski
TOŽILNIK: protikoronsko
MESTNIK: pri protikoronski
ORODNIK: s protikoronsko

dvojina
IMENOVALNIK:

protikorona
RODILNIK: protikorona
DAJALNIK: protikorona
TOŽILNIK: protikorona
MESTNIK: pri protikorona
ORODNIK: s protikorona

dvojina
IMENOVALNIK:

protikoronski
protikoronskih
DAJALNIK: protikoronskima
TOŽILNIK: protikoronski
MESTNIK: pri protikoronskih
ORODNIK: s protikoronskima
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

protikorona
protikorona
DAJALNIK: protikorona
TOŽILNIK: protikorona
MESTNIK: pri protikorona
ORODNIK: s protikorona
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

protikoronske
protikoronskih
DAJALNIK: protikoronskim
TOŽILNIK: protikoronske
MESTNIK: pri protikoronskih
ORODNIK: s protikoronskimi
RODILNIK:

pogovorno

ki deluje, je usmerjen proti gospodarskim,
družbenim, zdravstvenim posledicam epidemije
bolezni, ki jo povzroča koronavirus SARS-CoV-2;
antikorona, antikoronski, protikoronski
‣ Vlada bo pripravila protikorona zakon.
‣ Predsednik vlade je skupaj z ministri predstavil
protikorona paket za pomoč prebivalstvu in
gospodarstvu.
‣ Del protikorona ukrepov je tudi ukrep za
ohranitev delovanja podjetij.

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

protikoronsko
protikoronskega
DAJALNIK: protikoronskemu
TOŽILNIK: protikoronsko
MESTNIK: pri protikoronskem
ORODNIK: s protikoronskim
RODILNIK:

dvojina

prótikorónski
[prótikorónski] pridevnik ( - )

IMENOVALNIK:

protikoronski
protikoronskih
DAJALNIK: protikoronskima
TOŽILNIK: protikoronski
MESTNIK: pri protikoronskih
ORODNIK: s protikoronskima
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

protikoronski
protikoronskega
DAJALNIK: protikoronskemu
TOŽILNIK: protikoronski
TOŽILNIK (živostno): protikoronskega
MESTNIK: pri protikoronskem
ORODNIK: s protikoronskim
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

protikoronska
protikoronskih
DAJALNIK: protikoronskim
TOŽILNIK: protikoronska
MESTNIK: pri protikoronskih
ORODNIK: s protikoronskimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

protikoronska
protikoronskih
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MESTNIK:

pri protitelesnih
ORODNIK: s protitelesnimi

ki deluje, je usmerjen proti gospodarskim,
družbenim, zdravstvenim posledicam epidemije
bolezni, ki jo povzroča koronavirus SARS-CoV-2;
antikoronski
‣ Nemčija je povečala protikoronski paket pomoči
gospodarstvu na približno 10 % BDP.
‣ Na vladi je oblikovana posebna strokovna skupina
za pomoč ministrstvom pri oblikovanju obsežnega
zakonskega protikoronskega paketa.

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

protitelesno
protitelesnega
DAJALNIK: protitelesnemu
TOŽILNIK: protitelesno
MESTNIK: pri protitelesnem
ORODNIK: s protitelesnim
RODILNIK:

dvojina

prótitelésni
[prótitelésni] pridevnik ( - )

IMENOVALNIK:

protitelesni
protitelesnih
DAJALNIK: protitelesnima
TOŽILNIK: protitelesni
MESTNIK: pri protitelesnih
ORODNIK: s protitelesnima
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

protitelesni
protitelesnega
DAJALNIK: protitelesnemu
TOŽILNIK: protitelesni
TOŽILNIK (živostno): protitelesnega
MESTNIK: pri protitelesnem
ORODNIK: s protitelesnim
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

protitelesna
protitelesnih
DAJALNIK: protitelesnim
TOŽILNIK: protitelesna
MESTNIK: pri protitelesnih
ORODNIK: s protitelesnimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

protitelesna
protitelesnih
DAJALNIK: protitelesnima
TOŽILNIK: protitelesna
MESTNIK: pri protitelesnih
ORODNIK: s protitelesnima
RODILNIK:

iz medicine

ki je v zvezi s protitelesi, beljakovinami v
krvi, ki nastanejo zaradi delovanja antigena
‣ V laboratoriju merijo tvorbo protitelesnih molekul
proti številnim virusnim povzročiteljem bolezni.
‣ Cepiva specifično spodbujajo prepoznavno
funkcijo protitelesnega imunskega odziva.
‣ V leto dni trajajoči raziskavi so odkrili 23 novih
infekcij, ki so jih standardni protitelesni testi
spregledali.

množina
IMENOVALNIK:

protitelesni
protitelesnih
DAJALNIK: protitelesnim
TOŽILNIK: protitelesne
MESTNIK: pri protitelesnih
ORODNIK: s protitelesnimi
RODILNIK:

psíhič
[psíhič] samostalnik moškega spola (ȋ)

ženski spol

OBLIKE
ednina

ednina
IMENOVALNIK:

protitelesna
protitelesne
DAJALNIK: protitelesni
TOŽILNIK: protitelesno
MESTNIK: pri protitelesni
ORODNIK: s protitelesno

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

psihič
psihiča
DAJALNIK: psihiču
TOŽILNIK: psihiča
MESTNIK: pri psihiču
ORODNIK: s psihičem
RODILNIK:

dvojina

dvojina

IMENOVALNIK:

protitelesni
RODILNIK: protitelesnih
DAJALNIK: protitelesnima
TOŽILNIK: protitelesni
MESTNIK: pri protitelesnih
ORODNIK: s protitelesnima

IMENOVALNIK:

psihiča
psihičev
DAJALNIK: psihičema
TOŽILNIK: psihiča
MESTNIK: pri psihičih
ORODNIK: s psihičema
RODILNIK:

množina

množina

IMENOVALNIK:

protitelesne
protitelesnih
DAJALNIK: protitelesnim
TOŽILNIK: protitelesne

IMENOVALNIK:

RODILNIK:

psihiči
psihičev
DAJALNIK: psihičem
RODILNIK:
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TOŽILNIK:

psihiče
MESTNIK: pri psihičih
ORODNIK: s psihiči

1. pogovorno povzročati komu duševno neugodje,
nemir z vztrajnim nadlegovanjem s svojimi
zahtevami, pričakovanji, stališči
‣ Sestri sta me resnično psihirali iz dneva v dan, da
sem jima rekla, naj mi ne hodita več v sobo.
‣ Jezno zatuli nanjo, naj ne psihira več, in prekine
pogovor.
1a) v obliki psihirati se, pogovorno s takim ali podobnim
ravnanjem povzročati duševno neugodje, nemir
sebi
‣ Nočem se vsak dan vagati in psihirati zaradi tega.
‣ Marsikaj je v življenju nepredvidljivega, in zakaj
bi se psihirala z negativo?
1b) pogovorno povzročati duševno neugodje, nemir
sploh
‣ V kolibah ravno ne bi bila, ker me razne žuželke
psihirajo, poleg tega so znanca poleti neki ščurki
pogrizli.
‣ Sploh ne morem povedati, koliko smo dolžni. In
vse to psihira mamo in očeta, čedalje bolj se
kregata.

pogovorno, ekspresivno

duševno neuravnovešen,
navadno agresiven človek; psihopat
‣ Rekla sem mu, da je psihič, pa se je še kar naprej
režal na vsa usta.
‣ Čeprav se jih na začetku boji, ker da so psihiči in
nevarni, postanejo njeni prijatelji.
‣ Stepla sva se z nekimi psihiči, da sem si zvil roko.
psihíranje
[psihíranje] samostalnik srednjega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

psihiranje
psihiranja
DAJALNIK: psihiranju
TOŽILNIK: psihiranje
MESTNIK: pri psihiranju
ORODNIK: s psihiranjem
RODILNIK:

1. pogovorno povzročanje duševnega neugodja,
nemira z vztrajnim nadlegovanjem s svojimi
zahtevami, pričakovanji, stališči
‣ Na živce mi gre konstantno ideološko psihiranje.
‣ Ni nekih psihičnih pritiskov, saj ne verjamem v
psihiranje igralcev.
‣ Psihiranje s šolo, nekakšna samoumevnost vseh
staršev: v šoli dobivaj petice in bodi priden, pa bo
vse v redu.
1a) pogovorno povzročanje duševnega neugodja,
nemira sploh
‣ Na splošno film temelji na psihiranju občinstva z
zvočnimi in svetlobnimi efekti.
‣ Navezan bi se počutil mičkeno bolje, a tudi tako ni
bilo hudega psihiranja.

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

ramen
ramena
DAJALNIK: ramenu
TOŽILNIK: ramen
MESTNIK: pri ramenu
ORODNIK: z ramenom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

ramena
ramenov
DAJALNIK: ramenoma
TOŽILNIK: ramena
MESTNIK: pri ramenih
ORODNIK: z ramenoma
RODILNIK:

psihírati
[psihírati] nedovršni glagol (ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: psihiram
DRUGA: psihiraš
TRETJA: psihira
dvojina
PRVA: psihirava
DRUGA: psihirata
TRETJA: psihirata
množina
PRVA: psihiramo
DRUGA: psihirate
TRETJA: psihirajo
DELEŽNIK NA -L: psihiral

množina
IMENOVALNIK:

rameni
RODILNIK: ramenov
DAJALNIK: ramenom
TOŽILNIK: ramene
MESTNIK: pri ramenih
ORODNIK: z rameni
1. gosta juha iz različnih vrst mesa, zelenjave, alg in
z dolgimi tankimi rezanci, po izvoru iz Japonske
‣ Celotna jed je narejena v manj kot 30 minutah,
sam ramen pa je skuhan v samo 10 minutah.
‣ Širom države ponujajo različne tradicionalne
lokalne ramene.

psihirala psihiralo
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MESTNIK:

‣ Dobili bodo potrdilo, ki ga lahko pokažejo ob
naročilu skodelice ramena.
1a) kot pridevnik ki je v zvezi s tako juho
‣ ramen rezanci
‣ Sok iz mesa pronica v rezance, da ti po okusu
spominjajo na priljubljene japonske ramen juhe.

pri ratatouillih
ORODNIK: z ratatouilli
jed iz dušenih jajčevcev, bučk, paprike, paradižnika
z dodatkom čebule in česna, po izvoru iz južne
Francije
‣ Ratatuj dušimo še približno 10 minut. Zdušenega
posolimo in potresemo z drobno sesekljano meto.
‣ Po vrtovih v tem času zorijo ravno pravšnje
vrtnine, da lahko iz njih pripravimo jed, kot je
ratatuj.
‣ Ko večino paradižnikove omake izhlapi in se
zelenjava lepo skuha, je ratatouille končan.

ratatúj, ratatouille
[ratatúj] samostalnik moškega spola (ȗ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

ratatuj
ratatuja
DAJALNIK: ratatuju
TOŽILNIK: ratatuj
MESTNIK: pri ratatuju
ORODNIK: z ratatujem
RODILNIK:

raznòs
[raznòs] samostalnik moškega spola (ȍ)
OBLIKE
ednina

dvojina
IMENOVALNIK:

ratatuja
RODILNIK: ratatujev
DAJALNIK: ratatujema
TOŽILNIK: ratatuja
MESTNIK: pri ratatujih
ORODNIK: z ratatujema

IMENOVALNIK:

raznos
raznosa
DAJALNIK: raznosu
TOŽILNIK: raznos
MESTNIK: pri raznosu
ORODNIK: z raznosom
RODILNIK:

množina

dvojina

IMENOVALNIK:

ratatuji
RODILNIK: ratatujev
DAJALNIK: ratatujem
TOŽILNIK: ratatuje
MESTNIK: pri ratatujih
ORODNIK: z ratatuji

IMENOVALNIK:

raznosa
RODILNIK: raznosov
DAJALNIK: raznosoma
TOŽILNIK: raznosa
MESTNIK: pri raznosih
ORODNIK: z raznosoma

ednina

množina

IMENOVALNIK:

ratatouille
RODILNIK: ratatouilla
DAJALNIK: ratatouillu
TOŽILNIK: ratatouille
MESTNIK: pri ratatouillu
ORODNIK: z ratatouillom
ORODNIK: z ratatouillem

IMENOVALNIK:

raznosi
raznosov
DAJALNIK: raznosom
TOŽILNIK: raznose
MESTNIK: pri raznosih
ORODNIK: z raznosi
RODILNIK:

dvojina

1. postopek, proces, pri katerem se kaj spravi,
razdeli na več različnih mest
‣ Za raznos semen poskrbijo ptiči.
‣ Da smo zagotovili pravočasen raznos pošte in
pošiljk na tem območju, smo aktivirali dodaten
avto.
‣ Stroški distribucije, prevoza in raznosa so nas
prisilili, da moramo nekoliko podražiti naročnino.
1a) proces, pri katerem kaj nezaželenega,
neugodnega pride s prvotnega na več različnih
mest
‣ Odstranjene okužene poganjke je treba sežgati ali
zakopati, da preprečimo raznos bakterije.
‣ Da so potovanja povzročila izredno hitro širjenje
in raznos virusa po celem svetu, smo doumeli zelo
hitro.

