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O nastajanju slovarja 

Spremna besedila

IV

Koncept ePravopisa (do l. 2017 z imenom Slovar pravopisnih težav) se je začel 
oblikovati, ko je bilo v okviru aplikativnega raziskovalnega projekta z naslovom 
»Slovenski pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici« (L6-0166, 
2008–2011)� ugotovljeno, da je treba namesto načrtovane skrajšane različice 
Slovenskega pravopisa 2001 zasnovati priročnik, ki bo bolj specializiran za pravopisna 
oz. normativna vprašanja, ob tem pa prenoviti in dopolniti tudi pravopisna pravila. V 
okviru omenjenega projekta je dvočlanska delovna skupina Inštituta za slovenski jezik 
Frana Ramovša ZRC SAZU na osnovi 7500 redakcij črk od A do G pripravila predloge za 
redigiranje, ki so izhajali iz pravil veljavnega pravopisa, in jih v obliki tipskega prikaza po 
skupinah predstavila v monografiji Slovenski pravopisni priročnik med normo in 
predpisom (Dobrovoljc, Jakop 2011), ob tem pa pripravila nabor najbolj očitnih vrzeli v 
pravopisnih pravilih, kakor so se kazale v obdobju 2008–2011. Odločitev za 
specializirani pravopisni priročnik je potrdil tudi Znanstveni svet inštituta, ki je slovar 
poimenoval Slovar pravopisnih težav, v letu 2013 pa sprejel pobudo delovne skupine in 
strokovne javnosti za ustanovitev standardizacijskega telesa. Na pobudo ZRC SAZU je 
SAZU v letu 2013 ustanovila Pravopisno komisijo pri SAZU, ki se je v letu 2016 
preimenovala in nosi ime »Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU«.� Njena naloga 
je priprava novih pravopisnih pravil. 
Ob pravilih nastaja kot njihova gradivska razširitev pravopisni slovar z imenom 
ePravopis. Osnova za redakcijsko delo pri ePravopisu je zbirka normativnih zadreg, pri 
kateri sodeluje vsa redakcijska skupina, občasno z zunanjimi sodelavci in študentsko 
pomočjo. Redakcijsko delo poteka problemsko, tj. po problemskih sklopih, in se zato 
lahko odvija vzporedno s prenovo pravopisnih pravil. Vsako pravilo je rezultat preučitve 
gradiva v predhodnih pravilih, pripomb kritikov obstoječega pravopisa, vprašanj v 
Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU� in različnega 
gradiva, predvsem korpusnega. Vsako pravilo je nato preverjeno s pripravo 
pripadajočih slovarskih sestavkov v ePravopisu, kar nudi povratno informacijo in 
preverbo ustrezne ubeseditve.

� Slovenski pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici: 
<https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/sodobni-pravopisni-priročnik-v-knjižni-elektronski-in-s
pletni-različici>.

� Spletišče Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU: <http://pravopisna-komisija.sazu.si>. 

� Jezikovna svetovalnica: <https://svetovalnica.zrc-sazu.si>.
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Odločitev za problemski pristop, ki uporabnika seznanja v prvi vrsti s problematičnimi 
mesti, je bila utemeljena v strokovni literaturi.� Ta mestoma prinaša tudi utemeljitve 
odstopanj od zasnove, predstavljene v monografiji iz leta 2011, problemske študije pa 
so zbrane v monografijah, pripravljenih v Pravopisni sekciji Inštituta za slovenski jezik 
Frana Ramovša, tj. Pravopisna stikanja (2012),�  Pravopisna razpotja (2015)�  in Pravopis 
na zrnu graha (v pripravi).

� Dobrovoljc, Helena, Jakop, Nataša. Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. 1. izd. 
Ljubljana: Založba ZRC, 2012; Dobrovoljc, Helena. Spremembe pravopisnih konceptov v elektronski dobi. 
V: Krakar-Vogel, Boža (ur.). Slavistika v regijah – Nova Gorica, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 24). 
Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013, str. 69–75; Dobrovoljc, Helena, Bizjak Končar, 
Aleksandra. Vprašanja obvestilnosti sodobnega pravopisnega slovarja. V: Jesenšek, Marko (ur.). Izzivi 
sodobnega slovenskega slovaropisja, (Mednarodna knjižna zbirka Zora 75). Maribor: Mednarodna založba 
Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011, str. 86–109; Dobrovoljc, Helena. 
Povezljivost pravopisnih pravil in slovarja: sanje pravopiscev 20. stoletja. V: Erjavec, Tomaž (ur.), Fišer, 
Darja (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september – 1. oktober 
2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. 
http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Dobrovoljc_Povezljivost- 
pravopisnih-pravil-in-slovarja.pdf; Dobrovoljc, Helena, Lengar Verovnik, Tina. Slovar pravopisnih težav 
kot sopotnik pravopisnih pravil in pomenskorazlagalnega slovarja. V: Smolej, Mojca (ur.). Slovnica in 
slovar – aktualni jezikovni opis, (Obdobja, 34). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2015, 
del 1, str. 163–171. 

� Pravopisna stikanja. Razprave o pravopisnih vprašanjih: 
<https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1416>.

� Pravopisna razpotja. Razprave o pravopisnih vprašanjih: 
<https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1219>.

� O okoliščinah izhajanja slovenskih pravopisih podrobneje v zbirki »Slovenske slovnice in pravopisi. 
Portal slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes« na portalu Fran: 
<https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/>.

� O tem Lengar Verovnik v Družboslovnih razpravah 2004: Norma knjižne slovenščine med kodifikacijo in 
jezikovno rabo v obdobju 1950–2001.

ePravopis in slovenski pravopisi 1899–2001  

Pravopisni slovarji v obdobju od 1899 (Levec SP 1899) do 2001 so nastajali kot 
kompromisi med osnovno nalogo (gradivsko razširjanje pravopisnih pravil) in vlogami, 
ki jih je narekovala družba.� Do leta 1950 je bilo to predvsem opozarjanja na napake v 
črno-beli maniri jezikovnih brusov, po letu 1950 tudi širjenje koncepta obvestilnosti 
pravopisnega slovarja zaradi pomanjkanja pomenskorazlagalnih slovarjev. Razlog za 
širjenje obvestilnosti po izidu Slovarja slovenskega knjižnega jezika (dalje SSKJ; 
1970–1991) pa je predvsem korekcija in usklajevanje SSKJ-ja s spoznanji nove 
slovenske slovnice (Jože Toporišič, Slovenska slovnica, več izdaj v letih 1976–2000).
V primerjavi z vsemi predhodniki je ePravopis razbremenjen vseh drugih nalog kot 
osnovne: »gradivsko razširjati pravopisna pravila«,� kar konkretno pomeni uslovarjati 
predvsem tisto besedišče, ki ga normativno opredeljujejo pravopisna pravila. Sočasno 
nastajanje pravil in slovarja izboljšuje pravila, saj omogoča sprotno preverjanje 
ubeseditev v pravilih, zato zahteva poleg uslovarjanja osnovnega tudi nekoliko 
razširjeni nabor besedja, ki morda ne bo del končne izdaje pravopisa, je pa vključen v 
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spletno izdajo slovarja na portalu Fran in v t. i. zbirko normativnih zadreg, ki predstavlja 
izhodišče za slovar.

Normativnost ePravopisa in vprašanje knjižnega jezika  

Slovar, ki zarisuje meje med jezikom, ki je družbeno sprejet kot skupni jezikovni idiom oz. 
knjižni jezik in je uporabljen v javnosti z reprezentativno in povezovalno vlogo, ter 
jezikom, ki zaradi svoje regionalnosti, družbene omejenosti na posebne položaje ali 
skupine teh lastnosti nima, je normativni slovar. Normativnost slovarja je posledica 
strokovnega dogovora ali konsenza glede meja knjižnega jezika.

Normativna načela 

Pri normiranju upoštevamo splošna normativna oziroma kodifikacijska načela (načelo 
izročila, načelo jezikovne rabe, načelo sistema in načelo jezikovne gospodarnosti) in 
težnjo knjižnojezikovnega standarda po jezikovni enotnosti. 
Normativne odločitve oziroma odločitve, katera jezikovna sredstva so za knjižni jezik 
sprejemljiva in katera ne, so tesno povezane z odločitvijo, kako bo knjižni jezik definiran 
– kot raznolika in sprejemljiva ali kot enovita in do sprememb zadržana pojavnost. V 
skladu s tem se Pravopisna komisija odloča po naslednjih načelih, ki se lahko od ravnine 
do ravnine nekoliko razlikujejo. Hierarhično najpomembnejše merilo je konvencija, s 
katero presojamo ustaljenost jezikovnih sredstev; na drugem mestu je ocena, v kolikšni 
meri opazovano jezikovno sredstvo zadovolji raznolike funkcionalne potrebe skupnosti; 
na tretjem mestu je stopnja skladnosti z obstoječim jezikovnim sistemom.
Ob tem nas gradivsko preobilje na ravni zapisanega jezika in kritično pomanjkanje 
gradiva za preučevanje govorjenega potiska v kritično presojo najprej jezikovnih izbir 
uporabnikov jezika, nato pa tudi skrb za izogibanje subjektivnosti sodelujočih 
jezikoslovcev. 
V razmerju do obstoječih priročnikov knjižnega jezika je ePravopis v večji meri kot 
dosedanja dela, nastala na osnovi listkovnega gradiva 20. stoletja, naklonjen sprostitvi 
knjižnojezikovne norme in uvaja neformalno knjižnost, ki so jo v SSKJ še opredeljevali kot 
knjižno pogovorno zvrst, v SP 2001 pa kot pogovorno in praktičnosporazumevalno zvrst.

Normativna veljavnost

Status slovarskih sestavkov je odvisen od potrditve že omenjene Pravopisne komisije pri 
SAZU in ZRC SAZU, tj. standardizacijskega telesa. Dejstvo, da pravopisni slovar izhaja iz 
pravopisnih pravil in da je potrjevanje slovarskih sestavkov povezano prednostno s 
sprejetjem pravopisnih pravil, slovar normativno povezuje s predlogom novih 
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pravopisnih pravil, ki so pod imenom  Pravopis 8.0� objavljena na portalu Fran v zavihku 
»Zbirke«. 

� Pravopis 8.0. Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo: <https://fran.si/pravopis8/>.
10 Pereča pravopisna vprašanja 20. stoletja, kakor so bila razvidna iz polemik v obdobju 1899–2001, so 
predstavljena v monografiji Pravopisje na Slovenskem (Dobrovoljc 2004).

Obvestilnost slovarja

Obvestilnost slovarskega dela ePravopisa je omejena na probleme izrazne in 
oblikoslovne (deloma tudi skladenjske) ravnine jezika, pri ugotavljanju katerih se 
sklicujemo na različne analize uporabnikovih normativnih zadreg, tako tradicionalnih kot 
tistih, ki jih prinašata jezikovni razvoj in neskladje z aktualno kodifikacijo.

Normativne zadrege odkrivamo na različne načine:
●  z ugotavljanjem dvojnične norme v knjižnem jeziku, zlasti na izrazni jezikovni ravni 
(na primer naglasne: agéncija in agencíja; Afričán in Afričàn; besedotvorne: Abelardev in 
Abelardov [abelárjev]; kripto svet in kriptovaluta; pravopisne: ahilova in Ahilova peta; 
oblikoslovne Aljoša Aljoše in Aljoša; amper amperja in ampera; ABS ABS-a in ABS; študent 
im. mn. študenti/študentje);
●  s primerjavami stanja v knjižni in pogovorni normi (Marko Marka proti Markota; 
brucovanje proti brucevanje ipd.), ki na drug način odražajo bodisi jezikovno 
neustaljenost bodisi odklone od sistemskih jezikovnih vzorcev;
●  z iskanjem razlogov za zavračanje kodifikacije ali predlaganih rešitev (pregled vseh 
pravopisnih polemik, nastalih v obdobju izhajanja slovenskih pravopisov 20. stoletja);10 
● s spremljanjem aktualne normativne problematike, ki jo razkrivajo vprašanja 
uporabnikov v Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Posebna pozornost je namenjena problemom, ki jih lahko na grobo opredelimo kot 
težave, povezane z:
●  neprekrivnim razmerjem glas – črka, npr. izgovor črke l v samostalnikih stol in predal 
ter izglagolskih tvorjenkah in zloženkah tipa zakonodajalec;
●  zapisom skupaj ali narazen, npr. visoko usposobljen – visokorasel;
● rabo velike in male začetnice, npr. prometni babilon – stolp v Babilonu; ob imenih 
znamk tudi vpliv apelativizacije na zapis (Coca-Cola – kokakola); vpliv pomenskih 
prenosov na zapis (pegan – Pegan); vpliv skrajšanih večbesednih lastnih imen na rabo 
začetnice (Microsoft Word – Word/word); rabo imen v zvezah in frazeoloških enotah 
(prestopiti rubikon/Rubikon);
●  rabo ločil in posebnih pisnih znamenj, npr. O'Neill, črno-bel, 2001–2010, 10 % in                
12,4 °C;
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●  zapisom prevzetih besed, npr. bypass – bajpas, in razmerjem do v slovenščini 
tvorjenih ali s prevodom nastalih sopomenk (obvod);
●  oblikoslovnimi in besedotvornimi posebnostmi, zlasti težavnimi sklonskimi in 
besedotvornimi oblikami, npr. pisec: intervju s piscem, piščev vidik; oboa: igra na oboo, 
trio oboj; Bonn: Bonnčan, bonski/bonnski; Pengov: s Pengovom, Pengovov; pojasnilom 
glede določne ali nedoločne oblike lastnostnega pridevnika in vrstnega pridevnika, npr. 
arktičen v stalni besedni zvezi kot vrstni pridevnik: arktična tundra nasproti liberalen: 
socialno je liberalen, finančno pa konzervativen – v stalni besedni zvezi kot vrstni 
pridevnik liberalni demokrat; pojasnila glede neštevnosti opozarjajo predvsem na 
snovnost, npr. žlička burbonske vanilije/vanilje;
●  posebnostim v skladenjski zgradbi, npr. beseda v vlogi imenovalnega prilastka, 
mesto Ljubljana, rod. mesta Ljubljana proti kralj Hamurabi, rod. kralja Hamurabija.

Normativna veljavnost

Pri zasnovi sodobnega pravopisnega slovarja je bilo treba upoštevati, da je z 
elektronsko dobo in spletnimi možnostmi objavljanja prišlo tudi do premika v načinih 
zapisa slovarske informacije: če je bilo v klasičnih knjižnih publikacijah treba skrbeti za 
krajšanje slovarskih metapodatkov in shematiziranje ponavljajočih se slovarskih 
elementov, kar je z vidika informativnosti pogosto omejevalno, v spletnih objavah to ni 
več potrebno.

V primerjavi s slovarji pretekle dobe smo se odločili za:
●  ponazoritev rabe posamezne iztočnice s ponazarjalnimi zgledi, ki tudi pri simbolih, 
okrajšavah in lastnih imenih niso več izpuščeni;
●  izrecno poimenovanje posameznih elementov slovarske zgradbe (v spletni različici 
so prikazani v tako imenovanih namigih);
●  neokrajšano navajanje pojasnil o rabi in uvajanje novih pojasnil (npr. brez vejice, kot 
del imena, v datumu, v etimologiji, v imenih datotek, v spletnih naslovih, v zvezi okrajšav, 
z vejico, z vezajem in podobno);
● izrecno uvajanje posameznih slovničnih, pa tudi distribucijskih posebnosti, tj. s 
pojasnili (navadno nesklonljivo, pri stopnjevanju);
●  neokrajšan prikaz sklanjatvenih posebnosti v naglasno-paradigmatskih vzorcih pri 
oblikoslovno težavnih besedah;
●  neokrajšan izpis nepredvidljivih izgovorov, in sicer tako v rodilniku kot v orodniku;
● dodajanje za pravopisje pomembnih podatkov o besedotvorni motiviranosti 
posameznih besed oziroma povezanosti v okviru besedne družine (npr. ničejanstvo < 
Nietzsche; adamit, adamitka, adamitski < Adam);
●  izrecna opozorila na povezane iztočnice, ki so sopomenke (evangeličan, sopomenka 
protestant) ali nadrejene sopomenke (luteran, ustrezneje protestant, evangeličan);
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● predstavitev besedotvornih dvojnic tipa rotarijec in rotarijanec v okviru ene slovarske 
iztočnice.

Problemski pristop omogoča po eni strani postopno dodajanje novih redakcij na splet, 
po drugi strani pa zahteva dinamičen pristop k slovarskemu konceptu, ki se bo z 
dodajanjem novih informacij, relevantnih za uporabnike, postopoma nadgrajeval. 

Mikro- in makrostrukturno širjenje slovarskih sestavkov 

Koncept rastočega slovarja pri ePravopisu ni omejen le na makrostrukturo, kot je 
mogoče sklepati iz dejstva, da je letno v slovar dodanih več problemskih sklopov, zaradi 
katerih raste geslovnik slovarja. Slovarske redakcije se obvestilno širijo tudi 
mikrostrukturno, predvsem zaradi novih podatkov ob problemskih sklopih, ki jih 
prinašajo nova pravopisna pravila, nastajajoča ob slovarju oziroma vzporedno z njim.

Prvine slovarske zgradbe

Zgradba slovarskega sestavka oz. mikrostruktura specializiranega pravopisnega slovarja 
prinaša: 
●  zapis besede, tj. iztočnico;
●  variantni zapis, tj. zapis morebitne dvojnice;
●  pregibanje, in sicer rodilniške končnice pri samostalniku, pregibala za ženski in 
srednji spol pri pridevniku in sedanjiško obliko pri glagolu;
●  dvojnice pri pregibanju nakazujejo oznake ali pa so razvidne iz prikazane 
paradigme;
●  besednovrstno določitev iztočnice;
●  izgovor iztočnice in po potrebi tudi drugih, neiztočničnih oblik (npr. rodilnik, 
orodnik) ter opozorilo na diakritična znamenja pri tujih izrazih in imenih;
●  pravopisno uvrstitev (npr. v kategorijo lastnih imen ali med kratice, simbole ...);
●  pomensko uvrstitev (pri lastnih imenih identifikacijo, pri občnih poimenovanjih po 
potrebi pomenskorazlikovalno razlago); 
●  med zgledi rabe najdemo tako ponazarjalno gradivo kot tipične besedne zveze, ki 

●  raba v neimenovalniških sklonih, npr. zaradi neobstojnega polglasnika, 
preglasa, kategorije živosti ali posebnosti pri pregibanju; 
●  oblika primerniške stopnje pri lastnostnih pridevnikih in prislovih; 
●  sklonljivost oz. nesklonljivost pri prilastkih;
●  raba prostorskega predloga v oz. na in njegovega nasprotnostnega para iz oz. z 
pri zemljepisnih imenih in ponatančenje rab različnih predlogov (iti na Ojstrico, 
toda plezati v Ojstrici);  



X

● ponazoritev rabe vrstnega pridevnika, pri čemer posebno pozornost 
namenjamo tistim pridevnikom, ki so homonimni z določno obliko kakovostnih 
pridevnikov; 
●  raba stalnih besednih zvez in frazeoloških enot; 
●  skladenjska raba pisnih leksikaliziranih krajšav oziroma simbolov, okrajšav, 
kratic, pri čemer s primeri ponazarjamo njihovo stičnost ob vključevanju v 
besedilo in rabo, kadar so sestavina tvorjenk ali besednih zvez;   

●  normativna napotila so v obliki bodisi ustreznejše sopomenke bodisi ustreznejšega 
zapisa; slovar izrecno usmerja s kazalko glej, k podobnim ali povezanim iztočnicam 
napoti z vodilko primerjaj; dvojnične iztočnice so povezane z oznakama in ter tudi; 
●  med povezanimi iztočnicami navajamo zlasti pridevnike na -ski in -ov/-ev oz. -in ter 
prebivalska imena; pri besedah, izpeljanih iz lastnih imen, slovarski sestavek vključuje 
podatek o izhodiščni (netvorjeni) besedi. 

Povezava s pravopisnimi pravili 

Druga pomembna značilnost ePravopisa je povezana z utemeljevalno-aplikativno 
zasnovo, ki je pri pravopisnih delih v slovenščini in večini primerljivih evropskih jezikov že 
tradicionalno prisotna. Posamezne problemske sklope slovarja v razdelku »Pravopisna 
kategorija« smo povezali z argumentacijo pravopisne rešitve, ki bo vodilo za snovalce 
prenovljenih pravopisnih pravil in hkrati informacija o ugotovljenih premikih v jezikovni 
rabi. 



SLOVAR 
ePravopisa

Status slovarskih sestavkov »predlog« opozarja, da bo slovar ePravopisa normativno 
veljaven šele po potrditvi pripadajočih pravopisnih pravil.

Vsa gesla se povezujejo z zbirko Pravopisne kategorije ePravopisa 2021, v kateri so 
pojasnjena normativna odstopanja glede na SP 2001 ter načela pri gradnji geslovnika in 
morebitne spremembe slovarskih sestavkov.
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Abhazija -e [apházija] ž; zemljepisno ime  
|neodvisna republika v Gruziji|: mandarine iz 
Abhazije; Večina držav v svetu priznava Abhazijo 
zgolj kot integralni del države Gruzije  
Kje? v Abhaziji  
Od kod? iz Abhazije  
Kam? v Abhazijo  
{B} Abhazijec, Abhazijka; Abhazijčev, Abhazijkin; 
abhazijski tudi abhaški  
{O} EDNINA: im. Abhazija, rod. Abhazije, daj. 
Abhaziji, tož. Abhazijo, mest. pri Abhaziji, or. z 
Abhazijo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena držav  
  
aboridžin m; obširneje glej pri aborigin  
  
Aboridžin m; ime bitja, prebivalsko ime; obširneje glej pri 
Aborigin  
  
aboridžinka ž; obširneje glej pri aboriginka  
  
Aboridžinka ž; ime bitja, prebivalsko ime; obširneje glej 
pri Aboriginka  
  
aborigin -a in aboridžin -a [aborídžin] m  
|staroselec|: kanadski aborigin; V Maleziji živi 
majhen delež prvotnih prebivalcev, tako 
imenovanih malezijskih aboriginov; Ljudstvo 
avstralskih aboriginov imenujemo Aborigini; prim. 
Aborigin  
{B} aboriginov  
{O} EDNINA: im. aborigin in aboridžin, rod. aborigina 
in aboridžina, daj. aboriginu in aboridžinu, tož. 
aborigina in aboridžina, mest. pri aboriginu in pri 
aboridžinu, or. z aboriginom in z aboridžinom; 
DVOJINA: im. aborigina in aboridžina, rod. aboriginov 
in aboridžinov, daj. aboriginoma in aboridžinoma, 
tož. aborigina in aboridžina, mest. pri aboriginih in pri 
aboridžinih, or. z aboriginoma in z aboridžinom; 
MNOŽINA: im. aborigini in aboridžini, rod. aboriginov 
in aboridžinov, daj. aboriginom in aboridžinom, tož. 
aborigine in aboridžine, mest. pri aboriginih in pri 
aboridžinih, or. z aborigini in z aboridžini  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Aborigin -a in Aboridžin -a [aborídžin] m; ime bitja, 
prebivalsko ime  
|pripadnik ljudstva v Avstraliji|: Iniciacija je 
odločilen trenutek za vsakega 
Aborigina/Aboridžina, ko iz dečka odraste v moža; 
v množini Aborigini/Aboridžini |ljudstvo v 
Avstraliji|: jezik Aboriginov/Aboridžinov; kot 
prilastek, v imenovalniku Osamelec Uluru med 
avstralskimi domorodci Aborigini/Aboridžinov 
velja za sveto goro; prim. aborigin  

{B} Aborigin in Aboridžin, Aboriginka in 
Aboridžinka; Aboriginov in Aboridžinov, 
Aboriginkin in Aboridžinkin; aboriginski in 
aboridžinski  
{O} EDNINA: im. Aborigin in Aboridžin, rod. 
Aborigina in Aboridžina, daj. Aboriginu in 
Aboridžinu, tož. Aborigina in Aboridžina, mest. pri 
Aboriginu in pri Aboridžinu, or. z Aboriginom in z 
Aboridžinom; DVOJINA: im. Aborigina in 
Aboridžina, rod. Aboriginov in Aboridžinov, daj. 
Aboriginoma in Aboridžinoma, tož. Aborigina in 
Aboridžina, mest. pri Aboriginih in pri Aboridžinih, 
or. z Aboriginoma in z Aboridžinom; MNOŽINA: im. 
Aborigini in Aboridžini, rod. Aboriginov in 
Aboridžinov, daj. Aboriginom in Aboridžinom, tož. 
Aborigine in Aboridžine, mest. pri Aboriginih in pri 
Aboridžinih, or. z Aborigini in z Aboridžini  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
aboriginka -e in aboridžinka -e [aborídžinka] ž  
|staroselka|: avstralske aboriginke/aboridžinke; 
oblačila kanadskih aborigink; prim. Aboriginka  
{B} aboriginov  
{O} EDNINA: im. aboriginka in aboridžinka, rod. 
aboriginke in aboridžinke, daj. aboriginki in 
aboridžinki, tož. aboriginko in aboridžinko, mest. pri 
aboriginki in pri aboridžinki, or. z aboriginko in z 
aboridžinko; DVOJINA: im. aboriginki in aboridžinki, 
rod. aborigink in aboridžink, daj. aboriginkama in 
aboridžinkama, tož. aboriginki in aboridžinki, mest. 
pri aboriginkah in pri aboridžinkah, or. z 
aboriginkama in z aboridžinkama; MNOŽINA: im. 
aboriginke in aboridžinke, rod. aborigink in 
aboridžink, daj. aboriginkam in aboridžinkam, tož. 
aboriginke in aboridžinke, mest. pri aboriginkah in 
pri aboridžinkah, or. z aboriginkami in z 
aboridžinkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Aboriginka -e in Aboridžinka -e [aborídžinka] ž; 
ime bitja, prebivalsko ime  
|pripadnica ljudstva v Avstraliji|: petje Aborigink; 
prim. aboriginka  
{B} Aboriginkin in Aboridžinkin  
{O} EDNINA: im. Aboriginka in Aboridžinka, rod. 
Aboriginke in Aboridžinke, daj. Aboriginki in 
Aboridžinki, tož. Aboriginko in Aboridžinko, mest. 
pri Aboriginki in pri Aboridžinki, or. z Aboriginko in 
z Aboridžinko; DVOJINA: im. Aboriginki in 
Aboridžinki, rod. Aborigink in Aboridžink, daj. 
Aboriginkama in Aboridžinkama, tož. Aboriginki in 
Aboridžinki, mest. pri Aboriginkah in pri 
Aboridžinkah, or. z Aboriginkama in z 
Aboridžinkama; MNOŽINA: im. Aboriginke in 
Aboridžinke, rod. Aborigink in Aboridžink, daj. 
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Aboriginkam in Aboridžinkam, tož. Aboriginke in 
Aboridžinke, mest. pri Aboriginkah in pri 
Aboridžinkah, or. z Aboriginkami in z 
Aboridžinkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Abwehr -a [ábver] m; stvarno ime  
|nemška obveščevalna služba v Tretjem rajhu|: 
agent Abwehra; sodelovanje z Abwehrom; kot 
prilastek, v imenovalniku vodja vojaške 
protiobveščevalne službe Abwehr  
{B} Abwehrov  
{O} EDNINA: im. Abwehr, rod. Abwehra, daj. 
Abwehru, tož. Abwehr, mest. pri Abwehru, or. z 
Abwehrom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
a cappella1 ~ -e [a kapéla] ž  
|zborovsko petje brez instrumentalne spremljave|: 
Ta festival organizatorji radi poimenujejo kar 
praznik a cappelle; v pridevniški rabi Na festivalu je 
nastopila uveljavljena slovenska a cappella zasedba; 
|skladba, vokali brez instrumentalne spremljave|: 
»Fsi so venci vejli« je prekmurska a cappella  
{O} EDNINA: im. a cappella, rod. a cappelle, daj. a 
cappelli, tož. a cappello, mest. pri a cappelli, or. z a 
cappello; DVOJINA: im. a cappelli, rod. a cappell, daj. a 
cappellama, tož. a cappelli, mest. pri a cappellah, or. z 
a cappellama; MNOŽINA: im. a cappelle, rod. a 
cappell, daj. a cappellam, tož. a cappelle, mest. pri a 
cappellah, or. z a cappellami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
a cappella2 [a kapéla] prisl. zveza  
|brez instrumentalne spremljave|: Včasih me 
prosijo, naj katero svojih pesmi izvedem a cappella  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
Aconcagua -e [akonkágva] ž; zemljepisno ime  
|gora v Andih|: odprava na 6962 metrov visoko goro 
Aconcagua/Aconcaguo; odprava na Aconcaguo; 
Vreme na Aconcagui je nepredvidljivo; v prenesenem 
pomenu |stena Aconcague|: alpinistična smer v 
Aconcagui; ◎ šp. Aconcagua  
Kje? na Aconcagui  
Od kod? z Aconcague  
Kam? na Aconcaguo  
{B} aconcagovski  

{O} EDNINA: im. Aconcagua, rod. Aconcague, daj. 
Aconcagui, tož. Aconcaguo, mest. pri Aconcagui, or. 
z Aconcaguo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
adagio1 -a [adádžo, rod. adádža, or. z adádžem in z 
adádžom] m  
|počasno izvajanje tonov|: Skladbo je preoblikoval v 
intenzivne allegre in strastne adagie; |skladba v 
počasnem tempu|: Brucknerjevi adagii  
{O} EDNINA: im. adagio, rod. adagia, daj. adagiu, tož. 
adagio, mest. pri adagiu, or. z adagiem in z adagiom; 
DVOJINA: im. adagia, rod. adagiev in adagiov, daj. 
adagiema in adagioma, tož. adagia, mest. pri adagiih, 
or. z adagiema in z adagioma; MNOŽINA: im. adagii, 
rod. adagiev in adagiov, daj. adagiem in adagiom, tož. 
adagie, mest. pri adagiih, or. z adagii  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; samostalnik moškega spola; 
glasbeni izrazi  
  
adagio2 [adádžo] prisl.  
|počasi|: Če igramo adagio, je to počasneje kot 
andante  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
afriško-ameriški -a -o [áfriško-amêriški, ž. áfriško-
amêriška, s. áfriško-amêriško] prid.  
|afriški in ameriški|: afriško-ameriški vrh v Gani; 
sopomenka afroameriški; prim. afriški, ameriški  
(< Afrika, Amerika1)  
{O} moški: EDNINA: im. afriško-ameriški, rod. 
afriško-ameriškega, daj. afriško-ameriškemu, tož. 
afriško-ameriški (živostno afriško-ameriškega), mest. 
pri afriško-ameriškem, or. z afriško-ameriškim; 
DVOJINA: im. afriško-ameriška, rod. afriško-
ameriških, daj. afriško-ameriškima, tož. afriško-
ameriška, mest. pri afriško-ameriških, or. z afriško-
ameriškima; MNOŽINA: im. afriško-ameriški, rod. 
afriško-ameriških, daj. afriško-ameriškim, tož. 
afriško-ameriške, mest. pri afriško-ameriških, or. z 
afriško-ameriškimi  
ženski: EDNINA: im. afriško-ameriška, rod. afriško-
ameriške, daj. afriško-ameriški, tož. afriško-
ameriško, mest. pri afriško-ameriški, or. z afriško-
ameriško; DVOJINA: im. afriško-ameriški, rod. 
afriško-ameriških, daj. afriško-ameriškima, tož. 
afriško-ameriški, mest. pri afriško-ameriških, or. z 
afriško-ameriškima; MNOŽINA: im. afriško-ameriške, 
rod. afriško-ameriških, daj. afriško-ameriškim, tož. 
afriško-ameriške, mest. pri afriško-ameriških, or. z 
afriško-ameriškimi  
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srednji: EDNINA: im. afriško-ameriško, rod. afriško-
ameriškega, daj. afriško-ameriškemu, tož. afriško-
ameriško, mest. pri afriško-ameriškem, or. z afriško-
ameriškim; DVOJINA: im. afriško-ameriški, rod. 
afriško-ameriških, daj. afriško-ameriškima, tož. 
afriško-ameriški, mest. pri afriško-ameriških, or. z 
afriško-ameriškima; MNOŽINA: im. afriško-ameriška, 
rod. afriško-ameriških, daj. afriško-ameriškim, tož. 
afriško-ameriška, mest. pri afriško-ameriških, or. z 
afriško-ameriškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
afriško-azijski -a -o [áfriško-ázijski, ž. áfriško-
ázijska, s. áfriško-ázijsko] prid.  
|afriški in azijski|: afriško-azijski jeziki; afriško-
azijske študije; sopomenka afroazijski, azijsko-afriški; 
prim. afriški, azijski  
(< Afrika, Azija)  
{O} moški: EDNINA: im. afriško-azijski, rod. afriško-
azijskega, daj. afriško-azijskemu, tož. afriško-azijski 
(živostno afriško-azijskega), mest. pri afriško-
azijskem, or. z afriško-azijskim; DVOJINA: im. 
afriško-azijska, rod. afriško-azijskih, daj. afriško-
azijskima, tož. afriško-azijska, mest. pri afriško-
azijskih, or. z afriško-azijskima; MNOŽINA: im. 
afriško-azijski, rod. afriško-azijskih, daj. afriško-
azijskim, tož. afriško-azijske, mest. pri afriško-
azijskih, or. z afriško-azijskimi  
ženski: EDNINA: im. afriško-azijska, rod. afriško-
azijske, daj. afriško-azijski, tož. afriško-azijsko, mest. 
pri afriško-azijski, or. z afriško-azijsko; DVOJINA: im. 
afriško-azijski, rod. afriško-azijskih, daj. afriško-
azijskima, tož. afriško-azijski, mest. pri afriško-
azijskih, or. z afriško-azijskima; MNOŽINA: im. 
afriško-azijske, rod. afriško-azijskih, daj. afriško-
azijskim, tož. afriško-azijske, mest. pri afriško-
azijskih, or. z afriško-azijskimi  
srednji: EDNINA: im. afriško-azijsko, rod. afriško-
azijskega, daj. afriško-azijskemu, tož. afriško-azijsko, 
mest. pri afriško-azijskem, or. z afriško-azijskim; 
DVOJINA: im. afriško-azijski, rod. afriško-azijskih, daj. 
afriško-azijskima, tož. afriško-azijski, mest. pri 
afriško-azijskih, or. z afriško-azijskima; MNOŽINA: 
im. afriško-azijska, rod. afriško-azijskih, daj. afriško-
azijskim, tož. afriško-azijska, mest. pri afriško-
azijskih, or. z afriško-azijskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
afriško-evropski -a -o [áfriško-erópski, ž. áfriško-
erópska, s. áfriško-erópsko] prid.  
|afriški in evropski|: afriško-evropsko energetsko 
partnerstvo; afriško-evropski vrh; sopomenka 
evropsko-afriški, evroafriški; prim. afriški, 
evropski  
(< Afrika, Evropa2)  

{O} moški: EDNINA: im. afriško-evropski, rod. 
afriško-evropskega, daj. afriško-evropskemu, tož. 
afriško-evropski (živostno afriško-evropskega), mest. 
pri afriško-evropskem, or. z afriško-evropskim; 
DVOJINA: im. afriško-evropska, rod. afriško-
evropskih, daj. afriško-evropskima, tož. afriško-
evropska, mest. pri afriško-evropskih, or. z afriško-
evropskima; MNOŽINA: im. afriško-evropski, rod. 
afriško-evropskih, daj. afriško-evropskim, tož. 
afriško-evropske, mest. pri afriško-evropskih, or. z 
afriško-evropskimi  
ženski: EDNINA: im. afriško-evropska, rod. afriško-
evropske, daj. afriško-evropski, tož. afriško-
evropsko, mest. pri afriško-evropski, or. z afriško-
evropsko; DVOJINA: im. afriško-evropski, rod. 
afriško-evropskih, daj. afriško-evropskima, tož. 
afriško-evropski, mest. pri afriško-evropskih, or. z 
afriško-evropskima; MNOŽINA: im. afriško-evropske, 
rod. afriško-evropskih, daj. afriško-evropskim, tož. 
afriško-evropske, mest. pri afriško-evropskih, or. z 
afriško-evropskimi  
srednji: EDNINA: im. afriško-evropsko, rod. afriško-
evropskega, daj. afriško-evropskemu, tož. afriško-
evropsko, mest. pri afriško-evropskem, or. z afriško-
evropskim; DVOJINA: im. afriško-evropski, rod. 
afriško-evropskih, daj. afriško-evropskima, tož. 
afriško-evropski, mest. pri afriško-evropskih, or. z 
afriško-evropskima; MNOŽINA: im. afriško-evropska, 
rod. afriško-evropskih, daj. afriško-evropskim, tož. 
afriško-evropska, mest. pri afriško-evropskih, or. z 
afriško-evropskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Afroameričanka -e [áfroameričánka] ž; ime bitja, 
prebivalsko ime  
|Američanka afriškega porekla ali temnopolta 
Američanka|: Halle Berry je kot prva 
Afroameričanka prejela oskarja za igralske dosežke; 
Knjiga opisuje prakso svetlopoltih Afroameričank, 
ki so se pretvarjale, da so belke; v ameriškem okolju 
|temnopolta Američanka|: V ZDA se je priselila iz 
Egipta, a ji niso priznali statusa Afroameričanke  
{B} Afroameričankin  
{O} EDNINA: im. Afroameričanka, rod. 
Afroameričanke, daj. Afroameričanki, tož. 
Afroameričanko, mest. pri Afroameričanki, or. z 
Afroameričanko; DVOJINA: im. Afroameričanki, rod. 
Afroameričank, daj. Afroameričankama, tož. 
Afroameričanki, mest. pri Afroameričankah, or. z 
Afroameričankama; MNOŽINA: im. Afroameričanke, 
rod. Afroameričank, daj. Afroameričankam, tož. 
Afroameričanke, mest. pri Afroameričankah, or. z 
Afroameričankami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke; 
pripadniki in pripadnice  
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afroameriški -a -o [áfroamêriški, ž. áfroamêriška, s. 
áfroamêriško] prid.  
|nanašajoč se na Afroameričane|: afroameriška 
glasba; afroameriška skupnost; Predstavil je načela 
afroameriškega gibanja za pravice rasno, 
ekonomsko in politično diskriminiranih; sopomenka 
afriško-ameriški; prim. afriški, ameriški  
(< Afrika, Amerika1)  
{O} moški: EDNINA: im. afroameriški, rod. 
afroameriškega, daj. afroameriškemu, tož. 
afroameriški (živostno afroameriškega), mest. pri 
afroameriškem, or. z afroameriškim; DVOJINA: im. 
afroameriška, rod. afroameriških, daj. 
afroameriškima, tož. afroameriška, mest. pri 
afroameriških, or. z afroameriškima; MNOŽINA: im. 
afroameriški, rod. afroameriških, daj. afroameriškim, 
tož. afroameriške, mest. pri afroameriških, or. z 
afroameriškimi  
ženski: EDNINA: im. afroameriška, rod. afroameriške, 
daj. afroameriški, tož. afroameriško, mest. pri 
afroameriški, or. z afroameriško; DVOJINA: im. 
afroameriški, rod. afroameriških, daj. 
afroameriškima, tož. afroameriški, mest. pri 
afroameriških, or. z afroameriškima; MNOŽINA: im. 
afroameriške, rod. afroameriških, daj. afroameriškim, 
tož. afroameriške, mest. pri afroameriških, or. z 
afroameriškimi  
srednji: EDNINA: im. afroameriško, rod. 
afroameriškega, daj. afroameriškemu, tož. 
afroameriško, mest. pri afroameriškem, or. z 
afroameriškim; DVOJINA: im. afroameriški, rod. 
afroameriških, daj. afroameriškima, tož. 
afroameriški, mest. pri afroameriških, or. z 
afroameriškima; MNOŽINA: im. afroameriška, rod. 
afroameriških, daj. afroameriškim, tož. afroameriška, 
mest. pri afroameriških, or. z afroameriškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
afrokaribski -a -o [áfrokarípski, ž. áfrokarípska, s. 
áfrokarípsko] prid.  
|karibski z afriškimi prvinami|: afrokaribski ritem; 
afrokaribske skupnosti v Evropi; prim. karibski  
(< Afrika, Karibi)  
{O} moški: EDNINA: im. afrokaribski, rod. 
afrokaribskega, daj. afrokaribskemu, tož. afrokaribski 
(živostno afrokaribskega), mest. pri afrokaribskem, or. 
z afrokaribskim; DVOJINA: im. afrokaribska, rod. 
afrokaribskih, daj. afrokaribskima, tož. afrokaribska, 
mest. pri afrokaribskih, or. z afrokaribskima; 
MNOŽINA: im. afrokaribski, rod. afrokaribskih, daj. 
afrokaribskim, tož. afrokaribske, mest. pri 
afrokaribskih, or. z afrokaribskimi  
ženski: EDNINA: im. afrokaribska, rod. afrokaribske, 
daj. afrokaribski, tož. afrokaribsko, mest. pri 
afrokaribski, or. z afrokaribsko; DVOJINA: im. 

