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→
/
ali
alp.
anat.
angl.
angl. cit.
antr.
arheol.
arhit.
avt.
bajesl.
bibl.
biblio.
biol.
brezos.
cel. prisl.
cel. prisl. zaim.
cilj. prostor. prisl.
cit.
èas. prisl.
èas. prisl. zaim.
èas. vez.
èeb.
èlen.
èlen. zv.
èlov.
èustv.
èustvov. èlen.
daj.
dodaj. èlen.
domnev. èlen.
dop. prisl.
dop. vez.
dov.
drug. zaim.
drugoos. svoj. zaim.
drub.
dv.
dvovid.
ed.
elektr.
filat.

prepovedano
nepravilno
odsvetovano
ali
alpinizem
anatomija
angleèina, angleki
angleško citatno
antropologija
arheologija
arhitektura
avtomobilistika
bajeslovno
biblicistika
bibliotekarstvo
biologija
brezosebno
celostni prislov
celostni prislovni zaimek
ciljni prostorski prislov
citatno
èasovni prislov
èasovni prislovni zaimek
èasovni veznik
èebelarstvo
èlenek
èlenkovna zveza
èloveko, èlovekost
èustvenostno
èustvovalni èlenek
dajalnik
dodajalni èlenek
domnevnostni èlenek
dopustni prislov
dopustni veznik
dovršni
drugostni zaimek
drugoosebni svojilni zaimek
druboslovje
dvojina, dvojinski
dvovidski
ednina, edninski
elektrotehnika
filatelija

film.
filoz.
fin.
fiz.
fot.
fr.
fr. cit.
friz.
geod.
geol.
geom.
gl.
glag.
glag. predp.
glasb.
glav. štev.
gled.
gosp.
gost.
gozd.
grad.
igr.
im.
in
iron.
ist. zaim.
it.
it. cit.
izobr.
izpust.
izvzem. èlen.
jezikosl.
kak. zaim.
kamn.
kaz. prisl. zaim.
kem.
kletv.
kmet.
knj. pog.
koliè. prisl.
koliè. tev.
koliè. zaim.
kovin.
kozm.
kratn. prisl.

filmska umetnost
filozofija
finanènitvo
fizika
fotografija
francoèina, francoski
francosko citatno
frizerstvo
geodezija
geologija
geometrija
glej
glagol
glagolska predpona
glasboslovje
glavni števnik
gledalièe
gospodarstvo
gostinstvo
gozdarstvo
gradbeništvo
igralništvo
imenovalnik
ironièno
istostni zaimek
italijanèina, italijanski
italijansko citatno
izobrazbeno
izpustno
izvzemalni èlenek
jezikoslovje
kakovostni zaimek
kamninoslovje
kazalni prislovni zaimek
kemija
kletvica, kletev
kmetijstvo
knjino pogovorno
kolièinski prislov
kolièinski tevnik
kolièinski zaimek
kovinarstvo
kozmetika
kratnostni prislov
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kuhar.
lastn. zaim.
lat. cit.
latov.
lekar.
les.
let.
ljubk.
ljud.
loè. vez.
loèil. tev.
lov.
m
m.
manjš.
mat.
medm.
medm. zv.
medp. zlo.
mer. prisl.
mer. prisl. zaim.
mest.
mestn.
mestov. prostor. prisl.
mestov. prostor. prisl.
zaim.
metal.
min.
mn.
mnog. zaim.
mnoil. tev.
m. prip. obr.
naè. prisl.
nam.
namer. prisl.
nar.
naraè.
nardp.
navez. èlen.
neèlov.
nedol. tev.
nedol. zaim.
nedov.
neknj. ljud.
neknj. pog.
nem. cit.
neobè.
nestrok.

kuharstvo
lastnostni zaimek
latinsko citatno
latovsko
lekarništvo
lesarstvo
letalstvo
ljubkovalno
ljudsko
loèni veznik
loèilni tevnik
lovstvo
samostalniška beseda moškega
spola
moškega spola
manjšalno
matematika
medmet
medmetna zveza
medpona zloenke
merni prislov
merni prislovni zaimek
mestnik
mestne govorice
mestovni prostorski prislov
mestovni prostorski prislovni
zaimek
metalurgija
mineralogija
mnoina, mnoinski
mnogostni zaimek
mnoilni tevnik
moško priponsko obrazilo
naèinovni prislov
namenilnik
namerni prislov
nareèno
naraèajoèe
narodopisje
navezovalni èlenek
neèloveko
nedoloèni tevnik
nedoloèni zaimek
nedovršni
neknjino ljudsko
neknjino pogovorno
nemško citatno
knjino neobèevalno
nestrokovno

XIII
neurad.
nevtr.
neiv.
nik. èlen.
nik. zaim.
nizk.
nov.
npr.
num.
obl.
obrt.
okrajš.
okrnj. glag.
olepš.
omilj.
or.
os.
oseb. i.
os. zaim.
otr.
oz.
ozir. zaim.
ozir. poljubn. zaim.
ozirn. prisl.
pal.
papir.
ped.
pesn.
peaj.
ples.
podr.
podr. vez.
podr. zlo.
pogoj. vez.
pojasnj. vez.
pojm.
pokr.
pokr. belokr.
pokr. dol.
pokr. gor.
pokr. kor.
pokr. notr.
pokr. prekm.
pokr. primor.
pokr. rez.
pokr. severovzh.
pokr. severozah.
pokr. štaj.
pokr. vzh.