IMENOVALNIK:

ratatouilla
RODILNIK: ratatouillov
RODILNIK: ratatouillev
DAJALNIK: ratatouilloma
DAJALNIK: ratatouillema
TOŽILNIK: ratatouilla
MESTNIK: pri ratatouillih
ORODNIK: z ratatouilloma
ORODNIK: z ratatouillema
množina
IMENOVALNIK:

ratatouilli
ratatouillov
RODILNIK: ratatouillev
DAJALNIK: ratatouillom
DAJALNIK: ratatouillem
TOŽILNIK: ratatouille
RODILNIK:
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DAJALNIK:

‣ Možnost plazu na odlagališču rudarske jalovine in
raznos materiala s strupenimi delci po dolini nas
lahko skrbi.
2. iz gradbeništva razporeditev delovanja obtežbe, ki
deluje na konstrukcijo, za zmanjšanje obremenitve
konstrukcije ali konstrukcijskega elementa
‣ Ob zagotavljanju prečnega raznosa obtežbe se
lastna teža premičnih predelnih sten lahko upošteva
kot enakomerna ploskovna obtežba.

risoromanoma
TOŽILNIK: risoromana
MESTNIK: pri risoromanih
ORODNIK: z risoromanoma
množina
IMENOVALNIK:

risoromani
risoromanov
DAJALNIK: risoromanom
TOŽILNIK: risoromane
MESTNIK: pri risoromanih
ORODNIK: z risoromani
RODILNIK:

rímoklepáč
[rímoklepáč] samostalnik moškega spola (ȋ-á)

roman z zgodbo, prikazano z zaporedjem slik in z
besedilom navadno v oblačkih
‣ Pod okriljem založbe je izšel risoroman o
stvarjenju sveta.
‣ Poudarek bo na vizualnih elementih risoromana,
na rabi literarne podlage, na umeščanju besedila v
risbo.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

rimoklepač
rimoklepača
DAJALNIK: rimoklepaču
TOŽILNIK: rimoklepača
MESTNIK: pri rimoklepaču
ORODNIK: z rimoklepačem
RODILNIK:

sámoizolácijaSSKJ2
[sámoizolácija] samostalnik ženskega spola (ȃ-á)

dvojina
IMENOVALNIK:

rimoklepača
rimoklepačev
DAJALNIK: rimoklepačema
TOŽILNIK: rimoklepača
MESTNIK: pri rimoklepačih
ORODNIK: z rimoklepačema

OBLIKE
ednina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

samoizolacija
samoizolacije
DAJALNIK: samoizolaciji
TOŽILNIK: samoizolacijo
MESTNIK: pri samoizolaciji
ORODNIK: s samoizolacijo
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

rimoklepači
RODILNIK: rimoklepačev
DAJALNIK: rimoklepačem
TOŽILNIK: rimoklepače
MESTNIK: pri rimoklepačih
ORODNIK: z rimoklepači

dvojina
IMENOVALNIK:

samoizolaciji
samoizolacij
DAJALNIK: samoizolacijama
TOŽILNIK: samoizolaciji
MESTNIK: pri samoizolacijah
ORODNIK: s samoizolacijama
RODILNIK:

ekspresivno

raper
‣ Besedilno se rimoklepač ukvarja s problematiko
mladega prebivalca tipičnega ljubljanskega
blokovskega naselja.
‣ V koliko raperskih skladbah ste že slišali, da so
rimoklepači obrnili svoje rime in v njih očrnili
matično založbo?

množina
IMENOVALNIK:

samoizolacije
RODILNIK: samoizolacij
DAJALNIK: samoizolacijam
TOŽILNIK: samoizolacije
MESTNIK: pri samoizolacijah
ORODNIK: s samoizolacijami

rísoromán
[rísoromán] samostalnik moškega spola (ȋ-ȃ)

1. karantena ob zelo verjetni okuženosti, ki jo
posameznik preživlja doma po odredbi ali se zanjo
odloči sam zaradi odgovornosti do drugih;
samokarantena, samoosamitev
‣ V času samoizolacije se moramo ločiti tudi od
drugih ljudi doma in bivati v ločenem prostoru,
uporabljamo pa tudi ločene sanitarije, brisače in
higienske pripomočke.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

risoroman
risoromana
DAJALNIK: risoromanu
TOŽILNIK: risoroman
MESTNIK: pri risoromanu
ORODNIK: z risoromanom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:

risoromana
risoromanov
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množina

‣ Strokovnjaki priporočajo samoizolacijo za tiste, ki
kažejo simptome bolezni, vključno z vročino, suhim
kašljem in utrujenostjo.
1a) izolacija, omejitev nenujnih fizičnih stikov z
drugimi z namenom preprečevanja širjenja okužbe,
navadno po lastni odločitvi; samokarantena,
samoosama, samoosamitev
‣ Samoizolacija v času koronavirusa je življenje
prestavila v domače okolje, odnose pa omejila na
najožje družinske člane.
‣ Tribune samevajo, nogometni klubi pa zaradi
samoizolacij igralcev prekinjajo tudi s treningi.

IMENOVALNIK:

samoizolirane
samoizoliranih
DAJALNIK: samoizoliranim
TOŽILNIK: samoizolirane
MESTNIK: pri samoizoliranih
ORODNIK: s samoizoliranimi
RODILNIK:

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

samoizolirano
samoizoliranega
DAJALNIK: samoizoliranemu
TOŽILNIK: samoizolirano
MESTNIK: pri samoizoliranem
ORODNIK: s samoizoliranim
RODILNIK:

sámoizolíran
[sámoizolíran] pridevnik (ȃ-ȋ)

dvojina

OBLIKE

IMENOVALNIK:

samoizolirani
RODILNIK: samoizoliranih
DAJALNIK: samoizoliranima
TOŽILNIK: samoizolirani
MESTNIK: pri samoizoliranih
ORODNIK: s samoizoliranima

moški spol
ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

samoizoliran
samoizolirani
RODILNIK: samoizoliranega
DAJALNIK: samoizoliranemu
TOŽILNIK (nedoločno): samoizoliran
TOŽILNIK (določno): samoizolirani
TOŽILNIK (živostno): samoizoliranega
MESTNIK: pri samoizoliranem
ORODNIK: s samoizoliranim
IMENOVALNIK (določno):

množina
IMENOVALNIK:

samoizolirana
samoizoliranih
DAJALNIK: samoizoliranim
TOŽILNIK: samoizolirana
MESTNIK: pri samoizoliranih
ORODNIK: s samoizoliranimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

samoizolirana
RODILNIK: samoizoliranih
DAJALNIK: samoizoliranima
TOŽILNIK: samoizolirana
MESTNIK: pri samoizoliranih
ORODNIK: s samoizoliranima

1. ki je izoliran, ločen od drugih, zaprt pred drugimi,
navadno po lastni želji
‣ Čeprav mediji pišejo o katastrofalnih življenjskih
razmerah v tej samoizolirani državi, to še ne
pomeni, da nima avtomobilske industrije.
‣ S pomočjo prijateljskih odnosov se pari, pogosto
socialno samoizolirani, vrnejo v svojo socialno
mrežo.
2. ki je ob zelo verjetni okuženosti v karanteni, ki jo
preživlja doma po odredbi ali se zanjo odloči sam
zaradi odgovornosti do drugih
‣ Že dobrih deset dni je samoizoliran.
‣ Če imaš srečo, virus preboliš oziroma ga preboli
celotna samoizolirana družina.
2a) ki je izoliran, omejuje nenujne fizične stike z
drugimi z namenom preprečevanja širjenja okužbe,
navadno po lastni odločitvi
‣ V naši krajevni skupnosti krajani večinoma
stanujemo v svojih hišah in tako smo že
samoizolirani.
2b) kot samostalnik kdor je izoliran, omejuje nenujne
fizične stike z drugimi z namenom preprečevanja
širjenja okužbe, navadno po lastni odločitvi

množina
IMENOVALNIK:

samoizolirani
samoizoliranih
DAJALNIK: samoizoliranim
TOŽILNIK: samoizolirane
MESTNIK: pri samoizoliranih
ORODNIK: s samoizoliranimi
RODILNIK:

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

samoizolirana
samoizolirane
DAJALNIK: samoizolirani
TOŽILNIK: samoizolirano
MESTNIK: pri samoizolirani
ORODNIK: s samoizolirano
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

samoizolirani
RODILNIK: samoizoliranih
DAJALNIK: samoizoliranima
TOŽILNIK: samoizolirani
MESTNIK: pri samoizoliranih
ORODNIK: s samoizoliranima
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‣ Starejši in samoizolirani, ki ob sebi nimajo
bližnjih sorodnikov, ki bi jim pomagali, se bodo
zagotovo po pomoč obrnili na najbližje sosede.

2. ob zelo verjetni okuženosti ostati v karanteni, ki
jo posameznik preživlja doma po odredbi ali se
zanjo odloči sam zaradi odgovornosti do drugih;
samoosamiti se
‣ Nogometaš se je samoizoliral, potem ko je
izvedel, da je njegov soigralec pozitiven na
koronavirus.
‣ Ponovno opozarjamo, da naj vsak, ki se je v
zadnjih 14 dneh vrnil z ogroženih območij ali je
potoval preko njih, ostane doma in se samoizolira.
2a) izolirati se, omejiti nenujne fizične stike z
drugimi z namenom preprečevanja širjenja okužbe,
navadno po lastni odločitvi; samoosamiti se
‣ Vse občanke in občane pozivajo, da naj sledijo
predpisom in navodilom uradnih institucij, naj
delujejo samozaščitno in se samoizolirajo.

sámoizolíranost
[sámoizolíranost] samostalnik ženskega spola (ȃ-ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

samoizoliranost
samoizoliranosti
DAJALNIK: samoizoliranosti
TOŽILNIK: samoizoliranost
MESTNIK: pri samoizoliranosti
ORODNIK: s samoizoliranostjo
RODILNIK:

1. stanje izoliranosti, ločenosti od drugih, zaprtosti
pred drugimi, navadno po lastni želji
‣ Država je imela najslabše izhodišče, kar je
posledica samoizoliranosti in zaprtosti nacionalnega
gospodarstva.
‣ V primerjavi s prejšnjim albumom se težavnih
tem, kot so samoizoliranost, konci razmerij in
staranje, loteva na pozitivnejši način.
2. stanje, ko se kdo izolira, omejuje nenujne fizične
stike z drugimi z namenom preprečevanja širjenja
okužbe, navadno po lastni odločitvi
‣ Samoizoliranost je pomemben ukrep za
preprečevanje širjenja virusa.

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

samokarantena
samokarantene
DAJALNIK: samokaranteni
TOŽILNIK: samokaranteno
MESTNIK: pri samokaranteni
ORODNIK: s samokaranteno
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

samokaranteni
RODILNIK: samokaranten
DAJALNIK: samokarantenama
TOŽILNIK: samokaranteni
MESTNIK: pri samokarantenah
ORODNIK: s samokarantenama

sámoizolírati se
[sámoizolírati se] dovršni in nedovršni glagol (ȃ-ȋ)
OBLIKE
ednina
PRVA: samoizoliram se
DRUGA: samoizoliraš se
TRETJA: samoizolira se
dvojina
PRVA: samoizolirava se
DRUGA: samoizolirata se
TRETJA: samoizolirata se
množina
PRVA: samoizoliramo se
DRUGA: samoizolirate se
TRETJA: samoizolirajo se
DELEŽNIK NA -L: samoizoliral

množina
IMENOVALNIK:

samokarantene
samokaranten
DAJALNIK: samokarantenam
TOŽILNIK: samokarantene
MESTNIK: pri samokarantenah
ORODNIK: s samokarantenami
RODILNIK:

1. karantena ob zelo verjetni okuženosti, ki jo
posameznik preživlja doma po odredbi ali se zanjo
odloči sam zaradi odgovornosti do drugih;
samoizolacija, samoosamitev
‣ V primeru, da ste okuženi v izolaciji ali
samokaranteni in potrebujete pomoč dostave nujnih
potrebščin za preživetje, se lahko obrnete na civilno
zaščito.
‣ Nemudoma je ostala doma v štirinajstdnevni
samokaranteni.
1a) izolacija, omejitev nenujnih fizičnih stikov z
drugimi z namenom preprečevanja širjenja okužbe,

se, samoizolirala se,

samoizoliralo se
1. izolirati, ločiti se od drugih, zapreti se pred
drugimi, navadno po lastni želji; samoosamiti se
‣ Z radikalnimi stališči se utegne samoizolirati, v
svoj tabor lahko pritegne še kako vročo glavo.
‣ Tako predsednik evropske komisije kot drugi
voditelji članic povezave so državo opozorili, da se
je samoizolirala in da s svojim ravnanjem lahko
sproži krizo EU.
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IMENOVALNIK:

samoosamitev
RODILNIK: samoosamitve
DAJALNIK: samoosamitvi
TOŽILNIK: samoosamitev
MESTNIK: pri samoosamitvi
ORODNIK: s samoosamitvjo

navadno po lastni odločitvi; samoizolacija,
samoosama, samoosamitev
‣ Upam, da ste zdravi in da čas v samokaranteni
preživljate v družbi dobrih knjig.
‣ Ta trenutek je edina rešitev samokarantena, da vsi
čim bolj zmanjšamo medsebojne stike, ker ne
vemo, kdo od nas že (več dni) prenaša virus.