afrokaribski, rod. afrokaribskih, daj. afrokaribskima, 
tož. afrokaribski, mest. pri afrokaribskih, or. z 
afrokaribskima; MNOŽINA: im. afrokaribske, rod. 
afrokaribskih, daj. afrokaribskim, tož. afrokaribske, 
mest. pri afrokaribskih, or. z afrokaribskimi  
srednji: EDNINA: im. afrokaribsko, rod. 
afrokaribskega, daj. afrokaribskemu, tož. 
afrokaribsko, mest. pri afrokaribskem, or. z 
afrokaribskim; DVOJINA: im. afrokaribski, rod. 
afrokaribskih, daj. afrokaribskima, tož. afrokaribski, 
mest. pri afrokaribskih, or. z afrokaribskima; 
MNOŽINA: im. afrokaribska, rod. afrokaribskih, daj. 
afrokaribskim, tož. afrokaribska, mest. pri 
afrokaribskih, or. z afrokaribskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
afrokubanski -a -o [áfrokubánski, ž. áfrokubánska, 
s. áfrokubánsko] prid.  
|kubanski z afriškimi prvinami|: afrokubanska 
glasba; afrokubanska rumba; prim. afriški, 
kubanski  
(< Afrika, Kuba)  
{O} moški: EDNINA: im. afrokubanski, rod. 
afrokubanskega, daj. afrokubanskemu, tož. 
afrokubanski (živostno afrokubanskega), mest. pri 
afrokubanskem, or. z afrokubanskim; DVOJINA: im. 
afrokubanska, rod. afrokubanskih, daj. 
afrokubanskima, tož. afrokubanska, mest. pri 
afrokubanskih, or. z afrokubanskima; MNOŽINA: im. 
afrokubanski, rod. afrokubanskih, daj. 
afrokubanskim, tož. afrokubanske, mest. pri 
afrokubanskih, or. z afrokubanskimi  
ženski: EDNINA: im. afrokubanska, rod. 
afrokubanske, daj. afrokubanski, tož. afrokubansko, 
mest. pri afrokubanski, or. z afrokubansko; DVOJINA: 
im. afrokubanski, rod. afrokubanskih, daj. 
afrokubanskima, tož. afrokubanski, mest. pri 
afrokubanskih, or. z afrokubanskima; MNOŽINA: im. 
afrokubanske, rod. afrokubanskih, daj. 
afrokubanskim, tož. afrokubanske, mest. pri 
afrokubanskih, or. z afrokubanskimi  
srednji: EDNINA: im. afrokubansko, rod. 
afrokubanskega, daj. afrokubanskemu, tož. 
afrokubansko, mest. pri afrokubanskem, or. z 
afrokubanskim; DVOJINA: im. afrokubanski, rod. 
afrokubanskih, daj. afrokubanskima, tož. 
afrokubanski, mest. pri afrokubanskih, or. z 
afrokubanskima; MNOŽINA: im. afrokubanska, rod. 
afrokubanskih, daj. afrokubanskim, tož. 
afrokubanska, mest. pri afrokubanskih, or. z 
afrokubanskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
aga -e tudi aga -a [ága] m  
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|turški oblastnik v fevdalni Turčiji|: Turški age so 
bili manj vplivni kot paše; za imenom, pregibanje po 
drugi moški sklanjatvi vladavina Nasarja age  
{B} agov  
{O} EDNINA: im. aga, rod. age tudi aga, daj. agi tudi 
agu, tož. ago tudi aga, mest. pri agi tudi pri agu, or. z 
ago tudi z agom; DVOJINA: im. agi tudi aga, rod. ag tudi 
agov, daj. agama tudi agoma, tož. agi tudi aga, mest. pri 
agah tudi pri agih, or. z agama tudi z agoma; 
MNOŽINA: im. age tudi agi, rod. ag tudi agov, daj. agam 
tudi agom, tož. age tudi age, mest. pri agah tudi pri 
agih, or. z agami tudi z agi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
agov -a -o [ágo, ž. ágova, s. ágovo] prid.  
agov dvorec  
(< aga)  
{O} moški: EDNINA: im. agov, rod. agovega, daj. 
agovemu, tož. agov (živostno agovega), mest. pri 
agovem, or. z agovim; DVOJINA: im. agova, rod. 
agovih, daj. agovima, tož. agova, mest. pri agovih, or. 
z agovima; MNOŽINA: im. agovi, rod. agovih, daj. 
agovim, tož. agove, mest. pri agovih, or. z agovimi  
ženski: EDNINA: im. agova, rod. agove, daj. agovi, tož. 
agovo, mest. pri agovi, or. z agovo; DVOJINA: im. 
agovi, rod. agovih, daj. agovima, tož. agovi, mest. pri 
agovih, or. z agovima; MNOŽINA: im. agove, rod. 
agovih, daj. agovim, tož. agove, mest. pri agovih, or. z 
agovimi  
srednji: EDNINA: im. agovo, rod. agovega, daj. 
agovemu, tož. agovo, mest. pri agovem, or. z agovim; 
DVOJINA: im. agovi, rod. agovih, daj. agovima, tož. 
agovi, mest. pri agovih, or. z agovima; MNOŽINA: im. 
agova, rod. agovih, daj. agovim, tož. agova, mest. pri 
agovih, or. z agovimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
agrarnoekonomski -a -o [agrárnoekonómski, ž. 
agrárnoekonómska, s. agrárnoekonómsko] prid.  
|nanašajoč se na agrarno ekonomijo|: 
agrarnoekonomske analize; Pomembno je, da se 
agrarnoekonomska znanja prenaša neposredno na 
kmetijo; sopomenka agrarnogospodarski  
{O} moški: EDNINA: im. agrarnoekonomski, rod. 
agrarnoekonomskega, daj. agrarnoekonomskemu, 
tož. agrarnoekonomski (živostno 
agrarnoekonomskega), mest. pri 
agrarnoekonomskem, or. z agrarnoekonomskim; 
DVOJINA: im. agrarnoekonomska, rod. 
agrarnoekonomskih, daj. agrarnoekonomskima, tož. 
agrarnoekonomska, mest. pri agrarnoekonomskih, or. 
z agrarnoekonomskima; MNOŽINA: im. 
agrarnoekonomski, rod. agrarnoekonomskih, daj. 

agrarnoekonomskim, tož. agrarnoekonomske, mest. 
pri agrarnoekonomskih, or. z agrarnoekonomskimi  
ženski: EDNINA: im. agrarnoekonomska, rod. 
agrarnoekonomske, daj. agrarnoekonomski, tož. 
agrarnoekonomsko, mest. pri agrarnoekonomski, or. 
z agrarnoekonomsko; DVOJINA: im. 
agrarnoekonomski, rod. agrarnoekonomskih, daj. 
agrarnoekonomskima, tož. agrarnoekonomski, mest. 
pri agrarnoekonomskih, or. z agrarnoekonomskima; 
MNOŽINA: im. agrarnoekonomske, rod. 
agrarnoekonomskih, daj. agrarnoekonomskim, tož. 
agrarnoekonomske, mest. pri agrarnoekonomskih, or. 
z agrarnoekonomskimi  
srednji: EDNINA: im. agrarnoekonomsko, rod. 
agrarnoekonomskega, daj. agrarnoekonomskemu, 
tož. agrarnoekonomsko, mest. pri 
agrarnoekonomskem, or. z agrarnoekonomskim; 
DVOJINA: im. agrarnoekonomski, rod. 
agrarnoekonomskih, daj. agrarnoekonomskima, tož. 
agrarnoekonomski, mest. pri agrarnoekonomskih, or. 
z agrarnoekonomskima; MNOŽINA: im. 
agrarnoekonomska, rod. agrarnoekonomskih, daj. 
agrarnoekonomskim, tož. agrarnoekonomska, mest. 
pri agrarnoekonomskih, or. z agrarnoekonomskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
agrarnogospodarski -a -o [agrárnogospodárski, ž. 
agrárnogospodárska, s. agrárnogospodársko] prid.  
|nanašajoč se na agrarno gospodarstvo|: Pliberško 
gospostvo je v srednjem veku predstavljalo enega 
največjih agrarnogospodarskih obratov na 
Koroškem; sopomenka agrarnoekonomski  
{O} moški: EDNINA: im. agrarnogospodarski, rod. 
agrarnogospodarskega, daj. agrarnogospodarskemu, 
tož. agrarnogospodarski (živostno 
agrarnogospodarskega), mest. pri 
agrarnogospodarskem, or. z agrarnogospodarskim; 
DVOJINA: im. agrarnogospodarska, rod. 
agrarnogospodarskih, daj. agrarnogospodarskima, 
tož. agrarnogospodarska, mest. pri 
agrarnogospodarskih, or. z agrarnogospodarskima; 
MNOŽINA: im. agrarnogospodarski, rod. 
agrarnogospodarskih, daj. agrarnogospodarskim, tož. 
agrarnogospodarske, mest. pri agrarnogospodarskih, 
or. z agrarnogospodarskimi  
ženski: EDNINA: im. agrarnogospodarska, rod. 
agrarnogospodarske, daj. agrarnogospodarski, tož. 
agrarnogospodarsko, mest. pri agrarnogospodarski, 
or. z agrarnogospodarsko; DVOJINA: im. 
agrarnogospodarski, rod. agrarnogospodarskih, daj. 
agrarnogospodarskima, tož. agrarnogospodarski, 
mest. pri agrarnogospodarskih, or. z 
agrarnogospodarskima; MNOŽINA: im. 
agrarnogospodarske, rod. agrarnogospodarskih, daj. 
agrarnogospodarskim, tož. agrarnogospodarske, mest. 
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pri agrarnogospodarskih, or. z 
agrarnogospodarskimi  
srednji: EDNINA: im. agrarnogospodarsko, rod. 
agrarnogospodarskega, daj. agrarnogospodarskemu, 
tož. agrarnogospodarsko, mest. pri 
agrarnogospodarskem, or. z agrarnogospodarskim; 
DVOJINA: im. agrarnogospodarski, rod. 
agrarnogospodarskih, daj. agrarnogospodarskima, 
tož. agrarnogospodarski, mest. pri 
agrarnogospodarskih, or. z agrarnogospodarskima; 
MNOŽINA: im. agrarnogospodarska, rod. 
agrarnogospodarskih, daj. agrarnogospodarskim, tož. 
agrarnogospodarska, mest. pri agrarnogospodarskih, 
or. z agrarnogospodarskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
agrarno-industrijski -a -o [agrárno-industríjski, ž. 
agrárno-industríjska, s. agrárno-industríjsko] prid.  
|agrarni in industrijski|: agrarno-industrijska cona 
ustrezneje kmetijsko-industrijska  
{O} moški: EDNINA: im. agrarno-industrijski, rod. 
agrarno-industrijskega, daj. agrarno-industrijskemu, 
tož. agrarno-industrijski (živostno agrarno-
industrijskega), mest. pri agrarno-industrijskem, or. z 
agrarno-industrijskim; DVOJINA: im. agrarno-
industrijska, rod. agrarno-industrijskih, daj. agrarno-
industrijskima, tož. agrarno-industrijska, mest. pri 
agrarno-industrijskih, or. z agrarno-industrijskima; 
MNOŽINA: im. agrarno-industrijski, rod. agrarno-
industrijskih, daj. agrarno-industrijskim, tož. agrarno-
industrijske, mest. pri agrarno-industrijskih, or. z 
agrarno-industrijskimi  
ženski: EDNINA: im. agrarno-industrijska, rod. 
agrarno-industrijske, daj. agrarno-industrijski, tož. 
agrarno-industrijsko, mest. pri agrarno-industrijski, 
or. z agrarno-industrijsko; DVOJINA: im. agrarno-
industrijski, rod. agrarno-industrijskih, daj. agrarno-
industrijskima, tož. agrarno-industrijski, mest. pri 
agrarno-industrijskih, or. z agrarno-industrijskima; 
MNOŽINA: im. agrarno-industrijske, rod. agrarno-
industrijskih, daj. agrarno-industrijskim, tož. agrarno-
industrijske, mest. pri agrarno-industrijskih, or. z 
agrarno-industrijskimi  
srednji: EDNINA: im. agrarno-industrijsko, rod. 
agrarno-industrijskega, daj. agrarno-industrijskemu, 
tož. agrarno-industrijsko, mest. pri agrarno-
industrijskem, or. z agrarno-industrijskim; DVOJINA: 
im. agrarno-industrijski, rod. agrarno-industrijskih, 
daj. agrarno-industrijskima, tož. agrarno-industrijski, 
mest. pri agrarno-industrijskih, or. z agrarno-
industrijskima; MNOŽINA: im. agrarno-industrijska, 
rod. agrarno-industrijskih, daj. agrarno-industrijskim, 
tož. agrarno-industrijska, mest. pri agrarno-
industrijskih, or. z agrarno-industrijskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  

  
Aguascalientes -a [ágaskaljéntes, rod. 
ágaskaljéntesa, or. z ágaskaljéntesom] m; 
zemljepisno ime  
|mesto v Mehiki|: V Aguascalientesu so našli 
zatočišče popotniki in romarji že v 16. stoletju; kot 
prilastek, v imenovalniku Ime mesta Aguascalientes je 
povezano z vodnimi izviri  
Kje? v Aguascalientesu  
Od kod? iz Aguascalientesa  
Kam? v Aguascalientes  
{B} Aguascalienteščan, Aguascalienteščanka; 
Aguascalienteščanov, Aguascalienteščankin; 
aguascalienteški  
{O} EDNINA: im. Aguascalientes, rod. 
Aguascalientesa, daj. Aguascalientesu, tož. 
Aguascalientes, mest. pri Aguascalientesu, or. z 
Aguascalientesom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; španščina; 
endonimi  
  
Aguirre -ja [agíre, rod. agíreja, or. z agírejem] m; ime 
bitja, osebno ime  
|priimek|; |španski pustolovec in osvajalec|: plovba 
Lopeja de Aguirreja po Amazonki  
{B} Aguirrejev  
{O} EDNINA: im. Aguirre, rod. Aguirreja, daj. 
Aguirreju, tož. Aguirreja, mest. pri Aguirreju, or. z 
Aguirrejem; DVOJINA: im. Aguirreja, rod. Aguirrejev, 
daj. Aguirrejema, tož. Aguirreja, mest. pri Aguirrejih, 
or. z Aguirrejema; MNOŽINA: im. Aguirreji, rod. 
Aguirrejev, daj. Aguirrejem, tož. Aguirreje, mest. pri 
Aguirrejih, or. z Aguirreji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
španščina  
  
Agulhas -a [agúljas] m; zemljepisno ime  
|rt v Afriki|: Pri Agulhasu se srečata Atlantski in 
Indijski ocean; kot prilastek, v imenovalniku Do rta 
Agulhas so pluli proti vetru  
Kje? v Agulhasu  
Od kod? iz Agulhasa  
Kam? v Agulhas  
{B} agulhaški  
{O} EDNINA: im. Agulhas, rod. Agulhasa, daj. 
Agulhasu, tož. Agulhas, mest. pri Agulhasu, or. z 
Agulhasom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; endonimi  
  
Agulhaški tok -ega -a [agúljaški tók] m; zemljepisno 
ime  
|morski tok v Indijskem oceanu|: topli Agulhaški 
tok; Izračunali so hitrost Agulhaškega toka  
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(< Agulhas)  
Kje? v Agulhaškem toku  
Od kod? iz Agulhaškega toka  
Kam? v Agulhaški tok  
{O} EDNINA: im. Agulhaški tok, rod. Agulhaškega 
toka, daj. Agulhaškemu toku, tož. Agulhaški tok, 
mest. pri Agulhaškem toku, or. z Agulhaškim tokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
ajdovsko-vipavski -a -o [ájdosko-vipáski, ž. 
ájdosko-vipáska, s. ájdosko-vipásko] prid.  
|nanašajoč se na Ajdovščino in Vipavo|: ajdovsko-
vipavska podružnica; ajdovsko-vipavsko območje; 
sopomenka vipavsko-ajdovski; prim. ajdovski, 
vipavski  
(< Ajdovščina, Vipava1)  
{O} moški: EDNINA: im. ajdovsko-vipavski, rod. 
ajdovsko-vipavskega, daj. ajdovsko-vipavskemu, tož. 
ajdovsko-vipavski (živostno ajdovsko-vipavskega), 
mest. pri ajdovsko-vipavskem, or. z ajdovsko-
vipavskim; DVOJINA: im. ajdovsko-vipavska, rod. 
ajdovsko-vipavskih, daj. ajdovsko-vipavskima, tož. 
ajdovsko-vipavska, mest. pri ajdovsko-vipavskih, or. 
z ajdovsko-vipavskima; MNOŽINA: im. ajdovsko-
vipavski, rod. ajdovsko-vipavskih, daj. ajdovsko-
vipavskim, tož. ajdovsko-vipavske, mest. pri 
ajdovsko-vipavskih, or. z ajdovsko-vipavskimi  
ženski: EDNINA: im. ajdovsko-vipavska, rod. 
ajdovsko-vipavske, daj. ajdovsko-vipavski, tož. 
ajdovsko-vipavsko, mest. pri ajdovsko-vipavski, or. z 
ajdovsko-vipavsko; DVOJINA: im. ajdovsko-vipavski, 
rod. ajdovsko-vipavskih, daj. ajdovsko-vipavskima, 
tož. ajdovsko-vipavski, mest. pri ajdovsko-vipavskih, 
or. z ajdovsko-vipavskima; MNOŽINA: im. ajdovsko-
vipavske, rod. ajdovsko-vipavskih, daj. ajdovsko-
vipavskim, tož. ajdovsko-vipavske, mest. pri 
ajdovsko-vipavskih, or. z ajdovsko-vipavskimi  
srednji: EDNINA: im. ajdovsko-vipavsko, rod. 
ajdovsko-vipavskega, daj. ajdovsko-vipavskemu, tož. 
ajdovsko-vipavsko, mest. pri ajdovsko-vipavskem, 
or. z ajdovsko-vipavskim; DVOJINA: im. ajdovsko-
vipavski, rod. ajdovsko-vipavskih, daj. ajdovsko-
vipavskima, tož. ajdovsko-vipavski, mest. pri 
ajdovsko-vipavskih, or. z ajdovsko-vipavskima; 
MNOŽINA: im. ajdovsko-vipavska, rod. ajdovsko-
vipavskih, daj. ajdovsko-vipavskim, tož. ajdovsko-
vipavska, mest. pri ajdovsko-vipavskih, or. z 
ajdovsko-vipavskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
akapela -e [akapéla] ž  
|zborovsko petje brez instrumentalne spremljave|: 
Na koncertu so želele prikazati svoj razvoj od 
prepevanja akapele do približevanja pop glasbi; v 
pridevniški rabi Pevec je za predstavnike sedme sile 

uprizoril pravo akapela poslastico; |skladba, vokali 
brez instrumentalne spremljave|: Na albumu sem se 
poigral tudi z nekaj starimi akapelami; prim. a 
cappella1  
{O} EDNINA: im. akapela, rod. akapele, daj. akapeli, 
tož. akapelo, mest. pri akapeli, or. z akapelo; DVOJINA: 
im. akapeli, rod. akapel, daj. akapelama, tož. akapeli, 
mest. pri akapelah, or. z akapelama; MNOŽINA: im. 
akapele, rod. akapel, daj. akapelam, tož. akapele, mest. 
pri akapelah, or. z akapelami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
akcijsko-pustolovski -a -o [ákcijsko-pustolôski, ž. 
ákcijsko-pustolôska, s. ákcijsko-pustolôsko in 
akcíjsko-pustolôski, ž. akcíjsko-pustolôska, s. 
akcíjsko-pustolôsko] prid.  
|akcijski in pustolovski|: akcijsko-pustolovski film  
{O} moški: EDNINA: im. akcijsko-pustolovski, rod. 
akcijsko-pustolovskega, daj. akcijsko-
pustolovskemu, tož. akcijsko-pustolovski (živostno 
akcijsko-pustolovskega), mest. pri akcijsko-
pustolovskem, or. z akcijsko-pustolovskim; 
DVOJINA: im. akcijsko-pustolovska, rod. akcijsko-
pustolovskih, daj. akcijsko-pustolovskima, tož. 
akcijsko-pustolovska, mest. pri akcijsko-
pustolovskih, or. z akcijsko-pustolovskima; 
MNOŽINA: im. akcijsko-pustolovski, rod. akcijsko-
pustolovskih, daj. akcijsko-pustolovskim, tož. 
akcijsko-pustolovske, mest. pri akcijsko-
pustolovskih, or. z akcijsko-pustolovskimi  
ženski: EDNINA: im. akcijsko-pustolovska, rod. 
akcijsko-pustolovske, daj. akcijsko-pustolovski, tož. 
akcijsko-pustolovsko, mest. pri akcijsko-pustolovski, 
or. z akcijsko-pustolovsko; DVOJINA: im. akcijsko-
pustolovski, rod. akcijsko-pustolovskih, daj. 
akcijsko-pustolovskima, tož. akcijsko-pustolovski, 
mest. pri akcijsko-pustolovskih, or. z akcijsko-
pustolovskima; MNOŽINA: im. akcijsko-pustolovske, 
rod. akcijsko-pustolovskih, daj. akcijsko-
pustolovskim, tož. akcijsko-pustolovske, mest. pri 
akcijsko-pustolovskih, or. z akcijsko-pustolovskimi  
srednji: EDNINA: im. akcijsko-pustolovsko, rod. 
akcijsko-pustolovskega, daj. akcijsko-
pustolovskemu, tož. akcijsko-pustolovsko, mest. pri 
akcijsko-pustolovskem, or. z akcijsko-pustolovskim; 
DVOJINA: im. akcijsko-pustolovski, rod. akcijsko-
pustolovskih, daj. akcijsko-pustolovskima, tož. 
akcijsko-pustolovski, mest. pri akcijsko-
pustolovskih, or. z akcijsko-pustolovskima; 
MNOŽINA: im. akcijsko-pustolovska, rod. akcijsko-
pustolovskih, daj. akcijsko-pustolovskim, tož. 
akcijsko-pustolovska, mest. pri akcijsko-
pustolovskih, or. z akcijsko-pustolovskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
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à la carte1 ~ ~ -- [a la kárt] m  
|po izbiri (z jedilnika)|: kot prilastek, v imenovalniku V 
hotelski restavraciji à la carte so ta mesec pripravili 
posebno ponudbo ljubljanskih specialitet; v 
pridevniški rabi Gostilna slovi po okusnih jedeh iz à la 
carte ponudbe; ◎ citn. à la carte  
{O} EDNINA: im. à la carte, rod. à la carte, daj. à la 
carte, tož. à la carte, mest. pri à la carte, or. z à la 
carte; DVOJINA: im. à la carte, rod. à la carte, daj. à la 
carte, tož. à la carte, mest. pri à la carte, or. z à la 
carte; MNOŽINA: im. à la carte, rod. à la carte, daj. à la 
carte, tož. à la carte, mest. pri à la carte, or. z à la 
carte  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
à la carte2 [a la kárt] prisl. zveza  
|po izbiri z jedilnika|: V ločenem delu restavracije 
strežejo à la carte; ◎ citn. à la carte  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
albansko-srbski -a -o [albánsko-srpski, ž. 
albánsko-srpska, s. albánsko-srpsko] prid.  
|albanski in srbski|: albansko-srbski spor; albansko-
srbska pogajanja; sopomenka srbsko-albanski; 
|albanski in srbski z albanskim izhodiščem|: 
albansko-srbski slovar; prim. albanski, srbski  
(< Albanija, Srbija)  
{O} moški: EDNINA: im. albansko-srbski, rod. 
albansko-srbskega, daj. albansko-srbskemu, tož. 
albansko-srbski (živostno albansko-srbskega), mest. 
pri albansko-srbskem, or. z albansko-srbskim; 
DVOJINA: im. albansko-srbska, rod. albansko-srbskih, 
daj. albansko-srbskima, tož. albansko-srbska, mest. pri 
albansko-srbskih, or. z albansko-srbskima; 
MNOŽINA: im. albansko-srbski, rod. albansko-srbskih, 
daj. albansko-srbskim, tož. albansko-srbske, mest. pri 
albansko-srbskih, or. z albansko-srbskimi  
ženski: EDNINA: im. albansko-srbska, rod. albansko-
srbske, daj. albansko-srbski, tož. albansko-srbsko, 
mest. pri albansko-srbski, or. z albansko-srbsko; 
DVOJINA: im. albansko-srbski, rod. albansko-srbskih, 
daj. albansko-srbskima, tož. albansko-srbski, mest. pri 
albansko-srbskih, or. z albansko-srbskima; 
MNOŽINA: im. albansko-srbske, rod. albansko-
srbskih, daj. albansko-srbskim, tož. albansko-srbske, 
mest. pri albansko-srbskih, or. z albansko-srbskimi  
srednji: EDNINA: im. albansko-srbsko, rod. albansko-
srbskega, daj. albansko-srbskemu, tož. albansko-
srbsko, mest. pri albansko-srbskem, or. z albansko-
srbskim; DVOJINA: im. albansko-srbski, rod. 
albansko-srbskih, daj. albansko-srbskima, tož. 

albansko-srbski, mest. pri albansko-srbskih, or. z 
albansko-srbskima; MNOŽINA: im. albansko-srbska, 
rod. albansko-srbskih, daj. albansko-srbskim, tož. 
albansko-srbska, mest. pri albansko-srbskih, or. z 
albansko-srbskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Aleixandre -ja [alejksándre, rod. alejksándreja, or. z 
alejksándrejem] m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |španski pesnik|: nadrealizem nobelovca 
Aleixandreja; V mladosti se je spoprijateljil z 
Vicentejem Aleixandrejem  
{B} Aleixandrejev  
{O} EDNINA: im. Aleixandre, rod. Aleixandreja, daj. 
Aleixandreju, tož. Aleixandreja, mest. pri 
Aleixandreju, or. z Aleixandrejem; DVOJINA: im. 
Aleixandreja, rod. Aleixandrejev, daj. 
Aleixandrejema, tož. Aleixandreja, mest. pri 
Aleixandrejih, or. z Aleixandrejema; MNOŽINA: im. 
Aleixandreji, rod. Aleixandrejev, daj. Aleixandrejem, 
tož. Aleixandreje, mest. pri Aleixandrejih, or. z 
Aleixandreji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
španščina  
  
Alessandria -e [alesándrija] ž; zemljepisno ime  
|mesto v Italiji|: Njegovi predniki izhajajo iz 
Alessandrie pri Torinu  
Kje? v Alessandrii  
Od kod? iz Alessandrie  
Kam? v Alessandrio  
{B} Alessandrijčan, Alessandrijčanka; 
Alessandrijčanov, Alessandrijčankin; alessandrijski  
{O} EDNINA: im. Alessandria, rod. Alessandrie, daj. 
Alessandrii, tož. Alessandrio, mest. pri Alessandrii, 
or. z Alessandrio  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; endonimi; 
italijanščina  
  
Alfa Kentavra -e ~ [álfa kentára] ž; zemljepisno ime  
|zvezda|: vožnja do Alfe Kentavra; kot prilastek, v 
imenovalniku Kot prvi cilj si zastavimo najbližjo 
zvezdo Alfa Kentavra  
Kje? na Alfi Kentavra  
Od kod? z Alfe Kentavra  
Kam? na Alfo Kentavra  
{O} EDNINA: im. Alfa Kentavra, rod. Alfe Kentavra, 
daj. Alfi Kentavra, tož. Alfo Kentavra, mest. pri Alfi 
Kentavra, or. z Alfo Kentavra; DVOJINA: im. Alfi 
Kentavra, rod. Alf Kentavra, daj. Alfama Kentavra, 
tož. Alfi Kentavra, mest. pri Alfah Kentavra, or. z 
Alfama Kentavra; MNOŽINA: im. Alfe Kentavra, rod. 
Alf Kentavra, daj. Alfam Kentavra, tož. Alfe 
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Kentavra, mest. pri Alfah Kentavra, or. z Alfami 
Kentavra  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Alfieri -ja [alfjêri, rod. alfjêrija, or. z alfjêrijem] m; 
ime bitja, osebno ime  
|italijansko moško ime|: Alfierija poznamo kot 
četrtega izmed bratov Maserati; |priimek|; 
|italijanski pesnik in dramatik|: V avtobiografiji 
Vittoria Alfierija je zapisano, da je pisanje izraz 
velike ljubezni do samega sebe  
{B} Alfierijev  
{O} EDNINA: im. Alfieri, rod. Alfierija, daj. Alfieriju, 
tož. Alfierija, mest. pri Alfieriju, or. z Alfierijem; 
DVOJINA: im. Alfierija, rod. Alfierijev, daj. 
Alfierijema, tož. Alfierija, mest. pri Alfierijih, or. z 
Alfierijema; MNOŽINA: im. Alfieriji, rod. Alfierijev, 
daj. Alfierijem, tož. Alfierije, mest. pri Alfierijih, or. z 
Alfieriji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
lastna imena (osebna, moška); italijanščina  
  
al fresco1 -- -- [al frésko] m  
|slikarski postopek|: kot prilastek, v imenovalniku Pri 
postopku al fresco umetnik barvo hitro nanaša na 
vlažen omet; v pridevniški rabi al fresco tehnika 
variantno tehnika al fresco  
{O} EDNINA: im. al fresco, rod. al fresco, daj. al 
fresco, tož. al fresco, mest. pri al fresco, or. z al 
fresco; DVOJINA: im. al fresco, rod. al fresco, daj. al 
fresco, tož. al fresco, mest. pri al fresco, or. z al 
fresco; MNOŽINA: im. al fresco, rod. al fresco, daj. al 
fresco, tož. al fresco, mest. pri al fresco, or. z al 
fresco  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
al fresco2 [al frésko] prisl. zveza  
|na svež omet|: Od očeta se je naučil slikati al 
fresco  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Algeciras -a [alhesíras, rod. alhesírasa, or. z 
alhesírasom] m; zemljepisno ime  
|mesto v Španiji|: V Barcelono se je priselil iz 
Algecirasa; kot prilastek, v imenovalniku Mojster 
flamenca Paco de Lucía se je rodil v andaluzijskem 
pristaniškem mestu Algeciras  
Kje? v Algecirasu  
Od kod? iz Algecirasa  

Kam? v Algeciras  
{B} Algeciraščan, Algeciraščanka; Algeciraščanov, 
Algeciraščankin; algeciraški  
{O} EDNINA: im. Algeciras, rod. Algecirasa, daj. 
Algecirasu, tož. Algeciras, mest. pri Algecirasu, or. z 
Algecirasom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; španščina; 
endonimi  
  