neuradno
nevtralno
neivost
nikalni èlenek
nikalni zaimek
nizko
novota, neologizem
na primer
numizmatika
oblaèilna stroka
obrtništvo
okrajšava
okrnjeni glagol
olepševalno
omiljevalno
orodnik
oseba
osebno ime
osebni zaimek
otroško
oziroma
oziralni zaimek
oziralni poljubnostni zaimek
ozirni prislov
paleontologija
papirništvo
pedagogika
pesniško
peajoèe
plesno
podredje, podredni
podredni veznik
podredna zloenka
pogojni veznik
pojasnjevalni veznik
pojmovno
pokrajinsko pogovorno
pokrajinsko belokranjsko
pokrajinsko dolenjsko
pokrajinsko gorenjsko
pokrajinsko koroško
pokrajinsko notranjsko
pokrajinsko prekmursko
pokrajinsko primorsko
pokrajinsko rezijansko
pokrajinsko severovzhodno
pokrajinsko severozahodno
pokrajinsko štajersko
pokrajinsko vzhodno
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XIV
pokr. vzh.štaj.
pokr. zah.
polit.
poljubn. prisl. zaim.
poljubn. zaim.
pomor.
posled. vez.
posnem. medm.
poud.
poudar. èlen.
povdk.
povdk. zv.
povr. os. zaim.
povr. svoj. zaim.
pozdrav. medm.
prakt.sp.
pravn.
preb. i.
predl.
predl. zv.
predp.
predp. obr.
presoj. èlen.
prid.
prid. b.
prid. zv.
prilo.
prim.
primer. prisl.
primer. vez.
prip.
prip. obr.
prir.
prir. vez.
prir. zlo.
prisl.
prisl. b.
prisl. zv.
privzdig.
prostor. prisl.
protiv. vez.
prvoos. svoj. zaim.
psih.
psiht.
psp
ptt
publ.
raè.
rad.

pokrajinsko vzhodnoštajersko
pokrajinsko zahodno
politika
poljubnostni prislovni zaimek
poljubnostni zaimek
pomorstvo
posledièni veznik
posnemovalni medmet
poudarjalno
poudarni èlenek
povedkovnik
povedkovniška zveza
povratni osebni zaimek
povratni svojilni zaimek
pozdravni medmet
praktiènosporazumevalno
pravniško
prebivalsko ime
predlog
predlona zveza
predpona
predponsko obrazilo
presojevalni èlenek
pridevnik
pridevniška beseda
pridevniška zveza
prilonostno
primerjaj
primerjalni prislov
primerjalni veznik
pripona
priponsko obrazilo
priredje, priredni
priredni veznik
priredna zloenka
prislov
prislovna beseda
prislovna zveza
zborno privzdignjeno
prostorski prislov
protivni veznik
prvoosebni svojilni zaimek
psihologija
psihiatrija
pogost slovenski priimek
pošta
publicistièno
raèunalnitvo
radiotehnika

rastl.
razpolo. medm.
redk.
rib.
rod.
rud.
s
s.
sam.
sam. b.
simb.
sklep. vez.
skup.
slabš.
sleng.
slovstv.
smer. prostor. prisl.
smer. prostor. prisl.
zaim.
snov.
sogla. èlen.
sorazm. prisl.
sovseb. nik. èlen.
s. prip. obr.
spodbuj. èlen.
star.
stopnj. èlen.
stopnj. vez.
strojn.
strok.
stvar. i.
svoj. zaim.
šah.
šalj.
šol.
šport.
štev.
števn.
teh.
tekst.
tisk.
to.
tretjeos. svoj. zaim.
trg.
tudi
tur.
um.

rastlinstvo
razpoloenjski medmet
redko
ribištvo
rodilnik
rudarstvo
samostalniška beseda srednjega
spola
srednjega spola
samostalnik
samostalniška beseda
simbol
sklepalni veznik
skupno
slabšalno
slengovsko
slovstvo
smerni prostorski prislov
smerni prostorski prislovni
zaimek
snovno
soglaalni èlenek
sorazmerni prislov
sovsebno nikalni èlenek
priponsko obrazilo srednjega
spola
spodbujalni èlenek
starinsko
stopnjevalni èlenek
stopnjevalni veznik
strojništvo
strokovno
stvarno ime
svojilni zaimek
šahovsko
šaljivo
šolstvo
športno
števnik
števno
tehnika
tekstilstvo
tiskarstvo
toilnik
tretjeosebni svojilni zaimek
trgovsko
turizem
umetnost
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urad.
urb.
usnj.
velel. medm.
ver.
verjetn. èlen.
vet.
vez.
vez. zv.
vezal. vez.
voj.
vpra. èlen.
vpraš. zaim.
vremen.
vrst. zaim.
vrstil. štev.
vrtn.
vznes.
vzroè. vez.
vzroèn. prisl.

uradovalno
urbanizem
usnjarstvo
velelni medmet
versko
verjetnostni èlenek
veterina
veznik
vezniška zveza
vezalni veznik
vojaštvo
vpraalni èlenek
vprašalni zaimek
vremenoslovje
vrstni zaimek
vrstilni števnik
vrtnarstvo
vzneseno
vzroèni veznik
vzroènostni prislov

XV
zadrk. èlen.
zaim.
zal.
zapored. prisl.
zastar.
zdrav.
zem.
zem. i.
zgod.
zmer.
zvezdosl.

.
arg.
el.
iv.
ival.
ival. i.
. prip. obr.

zadrkovni èlenek
zaimek
zalonitvo
zaporednostni prislov
zastarelo
zdravstvo
zemljepis
zemljepisno ime
zgodovina
zmerjalno
zvezdoslovje
samostalnika beseda enskega spola
enskega spola
argonsko
eleznica
ivost
ivalstvo
ivalsko ime
ensko priponsko obrazilo

tevilke na robu pravil pomenijo èlene (paragrafe); nanje se sklicujemo v pravilih in obeh kazalih.