1. osamitev, ločenost od drugih, zapiranje pred
drugimi, navadno po lastni želji; samoosama
‣ Po dolgih stoletjih samoosamitve je bil prvi ruski
car, ki je spoznal, da bo njegova država lahko
ohranila svoj pomen le, če se bo razvila in
posodobila.
‣ Šele zdaj spet prihaja iz politične samoosamitve
kot nestrankarski politik, ki bi bil najprimernejši za
postavljanje mostov sodelovanja med demokrati in
socialisti.
2. karantena ob zelo verjetni okuženosti, ki jo
posameznik preživlja doma po odredbi ali se zanjo
odloči sam zaradi odgovornosti do drugih;
samoizolacija, samokarantena
‣ Predstavniki Civilne zaščite opozarjajo, naj se vsi,
ki so napoteni v samoosamitev, strogo držijo
navodil epidemiološke službe in naj ne zapuščajo
hiše ali stanovanja.
‣ Zdravstveni dom je zaradi suma na covid19 samoosamitev odredil 275 osebam, na pregled v
bolnišnico so napotili 18 ljudi.
2a) osamitev, omejitev nenujnih fizičnih stikov z
drugimi z namenom preprečevanja širjenja okužbe,
navadno po lastni odločitvi; samoizolacija,
samokarantena, samoosama
‣ Strokovnjaki in oblasti priporočajo samoosamitev,
kolikor je le mogoče, se zadržujemo doma.
‣ Želimo vam, da bi čas, ko smo v samoosamitvi,
lepo preživljali v krogu družin.

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

samoosama
RODILNIK: samoosame
DAJALNIK: samoosami
TOŽILNIK: samoosamo
MESTNIK: pri samoosami
ORODNIK: s samoosamo
dvojina
IMENOVALNIK:

samoosami
samoosam
DAJALNIK: samoosamama
TOŽILNIK: samoosami
MESTNIK: pri samoosamah
ORODNIK: s samoosamama
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

samoosame
samoosam
DAJALNIK: samoosamam
TOŽILNIK: samoosame
MESTNIK: pri samoosamah
ORODNIK: s samoosamami
RODILNIK:

1. osamitev, ločenost od drugih, zapiranje pred
drugimi, navadno po lastni želji; samoosamitev
‣ Hotel je obnoviti ugled svoje države na tujem,
potem ko je skoraj dvajset let živela v nekakšni
samoosami.
‣ Zaradi odklonilnega odnosa okolja živijo v neke
vrste duhovni ječi, v samoosami.
2. osamitev, omejitev nenujnih fizičnih stikov z
drugimi z namenom preprečevanja širjenja okužbe,
navadno po lastni odločitvi; samoizolacija,
samokarantena, samoosamitev
‣ Odločili smo se, da skladbo javnosti predstavimo
kar zdaj, saj nas lahko vse spodbudi, da v času
samoosame boljše počutje poiščemo v gibanju.
‣ V teh zaostrenih razmerah, ko je zaradi
samoosame strogo omejeno gibanje, mora vsakdo
po svojih močeh prispevati k samooskrbi.

sámoosámiti se
[sámoosámiti se], [sámoosamíti se] dovršni glagol (ȃā; ȃ-ī)
OBLIKE
ednina
PRVA: samoosamim se
DRUGA: samoosamiš se
TRETJA: samoosami se
dvojina
PRVA: samoosamiva se
DRUGA: samoosamita se
TRETJA: samoosamita se
množina
PRVA: samoosamimo se
DRUGA: samoosamite se
TRETJA: samoosamijo se
DELEŽNIK NA -L: samoosamil

sámoosamítev
[sámoosamítə ] samostalnik ženskega spola (ȃ-ȋ)
OBLIKE
ednina

samoosamilo se
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se, samoosamila se,

ORODNIK:

s sašimijem

dvojina

1. osamiti, ločiti se od drugih, zapreti se pred
drugimi, navadno po lastni želji; samoizolirati se
‣ Živeti s stigmo je pogosto težavno, zato se
stigmatizirane osebe včasih samoosamijo ali se
umaknejo.
‣ Začnejo se socialno umikati in izolirati od slišeče
družbe, se samoosamijo in začnejo izogibati
situacijam in stikom s slišečimi ljudmi.
2. ob zelo verjetni okuženosti ostati v karanteni, ki
jo posameznik preživlja doma po odredbi ali se
zanjo odloči sam zaradi odgovornosti do drugih;
samoizolirati se
‣ Sostanovalci okužene osebe naj se prav tako
samoosamijo.
‣ Po prihodu se namerava samoosamiti, čeprav ni
pojasnil, ali kaže kakšne znake okužbe.
2a) osamiti se, omejiti nenujne fizične stike z
drugimi z namenom preprečevanja širjenja okužbe,
navadno po lastni odločitvi; samoizolirati se
‣ Pozval je starejše, ki so bolj dovzetni za težje
oblike okužb, da se v prihodnjih štirih mesecih
samoosamijo.

IMENOVALNIK:

sašimija
sašimijev
DAJALNIK: sašimijema
TOŽILNIK: sašimija
MESTNIK: pri sašimijih
ORODNIK: s sašimijema
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

sašimiji
sašimijev
DAJALNIK: sašimijem
TOŽILNIK: sašimije
MESTNIK: pri sašimijih
ORODNIK: s sašimiji
RODILNIK:

jed iz rezin surove ribe ali mesa, navadno s sojino
omako, zelenjavo, po izvoru iz Japonske
‣ Fugu je draga sezonska specialiteta, ki se zlasti v
zimskem času uživa surova kot sašimi ali pa kuhana
v juhi.
‣ Modroplavuti tun je ena najbolj iskanih ribjih vrst,
saj je glavna sestavina sušija in sašimija.
‣ Za nekaj več izbora lahko ob sašimiju ponudite
tudi nabodala iz morskih ježkov.

SARS-CoV-2
[sárs-kô -dvá] samostalnik moškega spola (ȃ-ȏ-ȃ)

saturácijaSSKJ2
[saturácija] samostalnik ženskega spola (á)

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

SARS-CoV-2
RODILNIK: SARS-CoV-2
DAJALNIK: SARS-CoV-2
TOŽILNIK: SARS-CoV-2
MESTNIK: pri SARS-CoV-2
ORODNIK: s SARS-CoV-2

IMENOVALNIK:

saturacija
saturacije
DAJALNIK: saturaciji
TOŽILNIK: saturacijo
MESTNIK: pri saturaciji
ORODNIK: s saturacijo
RODILNIK:

iz medicine

zelo nalezljiv koronavirus, ki povzroča
bolezen, za katero je značilno vnetje zgornjih dihal,
v težji obliki pljuč; novi koronavirus
‣ dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2
‣ SARS-CoV-2 je genetsko tesno povezan z virusom
SARS, in čeprav podatke o novem koronavirusu še
vedno zbiramo, se med njima kažejo razlike.
‣ SARS-CoV-2 je virus iz družine koronavirusov, ki
povzroča bolezensko stanje s simptomi, podobnimi
sindromu akutne respiratorne stiske.

dvojina
IMENOVALNIK:

saturaciji
saturacij
DAJALNIK: saturacijama
TOŽILNIK: saturaciji
MESTNIK: pri saturacijah
ORODNIK: s saturacijama
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

saturacije
saturacij
DAJALNIK: saturacijam
TOŽILNIK: saturacije
MESTNIK: pri saturacijah
ORODNIK: s saturacijami
RODILNIK:

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

sašimi
sašimija
DAJALNIK: sašimiju
TOŽILNIK: sašimi
MESTNIK: pri sašimiju

iz medicine

nasičenost, zasičenost krvi ali druge
tekočine z določeno snovjo, zlasti kisikom
‣ Bolnik s saturacijo arterijske krvi s kisikom manj
kot 92 % mora inhalirati kisik, zato ga napotimo v
bolnišnico.

RODILNIK:
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ORODNIK:

‣ Izmerili so ji saturacijo 90 do 91 odstotkov, kar je
manj od normalne stopnje, ki za to starost znaša
98 ali 99 odstotkov.
‣ Dekompresijo moramo opraviti pretežno v
vodoravnem položaju. To je pomembno zaradi
enakomerne saturacije tkiv v telesu.

s satvičnimi

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

satvično
RODILNIK: satvičnega
DAJALNIK: satvičnemu
TOŽILNIK: satvično
MESTNIK: pri satvičnem
ORODNIK: s satvičnim

sátvičen
[sátvičən] pridevnik (ā)
OBLIKE

dvojina
IMENOVALNIK:

moški spol

satvični
RODILNIK: satvičnih
DAJALNIK: satvičnima
TOŽILNIK: satvični
MESTNIK: pri satvičnih
ORODNIK: s satvičnima

ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

satvičen
satvični
RODILNIK: satvičnega
DAJALNIK: satvičnemu
TOŽILNIK (nedoločno): satvičen
TOŽILNIK (določno): satvični
TOŽILNIK (živostno): satvičnega
MESTNIK: pri satvičnem
ORODNIK: s satvičnim
IMENOVALNIK (določno):

množina
IMENOVALNIK:

satvična
satvičnih
DAJALNIK: satvičnim
TOŽILNIK: satvična
MESTNIK: pri satvičnih
ORODNIK: s satvičnimi
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

satvična
RODILNIK: satvičnih
DAJALNIK: satvičnima
TOŽILNIK: satvična
MESTNIK: pri satvičnih
ORODNIK: s satvičnima

1. iz ajurvede ki deluje, učinkuje tako, da prispeva k
telesni in duševni moči, uravnovešenosti
‣ Po obroku satvičnih živil je um čuječen, kot je bil
pred obrokom.
‣ Satvična hrana ustvarja mentalni mir, je sveža,
sočna, lahka, hranljiva, sladka in okusna.
1a) iz ajurvede ki kaže, izraža telesno in duševno moč,
uravnovešenost
‣ Čas, v katerem živimo, je čas preobrazbe v bolj
satvično in uravnovešeno stanje, kjer ni več delitve
na moje in tvoje in ni več strahov.
‣ Satvični intelekt je tisti, ki radostno opravlja svoje
delo in ne misli na rezultate. Naj se stvari zgodijo
ali ne, satvični ljudje ne izgubijo svojega
entuziazma.

množina
IMENOVALNIK:

satvični
satvičnih
DAJALNIK: satvičnim
TOŽILNIK: satvične
MESTNIK: pri satvičnih
ORODNIK: s satvičnimi
RODILNIK:

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

satvična
RODILNIK: satvične
DAJALNIK: satvični
TOŽILNIK: satvično
MESTNIK: pri satvični
ORODNIK: s satvično

sfúzlan
[sfúzlan] pridevnik (ȗ)
OBLIKE

dvojina

moški spol

IMENOVALNIK:

satvični
RODILNIK: satvičnih
DAJALNIK: satvičnima
TOŽILNIK: satvični
MESTNIK: pri satvičnih
ORODNIK: s satvičnima

ednina
IMENOVALNIK (nedoločno):

sfuzlan
sfuzlani
RODILNIK: sfuzlanega
DAJALNIK: sfuzlanemu
TOŽILNIK (nedoločno): sfuzlan
TOŽILNIK (določno): sfuzlani
TOŽILNIK (živostno): sfuzlanega
MESTNIK: pri sfuzlanem
ORODNIK: s sfuzlanim
IMENOVALNIK (določno):

množina
IMENOVALNIK:

satvične
satvičnih
DAJALNIK: satvičnim
TOŽILNIK: satvične
MESTNIK: pri satvičnih
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

100

sfuzlana

RODILNIK:

sfuzlanih
DAJALNIK: sfuzlanima
TOŽILNIK: sfuzlana
MESTNIK: pri sfuzlanih
ORODNIK: s sfuzlanima

pogovorno, ekspresivno

ki izgubi zmožnost treznega,
razumnega razmišljanja
‣ Kako sem bil včasih sistematičen, zdaj sem pa ves
sfuzlan, tako se počutim, kot da nisem čisto pri
sebi.
‣ Vsekakor je svet sfuzlan, vsi so proti vojnam in
nasilju, hkrati veselo prodajajo orožje.
‣ Izberem si žrtev, kakšnega totalno sfuzlanega
igralca, ki stavi po cele pesti žetonov na treh mizah
naenkrat.