Alighieri -ja [aligjêri, rod. aligjêrija, or. z 
aligjêrijem] m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |italijanski pesnik|: Največje delo Danteja 
Alighierija je »Božanska komedija«  
{B} Alighierijev  
{O} EDNINA: im. Alighieri, rod. Alighierija, daj. 
Alighieriju, tož. Alighierija, mest. pri Alighieriju, or. z 
Alighierijem; DVOJINA: im. Alighierija, rod. 
Alighierijev, daj. Alighierijema, tož. Alighierija, mest. 
pri Alighierijih, or. z Alighierijema; MNOŽINA: im. 
Alighieriji, rod. Alighierijev, daj. Alighierijem, tož. 
Alighierije, mest. pri Alighierijih, or. z Alighieriji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
Aljaska -e [aljáska] ž; zemljepisno ime  
|zvezna država v Združenih državah Amerike|: 
južna Aljaska; Ptica je preletela 11.500 kilometrov 
od Aljaske do Nove Zelandije; reportaža z Aljaske  
Kje? na Aljaski  
Od kod? z Aljaske  
Kam? na Aljasko  
{B} Aljaščan, Aljaščanka; Aljaščanov, Aljaščankin; 
aljaški  
{O} EDNINA: im. Aljaska, rod. Aljaske, daj. Aljaski, 
tož. Aljasko, mest. pri Aljaski, or. z Aljasko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena držav  
  
aljaški -a -o [aljáški, ž. aljáška, s. aljáško] prid.  
aljaški Indijanci  
aljaški haski |pes|: dvovprega aljaških haskijev; 
aljaški malamut |pes|: Ukvarja se z vzrejo aljaških 
malamutov; prim. Aljaški zaliv  
(< Aljaska)  
{O} moški: EDNINA: im. aljaški, rod. aljaškega, daj. 
aljaškemu, tož. aljaški (živostno aljaškega), mest. pri 
aljaškem, or. z aljaškim; DVOJINA: im. aljaška, rod. 
aljaških, daj. aljaškima, tož. aljaška, mest. pri aljaških, 
or. z aljaškima; MNOŽINA: im. aljaški, rod. aljaških, 
daj. aljaškim, tož. aljaške, mest. pri aljaških, or. z 
aljaškimi  
ženski: EDNINA: im. aljaška, rod. aljaške, daj. aljaški, 
tož. aljaško, mest. pri aljaški, or. z aljaško; DVOJINA: 
im. aljaški, rod. aljaških, daj. aljaškima, tož. aljaški, 
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mest. pri aljaških, or. z aljaškima; MNOŽINA: im. 
aljaške, rod. aljaških, daj. aljaškim, tož. aljaške, mest. 
pri aljaških, or. z aljaškimi  
srednji: EDNINA: im. aljaško, rod. aljaškega, daj. 
aljaškemu, tož. aljaško, mest. pri aljaškem, or. z 
aljaškim; DVOJINA: im. aljaški, rod. aljaških, daj. 
aljaškima, tož. aljaški, mest. pri aljaških, or. z 
aljaškima; MNOŽINA: im. aljaška, rod. aljaških, daj. 
aljaškim, tož. aljaška, mest. pri aljaških, or. z 
aljaškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Aljaški zaliv -ega -a [aljáški zalí, rod. aljáškega 
zalíva] m; zemljepisno ime  
|zaliv na severu Tihega oceana|: Gorovje se vije ob 
robu Aljaškega zaliva; Preleteli so Aljaški zaliv; ◎ 
angl. Gulf of Alaska; prim. aljaški  
(< Aljaska)  
Kje? v Aljaškem zalivu  
Od kod? iz Aljaškega zaliva  
Kam? v Aljaški zaliv  
{O} EDNINA: im. Aljaški zaliv, rod. Aljaškega zaliva, 
daj. Aljaškemu zalivu, tož. Aljaški zaliv, mest. pri 
Aljaškem zalivu, or. z Aljaškim zalivom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
allegro1 -a [alégro] m  
|hitro izvajanje tonov|: kot prilastek, v imenovalniku 
izmenjava tempov allegro in calmo; v pridevniški rabi 
Živahna orkestralna izvedba allegro stavka ene od 
Beethovnovih simfonij sproži vesela čustva; 
|skladba v hitrem tempu|: Mozart je že pri štirih 
letih skomponiral prvi allegro in dva menueta za 
klavir  
{O} EDNINA: im. allegro, rod. allegra, daj. allegru, tož. 
allegro, mest. pri allegru, or. z allegrom; DVOJINA: im. 
allegra, rod. allegrov, daj. allegroma, tož. allegra, mest. 
pri allegrih, or. z allegroma; MNOŽINA: im. allegri, 
rod. allegrov, daj. allegrom, tož. allegre, mest. pri 
allegrih, or. z allegri  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
allegro2 [alégro] prisl.  
|hitro|: Note določenega akorda je zaigral allegro, 
spet druge adagio  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
alma mater -e ~ tudi alma mater -- ~ [álma máter] ž  
|univerza, fakulteta|: rektor mariborske alme mater; 
Izganjalci filozofije na športni almi mater o 

filozofiji ne vedo veliko, kar je posledica preteklih 
študijskih načrtov na tej fakulteti; v prenesenem 
pomenu |začetek, izhodišče|: Ksenofobija, strah pred 
praznino, je alma mater umetnosti  
{O} EDNINA: im. alma mater tudi alma mater, rod. 
alme mater tudi alma mater, daj. almi mater tudi alma 
mater, tož. almo mater tudi alma mater, mest. pri almi 
mater tudi pri alma mater, or. z almo mater tudi z 
alma mater; DVOJINA: im. almi mater tudi alma 
mater, rod. alm mater tudi alma mater, daj. almama 
mater tudi alma mater, tož. almi mater tudi alma 
mater, mest. pri almah mater tudi pri alma mater, or. z 
almama mater tudi z alma mater; MNOŽINA: im. alme 
mater tudi alma mater, rod. alm mater tudi alma 
mater, daj. almam mater tudi alma mater, tož. alme 
mater tudi alma mater, mest. pri almah mater tudi pri 
alma mater, or. z almami mater tudi z alma mater  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Alpe Alp [álpe] ž mn.; zemljepisno ime  
|gorovje v Evropi|: francoske Alpe; Pohodniške 
krožne poti v Alpah so zelo priljubljene; gradnja 
predora pod Alpami  
dežela na sončni strani Alp |Slovenija|: Vrnila se je v 
deželo na sončni strani Alp; prim. Julijske Alpe, 
Kamniško-Savinjske Alpe, Vzhodne Julijske 
Alpe, Zahodne Julijske Alpe  
Kje? v Alpah  
Od kod? iz Alp  
Kam? v Alpe  
{B} alpski  
{O} MNOŽINA: im. Alpe, rod. Alp, daj. Alpam, tož. 
Alpe, mest. pri Alpah, or. z Alpami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
alpsko-dinarski -a -o [álpsko-dínarski, ž. álpsko-
dínarska, s. álpsko-dínarsko] prid.  
|nanašajoč se na Alpe in Dinarsko gorstvo|: alpsko-
dinarska gorska pregrada; alpsko-dinarska 
populacija medveda; prim. alpski, dinarski  
(< Alpe, Dinarsko gorstvo)  
{O} moški: EDNINA: im. alpsko-dinarski, rod. alpsko-
dinarskega, daj. alpsko-dinarskemu, tož. alpsko-
dinarski (živostno alpsko-dinarskega), mest. pri 
alpsko-dinarskem, or. z alpsko-dinarskim; DVOJINA: 
im. alpsko-dinarska, rod. alpsko-dinarskih, daj. 
alpsko-dinarskima, tož. alpsko-dinarska, mest. pri 
alpsko-dinarskih, or. z alpsko-dinarskima; MNOŽINA: 
im. alpsko-dinarski, rod. alpsko-dinarskih, daj. 
alpsko-dinarskim, tož. alpsko-dinarske, mest. pri 
alpsko-dinarskih, or. z alpsko-dinarskimi  
ženski: EDNINA: im. alpsko-dinarska, rod. alpsko-
dinarske, daj. alpsko-dinarski, tož. alpsko-dinarsko, 
mest. pri alpsko-dinarski, or. z alpsko-dinarsko; 
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DVOJINA: im. alpsko-dinarski, rod. alpsko-dinarskih, 
daj. alpsko-dinarskima, tož. alpsko-dinarski, mest. pri 
alpsko-dinarskih, or. z alpsko-dinarskima; MNOŽINA: 
im. alpsko-dinarske, rod. alpsko-dinarskih, daj. 
alpsko-dinarskim, tož. alpsko-dinarske, mest. pri 
alpsko-dinarskih, or. z alpsko-dinarskimi  
srednji: EDNINA: im. alpsko-dinarsko, rod. alpsko-
dinarskega, daj. alpsko-dinarskemu, tož. alpsko-
dinarsko, mest. pri alpsko-dinarskem, or. z alpsko-
dinarskim; DVOJINA: im. alpsko-dinarski, rod. alpsko-
dinarskih, daj. alpsko-dinarskima, tož. alpsko-
dinarski, mest. pri alpsko-dinarskih, or. z alpsko-
dinarskima; MNOŽINA: im. alpsko-dinarska, rod. 
alpsko-dinarskih, daj. alpsko-dinarskim, tož. alpsko-
dinarska, mest. pri alpsko-dinarskih, or. z alpsko-
dinarskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
alpsko-jadranski -a -o [álpsko-jadránski, ž. álpsko-
jadránska, s. álpsko-jadránsko] prid.  
|nanašajoč se na Alpe in Jadran|: alpsko-jadranski 
prostor; alpsko-jadransko prvenstvo; prim. alpski, 
jadranski  
(< Alpe, Jadran1)  
{O} moški: EDNINA: im. alpsko-jadranski, rod. 
alpsko-jadranskega, daj. alpsko-jadranskemu, tož. 
alpsko-jadranski (živostno alpsko-jadranskega), mest. 
pri alpsko-jadranskem, or. z alpsko-jadranskim; 
DVOJINA: im. alpsko-jadranska, rod. alpsko-
jadranskih, daj. alpsko-jadranskima, tož. alpsko-
jadranska, mest. pri alpsko-jadranskih, or. z alpsko-
jadranskima; MNOŽINA: im. alpsko-jadranski, rod. 
alpsko-jadranskih, daj. alpsko-jadranskim, tož. 
alpsko-jadranske, mest. pri alpsko-jadranskih, or. z 
alpsko-jadranskimi  
ženski: EDNINA: im. alpsko-jadranska, rod. alpsko-
jadranske, daj. alpsko-jadranski, tož. alpsko-
jadransko, mest. pri alpsko-jadranski, or. z alpsko-
jadransko; DVOJINA: im. alpsko-jadranski, rod. 
alpsko-jadranskih, daj. alpsko-jadranskima, tož. 
alpsko-jadranski, mest. pri alpsko-jadranskih, or. z 
alpsko-jadranskima; MNOŽINA: im. alpsko-jadranske, 
rod. alpsko-jadranskih, daj. alpsko-jadranskim, tož. 
alpsko-jadranske, mest. pri alpsko-jadranskih, or. z 
alpsko-jadranskimi  
srednji: EDNINA: im. alpsko-jadransko, rod. alpsko-
jadranskega, daj. alpsko-jadranskemu, tož. alpsko-
jadransko, mest. pri alpsko-jadranskem, or. z alpsko-
jadranskim; DVOJINA: im. alpsko-jadranski, rod. 
alpsko-jadranskih, daj. alpsko-jadranskima, tož. 
alpsko-jadranski, mest. pri alpsko-jadranskih, or. z 
alpsko-jadranskima; MNOŽINA: im. alpsko-jadranska, 
rod. alpsko-jadranskih, daj. alpsko-jadranskim, tož. 
alpsko-jadranska, mest. pri alpsko-jadranskih, or. z 
alpsko-jadranskimi  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
alpskoslovanski -a -o [álpskoslovánski, ž. 
álpskoslovánska, s. álpskoslovánsko] prid.  
|nanašajoč se na alpske Slovane in njihov jezik|: 
alpskoslovanski jezik; alpskoslovanska družba; 
Okoli leta 750 je dotlej neodvisna alpskoslovanska 
kneževina Karantanija prišla pod bavarsko 
nadoblast  
(< Alpe, Slovan)  
{O} moški: EDNINA: im. alpskoslovanski, rod. 
alpskoslovanskega, daj. alpskoslovanskemu, tož. 
alpskoslovanski (živostno alpskoslovanskega), mest. 
pri alpskoslovanskem, or. z alpskoslovanskim; 
DVOJINA: im. alpskoslovanska, rod. alpskoslovanskih, 
daj. alpskoslovanskima, tož. alpskoslovanska, mest. 
pri alpskoslovanskih, or. z alpskoslovanskima; 
MNOŽINA: im. alpskoslovanski, rod. 
alpskoslovanskih, daj. alpskoslovanskim, tož. 
alpskoslovanske, mest. pri alpskoslovanskih, or. z 
alpskoslovanskimi  
ženski: EDNINA: im. alpskoslovanska, rod. 
alpskoslovanske, daj. alpskoslovanski, tož. 
alpskoslovansko, mest. pri alpskoslovanski, or. z 
alpskoslovansko; DVOJINA: im. alpskoslovanski, rod. 
alpskoslovanskih, daj. alpskoslovanskima, tož. 
alpskoslovanski, mest. pri alpskoslovanskih, or. z 
alpskoslovanskima; MNOŽINA: im. alpskoslovanske, 
rod. alpskoslovanskih, daj. alpskoslovanskim, tož. 
alpskoslovanske, mest. pri alpskoslovanskih, or. z 
alpskoslovanskimi  
srednji: EDNINA: im. alpskoslovansko, rod. 
alpskoslovanskega, daj. alpskoslovanskemu, tož. 
alpskoslovansko, mest. pri alpskoslovanskem, or. z 
alpskoslovanskim; DVOJINA: im. alpskoslovanski, 
rod. alpskoslovanskih, daj. alpskoslovanskima, tož. 
alpskoslovanski, mest. pri alpskoslovanskih, or. z 
alpskoslovanskima; MNOŽINA: im. alpskoslovanska, 
rod. alpskoslovanskih, daj. alpskoslovanskim, tož. 
alpskoslovanska, mest. pri alpskoslovanskih, or. z 
alpskoslovanskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
Altemaver -ja tudi Altemaver -vra [prva oblika 
altemáver, rod. altemáverja, or. altemáverjem tudi ] 
[druga oblika tudi altemávər, rod. altemára, or. 
altemárom] m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: prepadna področja 
Altemaverja; Najvišji vrh Ratitovca je Altemaver 
(1678 m); Pod Altemaverjem so našli ostanke 
bunkerja  
Kje? na Altemaverju tudi na Altemavru  
Od kod? z Altemaverja tudi z Altemavra  
Kam? na Altemaver  
{B} altemaverski tudi altemavrski  
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{O} EDNINA: im. Altemaver, rod. Altemaverja tudi 
Altemavra, daj. Altemaverju tudi Altemavru, tož. 
Altemaver, mest. pri Altemaverju tudi pri Altemavru, 
or. z Altemaverjem tudi z Altemavrom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij; 
samostalnik moškega spola  
  
Ama Dablam ~ -a [áma dáblam] m; zemljepisno ime  
|gora v Himalaji|: severozahodna stena Ama 
Dablama; v prenesenem pomenu |stena Ama Dablama|: 
Za vzpon v Ama Dablamu sta prejela zlati cepin  
Kje? na Ama Dablamu  
Od kod? z Ama Dablama  
Kam? na Ama Dablam  
{B} amadablamski  
{O} EDNINA: im. Ama Dablam, rod. Ama Dablama, 
daj. Ama Dablamu, tož. Ama Dablam, mest. pri Ama 
Dablamu, or. z Ama Dablamom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Amalteja1 -e [amaltêja] ž; zemljepisno ime  
|grško bajeslovno bitje|: Zevs se je ogrnil s kožo 
koze Amalteje; Rea je Amalteji naložila skrb za 
Zevsa  
{B} Amaltejin  
{O} EDNINA: im. Amalteja, rod. Amalteje, daj. 
Amalteji, tož. Amaltejo, mest. pri Amalteji, or. z 
Amaltejo; DVOJINA: im. Amalteji, rod. Amaltej, daj. 
Amaltejama, tož. Amalteji, mest. pri Amaltejah, or. z 
Amaltejama; MNOŽINA: im. Amalteje, rod. Amaltej, 
daj. Amaltejam, tož. Amalteje, mest. pri Amaltejah, or. 
z Amaltejami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: mitološka imena; grško-
rimska imena  
  
Amalteja2 -e [amaltêja] ž; zemljepisno ime  
|Jupitrov satelit|: Opazovali so Jupitrovo luno 
Amaltejo; Za Amaltejo pravijo, da je ujeti asteroid  
Kje? na Amalteji  
Od kod? z Amalteje  
Kam? na Amaltejo  
{O} EDNINA: im. Amalteja, rod. Amalteje, daj. 
Amalteji, tož. Amaltejo, mest. pri Amalteji, or. z 
Amaltejo; DVOJINA: im. Amalteji, rod. Amaltej, daj. 
Amaltejama, tož. Amalteji, mest. pri Amaltejah, or. z 
Amaltejama; MNOŽINA: im. Amalteje, rod. Amaltej, 
daj. Amaltejam, tož. Amalteje, mest. pri Amaltejah, or. 
z Amaltejami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
amazonka -e [amazónka] ž; ime bitja  

|pogumna, bojevita ženska|: prikaz zasebnega 
življenja poslovne amazonke; V filmu igra 
amazonko, ki jo najame skrivnostna organizacija; 
prim. Amazonka1  
{B} amazonkin  
{O} EDNINA: im. amazonka, rod. amazonke, daj. 
amazonki, tož. amazonko, mest. pri amazonki, or. z 
amazonko; DVOJINA: im. amazonki, rod. amazonk, 
daj. amazonkama, tož. amazonki, mest. pri 
amazonkah, or. z amazonkama; MNOŽINA: im. 
amazonke, rod. amazonk, daj. amazonkam, tož. 
amazonke, mest. pri amazonkah, or. z amazonkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Amazonka1 -e [amazónka] ž; prebivalsko ime  
|ime pripadnice grškega bajeslovnega plemena|: 
bojevita Amazonka; otoško domovanje plemena 
Amazonk; prim. amazonka  
{B} Amazonkin; amazonski  
{O} EDNINA: im. Amazonka, rod. Amazonke, daj. 
Amazonki, tož. Amazonko, mest. pri Amazonki, or. z 
Amazonko; DVOJINA: im. Amazonki, rod. Amazonk, 
daj. Amazonkama, tož. Amazonki, mest. pri 
Amazonkah, or. z Amazonkama; MNOŽINA: im. 
Amazonke, rod. Amazonk, daj. Amazonkam, tož. 
Amazonke, mest. pri Amazonkah, or. z Amazonkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Amazonka2 -e [amazónka] ž; zemljepisno ime  
|reka v Južni Ameriki|: porečje Amazonke  
Kje? na Amazonki in v Amazonki  
Od kod? z Amazonke in iz Amazonke  
Kam? na Amazonko in v Amazonko  
{B} Amazonkin; amazonski  
{O} EDNINA: im. Amazonka, rod. Amazonke, daj. 
Amazonki, tož. Amazonko, mest. pri Amazonki, or. z 
Amazonko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Amazonkin -a -o [amazónkin, ž. amazónkina, s. 
amazónkino] prid.  
|nanašajoč se na pripadnico ljudstva|: Čudovite 
Amazonkine zapestnice naj bi naredil sam Hefajst 
iz drobca Zeusovega ščita; |nanašajoč se na reko|: 
Amazonkina vodna gladina se v deževni dobi 
dvigne tudi za deset metrov; prim. Amazonkina 
delta, amazonski  
(< Amazonka2, Amazonka1)  
{O} moški: EDNINA: im. Amazonkin, rod. 
Amazonkinega, daj. Amazonkinemu, tož. 
Amazonkin (živostno Amazonkinega), mest. pri 
Amazonkinem, or. z Amazonkinim; DVOJINA: im. 
Amazonkina, rod. Amazonkinih, daj. Amazonkinima, 
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tož. Amazonkina, mest. pri Amazonkinih, or. z 
Amazonkinima; MNOŽINA: im. Amazonkini, rod. 
Amazonkinih, daj. Amazonkinim, tož. Amazonkine, 
mest. pri Amazonkinih, or. z Amazonkinimi  
ženski: EDNINA: im. Amazonkina, rod. Amazonkine, 
daj. Amazonkini, tož. Amazonkino, mest. pri 
Amazonkini, or. z Amazonkino; DVOJINA: im. 
Amazonkini, rod. Amazonkinih, daj. Amazonkinima, 
tož. Amazonkini, mest. pri Amazonkinih, or. z 
Amazonkinima; MNOŽINA: im. Amazonkine, rod. 
Amazonkinih, daj. Amazonkinim, tož. Amazonkine, 
mest. pri Amazonkinih, or. z Amazonkinimi  
srednji: EDNINA: im. Amazonkino, rod. 
Amazonkinega, daj. Amazonkinemu, tož. 
Amazonkino, mest. pri Amazonkinem, or. z 
Amazonkinim; DVOJINA: im. Amazonkini, rod. 
Amazonkinih, daj. Amazonkinima, tož. Amazonkini, 
mest. pri Amazonkinih, or. z Amazonkinima; 
MNOŽINA: im. Amazonkina, rod. Amazonkinih, daj. 
Amazonkinim, tož. Amazonkina, mest. pri 
Amazonkinih, or. z Amazonkinimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki; pridevniki  
  
Amazonkina delta -e -e [amazónkina délta] ž; 
zemljepisno ime  
|izliv Amazonke|: Indijanska visoka kultura v 
Amazonkini delti naj bi doživela razcvet v letih 400 
do 1400; prim. Amazonkin  
(< Amazonka2)  
Kje? v Amazonkini delti  
Od kod? iz Amazonkine delte  
Kam? v Amazonkino delto  
{O} EDNINA: im. Amazonkina delta, rod. 
Amazonkine delte, daj. Amazonkini delti, tož. 
Amazonkino delto, mest. pri Amazonkini delti, or. z 
Amazonkino delto  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
amazonski -a -o [amazónski, ž. amazónska, s. 
amazónsko] prid.  
|nanašajoč se na ljudstvo|: amazonska kraljica; 
|nanašajoč se na reko, pokrajino|: amazonski 
Indijanci; amazonski pragozd; prim. Amazonkin  
(< Amazonka2, Amazonka1, Amazonija)  
{O} moški: EDNINA: im. amazonski, rod. 
amazonskega, daj. amazonskemu, tož. amazonski 
(živostno amazonskega), mest. pri amazonskem, or. z 
amazonskim; DVOJINA: im. amazonska, rod. 
amazonskih, daj. amazonskima, tož. amazonska, mest. 
pri amazonskih, or. z amazonskima; MNOŽINA: im. 
amazonski, rod. amazonskih, daj. amazonskim, tož. 
amazonske, mest. pri amazonskih, or. z amazonskimi  
ženski: EDNINA: im. amazonska, rod. amazonske, daj. 
amazonski, tož. amazonsko, mest. pri amazonski, or. z 
amazonsko; DVOJINA: im. amazonski, rod. 

amazonskih, daj. amazonskima, tož. amazonski, mest. 
pri amazonskih, or. z amazonskima; MNOŽINA: im. 
amazonske, rod. amazonskih, daj. amazonskim, tož. 
amazonske, mest. pri amazonskih, or. z amazonskimi  
srednji: EDNINA: im. amazonsko, rod. amazonskega, 
daj. amazonskemu, tož. amazonsko, mest. pri 
amazonskem, or. z amazonskim; DVOJINA: im. 
amazonski, rod. amazonskih, daj. amazonskima, tož. 
amazonski, mest. pri amazonskih, or. z 
amazonskima; MNOŽINA: im. amazonska, rod. 
amazonskih, daj. amazonskim, tož. amazonska, mest. 
pri amazonskih, or. z amazonskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
ameriško-afriški -a -o [amêriško-áfriški, ž. 
amêriško-áfriška, s. amêriško-áfriško] prid.  
|ameriški in afriški|: film o ameriško-afriškem 
zavezništvu v drugi svetovni vojni; sopomenka 
afriško-ameriški; prim. afriški, ameriški  
(< Amerika1, Afrika)  
{O} moški: EDNINA: im. ameriško-afriški, rod. 
ameriško-afriškega, daj. ameriško-afriškemu, tož. 
ameriško-afriški (živostno ameriško-afriškega), mest. 
pri ameriško-afriškem, or. z ameriško-afriškim; 
DVOJINA: im. ameriško-afriška, rod. ameriško-
afriških, daj. ameriško-afriškima, tož. ameriško-
afriška, mest. pri ameriško-afriških, or. z ameriško-
afriškima; MNOŽINA: im. ameriško-afriški, rod. 
ameriško-afriških, daj. ameriško-afriškim, tož. 
ameriško-afriške, mest. pri ameriško-afriških, or. z 
ameriško-afriškimi  
ženski: EDNINA: im. ameriško-afriška, rod. ameriško-
afriške, daj. ameriško-afriški, tož. ameriško-afriško, 
mest. pri ameriško-afriški, or. z ameriško-afriško; 
DVOJINA: im. ameriško-afriški, rod. ameriško-
afriških, daj. ameriško-afriškima, tož. ameriško-
afriški, mest. pri ameriško-afriških, or. z ameriško-
afriškima; MNOŽINA: im. ameriško-afriške, rod. 
ameriško-afriških, daj. ameriško-afriškim, tož. 
ameriško-afriške, mest. pri ameriško-afriških, or. z 
ameriško-afriškimi  
srednji: EDNINA: im. ameriško-afriško, rod. 
ameriško-afriškega, daj. ameriško-afriškemu, tož. 
ameriško-afriško, mest. pri ameriško-afriškem, or. z 
ameriško-afriškim; DVOJINA: im. ameriško-afriški, 
rod. ameriško-afriških, daj. ameriško-afriškima, tož. 
ameriško-afriški, mest. pri ameriško-afriških, or. z 
ameriško-afriškima; MNOŽINA: im. ameriško-afriška, 
rod. ameriško-afriških, daj. ameriško-afriškim, tož. 
ameriško-afriška, mest. pri ameriško-afriških, or. z 
ameriško-afriškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
ameriško-britanski -a -o [amêriško-británski, ž. 
amêriško-británska, s. amêriško-británsko] prid.  
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|ameriški in britanski|: ameriško-britanski vojaški 
napad; ameriško-britanska koalicija; sopomenka 
britansko-ameriški; prim. ameriški, britanski  
(< Amerika1)  
{O} moški: EDNINA: im. ameriško-britanski, rod. 
ameriško-britanskega, daj. ameriško-britanskemu, 
tož. ameriško-britanski (živostno ameriško-
britanskega), mest. pri ameriško-britanskem, or. z 
ameriško-britanskim; DVOJINA: im. ameriško-
britanska, rod. ameriško-britanskih, daj. ameriško-
britanskima, tož. ameriško-britanska, mest. pri 
ameriško-britanskih, or. z ameriško-britanskima; 
MNOŽINA: im. ameriško-britanski, rod. ameriško-
britanskih, daj. ameriško-britanskim, tož. ameriško-
britanske, mest. pri ameriško-britanskih, or. z 
ameriško-britanskimi  
ženski: EDNINA: im. ameriško-britanska, rod. 
ameriško-britanske, daj. ameriško-britanski, tož. 
ameriško-britansko, mest. pri ameriško-britanski, or. 
z ameriško-britansko; DVOJINA: im. ameriško-
britanski, rod. ameriško-britanskih, daj. ameriško-
britanskima, tož. ameriško-britanski, mest. pri 
ameriško-britanskih, or. z ameriško-britanskima; 
MNOŽINA: im. ameriško-britanske, rod. ameriško-
britanskih, daj. ameriško-britanskim, tož. ameriško-
britanske, mest. pri ameriško-britanskih, or. z 
ameriško-britanskimi  
srednji: EDNINA: im. ameriško-britansko, rod. 
ameriško-britanskega, daj. ameriško-britanskemu, 
tož. ameriško-britansko, mest. pri ameriško-
britanskem, or. z ameriško-britanskim; DVOJINA: im. 
ameriško-britanski, rod. ameriško-britanskih, daj. 
ameriško-britanskima, tož. ameriško-britanski, mest. 
pri ameriško-britanskih, or. z ameriško-britanskima; 
MNOŽINA: im. ameriško-britanska, rod. ameriško-
britanskih, daj. ameriško-britanskim, tož. ameriško-
britanska, mest. pri ameriško-britanskih, or. z 
ameriško-britanskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
ameriško-evropski -a -o [amêriško-erópski, ž. 
amêriško-erópska, s. amêriško-erópsko] prid.  
|ameriški in evropski|: ameriško-evropski odnosi; 
ameriško-evropska turneja; sopomenka evropsko-
ameriški; prim. ameriški, evropski  
(< Amerika1, Evropa2)  
{O} moški: EDNINA: im. ameriško-evropski, rod. 
ameriško-evropskega, daj. ameriško-evropskemu, 
tož. ameriško-evropski (živostno ameriško-
evropskega), mest. pri ameriško-evropskem, or. z 
ameriško-evropskim; DVOJINA: im. ameriško-
evropska, rod. ameriško-evropskih, daj. ameriško-
evropskima, tož. ameriško-evropska, mest. pri 
ameriško-evropskih, or. z ameriško-evropskima; 
MNOŽINA: im. ameriško-evropski, rod. ameriško-
evropskih, daj. ameriško-evropskim, tož. ameriško-

evropske, mest. pri ameriško-evropskih, or. z 
ameriško-evropskimi  
ženski: EDNINA: im. ameriško-evropska, rod. 
ameriško-evropske, daj. ameriško-evropski, tož. 
ameriško-evropsko, mest. pri ameriško-evropski, or. 
z ameriško-evropsko; DVOJINA: im. ameriško-
evropski, rod. ameriško-evropskih, daj. ameriško-
evropskima, tož. ameriško-evropski, mest. pri 
ameriško-evropskih, or. z ameriško-evropskima; 
MNOŽINA: im. ameriško-evropske, rod. ameriško-
evropskih, daj. ameriško-evropskim, tož. ameriško-
evropske, mest. pri ameriško-evropskih, or. z 
ameriško-evropskimi  
srednji: EDNINA: im. ameriško-evropsko, rod. 
ameriško-evropskega, daj. ameriško-evropskemu, 
tož. ameriško-evropsko, mest. pri ameriško-
evropskem, or. z ameriško-evropskim; DVOJINA: im. 
ameriško-evropski, rod. ameriško-evropskih, daj. 
ameriško-evropskima, tož. ameriško-evropski, mest. 
pri ameriško-evropskih, or. z ameriško-evropskima; 
MNOŽINA: im. ameriško-evropska, rod. ameriško-
evropskih, daj. ameriško-evropskim, tož. ameriško-
evropska, mest. pri ameriško-evropskih, or. z 
ameriško-evropskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
ameriško-italijanski -a -o [amêriško-italijánski, ž. 
amêriško-italijánska, s. amêriško-italijánsko] prid.  
|ameriški in italijanski|: ameriško-italijanski film; 
Živi v ameriško-italijanski družini; sopomenka 
italijansko-ameriški; prim. ameriški, italijanski  
(< Amerika1, Italija)  
{O} moški: EDNINA: im. ameriško-italijanski, rod. 
ameriško-italijanskega, daj. ameriško-italijanskemu, 
tož. ameriško-italijanski (živostno ameriško-
italijanskega), mest. pri ameriško-italijanskem, or. z 
ameriško-italijanskim; DVOJINA: im. ameriško-
italijanska, rod. ameriško-italijanskih, daj. ameriško-
italijanskima, tož. ameriško-italijanska, mest. pri 
ameriško-italijanskih, or. z ameriško-italijanskima; 
MNOŽINA: im. ameriško-italijanski, rod. ameriško-
italijanskih, daj. ameriško-italijanskim, tož. 
ameriško-italijanske, mest. pri ameriško-italijanskih, 
or. z ameriško-italijanskimi  
ženski: EDNINA: im. ameriško-italijanska, rod. 
ameriško-italijanske, daj. ameriško-italijanski, tož. 
ameriško-italijansko, mest. pri ameriško-italijanski, 
or. z ameriško-italijansko; DVOJINA: im. ameriško-
italijanski, rod. ameriško-italijanskih, daj. ameriško-
italijanskima, tož. ameriško-italijanski, mest. pri 
ameriško-italijanskih, or. z ameriško-italijanskima; 
MNOŽINA: im. ameriško-italijanske, rod. ameriško-
italijanskih, daj. ameriško-italijanskim, tož. 
ameriško-italijanske, mest. pri ameriško-italijanskih, 
or. z ameriško-italijanskimi  
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srednji: EDNINA: im. ameriško-italijansko, rod. 
ameriško-italijanskega, daj. ameriško-italijanskemu, 
tož. ameriško-italijansko, mest. pri ameriško-
italijanskem, or. z ameriško-italijanskim; DVOJINA: 
im. ameriško-italijanski, rod. ameriško-italijanskih, 
daj. ameriško-italijanskima, tož. ameriško-italijanski, 
mest. pri ameriško-italijanskih, or. z ameriško-
italijanskima; MNOŽINA: im. ameriško-italijanska, 
rod. ameriško-italijanskih, daj. ameriško-italijanskim, 
tož. ameriško-italijanska, mest. pri ameriško-
italijanskih, or. z ameriško-italijanskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
ameriško-mehiški -a -o [amêriško-méhiški, ž. 
amêriško-méhiška, s. amêriško-méhiško] prid.  
|ameriški in mehiški|: ameriško-mehiška meja; 
ameriško-mehiška vojna; sopomenka mehiško-
ameriški; prim. ameriški, mehiški  
(< Amerika1, Mehika)  
{O} moški: EDNINA: im. ameriško-mehiški, rod. 
ameriško-mehiškega, daj. ameriško-mehiškemu, tož. 
ameriško-mehiški (živostno ameriško-mehiškega), 
mest. pri ameriško-mehiškem, or. z ameriško-
mehiškim; DVOJINA: im. ameriško-mehiška, rod. 
ameriško-mehiških, daj. ameriško-mehiškima, tož. 
ameriško-mehiška, mest. pri ameriško-mehiških, or. z 
ameriško-mehiškima; MNOŽINA: im. ameriško-
mehiški, rod. ameriško-mehiških, daj. ameriško-
mehiškim, tož. ameriško-mehiške, mest. pri 
ameriško-mehiških, or. z ameriško-mehiškimi  
ženski: EDNINA: im. ameriško-mehiška, rod. 
ameriško-mehiške, daj. ameriško-mehiški, tož. 
ameriško-mehiško, mest. pri ameriško-mehiški, or. z 
ameriško-mehiško; DVOJINA: im. ameriško-mehiški, 
rod. ameriško-mehiških, daj. ameriško-mehiškima, 
tož. ameriško-mehiški, mest. pri ameriško-mehiških, 
or. z ameriško-mehiškima; MNOŽINA: im. ameriško-
mehiške, rod. ameriško-mehiških, daj. ameriško-
mehiškim, tož. ameriško-mehiške, mest. pri 
ameriško-mehiških, or. z ameriško-mehiškimi  
srednji: EDNINA: im. ameriško-mehiško, rod. 
ameriško-mehiškega, daj. ameriško-mehiškemu, tož. 
ameriško-mehiško, mest. pri ameriško-mehiškem, or. 
z ameriško-mehiškim; DVOJINA: im. ameriško-
mehiški, rod. ameriško-mehiških, daj. ameriško-
mehiškima, tož. ameriško-mehiški, mest. pri 
ameriško-mehiških, or. z ameriško-mehiškima; 
MNOŽINA: im. ameriško-mehiška, rod. ameriško-
mehiških, daj. ameriško-mehiškim, tož. ameriško-
mehiška, mest. pri ameriško-mehiških, or. z 
ameriško-mehiškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
ameriško-ruski -a -o [amêriško-rúski, ž. amêriško-
rúska, s. amêriško-rúsko] prid.  

|ameriški in ruski|: ameriško-ruski vrh; ameriško-
ruska hladna vojna; sopomenka rusko-ameriški; prim. 
ameriški, ruski  
(< Amerika1, Rusija)  
{O} moški: EDNINA: im. ameriško-ruski, rod. 
ameriško-ruskega, daj. ameriško-ruskemu, tož. 
ameriško-ruski (živostno ameriško-ruskega), mest. pri 
ameriško-ruskem, or. z ameriško-ruskim; DVOJINA: 
im. ameriško-ruska, rod. ameriško-ruskih, daj. 
ameriško-ruskima, tož. ameriško-ruska, mest. pri 
ameriško-ruskih, or. z ameriško-ruskima; MNOŽINA: 
im. ameriško-ruski, rod. ameriško-ruskih, daj. 
ameriško-ruskim, tož. ameriško-ruske, mest. pri 
ameriško-ruskih, or. z ameriško-ruskimi  
ženski: EDNINA: im. ameriško-ruska, rod. ameriško-
ruske, daj. ameriško-ruski, tož. ameriško-rusko, mest. 
pri ameriško-ruski, or. z ameriško-rusko; DVOJINA: 
im. ameriško-ruski, rod. ameriško-ruskih, daj. 
ameriško-ruskima, tož. ameriško-ruski, mest. pri 
ameriško-ruskih, or. z ameriško-ruskima; MNOŽINA: 
im. ameriško-ruske, rod. ameriško-ruskih, daj. 
ameriško-ruskim, tož. ameriško-ruske, mest. pri 
ameriško-ruskih, or. z ameriško-ruskimi  
srednji: EDNINA: im. ameriško-rusko, rod. ameriško-
ruskega, daj. ameriško-ruskemu, tož. ameriško-rusko, 
mest. pri ameriško-ruskem, or. z ameriško-ruskim; 
DVOJINA: im. ameriško-ruski, rod. ameriško-ruskih, 
daj. ameriško-ruskima, tož. ameriško-ruski, mest. pri 
ameriško-ruskih, or. z ameriško-ruskima; MNOŽINA: 
im. ameriško-ruska, rod. ameriško-ruskih, daj. 
ameriško-ruskim, tož. ameriško-ruska, mest. pri 
ameriško-ruskih, or. z ameriško-ruskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Amery -ja [êjmeri, rod. êjmerija, or. z êjmerijem] m; 
ime bitja, osebno ime  
|priimek|: Po Britancu Ameryju je imenovana 
ledena polica na Antarktiki  
{B} Ameryjev  
{O} EDNINA: im. Amery, rod. Ameryja, daj. Ameryju, 
tož. Ameryja, mest. pri Ameryju, or. z Ameryjem; 
DVOJINA: im. Ameryja, rod. Ameryjev, daj. 
Ameryjema, tož. Ameryja, mest. pri Ameryjih, or. z 
Ameryjema; MNOŽINA: im. Ameryji, rod. Ameryjev, 
daj. Ameryjem, tož. Ameryje, mest. pri Ameryjih, or. z 
Ameryji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki)  
  
Ameryjeva ledena polica -e -e -e [êjmerijeva 
ledéna políca] ž; zemljepisno ime  
|ledena plošča na Antarktiki|: Ledena gora se je 
odcepila od Ameryjeve ledene police  
(< Amery)  
Kje? na Ameryjevi ledeni polici  
Od kod? z Ameryjeve ledene police  
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Kam? na Ameryjevo ledeno polico  
{O} EDNINA: im. Ameryjeva ledena polica, rod. 
Ameryjeve ledene police, daj. Ameryjevi ledeni 
polici, tož. Ameryjevo ledeno polico, mest. pri 
Ameryjevi ledeni polici, or. z Ameryjevo ledeno 
polico  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Amsterdamska pogodba -e -e [ámstǝrdamska 
pogódba] ž; stvarno ime  
|mednarodni sporazum|: Nemčija je kot prva država 
EU formalno izrazila soglasje z Amsterdamsko 
pogodbo; ◎ angl. The Treaty of Amsterdam; prim. 
amsterdamski  
{O} EDNINA: im. Amsterdamska pogodba, rod. 
Amsterdamske pogodbe, daj. Amsterdamski 
pogodbi, tož. Amsterdamsko pogodbo, mest. pri 
Amsterdamski pogodbi, or. z Amsterdamsko 
pogodbo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
Anapurna -e [anapúrna] ž; zemljepisno ime  
|gora v Himalaji|: južna stena Anapurne; Vzpon na 
Anapurno je potekal v alpskem slogu; masiv 
Anapurn; Anapurna III je tretji najvišji vrh pogorja 
Anapurn; kot prilastek, v imenovalniku smučanje z 
osemtisočaka Anapurna  
Kje? na Anapurni  
Od kod? z Anapurne  
Kam? na Anapurno  
{B} Anapurnin; anapurnski  
{O} EDNINA: im. Anapurna, rod. Anapurne, daj. 
Anapurni, tož. Anapurno, mest. pri Anapurni, or. z 
Anapurno; DVOJINA: im. Anapurni, rod. Anapurn, daj. 
Anapurnama, tož. Anapurni, mest. pri Anapurnah, or. 
z Anapurnama; MNOŽINA: im. Anapurne, rod. 
Anapurn, daj. Anapurnam, tož. Anapurne, mest. pri 
Anapurnah, or. z Anapurnami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Ancona -e [ankóna] ž; zemljepisno ime  
|mesto v Italiji|: Ribe natovorijo na potniško ladjo, 
ki Zadar povezuje z italijansko Ancono  
Kje? v Anconi  
Od kod? iz Ancone  
Kam? v Ancono  
{B} Ancončan, Ancončanka; Ancončanov, 
Ancončankin; anconski  
{O} EDNINA: im. Ancona, rod. Ancone, daj. Anconi, 
tož. Ancono, mest. pri Anconi, or. z Ancono  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; endonimi; 
italijanščina  