množina
IMENOVALNIK:

sfuzlani
RODILNIK: sfuzlanih
DAJALNIK: sfuzlanim
TOŽILNIK: sfuzlane
MESTNIK: pri sfuzlanih
ORODNIK: s sfuzlanimi
ženski spol

sfúzlati se
[sfúzlati se] dovršni glagol (ȗ)

ednina
IMENOVALNIK:

sfuzlana
sfuzlane
DAJALNIK: sfuzlani
TOŽILNIK: sfuzlano
MESTNIK: pri sfuzlani
ORODNIK: s sfuzlano

OBLIKE
ednina
PRVA: sfuzlam se
DRUGA: sfuzlaš se
TRETJA: sfuzla se
dvojina
PRVA: sfuzlava se
DRUGA: sfuzlata se
TRETJA: sfuzlata se
množina
PRVA: sfuzlamo se
DRUGA: sfuzlate se
TRETJA: sfuzlajo se
DELEŽNIK NA -L: sfuzlal

RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

sfuzlani
sfuzlanih
DAJALNIK: sfuzlanima
TOŽILNIK: sfuzlani
MESTNIK: pri sfuzlanih
ORODNIK: s sfuzlanima
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

sfuzlane
RODILNIK: sfuzlanih
DAJALNIK: sfuzlanim
TOŽILNIK: sfuzlane
MESTNIK: pri sfuzlanih
ORODNIK: s sfuzlanimi

se sfuzlala se sfuzlalo se

pogovorno, ekspresivno

izgubiti zmožnost treznega,
razumnega razmišljanja; odpuliti se, skegljati se
‣ Vojna je grda stvar, nič čudnega, da se po prihodu
domov nekaterim sfuzla.
‣ Joj, temu se je pa že čisto sfuzlalo, zdaj se že sam
s sabo pogovarja.
‣ Tudi oblast je neke vrste omama, ko pridejo gor,
ne vejo več, kaj delajo. Čisto se jim sfuzla.

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

sfuzlano
sfuzlanega
DAJALNIK: sfuzlanemu
TOŽILNIK: sfuzlano
MESTNIK: pri sfuzlanem
ORODNIK: s sfuzlanim
RODILNIK:

shêndlati
[shêndlati] dovršni glagol (ȇ)
OBLIKE
ednina
PRVA: shendlam
DRUGA: shendlaš
TRETJA: shendla
dvojina
PRVA: shendlava
DRUGA: shendlata
TRETJA: shendlata
množina
PRVA: shendlamo
DRUGA: shendlate
TRETJA: shendlajo
DELEŽNIK NA -L: shendlal

dvojina
IMENOVALNIK:

sfuzlani
sfuzlanih
DAJALNIK: sfuzlanima
TOŽILNIK: sfuzlani
MESTNIK: pri sfuzlanih
ORODNIK: s sfuzlanima
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

sfuzlana
RODILNIK: sfuzlanih
DAJALNIK: sfuzlanim
TOŽILNIK: sfuzlana
MESTNIK: pri sfuzlanih
ORODNIK: s sfuzlanimi
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shendlala shendlalo

1. pogovorno uspešno se spoprijeti s čim
‣ Dosti stvari prevzamemo nase, ker vemo, da bomo
že kako shendlali in preživeli.
‣ Jasno mi je, da nekateri težko shendlajo z
življenjem, ko pokaže zobe.
‣ Meni je super, da je dobil službo, jaz bom že
shendlala sama s ta malim.
1a) pogovorno uspeti, zmoči, prenesti sploh
‣ Boš shendlal tole prebrati?
‣ Gripa in apetit se ne marata. Shendlam samo
jabolčno čežano.
‣ Dobro, da sem včeraj spustila tole, ker dva večera
zapovrstjo ne bi shendlala.
2. pogovorno urediti, dati na razpolago, zagotoviti
‣ Bom rekel, da so sceno shendlali lepo in tako, kot
je treba.
‣ Sovražim konferenčne dvorane, kjer ne shendlajo
več kot 6 priklopov hkrati.
3. tudi v obliki shendlati se, pogovorno izpogajati,
zagotoviti si kaj
‣ A kdo ve, če je v Trbižu še tista mega tržnica z
najnovejšimi modeli usnjenih jaken? Poznam
osebo, ki bi vse to gladko shendlala.
‣ Za ceno se boste pa ja shendlali, saj se da.

‣ Prišla sta dva laboranta v skafandrih in merila
stopnjo radiacije.
‣ Vsakega bolnika s hemoragično mrzlico namestijo
v sobo s podtlakom, filtriranim zrakom in z njim
delajo izključno v skafandrih, dokler ne najdejo
vzroka obolenja.
skalomèt
[skalomèt] samostalnik moškega spola (ȅ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

skalomet
skalometa
DAJALNIK: skalometu
TOŽILNIK: skalomet
MESTNIK: pri skalometu
ORODNIK: s skalometom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

skalometa
skalometov
DAJALNIK: skalometoma
TOŽILNIK: skalometa
MESTNIK: pri skalometih
ORODNIK: s skalometoma
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

skalometi
RODILNIK: skalometov
DAJALNIK: skalometom
TOŽILNIK: skalomete
MESTNIK: pri skalometih
ORODNIK: s skalometi

skafánderSSKJ2
[skafándər] samostalnik moškega spola (á)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

skafander
RODILNIK: skafandra
DAJALNIK: skafandru
TOŽILNIK: skafander
MESTNIK: pri skafandru
ORODNIK: s skafandrom

umetna površina iz zloženih kamnov, skal, navadno
za zaščito, utrditev poti ali dostopa do česa
‣ Skalomet, ki varuje nekdanjo železniško progo,
bodo preuredili, da bo omogočal lažji dostop do
vode.
‣ Poglabljali bodo strugo, ki so jo zasule naplavine,
naslednja faza bo zavarovanje območja, zadnja pa
ureditev škarp in skalometov.
‣ Občinski svet je med drugim potrdil investicijski
program za ureditev skalometa ob obalni cesti v
dolžini dobrih 400 metrov.

dvojina
IMENOVALNIK:

skafandra
skafandrov
DAJALNIK: skafandroma
TOŽILNIK: skafandra
MESTNIK: pri skafandrih
ORODNIK: s skafandroma
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

skafandri
skafandrov
DAJALNIK: skafandrom
TOŽILNIK: skafandre
MESTNIK: pri skafandrih
ORODNIK: s skafandri

skegljáti se
[skegljáti se] dovršni glagol (á)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina
PRVA: skegljam se
DRUGA: skegljaš se
TRETJA: skeglja se
dvojina
PRVA: skegljava se
DRUGA: skegljata se
TRETJA: skegljata se
množina

ohlapno zaščitno oblačilo s čelado z očali, ki
popolnoma prekriva vse telo, da prepreči stik s
povzročiteljem okužbe, škodljivimi snovmi,
sevanjem
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PRVA:

MESTNIK:

skegljamo se
DRUGA: skegljate se
TRETJA: skegljajo se
DELEŽNIK NA -L: skegljal se skegljala se skegljalo se

pri sladnosti
ORODNIK: s sladnostjo
lastnost česa, da je nekoliko sladko
‣ Pinjole so prijetno hrustale pod zobmi in se lepo
ujele s sladnostjo in aromo kozic.
‣ Marinada iz paprike, čebule in kokakole je dala
rebrcem sladnost in pikantnost.
‣ Okus je lahek in blag. Sladnost in trave
prevladujejo, a zmoti rahla kislost, ki ni prijetna.

pogovorno, ekspresivno

izgubiti zmožnost treznega,
razumnega razmišljanja; odpuliti se, sfuzlati se
‣ Čisto se mu je skegljalo. Sploh ni vedel, o čem
govori.
‣ Skegljalo se mu je, ko je čez noč ostal brez službe
in stanovanja.
‣ V mestu se jim je skegljalo, ker niso dobili
evropskega košarkarskega prvenstva.

sledênjeSSKJ2
[sledênje] samostalnik srednjega spola (é)
OBLIKE
ednina

skênslati
[skênslati] dovršni glagol (ȇ)
OBLIKE
ednina
PRVA: skenslam
DRUGA: skenslaš
TRETJA: skensla
dvojina
PRVA: skenslava
DRUGA: skenslata
TRETJA: skenslata
množina
PRVA: skenslamo
DRUGA: skenslate
TRETJA: skenslajo
DELEŽNIK NA -L: skenslal

IMENOVALNIK:

sledenje
RODILNIK: sledenja
DAJALNIK: sledenju
TOŽILNIK: sledenje
MESTNIK: pri sledenju
ORODNIK: s sledenjem
omogočanje prejemanja objav, obvestil drugega
uporabnika, skupine ali podjetja na družbenih
omrežjih
‣ Sledenje tebi je ena boljših odločitev v življenju
tviteraša.
‣ Hvala za sledenje, bodite fajn.
‣ Stalno sledenje »prijateljevih« prečudovitih slik s
potovanj hitro ustvari občutek, da ima »prijatelj«
veliko boljše in zanimivejše življenje od tvojega.

skenslala skenslalo

1. pogovorno ukiniti, odpraviti, odpovedati
‣ Naročilo sem skenslal, ker so 3-krat spremenili
datum dobave.
‣ Mogoče bi lahko skenslala internet, telefon in
mobitel in prihranila 50 evrov mesečno.
‣ Kot urednik sem že kdaj kak komentar izjemoma
skenslal.
1a) pogovorno prekiniti stike, nehati se odzivati na
koga
‣ Prijatelj zame ni isto kot kolega, znanec. Zato
prijateljev ne skenslamo kar tako, vsaj jaz ne.
‣ Skenslala me je z obrazložitvijo, da nimam vse
počiščeno v glavi.
2. pogovorno odstraniti, uničiti
‣ Tegale psihota zgoraj skenslajo, pa bo mir.

sledítiSSKJ2
[sledíti] nedovršni glagol (ī)
OBLIKE
ednina
PRVA: sledim
DRUGA: slediš
TRETJA: sledi
dvojina
PRVA: slediva
DRUGA: sledita
TRETJA: sledita
množina
PRVA: sledimo
DRUGA: sledite
TRETJA: sledijo
DELEŽNIK NA -L: sledil

sládnostSSKJ2
[sládnost] samostalnik ženskega spola (á)

sledila sledilo

omogočati prejemanje objav, obvestil drugega
uporabnika, skupine ali podjetja na družbenih
omrežjih
‣ Sledim dvema tipoma tviterašev – ali zabavnim ali
kontroverznim, zato se s številom sledilcev ne bi
vedno hvalila.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

sladnost
sladnosti
DAJALNIK: sladnosti
TOŽILNIK: sladnost
RODILNIK:
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‣ Pred enim letom sem zavestno odsledil vse
politike, sledim le predsedniku države in vlade.
‣ Vse dobro želim in vesele prihajajoče praznike.
Vsem, ki mi sledite in ste brali preko celega leta
moje komentarje.

‣ Smrtnost ob obolenju je pri tej skupini dva do
trikrat večja kot v splošni populaciji, zvečana je tudi
soobolevnost.
‣ Specialist psihiater dodaja, da je tudi soobolevnost
z depresijo v kontekstu alkoholizma zelo pogosta.

snúbka
[snúpka] samostalnik ženskega spola (ú)

sòpomóč
[sòpomóč] samostalnik ženskega spola (ȍ- )

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

snubka
RODILNIK: snubke
DAJALNIK: snubki
TOŽILNIK: snubko
MESTNIK: pri snubki
ORODNIK: s snubko

sopomoč
RODILNIK: sopomoči
DAJALNIK: sopomoči
TOŽILNIK: sopomoč
MESTNIK: pri sopomoči
ORODNIK: s sopomočjo

dvojina
IMENOVALNIK:

snubki
snubk
DAJALNIK: snubkama
TOŽILNIK: snubki
MESTNIK: pri snubkah
ORODNIK: s snubkama

medsebojna, vzajemna pomoč
‣ Glede na želje starostnikov bomo skušali
organizirati skupine starejših za sopomoč.
‣ Učitelji morajo spodbujati pozitivne medvrstniške
odnose, vrstniško tutorstvo in druge oblike
sopomoči.
‣ Člani skupine so drug od drugega odvisni – lahko
se zanašajo na sopomoč članov skupine pri
opravljanju nalog in uresničevanju ciljev.

RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

snubke
snubk
DAJALNIK: snubkam
TOŽILNIK: snubke
MESTNIK: pri snubkah
ORODNIK: s snubkami
RODILNIK:

spárčkati
[spárčkati] dovršni glagol (ȃ)
OBLIKE
ednina
PRVA: sparčkam
DRUGA: sparčkaš
TRETJA: sparčka
dvojina
PRVA: sparčkava
DRUGA: sparčkata
TRETJA: sparčkata
množina
PRVA: sparčkamo
DRUGA: sparčkate
TRETJA: sparčkajo
DELEŽNIK NA -L: sparčkal

ekspresivno

ženska, ki si prizadeva pridobiti
ljubezensko naklonjenost koga, prepričati ga v
zvezo, poroko
‣ Poskušala ga je prepričati, da ostalih snubk ne
zanima on, temveč zgolj njegov denar.
‣ Ima postavnega brata, ki bi utegnil ukrasti kakšen
pogled in vzdih morebitnih snubk.
sòobolévnost
[sòobolé nost] samostalnik ženskega spola (ȍ- )
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

soobolevnost
soobolevnosti
DAJALNIK: soobolevnosti
TOŽILNIK: soobolevnost
MESTNIK: pri soobolevnosti
ORODNIK: s soobolevnostjo

sparčkala sparčkalo

1. ekspresivno združiti v par, ljubezensko zvezo,
navadno priložnosten; poparčkati
‣ Pevko in igralca bi mediji že nekaj časa radi
sparčkali.
‣ Organizatorji jih bodo poskušali sparčkati med
sabo, saj bodo kar dvanajst vikendov preživeli
skupaj.
‣ Svojo protagonistko je sparčkala z idealnim
moškim.

RODILNIK:

prisotnost več bolezni hkrati, pri čemer je navadno
vsaj ena kronična; komorbidnost
‣ Soobolevnost je glavna značilnost starejših
bolnikov.
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ORODNIK:

1a) v obliki sparčkati se, ekspresivno združiti se v par,

ljubezensko zvezo, navadno priložnosten;
poparčkati
‣ Zelo mladi smo še bili; ko si se z nekom sparčkal,
je bilo to za mesec ali dva.
‣ Na snemanju filma sta se sparčkala ameriški
igralec ter mlada angleška igralka in manekenka.
2. ekspresivno združiti v par z namenom izvedbe
določene naloge, opravljanja določene funkcije;
poparčkati
‣ Pred šestimi leti so povabili pesnico in mene, naju
sparčkali v prevajalski duo. Skupaj naj bi delala
deset dni.

s sploščevanjem

1. preoblikovanje česa tako, da postane plosko,
ploščato
‣ Kompresijska okvara hrbtenice sproži postopno
sploščevanje medvretenčnih ploščic, kar prej ali slej
povzroči bolečino.
‣ Cel zadnji del najdene glave je bil raven, a brez
znakov umetnega sploščevanja.
1a) tako preoblikovanje, ki zmanjša izstopanje iz
osnovne ploskve
‣ Pri modernističnem principu sploščevanja
površine avtor s posegi v ploskev tvori različne
oblike in s tem vsebine.
2. stabilno zniževanje dnevnega prirasta pri
določenem pojavu v daljšem časovnem obdobju
‣ Prišlo je do sploščevanja krivulje donosnosti, ki se
kaže v občutnem znižanju razlike med donosnostjo
2- in 10-letnih državnih obveznic.
‣ Po strategiji sploščevanja krivulje bi širjenje
bolezni upočasnili do te mere, da bi zmanjšali dotok
novih obolelih v bolnišnico.

spletinár
[spletinár] samostalnik moškega spola (ā)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

spletinar
RODILNIK: spletinarja
DAJALNIK: spletinarju
TOŽILNIK: spletinar
MESTNIK: pri spletinarju
ORODNIK: s spletinarjem

sploščítev
[sploščítə ] samostalnik ženskega spola (ȋ)

dvojina
IMENOVALNIK:

spletinarja
spletinarjev
DAJALNIK: spletinarjema
TOŽILNIK: spletinarja
MESTNIK: pri spletinarjih
ORODNIK: s spletinarjema

OBLIKE
ednina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

sploščitev
sploščitve
DAJALNIK: sploščitvi
TOŽILNIK: sploščitev
MESTNIK: pri sploščitvi
ORODNIK: s sploščitvijo
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

spletinarji
spletinarjev
DAJALNIK: spletinarjem
TOŽILNIK: spletinarje
MESTNIK: pri spletinarjih
ORODNIK: s spletinarji
RODILNIK:

1. preoblikovanje česa tako, da postane plosko,
ploščato
‣ S skalpelom so preoblikovali roženico, s čimer so
zaradi sploščitve očesa dosegli želeno zmanjšanje
lomne sposobnosti.
‣ Ko je vetra preveč in sploščitev jadra ter
popuščanje po drsniku ne pomagata več, jadru
površino pomanjšate.
1a) tako preoblikovanje, ki zmanjša izstopanje iz
osnovne ploskve
‣ Tehnika reliefa se približuje slikarski upodobitvi,
saj morajo biti sploščitve tridimenzionalne figure v
relief premišljene in preračunane, če se hoče doseči
pravilen prostorski vtis.
2. stabilno znižanje dnevnega prirasta pri
določenem pojavu v daljšem časovnem obdobju
‣ Drugi razlog za sploščitev trenda rasti zmogljivosti
elektrarn na obnovljive vire je manj novih vetrnic v
Evropski uniji in Indiji.

seminar, predstavitev, ki jo je mogoče neposredno,
v realnem času spremljati prek spleta; webinar
‣ Za vse, ki niso v živo sodelovali na spletinarju, je
podjetje objavilo njegov posnetek.
‣ Spletinar bo pokazal nekaj možnosti, kako se
zadeve lotiti in kakšni izzivi se ob tem odpirajo.
sploščevánje
[sploščevánje] samostalnik srednjega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

sploščevanje
RODILNIK: sploščevanja
DAJALNIK: sploščevanju
TOŽILNIK: sploščevanje
MESTNIK: pri sploščevanju
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MESTNIK:

‣ Za čim večjo sploščitev epidemične krivulje je
nujna prekinitev stikov s potencialnimi prenašalci
virusa.
3. ekspresivno prekomerna, nesorazmerna
poenostavitev, posplošitev česa
‣ Knjiga ponuja boljši vpogled v strahote in lepote
življenja ter omogoča, da se upiramo sploščitvi
človeka na pragmatično bitje.
‣ Ideološke sploščitve, v katerih človek ni osebnost,
ampak enodimenzionalni plakat, razkrivajo
nepripravljenost za soočenje z izzivi modernosti in
novimi načeli, ki jih prinaša.

pri standardizacijskih
ORODNIK: s standardizacijskima
množina
IMENOVALNIK:

standardizacijski
RODILNIK: standardizacijskih
DAJALNIK: standardizacijskim
TOŽILNIK: standardizacijske
MESTNIK: pri standardizacijskih
ORODNIK: s standardizacijskimi
ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

standardizacijska
standardizacijske
DAJALNIK: standardizacijski
TOŽILNIK: standardizacijsko
MESTNIK: pri standardizacijski
ORODNIK: s standardizacijsko
RODILNIK:

splôščitiSSKJ2
[splôščiti], [sploščíti] dovršni glagol (ó; ī)
OBLIKE
ednina
PRVA: sploščim
DRUGA: sploščiš
TRETJA: splošči
dvojina
PRVA: sploščiva
DRUGA: sploščita
TRETJA: sploščita
množina
PRVA: sploščimo
DRUGA: sploščite
TRETJA: sploščijo
DELEŽNIK NA -L: sploščil

dvojina
IMENOVALNIK:

standardizacijski
standardizacijskih
DAJALNIK: standardizacijskima
TOŽILNIK: standardizacijski
MESTNIK: pri standardizacijskih
ORODNIK: s standardizacijskima
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

standardizacijske
RODILNIK: standardizacijskih
DAJALNIK: standardizacijskim
TOŽILNIK: standardizacijske
MESTNIK: pri standardizacijskih
ORODNIK: s standardizacijskimi

sploščila sploščilo

stabilno znižati dnevni prirast pri določenem
pojavu v daljšem časovnem obdobju
‣ ECB je s politiko nizkih obrestnih mer ter
likvidnostnega sproščanja povsem sploščila krivuljo
dolgoročnih obrestnih mer.
‣ Uspelo nam je sploščiti krivuljo naraščanja
obolelih do te mere, da jih naš zdravstveni sistem
zmore.

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

standardizacijsko
standardizacijskega
DAJALNIK: standardizacijskemu
TOŽILNIK: standardizacijsko
MESTNIK: pri standardizacijskem
ORODNIK: s standardizacijskim
RODILNIK:

dvojina

standardizácijski
[standardizáciski], [standardizacíski] pridevnik (á; ȋ)

IMENOVALNIK:

standardizacijski
standardizacijskih
DAJALNIK: standardizacijskima
TOŽILNIK: standardizacijski
MESTNIK: pri standardizacijskih
ORODNIK: s standardizacijskima
RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

standardizacijski
standardizacijskega
DAJALNIK: standardizacijskemu
TOŽILNIK: standardizacijski
TOŽILNIK (živostno): standardizacijskega
MESTNIK: pri standardizacijskem
ORODNIK: s standardizacijskim
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

standardizacijska
RODILNIK: standardizacijskih
DAJALNIK: standardizacijskim
TOŽILNIK: standardizacijska
MESTNIK: pri standardizacijskih
ORODNIK: s standardizacijskimi

dvojina
IMENOVALNIK:

standardizacijska
RODILNIK: standardizacijskih
DAJALNIK: standardizacijskima
TOŽILNIK: standardizacijska
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‣ Res moraš biti dober stručko, da v slabih 2 letih
narediš toliko minusa.
‣ Zaprl je gobčke tistim domačijskim stručkotom, ki
so menili, da ni igralec za velik klub.

1. ki je v zvezi s standardizacijo, postopkom
predpisovanja enotne kakovosti, mere, načina
izvedbe
‣ Sestanki fokusne skupine predstavljajo pomemben
člen v sklopu kontinuiranih standardizacijskih
aktivnosti, ki vodijo v končno potrditev standarda.
‣ Standardi za projektiranje in gradnjo obsegajo
precej nacionalnih posebnosti, a so v
standardizacijskem sistemu gradbeništva zelo
redki.
1a) ki je namenjen za izvajanje standardizacije
‣ Je član mednarodnih standardizacijskih teles, ki
predpisujejo standarde internetnega in
elektronskega poslovanja.
‣ Za operativno izvedbo postopka tolmačenja so
ustanovili posebno delovno skupino, ki jo
sestavljajo strokovnjaki, ki so jih imenovali
nacionalni standardizacijski organi.

súperrádar, súper rádar
[súperrádar] samostalnik moškega spola (ȗ-ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

superradar
superradarja
DAJALNIK: superradarju
TOŽILNIK: superradar
MESTNIK: pri superradarju
ORODNIK: s superradarjem
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

superradarja
RODILNIK: superradarjev
DAJALNIK: superradarjema
TOŽILNIK: superradarja
MESTNIK: pri superradarjih
ORODNIK: s superradarjema

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

množina
IMENOVALNIK:

superradarji
superradarjev
DAJALNIK: superradarjem
TOŽILNIK: superradarje
MESTNIK: pri superradarjih
ORODNIK: s superradarji

IMENOVALNIK:

stručko
RODILNIK: stručkota
DAJALNIK: stručkotu
TOŽILNIK: stručkota
MESTNIK: pri stručkotu
ORODNIK: s stručkotom

RODILNIK:

ednina

dvojina

IMENOVALNIK:

super radar
super radarja
DAJALNIK: super radarju
TOŽILNIK: super radar
MESTNIK: pri super radarju
ORODNIK: s super radarjem

IMENOVALNIK:

stručkota
RODILNIK: stručkotov
DAJALNIK: stručkotoma
TOŽILNIK: stručkota
MESTNIK: pri stručkotih
ORODNIK: s stručkotoma

RODILNIK:

dvojina

množina

IMENOVALNIK:

super radarja
RODILNIK: super radarjev
DAJALNIK: super radarjema
TOŽILNIK: super radarja
MESTNIK: pri super radarjih
ORODNIK: s super radarjema

IMENOVALNIK:

stručkoti
RODILNIK: stručkotov
DAJALNIK: stručkotom
TOŽILNIK: stručkote
MESTNIK: pri stručkotih
ORODNIK: s stručkoti

množina
IMENOVALNIK:

super radarji
RODILNIK: super radarjev
DAJALNIK: super radarjem
TOŽILNIK: super radarje
MESTNIK: pri super radarjih
ORODNIK: s super radarji

1. pogovorno, ekspresivno strokovnjak
‣ V tehniki nogometa, zadrževanju žoge in
natančnosti podaje je pravi stručko.
‣ Med našimi glasbenimi stručkoti ga najbolj ceni
glasbeni urednik z nacionalnega radia.
‣ Verjetno je gospod pravi stručko na katerem
drugem področju, ampak na tem pa res kvasi
neumnosti.
1a) pogovorno, ironično kdor za kaj ni sposoben, česa ne
zna

stacionarni radar s samodejnimi meritvami
‣ Pozor: na teh lokacijah na vas preži superradar.
‣ Prehitre voznike v Ljubljani bo kmalu lovil še en
stacionarni, tako imenovani superradar.
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šájbaSSKJ2
[šájba] samostalnik ženskega spola (ȃ)

‣ Ponavadi imajo v trgovini z barvami še pa još
barvnih vzorcev in jih lahko primerjaš med sabo.