  
Andamani -ov [andamáni, rod. andamáno] m mn.; 
zemljepisno ime  
|angl. Andaman Islands|; |otočje v Indijskem 
oceanu|: podvodni svet Andamanov; Andamane 
sestavlja več kot dvesto otokov; Na Andamanih ne 
poznajo piratstva  
Kje? na Andamanih  
Od kod? z Andamanov  
Kam? na Andamane  
{B} Andamanec, Andamanka; Andamančev, 
Andamankin; andamanski  
{O} EDNINA: im. Andamani, rod. Andamanov, daj. 
Andamanom, tož. Andamane, mest. pri Andamanih, 
or. z Andamani  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena otokov in polotokov  
  
andamanski -a -o [andamánski, ž. andamánska, s. 
andamánsko] prid.  
obisk andamanskih domorodcev  
(< Andamani)  
{O} moški: EDNINA: im. andamanski, rod. 
andamanskega, daj. andamanskemu, tož. andamanski 
(živostno andamanskega), mest. pri andamanskem, or. 
z andamanskim; DVOJINA: im. andamanska, rod. 
andamanskih, daj. andamanskima, tož. andamanska, 
mest. pri andamanskih, or. z andamanskima; 
MNOŽINA: im. andamanski, rod. andamanskih, daj. 
andamanskim, tož. andamanske, mest. pri 
andamanskih, or. z andamanskimi  
ženski: EDNINA: im. andamanska, rod. andamanske, 
daj. andamanski, tož. andamansko, mest. pri 
andamanski, or. z andamansko; DVOJINA: im. 
andamanski, rod. andamanskih, daj. andamanskima, 
tož. andamanski, mest. pri andamanskih, or. z 
andamanskima; MNOŽINA: im. andamanske, rod. 
andamanskih, daj. andamanskim, tož. andamanske, 
mest. pri andamanskih, or. z andamanskimi  
srednji: EDNINA: im. andamansko, rod. 
andamanskega, daj. andamanskemu, tož. 
andamansko, mest. pri andamanskem, or. z 
andamanskim; DVOJINA: im. andamanski, rod. 
andamanskih, daj. andamanskima, tož. andamanski, 
mest. pri andamanskih, or. z andamanskima; 
MNOŽINA: im. andamanska, rod. andamanskih, daj. 
andamanskim, tož. andamanska, mest. pri 
andamanskih, or. z andamanskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Andamansko morje -ega -a [andamánsko mórje] s; 
zemljepisno ime  
|morje med Indokino in Sumatro|: izlet na 
Andamansko morje; Govoril bo o otokih v 
Andamanskem morju; Na obalah Andamanskega 
morja leži Tajska; prim. andamanski  
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(< Andamani)  
Kje? na Andamanskem morju in v Andamanskem 
morju  
Od kod? z Andamanskega morja in iz 
Andamanskega morja  
Kam? na Andamansko morje in v Andamansko 
morje  
{O} EDNINA: im. Andamansko morje, rod. 
Andamanskega morja, daj. Andamanskemu morju, 
tož. Andamansko morje, mest. pri Andamanskem 
morju, or. z Andamanskim morjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Andorra la Vella -e ~ -e [andóra la vélja] ž; 
zemljepisno ime  
|glavno mesto Andore|: Uradni jezik v Andorri la 
Velli je katalonščina  
Kje? v Andorri la Velli  
Od kod? iz Andorre la Velle  
Kam? v Andorro la Vello  
{B} Andorec, Andorka; Andorčev, Andorkin; 
andorski  
{O} EDNINA: im. Andorra la Vella, rod. Andorre la 
Velle, daj. Andorri la Velli, tož. Andorro la Vello, 
mest. pri Andorri la Velli, or. z Andorro la Vello  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; endonimi  
  
Andria -e [ándrija] ž; zemljepisno ime  
|mesto in občina v Italiji|: Na vzhodni obali Italije 
bomo obiskali Andrio  
Kje? v Andrii  
Od kod? iz Andrie  
Kam? v Andrio  
{B} Andrijčan, Andrijčanka; Andrijčanov, 
Andrijčankin; andrijski  
{O} EDNINA: im. Andria, rod. Andrie, daj. Andrii, tož. 
Andrio, mest. pri Andrii, or. z Andrio  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; italijanščina; 
endonimi  
  
Andromeda1 -e [andrómeda] ž; ime bitja, osebno ime  
|grška bajeslovna oseba|: Upodobil je Perzejevo 
rešitev Andromede  
{B} Andromedin  
{O} EDNINA: im. Andromeda, rod. Andromede, daj. 
Andromedi, tož. Andromedo, mest. pri Andromedi, 
or. z Andromedo; DVOJINA: im. Andromedi, rod. 
Andromed, daj. Andromedama, tož. Andromedi, mest. 
pri Andromedah, or. z Andromedama; MNOŽINA: im. 
Andromede, rod. Andromed, daj. Andromedam, tož. 
Andromede, mest. pri Andromedah, or. z 
Andromedami  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: mitološka imena; grško-
rimska imena  
  
Andromeda2 -e [andrómeda] ž; zemljepisno ime  
|ozvezdje|: Pod Andromedo izsledimo ozvezdje 
Trikotnik  
Kje? v Andromedi  
Od kod? iz Andromede  
Kam? v Andromedo  
{B} Andromedin  
{O} EDNINA: im. Andromeda, rod. Andromede, daj. 
Andromedi, tož. Andromedo, mest. pri Andromedi, 
or. z Andromedo; DVOJINA: im. Andromedi, rod. 
Andromed, daj. Andromedama, tož. Andromedi, mest. 
pri Andromedah, or. z Andromedama; MNOŽINA: im. 
Andromede, rod. Andromed, daj. Andromedam, tož. 
Andromede, mest. pri Andromedah, or. z 
Andromedami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Andromedina galaksija -e -e [andrómedina 
galaksíja] ž; zemljepisno ime  
|galaksija|: zvezde v Andromedini galaksiji; 
Radijsko sporočilo bi do dva milijona svetlobnih let 
oddaljene Andromedine galaksije potovalo tri 
milijone let  
(< Andromeda1)  
Kje? v Andromedini galaksiji  
Od kod? iz Andromedine galaksije  
Kam? v Andromedino galaksijo  
{O} EDNINA: im. Andromedina galaksija, rod. 
Andromedine galaksije, daj. Andromedini galaksiji, 
tož. Andromedino galaksijo, mest. pri Andromedini 
galaksiji, or. z Andromedino galaksijo; DVOJINA: im. 
Andromedini galaksiji, rod. Andromedinih galaksij, 
daj. Andromedinima galaksijama, tož. Andromedini 
galaksiji, mest. pri Andromedinih galaksijah, or. z 
Andromedinima galaksijama; MNOŽINA: im. 
Andromedine galaksije, rod. Andromedinih galaksij, 
daj. Andromedinim galaksijam, tož. Andromedine 
galaksije, mest. pri Andromedinih galaksijah, or. z 
Andromedinimi galaksijami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Angel -a [êjndžel] m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |ameriški pilot|: Po Američanu Jimmieju 
Angelu je poimenovan slap v Venezueli  
{B} Angelov  
{O} EDNINA: im. Angel, rod. Angela, daj. Angelu, tož. 
Angela, mest. pri Angelu, or. z Angelom; DVOJINA: 
im. Angela, rod. Angelov, daj. Angeloma, tož. Angela, 
mest. pri Angelih, or. z Angeloma; MNOŽINA: im. 
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Angeli, rod. Angelov, daj. Angelom, tož. Angele, mest. 
pri Angelih, or. z Angeli  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki)  
  
Angelov slap -ega -a tudi Angelov slap -ega -u 
[ángelo sláp, rod. ángelovega slápa tudi ángelovega 
slapú] m; zemljepisno ime  
|slap v Venezueli|: Angelov slap v Venezueli je 
najvišji slap na svetu; veličina Angelovega slapa; ◎ 
šp. Salto Angel  
(< Angel)  
Kje? pri Angelovem slapu  
Od kod? z Angelovega slapa  
Kam? k Angelovemu slapu  
{O} EDNINA: im. Angelov slap, rod. Angelovega 
slapa tudi Angelovega slapu, daj. Angelovemu slapu, 
tož. Angelov slap, mest. pri Angelovem slapu, or. z 
Angelovim slapom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
angleško-ameriški -a -o [angléško-amêriški, ž. 
angléško-amêriška, s. angléško-amêriško] prid.  
|angleški in ameriški|: angleško-ameriški film; 
angleško-ameriški par; sopomenka angloameriški; 
prim. ameriški, angleški  
(< Amerika2, Anglija)  
{O} moški: EDNINA: im. angleško-ameriški, rod. 
angleško-ameriškega, daj. angleško-ameriškemu, tož. 
angleško-ameriški (živostno angleško-ameriškega), 
mest. pri angleško-ameriškem, or. z angleško-
ameriškim; DVOJINA: im. angleško-ameriška, rod. 
angleško-ameriških, daj. angleško-ameriškima, tož. 
angleško-ameriška, mest. pri angleško-ameriških, or. 
z angleško-ameriškima; MNOŽINA: im. angleško-
ameriški, rod. angleško-ameriških, daj. angleško-
ameriškim, tož. angleško-ameriške, mest. pri 
angleško-ameriških, or. z angleško-ameriškimi  
ženski: EDNINA: im. angleško-ameriška, rod. 
angleško-ameriške, daj. angleško-ameriški, tož. 
angleško-ameriško, mest. pri angleško-ameriški, or. z 
angleško-ameriško; DVOJINA: im. angleško-ameriški, 
rod. angleško-ameriških, daj. angleško-ameriškima, 
tož. angleško-ameriški, mest. pri angleško-ameriških, 
or. z angleško-ameriškima; MNOŽINA: im. angleško-
ameriške, rod. angleško-ameriških, daj. angleško-
ameriškim, tož. angleško-ameriške, mest. pri 
angleško-ameriških, or. z angleško-ameriškimi  
srednji: EDNINA: im. angleško-ameriško, rod. 
angleško-ameriškega, daj. angleško-ameriškemu, tož. 
angleško-ameriško, mest. pri angleško-ameriškem, 
or. z angleško-ameriškim; DVOJINA: im. angleško-
ameriški, rod. angleško-ameriških, daj. angleško-
ameriškima, tož. angleško-ameriški, mest. pri 
angleško-ameriških, or. z angleško-ameriškima; 
MNOŽINA: im. angleško-ameriška, rod. angleško-

ameriških, daj. angleško-ameriškim, tož. angleško-
ameriška, mest. pri angleško-ameriških, or. z 
angleško-ameriškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
angleško-irski -a -o [angléško-írski, ž. angléško-
írska, s. angléško-írsko] prid.  
|angleški in irski|: Samuel Beckett se je rodil v 
angleško-irski protestantski družini; angleško-irski 
mirovni pogovori; sopomenka irsko-angleški; prim. 
angleški, irski  
(< Anglija, Irska)  
{O} moški: EDNINA: im. angleško-irski, rod. 
angleško-irskega, daj. angleško-irskemu, tož. 
angleško-irski (živostno angleško-irskega), mest. pri 
angleško-irskem, or. z angleško-irskim; DVOJINA: im. 
angleško-irska, rod. angleško-irskih, daj. angleško-
irskima, tož. angleško-irska, mest. pri angleško-
irskih, or. z angleško-irskima; MNOŽINA: im. 
angleško-irski, rod. angleško-irskih, daj. angleško-
irskim, tož. angleško-irske, mest. pri angleško-irskih, 
or. z angleško-irskimi  
ženski: EDNINA: im. angleško-irska, rod. angleško-
irske, daj. angleško-irski, tož. angleško-irsko, mest. 
pri angleško-irski, or. z angleško-irsko; DVOJINA: im. 
angleško-irski, rod. angleško-irskih, daj. angleško-
irskima, tož. angleško-irski, mest. pri angleško-irskih, 
or. z angleško-irskima; MNOŽINA: im. angleško-irske, 
rod. angleško-irskih, daj. angleško-irskim, tož. 
angleško-irske, mest. pri angleško-irskih, or. z 
angleško-irskimi  
srednji: EDNINA: im. angleško-irsko, rod. angleško-
irskega, daj. angleško-irskemu, tož. angleško-irsko, 
mest. pri angleško-irskem, or. z angleško-irskim; 
DVOJINA: im. angleško-irski, rod. angleško-irskih, daj. 
angleško-irskima, tož. angleško-irski, mest. pri 
angleško-irskih, or. z angleško-irskima; MNOŽINA: 
im. angleško-irska, rod. angleško-irskih, daj. 
angleško-irskim, tož. angleško-irska, mest. pri 
angleško-irskih, or. z angleško-irskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
angleško-nemški -a -o [angléško-némški, ž. 
angléško-némška, s. angléško-némško] prid.  
|angleški in nemški|: angleško-nemško moštvo; 
angleško-nemška počitniška šola za otroke; 
sopomenka nemško-angleški; |angleški in nemški z 
angleškim izhodiščem|: angleško-nemški slovar; 
prim. angleški, nemški  
(< Anglija, Nemčija)  
{O} moški: EDNINA: im. angleško-nemški, rod. 
angleško-nemškega, daj. angleško-nemškemu, tož. 
angleško-nemški (živostno angleško-nemškega), mest. 
pri angleško-nemškem, or. z angleško-nemškim; 
DVOJINA: im. angleško-nemška, rod. angleško-
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nemških, daj. angleško-nemškima, tož. angleško-
nemška, mest. pri angleško-nemških, or. z angleško-
nemškima; MNOŽINA: im. angleško-nemški, rod. 
angleško-nemških, daj. angleško-nemškim, tož. 
angleško-nemške, mest. pri angleško-nemških, or. z 
angleško-nemškimi  
ženski: EDNINA: im. angleško-nemška, rod. angleško-
nemške, daj. angleško-nemški, tož. angleško-nemško, 
mest. pri angleško-nemški, or. z angleško-nemško; 
DVOJINA: im. angleško-nemški, rod. angleško-
nemških, daj. angleško-nemškima, tož. angleško-
nemški, mest. pri angleško-nemških, or. z angleško-
nemškima; MNOŽINA: im. angleško-nemške, rod. 
angleško-nemških, daj. angleško-nemškim, tož. 
angleško-nemške, mest. pri angleško-nemških, or. z 
angleško-nemškimi  
srednji: EDNINA: im. angleško-nemško, rod. 
angleško-nemškega, daj. angleško-nemškemu, tož. 
angleško-nemško, mest. pri angleško-nemškem, or. z 
angleško-nemškim; DVOJINA: im. angleško-nemški, 
rod. angleško-nemških, daj. angleško-nemškima, tož. 
angleško-nemški, mest. pri angleško-nemških, or. z 
angleško-nemškima; MNOŽINA: im. angleško-
nemška, rod. angleško-nemških, daj. angleško-
nemškim, tož. angleško-nemška, mest. pri angleško-
nemških, or. z angleško-nemškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
angleško-slovenski -a -o [angléško-slovénski, ž. 
angléško-slovénska, s. angléško-slovénsko] prid.  
|angleški in slovenski|: angleško-slovenski zakonski 
par; Večer so popestrili z angleško-slovenskim 
glasbenim repertoarjem; sopomenka slovensko-
angleški; |angleški in slovenski z angleškim 
izhodiščem|: angleško-slovenski slovar; prim. 
angleški, slovenski  
(< Anglija, Slovenija)  
{O} moški: EDNINA: im. angleško-slovenski, rod. 
angleško-slovenskega, daj. angleško-slovenskemu, 
tož. angleško-slovenski (živostno angleško-
slovenskega), mest. pri angleško-slovenskem, or. z 
angleško-slovenskim; DVOJINA: im. angleško-
slovenska, rod. angleško-slovenskih, daj. angleško-
slovenskima, tož. angleško-slovenska, mest. pri 
angleško-slovenskih, or. z angleško-slovenskima; 
MNOŽINA: im. angleško-slovenski, rod. angleško-
slovenskih, daj. angleško-slovenskim, tož. angleško-
slovenske, mest. pri angleško-slovenskih, or. z 
angleško-slovenskimi  
ženski: EDNINA: im. angleško-slovenska, rod. 
angleško-slovenske, daj. angleško-slovenski, tož. 
angleško-slovensko, mest. pri angleško-slovenski, or. 
z angleško-slovensko; DVOJINA: im. angleško-
slovenski, rod. angleško-slovenskih, daj. angleško-
slovenskima, tož. angleško-slovenski, mest. pri 
angleško-slovenskih, or. z angleško-slovenskima; 

MNOŽINA: im. angleško-slovenske, rod. angleško-
slovenskih, daj. angleško-slovenskim, tož. angleško-
slovenske, mest. pri angleško-slovenskih, or. z 
angleško-slovenskimi  
srednji: EDNINA: im. angleško-slovensko, rod. 
angleško-slovenskega, daj. angleško-slovenskemu, 
tož. angleško-slovensko, mest. pri angleško-
slovenskem, or. z angleško-slovenskim; DVOJINA: 
im. angleško-slovenski, rod. angleško-slovenskih, daj. 
angleško-slovenskima, tož. angleško-slovenski, mest. 
pri angleško-slovenskih, or. z angleško-
slovenskima; MNOŽINA: im. angleško-slovenska, rod. 
angleško-slovenskih, daj. angleško-slovenskim, tož. 
angleško-slovenska, mest. pri angleško-slovenskih, 
or. z angleško-slovenskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Ankara -e [ánkara] ž; zemljepisno ime  
|glavno mesto Turčije|: Vlak vozi iz Ankare v 
Carigrad; v prenesenem pomenu |vlada, ki ima sedež v 
Ankari|: poziv uradne Ankare; Načrte o začasni 
prekinitvi spopadov je podprla tudi Ankara  
Kje? v Ankari  
Od kod? iz Ankare  
Kam? v Ankaro  
{B} Ankarčan, Ankarčanka; Ankarčanov, 
Ankarčankin; ankarski  
{O} EDNINA: im. Ankara, rod. Ankare, daj. Ankari, 
tož. Ankaro, mest. pri Ankari, or. z Ankaro  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
ankarski -a -o [ánkarski, ž. ánkarska, s. ánkarsko] 
prid.  
Turčija čaka na vstop v EU že od leta 1963, ko so 
podpisali ankarski sporazum; ankarska četrt 
Çankaya  
(< Ankara)  
{O} moški: EDNINA: im. ankarski, rod. ankarskega, 
daj. ankarskemu, tož. ankarski (živostno ankarskega), 
mest. pri ankarskem, or. z ankarskim; DVOJINA: im. 
ankarska, rod. ankarskih, daj. ankarskima, tož. 
ankarska, mest. pri ankarskih, or. z ankarskima; 
MNOŽINA: im. ankarski, rod. ankarskih, daj. 
ankarskim, tož. ankarske, mest. pri ankarskih, or. z 
ankarskimi  
ženski: EDNINA: im. ankarska, rod. ankarske, daj. 
ankarski, tož. ankarsko, mest. pri ankarski, or. z 
ankarsko; DVOJINA: im. ankarski, rod. ankarskih, daj. 
ankarskima, tož. ankarski, mest. pri ankarskih, or. z 
ankarskima; MNOŽINA: im. ankarske, rod. ankarskih, 
daj. ankarskim, tož. ankarske, mest. pri ankarskih, or. z 
ankarskimi  
srednji: EDNINA: im. ankarsko, rod. ankarskega, daj. 
ankarskemu, tož. ankarsko, mest. pri ankarskem, or. z 
ankarskim; DVOJINA: im. ankarski, rod. ankarskih, daj. 
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ankarskima, tož. ankarski, mest. pri ankarskih, or. z 
ankarskima; MNOŽINA: im. ankarska, rod. ankarskih, 
daj. ankarskim, tož. ankarska, mest. pri ankarskih, or. z 
ankarskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Antares1 -a [antáres] m; zemljepisno ime  
|zvezda|: Ozvezdje Antaresa je znano po čudovitih 
meglicah  
Kje? na Antaresu  
Od kod? z Antaresa  
Kam? na Antares  
{B} Antaresov  
{O} EDNINA: im. Antares, rod. Antaresa, daj. 
Antaresu, tož. Antaresa, mest. pri Antaresu, or. z 
Antaresom; DVOJINA: im. Antaresa, rod. Antaresov, 
daj. Antaresoma, tož. Antaresa, mest. pri Antaresih, or. 
z Antaresoma; MNOŽINA: im. Antaresi, rod. 
Antaresov, daj. Antaresom, tož. Antarese, mest. pri 
Antaresih, or. z Antaresi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Antares2 -a [antáres] m; stvarno ime  
|vesoljsko plovilo|: izstrelitev Antaresa  
Kje? na Antaresu  
Od kod? z Antaresa  
Kam? na Antares  
{B} Antaresov  
{O} EDNINA: im. Antares, rod. Antaresa, daj. 
Antaresu, tož. Antaresa, mest. pri Antaresu, or. z 
Antaresom; DVOJINA: im. Antaresa, rod. Antaresov, 
daj. Antaresoma, tož. Antaresa, mest. pri Antaresih, or. 
z Antaresoma; MNOŽINA: im. Antaresi, rod. 
Antaresov, daj. Antaresom, tož. Antarese, mest. pri 
Antaresih, or. z Antaresi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
Antarktični krožni tok -ega -ega -a [antárktični 
króžni tók] m; zemljepisno ime  
|morski tok ob Antarktiki|: nastanek Antarktičnega 
krožnega toka; prim. antarktičen  
(< Antarktika)  
Kje? v Antarktičnem krožnem toku  
Od kod? iz Antarktičnega krožnega toka  
Kam? v Antarktični krožni tok  
{O} EDNINA: im. Antarktični krožni tok, rod. 
Antarktičnega krožnega toka, daj. Antarktičnemu 
krožnemu toku, tož. Antarktični krožni tok, mest. pri 
Antarktičnem krožnem toku, or. z Antarktičnim 
krožnim tokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  

  
Antonijo -a [antónijo, rod. antónija, or. z antónijem] 
m; ime bitja, osebno ime  
|moško ime|: Otroka je poimenoval po dobrem 
prijatelju Antoniju  
{B} Antonijev  
{O} EDNINA: im. Antonijo, rod. Antonija, daj. 
Antoniju, tož. Antonija, mest. pri Antoniju, or. z 
Antonijem; DVOJINA: im. Antonija, rod. Antonijev, 
daj. Antonijema, tož. Antonija, mest. pri Antonijih, or. 
z Antonijema; MNOŽINA: im. Antoniji, rod. 
Antonijev, daj. Antonijem, tož. Antonije, mest. pri 
Antonijih, or. z Antoniji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
moška)  
  
Antonio -a [antónijo, rod. antónija, or. z antónijem] 
m; ime bitja, osebno ime  
|moško ime|: dela italijanskega skladatelja Antonia 
Salierija; Od Antonia sem izvedel, da se je poročil  
{B} Antoniev  
{O} EDNINA: im. Antonio, rod. Antonia, daj. Antoniu, 
tož. Antonia, mest. pri Antoniu, or. z Antoniem; 
DVOJINA: im. Antonia, rod. Antoniev, daj. Antoniema, 
tož. Antonia, mest. pri Antoniih, or. z Antoniema; 
MNOŽINA: im. Antonii, rod. Antoniev, daj. Antoniem, 
tož. Antonie, mest. pri Antoniih, or. z Antonii  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
moška); italijanščina; španščina  
  
Apalači -ev [apaláči, rod. apaláče] m mn.; 
zemljepisno ime  
|gorovje v Severni Ameriki|: Pohodniška steza 
Apalačev poteka po 14 zveznih državah ZDA; V 
Apalačih prevladujejo listopadni gozdovi; kot 
prilastek, v imenovalniku vzpon prek gorovja Apalači  
Kje? v Apalačih  
Od kod? iz Apalačev  
Kam? v Apalače  
{B} apalaški  
{O} EDNINA: im. Apalači, rod. Apalačev, daj. 
Apalačem, tož. Apalače, mest. pri Apalačih, or. z 
Apalači  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Apalaška pot -e -i [apaláška pót, rod. apaláške potí, 
or. z apaláško potjó] ž; zemljepisno ime  
|planinska pot v Združenih državah Amerike|: 
potopis z Apalaške poti; Za Apalaško pot je 
potreboval šest mesecev; ◎ angl. Appalachian Trail; 
prim. apalaški  
(< Apalači)  
Kje? na Apalaški poti  
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Od kod? z Apalaške poti  
Kam? na Apalaško pot  
{O} EDNINA: im. Apalaška pot, rod. Apalaške poti, 
daj. Apalaški poti, tož. Apalaško pot, mest. pri 
Apalaško poti, or. z Apalaško potjo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
apalaški -a -o [apaláški, ž. apaláška, s. apaláško] 
prid.  
V apalaških gorah je preučevala življenje kojotov; 
prim. Apalaška pot  
(< Apalači)  
{O} moški: EDNINA: im. apalaški, rod. apalaškega, 
daj. apalaškemu, tož. apalaški (živostno apalaškega), 
mest. pri apalaškem, or. z apalaškim; DVOJINA: im. 
apalaška, rod. apalaških, daj. apalaškima, tož. 
apalaška, mest. pri apalaških, or. z apalaškima; 
MNOŽINA: im. apalaški, rod. apalaških, daj. apalaškim, 
tož. apalaške, mest. pri apalaških, or. z apalaškimi  
ženski: EDNINA: im. apalaška, rod. apalaške, daj. 
apalaški, tož. apalaško, mest. pri apalaški, or. z 
apalaško; DVOJINA: im. apalaški, rod. apalaških, daj. 
apalaškima, tož. apalaški, mest. pri apalaških, or. z 
apalaškima; MNOŽINA: im. apalaške, rod. apalaških, 
daj. apalaškim, tož. apalaške, mest. pri apalaških, or. z 
apalaškimi  
srednji: EDNINA: im. apalaško, rod. apalaškega, daj. 
apalaškemu, tož. apalaško, mest. pri apalaškem, or. z 
apalaškim; DVOJINA: im. apalaški, rod. apalaških, daj. 
apalaškima, tož. apalaški, mest. pri apalaških, or. z 
apalaškima; MNOŽINA: im. apalaška, rod. apalaških, 
daj. apalaškim, tož. apalaška, mest. pri apalaških, or. z 
apalaškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Apenini -ov [apeníni, rod. apeníno] m mn.; 
zemljepisno ime  
|gorovje v Evropi|: gorska veriga Apeninov; V 
Apeninih so zaloge različnih rudnin  
Kje? v Apeninih  
Od kod? iz Apeninov  
Kam? v Apenine  
{B} apeninski  
{O} EDNINA: im. Apenini, rod. Apeninov, daj. 
Apeninom, tož. Apenine, mest. pri Apeninih, or. z 
Apenini  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
apeninski -a -o [apenínski, ž. apenínska, s. 
apenínsko] prid.  
Promet po cestah apeninskih gričev je bil precej 
redek; Edini apeninski ledenik se imenuje 
Calderone  

apeninski škorenj |Italija|: Na apeninskem škornju sta 
najbolj znana vulkana Etna in Vezuv; prim. 
Apeninski polotok  
(< Apenini)  
{O} moški: EDNINA: im. apeninski, rod. apeninskega, 
daj. apeninskemu, tož. apeninski (živostno 
apeninskega), mest. pri apeninskem, or. z 
apeninskim; DVOJINA: im. apeninska, rod. apeninskih, 
daj. apeninskima, tož. apeninska, mest. pri apeninskih, 
or. z apeninskima; MNOŽINA: im. apeninski, rod. 
apeninskih, daj. apeninskim, tož. apeninske, mest. pri 
apeninskih, or. z apeninskimi  
ženski: EDNINA: im. apeninska, rod. apeninske, daj. 
apeninski, tož. apeninsko, mest. pri apeninski, or. z 
apeninsko; DVOJINA: im. apeninski, rod. apeninskih, 
daj. apeninskima, tož. apeninski, mest. pri apeninskih, 
or. z apeninskima; MNOŽINA: im. apeninske, rod. 
apeninskih, daj. apeninskim, tož. apeninske, mest. pri 
apeninskih, or. z apeninskimi  
srednji: EDNINA: im. apeninsko, rod. apeninskega, 
daj. apeninskemu, tož. apeninsko, mest. pri 
apeninskem, or. z apeninskim; DVOJINA: im. 
apeninski, rod. apeninskih, daj. apeninskima, tož. 
apeninski, mest. pri apeninskih, or. z apeninskima; 
MNOŽINA: im. apeninska, rod. apeninskih, daj. 
apeninskim, tož. apeninska, mest. pri apeninskih, or. z 
apeninskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Apeninski polotok -ega -oka [apenínski pólotok in 
apenínski polotòk, rod. apenínskega pólotọka in 
apenínskega polotóka] m; zemljepisno ime  
|polotok v Italiji|: Na področju Apeninskega 
polotoka se mešata mediteransko in gorsko 
podnebje; Počitnice smo preživeli na Apeninskem 
polotoku; prim. apeninski  
(< Apenini)  
Kje? na Apeninskem polotoku  
Od kod? z Apeninskega polotoka  
Kam? na Apeninski polotok  
{O} EDNINA: im. Apeninski polotok, rod. 
Apeninskega polotoka, daj. Apeninskemu polotoku, 
tož. Apeninski polotok, mest. pri Apeninskem 
polotoku, or. z Apeninskim polotokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena otokov in polotokov  
  
APZ-jevski -a -o [apẹzêjeski in apəzjeski] prid.  
Druženje pevcev dviguje APZ-jevsko zavest; prim. 
apezejevski  
(< APZ)  
{O} moški: EDNINA: im. APZ-jevski, rod. APZ-
jevskega, daj. APZ-jevskemu, tož. APZ-jevski 
(živostno APZ-jevskega), mest. pri APZ-jevskem, or. z 
APZ-jevskim; DVOJINA: im. APZ-jevska, rod. APZ-
jevskih, daj. APZ-jevskima, tož. APZ-jevska, mest. 
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pri APZ-jevskih, or. z APZ-jevskima; MNOŽINA: im. 
APZ-jevski, rod. APZ-jevskih, daj. APZ-jevskim, tož. 
APZ-jevske, mest. pri APZ-jevskih, or. z APZ-
jevskimi  
ženski: EDNINA: im. APZ-jevska, rod. APZ-jevske, 
daj. APZ-jevski, tož. APZ-jevsko, mest. pri APZ-
jevski, or. z APZ-jevsko; DVOJINA: im. APZ-jevski, 
rod. APZ-jevskih, daj. APZ-jevskima, tož. APZ-
jevski, mest. pri APZ-jevskih, or. z APZ-jevskima; 
MNOŽINA: im. APZ-jevske, rod. APZ-jevskih, daj. 
APZ-jevskim, tož. APZ-jevske, mest. pri APZ-
jevskih, or. z APZ-jevskimi  
srednji: EDNINA: im. APZ-jevsko, rod. APZ-
jevskega, daj. APZ-jevskemu, tož. APZ-jevsko, mest. 
pri APZ-jevskem, or. z APZ-jevskim; DVOJINA: im. 
APZ-jevski, rod. APZ-jevskih, daj. APZ-jevskima, 
tož. APZ-jevski, mest. pri APZ-jevskih, or. z APZ-
jevskima; MNOŽINA: im. APZ-jevska, rod. APZ-
jevskih, daj. APZ-jevskim, tož. APZ-jevska, mest. pri 
APZ-jevskih, or. z APZ-jevskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
  
ara1 -e tudi ara -a [ára] m  
|ptica|: Ogroženi modri are so bili nekoč zelo 
priljubljene domače živali; Papige are v naravi vsak 
dan preletijo tudi sto kilometrov  
{B} arov  
{O} EDNINA: im. ara, rod. are tudi ara, daj. ari tudi aru, 
tož. aro tudi ara, mest. pri ari tudi pri aru, or. z aro tudi z 
arom; DVOJINA: im. ari tudi ara, rod. ar tudi arov, daj. 
arama tudi aroma, tož. ari tudi ara, mest. pri arah tudi 
pri arih, or. z arama tudi z aroma; MNOŽINA: im. are 
tudi ari, rod. ar tudi arov, daj. aram tudi arom, tož. are 
tudi are, mest. pri arah tudi pri arih, or. z arami tudi z 
ari  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
ara2 -e [ára] ž  
|ptica|: V dnevni sobi ima kletko s svetlordečo aro  
{O} EDNINA: im. ara, rod. are, daj. ari, tož. aro, mest. pri 
ari, or. z aro; DVOJINA: im. ari, rod. ar, daj. arama, tož. 
ari, mest. pri arah, or. z arama; MNOŽINA: im. are, rod. 
ar, daj. aram, tož. are, mest. pri arah, or. z arami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik ženskega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
arabsko-izraelski -a -o [arápsko-izraélski, ž. 
arápsko-izraélska, s. arápsko-izraélsko] prid.  
|arabski in izraelski|: arabsko-izraelski spopad; 
sopomenka izraelsko-arabski; prim. arabski, 
izraelski  
(< Arabija, Izrael)  

{O} moški: EDNINA: im. arabsko-izraelski, rod. 
arabsko-izraelskega, daj. arabsko-izraelskemu, tož. 
arabsko-izraelski (živostno arabsko-izraelskega), 
mest. pri arabsko-izraelskem, or. z arabsko-
izraelskim; DVOJINA: im. arabsko-izraelska, rod. 
arabsko-izraelskih, daj. arabsko-izraelskima, tož. 
arabsko-izraelska, mest. pri arabsko-izraelskih, or. z 
arabsko-izraelskima; MNOŽINA: im. arabsko-
izraelski, rod. arabsko-izraelskih, daj. arabsko-
izraelskim, tož. arabsko-izraelske, mest. pri arabsko-
izraelskih, or. z arabsko-izraelskimi  
ženski: EDNINA: im. arabsko-izraelska, rod. arabsko-
izraelske, daj. arabsko-izraelski, tož. arabsko-
izraelsko, mest. pri arabsko-izraelski, or. z arabsko-
izraelsko; DVOJINA: im. arabsko-izraelski, rod. 
arabsko-izraelskih, daj. arabsko-izraelskima, tož. 
arabsko-izraelski, mest. pri arabsko-izraelskih, or. z 
arabsko-izraelskima; MNOŽINA: im. arabsko-
izraelske, rod. arabsko-izraelskih, daj. arabsko-
izraelskim, tož. arabsko-izraelske, mest. pri arabsko-
izraelskih, or. z arabsko-izraelskimi  
srednji: EDNINA: im. arabsko-izraelsko, rod. arabsko-
izraelskega, daj. arabsko-izraelskemu, tož. arabsko-
izraelsko, mest. pri arabsko-izraelskem, or. z 
arabsko-izraelskim; DVOJINA: im. arabsko-izraelski, 
rod. arabsko-izraelskih, daj. arabsko-izraelskima, tož. 
arabsko-izraelski, mest. pri arabsko-izraelskih, or. z 
arabsko-izraelskima; MNOŽINA: im. arabsko-
izraelska, rod. arabsko-izraelskih, daj. arabsko-
izraelskim, tož. arabsko-izraelska, mest. pri arabsko-
izraelskih, or. z arabsko-izraelskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
arabsko-muslimanski -a -o [arápsko-muslimánski, 
ž. arápsko-muslimánska, s. arápsko-muslimánsko] 
prid.  
|arabski in muslimanski|: arabsko-muslimanske 
države; sopomenka muslimansko-arabski; prim. 
arabski, muslimanski  
(< Arabija, musliman)  
{O} moški: EDNINA: im. arabsko-muslimanski, rod. 
arabsko-muslimanskega, daj. arabsko-
muslimanskemu, tož. arabsko-muslimanski (živostno 
arabsko-muslimanskega), mest. pri arabsko-
muslimanskem, or. z arabsko-muslimanskim; 
DVOJINA: im. arabsko-muslimanska, rod. arabsko-
muslimanskih, daj. arabsko-muslimanskima, tož. 
arabsko-muslimanska, mest. pri arabsko-
muslimanskih, or. z arabsko-muslimanskima; 
MNOŽINA: im. arabsko-muslimanski, rod. arabsko-
muslimanskih, daj. arabsko-muslimanskim, tož. 
arabsko-muslimanske, mest. pri arabsko-
muslimanskih, or. z arabsko-muslimanskimi  
ženski: EDNINA: im. arabsko-muslimanska, rod. 
arabsko-muslimanske, daj. arabsko-muslimanski, tož. 
arabsko-muslimansko, mest. pri arabsko-
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muslimanski, or. z arabsko-muslimansko; DVOJINA: 
im. arabsko-muslimanski, rod. arabsko-
muslimanskih, daj. arabsko-muslimanskima, tož. 
arabsko-muslimanski, mest. pri arabsko-
muslimanskih, or. z arabsko-muslimanskima; 
MNOŽINA: im. arabsko-muslimanske, rod. arabsko-
muslimanskih, daj. arabsko-muslimanskim, tož. 
arabsko-muslimanske, mest. pri arabsko-
muslimanskih, or. z arabsko-muslimanskimi  
srednji: EDNINA: im. arabsko-muslimansko, rod. 
arabsko-muslimanskega, daj. arabsko-
muslimanskemu, tož. arabsko-muslimansko, mest. pri 
arabsko-muslimanskem, or. z arabsko-
muslimanskim; DVOJINA: im. arabsko-muslimanski, 
rod. arabsko-muslimanskih, daj. arabsko-
muslimanskima, tož. arabsko-muslimanski, mest. pri 
arabsko-muslimanskih, or. z arabsko-
muslimanskima; MNOŽINA: im. arabsko-
muslimanska, rod. arabsko-muslimanskih, daj. 
arabsko-muslimanskim, tož. arabsko-muslimanska, 
mest. pri arabsko-muslimanskih, or. z arabsko-
muslimanskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
arafat -a [árafat] m  
pogovorno |senčnik za vrtni paviljon|: živostno 
Postavili so zložljivega arafata; sopomenka gadafi; 
prim. Arafat  
{B} arafatov  
{O} EDNINA: im. arafat, rod. arafata, daj. arafatu, tož. 
arafata, mest. pri arafatu, or. z arafatom; DVOJINA: im. 
arafata, rod. arafatov, daj. arafatoma, tož. arafata, mest. 
pri arafatih, or. z arafatoma; MNOŽINA: im. arafati, 
rod. arafatov, daj. arafatom, tož. arafate, mest. pri 
arafatih, or. z arafati  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Arafat -a [árafat] m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |palestinski politik|: Sredi libanonske 
vojne se je srečal z Jaserjem Arafatom; prim. arafat  
{B} Arafatov  
{O} EDNINA: im. Arafat, rod. Arafata, daj. Arafatu, tož. 
Arafata, mest. pri Arafatu, or. z Arafatom; DVOJINA: 
im. Arafata, rod. Arafatov, daj. Arafatoma, tož. 
Arafata, mest. pri Arafatih, or. z Arafatoma; 
MNOŽINA: im. Arafati, rod. Arafatov, daj. Arafatom, 
tož. Arafate, mest. pri Arafatih, or. z Arafati  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki)  
  