OBLIKE
ednina

šivíljec
[šivíljəc] samostalnik moškega spola (ȋ)

IMENOVALNIK:

šajba
šajbe
DAJALNIK: šajbi
TOŽILNIK: šajbo
MESTNIK: pri šajbi
ORODNIK: s šajbo
RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

šiviljec
šiviljca
DAJALNIK: šiviljcu
TOŽILNIK: šiviljca
MESTNIK: pri šiviljcu
ORODNIK: s šiviljcem
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

šajbi
šajb
DAJALNIK: šajbama
TOŽILNIK: šajbi
MESTNIK: pri šajbah
ORODNIK: s šajbama
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

šiviljca
šiviljcev
DAJALNIK: šiviljcema
TOŽILNIK: šiviljca
MESTNIK: pri šiviljcih
ORODNIK: s šiviljcema
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

šajbe
šajb
DAJALNIK: šajbam
TOŽILNIK: šajbe
MESTNIK: pri šajbah
ORODNIK: s šajbami
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

šiviljci
šiviljcev
DAJALNIK: šiviljcem
TOŽILNIK: šiviljce
MESTNIK: pri šiviljcih
ORODNIK: s šiviljci
RODILNIK:

1. pogovorno, ekspresivno kar po odboju svetlobe,
gladkosti spominja na šipo, zlasti ledena površina
‣ Že sem na hrbtu in letim navzdol po ledeni šajbi.
‣ Malo je zamudno, preden si zjutraj nataknem vse
ščitnike, toda ker je po pločnikih ena sama šajba,
bo do odjuge to edini način, da pridem varno v
službo.
2. pogovorno, ekspresivno stanje neba ob jasnem,
sončnem vremenu
‣ V nedeljo se je obetalo lepo vreme, šajba po
dežju.
‣ Ponoči je padlo nekaj centimetrov novega snega,
med tekmovanjem pa je sijalo sonce, prava šajba.
‣ Na nebu ni bilo šajbe, a kljub temu je bilo zelo
lepo.
3. pogovorno, iz športnega žargona vsak od zobnikov pri
pedalih kolesa
‣ Pravi, da je bil edini kolesar na startu, ki je imel tri
šajbe na gonilki.
‣ Na veliki šajbi so zobje čisto hin in treba jo bo
zamenjati.

kdor se poklicno ukvarja s šivanjem, zlasti po
vnaprej določenih vzorcih
‣ Šiviljec se zanima za novosti v stroki, kot so novi
materiali, tehnološki postopki, stroji in naprave.
‣ V podjetju so po daljši stavki tudi tapetniki in
šiviljci vendarle začeli delati.
‣ V mestu živijo in delajo potomci starih obrtniških
šol za graviranje in rezbarjenje, šiviljci, lončarji in
drugi.
škúljanje
[škúljanje] samostalnik srednjega spola (ú)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

škuljanje
RODILNIK: škuljanja
DAJALNIK: škuljanju
TOŽILNIK: škuljanje
MESTNIK: pri škuljanju
ORODNIK: s škuljanjem

šèSSKJ2
[šè] členek (ȅ)

dvojina
IMENOVALNIK:

škuljanji
škuljanj
DAJALNIK: škuljanjema
TOŽILNIK: škuljanja
MESTNIK: pri škuljanjih
ORODNIK: s škuljanjema

FRAZEOLOŠKE ZVEZE

RODILNIK:

še pa još
pogovorno zelo veliko

‣ Na forumu sem izvedel še pa još, zdaj me pa
prebiranje tem sploh več ne mika.
‣ Prejokala je zaradi njega še pa još.

množina
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IMENOVALNIK:

dvojina

škuljanja
RODILNIK: škuljanj
DAJALNIK: škuljanjem
TOŽILNIK: škuljanja
MESTNIK: pri škuljanjih
ORODNIK: s škuljanji

IMENOVALNIK:

tajkonavtki
tajkonavtk
DAJALNIK: tajkonavtkama
TOŽILNIK: tajkonavtki
MESTNIK: pri tajkonavtkah
ORODNIK: s tajkonavtkama
RODILNIK:

množina

balinanju podobna igra, pri kateri se v igralno polje
čim bližje balinu meče ploščat obklesan kamen ali
polovico opeke, po izvoru iz Istre
‣ Iz vaške rekreacije se škuljanje postopoma
spreminja v resno tekmovanje.
‣ Škuljanje je del turistične ponudbe krajev na
Primorskem.

IMENOVALNIK:

tajkonavtke
tajkonavtk
DAJALNIK: tajkonavtkam
TOŽILNIK: tajkonavtke
MESTNIK: pri tajkonavtkah
ORODNIK: s tajkonavtkami
RODILNIK:

kitajska astronavtka
‣ Do leta 2013 so postajo obiskali štirje tajkonavti in
dve tajkonavtki.
‣ V kitajsko zgodovino se ni zapisala le kot druga
tajkonavtka, temveč bo tudi prva, ki bo kar iz
vesolja predavala svojim študentom na Zemlji.

tajkonávt
[tajkoná t] samostalnik moškega spola (ȃ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

tajkonavt
RODILNIK: tajkonavta
DAJALNIK: tajkonavtu
TOŽILNIK: tajkonavta
MESTNIK: pri tajkonavtu
ORODNIK: s tajkonavtom

takítos, taquitos
[takítos] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

dvojina

IMENOVALNIK:

takitos
takitosa
DAJALNIK: takitosu
TOŽILNIK: takitos
MESTNIK: pri takitosu
ORODNIK: s takitosom

IMENOVALNIK:

tajkonavta
RODILNIK: tajkonavtov
DAJALNIK: tajkonavtoma
TOŽILNIK: tajkonavta
MESTNIK: pri tajkonavtih
ORODNIK: s tajkonavtoma

RODILNIK:

dvojina

množina

IMENOVALNIK:

takitosa
RODILNIK: takitosov
DAJALNIK: takitosoma
TOŽILNIK: takitosa
MESTNIK: pri takitosih
ORODNIK: s takitosoma

IMENOVALNIK:

tajkonavti
RODILNIK: tajkonavtov
DAJALNIK: tajkonavtom
TOŽILNIK: tajkonavte
MESTNIK: pri tajkonavtih
ORODNIK: s tajkonavti

množina
IMENOVALNIK:

takitosi
RODILNIK: takitosov
DAJALNIK: takitosom
TOŽILNIK: takitose
MESTNIK: pri takitosih
ORODNIK: s takitosi

kitajski astronavt
‣ Kitajska bo v prihodnjih dveh letih v vesolje
poslala še dva tajkonavta.
‣ Obe vesoljski postaji so že obiskali tajkonavti
(kitajski astronavti) in v njih bivali za kratek čas.

ednina

tajkonávtka
[tajkoná tka] samostalnik ženskega spola (ȃ)

IMENOVALNIK:

taquitos
taquitosa
DAJALNIK: taquitosu
TOŽILNIK: taquitos
MESTNIK: pri taquitosu
ORODNIK: s taquitosom
RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

tajkonavtka
tajkonavtke
DAJALNIK: tajkonavtki
TOŽILNIK: tajkonavtko
MESTNIK: pri tajkonavtki
ORODNIK: s tajkonavtko
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:
RODILNIK:
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taquitosa
taquitosov

DAJALNIK:

DAJALNIK:

taquitosoma
TOŽILNIK: taquitosa
MESTNIK: pri taquitosih
ORODNIK: s taquitosoma

tehniku
TOŽILNIK: tehnika
MESTNIK: pri tehniku
ORODNIK: s tehnikom

množina

dvojina

IMENOVALNIK:

IMENOVALNIK:

taquitosi
RODILNIK: taquitosov
DAJALNIK: taquitosom
TOŽILNIK: taquitose
MESTNIK: pri taquitosih
ORODNIK: s taquitosi

tehnika
tehnikov
DAJALNIK: tehnikoma
TOŽILNIK: tehnika
MESTNIK: pri tehnikih
ORODNIK: s tehnikoma
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

tehniki
tehnikov
DAJALNIK: tehnikom
TOŽILNIK: tehnike
MESTNIK: pri tehnikih
ORODNIK: s tehniki

manjša ocvrta navadno koruzna zvita tortilja z
nadevom zlasti iz mesa z dodatki, po izvoru iz
Mehike
‣ Takitose ocvremo v vročem olju in serviramo na
krožnik.
‣ Takitosi so prijetno hrustali pod zobmi.
‣ Za takitose rabimo vlečeno testo, piščančka in
bučke, narezane na trakove.

RODILNIK:

STALNE ZVEZE

zdravstveni tehnik

pomožni zdravstveni delavec s srednjo ali višjo
izobrazbo
‣ Za nujne primere je 24 ur dnevno pripravljena
dežurna ekipa z zdravnikom in zdravstvenima
tehnikoma.
‣ Prvo pomoč mu je nudil zdravstveni tehnik, ki je
prišel mimo.
‣ Sestra mora biti sposobna ugotoviti kritično stanje,
vendar pa ni naloga zdravstvenih tehnikov, da
odločajo, ali bo bolnik pregledan ali ne.

SSKJ2

tápniti
[tápniti] dovršni glagol (á)
OBLIKE
ednina
PRVA: tapnem
DRUGA: tapneš
TRETJA: tapne
dvojina
PRVA: tapneva
DRUGA: tapneta
TRETJA: tapneta
množina
PRVA: tapnemo
DRUGA: tapnete
TRETJA: tapnejo
DELEŽNIK NA -L: tapnil

višji zdravstveni tehnik

pomožni zdravstveni delavec z višjo izobrazbo
‣ Medicinska sestra in višji zdravstveni tehnik, s
katerim se je posvetovala, imata za sabo dolga leta
izkušenj na urgenci.
‣ Višji zdravstveni tehnik ima zaključeno višjo šolo,
kjer pridobi naziv diplomirani zdravstvenik.

tapnila tapnilo

dotakniti se zaslona elektronske naprave, zlasti
pametnega telefona, tablice, za izvedbo
določenega premika, ukaza
‣ Če želimo popraviti osvetlitev, s prstom tapnemo
na zaslon tam, kjer želimo izostriti sliko.
‣ Ko smo končali skeniranje, tapnemo na kljukico in
preidemo v pregledovalnik.
‣ Na zaslonu s prstom tapnemo objekt, ki ga želimo
izostriti, in ga fotografiramo s sprožilcem na ohišju
telefona.

témpeh
[témpeh], [têmpeh] samostalnik moškega spola ( ; ȇ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

tempeh
tempeha
DAJALNIK: tempehu
TOŽILNIK: tempeh
MESTNIK: pri tempehu
ORODNIK: s tempehom
RODILNIK:

dvojina

téhnik
[téhnik] samostalnik moškega spola ( )

IMENOVALNIK:

tempeha
tempehov
DAJALNIK: tempehoma
TOŽILNIK: tempeha
MESTNIK: pri tempehih
ORODNIK: s tempehoma
RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

tehnik
RODILNIK: tehnika
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množina

ORODNIK:

s termoluminiscenco

IMENOVALNIK:

tempehi
tempehov
DAJALNIK: tempehom
TOŽILNIK: tempehe
MESTNIK: pri tempehih
ORODNIK: s tempehi
RODILNIK:

iz fizike, iz kemije

živilo v obliki ploščate štruce iz kuhanih in
fermentiranih zrn soje, po izvoru iz Indonezije
‣ Tempeh pripravimo iz sojinih zrn in je podoben
tofuju, vendar ima nekoliko izrazitejši okus.
‣ 450 gramov tempeha zdušite s česnom in čebulo.

luminiscenca zlasti nekaterih
kristalov, pri kateri se predhodno vsrkana energija
zaradi vpliva toplote začne znova sproščati v obliki
svetlobe
‣ Uporabili so metodo termoluminiscence na
kremenjakih iz istoležečih plasti. Kamne so segreli
in opazovali, koliko sevanja so oddali nazaj.
‣ V cenjeni reviji za fiziko je objavil rezultate,
pridobljene s termoluminiscenco, analizno metodo,
pri kateri raztopina soli med segrevanjem emitira
svetlobo.

teraríst
[teraríst] samostalnik moškega spola (ȋ)

testíratiSSKJ2
[testírati] dovršni in nedovršni glagol (ȋ)

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina
PRVA: testiram
DRUGA: testiraš
TRETJA: testira
dvojina
PRVA: testirava
DRUGA: testirata
TRETJA: testirata
množina
PRVA: testiramo
DRUGA: testirate
TRETJA: testirajo
DELEŽNIK NA -L: testiral testirala testiralo

IMENOVALNIK:

terarist
terarista
DAJALNIK: teraristu
TOŽILNIK: terarista
MESTNIK: pri teraristu
ORODNIK: s teraristom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

terarista
teraristov
DAJALNIK: teraristoma
TOŽILNIK: terarista
MESTNIK: pri teraristih
ORODNIK: s teraristoma
RODILNIK:

množina

opraviti postopek za ugotavljanje prisotnosti
povzročitelja bolezni ali določene snovi,
učinkovine
‣ Vsako enoto krvi testirajo na prisotnost protiteles
proti povzročiteljem bolezni, ki se prenašajo s
krvjo.
‣ Sindikat vznemirja, ker zaposlene ob preventivnih
zdravstvenih pregledih tudi testirajo na prisotnost
drog in drugih prepovedanih snovi.
‣ V akcijah se je skupaj testiralo skoraj 6000 ljudi,
od teh je bila okužba z virusom odkrita pri
1,8 odstotka.