Ardeni -ov [ardéni, rod. ardéno] m mn.; zemljepisno 
ime  
|hribovje v Evropi|: belgijski Ardeni; Počitnice smo 
preživeli v gozdovih Ardenov; V Ardenih je vreme 

nepredvidljivo; V starih atlasih namesto Ardenov 
najdemo ime Ardenski gozd  
Kje? v Ardenih  
Od kod? iz Ardenov  
Kam? v Ardene  
{B} ardenski  
{O} EDNINA: im. Ardeni, rod. Ardenov, daj. Ardenom, 
tož. Ardene, mest. pri Ardenih, or. z Ardeni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
ardenski -a -o [ardénski, ž. ardénska, s. ardénsko] 
prid.  
Na etapi, poimenovani ardenska klasika, je zmagal 
španski kolesar  
ardenska ofenziva |zgodovinski dogodek|: Načrt za 
ardensko ofenzivo je bil v celoti Hitlerjeva zamisel; 
ardenski govedar |pasma psa|: Domovina ardenskega 
govedarja je Belgija; prim. Ardenski gozd  
(< Ardeni)  
{O} moški: EDNINA: im. ardenski, rod. ardenskega, 
daj. ardenskemu, tož. ardenski (živostno ardenskega), 
mest. pri ardenskem, or. z ardenskim; DVOJINA: im. 
ardenska, rod. ardenskih, daj. ardenskima, tož. 
ardenska, mest. pri ardenskih, or. z ardenskima; 
MNOŽINA: im. ardenski, rod. ardenskih, daj. 
ardenskim, tož. ardenske, mest. pri ardenskih, or. z 
ardenskimi  
ženski: EDNINA: im. ardenska, rod. ardenske, daj. 
ardenski, tož. ardensko, mest. pri ardenski, or. z 
ardensko; DVOJINA: im. ardenski, rod. ardenskih, daj. 
ardenskima, tož. ardenski, mest. pri ardenskih, or. z 
ardenskima; MNOŽINA: im. ardenske, rod. ardenskih, 
daj. ardenskim, tož. ardenske, mest. pri ardenskih, or. z 
ardenskimi  
srednji: EDNINA: im. ardensko, rod. ardenskega, daj. 
ardenskemu, tož. ardensko, mest. pri ardenskem, or. z 
ardenskim; DVOJINA: im. ardenski, rod. ardenskih, daj. 
ardenskima, tož. ardenski, mest. pri ardenskih, or. z 
ardenskima; MNOŽINA: im. ardenska, rod. ardenskih, 
daj. ardenskim, tož. ardenska, mest. pri ardenskih, or. z 
ardenskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; poimenovanja 
zgodovinskih dogodkov  
  
argentinskoslovenski -a -o [argentínskoslovénski, 
ž. argentínskoslovénska, s. argentínskoslovénsko] 
prid.  
|nanašajoč se na argentinske Slovence|: 
argentinskoslovenski nadškof; 
argentinskoslovenska diaspora; prim. argentinski, 
argentinsko-slovenski, slovenski  
(< Argentina, Slovenec1)  
{O} moški: EDNINA: im. argentinskoslovenski, rod. 
argentinskoslovenskega, daj. 
argentinskoslovenskemu, tož. argentinskoslovenski 
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(živostno argentinskoslovenskega), mest. pri 
argentinskoslovenskem, or. z 
argentinskoslovenskim; DVOJINA: im. 
argentinskoslovenska, rod. argentinskoslovenskih, 
daj. argentinskoslovenskima, tož. 
argentinskoslovenska, mest. pri 
argentinskoslovenskih, or. z 
argentinskoslovenskima; MNOŽINA: im. 
argentinskoslovenski, rod. argentinskoslovenskih, 
daj. argentinskoslovenskim, tož. 
argentinskoslovenske, mest. pri 
argentinskoslovenskih, or. z 
argentinskoslovenskimi  
ženski: EDNINA: im. argentinskoslovenska, rod. 
argentinskoslovenske, daj. argentinskoslovenski, tož. 
argentinskoslovensko, mest. pri 
argentinskoslovenski, or. z argentinskoslovensko; 
DVOJINA: im. argentinskoslovenski, rod. 
argentinskoslovenskih, daj. argentinskoslovenskima, 
tož. argentinskoslovenski, mest. pri 
argentinskoslovenskih, or. z 
argentinskoslovenskima; MNOŽINA: im. 
argentinskoslovenske, rod. argentinskoslovenskih, 
daj. argentinskoslovenskim, tož. 
argentinskoslovenske, mest. pri 
argentinskoslovenskih, or. z 
argentinskoslovenskimi  
srednji: EDNINA: im. argentinskoslovensko, rod. 
argentinskoslovenskega, daj. 
argentinskoslovenskemu, tož. argentinskoslovensko, 
mest. pri argentinskoslovenskem, or. z 
argentinskoslovenskim; DVOJINA: im. 
argentinskoslovenski, rod. argentinskoslovenskih, 
daj. argentinskoslovenskima, tož. 
argentinskoslovenski, mest. pri 
argentinskoslovenskih, or. z 
argentinskoslovenskima; MNOŽINA: im. 
argentinskoslovenska, rod. argentinskoslovenskih, 
daj. argentinskoslovenskim, tož. 
argentinskoslovenska, mest. pri 
argentinskoslovenskih, or. z 
argentinskoslovenskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
argentinsko-slovenski -a -o [argentínsko-
slovénski, ž. argentínsko-slovénska, s. argentínsko-
slovénsko] prid.  
|argentinski in slovenski|: argentinsko-slovenski 
nogometni dvoboj; Ima argentinsko-slovenske 
korenine: mama je Argentinka in oče Slovenec; 
sopomenka slovensko-argentinski; prim. argentinski, 
argentinskoslovenski, slovenski  
(< Argentina, Slovenec1)  
{O} moški: EDNINA: im. argentinsko-slovenski, rod. 
argentinsko-slovenskega, daj. argentinsko-
slovenskemu, tož. argentinsko-slovenski (živostno 

argentinsko-slovenskega), mest. pri argentinsko-
slovenskem, or. z argentinsko-slovenskim; DVOJINA: 
im. argentinsko-slovenska, rod. argentinsko-
slovenskih, daj. argentinsko-slovenskima, tož. 
argentinsko-slovenska, mest. pri argentinsko-
slovenskih, or. z argentinsko-slovenskima; 
MNOŽINA: im. argentinsko-slovenski, rod. 
argentinsko-slovenskih, daj. argentinsko-
slovenskim, tož. argentinsko-slovenske, mest. pri 
argentinsko-slovenskih, or. z argentinsko-
slovenskimi  
ženski: EDNINA: im. argentinsko-slovenska, rod. 
argentinsko-slovenske, daj. argentinsko-slovenski, 
tož. argentinsko-slovensko, mest. pri argentinsko-
slovenski, or. z argentinsko-slovensko; DVOJINA: im. 
argentinsko-slovenski, rod. argentinsko-slovenskih, 
daj. argentinsko-slovenskima, tož. argentinsko-
slovenski, mest. pri argentinsko-slovenskih, or. z 
argentinsko-slovenskima; MNOŽINA: im. 
argentinsko-slovenske, rod. argentinsko-slovenskih, 
daj. argentinsko-slovenskim, tož. argentinsko-
slovenske, mest. pri argentinsko-slovenskih, or. z 
argentinsko-slovenskimi  
srednji: EDNINA: im. argentinsko-slovensko, rod. 
argentinsko-slovenskega, daj. argentinsko-
slovenskemu, tož. argentinsko-slovensko, mest. pri 
argentinsko-slovenskem, or. z argentinsko-
slovenskim; DVOJINA: im. argentinsko-slovenski, rod. 
argentinsko-slovenskih, daj. argentinsko-
slovenskima, tož. argentinsko-slovenski, mest. pri 
argentinsko-slovenskih, or. z argentinsko-
slovenskima; MNOŽINA: im. argentinsko-slovenska, 
rod. argentinsko-slovenskih, daj. argentinsko-
slovenskim, tož. argentinsko-slovenska, mest. pri 
argentinsko-slovenskih, or. z argentinsko-
slovenskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
arhivsko-dokumentacijski -a -o [arhísko-
dokumentacíjski, ž. arhísko-dokumentacíjska, s. 
arhísko-dokumentacíjsko] prid.  
|arhivski in dokumentacijski|: arhivsko-
dokumentacijski oddelek  
{O} moški: EDNINA: im. arhivsko-dokumentacijski, 
rod. arhivsko-dokumentacijskega, daj. arhivsko-
dokumentacijskemu, tož. arhivsko-dokumentacijski 
(živostno arhivsko-dokumentacijskega), mest. pri 
arhivsko-dokumentacijskem, or. z arhivsko-
dokumentacijskim; DVOJINA: im. arhivsko-
dokumentacijska, rod. arhivsko-dokumentacijskih, 
daj. arhivsko-dokumentacijskima, tož. arhivsko-
dokumentacijska, mest. pri arhivsko-
dokumentacijskih, or. z arhivsko-
dokumentacijskima; MNOŽINA: im. arhivsko-
dokumentacijski, rod. arhivsko-dokumentacijskih, 
daj. arhivsko-dokumentacijskim, tož. arhivsko-
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dokumentacijske, mest. pri arhivsko-
dokumentacijskih, or. z arhivsko-
dokumentacijskimi  
ženski: EDNINA: im. arhivsko-dokumentacijska, rod. 
arhivsko-dokumentacijske, daj. arhivsko-
dokumentacijski, tož. arhivsko-dokumentacijsko, 
mest. pri arhivsko-dokumentacijski, or. z arhivsko-
dokumentacijsko; DVOJINA: im. arhivsko-
dokumentacijski, rod. arhivsko-dokumentacijskih, 
daj. arhivsko-dokumentacijskima, tož. arhivsko-
dokumentacijski, mest. pri arhivsko-
dokumentacijskih, or. z arhivsko-
dokumentacijskima; MNOŽINA: im. arhivsko-
dokumentacijske, rod. arhivsko-dokumentacijskih, 
daj. arhivsko-dokumentacijskim, tož. arhivsko-
dokumentacijske, mest. pri arhivsko-
dokumentacijskih, or. z arhivsko-
dokumentacijskimi  
srednji: EDNINA: im. arhivsko-dokumentacijsko, rod. 
arhivsko-dokumentacijskega, daj. arhivsko-
dokumentacijskemu, tož. arhivsko-dokumentacijsko, 
mest. pri arhivsko-dokumentacijskem, or. z arhivsko-
dokumentacijskim; DVOJINA: im. arhivsko-
dokumentacijski, rod. arhivsko-dokumentacijskih, 
daj. arhivsko-dokumentacijskima, tož. arhivsko-
dokumentacijski, mest. pri arhivsko-
dokumentacijskih, or. z arhivsko-
dokumentacijskima; MNOŽINA: im. arhivsko-
dokumentacijska, rod. arhivsko-dokumentacijskih, 
daj. arhivsko-dokumentacijskim, tož. arhivsko-
dokumentacijska, mest. pri arhivsko-
dokumentacijskih, or. z arhivsko-
dokumentacijskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Arktični ocean -ega -a [árktični oceán] m; 
zemljepisno ime  
|ocean, ki obkroža Arktiko|: led Arktičnega oceana; 
premikajoče se ledene plošče na Arktičnem oceanu; 
otočje v Arktičnem oceanu; prim. arktičen  
(< Arktika)  
Kje? na Arktičnem oceanu in v Arktičnem oceanu  
Od kod? z Arktičnega oceana in iz Arktičnega 
oceana  
Kam? na Arktični ocean in v Arktični ocean  
{O} EDNINA: im. Arktični ocean, rod. Arktičnega 
oceana, daj. Arktičnemu oceanu, tož. Arktični ocean, 
mest. pri Arktičnem oceanu, or. z Arktičnim 
oceanom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Arktur -ja [arktúr, rod. arktúrja, or. z arktúrjem] m; 
zemljepisno ime  
|zvezda|: Položaji Sirija, Aldebarana in Arkturja so 
se po dveh tisočletjih spremenili; Za Arkturjem je 

Vega najsvetlejša zvezda na severni nebesni 
polobli  
Kje? na Arkturju  
Od kod? z Arkturja  
Kam? na Arktur  
{B} Arkturjev  
{O} EDNINA: im. Arktur, rod. Arkturja, daj. Arkturju, 
tož. Arkturja, mest. pri Arkturju, or. z Arkturjem; 
DVOJINA: im. Arkturja, rod. Arkturjev, daj. 
Arkturjema, tož. Arkturja, mest. pri Arkturjih, or. z 
Arkturjema; MNOŽINA: im. Arkturji, rod. Arkturjev, 
daj. Arkturjem, tož. Arkturje, mest. pri Arkturjih, or. z 
Arkturji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
art déco ~ -ja [ár dekó] m  
|slog|: Španski ilustrator de Penagos velja za 
značilnega predstavnika art décoja; v pridevniški rabi 
Kipar je mestu poklonil kamnito skulpturo, pravo 
art déco mojstrovino variantno artdecojevsko 
mojstrovino; ◎ citn. art déco  
{O} EDNINA: im. art déco, rod. art décoja, daj. art 
décoju, tož. art déco, mest. pri art décoju, or. z art 
décojem; DVOJINA: im. art décoja, rod. art décojev, 
daj. art décojema, tož. art décoja, mest. pri art décojih, 
or. z art décojema; MNOŽINA: im. art décoji, rod. art 
décojev, daj. art décojem, tož. art décoje, mest. pri art 
décojih, or. z art décoji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
arterijsko-venski -a -o [artêrijsko-vénski, ž. 
artêrijsko-vénska, s. artêrijsko-vénsko] prid.  
|arterijski in venski|: arterijsko-venski preplet; 
sopomenka arteriovenski  
{O} moški: EDNINA: im. arterijsko-venski, rod. 
arterijsko-venskega, daj. arterijsko-venskemu, tož. 
arterijsko-venski (živostno arterijsko-venskega), mest. 
pri arterijsko-venskem, or. z arterijsko-venskim; 
DVOJINA: im. arterijsko-venska, rod. arterijsko-
venskih, daj. arterijsko-venskima, tož. arterijsko-
venska, mest. pri arterijsko-venskih, or. z arterijsko-
venskima; MNOŽINA: im. arterijsko-venski, rod. 
arterijsko-venskih, daj. arterijsko-venskim, tož. 
arterijsko-venske, mest. pri arterijsko-venskih, or. z 
arterijsko-venskimi  
ženski: EDNINA: im. arterijsko-venska, rod. 
arterijsko-venske, daj. arterijsko-venski, tož. 
arterijsko-vensko, mest. pri arterijsko-venski, or. z 
arterijsko-vensko; DVOJINA: im. arterijsko-venski, 
rod. arterijsko-venskih, daj. arterijsko-venskima, tož. 
arterijsko-venski, mest. pri arterijsko-venskih, or. z 
arterijsko-venskima; MNOŽINA: im. arterijsko-
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venske, rod. arterijsko-venskih, daj. arterijsko-
venskim, tož. arterijsko-venske, mest. pri arterijsko-
venskih, or. z arterijsko-venskimi  
srednji: EDNINA: im. arterijsko-vensko, rod. 
arterijsko-venskega, daj. arterijsko-venskemu, tož. 
arterijsko-vensko, mest. pri arterijsko-venskem, or. z 
arterijsko-venskim; DVOJINA: im. arterijsko-venski, 
rod. arterijsko-venskih, daj. arterijsko-venskima, tož. 
arterijsko-venski, mest. pri arterijsko-venskih, or. z 
arterijsko-venskima; MNOŽINA: im. arterijsko-
venska, rod. arterijsko-venskih, daj. arterijsko-
venskim, tož. arterijsko-venska, mest. pri arterijsko-
venskih, or. z arterijsko-venskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
asfaltno-betonski -a -o [asfáltno-betónski, ž. 
asfáltno-betónska, s. asfáltno-betónsko] prid.  
|asfaltni in betonski|: asfaltno-betonsko dirkališče; 
sopomenka betonsko-asfaltni  
{O} moški: EDNINA: im. asfaltno-betonski, rod. 
asfaltno-betonskega, daj. asfaltno-betonskemu, tož. 
asfaltno-betonski (živostno asfaltno-betonskega), 
mest. pri asfaltno-betonskem, or. z asfaltno-
betonskim; DVOJINA: im. asfaltno-betonska, rod. 
asfaltno-betonskih, daj. asfaltno-betonskima, tož. 
asfaltno-betonska, mest. pri asfaltno-betonskih, or. z 
asfaltno-betonskima; MNOŽINA: im. asfaltno-
betonski, rod. asfaltno-betonskih, daj. asfaltno-
betonskim, tož. asfaltno-betonske, mest. pri asfaltno-
betonskih, or. z asfaltno-betonskimi  
ženski: EDNINA: im. asfaltno-betonska, rod. asfaltno-
betonske, daj. asfaltno-betonski, tož. asfaltno-
betonsko, mest. pri asfaltno-betonski, or. z asfaltno-
betonsko; DVOJINA: im. asfaltno-betonski, rod. 
asfaltno-betonskih, daj. asfaltno-betonskima, tož. 
asfaltno-betonski, mest. pri asfaltno-betonskih, or. z 
asfaltno-betonskima; MNOŽINA: im. asfaltno-
betonske, rod. asfaltno-betonskih, daj. asfaltno-
betonskim, tož. asfaltno-betonske, mest. pri asfaltno-
betonskih, or. z asfaltno-betonskimi  
srednji: EDNINA: im. asfaltno-betonsko, rod. 
asfaltno-betonskega, daj. asfaltno-betonskemu, tož. 
asfaltno-betonsko, mest. pri asfaltno-betonskem, or. z 
asfaltno-betonskim; DVOJINA: im. asfaltno-betonski, 
rod. asfaltno-betonskih, daj. asfaltno-betonskima, tož. 
asfaltno-betonski, mest. pri asfaltno-betonskih, or. z 
asfaltno-betonskima; MNOŽINA: im. asfaltno-
betonska, rod. asfaltno-betonskih, daj. asfaltno-
betonskim, tož. asfaltno-betonska, mest. pri asfaltno-
betonskih, or. z asfaltno-betonskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
asirsko-babilonski -a -o [asírsko-babilónski, ž. 
asírsko-babilónska, s. asírsko-babilónsko] prid.  

|asirski in babilonski|: asirsko-babilonska 
književnost; sopomenka babilonsko-asirski; prim. 
asirski, babilonski  
(< Asirija, Babilon)  
{O} moški: EDNINA: im. asirsko-babilonski, rod. 
asirsko-babilonskega, daj. asirsko-babilonskemu, tož. 
asirsko-babilonski (živostno asirsko-babilonskega), 
mest. pri asirsko-babilonskem, or. z asirsko-
babilonskim; DVOJINA: im. asirsko-babilonska, rod. 
asirsko-babilonskih, daj. asirsko-babilonskima, tož. 
asirsko-babilonska, mest. pri asirsko-babilonskih, or. 
z asirsko-babilonskima; MNOŽINA: im. asirsko-
babilonski, rod. asirsko-babilonskih, daj. asirsko-
babilonskim, tož. asirsko-babilonske, mest. pri 
asirsko-babilonskih, or. z asirsko-babilonskimi  
ženski: EDNINA: im. asirsko-babilonska, rod. asirsko-
babilonske, daj. asirsko-babilonski, tož. asirsko-
babilonsko, mest. pri asirsko-babilonski, or. z 
asirsko-babilonsko; DVOJINA: im. asirsko-babilonski, 
rod. asirsko-babilonskih, daj. asirsko-babilonskima, 
tož. asirsko-babilonski, mest. pri asirsko-babilonskih, 
or. z asirsko-babilonskima; MNOŽINA: im. asirsko-
babilonske, rod. asirsko-babilonskih, daj. asirsko-
babilonskim, tož. asirsko-babilonske, mest. pri 
asirsko-babilonskih, or. z asirsko-babilonskimi  
srednji: EDNINA: im. asirsko-babilonsko, rod. 
asirsko-babilonskega, daj. asirsko-babilonskemu, tož. 
asirsko-babilonsko, mest. pri asirsko-babilonskem, 
or. z asirsko-babilonskim; DVOJINA: im. asirsko-
babilonski, rod. asirsko-babilonskih, daj. asirsko-
babilonskima, tož. asirsko-babilonski, mest. pri 
asirsko-babilonskih, or. z asirsko-babilonskima; 
MNOŽINA: im. asirsko-babilonska, rod. asirsko-
babilonskih, daj. asirsko-babilonskim, tož. asirsko-
babilonska, mest. pri asirsko-babilonskih, or. z 
asirsko-babilonskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Assisi -ja [asízi, rod. asízija, or. z asízijem] m; 
zemljepisno ime  
|mesto in občina v Italiji|: V Assisiju je udeležence 
srečanja pričakal assisijski/asiški župan; kot prilastek, 
v imenovalniku V mestu Assisi bodo premierno 
uprizorili muzikal o Frančišku Asiškem  
Kje? v Assisiju  
Od kod? iz Assisija  
Kam? v Assisi  
{B} Assisijčan, Assisijčanka; Assisijčanov, 
Assisijčankin; assisijski in asiški  
{O} EDNINA: im. Assisi, rod. Assisija, daj. Assisiju, 
tož. Assisi, mest. pri Assisiju, or. z Assisijem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; italijanščina; 
endonimi  
  
Astana -e [astána] ž; zemljepisno ime  
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nekdaj |glavno mesto Kazahstana|: športni klub Baris 
iz Astane; kot prilastek, v imenovalniku mirovna 
pogajanja v kazahstanski prestolnici Astana  
Kje? v Astani  
Od kod? iz Astane  
Kam? v Astano  
{B} Astančan, Astančanka; Astančanov, 
Astančankin; astanski  
{O} EDNINA: im. Astana, rod. Astane, daj. Astani, tož. 
Astano, mest. pri Astani, or. z Astano  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
astanski -a -o [astánski, ž. astánska, s. astánsko] 
prid.  
astanska metropolija; Na astanski ravnici zimske 
temperature dosegajo minus 40 stopinj Celzija  
(< Astana)  
{O} moški: EDNINA: im. astanski, rod. astanskega, 
daj. astanskemu, tož. astanski (živostno astanskega), 
mest. pri astanskem, or. z astanskim; DVOJINA: im. 
astanska, rod. astanskih, daj. astanskima, tož. 
astanska, mest. pri astanskih, or. z astanskima; 
MNOŽINA: im. astanski, rod. astanskih, daj. astanskim, 
tož. astanske, mest. pri astanskih, or. z astanskimi  
ženski: EDNINA: im. astanska, rod. astanske, daj. 
astanski, tož. astansko, mest. pri astanski, or. z 
astansko; DVOJINA: im. astanski, rod. astanskih, daj. 
astanskima, tož. astanski, mest. pri astanskih, or. z 
astanskima; MNOŽINA: im. astanske, rod. astanskih, 
daj. astanskim, tož. astanske, mest. pri astanskih, or. z 
astanskimi  
srednji: EDNINA: im. astansko, rod. astanskega, daj. 
astanskemu, tož. astansko, mest. pri astanskem, or. z 
astanskim; DVOJINA: im. astanski, rod. astanskih, daj. 
astanskima, tož. astanski, mest. pri astanskih, or. z 
astanskima; MNOŽINA: im. astanska, rod. astanskih, 
daj. astanskim, tož. astanska, mest. pri astanskih, or. z 
astanskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
AstraZeneca -e [ástrazéneka] ž; stvarno ime  
|podjetje|: cepivo AstraZenece; kot prilastek, v 
imenovalniku dosežki britansko-švedskega 
farmacevtskega podjetja AstraZeneca; v prenesenem 
pomenu, neformalno |cepivo podjetja AstraZeneca|: 
Proti covidu-19 smo se cepili z AstraZeneco  
{B} AstraZenecin  
{O} EDNINA: im. AstraZeneca, rod. AstraZenece, daj. 
AstraZeneci, tož. AstraZeneco, mest. pri AstraZeneci, 
or. z AstraZeneco; DVOJINA: im. AstraZeneci, rod. 
AstraZenec, daj. AstraZenecama, tož. AstraZeneci, 
mest. pri AstraZenecah, or. z AstraZenecama; 
MNOŽINA: im. AstraZenece, rod. AstraZenec, daj. 
AstraZenecam, tož. AstraZenece, mest. pri 
AstraZenecah, or. z AstraZenecami  

STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena; pravopisne 
zanimivosti  
  
Atenčan m; ime bitja, prebivalsko ime; obširneje glej pri 
Atenec  
  
Atenčanka ž; ime bitja, prebivalsko ime; obširneje glej pri 
Atenka  
  
Atene -en [aténe] ž mn.; zemljepisno ime  
|glavno mesto Grčije|: Lega Aten je razlog za 
precejšnje onesnaženje mesta; V antičnih Atenah se 
je rodila demokracija  
Kje? v Atenah  
Od kod? iz Aten  
Kam? v Atene  
{B} Atenec, Atenka; Atenčev, Atenkin; atenski  
{O} MNOŽINA: im. Atene, rod. Aten, daj. Atenam, tož. 
Atene, mest. pri Atenah, or. z Atenami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
Atenec -nca in Atenčan -a [aténəc, rod. aténca, or. z 
aténcem in aténčán] m; ime bitja, prebivalsko ime  
|prebivalec Aten|: Na Mikonosu, najbolj mondenem 
grškem otoku, si vsak premožen Atenec/Atenčan 
želi imeti svojo hišo; |prebivalec starih Aten|: Vse 
življenje svobodnih Atencev se je odvijalo v okviru 
patriarhalne družine  
stari Atenci |prebivalci antičnih Aten, do začetka 5. 
stoletja|: Še danes veljajo stari Atenci za očete 
demokracije  
(< Atene)  
{B} Atenčev in Atenčanov  
{O} EDNINA: im. Atenec in Atenčan, rod. Atenca in 
Atenčana, daj. Atencu in Atenčanu, tož. Atenca in 
Atenčana, mest. pri Atencu in pri Atenčanu, or. z 
Atencem in z Atenčanom; DVOJINA: im. Atenca in 
Atenčana, rod. Atencev in Atenčanov, daj. Atencema 
in Atenčanoma, tož. Atenca in Atenčana, mest. pri 
Atencih in pri Atenčanih, or. z Atencema in z 
Atenčanoma; MNOŽINA: im. Atenci in Atenčani, rod. 
Atencev in Atenčanov, daj. Atencem in Atenčanom, 
tož. Atence in Atenčane, mest. pri Atencih in pri 
Atenčanih, or. z Atenci in z Atenčani  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Atenka -e in Atenčanka -e [aténka in aténčanka] ž; 
ime bitja, prebivalsko ime  
|prebivalka Aten|: film o Atenki/Atenčanki Lili; 
|prebivalka antičnih Aten|: Periklej je državljanske 
pravice omejil na potomce pravih Atencev in 
Atenk; Atenska demokracija je Atenke postavila v 
vlogo izobraženih hišnih suženj  
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(< Atene)  
{B} Atenkin in Atenčankin  
{O} EDNINA: im. Atenka in Atenčanka, rod. Atenke in 
Atenčanke, daj. Atenki in Atenčanki, tož. Atenko in 
Atenčanko, mest. pri Atenki in pri Atenčanki, or. z 
Atenko in z Atenčanko; DVOJINA: im. Atenki in 
Atenčanki, rod. Atenk in Atenčank, daj. Atenkama in 
Atenčankama, tož. Atenki in Atenčanki, mest. pri 
Atenkah in pri Atenčankah, or. z Atenkama in z 
Atenčankama; MNOŽINA: im. Atenke in Atenčanke, 
rod. Atenk in Atenčank, daj. Atenkam in 
Atenčankam, tož. Atenke in Atenčanke, mest. pri 
Atenkah in pri Atenčankah, or. z Atenkami in z 
Atenčankami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
atenski -a -o [aténski, ž. aténska, s. aténsko] prid.  
atenska Akropola; atenska demokracija; Beseda 
keramika izhaja iz atenskega predmestja 
Kerameikos  
(< Atene)  
{O} moški: EDNINA: im. atenski, rod. atenskega, daj. 
atenskemu, tož. atenski (živostno atenskega), mest. pri 
atenskem, or. z atenskim; DVOJINA: im. atenska, rod. 
atenskih, daj. atenskima, tož. atenska, mest. pri 
atenskih, or. z atenskima; MNOŽINA: im. atenski, rod. 
atenskih, daj. atenskim, tož. atenske, mest. pri 
atenskih, or. z atenskimi  
ženski: EDNINA: im. atenska, rod. atenske, daj. 
atenski, tož. atensko, mest. pri atenski, or. z atensko; 
DVOJINA: im. atenski, rod. atenskih, daj. atenskima, 
tož. atenski, mest. pri atenskih, or. z atenskima; 
MNOŽINA: im. atenske, rod. atenskih, daj. atenskim, 
tož. atenske, mest. pri atenskih, or. z atenskimi  
srednji: EDNINA: im. atensko, rod. atenskega, daj. 
atenskemu, tož. atensko, mest. pri atenskem, or. z 
atenskim; DVOJINA: im. atenski, rod. atenskih, daj. 
atenskima, tož. atenski, mest. pri atenskih, or. z 
atenskima; MNOŽINA: im. atenska, rod. atenskih, daj. 
atenskim, tož. atenska, mest. pri atenskih, or. z 
atenskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Atlantik -a [atlántik] m; zemljepisno ime  
|skrajšano ime za Atlantski ocean|: Posadko so rešili 
iz hladnega Atlantika; ciklonsko območje nad 
zahodno Evropo in severnim Atlantikom; prim. 
Atlantski ocean  
Kje? na Atlantiku in v Atlantiku  
Od kod? z Atlantika in iz Atlantika  
Kam? na Atlantik in v Atlantik  
{B} atlantski  
{O} EDNINA: im. Atlantik, rod. Atlantika, daj. 
Atlantiku, tož. Atlantik, mest. pri Atlantiku, or. z 
Atlantikom  

STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Atlantska listina -e -e [atlántska lístina] ž; stvarno 
ime  
|mednarodni sporazum|: Churchill in Roosevelt sta 
Atlantsko listino podpisala na krovu bojne ladje 
Prince of Wales; ◎ angl. Atlantic Charter; prim. 
atlantski  
{O} EDNINA: im. Atlantska listina, rod. Atlantske 
listine, daj. Atlantski listini, tož. Atlantsko listino, 
mest. pri Atlantski listini, or. z Atlantsko listino  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
atlantski -a -o [atlántski, ž. atlántska, s. atlántsko] 
prid.  
Turiste na Portugalskem očara predvsem prostrana 
atlantska obala  
atlantski losos |riba|: lov na atlantskega lososa; prim. 
Atlantski ocean, Atlantska listina, evroatlantski  
{O} moški: EDNINA: im. atlantski, rod. atlantskega, 
daj. atlantskemu, tož. atlantski (živostno atlantskega), 
mest. pri atlantskem, or. z atlantskim; DVOJINA: im. 
atlantska, rod. atlantskih, daj. atlantskima, tož. 
atlantska, mest. pri atlantskih, or. z atlantskima; 
MNOŽINA: im. atlantski, rod. atlantskih, daj. 
atlantskim, tož. atlantske, mest. pri atlantskih, or. z 
atlantskimi  
ženski: EDNINA: im. atlantska, rod. atlantske, daj. 
atlantski, tož. atlantsko, mest. pri atlantski, or. z 
atlantsko; DVOJINA: im. atlantski, rod. atlantskih, daj. 
atlantskima, tož. atlantski, mest. pri atlantskih, or. z 
atlantskima; MNOŽINA: im. atlantske, rod. atlantskih, 
daj. atlantskim, tož. atlantske, mest. pri atlantskih, or. z 
atlantskimi  
srednji: EDNINA: im. atlantsko, rod. atlantskega, daj. 
atlantskemu, tož. atlantsko, mest. pri atlantskem, or. z 
atlantskim; DVOJINA: im. atlantski, rod. atlantskih, daj. 
atlantskima, tož. atlantski, mest. pri atlantskih, or. z 
atlantskima; MNOŽINA: im. atlantska, rod. atlantskih, 
daj. atlantskim, tož. atlantska, mest. pri atlantskih, or. z 
atlantskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Atlantski ocean -ega -a [atlántski oceán] m; 
zemljepisno ime  
|ocean med Evropo, Afriko ter Severno in Južno 
Ameriko|: visoki valovi Atlantskega oceana; sezona 
orkanov na Atlantskem oceanu; Letalo je padlo v 
Atlantski ocean  
Kje? v Atlantskem oceanu in na Atlantskem oceanu  
Od kod? z Atlantskega oceana in iz Atlantskega 
oceana  
Kam? na Atlantski ocean in v Atlantski ocean  
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{B} atlantski  
{O} EDNINA: im. Atlantski ocean, rod. Atlantskega 
oceana, daj. Atlantskemu oceanu, tož. Atlantski 
ocean, mest. pri Atlantskem oceanu, or. z Atlantskim 
oceanom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
au pair1 -- -- [ọpêr] m  
|oseba, ki v tujini varuje otroke in opravlja 
gospodinjska dela|: Dva meseca sem kot au pair 
delala v Londonu; v pridevniški rabi Predlog novele 
zakona ureja delo tujih au pair varušk; |dejavnost 
varstva otrok in gospodinjskih del v tujini|: Društvo 
mladim omogoča vključitev v program au pair – 
varstvo otrok v tujini; v pridevniški rabi Au pair 
agencija je pravi naslov za vse, ki si želijo novih 
izzivov variantno agencija za au pair  
{O} EDNINA: im. au pair, rod. au pair, daj. au pair, tož. 
au pair, mest. pri au pair, or. z au pair; DVOJINA: im. 
au pair, rod. au pair, daj. au pair, tož. au pair, mest. pri 
au pair, or. z au pair; MNOŽINA: im. au pair, rod. au 
pair, daj. au pair, tož. au pair, mest. pri au pair, or. z au 
pair  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
au pair2 -- -- [ọpêr] ž  
|oseba ženskega spola, ki v tujini varuje otroke in 
opravlja gospodinjska dela|: Prva varuška je bila 
odlična, naslednje au pair niso bile tako dobre  
{O} EDNINA: im. au pair, rod. au pair, daj. au pair, tož. 
au pair, mest. pri au pair, or. z au pair; DVOJINA: im. 
au pair, rod. au pair, daj. au pair, tož. au pair, mest. pri 
au pair, or. z au pair; MNOŽINA: im. au pair, rod. au 
pair, daj. au pair, tož. au pair, mest. pri au pair, or. z au 
pair  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
avokado -a [avokádo] m  
|sadež|: V avokadu so številne zdrave maščobe; 
Tudi olje avokada je bogato z nenasičenimi 
maščobnimi kislinami  
{O} EDNINA: im. avokado, rod. avokada, daj. 
avokadu, tož. avokado, mest. pri avokadu, or. z 
avokadom; DVOJINA: im. avokada, rod. avokadov, daj. 
avokadoma, tož. avokada, mest. pri avokadih, or. z 
avokadoma; MNOŽINA: im. avokadi, rod. avokadov, 
daj. avokadom, tož. avokade, mest. pri avokadih, or. z 
avokadi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  

  
avstrijskokoroški -a -o [astríjskokoróški, ž. 
astríjskokoróška, s. astríjskokoróško] prid.  
|nanašajoč se na avstrijsko Koroško|: 
avstrijskokoroška jezera in planine; 
avstrijskokoroški Slovenci; prim. avstrijski, 
koroški  
(< Avstrija, Koroška)  
{O} moški: EDNINA: im. avstrijskokoroški, rod. 
avstrijskokoroškega, daj. avstrijskokoroškemu, tož. 
avstrijskokoroški (živostno avstrijskokoroškega), 
mest. pri avstrijskokoroškem, or. z 
avstrijskokoroškim; DVOJINA: im. avstrijskokoroška, 
rod. avstrijskokoroških, daj. avstrijskokoroškima, tož. 
avstrijskokoroška, mest. pri avstrijskokoroških, or. z 
avstrijskokoroškima; MNOŽINA: im. 
avstrijskokoroški, rod. avstrijskokoroških, daj. 
avstrijskokoroškim, tož. avstrijskokoroške, mest. pri 
avstrijskokoroških, or. z avstrijskokoroškimi  
ženski: EDNINA: im. avstrijskokoroška, rod. 
avstrijskokoroške, daj. avstrijskokoroški, tož. 
avstrijskokoroško, mest. pri avstrijskokoroški, or. z 
avstrijskokoroško; DVOJINA: im. avstrijskokoroški, 
rod. avstrijskokoroških, daj. avstrijskokoroškima, tož. 
avstrijskokoroški, mest. pri avstrijskokoroških, or. z 
avstrijskokoroškima; MNOŽINA: im. 
avstrijskokoroške, rod. avstrijskokoroških, daj. 
avstrijskokoroškim, tož. avstrijskokoroške, mest. pri 
avstrijskokoroških, or. z avstrijskokoroškimi  
srednji: EDNINA: im. avstrijskokoroško, rod. 
avstrijskokoroškega, daj. avstrijskokoroškemu, tož. 
avstrijskokoroško, mest. pri avstrijskokoroškem, or. z 
avstrijskokoroškim; DVOJINA: im. avstrijskokoroški, 
rod. avstrijskokoroških, daj. avstrijskokoroškima, tož. 
avstrijskokoroški, mest. pri avstrijskokoroških, or. z 
avstrijskokoroškima; MNOŽINA: im. 
avstrijskokoroška, rod. avstrijskokoroških, daj. 
avstrijskokoroškim, tož. avstrijskokoroška, mest. pri 
avstrijskokoroških, or. z avstrijskokoroškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
avstrijsko-madžarski -a -o [astríjsko-madžárski, 
ž. astríjsko-madžárska, s. astríjsko-madžársko] 
prid.  
|avstrijski in madžarski|: avstrijsko-madžarska meja; 
sopomenka madžarsko-avstrijski; prim. avstrijski, 
madžarski  
(< Avstrija, Madžarska)  
{O} moški: EDNINA: im. avstrijsko-madžarski, rod. 
avstrijsko-madžarskega, daj. avstrijsko-
madžarskemu, tož. avstrijsko-madžarski (živostno 
avstrijsko-madžarskega), mest. pri avstrijsko-
madžarskem, or. z avstrijsko-madžarskim; DVOJINA: 
im. avstrijsko-madžarska, rod. avstrijsko-madžarskih, 
daj. avstrijsko-madžarskima, tož. avstrijsko-
madžarska, mest. pri avstrijsko-madžarskih, or. z 
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avstrijsko-madžarskima; MNOŽINA: im. avstrijsko-
madžarski, rod. avstrijsko-madžarskih, daj. 
avstrijsko-madžarskim, tož. avstrijsko-madžarske, 
mest. pri avstrijsko-madžarskih, or. z avstrijsko-
madžarskimi  
ženski: EDNINA: im. avstrijsko-madžarska, rod. 
avstrijsko-madžarske, daj. avstrijsko-madžarski, tož. 
avstrijsko-madžarsko, mest. pri avstrijsko-
madžarski, or. z avstrijsko-madžarsko; DVOJINA: im. 
avstrijsko-madžarski, rod. avstrijsko-madžarskih, daj. 
avstrijsko-madžarskima, tož. avstrijsko-madžarski, 
mest. pri avstrijsko-madžarskih, or. z avstrijsko-
madžarskima; MNOŽINA: im. avstrijsko-madžarske, 
rod. avstrijsko-madžarskih, daj. avstrijsko-
madžarskim, tož. avstrijsko-madžarske, mest. pri 
avstrijsko-madžarskih, or. z avstrijsko-madžarskimi  
srednji: EDNINA: im. avstrijsko-madžarsko, rod. 
avstrijsko-madžarskega, daj. avstrijsko-
madžarskemu, tož. avstrijsko-madžarsko, mest. pri 
avstrijsko-madžarskem, or. z avstrijsko-madžarskim; 
DVOJINA: im. avstrijsko-madžarski, rod. avstrijsko-
madžarskih, daj. avstrijsko-madžarskima, tož. 
avstrijsko-madžarski, mest. pri avstrijsko-
madžarskih, or. z avstrijsko-madžarskima; 
MNOŽINA: im. avstrijsko-madžarska, rod. avstrijsko-
madžarskih, daj. avstrijsko-madžarskim, tož. 
avstrijsko-madžarska, mest. pri avstrijsko-
madžarskih, or. z avstrijsko-madžarskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
avstrijsko-slovenski -a -o [astríjsko-slovénski, ž. 
astríjsko-slovénska, s. astríjsko-slovénsko] prid.  
|avstrijski in slovenski|: avstrijsko-slovenski davčni 
sporazum; V avstrijskem Gradcu bo še letos 
zaživela mešana avstrijsko-slovenska trgovinska 
zbornica; sopomenka slovensko-avstrijski; prim. 
avstrijski, slovenski  
(< Avstrija, Slovenija)  
{O} moški: EDNINA: im. avstrijsko-slovenski, rod. 
avstrijsko-slovenskega, daj. avstrijsko-slovenskemu, 
tož. avstrijsko-slovenski (živostno avstrijsko-
slovenskega), mest. pri avstrijsko-slovenskem, or. z 
avstrijsko-slovenskim; DVOJINA: im. avstrijsko-
slovenska, rod. avstrijsko-slovenskih, daj. avstrijsko-
slovenskima, tož. avstrijsko-slovenska, mest. pri 
avstrijsko-slovenskih, or. z avstrijsko-slovenskima; 
MNOŽINA: im. avstrijsko-slovenski, rod. avstrijsko-
slovenskih, daj. avstrijsko-slovenskim, tož. 
avstrijsko-slovenske, mest. pri avstrijsko-slovenskih, 
or. z avstrijsko-slovenskimi  
ženski: EDNINA: im. avstrijsko-slovenska, rod. 
avstrijsko-slovenske, daj. avstrijsko-slovenski, tož. 
avstrijsko-slovensko, mest. pri avstrijsko-slovenski, 
or. z avstrijsko-slovensko; DVOJINA: im. avstrijsko-
slovenski, rod. avstrijsko-slovenskih, daj. avstrijsko-
slovenskima, tož. avstrijsko-slovenski, mest. pri 

avstrijsko-slovenskih, or. z avstrijsko-slovenskima; 
MNOŽINA: im. avstrijsko-slovenske, rod. avstrijsko-
slovenskih, daj. avstrijsko-slovenskim, tož. 
avstrijsko-slovenske, mest. pri avstrijsko-slovenskih, 
or. z avstrijsko-slovenskimi  
srednji: EDNINA: im. avstrijsko-slovensko, rod. 
avstrijsko-slovenskega, daj. avstrijsko-slovenskemu, 
tož. avstrijsko-slovensko, mest. pri avstrijsko-
slovenskem, or. z avstrijsko-slovenskim; DVOJINA: 
im. avstrijsko-slovenski, rod. avstrijsko-slovenskih, 
daj. avstrijsko-slovenskima, tož. avstrijsko-slovenski, 
mest. pri avstrijsko-slovenskih, or. z avstrijsko-
slovenskima; MNOŽINA: im. avstrijsko-slovenska, 
rod. avstrijsko-slovenskih, daj. avstrijsko-
slovenskim, tož. avstrijsko-slovenska, mest. pri 
avstrijsko-slovenskih, or. z avstrijsko-slovenskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
avstrijskoštajerski -a -o [astríjskoštájerski, ž. 
astríjskoštájerska, s. astríjskoštájersko] prid.  
|nanašajoč se na avstrijsko Štajersko|: V avstrijskem 
Gradcu bodo avstrijskoštajerski in 
slovenskoštajerski muzeji skupaj pripravili razstavo 
o zgodovini Rimljanov; avstrijskoštajerska vinska 
cesta; prim. avstrijski, štajerski  
(< Avstrija, Štajerska)  
{O} moški: EDNINA: im. avstrijskoštajerski, rod. 
avstrijskoštajerskega, daj. avstrijskoštajerskemu, tož. 
avstrijskoštajerski (živostno avstrijskoštajerskega), 
mest. pri avstrijskoštajerskem, or. z 
avstrijskoštajerskim; DVOJINA: im. 
avstrijskoštajerska, rod. avstrijskoštajerskih, daj. 
avstrijskoštajerskima, tož. avstrijskoštajerska, mest. 
pri avstrijskoštajerskih, or. z avstrijskoštajerskima; 
MNOŽINA: im. avstrijskoštajerski, rod. 
avstrijskoštajerskih, daj. avstrijskoštajerskim, tož. 
avstrijskoštajerske, mest. pri avstrijskoštajerskih, or. 
z avstrijskoštajerskimi  
ženski: EDNINA: im. avstrijskoštajerska, rod. 
avstrijskoštajerske, daj. avstrijskoštajerski, tož. 
avstrijskoštajersko, mest. pri avstrijskoštajerski, or. z 
avstrijskoštajersko; DVOJINA: im. avstrijskoštajerski, 
rod. avstrijskoštajerskih, daj. avstrijskoštajerskima, 
tož. avstrijskoštajerski, mest. pri avstrijskoštajerskih, 
or. z avstrijskoštajerskima; MNOŽINA: im. 
avstrijskoštajerske, rod. avstrijskoštajerskih, daj. 
avstrijskoštajerskim, tož. avstrijskoštajerske, mest. pri 
avstrijskoštajerskih, or. z avstrijskoštajerskimi  
srednji: EDNINA: im. avstrijskoštajersko, rod. 
avstrijskoštajerskega, daj. avstrijskoštajerskemu, tož. 
avstrijskoštajersko, mest. pri avstrijskoštajerskem, or. 
z avstrijskoštajerskim; DVOJINA: im. 
avstrijskoštajerski, rod. avstrijskoštajerskih, daj. 
avstrijskoštajerskima, tož. avstrijskoštajerski, mest. 
pri avstrijskoštajerskih, or. z avstrijskoštajerskima; 
MNOŽINA: im. avstrijskoštajerska, rod. 
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avstrijskoštajerskih, daj. avstrijskoštajerskim, tož. 
avstrijskoštajerska, mest. pri avstrijskoštajerskih, or. 
z avstrijskoštajerskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
avto -a [áto] m  
|avtomobil|: gasilski avto; avto znamke Golf; Po 
ozki ulici se je mogoče peljati le z osebnim avtom  
avto leta |naziv, nagrada|: izbor za slovenski avto 
leta; Peugeot 308 je postal evropski avto leta 2014  
{O} EDNINA: im. avto, rod. avta, daj. avtu, tož. avto, 
mest. pri avtu, or. z avtom; DVOJINA: im. avta, rod. 
avtov, daj. avtoma, tož. avta, mest. pri avtih, or. z 
avtoma; MNOŽINA: im. avti, rod. avtov, daj. avtom, tož. 
avte, mest. pri avtih, or. z avti  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja; poimenovanja 
nagrad, odlikovanj, častnih nazivov  
  
azijsko-afriški -a -o [ázijsko-áfriški, ž. ázijsko-
áfriška, s. ázijsko-áfriško] prid.  
|azijski in afriški|: azijsko-afriška turneja kitajskega 
predsednika; sopomenka afriško-azijski, afroazijski; 
prim. afriški, azijski  
(< Afrika, Azija)  
{O} moški: EDNINA: im. azijsko-afriški, rod. azijsko-
afriškega, daj. azijsko-afriškemu, tož. azijsko-afriški 
(živostno azijsko-afriškega), mest. pri azijsko-
afriškem, or. z azijsko-afriškim; DVOJINA: im. 
azijsko-afriška, rod. azijsko-afriških, daj. azijsko-
afriškima, tož. azijsko-afriška, mest. pri azijsko-
afriških, or. z azijsko-afriškima; MNOŽINA: im. 
azijsko-afriški, rod. azijsko-afriških, daj. azijsko-
afriškim, tož. azijsko-afriške, mest. pri azijsko-
afriških, or. z azijsko-afriškimi  
ženski: EDNINA: im. azijsko-afriška, rod. azijsko-
afriške, daj. azijsko-afriški, tož. azijsko-afriško, mest. 
pri azijsko-afriški, or. z azijsko-afriško; DVOJINA: im. 
azijsko-afriški, rod. azijsko-afriških, daj. azijsko-
afriškima, tož. azijsko-afriški, mest. pri azijsko-
afriških, or. z azijsko-afriškima; MNOŽINA: im. 
azijsko-afriške, rod. azijsko-afriških, daj. azijsko-
afriškim, tož. azijsko-afriške, mest. pri azijsko-
afriških, or. z azijsko-afriškimi  
srednji: EDNINA: im. azijsko-afriško, rod. azijsko-
afriškega, daj. azijsko-afriškemu, tož. azijsko-afriško, 
mest. pri azijsko-afriškem, or. z azijsko-afriškim; 
DVOJINA: im. azijsko-afriški, rod. azijsko-afriških, daj. 
azijsko-afriškima, tož. azijsko-afriški, mest. pri 
azijsko-afriških, or. z azijsko-afriškima; MNOŽINA: 
im. azijsko-afriška, rod. azijsko-afriških, daj. azijsko-
afriškim, tož. azijsko-afriška, mest. pri azijsko-
afriških, or. z azijsko-afriškimi  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
azijsko-pacifiški -a -o [ázijsko-pacífiški, ž. ázijsko-
pacífiška, s. ázijsko-pacífiško] prid.  
|azijski in pacifiški|: azijsko-pacifiški borzni indeks 
MSCI; azijsko-pacifiška regija; sopomenka azijsko-
tihomorski, pacifiško-azijski; prim. azijski, pacifiški  
(< Azija, Pacifik)  
{O} moški: EDNINA: im. azijsko-pacifiški, rod. 
azijsko-pacifiškega, daj. azijsko-pacifiškemu, tož. 
azijsko-pacifiški (živostno azijsko-pacifiškega), mest. 
pri azijsko-pacifiškem, or. z azijsko-pacifiškim; 
DVOJINA: im. azijsko-pacifiška, rod. azijsko-
pacifiških, daj. azijsko-pacifiškima, tož. azijsko-
pacifiška, mest. pri azijsko-pacifiških, or. z azijsko-
pacifiškima; MNOŽINA: im. azijsko-pacifiški, rod. 
azijsko-pacifiških, daj. azijsko-pacifiškim, tož. 
azijsko-pacifiške, mest. pri azijsko-pacifiških, or. z 
azijsko-pacifiškimi  
ženski: EDNINA: im. azijsko-pacifiška, rod. azijsko-
pacifiške, daj. azijsko-pacifiški, tož. azijsko-
pacifiško, mest. pri azijsko-pacifiški, or. z azijsko-
pacifiško; DVOJINA: im. azijsko-pacifiški, rod. 
azijsko-pacifiških, daj. azijsko-pacifiškima, tož. 
azijsko-pacifiški, mest. pri azijsko-pacifiških, or. z 
azijsko-pacifiškima; MNOŽINA: im. azijsko-pacifiške, 
rod. azijsko-pacifiških, daj. azijsko-pacifiškim, tož. 
azijsko-pacifiške, mest. pri azijsko-pacifiških, or. z 
azijsko-pacifiškimi  
srednji: EDNINA: im. azijsko-pacifiško, rod. azijsko-
pacifiškega, daj. azijsko-pacifiškemu, tož. azijsko-
pacifiško, mest. pri azijsko-pacifiškem, or. z azijsko-
pacifiškim; DVOJINA: im. azijsko-pacifiški, rod. 
azijsko-pacifiških, daj. azijsko-pacifiškima, tož. 
azijsko-pacifiški, mest. pri azijsko-pacifiških, or. z 
azijsko-pacifiškima; MNOŽINA: im. azijsko-pacifiška, 
rod. azijsko-pacifiških, daj. azijsko-pacifiškim, tož. 
azijsko-pacifiška, mest. pri azijsko-pacifiških, or. z 
azijsko-pacifiškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
azijsko-tihomorski -a -o [ázijsko-tihomôrski, ž. 
ázijsko-tihomôrska, s. ázijsko-tihomôrsko] prid.  
|nanašajoč se na Azijo in Tihi ocean|: azijsko-
tihomorski forum; azijsko-tihomorsko območje; 
sopomenka azijsko-pacifiški, tihomorsko-azijski; prim. 
azijski, tihomorski  
(< Azija, Pacifik)  
{O} moški: EDNINA: im. azijsko-tihomorski, rod. 
azijsko-tihomorskega, daj. azijsko-tihomorskemu, 
tož. azijsko-tihomorski (živostno azijsko-
tihomorskega), mest. pri azijsko-tihomorskem, or. z 
azijsko-tihomorskim; DVOJINA: im. azijsko-
tihomorska, rod. azijsko-tihomorskih, daj. azijsko-
tihomorskima, tož. azijsko-tihomorska, mest. pri 
azijsko-tihomorskih, or. z azijsko-tihomorskima; 
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MNOŽINA: im. azijsko-tihomorski, rod. azijsko-
tihomorskih, daj. azijsko-tihomorskim, tož. azijsko-
tihomorske, mest. pri azijsko-tihomorskih, or. z 
azijsko-tihomorskimi  
ženski: EDNINA: im. azijsko-tihomorska, rod. azijsko-
tihomorske, daj. azijsko-tihomorski, tož. azijsko-
tihomorsko, mest. pri azijsko-tihomorski, or. z 
azijsko-tihomorsko; DVOJINA: im. azijsko-
tihomorski, rod. azijsko-tihomorskih, daj. azijsko-
tihomorskima, tož. azijsko-tihomorski, mest. pri 
azijsko-tihomorskih, or. z azijsko-tihomorskima; 
MNOŽINA: im. azijsko-tihomorske, rod. azijsko-
tihomorskih, daj. azijsko-tihomorskim, tož. azijsko-
tihomorske, mest. pri azijsko-tihomorskih, or. z 
azijsko-tihomorskimi  
srednji: EDNINA: im. azijsko-tihomorsko, rod. 
azijsko-tihomorskega, daj. azijsko-tihomorskemu, 
tož. azijsko-tihomorsko, mest. pri azijsko-
tihomorskem, or. z azijsko-tihomorskim; DVOJINA: 
im. azijsko-tihomorski, rod. azijsko-tihomorskih, daj. 
azijsko-tihomorskima, tož. azijsko-tihomorski, mest. 
pri azijsko-tihomorskih, or. z azijsko-tihomorskima; 
MNOŽINA: im. azijsko-tihomorska, rod. azijsko-
tihomorskih, daj. azijsko-tihomorskim, tož. azijsko-
tihomorska, mest. pri azijsko-tihomorskih, or. z 
azijsko-tihomorskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
babilonsko-asirski -a -o [babilónsko-asírski, ž. 
babilónsko-asírska, s. babilónsko-asírsko] prid.  
|babilonski in asirski|: babilonsko-asirska 
književnost; sopomenka asirsko-babilonski; prim. 
asirski, babilonski  
(< Asirija, Babilon)  
{O} moški: EDNINA: im. babilonsko-asirski, rod. 
babilonsko-asirskega, daj. babilonsko-asirskemu, tož. 
babilonsko-asirski (živostno babilonsko-asirskega), 
mest. pri babilonsko-asirskem, or. z babilonsko-
asirskim; DVOJINA: im. babilonsko-asirska, rod. 
babilonsko-asirskih, daj. babilonsko-asirskima, tož. 
babilonsko-asirska, mest. pri babilonsko-asirskih, or. 
z babilonsko-asirskima; MNOŽINA: im. babilonsko-
asirski, rod. babilonsko-asirskih, daj. babilonsko-
asirskim, tož. babilonsko-asirske, mest. pri 
babilonsko-asirskih, or. z babilonsko-asirskimi  
ženski: EDNINA: im. babilonsko-asirska, rod. 
babilonsko-asirske, daj. babilonsko-asirski, tož. 
babilonsko-asirsko, mest. pri babilonsko-asirski, or. z 
babilonsko-asirsko; DVOJINA: im. babilonsko-asirski, 
rod. babilonsko-asirskih, daj. babilonsko-asirskima, 
tož. babilonsko-asirski, mest. pri babilonsko-asirskih, 
or. z babilonsko-asirskima; MNOŽINA: im. 
babilonsko-asirske, rod. babilonsko-asirskih, daj. 
babilonsko-asirskim, tož. babilonsko-asirske, mest. 
pri babilonsko-asirskih, or. z babilonsko-asirskimi  

srednji: EDNINA: im. babilonsko-asirsko, rod. 
babilonsko-asirskega, daj. babilonsko-asirskemu, tož. 
babilonsko-asirsko, mest. pri babilonsko-asirskem, 
or. z babilonsko-asirskim; DVOJINA: im. babilonsko-
asirski, rod. babilonsko-asirskih, daj. babilonsko-
asirskima, tož. babilonsko-asirski, mest. pri 
babilonsko-asirskih, or. z babilonsko-asirskima; 
MNOŽINA: im. babilonsko-asirska, rod. babilonsko-
asirskih, daj. babilonsko-asirskim, tož. babilonsko-
asirska, mest. pri babilonsko-asirskih, or. z 
babilonsko-asirskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Babji zob -ega -a [bábji zóp, rod. bábjega zóba] m; 
zemljepisno ime  
|gora na Jelovici|: Izhodišče za vzpon na Babji zob 
je vas Kupljenik; legenda o Babjem zobu  
(< baba)  
Kje? na Babjem zobu  
Od kod? z Babjega zoba  
Kam? na Babji zob  
{O} EDNINA: im. Babji zob, rod. Babjega zoba, daj. 
Babjemu zobu, tož. Babji zob, mest. pri Babjem 
zobu, or. z Babjim zobom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Bajkal -a [bajkál] m; zemljepisno ime  
|skrajšano ime za Bajkalsko jezero|: ribištvo na 
Bajkalu; kopanje v Bajkalu; kot prilastek, v 
imenovalniku Voda jezera Bajkal je tako čista, da 
vidimo tudi dno v globini 40 metrov; gore nad 
jezerom Bajkal; prim. Bajkalsko jezero  
Kje? na Bajkalu in v Bajkalu  
Od kod? z Bajkala in iz Bajkala  
Kam? na Bajkal in v Bajkal  
{B} Bajkalec, Bajkalka; Bajkalčev, Bajkalkin; 
bajkalski  
{O} EDNINA: im. Bajkal, rod. Bajkala, daj. Bajkalu, 
tož. Bajkal, mest. pri Bajkalu, or. z Bajkalom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
bajkalski -a -o [bajkálski, ž. bajkálska, s. bajkálsko] 
prid.  
Na svojih bajkalskih potepanjih je najraje lovil ribe; 
Na ribji tržnici prodajajo omul, endemično 
bajkalsko postrv  
bajkalski tjulenj |žival|: predstava z bajkalskimi 
tjulnji; bajkalska čeladnica |rastlina|: korenina 
bajkalske čeladnice; prim. Bajkalsko jezero  
(< Bajkal)  
{O} moški: EDNINA: im. bajkalski, rod. bajkalskega, 
daj. bajkalskemu, tož. bajkalski (živostno 
bajkalskega), mest. pri bajkalskem, or. z bajkalskim; 



 
44 

DVOJINA: im. bajkalska, rod. bajkalskih, daj. 
bajkalskima, tož. bajkalska, mest. pri bajkalskih, or. z 
bajkalskima; MNOŽINA: im. bajkalski, rod. bajkalskih, 
daj. bajkalskim, tož. bajkalske, mest. pri bajkalskih, or. 
z bajkalskimi  
ženski: EDNINA: im. bajkalska, rod. bajkalske, daj. 
bajkalski, tož. bajkalsko, mest. pri bajkalski, or. z 
bajkalsko; DVOJINA: im. bajkalski, rod. bajkalskih, 
daj. bajkalskima, tož. bajkalski, mest. pri bajkalskih, 
or. z bajkalskima; MNOŽINA: im. bajkalske, rod. 
bajkalskih, daj. bajkalskim, tož. bajkalske, mest. pri 
bajkalskih, or. z bajkalskimi  
srednji: EDNINA: im. bajkalsko, rod. bajkalskega, daj. 
bajkalskemu, tož. bajkalsko, mest. pri bajkalskem, or. 
z bajkalskim; DVOJINA: im. bajkalski, rod. bajkalskih, 
daj. bajkalskima, tož. bajkalski, mest. pri bajkalskih, 
or. z bajkalskima; MNOŽINA: im. bajkalska, rod. 
bajkalskih, daj. bajkalskim, tož. bajkalska, mest. pri 
bajkalskih, or. z bajkalskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Bajkalsko jézero -ega -a [bajkálsko jézero] s; 
zemljepisno ime  
|jezero v Aziji|: odtok iz Bajkalskega jezera; Ptice 
priletijo z Bajkalskega jezera; S podmornico se je 
spustil 1500 metrov globoko v Bajkalsko jezero; 
prim. bajkalski  
(< Bajkal)  
Kje? na Bajkalskem jezeru in v Bajkalskem jezeru  
Od kod? z Bajkalskega jezera in iz Bajkalskega 
jezera  
Kam? v Bajkalsko jezero in na Bajkalsko jezero  
{O} EDNINA: im. Bajkalsko jezero, rod. Bajkalskega 
jezera, daj. Bajkalskemu jezeru, tož. Bajkalsko 
jezero, mest. pri Bajkalskem jezeru, or. z Bajkalskim 
jezerom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Baku -ja [bakú, rod. bakúja, or. z bakújem] m; 
zemljepisno ime  
|glavno mesto Azerbajdžana|: naftovod Baku–
Tbilisi–Čejhan; Staro mestno jedro Bakuja je del 
svetovne dediščine Unesca; kolesarska etapa med 
Bakujem in Sumgajitom; ◎ azer. Bakı  
Kje? v Bakuju  
Od kod? iz Bakuja  
Kam? v Baku  
{B} Bakujčan, Bakujčanka; Bakujčanov, 
Bakujčankin; bakujski  
{O} EDNINA: im. Baku, rod. Bakuja, daj. Bakuju, tož. 
Baku, mest. pri Bakuju, or. z Bakujem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  

bakujski -a -o [bakújski, ž. bakújska, s. bakújsko] 
prid.  
palača bakujskega srednjeveškega vladarja; 
bakujska nafta  
(< Baku)  
{O} moški: EDNINA: im. bakujski, rod. bakujskega, 
daj. bakujskemu, tož. bakujski (živostno bakujskega), 
mest. pri bakujskem, or. z bakujskim; DVOJINA: im. 
bakujska, rod. bakujskih, daj. bakujskima, tož. 
bakujska, mest. pri bakujskih, or. z bakujskima; 
MNOŽINA: im. bakujski, rod. bakujskih, daj. 
bakujskim, tož. bakujske, mest. pri bakujskih, or. z 
bakujskimi  
ženski: EDNINA: im. bakujska, rod. bakujske, daj. 
bakujski, tož. bakujsko, mest. pri bakujski, or. z 
bakujsko; DVOJINA: im. bakujski, rod. bakujskih, daj. 
bakujskima, tož. bakujski, mest. pri bakujskih, or. z 
bakujskima; MNOŽINA: im. bakujske, rod. bakujskih, 
daj. bakujskim, tož. bakujske, mest. pri bakujskih, or. z 
bakujskimi  
srednji: EDNINA: im. bakujsko, rod. bakujskega, daj. 
bakujskemu, tož. bakujsko, mest. pri bakujskem, or. z 
bakujskim; DVOJINA: im. bakujski, rod. bakujskih, daj. 
bakujskima, tož. bakujski, mest. pri bakujskih, or. z 
bakujskima; MNOŽINA: im. bakujska, rod. bakujskih, 
daj. bakujskim, tož. bakujska, mest. pri bakujskih, or. z 
bakujskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
bančno-zavarovalniški -a -o [bánčno-
zavaroválniški, ž. bánčno-zavaroválniška, s. bánčno-
zavaroválniško] prid.  
|bančni in zavarovalniški|: bančno-zavarovalniški 
holding; bančno-zavarovalniška skupina; sopomenka 
zavarovalniško-bančni  
{O} moški: EDNINA: im. bančno-zavarovalniški, rod. 
bančno-zavarovalniškega, daj. bančno-
zavarovalniškemu, tož. bančno-zavarovalniški 
(živostno bančno-zavarovalniškega), mest. pri 
bančno-zavarovalniškem, or. z bančno-
zavarovalniškim; DVOJINA: im. bančno-
zavarovalniška, rod. bančno-zavarovalniških, daj. 
bančno-zavarovalniškima, tož. bančno-
zavarovalniška, mest. pri bančno-zavarovalniških, or. 
z bančno-zavarovalniškima; MNOŽINA: im. bančno-
zavarovalniški, rod. bančno-zavarovalniških, daj. 
bančno-zavarovalniškim, tož. bančno-
zavarovalniške, mest. pri bančno-zavarovalniških, or. 
z bančno-zavarovalniškimi  
ženski: EDNINA: im. bančno-zavarovalniška, rod. 
bančno-zavarovalniške, daj. bančno-zavarovalniški, 
tož. bančno-zavarovalniško, mest. pri bančno-
zavarovalniški, or. z bančno-zavarovalniško; 
DVOJINA: im. bančno-zavarovalniški, rod. bančno-
zavarovalniških, daj. bančno-zavarovalniškima, tož. 
bančno-zavarovalniški, mest. pri bančno-
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zavarovalniških, or. z bančno-zavarovalniškima; 
MNOŽINA: im. bančno-zavarovalniške, rod. bančno-
zavarovalniških, daj. bančno-zavarovalniškim, tož. 
bančno-zavarovalniške, mest. pri bančno-
zavarovalniških, or. z bančno-zavarovalniškimi  
srednji: EDNINA: im. bančno-zavarovalniško, rod. 
bančno-zavarovalniškega, daj. bančno-
zavarovalniškemu, tož. bančno-zavarovalniško, mest. 
pri bančno-zavarovalniškem, or. z bančno-
zavarovalniškim; DVOJINA: im. bančno-
zavarovalniški, rod. bančno-zavarovalniških, daj. 
bančno-zavarovalniškima, tož. bančno-
zavarovalniški, mest. pri bančno-zavarovalniških, or. 
z bančno-zavarovalniškima; MNOŽINA: im. bančno-
zavarovalniška, rod. bančno-zavarovalniških, daj. 
bančno-zavarovalniškim, tož. bančno-
zavarovalniška, mest. pri bančno-zavarovalniških, or. 
z bančno-zavarovalniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
banjo m; obširneje glej pri bendžo  
  
barje -a [bárje] s  
|močvirnato območje|: izsuševanje barja; Na barju 
je vsaj dvajset centimetrov šote; Poznamo več tipov 
barij; prim. Ljubljansko barje, Barje  
{O} EDNINA: im. barje, rod. barja, daj. barju, tož. barje, 
mest. pri barju, or. z barjem; DVOJINA: im. barji, rod. 
barij, daj. barjema, tož. barji, mest. pri barjih, or. z 
barjema; MNOŽINA: im. barja, rod. barij, daj. barjem, 
tož. barja, mest. pri barjih, or. z barji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja zemljepisnih 
danosti  
  
Barje -a [bárje] s; zemljepisno ime  
|skrajšano ime za Ljubljansko barje|: Cesta povezuje 
Ljubljano z Barjem; cerkev sv. Mihaela na Barju; 
prim. Ljubljansko barje  
Kje? na Barju  
Od kod? z Barja  
Kam? na Barje  
{B} barjanski  
{O} EDNINA: im. Barje, rod. Barja, daj. Barju, tož. 
Barje, mest. pri Barju, or. z Barjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda; imena voda  
  
BBC-jevski -a -o [bibisíjeski] prid.  
Besedilo je prebral v BBC-jevski angleščini  
(< BBC2)  
{O} moški: EDNINA: im. BBC-jevski, rod. BBC-
jevskega, daj. BBC-jevskemu, tož. BBC-jevski 
(živostno BBC-jevskega), mest. pri BBC-jevskem, or. 
z BBC-jevskim; DVOJINA: im. BBC-jevska, rod. 

BBC-jevskih, daj. BBC-jevskima, tož. BBC-jevska, 
mest. pri BBC-jevskih, or. z BBC-jevskima; 
MNOŽINA: im. BBC-jevski, rod. BBC-jevskih, daj. 
BBC-jevskim, tož. BBC-jevske, mest. pri BBC-
jevskih, or. z BBC-jevskimi  
ženski: EDNINA: im. BBC-jevska, rod. BBC-jevske, 
daj. BBC-jevski, tož. BBC-jevsko, mest. pri BBC-
jevski, or. z BBC-jevsko; DVOJINA: im. BBC-jevski, 
rod. BBC-jevskih, daj. BBC-jevskima, tož. BBC-
jevski, mest. pri BBC-jevskih, or. z BBC-jevskima; 
MNOŽINA: im. BBC-jevske, rod. BBC-jevskih, daj. 
BBC-jevskim, tož. BBC-jevske, mest. pri BBC-
jevskih, or. z BBC-jevskimi  
srednji: EDNINA: im. BBC-jevsko, rod. BBC-
jevskega, daj. BBC-jevskemu, tož. BBC-jevsko, mest. 
pri BBC-jevskem, or. z BBC-jevskim; DVOJINA: im. 
BBC-jevski, rod. BBC-jevskih, daj. BBC-jevskima, 
tož. BBC-jevski, mest. pri BBC-jevskih, or. z BBC-
jevskima; MNOŽINA: im. BBC-jevska, rod. BBC-
jevskih, daj. BBC-jevskim, tož. BBC-jevska, mest. pri 
BBC-jevskih, or. z BBC-jevskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
  
beagle -gla [bígəl] m  
|pes|: Kuža je živahen kot vsi beagli, zato potrebuje 
veliko sprehodov; kot prilastek, v imenovalniku Priljudni 
psi pasme angleški beagle so se razširili tudi pri nas  
{O} EDNINA: im. beagle, rod. beagla, daj. beaglu, tož. 
beagla, mest. pri beaglu, or. z beaglom; DVOJINA: im. 
beagla, rod. beaglov, daj. beagloma, tož. beagla, mest. 
pri beaglih, or. z beagloma; MNOŽINA: im. beagli, rod. 
beaglov, daj. beaglom, tož. beagle, mest. pri beaglih, 
or. z beagli  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
beaujolais -a tudi božolé -ja [božolé, rod. božolêja] 
m  
|vino|: Pred odprtjem soda je vinar predstavil 
lastnosti beaujolaisa; V Franciji pridelujejo 
beaujolais iz rdečega grozdja sorte gamay; kot 
prilastek, v imenovalniku Francoski pridelovalci v enem 
tednu prodajo okrog 50 milijonov litrov vina 
beaujolais  
{O} EDNINA: im. beaujolais tudi božolé, rod. 
beaujolaisa tudi božolêja, daj. beaujolaisu tudi 
božolêju, tož. beaujolais tudi božolé, mest. pri 
beaujolaisu tudi pri božolêju, or. z beaujolaisem in z 
beaujolaisom tudi z božolêjem; DVOJINA: im. 
beaujolaisa tudi božolêja, rod. beaujolaisev in 
beaujolaisov tudi božolêjev, daj. beaujolaisema in 
beaujolaisoma tudi božolêjema, tož. beaujolaisa tudi 
božolêja, mest. pri beaujolaisih tudi pri božolêjih, or. 
z beaujolaisema in z beaujolaisoma tudi z 
božolêjema; MNOŽINA: im. beaujolaisi tudi božolêji, 
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rod. beaujolaisev in beaujolaisov tudi božolêjev, daj. 
beaujolaisem in beaujolaisom tudi božolêjem, tož. 
beaujolaise tudi božolêje, mest. pri beaujolaisih tudi 
pri božolêjih, or. z beaujolaisi tudi z božolêji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Beccaria -e in Beccaria -a [bekaríja] m; ime bitja, 
osebno ime  
|priimek|; |italijanski pravnik|: knjiga razsvetljenca 
Cesareja Beccarie/Beccaria o odpravi smrtne kazni  
{B} Beccarijev  
{O} EDNINA: im. Beccaria, rod. Beccarie in Beccaria, 
daj. Beccarii in Beccariu, tož. Beccario in Beccaria, 
mest. pri Beccarii in pri Beccariu, or. z Beccario in z 
Beccariem; DVOJINA: im. Beccarii in Beccaria, rod. 
Beccarij in Beccariev, daj. Beccariama in 
Beccariema, tož. Beccarii in Beccaria, mest. pri 
Beccariah in pri Beccariih, or. z Beccariama in z 
Beccariema; MNOŽINA: im. Beccarie in Beccarii, rod. 
Beccarij in Beccariev, daj. Beccariam in Beccariem, 
tož. Beccarie in Beccarie, mest. pri Beccariah in pri 
Beccariih, or. z Beccariami in z Beccariemi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
beemvejevski -a -o [beemvêjeski] prid.  
neformalno Zunanjost avtomobila je prepoznavno 
sodobno beemvejevska; prim. BMW-jevski  
(< BMW)  
{O} moški: EDNINA: im. beemvejevski, rod. 
beemvejevskega, daj. beemvejevskemu, tož. 
beemvejevski (živostno beemvejevskega), mest. pri 
beemvejevskem, or. z beemvejevskim; DVOJINA: im. 
beemvejevska, rod. beemvejevskih, daj. 
beemvejevskima, tož. beemvejevska, mest. pri 
beemvejevskih, or. z beemvejevskima; MNOŽINA: im. 
beemvejevski, rod. beemvejevskih, daj. 
beemvejevskim, tož. beemvejevske, mest. pri 
beemvejevskih, or. z beemvejevskimi  
ženski: EDNINA: im. beemvejevska, rod. 
beemvejevske, daj. beemvejevski, tož. 
beemvejevsko, mest. pri beemvejevski, or. z 
beemvejevsko; DVOJINA: im. beemvejevski, rod. 
beemvejevskih, daj. beemvejevskima, tož. 
beemvejevski, mest. pri beemvejevskih, or. z 
beemvejevskima; MNOŽINA: im. beemvejevske, rod. 
beemvejevskih, daj. beemvejevskim, tož. 
beemvejevske, mest. pri beemvejevskih, or. z 
beemvejevskimi  
srednji: EDNINA: im. beemvejevsko, rod. 
beemvejevskega, daj. beemvejevskemu, tož. 
beemvejevsko, mest. pri beemvejevskem, or. z 
beemvejevskim; DVOJINA: im. beemvejevski, rod. 

beemvejevskih, daj. beemvejevskima, tož. 
beemvejevski, mest. pri beemvejevskih, or. z 
beemvejevskima; MNOŽINA: im. beemvejevska, rod. 
beemvejevskih, daj. beemvejevskim, tož. 
beemvejevska, mest. pri beemvejevskih, or. z 
beemvejevskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
  
Begunjska Vrtača -e -e [begúnjska vərtáča] ž; 
zemljepisno ime  
|gora v Karavankah|: V stenah Begunjske Vrtače je 
najbolj priljubljena Lenuhova smer; vzpon na 
Begunjsko Vrtačo; v prenesenem pomenu |stena 
Begunjske Vrtače|: grape v Begunjski Vrtači; prim. 
begunjski  
(< Begunje)  
Kje? na Begunjski Vrtači  
Od kod? z Begunjske Vrtače  
Kam? na Begunjsko Vrtačo  
{O} EDNINA: im. Begunjska Vrtača, rod. Begunjske 
Vrtače, daj. Begunjski Vrtači, tož. Begunjsko Vrtačo, 
mest. pri Begunjski Vrtači, or. z Begunjsko Vrtačo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
belgijčev -a -o [bélgijče, ž. bélgijčeva, s. 
bélgijčevo] prid. (< belgijec)  
{O} moški: EDNINA: im. belgijčev, rod. belgijčevega, 
daj. belgijčevemu, tož. belgijčev (živostno 
belgijčevega), mest. pri belgijčevem, or. z 
belgijčevim; DVOJINA: im. belgijčeva, rod. 
belgijčevih, daj. belgijčevima, tož. belgijčeva, mest. 
pri belgijčevih, or. z belgijčevima; MNOŽINA: im. 
belgijčevi, rod. belgijčevih, daj. belgijčevim, tož. 
belgijčeve, mest. pri belgijčevih, or. z belgijčevimi  
ženski: EDNINA: im. belgijčeva, rod. belgijčeve, daj. 
belgijčevi, tož. belgijčevo, mest. pri belgijčevi, or. z 
belgijčevo; DVOJINA: im. belgijčevi, rod. belgijčevih, 
daj. belgijčevima, tož. belgijčevi, mest. pri 
belgijčevih, or. z belgijčevima; MNOŽINA: im. 
belgijčeve, rod. belgijčevih, daj. belgijčevim, tož. 
belgijčeve, mest. pri belgijčevih, or. z belgijčevimi  
srednji: EDNINA: im. belgijčevo, rod. belgijčevega, 
daj. belgijčevemu, tož. belgijčevo, mest. pri 
belgijčevem, or. z belgijčevim; DVOJINA: im. 
belgijčevi, rod. belgijčevih, daj. belgijčevima, tož. 
belgijčevi, mest. pri belgijčevih, or. z belgijčevima; 
MNOŽINA: im. belgijčeva, rod. belgijčevih, daj. 
belgijčevim, tož. belgijčeva, mest. pri belgijčevih, or. 
z belgijčevimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  