IMENOVALNIK:

teraristi
RODILNIK: teraristov
DAJALNIK: teraristom
TOŽILNIK: terariste
MESTNIK: pri teraristih
ORODNIK: s teraristi
kdor goji manjše kopenske živali, zlasti plazilce, v
terariju
‣ Neizkušeni teraristi naj ne kupujejo gekonov,
manjših od 7 cm, ker so mladički občutljivi in
precej plašni.
‣ Grške kornjače, ki so zavarovana vrsta, so med
teraristi še posebej priljubljene.

trídnévje
[trídné je] samostalnik srednjega spola (ȋ- )
OBLIKE
ednina

têrmoluminiscénca
[têrmoluminiscénca] samostalnik ženskega spola (ȇ- )

IMENOVALNIK:

tridnevje
tridnevja
DAJALNIK: tridnevju
TOŽILNIK: tridnevje
MESTNIK: pri tridnevju
ORODNIK: s tridnevjem

OBLIKE
ednina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

termoluminiscenca
termoluminiscence
DAJALNIK: termoluminiscenci
TOŽILNIK: termoluminiscenco
MESTNIK: pri termoluminiscenci
RODILNIK:

dvojina
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IMENOVALNIK:

TOŽILNIK:

tridnevji
RODILNIK: tridnevij
DAJALNIK: tridnevjema
TOŽILNIK: tridnevji
MESTNIK: pri tridnevjih
ORODNIK: s tridnevjema

trikini
MESTNIK: pri trikiniju
ORODNIK: s trikinijem
dvojina
IMENOVALNIK:

trikinija
trikinijev
DAJALNIK: trikinijema
TOŽILNIK: trikinija
MESTNIK: pri trikinijih
ORODNIK: s trikinijema
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

tridnevja
tridnevij
DAJALNIK: tridnevjem
TOŽILNIK: tridnevja
MESTNIK: pri tridnevjih
ORODNIK: s tridnevji
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

trikiniji
trikinijev
DAJALNIK: trikinijem
TOŽILNIK: trikinije
MESTNIK: pri trikinijih
ORODNIK: s trikiniji
RODILNIK:

trije zaporedni dnevi kot enotna, zaključena celota,
zlasti pri kakem dogajanju
‣ Zadolžena komisija izbere finaliste; v nedeljo
nastopijo finalisti, na koncu pa še enkrat nagrajenci
ter gost tekmovalnega tridnevja.
‣ Stavkovno tridnevje bo vrhunec doseglo v sredo,
ko bodo stavkali zaposleni v vzgoji in
izobraževanju.

1. ženske kopalke z izrezom nad boki ali tak izrez
‣ Modeli trikinijev so dovolj raznoliki, da lahko
sami odločate, kaj je tisto, kar boste skrili, in kaj
želite poudariti.
‣ Enodelne kopalke se vračajo v skladu z
modernimi linijami: v obliki korzeta, z globokim
dekoltejem, visokim izrezom ali trikinijem.
1a) ženske dvodelne kopalke z dodatkom zaščitne
obrazne maske v istem slogu, barvnem vzorcu
‣ V času samoizolacije je za šalo izdelala bikini z
ujemajočo se masko, ni pa nikoli pričakovala, da bo
trikini postal nov modni hit.

STALNE ZVEZE

sveto tridnevje
v krščanstvu

veliki četrtek, veliki petek in velika sobota
kot dnevi spomina na Kristusovo ustanovitev
evharistije, trpljenje in smrt pred vstajenjem na
veliko noč; velikonočno tridnevje
‣ Z velikim četrtkom se v Katoliški cerkvi začenja
sveto tridnevje.
‣ Praznovanje velike noči zaobjema zlasti sveto
tridnevje, ki se zlije z veliko nedeljo.

umámi
[umámi] samostalnik moškega spola (ȃ)

velikonočno tridnevje

OBLIKE
ednina

v krščanstvu

veliki četrtek, veliki petek in velika sobota
kot dnevi spomina na Kristusovo ustanovitev
evharistije, trpljenje in smrt pred vstajenjem na
veliko noč; sveto tridnevje
‣ Velika sobota je zadnji dan velikonočnega
tridnevja pred največjim krščanskim praznikom in
dan zadnjih priprav na veliko noč.
‣ Dogajanje je vrhunec doseglo z velikonočnim
tridnevjem, ki se je začelo na veliki četrtek, ko so se
verniki spominjali Jezusove zadnje večerje z
apostoli.
‣ Vsako leto me je v velikonočnem tridnevju
presunil razgaljeni glavni oltar s praznim
tabernakljem.

IMENOVALNIK:

umami
umamija
DAJALNIK: umamiju
TOŽILNIK: umami
MESTNIK: pri umamiju
ORODNIK: z umamijem
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

umamija
umamijev
DAJALNIK: umamijema
TOŽILNIK: umamija
MESTNIK: pri umamijih
ORODNIK: z umamijema
RODILNIK:

množina

trikíni
[trikíni] samostalnik moškega spola (ȋ)

IMENOVALNIK:

umamiji
umamijev
DAJALNIK: umamijem
TOŽILNIK: umamije
MESTNIK: pri umamijih
ORODNIK: z umamiji
RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

trikini
trikinija
DAJALNIK: trikiniju
RODILNIK:
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PRVA:

vejpam
DRUGA: vejpaš
TRETJA: vejpa

1. okus, ki predstavlja zaznavi prijeten spoj štirih
osnovnih okusov
‣ Najintenzivneje je umami prisoten v jušni osnovi
daši iz alge kombu, na kateri temelji japonska
kuhinja.
‣ Fermentiranje je najstarejša kuharska tehnika, in
chef prisega nanjo. S tem tudi zelenjava dobi
umami.
‣ Ko porabite parmezan, nikar ne zavrzite njegove
skorje, raje jo uporabite za nekaj umamija v
enolončnicah ali rižotah.
1a) kot pridevnik ki je v zvezi s takim okusom
‣ Za barvno živahnost in poudarjen umami okus je
picopek na vrh zrezal še sveži paradižnik.

dvojina
PRVA: vejpava
DRUGA: vejpata
TRETJA: vejpata
množina
PRVA: vejpamo
DRUGA: vejpate
TRETJA: vejpajo
DELEŽNIK NA -L: vejpal

vejpala vejpalo

pogovorno

kaditi elektronske cigarete
‣ Od takrat, ko je začel vejpati, še ni prižgal
cigarete.
‣ On je moderen človek, le še vejpati bi moral,
namesto da kadi cigare.

upravíčenjeSSKJ2
[upravíčenje] samostalnik srednjega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina

velerízem
[velerízəm] samostalnik moškega spola (í)

IMENOVALNIK:

upravičenje
RODILNIK: upravičenja
DAJALNIK: upravičenju
TOŽILNIK: upravičenje
MESTNIK: pri upravičenju
ORODNIK: z upravičenjem

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

velerizem
velerizma
DAJALNIK: velerizmu
TOŽILNIK: velerizm
MESTNIK: pri velerizmu
ORODNIK: z velerizmom
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

upravičenji
upravičenj
DAJALNIK: upravičenjema
TOŽILNIK: upravičenji
MESTNIK: pri upravičenjih
ORODNIK: z upravičenjema
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

velerizma
RODILNIK: velerizmov
DAJALNIK: velerizmoma
TOŽILNIK: velerizma
MESTNIK: pri velerizmih
ORODNIK: z velerizmoma

množina
IMENOVALNIK:

upravičenja
upravičenj
DAJALNIK: upravičenjem
TOŽILNIK: upravičenja
MESTNIK: pri upravičenjih
ORODNIK: z upravičenji
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

velerizmi
velerizmov
DAJALNIK: velerizmom
TOŽILNIK: velerizme
MESTNIK: pri velerizmih
ORODNIK: z velerizmi
RODILNIK:

STALNE ZVEZE

opcijsko upravičenje
iz ekonomije pravica kupca do prodaje delnic

prodajalcu po (nekoliko) višji ceni od nakupne po
preteku določenega obdobja
‣ Sklenila sta dodatek k sporazumu, s katerim sta se
dogovorila za unovčitev opcijskih upravičenj.
‣ Predsednik uprave je povedal, da enkrat na leto
podelijo opcijska upravičenja za nakup delnic
članom uprave in drugim vodilnim.

paremiološki žanr, ki nastane z dopolnitvijo
pregovora, frazema s šaljivo, igrivo, parodično
vsebino o govorcu ali okoliščinah nastanka
‣ V gradivu izhodiščnega korpusa se poleg
pregovorov pojavi le en velerizem.
‣ Ko se pregovori ali reki razširijo ali predelajo v
daljše konstrukcije, nastanejo velerizmi.

vêjpati
[vêjpati] nedovršni glagol (ȇ)

vozíčkati
[vozíčkati] nedovršni glagol (ȋ)

OBLIKE
ednina

OBLIKE
ednina
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PRVA:

IMENOVALNIK:

vozičkam
DRUGA: vozičkaš
TRETJA: vozička
dvojina
PRVA: vozičkava
DRUGA: vozičkata
TRETJA: vozičkata
množina
PRVA: vozičkamo
DRUGA: vozičkate
TRETJA: vozičkajo
DELEŽNIK NA -L: vozičkal
ekspresivno

vseglihar
RODILNIK: vsegliharja
DAJALNIK: vsegliharju
TOŽILNIK: vsegliharja
MESTNIK: pri vsegliharju
ORODNIK: z vsegliharjem
dvojina
IMENOVALNIK:

vsegliharja
vsegliharjev
DAJALNIK: vsegliharjema
TOŽILNIK: vsegliharja
MESTNIK: pri vsegliharjih
ORODNIK: z vsegliharjema
RODILNIK:

vozičkala vozičkalo

množina

voziti dojenčka na sprehod v otroškem

IMENOVALNIK:

vsegliharji
vsegliharjev
DAJALNIK: vsegliharjem
TOŽILNIK: vsegliharje
MESTNIK: pri vsegliharjih
ORODNIK: z vsegliharji

vozičku
‣ Šest tednov sem samo vozičkala, se sprehajala,
nato pa sem postopoma začela s treningi.
‣ Veliko vozičkajo in spoznavajo poti na naši obali,
ki so primerne za sprehajanje z vozičkom.

RODILNIK:

vrtíčkarSSKJ2
[vərtíčkar] samostalnik moškega spola (ȋ)

pogovorno, ekspresivno

kdor vse vidi pretirano enako, ne
kaže pravega zanimanja, zavzetosti za razlikovanje
med boljšim in slabšim
‣ Dejansko je slab predsednik, ki toliko ljudi
prepriča samo zato, ker je oportunističen vseglihar,
ki malo blefira.
‣ V normalni družbi je tistih, ki se ne pustijo zmesti,
toliko, da vsegliharji uspevajo samo na temačnih
robovih.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

vrtičkar
vrtičkarja
DAJALNIK: vrtičkarju
TOŽILNIK: vrtičkarja
MESTNIK: pri vrtičkarju
ORODNIK: z vrtičkarjem
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

vrtičkarja
vrtičkarjev
DAJALNIK: vrtičkarjema
TOŽILNIK: vrtičkarja
MESTNIK: pri vrtičkarjih
ORODNIK: z vrtičkarjema

vseglíharski
[ʍseglíharski] pridevnik (ȋ)

RODILNIK:

OBLIKE

moški spol
ednina
IMENOVALNIK:

vsegliharski
vsegliharskega
DAJALNIK: vsegliharskemu
TOŽILNIK: vsegliharski
TOŽILNIK (živostno): vsegliharskega
MESTNIK: pri vsegliharskem
ORODNIK: z vsegliharskim

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

vrtičkarji
RODILNIK: vrtičkarjev
DAJALNIK: vrtičkarjem
TOŽILNIK: vrtičkarje
MESTNIK: pri vrtičkarjih
ORODNIK: z vrtičkarji

dvojina
IMENOVALNIK:

vsegliharska
RODILNIK: vsegliharskih
DAJALNIK: vsegliharskima
TOŽILNIK: vsegliharska
MESTNIK: pri vsegliharskih
ORODNIK: z vsegliharskima

otrok, ki obiskuje vrtec
‣ V lokalnem kulturnem domu so osnovnošolci in
vrtičkarji zbranim staršem pokazali, kaj vse so jih
naučile njihove učiteljice in vzgojiteljice.
‣ Pripravili bodo naravoslovni dan za šolarje in
vrtičkarje.

množina
IMENOVALNIK:

vsegliharski
vsegliharskih
DAJALNIK: vsegliharskim
TOŽILNIK: vsegliharske
MESTNIK: pri vsegliharskih
RODILNIK:

vseglíhar
[ʍseglíhar] samostalnik moškega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
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ORODNIK:

z vsegliharskimi

‣ Nacionalno pripadnost so permisivni vsegliharski
globalistični principi dosedanjih vlad popolnoma
izničili.