 
47 

belokranjsko-dolenjski -a -o [belokránjsko-
dolénjski, ž. belokránjsko-dolénjska, s. 
belokránjsko-dolénjsko] prid.  
|nanašajoč se na Belo krajino in Dolenjsko|: 
belokranjsko-dolenjska glasbena skupina; sopomenka 
dolenjsko-belokranjski; prim. belokranjski, 
dolenjski  
(< Bela krajina, Dolenjska)  
{O} moški: EDNINA: im. belokranjsko-dolenjski, rod. 
belokranjsko-dolenjskega, daj. belokranjsko-
dolenjskemu, tož. belokranjsko-dolenjski (živostno 
belokranjsko-dolenjskega), mest. pri belokranjsko-
dolenjskem, or. z belokranjsko-dolenjskim; 
DVOJINA: im. belokranjsko-dolenjska, rod. 
belokranjsko-dolenjskih, daj. belokranjsko-
dolenjskima, tož. belokranjsko-dolenjska, mest. pri 
belokranjsko-dolenjskih, or. z belokranjsko-
dolenjskima; MNOŽINA: im. belokranjsko-dolenjski, 
rod. belokranjsko-dolenjskih, daj. belokranjsko-
dolenjskim, tož. belokranjsko-dolenjske, mest. pri 
belokranjsko-dolenjskih, or. z belokranjsko-
dolenjskimi  
ženski: EDNINA: im. belokranjsko-dolenjska, rod. 
belokranjsko-dolenjske, daj. belokranjsko-dolenjski, 
tož. belokranjsko-dolenjsko, mest. pri belokranjsko-
dolenjski, or. z belokranjsko-dolenjsko; DVOJINA: im. 
belokranjsko-dolenjski, rod. belokranjsko-
dolenjskih, daj. belokranjsko-dolenjskima, tož. 
belokranjsko-dolenjski, mest. pri belokranjsko-
dolenjskih, or. z belokranjsko-dolenjskima; 
MNOŽINA: im. belokranjsko-dolenjske, rod. 
belokranjsko-dolenjskih, daj. belokranjsko-
dolenjskim, tož. belokranjsko-dolenjske, mest. pri 
belokranjsko-dolenjskih, or. z belokranjsko-
dolenjskimi  
srednji: EDNINA: im. belokranjsko-dolenjsko, rod. 
belokranjsko-dolenjskega, daj. belokranjsko-
dolenjskemu, tož. belokranjsko-dolenjsko, mest. pri 
belokranjsko-dolenjskem, or. z belokranjsko-
dolenjskim; DVOJINA: im. belokranjsko-dolenjski, 
rod. belokranjsko-dolenjskih, daj. belokranjsko-
dolenjskima, tož. belokranjsko-dolenjski, mest. pri 
belokranjsko-dolenjskih, or. z belokranjsko-
dolenjskima; MNOŽINA: im. belokranjsko-dolenjska, 
rod. belokranjsko-dolenjskih, daj. belokranjsko-
dolenjskim, tož. belokranjsko-dolenjska, mest. pri 
belokranjsko-dolenjskih, or. z belokranjsko-
dolenjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
beloovratniški -a -o [beloovrátniški, ž. 
beloovrátniška, s. beloovrátniški] prid.  
|nanašajoč se na bele ovratnike, predstavnike 
politike in gospodarstva|: beloovratniška 
kriminaliteta; Rutinske beloovratniške službe, npr. 

uradniško in tajniško delo, večinoma opravljajo 
ženske  
{O} moški: EDNINA: im. beloovratniški, rod. 
beloovratniškega, daj. beloovratniškemu, tož. 
beloovratniški (živostno beloovratniškega), mest. pri 
beloovratniškem, or. z beloovratniškim; DVOJINA: 
im. beloovratniška, rod. beloovratniških, daj. 
beloovratniškima, tož. beloovratniška, mest. pri 
beloovratniških, or. z beloovratniškima; MNOŽINA: 
im. beloovratniški, rod. beloovratniških, daj. 
beloovratniškim, tož. beloovratniške, mest. pri 
beloovratniških, or. z beloovratniškimi  
ženski: EDNINA: im. beloovratniška, rod. 
beloovratniške, daj. beloovratniški, tož. 
beloovratniško, mest. pri beloovratniški, or. z 
beloovratniško; DVOJINA: im. beloovratniški, rod. 
beloovratniških, daj. beloovratniškima, tož. 
beloovratniški, mest. pri beloovratniških, or. z 
beloovratniškima; MNOŽINA: im. beloovratniške, rod. 
beloovratniških, daj. beloovratniškim, tož. 
beloovratniške, mest. pri beloovratniških, or. z 
beloovratniškimi  
srednji: EDNINA: im. beloovratniško, rod. 
beloovratniškega, daj. beloovratniškemu, tož. 
beloovratniško, mest. pri beloovratniškem, or. z 
beloovratniškim; DVOJINA: im. beloovratniški, rod. 
beloovratniških, daj. beloovratniškima, tož. 
beloovratniški, mest. pri beloovratniških, or. z 
beloovratniškima; MNOŽINA: im. beloovratniška, rod. 
beloovratniških, daj. beloovratniškim, tož. 
beloovratniška, mest. pri beloovratniških, or. z 
beloovratniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
béndžo -a tudi banjo -a [béndžo] m  
|glasbilo|: Igral je na bendžo, kitari podobno 
glasbilo s strunami  
{O} EDNINA: im. béndžo tudi banjo, rod. béndža tudi 
banja, daj. béndžu tudi banju, tož. béndžo tudi banjo, 
mest. pri béndžu tudi pri banju, or. z béndžem in z 
béndžom tudi z banjem in z banjom; DVOJINA: im. 
béndža tudi banja, rod. béndžev in béndžov tudi 
banjev in banjov, daj. béndžema in béndžoma tudi 
banjema in banjoma, tož. béndža tudi banja, mest. pri 
béndžih tudi pri banjih, or. z béndžema in z 
béndžoma tudi z banjema in z banjoma; MNOŽINA: 
im. béndži tudi banji, rod. béndžev in béndžov tudi 
banjev in banjov, daj. béndžem in béndžom tudi 
banjem in banjom, tož. béndže tudi banje, mest. pri 
béndžih tudi pri banjih, or. z béndži tudi z banji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
Benguelski tok -ega -a [bengélski tók] m; 
zemljepisno ime  
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|morski tok v Atlantskem oceanu|: Benguelski tok 
se sreča s toplimi in vlažnimi atlantskimi vetrovi; 
Zaradi hladnega Benguelskega toka je v Namibu 
pogosto gosta megla  
(< Benguela)  
Kje? v Benguelskem toku  
Od kod? iz Benguelskega toka  
Kam? v Benguelski tok  
{O} EDNINA: im. Benguelski tok, rod. Benguelskega 
toka, daj. Benguelskemu toku, tož. Benguelski tok, 
mest. pri Benguelskem toku, or. z Benguelskim 
tokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Beograd -a [béograt, rod. béograda] m; zemljepisno 
ime  
|glavno mesto Srbije|: Medicino je študiral v 
Beogradu; Vuka Karadžića so pokopali pred 
saborno cerkvijo v središču Beograda; v prenesenem 
pomenu |vlada, ki ima sedež v Beogradu|: Uradni 
Beograd želi od Slovenije zbirko Titovih 
avtomobilov; pogovori med Beogradom in Prištino  
Kje? v Beogradu  
Od kod? iz Beograda  
Kam? v Beograd  
{B} Beograjčan, Beograjčanka; Beograjčanov, 
Beograjčankin; beograjski  
{O} EDNINA: im. Beograd, rod. Beograda, daj. 
Beogradu, tož. Beograd, mest. pri Beogradu, or. z 
Beogradom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
beograjski -a -o [béograjski, ž. béograjska, s. 
béograjsko] prid.  
Jugoslovanske enote so se v skladu z beograjskim 
sporazumom 12. junija 1945 umaknile iz Trsta in 
dela Julijske krajine; Najslavnejši most čez Savo je 
beograjska Gazela; nogometaš beograjske Crvene 
zvezde; prim. Beograjski mir  
(< Beograd)  
{O} moški: EDNINA: im. beograjski, rod. 
beograjskega, daj. beograjskemu, tož. beograjski 
(živostno beograjskega), mest. pri beograjskem, or. z 
beograjskim; DVOJINA: im. beograjska, rod. 
beograjskih, daj. beograjskima, tož. beograjska, mest. 
pri beograjskih, or. z beograjskima; MNOŽINA: im. 
beograjski, rod. beograjskih, daj. beograjskim, tož. 
beograjske, mest. pri beograjskih, or. z beograjskimi  
ženski: EDNINA: im. beograjska, rod. beograjske, daj. 
beograjski, tož. beograjsko, mest. pri beograjski, or. z 
beograjsko; DVOJINA: im. beograjski, rod. 
beograjskih, daj. beograjskima, tož. beograjski, mest. 
pri beograjskih, or. z beograjskima; MNOŽINA: im. 
beograjske, rod. beograjskih, daj. beograjskim, tož. 
beograjske, mest. pri beograjskih, or. z beograjskimi  

srednji: EDNINA: im. beograjsko, rod. beograjskega, 
daj. beograjskemu, tož. beograjsko, mest. pri 
beograjskem, or. z beograjskim; DVOJINA: im. 
beograjski, rod. beograjskih, daj. beograjskima, tož. 
beograjski, mest. pri beograjskih, or. z beograjskima; 
MNOŽINA: im. beograjska, rod. beograjskih, daj. 
beograjskim, tož. beograjska, mest. pri beograjskih, 
or. z beograjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Berlin -a [berlín] m; zemljepisno ime  
|glavno mesto Nemčije|: društvo Slovenija iz 
Berlina; filmski festival v Berlinu; praznovanje 
združitve obeh Berlinov; v prenesenem pomenu |vlada, 
ki ima sedež v Berlinu|: Washington in Berlin v 
sodelovanju obveščevalnih služb vidita veliko 
prednosti; Uradni Berlin je do bruseljskega 
predloga zadržan; prim. Zahodni Berlin, Vzhodni 
Berlin  
Kje? v Berlinu  
Od kod? iz Berlina  
Kam? v Berlin  
{B} Berlinčan, Berlinčanka; Berlinčanov, 
Berlinčankin; berlinski  
{O} EDNINA: im. Berlin, rod. Berlina, daj. Berlinu, tož. 
Berlin, mest. pri Berlinu, or. z Berlinom; DVOJINA: im. 
Berlina, rod. Berlinov, daj. Berlinoma, tož. Berlina, 
mest. pri Berlinih, or. z Berlinoma; MNOŽINA: im. 
Berlini, rod. Berlinov, daj. Berlinom, tož. Berline, 
mest. pri Berlinih, or. z Berlini  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
Berlinčan -a [berlínčan] m; ime bitja, prebivalsko ime  
Nagrado je prejel 21-letni Berlinčan italijanskega 
rodu; Mnogi Berlinčani se ne spominjajo več 
delitve obeh Berlinov; Kumarice so menda 
priljubljena poletna jed Berlinčanov; v prenesenem 
pomenu |pripadnik športnega kluba iz Berlina|: 
zmaga Berlinčanov v gosteh; prim. Vzhodni 
Berlinčan, Zahodni Berlinčan  
(< Berlin)  
{B} Berlinčanov  
{O} EDNINA: im. Berlinčan, rod. Berlinčana, daj. 
Berlinčanu, tož. Berlinčana, mest. pri Berlinčanu, or. z 
Berlinčanom; DVOJINA: im. Berlinčana, rod. 
Berlinčanov, daj. Berlinčanoma, tož. Berlinčana, 
mest. pri Berlinčanih, or. z Berlinčanoma; MNOŽINA: 
im. Berlinčani, rod. Berlinčanov, daj. Berlinčanom, 
tož. Berlinčane, mest. pri Berlinčanih, or. z 
Berlinčani  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
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Berlinčanka -e [berlínčanka] ž; ime bitja, prebivalsko 
ime  
razstava o življenju in delu Berlinčanke Leni 
Riefenstahl; Društvo Periskop je poleti 2014 
ustanovilo sedem Berlinčank in Berlinčanov  
(< Berlin)  
{B} Berlinčankin  
{O} EDNINA: im. Berlinčanka, rod. Berlinčanke, daj. 
Berlinčanki, tož. Berlinčanko, mest. pri Berlinčanki, 
or. z Berlinčanko; DVOJINA: im. Berlinčanki, rod. 
Berlinčank, daj. Berlinčankama, tož. Berlinčanki, 
mest. pri Berlinčankah, or. z Berlinčankama; 
MNOŽINA: im. Berlinčanke, rod. Berlinčank, daj. 
Berlinčankam, tož. Berlinčanke, mest. pri 
Berlinčankah, or. z Berlinčankami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
berlinski -a -o [berlínski, ž. berlínska, s. berlínsko] 
prid.  
Vsako leto februarja obiščemo berlinski filmski 
festival Berlinale; V grbu mesta Berlin je tako 
imenovani berlinski medved že od leta 1280  
mali, zlati berlinski medved |nagrada|: Na Berlinalu je 
prejela malega berlinskega medveda ustrezneje 
malega medveda; prim. Berlinski zid  
(< Berlin)  
{O} moški: EDNINA: im. berlinski, rod. berlinskega, 
daj. berlinskemu, tož. berlinski (živostno berlinskega), 
mest. pri berlinskem, or. z berlinskim; DVOJINA: im. 
berlinska, rod. berlinskih, daj. berlinskima, tož. 
berlinska, mest. pri berlinskih, or. z berlinskima; 
MNOŽINA: im. berlinski, rod. berlinskih, daj. 
berlinskim, tož. berlinske, mest. pri berlinskih, or. z 
berlinskimi  
ženski: EDNINA: im. berlinska, rod. berlinske, daj. 
berlinski, tož. berlinsko, mest. pri berlinski, or. z 
berlinsko; DVOJINA: im. berlinski, rod. berlinskih, daj. 
berlinskima, tož. berlinski, mest. pri berlinskih, or. z 
berlinskima; MNOŽINA: im. berlinske, rod. berlinskih, 
daj. berlinskim, tož. berlinske, mest. pri berlinskih, or. 
z berlinskimi  
srednji: EDNINA: im. berlinsko, rod. berlinskega, daj. 
berlinskemu, tož. berlinsko, mest. pri berlinskem, or. z 
berlinskim; DVOJINA: im. berlinski, rod. berlinskih, 
daj. berlinskima, tož. berlinski, mest. pri berlinskih, or. 
z berlinskima; MNOŽINA: im. berlinska, rod. 
berlinskih, daj. berlinskim, tož. berlinska, mest. pri 
berlinskih, or. z berlinskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; poimenovanja 
nagrad, odlikovanj, častnih nazivov  
  
Bern -a [bêrn] m; zemljepisno ime  
|glavno mesto Švice|: Zgodovinsko staro mestno 
jedro v središču Berna je del Unescove dediščine; V 
Bernu si lahko ogledate srednjeveški stolp z urnimi 

lutkami; kot prilastek, v imenovalniku Novi predor bo 
zgrajen na višini glavnega mesta Bern, samo 550 
metrov nad morjem; |kanton v Švici|: Bern je 
dvojezičen, a precej več prebivalcev kantona govori 
nemško kot francosko; kot prilastek, v imenovalniku 
Mesto Bern leži na švicarski planoti v kantonu 
Bern  
Kje? v Bernu  
Od kod? iz Berna  
Kam? v Bern  
{B} Bernčan, Bernčanka; Bernčanov, Bernčankin; 
bernski  
{O} EDNINA: im. Bern, rod. Berna, daj. Bernu, tož. 
Bern, mest. pri Bernu, or. z Bernom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
bernski -a -o [bêrnski, ž. bêrnska, s. bêrnsko] prid.  
bernski kanton  
bernski planšarski pes |pes|: Mladič bernskega 
planšarskega psa potrebuje veliko socializacije; 
prim. Bernska konvencija, Bernska unija, 
Bernske Alpe, Bernsko višavje  
(< Bern)  
{O} moški: EDNINA: im. bernski, rod. bernskega, daj. 
bernskemu, tož. bernski (živostno bernskega), mest. pri 
bernskem, or. z bernskim; DVOJINA: im. bernska, rod. 
bernskih, daj. bernskima, tož. bernska, mest. pri 
bernskih, or. z bernskima; MNOŽINA: im. bernski, rod. 
bernskih, daj. bernskim, tož. bernske, mest. pri 
bernskih, or. z bernskimi  
ženski: EDNINA: im. bernska, rod. bernske, daj. 
bernski, tož. bernsko, mest. pri bernski, or. z bernsko; 
DVOJINA: im. bernski, rod. bernskih, daj. bernskima, 
tož. bernski, mest. pri bernskih, or. z bernskima; 
MNOŽINA: im. bernske, rod. bernskih, daj. bernskim, 
tož. bernske, mest. pri bernskih, or. z bernskimi  
srednji: EDNINA: im. bernsko, rod. bernskega, daj. 
bernskemu, tož. bernsko, mest. pri bernskem, or. z 
bernskim; DVOJINA: im. bernski, rod. bernskih, daj. 
bernskima, tož. bernski, mest. pri bernskih, or. z 
bernskima; MNOŽINA: im. bernska, rod. bernskih, daj. 
bernskim, tož. bernska, mest. pri bernskih, or. z 
bernskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Betelgéza -e [bẹtəlgéza] ž; zemljepisno ime  
|zvezda|: rdeča orjakinja Betelgeza; oddaljenost 
Betelgeze  
Kje? na Betelgezi  
Od kod? z Betelgeze  
Kam? na Betelgezo  
{O} EDNINA: im. Betelgeza, rod. Betelgeze, daj. 
Betelgezi, tož. Betelgezo, mest. pri Betelgezi, or. z 
Betelgezo; DVOJINA: im. Betelgezi, rod. Betelgez, daj. 
Betelgezama, tož. Betelgezi, mest. pri Betelgezah, or. 
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z Betelgezama; MNOŽINA: im. Betelgeze, rod. 
Betelgez, daj. Betelgezam, tož. Betelgeze, mest. pri 
Betelgezah, or. z Betelgezami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Bezgavec1 -vca [bezgávəc, rod. bezgáca, or. z 
bezgácem] m; zemljepisno ime  
|drugo ime za Bršljinski potok|: mlinščica potoka 
Bezgavec/Bezgavca ustrezneje mlinščica 
Bršljinskega potoka; Z vodo se oskrbujejo iz 
Bezgavca ustrezneje iz Bršljinskega potoka; bobrišče 
na Bezgavcu ustrezneje na Bršljinskem potoku  
Kje? na Bezgavcu in v Bezgavcu  
Od kod? z Bezgavca in iz Bezgavca  
Kam? na Bezgavec in v Bezgavec  
{B} bezgavški  
{O} EDNINA: im. Bezgavec, rod. Bezgavca, daj. 
Bezgavcu, tož. Bezgavec, mest. pri Bezgavcu, or. z 
Bezgavcem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Bezgavec2 -vca [bezgávəc, rod. bezgáca, or. z 
bezgácem] m; zemljepisno ime  
|viadukt v Novem Mestu|: nesreča na Bezgavcu; kot 
prilastek, v imenovalniku gradnja viadukta Bezgavec  
Kje? na Bezgavcu  
Od kod? z Bezgavca  
Kam? na Bezgavec  
{B} bezgavški  
{O} EDNINA: im. Bezgavec, rod. Bezgavca, daj. 
Bezgavcu, tož. Bezgavec, mest. pri Bezgavcu, or. z 
Bezgavcem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena objektov, stavb  
  
Biasutti -ja [bjasúti, rod. bjasútija, or. z bjasútijem] 
m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |italijanski politik|: intervju z Adrianom 
Biasuttijem  
{B} Biasuttijev  
{O} EDNINA: im. Biasutti, rod. Biasuttija, daj. 
Biasuttiju, tož. Biasuttija, mest. pri Biasuttiju, or. z 
Biasuttijem; DVOJINA: im. Biasuttija, rod. Biasuttijev, 
daj. Biasuttijema, tož. Biasuttija, mest. pri Biasuttijih, 
or. z Biasuttijema; MNOŽINA: im. Biasuttiji, rod. 
Biasuttijev, daj. Biasuttijem, tož. Biasuttije, mest. pri 
Biasuttijih, or. z Biasuttiji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
Biblija -e [bíblija] ž; stvarno ime  

|sveta knjiga krščanstva|: hebrejska Biblija; 
odlomek iz Biblije; Dalmatinov prevod Biblije; 
prim. Sveto pismo  
{O} EDNINA: im. Biblija, rod. Biblije, daj. Bibliji, tož. 
Biblijo, mest. pri Bibliji, or. z Biblijo; DVOJINA: im. 
Bibliji, rod. Biblij, daj. Biblijama, tož. Bibliji, mest. pri 
Biblijah, or. z Biblijama; MNOŽINA: im. Biblije, rod. 
Biblij, daj. Biblijam, tož. Biblije, mest. pri Biblijah, or. 
z Biblijami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
bienale -a [bijenále] m  
|vsako drugo leto organizirana prireditev|: 
mednarodni grafični bienale; Danes bodo ob 17. uri 
v Črnomlju odprli peti bienale otroške ilustracije; 
Veliki mednarodni bienali niso sprejemali mladih 
kustosov; Bila je udeleženka štirih bienalov 
slovenske grafike; prim. Beneški bienale, 
Istanbulski bienale  
{O} EDNINA: im. bienale, rod. bienala, daj. bienalu, 
tož. bienale, mest. pri bienalu, or. z bienalom; 
DVOJINA: im. bienala, rod. bienalov, daj. bienaloma, 
tož. bienala, mest. pri bienalih, or. z bienaloma; 
MNOŽINA: im. bienali, rod. bienalov, daj. bienalom, 
tož. bienale, mest. pri bienalih, or. z bienali  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
bik -a [bík] m  
|žival|: bik lisaste pasme; Zevs v podobi bika; 
|horoskopsko znamenje|: V znamenju bika je bil 
rojen slavni Leonardo da Vinci; |oseba, rojena v 
horoskopskem znamenju bika|: samski bik  
rdeči biki |hokejska ekipa|: V Tivoliju so zmagali 
rdeči biki iz Salzburga; prim. Bik  
{B} bikov  
{O} EDNINA: im. bik, rod. bika, daj. biku, tož. bika, 
mest. pri biku, or. z bikom; DVOJINA: im. bika, rod. 
bikov, daj. bikoma, tož. bika, mest. pri bikih, or. z 
bikoma; MNOŽINA: im. biki, rod. bikov, daj. bikom, 
tož. bike, mest. pri bikih, or. z biki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Bik -a [bík] m; zemljepisno ime  
|ozvezdje|: Kopica Plejad ali Gostosevcev leži v 
ozvezdju Bika; retrogradni Saturn v Biku; prim. bik  
Kje? v Biku  
Od kod? iz Bika  
Kam? v Bika  
{O} EDNINA: im. Bik, rod. Bika, daj. Biku, tož. Bika, 
mest. pri Biku, or. z Bikom  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
bikica -e [bíkica] ž  
|ženska, rojena v horoskopskem znamenju bika|: Po 
horoskopu je bikica; Mnoge bikice so izvrstne 
pevke  
{B} bikičin  
{O} EDNINA: im. bikica, rod. bikice, daj. bikici, tož. 
bikico, mest. pri bikici, or. z bikico; DVOJINA: im. 
bikici, rod. bikic, daj. bikicama, tož. bikici, mest. pri 
bikicah, or. z bikicama; MNOŽINA: im. bikice, rod. 
bikic, daj. bikicam, tož. bikice, mest. pri bikicah, or. z 
bikicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
BioNTech -a [bijóntek] m; stvarno ime  
|podjetje|: V/Pri BioNTechu priporočajo poživitveni 
odmerek cepiva; kot prilastek, v imenovalniku direktor 
nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech  
{B} BioNTechov  
{O} EDNINA: im. BioNTech, rod. BioNTecha, daj. 
BioNTechu, tož. BioNTech, mest. pri BioNTechu, or. 
z BioNTechom; DVOJINA: im. BioNTecha, rod. 
BioNTechov, daj. BioNTechoma, tož. BioNTecha, 
mest. pri BioNTechih, or. z BioNTechoma; 
MNOŽINA: im. BioNTechi, rod. BioNTechov, daj. 
BioNTechom, tož. BioNTeche, mest. pri 
BioNTechih, or. z BioNTechi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena; pravopisne 
zanimivosti  
  
birdie -ja [brdi] m  
|dosežek pri golfu|: Na 17. luknji sta oba 
tekmovalca dosegla birdie in o zmagovalcu je 
odločala zadnja luknja; Pri naslednji luknji je 
zgrešil udarec za birdie  
{O} EDNINA: im. birdie, rod. birdieja, daj. birdieju, tož. 
birdie, mest. pri birdieju, or. z birdiejem; DVOJINA: im. 
birdieja, rod. birdiejev, daj. birdiejema, tož. birdieja, 
mest. pri birdiejih, or. z birdiejema; MNOŽINA: im. 
birdieji, rod. birdiejev, daj. birdiejem, tož. birdieje, 
mest. pri birdiejih, or. z birdieji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
bitcoin -a [bítkôjn] m  
|digitalna denarna valuta|: plačevanje z bitcoini; 
računalniški sistem za pridobivanje oziroma 
rudarjenje bitcoinov; kot prilastek, v imenovalniku 
Vrednost kriptovalute bitcoin je dosegla nov rekord; 
v pridevniški rabi Svoje prve bitcoine sem kupil na 
bitcoin bankomatu variantno bankomatu za bitcoine  

{O} EDNINA: im. bitcoin, rod. bitcoina, daj. bitcoinu, 
tož. bitcoin, mest. pri bitcoinu, or. z bitcoinom; 
DVOJINA: im. bitcoina, rod. bitcoinov, daj. bitcoinoma, 
tož. bitcoina, mest. pri bitcoinih, or. z bitcoinoma; 
MNOŽINA: im. bitcoini, rod. bitcoinov, daj. bitcoinom, 
tož. bitcoine, mest. pri bitcoinih, or. z bitcoini  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
bitka -e [bítka] ž  
|vojaški spopad|: pomorska bitka  
bitka pri Termopilah |zgodovinski dogodek|: V 
bitki pri Termopilah so se spopadli Špartanci in Per
zijci; bitka za Midway |zgodovinski dogodek|: 
Leta 1942 se je končala bitka za Midway, v kateri 
so Japonci doživeli svoj prvi poraz na morju; 
kosovska bitka |zgodovinski dogodek|: Analiziral je 
motive srbskih ljudskih pesmi o kosovski bitki  
{O} EDNINA: im. bitka, rod. bitke, daj. bitki, tož. bitko, 
mest. pri bitki, or. z bitko; DVOJINA: im. bitki, rod. bitk, 
daj. bitkama, tož. bitki, mest. pri bitkah, or. z bitkama; 
MNOŽINA: im. bitke, rod. bitk, daj. bitkam, tož. bitke, 
mest. pri bitkah, or. z bitkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja zgodovinskih 
dogodkov  
  
bivol -a [bívol] m  
|žival|: štiridelni želodec bivola; ranjena samica 
bivola; čreda bivolov; |kitajsko horoskopsko 
znamenje|: znamenje bivola v kitajskem horoskopu; 
|oseba, rojena v kitajskem horoskopskem znamenju 
bivola|: Ovca se najmanj ujema z bivolom  
{B} bivolov  
{O} EDNINA: im. bivol, rod. bivola, daj. bivolu, tož. 
bivola, mest. pri bivolu, or. z bivolom; DVOJINA: im. 
bivola, rod. bivolov, daj. bivoloma, tož. bivola, mest. 
pri bivolih, or. z bivoloma; MNOŽINA: im. bivoli, rod. 
bivolov, daj. bivolom, tož. bivole, mest. pri bivolih, or. 
z bivoli  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
bizeljsko-sremiški -a -o [bizéljsko-srémiški, ž. 
bizéljsko-srémiška, s. bizéljsko-srémiško] prid.  
|nanašajoč se na Bizeljsko in Sremič|: bizeljsko-
sremiški vinorodni okoliš; bizeljsko-sremiška 
vinsko-turistična cesta; prim. bizeljski, sremiški  
(< Bizeljsko, Sremič)  
{O} moški: EDNINA: im. bizeljsko-sremiški, rod. 
bizeljsko-sremiškega, daj. bizeljsko-sremiškemu, tož. 
bizeljsko-sremiški (živostno bizeljsko-sremiškega), 
mest. pri bizeljsko-sremiškem, or. z bizeljsko-
sremiškim; DVOJINA: im. bizeljsko-sremiška, rod. 
bizeljsko-sremiških, daj. bizeljsko-sremiškima, tož. 
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bizeljsko-sremiška, mest. pri bizeljsko-sremiških, or. 
z bizeljsko-sremiškima; MNOŽINA: im. bizeljsko-
sremiški, rod. bizeljsko-sremiških, daj. bizeljsko-
sremiškim, tož. bizeljsko-sremiške, mest. pri 
bizeljsko-sremiških, or. z bizeljsko-sremiškimi  
ženski: EDNINA: im. bizeljsko-sremiška, rod. 
bizeljsko-sremiške, daj. bizeljsko-sremiški, tož. 
bizeljsko-sremiško, mest. pri bizeljsko-sremiški, or. z 
bizeljsko-sremiško; DVOJINA: im. bizeljsko-sremiški, 
rod. bizeljsko-sremiških, daj. bizeljsko-sremiškima, 
tož. bizeljsko-sremiški, mest. pri bizeljsko-sremiških, 
or. z bizeljsko-sremiškima; MNOŽINA: im. bizeljsko-
sremiške, rod. bizeljsko-sremiških, daj. bizeljsko-
sremiškim, tož. bizeljsko-sremiške, mest. pri 
bizeljsko-sremiških, or. z bizeljsko-sremiškimi  
srednji: EDNINA: im. bizeljsko-sremiško, rod. 
bizeljsko-sremiškega, daj. bizeljsko-sremiškemu, tož. 
bizeljsko-sremiško, mest. pri bizeljsko-sremiškem, 
or. z bizeljsko-sremiškim; DVOJINA: im. bizeljsko-
sremiški, rod. bizeljsko-sremiških, daj. bizeljsko-
sremiškima, tož. bizeljsko-sremiški, mest. pri 
bizeljsko-sremiških, or. z bizeljsko-sremiškima; 
MNOŽINA: im. bizeljsko-sremiška, rod. bizeljsko-
sremiških, daj. bizeljsko-sremiškim, tož. bizeljsko-
sremiška, mest. pri bizeljsko-sremiških, or. z 
bizeljsko-sremiškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Bled -a [blét, rod. bléda] m; zemljepisno ime  
|kraj v Sloveniji|: avtobus z Bleda proti Pokljuki; 
Golf na Bledu ima bogato in dolgo zgodovino  
Kje? na Bledu  
Od kod? z Bleda  
Kam? na Bled  
{B} Blejec tudi Blejčan, Blejka tudi Blejčanka; 
Blejčev tudi Blejčanov, Blejkin tudi Blejčankin; 
blejski  
{O} EDNINA: im. Bled, rod. Bleda, daj. Bledu, tož. 
Bled, mest. pri Bledu, or. z Bledom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
Blejska Dobrava -e -e [blêjska dobráva] ž; 
zemljepisno ime  
|kraj v občini Jesenice|: V kulturnem programu je 
nastopil vokalni kvintet z Blejske Dobrave; 
Osnovno šolo sem obiskoval na Blejski Dobravi; 
prim. blejski  
(< Bled)  
Kje? na Blejski Dobravi  
Od kod? z Blejske Dobrave  
Kam? na Blejsko Dobravo  
{B} Blejskodobravčan in Dobravčan, 
Blejskodobravčanka in Dobravčanka; 
Blejskodobravčanov in Dobravčanov, 

Blejskodobravčankin in Dobravčankin; 
blejskodobravski in dobravski  
{O} EDNINA: im. Blejska Dobrava, rod. Blejske 
Dobrave, daj. Blejski Dobravi, tož. Blejsko Dobravo, 
mest. pri Blejski Dobravi, or. z Blejsko Dobravo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
blejski -a -o [blêjski, ž. blêjska, s. blêjsko] prid.  
blejski pletnarji; razvoj blejskega turizma; Simbol 
blejske kulinarike je blejska kremna rezina; prim. 
Blejski otok, Blejski vintgar, Blejska Dobrava, 
Blejsko jezero  
(< Bled)  
{O} moški: EDNINA: im. blejski, rod. blejskega, daj. 
blejskemu, tož. blejski (živostno blejskega), mest. pri 
blejskem, or. z blejskim; DVOJINA: im. blejska, rod. 
blejskih, daj. blejskima, tož. blejska, mest. pri 
blejskih, or. z blejskima; MNOŽINA: im. blejski, rod. 
blejskih, daj. blejskim, tož. blejske, mest. pri blejskih, 
or. z blejskimi  
ženski: EDNINA: im. blejska, rod. blejske, daj. blejski, 
tož. blejsko, mest. pri blejski, or. z blejsko; DVOJINA: 
im. blejski, rod. blejskih, daj. blejskima, tož. blejski, 
mest. pri blejskih, or. z blejskima; MNOŽINA: im. 
blejske, rod. blejskih, daj. blejskim, tož. blejske, mest. 
pri blejskih, or. z blejskimi  
srednji: EDNINA: im. blejsko, rod. blejskega, daj. 
blejskemu, tož. blejsko, mest. pri blejskem, or. z 
blejskim; DVOJINA: im. blejski, rod. blejskih, daj. 
blejskima, tož. blejski, mest. pri blejskih, or. z 
blejskima; MNOŽINA: im. blejska, rod. blejskih, daj. 
blejskim, tož. blejska, mest. pri blejskih, or. z 
blejskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Blejski otok -ega -oka [blêjski ôtok, rod. blêjskega 
otóka] s; zemljepisno ime  
|otok na Blejskem jezeru|: kulturna dediščina 
Blejskega otoka; Na Blejski otok se bomo odpeljali 
s pletnami; cerkev na Blejskem otoku; prim. blejski  
(< Bled)  
Kje? na Blejskem otoku  
Od kod? z Blejskega otoka  
Kam? na Blejski otok  
{O} EDNINA: im. Blejski otok, rod. Blejskega otoka, 
daj. Blejskemu otoku, tož. Blejski otok, mest. pri 
Blejskem otoku, or. z Blejskim otokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena otokov in polotokov  
  
Blejski vintgar -ega -ja [blêjski víndgar, rod. 
blêjskega víndgarja] m; zemljepisno ime  
|soteska na Gorenjskem|: galerije Blejskega 
vintgarja; Odpravili so se v Blejski vintgar; kot 
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prilastek, v imenovalniku ogled soteske Blejski vintgar; 
prim. blejski  
(< Bled)  
Kje? v Blejskem vintgarju  
Od kod? iz Blejskega vintgarja  
Kam? v Blejski vintgar  
{O} EDNINA: im. Blejski vintgar, rod. Blejskega 
vintgarja, daj. Blejskemu vintgarju, tož. Blejski 
vintgar, mest. pri Blejskem vintgarju, or. z Blejskim 
vintgarjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Blejsko jezero -ega -a [blêjsko jézero] s; zemljepisno 
ime  
|jezero na Gorenjskem|: tekmovanje v rolanju okoli 
Blejskega jezera; regata na Blejskem jezeru; 
legenda o zvonu želja v Blejskem jezeru; prim. 
blejski  
(< Bled)  
Kje? na Blejskem jezeru in v Blejskem jezeru  
Od kod? z Blejskega jezera in iz Blejskega jezera  
Kam? na Blejsko jezero in v Blejsko jezero  
{B} blejskojezerski  
{O} EDNINA: im. Blejsko jezero, rod. Blejskega 
jezera, daj. Blejskemu jezeru, tož. Blejsko jezero, 
mest. pri Blejskem jezeru, or. z Blejskim jezerom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
blues -a tudi blúz -a [blúz] m  
|glasbeni žanr|: obdobje bluesa; v pridevniški rabi 
izvrstni irski blues kitarist variantno bluesovski 
kitarist  
{O} EDNINA: im. blues tudi blúz, rod. bluesa tudi 
blúza, daj. bluesu tudi blúzu, tož. blues tudi blúz, mest. 
pri bluesu tudi pri blúzu, or. z bluesom tudi z blúzom; 
DVOJINA: im. bluesa tudi blúza, rod. bluesov tudi 
blúzov, daj. bluesoma tudi blúzoma, tož. bluesa tudi 
blúza, mest. pri bluesih tudi pri blúzih, or. z bluesoma 
tudi z blúzoma; MNOŽINA: im. bluesi tudi blúzi, rod. 
bluesov tudi blúzov, daj. bluesom tudi blúzom, tož. 
bluese tudi blúze, mest. pri bluesih tudi pri blúzih, or. 
z bluesi tudi z blúzi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
blúz m; obširneje glej pri blues  
  
BMW-jevski -a -o [bẹemvêjeski] prid.  
Notranjost vozila je klasično BMW-jevska; prim. 
beemvejevski  
(< BMW)  
{O} moški: EDNINA: im. BMW-jevski, rod. BMW-
jevskega, daj. BMW-jevskemu, tož. BMW-jevski 