ženski spol
ednina
IMENOVALNIK:

vsegliharska
RODILNIK: vsegliharske
DAJALNIK: vsegliharski
TOŽILNIK: vsegliharsko
MESTNIK: pri vsegliharski
ORODNIK: z vsegliharsko

vseglíharstvo
[ʍseglíharstvo] samostalnik srednjega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

vsegliharstvo
vsegliharstva
DAJALNIK: vsegliharstvu
TOŽILNIK: vsegliharstvo
MESTNIK: pri vsegliharstvu
ORODNIK: z vsegliharstvom

dvojina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

vsegliharski
RODILNIK: vsegliharskih
DAJALNIK: vsegliharskima
TOŽILNIK: vsegliharski
MESTNIK: pri vsegliharskih
ORODNIK: z vsegliharskima

dvojina
IMENOVALNIK:

vsegliharstvi
vsegliharstev
DAJALNIK: vsegliharstvoma
TOŽILNIK: vsegliharstvi
MESTNIK: pri vsegliharstvih
ORODNIK: z vsegliharstvoma

množina

RODILNIK:

IMENOVALNIK:

vsegliharske
vsegliharskih
DAJALNIK: vsegliharskim
TOŽILNIK: vsegliharske
MESTNIK: pri vsegliharskih
ORODNIK: z vsegliharskimi
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

vsegliharstva
RODILNIK: vsegliharstev
DAJALNIK: vsegliharstvom
TOŽILNIK: vsegliharstva
MESTNIK: pri vsegliharstvih
ORODNIK: z vsegliharstvi

srednji spol
ednina
IMENOVALNIK:

vsegliharsko
RODILNIK: vsegliharskega
DAJALNIK: vsegliharskemu
TOŽILNIK: vsegliharsko
MESTNIK: pri vsegliharskem
ORODNIK: z vsegliharskim

pogovorno, ekspresivno

stanje, lastnost koga, da vse vidi
pretirano enako, ne kaže pravega zanimanja,
zavzetosti za razlikovanje med boljšim in slabšim
‣ Vsegliharstvo je posledica intelektualne lenobe
človeka, ki se ne potrudi iskati razlik, niti ne
poskuša narediti miselnega reda v svetu okrog nas.
‣ V zadnjih nekaj letih smo priča vsakokratnemu
učenju političnih novincev. Tudi to je rezultat
vsegliharstva v javnosti.

dvojina
IMENOVALNIK:

vsegliharski
vsegliharskih
DAJALNIK: vsegliharskima
TOŽILNIK: vsegliharski
MESTNIK: pri vsegliharskih
ORODNIK: z vsegliharskima
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

vsegliharska
vsegliharskih
DAJALNIK: vsegliharskim
TOŽILNIK: vsegliharska
MESTNIK: pri vsegliharskih
ORODNIK: z vsegliharskimi

webinár
[vebinár] samostalnik moškega spola (ā)

RODILNIK:

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

webinar
webinarja
DAJALNIK: webinarju
TOŽILNIK: webinar
MESTNIK: pri webinarju
ORODNIK: z webinarjem
RODILNIK:

1. pogovorno, ekspresivno ki vse vidi pretirano enako, ne
kaže pravega zanimanja, zavzetosti za razlikovanje
med boljšim in slabšim
‣ Ne, ni vsegliharski, ravno nasprotno. Res pa ne
paše v binom »če ni z nami, je proti nam«.
1a) pogovorno, ekspresivno ki kaže, izraža tak pogled
‣ Zastopa stališča, ki so bolj skladna s programom
in vrednotami stranke, in so manj v spregi z
vsegliharsko politiko vztrajanja stranke v koaliciji
za vsako ceno.

dvojina
IMENOVALNIK:

webinarja
RODILNIK: webinarjev
DAJALNIK: webinarjema
TOŽILNIK: webinarja
MESTNIK: pri webinarjih
ORODNIK: z webinarjema
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množina

TOŽILNIK:

zaščito
MESTNIK: pri zaščiti
ORODNIK: z zaščito

IMENOVALNIK:

webinarji
webinarjev
DAJALNIK: webinarjem
TOŽILNIK: webinarje
MESTNIK: pri webinarjih
ORODNIK: z webinarji
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

zaščiti
zaščit
DAJALNIK: zaščitama
TOŽILNIK: zaščiti
MESTNIK: pri zaščitah
ORODNIK: z zaščitama
RODILNIK:

seminar, predstavitev, ki jo je mogoče neposredno,
v realnem času spremljati prek spleta; spletinar
‣ Vsem zainteresiranim sta na voljo dva brezplačna
webinarja.
‣ Spletne konference so idealne za izvedbo
predavanj in sestankov na spletu, za organizacijo
tako imenovanih webinarjev.

množina
IMENOVALNIK:

zaščite
zaščit
DAJALNIK: zaščitam
TOŽILNIK: zaščite
MESTNIK: pri zaščitah
ORODNIK: z zaščitami
RODILNIK:

zahináviti
[zahináviti] dovršni glagol (á)
OBLIKE
ednina
PRVA: zahinavim
DRUGA: zahinaviš
TRETJA: zahinavi
dvojina
PRVA: zahinaviva
DRUGA: zahinavita
TRETJA: zahinavita
množina
PRVA: zahinavimo
DRUGA: zahinavite
TRETJA: zahinavijo
DELEŽNIK NA -L: zahinavil

STALNE ZVEZE

civilna zaščita

državna organizacija, ki v času naravnih nesreč ali
izrednih razmer skrbi za varstvo, temeljno oskrbo
prebivalstva
‣ Na terenu so številni gasilci, aktivirali so tudi
civilno zaščito.
‣ Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite
občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje
civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč.
zero waste
[zíro êjst] samostalnik moškega spola (ȋ, ȇ)

zahinavila zahinavilo

OBLIKE
ednina

1. slengovsko ne izpolniti dane obljube, dogovora ali
pričakovanj
‣ Včeraj sem opravila zadnji izpit in s cimro sva
hoteli proslaviti, pa je zahinavila in se prej
odpeljala domov.
‣ Opravičuje se, ker je v petek zahinavil in se ni
prikazal na dogovorjenem mestu.
1a) slengovsko odpovedati, ne izpolniti pričakovanj
‣ Njene veze so tokrat zahinavile, vendar mi pridno
sporoča naslove, kamor bi lahko poslala prošnjo ali
ponudbo za delo.
‣ Avtomobil nas je navdušil na spolzkih asfaltnih
cestah, vseskozi nam je vlival veliko zaupanja in
nikoli zahinavil.

IMENOVALNIK:

zero waste
zero waste
DAJALNIK: zero waste
TOŽILNIK: zero waste
MESTNIK: pri zero waste
ORODNIK: z zero waste
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

zero waste
zero waste
DAJALNIK: zero waste
TOŽILNIK: zero waste
MESTNIK: pri zero waste
ORODNIK: z zero waste
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

zero waste
RODILNIK: zero waste
DAJALNIK: zero waste
TOŽILNIK: zero waste
MESTNIK: pri zero waste
ORODNIK: z zero waste

zaščítaSSKJ2
[zaščíta] samostalnik ženskega spola (ȋ)
OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

zaščita
zaščite
DAJALNIK: zaščiti
RODILNIK:
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zvonoslôvje
[zvonoslô je] samostalnik srednjega spola (ȏ)

1. način življenja, delovanja, pri katerem zaradi
ponovne uporabe ali predelave nastaja, ostaja čim
manj odpadkov, okolju škodljivih snovi
‣ koncept zero waste
‣ Kot prva slovenska občina se je pridružila
evropski mreži lokalnih skupnosti na poti do zero
waste.
‣ Pri zero waste ne gre le za zmanjševanje
embalaže, ampak življenje, usmerjeno k
zmanjševanju tistega, kar je za človeka in okolje
škodljivo.
1a) kot pridevnik pri katerem zaradi ponovne uporabe
ali predelave nastaja, ostaja čim manj odpadkov,
okolju škodljivih snovi
‣ V gospodinjstvih nastane več kot 63 % vseh
odpadkov, zato morajo gospodinjstva, mala podjetja
in javni zavodi biti glavna »tarča« aktivnosti v
okviru izvajanja zero waste strategije.
‣ Družba je v svoji filozofiji razvoja sprejela
koncept zero waste podjetja, ki stremi k temu, da v
svojih pridelovalnih procesih maksimira racionalno
rabo vseh surovin in energije.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

zvonoslovje
zvonoslovja
DAJALNIK: zvonoslovju
TOŽILNIK: zvonoslovje
MESTNIK: pri zvonoslovju
ORODNIK: z zvonoslovjem
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

zvonoslovji
zvonoslovij
DAJALNIK: zvonoslovjema
TOŽILNIK: zvonoslovji
MESTNIK: pri zvonoslovjih
ORODNIK: z zvonoslovjema
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

zvonoslovja
zvonoslovij
DAJALNIK: zvonoslovjem
TOŽILNIK: zvonoslovje
MESTNIK: pri zvonoslovjih
ORODNIK: z zvonoslovji
RODILNIK:

zvonoslôvec
[zvonoslôvəc] samostalnik moškega spola (ȏ)

veda o zvonovih in zvonjenju
‣ Je izvedenec (kolavdator) na področju zvonoslovja
in orglarstva ter pisec strokovnih elaboratov ob
restavracijah in nakupih zvonov in orgel.
‣ V začetnih letih delovanja so bile naloge krožka
zbiranje podatkov o zvonovih po župnijah, pisanje
prispevkov o pritrkavanju, povezovanje mladih
pritrkovalcev in študij zvonoslovja.

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

zvonoslovec
zvonoslovca
DAJALNIK: zvonoslovcu
TOŽILNIK: zvonoslovca
MESTNIK: pri zvonoslovcu
ORODNIK: z zvonoslovcem
RODILNIK:

dvojina

žlíčkar
[žlíčkar] samostalnik moškega spola (ȋ)

IMENOVALNIK:

zvonoslovca
RODILNIK: zvonoslovcev
DAJALNIK: zvonoslovcema
TOŽILNIK: zvonoslovca
MESTNIK: pri zvonoslovcih
ORODNIK: z zvonoslovcema

OBLIKE
ednina
IMENOVALNIK:

žličkar
žličkarja
DAJALNIK: žličkarju
TOŽILNIK: žličkarja
MESTNIK: pri žličkarju
ORODNIK: z žličkarjem
RODILNIK:

množina
IMENOVALNIK:

zvonoslovci
zvonoslovcev
DAJALNIK: zvonoslovcem
TOŽILNIK: zvonoslovce
MESTNIK: pri zvonoslovcih
ORODNIK: z zvonoslovci
RODILNIK:

dvojina
IMENOVALNIK:

žličkarja
žličkarjev
DAJALNIK: žličkarjema
TOŽILNIK: žličkarja
MESTNIK: pri žličkarjih
ORODNIK: z žličkarjema
RODILNIK:

strokovnjak za zvonove in zvonjenje
‣ Sodeč po knjigi zvonoslovca obstaja možnost, da
gre za najstarejši ohranjeni zvon tega zvonarja.
‣ Kanadski zvonoslovec in izjemen poznavalec
zgodovinskih virov o zvonjenju v zahodnem svetu
navaja, da so bili zvonarji spoštovane osebe.

množina
IMENOVALNIK:

žličkarji
RODILNIK: žličkarjev
DAJALNIK: žličkarjem
TOŽILNIK: žličkarje
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MESTNIK:

pri žličkarjih
ORODNIK: z žličkarji
slabšalno

arheolog
‣ Leto je minilo, cesta je padla iz načrtov, na
prizorišče doslej ni bilo še niti žličkarjev.
‣ Pri vsakem malo večjem posegu v površine mesta
pridejo arheologi, tako imenovani žličkarji, ki
poskrbijo, da se stvar rahlo upočasni.
‣ Žličkarji so dokazali, da so kozje mleko poleg
ostalih dragocenosti polagali k faraonom v
grobnice.
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