(živostno BMW-jevskega), mest. pri BMW-jevskem, 
or. z BMW-jevskim; DVOJINA: im. BMW-jevska, rod. 
BMW-jevskih, daj. BMW-jevskima, tož. BMW-
jevska, mest. pri BMW-jevskih, or. z BMW-
jevskima; MNOŽINA: im. BMW-jevski, rod. BMW-
jevskih, daj. BMW-jevskim, tož. BMW-jevske, mest. 
pri BMW-jevskih, or. z BMW-jevskimi  
ženski: EDNINA: im. BMW-jevska, rod. BMW-
jevske, daj. BMW-jevski, tož. BMW-jevsko, mest. pri 
BMW-jevski, or. z BMW-jevsko; DVOJINA: im. 
BMW-jevski, rod. BMW-jevskih, daj. BMW-
jevskima, tož. BMW-jevski, mest. pri BMW-jevskih, 
or. z BMW-jevskima; MNOŽINA: im. BMW-jevske, 
rod. BMW-jevskih, daj. BMW-jevskim, tož. BMW-
jevske, mest. pri BMW-jevskih, or. z BMW-jevskimi  
srednji: EDNINA: im. BMW-jevsko, rod. BMW-
jevskega, daj. BMW-jevskemu, tož. BMW-jevsko, 
mest. pri BMW-jevskem, or. z BMW-jevskim; 
DVOJINA: im. BMW-jevski, rod. BMW-jevskih, daj. 
BMW-jevskima, tož. BMW-jevski, mest. pri BMW-
jevskih, or. z BMW-jevskima; MNOŽINA: im. BMW-
jevska, rod. BMW-jevskih, daj. BMW-jevskim, tož. 
BMW-jevska, mest. pri BMW-jevskih, or. z BMW-
jevskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
  
bôdibílder -ja tudi bodybuilder -ja [bôdibílder] m  
|kdor si načrtno krepi mišice|: prvenstvo 
bodibilderjev; Režim prehrane je pri bodibilderjih 
zelo strog  
{O} EDNINA: im. bôdibílder tudi bodybuilder, rod. 
bôdibílderja tudi bodybuilderja, daj. bôdibílderju tudi 
bodybuilderju, tož. bôdibílderja tudi bodybuilderja, 
mest. pri bôdibílderju tudi pri bodybuilderju, or. z 
bôdibílderjem tudi z bodybuilderjem; DVOJINA: im. 
bôdibílderja tudi bodybuilderja, rod. bôdibílderjev 
tudi bodybuilderjev, daj. bôdibílderjema tudi 
bodybuilderjema, tož. bôdibílderja tudi 
bodybuilderja, mest. pri bôdibílderjih tudi pri 
bodybuilderjih, or. z bôdibílderjema tudi z 
bodybuilderjema; MNOŽINA: im. bôdibílderji tudi 
bodybuilderji, rod. bôdibílderjev tudi bodybuilderjev, 
daj. bôdibílderjem tudi bodybuilderjem, tož. 
bôdibílderje tudi bodybuilderje, mest. pri 
bôdibílderjih tudi pri bodybuilderjih, or. z 
bôdibílderji tudi z bodybuilderji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; samostalnik moškega spola  
  
bôdibílderjev -a -o tudi bodybuilderjev -a -o 
[bôdibílderjev-] prid.  
bodibilderjev največji tekmovalni uspeh  
(< bodibilder)  
{O} moški: EDNINA: im. bôdibílderjev tudi 
bodybuilderjev, rod. bôdibílderjevega tudi 
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bodybuilderjevega, daj. bôdibílderjevemu tudi 
bodybuilderjevemu, tož. bôdibílderjev tudi 
bodybuilderjev (živostno bôdibílderjevega tudi 
bodybuilderjevega), mest. pri bôdibílderjevem tudi 
pri bodybuilderjevem, or. z bôdibílderjevim tudi z 
bodybuilderjevim; DVOJINA: im. bôdibílderjeva tudi 
bodybuilderjeva, rod. bôdibílderjevih tudi 
bodybuilderjevih, daj. bôdibílderjevima tudi 
bodybuilderjevima, tož. bôdibílderjeva tudi 
bodybuilderjeva, mest. pri bôdibílderjevih tudi pri 
bodybuilderjevih, or. z bôdibílderjevima tudi z 
bodybuilderjevima; MNOŽINA: im. bôdibílderjevi tudi 
bodybuilderjevi, rod. bôdibílderjevih tudi 
bodybuilderjevih, daj. bôdibílderjevim tudi 
bodybuilderjevim, tož. bôdibílderjeve tudi 
bodybuilderjeve, mest. pri bôdibílderjevih tudi pri 
bodybuilderjevih, or. z bôdibílderjevimi tudi z 
bodybuilderjevimi  
ženski: EDNINA: im. bôdibílderjeva tudi 
bodybuilderjeva, rod. bôdibílderjeve tudi 
bodybuilderjeve, daj. bôdibílderjevi tudi 
bodybuilderjevi, tož. bôdibílderjevo tudi 
bodybuilderjevo, mest. pri bôdibílderjevi tudi pri 
bodybuilderjevi, or. z bôdibílderjevo tudi z 
bodybuilderjevo; DVOJINA: im. bôdibílderjevi tudi 
bodybuilderjevi, rod. bôdibílderjevih tudi 
bodybuilderjevih, daj. bôdibílderjevima tudi 
bodybuilderjevima, tož. bôdibílderjevi tudi 
bodybuilderjevi, mest. pri bôdibílderjevih tudi pri 
bodybuilderjevih, or. z bôdibílderjevima tudi z 
bodybuilderjevima; MNOŽINA: im. bôdibílderjeve tudi 
bodybuilderjeve, rod. bôdibílderjevih tudi 
bodybuilderjevih, daj. bôdibílderjevim tudi 
bodybuilderjevim, tož. bôdibílderjeve tudi 
bodybuilderjeve, mest. pri bôdibílderjevih tudi pri 
bodybuilderjevih, or. z bôdibílderjevimi tudi z 
bodybuilderjevimi  
srednji: EDNINA: im. bôdibílderjevo tudi 
bodybuilderjevo, rod. bôdibílderjevega tudi 
bodybuilderjevega, daj. bôdibílderjevemu tudi 
bodybuilderjevemu, tož. bôdibílderjevo tudi 
bodybuilderjevo, mest. pri bôdibílderjevem tudi pri 
bodybuilderjevem, or. z bôdibílderjevim tudi z 
bodybuilderjevim; DVOJINA: im. bôdibílderjevi tudi 
bodybuilderjevi, rod. bôdibílderjevih tudi 
bodybuilderjevih, daj. bôdibílderjevima tudi 
bodybuilderjevima, tož. bôdibílderjevi tudi 
bodybuilderjevi, mest. pri bôdibílderjevih tudi pri 
bodybuilderjevih, or. z bôdibílderjevima tudi z 
bodybuilderjevima; MNOŽINA: im. bôdibílderjeva tudi 
bodybuilderjeva, rod. bôdibílderjevih tudi 
bodybuilderjevih, daj. bôdibílderjevim tudi 
bodybuilderjevim, tož. bôdibílderjeva tudi 
bodybuilderjeva, mest. pri bôdibílderjevih tudi pri 
bodybuilderjevih, or. z bôdibílderjevimi tudi z 
bodybuilderjevimi  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
bodybuilder m; obširneje glej pri bodibilder  
  
bodybuilderjev prid.; obširneje glej pri bodibilderjev  
  
Bohinj -a [bôhinj, rod. bohínja, or. z bohínjem] m; 
zemljepisno ime  
|območje Zgornje in Spodnje Bohinjske doline, 
Bohinjskega jezera in Nomenjske doline|: avtobusni 
prevoz iz Bohinja; Počitnice preživljajo v Bohinju  
Kje? v Bohinju  
Od kod? iz Bohinja  
Kam? v Bohinj  
{B} Bohinjec, Bohinjka; Bohinjčev, Bohinjkin; 
bohinjski  
{O} EDNINA: im. Bohinj, rod. Bohinja, daj. Bohinju, 
tož. Bohinj, mest. pri Bohinju, or. z Bohinjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
Bohinjka -e [bohínjka] ž; ime bitja, prebivalsko ime  
razstava prikazuje oblačenje Bohinjk v preteklosti  
(< Bohinj)  
{B} Bohinjkin  
{O} EDNINA: im. Bohinjka, rod. Bohinjke, daj. 
Bohinjki, tož. Bohinjko, mest. pri Bohinjki, or. z 
Bohinjko; DVOJINA: im. Bohinjki, rod. Bohinjk, daj. 
Bohinjkama, tož. Bohinjki, mest. pri Bohinjkah, or. z 
Bohinjkama; MNOŽINA: im. Bohinjke, rod. Bohinjk, 
daj. Bohinjkam, tož. Bohinjke, mest. pri Bohinjkah, or. 
z Bohinjkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
bohinjski -a -o [bohínjski, ž. bohínjska, s. 
bohínjsko] prid.  
bohinjski ribiški okoliš; bohinjski gorski reševalci  
bohinjski sir |sir|: hlebec bohinjskega sira; Od 
bohinjskih sirov je najboljši mohat; prim. Bohinjsko 
jezero, Bohinjska železnica  
(< Bohinj)  
{O} moški: EDNINA: im. bohinjski, rod. bohinjskega, 
daj. bohinjskemu, tož. bohinjski (živostno 
bohinjskega), mest. pri bohinjskem, or. z bohinjskim; 
DVOJINA: im. bohinjska, rod. bohinjskih, daj. 
bohinjskima, tož. bohinjska, mest. pri bohinjskih, or. z 
bohinjskima; MNOŽINA: im. bohinjski, rod. 
bohinjskih, daj. bohinjskim, tož. bohinjske, mest. pri 
bohinjskih, or. z bohinjskimi  
ženski: EDNINA: im. bohinjska, rod. bohinjske, daj. 
bohinjski, tož. bohinjsko, mest. pri bohinjski, or. z 
bohinjsko; DVOJINA: im. bohinjski, rod. bohinjskih, 
daj. bohinjskima, tož. bohinjski, mest. pri bohinjskih, 
or. z bohinjskima; MNOŽINA: im. bohinjske, rod. 
bohinjskih, daj. bohinjskim, tož. bohinjske, mest. pri 
bohinjskih, or. z bohinjskimi  
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srednji: EDNINA: im. bohinjsko, rod. bohinjskega, daj. 
bohinjskemu, tož. bohinjsko, mest. pri bohinjskem, or. 
z bohinjskim; DVOJINA: im. bohinjski, rod. 
bohinjskih, daj. bohinjskima, tož. bohinjski, mest. pri 
bohinjskih, or. z bohinjskima; MNOŽINA: im. 
bohinjska, rod. bohinjskih, daj. bohinjskim, tož. 
bohinjska, mest. pri bohinjskih, or. z bohinjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Bohinjsko jezero -ega -a [bohínjsko jézero] s; 
zemljepisno ime  
|jezero na Gorenjskem|: obala Bohinjskega jezera; 
pogled na Bohinjsko jezero; veslanje na 
Bohinjskem jezeru; prim. bohinjski  
(< Bohinj)  
Kje? na Bohinjskem jezeru in v Bohinjskem jezeru  
Od kod? z Bohinjskega jezera in iz Bohinjskega 
jezera  
Kam? na Bohinjsko jezero in v Bohinjsko jezero  
{B} bohinjskojezerski  
{O} EDNINA: im. Bohinjsko jezero, rod. Bohinjskega 
jezera, daj. Bohinjskemu jezeru, tož. Bohinjsko 
jezero, mest. pri Bohinjskem jezeru, or. z Bohinjskim 
jezerom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Bohinjsko-Tolminski greben -ega -a [bohínjsko-
tolmínski grebén] m; zemljepisno ime  
|greben na Gorenjskem|: prečenje Bohinjsko-
Tolminskega grebena; prim. bohinjski, tolminski  
(< Bohinj, Tolmin)  
Kje? na Bohinjsko-Tolminskem grebenu  
Od kod? z Bohinjsko-Tolminskega grebena  
Kam? na Bohinjsko-Tolminski greben  
{O} EDNINA: im. Bohinjsko-Tolminski greben, rod. 
Bohinjsko-Tolminskega grebena, daj. Bohinjsko-
Tolminskemu grebenu, tož. Bohinjsko-Tolminski 
greben, mest. pri Bohinjsko-Tolminskem grebenu, or. 
z Bohinjsko-Tolminskim grebenom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Boka -e [bóka] ž; zemljepisno ime  
|slap v dolini Soče|: Občudovali so mogočnost 
Boke; kot prilastek, v imenovalniku razgledna točka pod 
slapom Boka  
Kje? v Boki  
Od kod? iz Boke  
Kam? v Boko  
{B} Bokin  
{O} EDNINA: im. Boka, rod. Boke, daj. Boki, tož. 
Boko, mest. pri Boki, or. z Boko; DVOJINA: im. Boki, 
rod. Bok, daj. Bokama, tož. Boki, mest. pri Bokah, or. z 

Bokama; MNOŽINA: im. Boke, rod. Bok, daj. Bokam, 
tož. Boke, mest. pri Bokah, or. z Bokami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Borghese -ja tudi Borghese -a [borgéze, rod. 
borgézeja, or. z borgézejem] m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |pripadnik italijanske plemiške rodbine|: 
umetniška zbirka Scipioneja Borgheseja; kot prilastek, 
v imenovalniku Leta 1902 je italijanska vlada 
razlastila družino Borghese  
{B} Borghesejev tudi Borghesov  
{O} EDNINA: im. Borghese, rod. Borgheseja tudi 
Borghesa, daj. Borgheseju tudi Borghesu, tož. 
Borgheseja tudi Borghesa, mest. pri Borgheseju tudi 
pri Borghesu, or. z Borghesejem tudi z Borghesom; 
DVOJINA: im. Borgheseja tudi Borghesa, rod. 
Borghesejev tudi Borghesov, daj. Borghesejema tudi 
Borghesoma, tož. Borgheseja tudi Borghesa, mest. pri 
Borghesejih tudi pri Borghesih, or. z Borghesejema 
tudi z Borghesoma; MNOŽINA: im. Borgheseji tudi 
Borghesi, rod. Borghesejev tudi Borghesov, daj. 
Borghesejem tudi Borghesom, tož. Borgheseje tudi 
Borghese, mest. pri Borghesejih tudi pri Borghesih, 
or. z Borgheseji tudi z Borghesi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
borznoposredniški -a -o [bórznoposrédniški, ž. 
bórznoposrédniška, s. bórznoposrédniško] prid.  
|nanašajoč se na borzno posredovanje|: 
borznoposredniški zastopnik; borznoposredniška 
hiša  
{O} moški: EDNINA: im. borznoposredniški, rod. 
borznoposredniškega, daj. borznoposredniškemu, 
tož. borznoposredniški (živostno 
borznoposredniškega), mest. pri 
borznoposredniškem, or. z borznoposredniškim; 
DVOJINA: im. borznoposredniška, rod. 
borznoposredniških, daj. borznoposredniškima, tož. 
borznoposredniška, mest. pri borznoposredniških, or. 
z borznoposredniškima; MNOŽINA: im. 
borznoposredniški, rod. borznoposredniških, daj. 
borznoposredniškim, tož. borznoposredniške, mest. 
pri borznoposredniških, or. z borznoposredniškimi  
ženski: EDNINA: im. borznoposredniška, rod. 
borznoposredniške, daj. borznoposredniški, tož. 
borznoposredniško, mest. pri borznoposredniški, or. z 
borznoposredniško; DVOJINA: im. 
borznoposredniški, rod. borznoposredniških, daj. 
borznoposredniškima, tož. borznoposredniški, mest. 
pri borznoposredniških, or. z borznoposredniškima; 
MNOŽINA: im. borznoposredniške, rod. 
borznoposredniških, daj. borznoposredniškim, tož. 
borznoposredniške, mest. pri borznoposredniških, or. 
z borznoposredniškimi  



 
56 

srednji: EDNINA: im. borznoposredniško, rod. 
borznoposredniškega, daj. borznoposredniškemu, 
tož. borznoposredniško, mest. pri 
borznoposredniškem, or. z borznoposredniškim; 
DVOJINA: im. borznoposredniški, rod. 
borznoposredniških, daj. borznoposredniškima, tož. 
borznoposredniški, mest. pri borznoposredniških, or. 
z borznoposredniškima; MNOŽINA: im. 
borznoposredniška, rod. borznoposredniških, daj. 
borznoposredniškim, tož. borznoposredniška, mest. 
pri borznoposredniških, or. z borznoposredniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
borzno-posredniški -a -o [bórzno-posrédniški, ž. 
bórzno-posrédniška, s. bórzno-posrédniško] prid.; gl. 
borznoposredniški  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
bossa nova -- -e tudi bossa nova -e -e [bósa nôva in 
bôsa nôva] ž  
|brazilska glasba|: mehkoba bossa nove; Ameriški 
flavtist Herbie Mann je v šestdesetih letih ves svet 
navdušil za bossa novo; v pridevniški rabi predelava 
uspešnice v bossa nova stilu variantno v stilu bossa 
nove  
{O} EDNINA: im. bossa nova, rod. bossa nove tudi 
bosse nove, daj. bossa novi tudi bossi novi, tož. bossa 
novo tudi bosso novo, mest. pri bossa novi tudi pri 
bossi novi, or. z bosso novo tudi z bosso novo; 
DVOJINA: im. bossa novi tudi bossi novi, rod. bossa 
nov tudi boss nov, daj. bossa novama tudi bossama 
novama, tož. bossa novi tudi bossi novi, mest. pri 
bossa novah tudi pri bossah novah, or. z bossa 
novama tudi z bossama novama; MNOŽINA: im. bossa 
nove tudi bosse nove, rod. bossa nov tudi boss nov, 
daj. bossa novam tudi bossam novam, tož. bossa nove 
tudi bosse nove, mest. pri bossa novah tudi pri bossah 
novah, or. z bossa novami tudi z bossami novami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
bošnjaško-hrvaški -a -o [bošnjáško-hərváški, ž. 
bošnjáško-hərváška, s. bošnjáško-hərváško] prid.  
|bošnjaški in hrvaški|: Bosna in Hercegovina je bila 
z ustavo razdeljena na Republiko srbsko in 
bošnjaško-hrvaško federacijo; sopomenka hrvaško-
bošnjaški; prim. bošnjaški, hrvaški  
(< Bosna, Hrvaška)  
{O} moški: EDNINA: im. bošnjaško-hrvaški, rod. 
bošnjaško-hrvaškega, daj. bošnjaško-hrvaškemu, tož. 
bošnjaško-hrvaški (živostno bošnjaško-hrvaškega), 
mest. pri bošnjaško-hrvaškem, or. z bošnjaško-
hrvaškim; DVOJINA: im. bošnjaško-hrvaška, rod. 

bošnjaško-hrvaških, daj. bošnjaško-hrvaškima, tož. 
bošnjaško-hrvaška, mest. pri bošnjaško-hrvaških, or. 
z bošnjaško-hrvaškima; MNOŽINA: im. bošnjaško-
hrvaški, rod. bošnjaško-hrvaških, daj. bošnjaško-
hrvaškim, tož. bošnjaško-hrvaške, mest. pri 
bošnjaško-hrvaških, or. z bošnjaško-hrvaškimi  
ženski: EDNINA: im. bošnjaško-hrvaška, rod. 
bošnjaško-hrvaške, daj. bošnjaško-hrvaški, tož. 
bošnjaško-hrvaško, mest. pri bošnjaško-hrvaški, or. z 
bošnjaško-hrvaško; DVOJINA: im. bošnjaško-hrvaški, 
rod. bošnjaško-hrvaških, daj. bošnjaško-hrvaškima, 
tož. bošnjaško-hrvaški, mest. pri bošnjaško-hrvaških, 
or. z bošnjaško-hrvaškima; MNOŽINA: im. bošnjaško-
hrvaške, rod. bošnjaško-hrvaških, daj. bošnjaško-
hrvaškim, tož. bošnjaško-hrvaške, mest. pri 
bošnjaško-hrvaških, or. z bošnjaško-hrvaškimi  
srednji: EDNINA: im. bošnjaško-hrvaško, rod. 
bošnjaško-hrvaškega, daj. bošnjaško-hrvaškemu, tož. 
bošnjaško-hrvaško, mest. pri bošnjaško-hrvaškem, 
or. z bošnjaško-hrvaškim; DVOJINA: im. bošnjaško-
hrvaški, rod. bošnjaško-hrvaških, daj. bošnjaško-
hrvaškima, tož. bošnjaško-hrvaški, mest. pri 
bošnjaško-hrvaških, or. z bošnjaško-hrvaškima; 
MNOŽINA: im. bošnjaško-hrvaška, rod. bošnjaško-
hrvaških, daj. bošnjaško-hrvaškim, tož. bošnjaško-
hrvaška, mest. pri bošnjaško-hrvaških, or. z 
bošnjaško-hrvaškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
božolé m; obširneje glej pri beaujolais  
  
Bratislava -e [brátislava] ž; zemljepisno ime  
|glavno mesto Slovaške|: Predmestje Bratislave se 
nahaja na sotočju reke Donave in Morave; V 
Bratislavi je sedež Univerze Komenskega  
Kje? v Bratislavi  
Od kod? iz Bratislave  
Kam? v Bratislavo  
{B} Bratislavčan, Bratislavčanka; Bratislavčanov, 
Bratislavčankin; bratislavski  
{O} EDNINA: im. Bratislava, rod. Bratislave, daj. 
Bratislavi, tož. Bratislavo, mest. pri Bratislavi, or. z 
Bratislavo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
bratislavski -a -o [brátislaski, ž. brátislaska, s. 
brátislasko] prid.  
bratislavski dnevnik Pravda; bratislavski grad  
(< Bratislava)  
{O} moški: EDNINA: im. bratislavski, rod. 
bratislavskega, daj. bratislavskemu, tož. bratislavski 
(živostno bratislavskega), mest. pri bratislavskem, or. z 
bratislavskim; DVOJINA: im. bratislavska, rod. 
bratislavskih, daj. bratislavskima, tož. bratislavska, 
mest. pri bratislavskih, or. z bratislavskima; 
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MNOŽINA: im. bratislavski, rod. bratislavskih, daj. 
bratislavskim, tož. bratislavske, mest. pri 
bratislavskih, or. z bratislavskimi  
ženski: EDNINA: im. bratislavska, rod. bratislavske, 
daj. bratislavski, tož. bratislavsko, mest. pri 
bratislavski, or. z bratislavsko; DVOJINA: im. 
bratislavski, rod. bratislavskih, daj. bratislavskima, 
tož. bratislavski, mest. pri bratislavskih, or. z 
bratislavskima; MNOŽINA: im. bratislavske, rod. 
bratislavskih, daj. bratislavskim, tož. bratislavske, 
mest. pri bratislavskih, or. z bratislavskimi  
srednji: EDNINA: im. bratislavsko, rod. 
bratislavskega, daj. bratislavskemu, tož. bratislavsko, 
mest. pri bratislavskem, or. z bratislavskim; DVOJINA: 
im. bratislavski, rod. bratislavskih, daj. 
bratislavskima, tož. bratislavski, mest. pri 
bratislavskih, or. z bratislavskima; MNOŽINA: im. 
bratislavska, rod. bratislavskih, daj. bratislavskim, tož. 
bratislavska, mest. pri bratislavskih, or. z 
bratislavskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Brazilski tok -ega -a [brazílski tók] m; zemljepisno 
ime  
|morski tok v Atlantskem oceanu|: smer Brazilskega 
toka; prim. brazilski  
(< Brazilija)  
Kje? v Brazilskem toku  
Od kod? iz Brazilskega toka  
Kam? v Brazilski tok  
{O} EDNINA: im. Brazilski tok, rod. Brazilskega toka, 
daj. Brazilskemu toku, tož. Brazilski tok, mest. pri 
Brazilskem toku, or. z Brazilskim tokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
breakdance -cea tudi brêjkdêns -a [brêjgdêns] m  
|ples|: plesno tekmovanje v hip hopu in 
breakdanceu  
{O} EDNINA: im. breakdance tudi brêjkdêns, rod. 
breakdancea tudi brêjkdênsa, daj. breakdanceu tudi 
brêjkdênsu, tož. breakdance tudi brêjkdêns, mest. pri 
breakdanceu tudi pri brêjkdênsu, or. z breakdanceom 
tudi z brêjkdênsom; DVOJINA: im. breakdancea tudi 
brêjkdênsa, rod. breakdanceov tudi brêjkdênsov, daj. 
breakdanceoma tudi brêjkdênsoma, tož. breakdancea 
tudi brêjkdênsa, mest. pri breakdanceih tudi pri 
brêjkdênsih, or. z breakdanceoma tudi z 
brêjkdênsoma; MNOŽINA: im. breakdancei tudi 
brêjkdênsi, rod. breakdanceov tudi brêjkdênsov, daj. 
breakdanceom tudi brêjkdênsom, tož. breakdancee 
tudi brêjkdênse, mest. pri breakdanceih tudi pri 
brêjkdênsih, or. z breakdancei tudi z brêjkdênsi  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
brêjkdêns m; obširneje glej pri breakdance  
  
brežiško-krški -a -o [bréžiško-krški, ž. bréžiško-
krška, s. bréžiško-krško] prid.  
|nanašajoč se na Brežice in Krško|: Z brežiško-
krškega območja so Nemci izgnali 37 tisoč 
Slovencev; prim. brežiški, krški  
(< Brežice, Krško)  
{O} moški: EDNINA: im. brežiško-krški, rod. 
brežiško-krškega, daj. brežiško-krškemu, tož. 
brežiško-krški (živostno brežiško-krškega), mest. pri 
brežiško-krškem, or. z brežiško-krškim; DVOJINA: 
im. brežiško-krška, rod. brežiško-krških, daj. 
brežiško-krškima, tož. brežiško-krška, mest. pri 
brežiško-krških, or. z brežiško-krškima; MNOŽINA: 
im. brežiško-krški, rod. brežiško-krških, daj. brežiško-
krškim, tož. brežiško-krške, mest. pri brežiško-krških, 
or. z brežiško-krškimi  
ženski: EDNINA: im. brežiško-krška, rod. brežiško-
krške, daj. brežiško-krški, tož. brežiško-krško, mest. 
pri brežiško-krški, or. z brežiško-krško; DVOJINA: im. 
brežiško-krški, rod. brežiško-krških, daj. brežiško-
krškima, tož. brežiško-krški, mest. pri brežiško-
krških, or. z brežiško-krškima; MNOŽINA: im. 
brežiško-krške, rod. brežiško-krških, daj. brežiško-
krškim, tož. brežiško-krške, mest. pri brežiško-krških, 
or. z brežiško-krškimi  
srednji: EDNINA: im. brežiško-krško, rod. brežiško-
krškega, daj. brežiško-krškemu, tož. brežiško-krško, 
mest. pri brežiško-krškem, or. z brežiško-krškim; 
DVOJINA: im. brežiško-krški, rod. brežiško-krških, daj. 
brežiško-krškima, tož. brežiško-krški, mest. pri 
brežiško-krških, or. z brežiško-krškima; MNOŽINA: 
im. brežiško-krška, rod. brežiško-krških, daj. 
brežiško-krškim, tož. brežiško-krška, mest. pri 
brežiško-krških, or. z brežiško-krškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Brindisi -ja [bríndizi, rod. bríndizija, or. z 
bríndizijem] m; zemljepisno ime  
|mesto v Italiji|: Letališči v Bariju in Brindisiju sta 
zaprti; kot prilastek, v imenovalniku Plovba do 
italijanskega pristanišča Brindisi traja sedem ur  
Kje? v Brindisiju  
Od kod? iz Brindisija  
Kam? v Brindisi  
{B} Brindisijčan, Brindisijčanka; Brindisijčanov, 
Brindisijčankin; brindisijski  
{O} EDNINA: im. Brindisi, rod. Brindisija, daj. 
Brindisiju, tož. Brindisi, mest. pri Brindisiju, or. z 
Brindisijem  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; italijanščina; 
endonimi  
  
britansko-ameriški -a -o [británsko-amêriški, ž. 
británsko-amêriška, s. británsko-amêriško] prid.  
|britanski in ameriški|: britansko-ameriška 
korporacija; sopomenka ameriško-britanski; prim. 
ameriški, britanski  
(< Amerika2, Velika Britanija)  
{O} moški: EDNINA: im. britansko-ameriški, rod. 
britansko-ameriškega, daj. britansko-ameriškemu, 
tož. britansko-ameriški (živostno britansko-
ameriškega), mest. pri britansko-ameriškem, or. z 
britansko-ameriškim; DVOJINA: im. britansko-
ameriška, rod. britansko-ameriških, daj. britansko-
ameriškima, tož. britansko-ameriška, mest. pri 
britansko-ameriških, or. z britansko-ameriškima; 
MNOŽINA: im. britansko-ameriški, rod. britansko-
ameriških, daj. britansko-ameriškim, tož. britansko-
ameriške, mest. pri britansko-ameriških, or. z 
britansko-ameriškimi  
ženski: EDNINA: im. britansko-ameriška, rod. 
britansko-ameriške, daj. britansko-ameriški, tož. 
britansko-ameriško, mest. pri britansko-ameriški, or. 
z britansko-ameriško; DVOJINA: im. britansko-
ameriški, rod. britansko-ameriških, daj. britansko-
ameriškima, tož. britansko-ameriški, mest. pri 
britansko-ameriških, or. z britansko-ameriškima; 
MNOŽINA: im. britansko-ameriške, rod. britansko-
ameriških, daj. britansko-ameriškim, tož. britansko-
ameriške, mest. pri britansko-ameriških, or. z 
britansko-ameriškimi  
srednji: EDNINA: im. britansko-ameriško, rod. 
britansko-ameriškega, daj. britansko-ameriškemu, 
tož. britansko-ameriško, mest. pri britansko-
ameriškem, or. z britansko-ameriškim; DVOJINA: im. 
britansko-ameriški, rod. britansko-ameriških, daj. 
britansko-ameriškima, tož. britansko-ameriški, mest. 
pri britansko-ameriških, or. z britansko-ameriškima; 
MNOŽINA: im. britansko-ameriška, rod. britansko-
ameriških, daj. britansko-ameriškim, tož. britansko-
ameriška, mest. pri britansko-ameriških, or. z 
britansko-ameriškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
britansko-francoski -a -o [británsko-francóski, ž. 
británsko-francóska, s. británsko-francósko] prid.  
|britanski in francoski|: britansko-francoski film; 
britansko-francoski vrh; sopomenka francosko-
britanski; prim. britanski, francoski  
(< Francija, Velika Britanija)  
{O} moški: EDNINA: im. britansko-francoski, rod. 
britansko-francoskega, daj. britansko-francoskemu, 
tož. britansko-francoski (živostno britansko-
francoskega), mest. pri britansko-francoskem, or. z 
britansko-francoskim; DVOJINA: im. britansko-

francoska, rod. britansko-francoskih, daj. britansko-
francoskima, tož. britansko-francoska, mest. pri 
britansko-francoskih, or. z britansko-francoskima; 
MNOŽINA: im. britansko-francoski, rod. britansko-
francoskih, daj. britansko-francoskim, tož. britansko-
francoske, mest. pri britansko-francoskih, or. z 
britansko-francoskimi  
ženski: EDNINA: im. britansko-francoska, rod. 
britansko-francoske, daj. britansko-francoski, tož. 
britansko-francosko, mest. pri britansko-francoski, 
or. z britansko-francosko; DVOJINA: im. britansko-
francoski, rod. britansko-francoskih, daj. britansko-
francoskima, tož. britansko-francoski, mest. pri 
britansko-francoskih, or. z britansko-francoskima; 
MNOŽINA: im. britansko-francoske, rod. britansko-
francoskih, daj. britansko-francoskim, tož. britansko-
francoske, mest. pri britansko-francoskih, or. z 
britansko-francoskimi  
srednji: EDNINA: im. britansko-francosko, rod. 
britansko-francoskega, daj. britansko-francoskemu, 
tož. britansko-francosko, mest. pri britansko-
francoskem, or. z britansko-francoskim; DVOJINA: 
im. britansko-francoski, rod. britansko-francoskih, 
daj. britansko-francoskima, tož. britansko-francoski, 
mest. pri britansko-francoskih, or. z britansko-
francoskima; MNOŽINA: im. britansko-francoska, rod. 
britansko-francoskih, daj. britansko-francoskim, tož. 
britansko-francoska, mest. pri britansko-francoskih, 
or. z britansko-francoskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
britansko-nizozemski -a -o [británsko-nizozémski, 
ž. británsko-nizozémska, s. británsko-nizozémsko] 
prid.  
|britanski in nizozemski|: britansko-nizozemski 
naftno-plinski gigant Shell; britansko-nizozemski 
novinar; sopomenka nizozemsko-britanski; prim. 
britanski, nizozemski  
(< Nizozemska, Velika Britanija)  
{O} moški: EDNINA: im. britansko-nizozemski, rod. 
britansko-nizozemskega, daj. britansko-
nizozemskemu, tož. britansko-nizozemski (živostno 
britansko-nizozemskega), mest. pri britansko-
nizozemskem, or. z britansko-nizozemskim; 
DVOJINA: im. britansko-nizozemska, rod. britansko-
nizozemskih, daj. britansko-nizozemskima, tož. 
britansko-nizozemska, mest. pri britansko-
nizozemskih, or. z britansko-nizozemskima; 
MNOŽINA: im. britansko-nizozemski, rod. britansko-
nizozemskih, daj. britansko-nizozemskim, tož. 
britansko-nizozemske, mest. pri britansko-
nizozemskih, or. z britansko-nizozemskimi  
ženski: EDNINA: im. britansko-nizozemska, rod. 
britansko-nizozemske, daj. britansko-nizozemski, 
tož. britansko-nizozemsko, mest. pri britansko-
nizozemski, or. z britansko-nizozemsko; DVOJINA: 
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im. britansko-nizozemski, rod. britansko-
nizozemskih, daj. britansko-nizozemskima, tož. 
britansko-nizozemski, mest. pri britansko-
nizozemskih, or. z britansko-nizozemskima; 
MNOŽINA: im. britansko-nizozemske, rod. britansko-
nizozemskih, daj. britansko-nizozemskim, tož. 
britansko-nizozemske, mest. pri britansko-
nizozemskih, or. z britansko-nizozemskimi  
srednji: EDNINA: im. britansko-nizozemsko, rod. 
britansko-nizozemskega, daj. britansko-
nizozemskemu, tož. britansko-nizozemsko, mest. pri 
britansko-nizozemskem, or. z britansko-
nizozemskim; DVOJINA: im. britansko-nizozemski, 
rod. britansko-nizozemskih, daj. britansko-
nizozemskima, tož. britansko-nizozemski, mest. pri 
britansko-nizozemskih, or. z britansko-
nizozemskima; MNOŽINA: im. britansko-nizozemska, 
rod. britansko-nizozemskih, daj. britansko-
nizozemskim, tož. britansko-nizozemska, mest. pri 
britansko-nizozemskih, or. z britansko-
nizozemskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Broad Peak ~ -a [brót pík] m; zemljepisno ime  
|gora v Himalaji|: predvrh Broad Peaka; 
dokumentarni film o Broad Peaku; kot prilastek, v 
imenovalniku Povzpel se je na vrh himalajskega 
osemtisočaka Broad Peak  
Kje? na Broad Peaku  
Od kod? z Broad Peaka  
Kam? na Broad Peak  
{O} EDNINA: im. Broad Peak, rod. Broad Peaka, daj. 
Broad Peaku, tož. Broad Peak, mest. pri Broad Peaku, 
or. z Broad Peakom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Bršljinski potok -ega -oka [bəršlinski pôtok, rod. 
bəršlinskega potóka] m; zemljepisno ime  
|potok na Dolenjskem|: viadukt čez dolino 
Bršljinskega potoka  
Kje? na Bršljinskem potoku in v Bršljinskem 
potoku  
Od kod? z Bršljinskega potoka in iz Bršljinskega 
potoka  
Kam? na Bršljinski potok in v Bršljinski potok  
{B} bršljinski  
{O} EDNINA: im. Bršljinski potok, rod. Bršljinskega 
potoka, daj. Bršljinskemu potoku, tož. Bršljinski 
potok, mest. pri Bršljinskem potoku, or. z Bršljinskim 
potokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  

Bruselj -slja [brúsəl, rod. brúslja, or. z brúsljem] m; 
zemljepisno ime  
|glavno mesto Belgije|: V Bruslju imajo sedež 
flamska vlada in parlament ter Evropska komisija in 
Svet Evropske unije; svet ministrov v Bruslju; 
letalska povezava med Ljubljano in Brusljem; v 
prenesenem pomenu |vodstvo Evropske unije, ki ima 
sedež v Bruslju|: soglasje Bruslja; pogajanja med 
Londonom in Brusljem; Bolgarija in Romunija sta 
zaradi razširjene korupcije tudi pod posebnim 
nadzorom Bruslja; ◎ fr. Bruxelles, niz. Brussel  
Kje? v Bruslju  
Od kod? iz Bruslja  
Kam? v Bruselj  
{B} Bruseljčan, Bruseljčanka; Bruseljčanov, 
Bruseljčankin; bruseljski  
{O} EDNINA: im. Bruselj, rod. Bruslja, daj. Bruslju, 
tož. Bruselj, mest. pri Bruslju, or. z Brusljem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
Bruseljčan -a [brúsəlčan] m; ime bitja, prebivalsko ime  
Manneken Pis je podoba dečka, ki lula, in zelo znan 
simbol Bruseljčanov  
(< Bruselj)  
{B} Bruseljčanov  
{O} EDNINA: im. Bruseljčan, rod. Bruseljčana, daj. 
Bruseljčanu, tož. Bruseljčana, mest. pri Bruseljčanu, 
or. z Bruseljčanom; DVOJINA: im. Bruseljčana, rod. 
Bruseljčanov, daj. Bruseljčanoma, tož. Bruseljčana, 
mest. pri Bruseljčanih, or. z Bruseljčanoma; 
MNOŽINA: im. Bruseljčani, rod. Bruseljčanov, daj. 
Bruseljčanom, tož. Bruseljčane, mest. pri 
Bruseljčanih, or. z Bruseljčani  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Bruseljčanka -e [brúsəlčanka] ž; ime bitja, prebivalsko 
ime  
Belgijo je na Evrosongu zastopala 16-letna 
Bruseljčanka  
(< Bruselj)  
{B} Bruseljčankin  
{O} EDNINA: im. Bruseljčanka, rod. Bruseljčanke, daj. 
Bruseljčanki, tož. Bruseljčanko, mest. pri 
Bruseljčanki, or. z Bruseljčanko; DVOJINA: im. 
Bruseljčanki, rod. Bruseljčank, daj. Bruseljčankama, 
tož. Bruseljčanki, mest. pri Bruseljčankah, or. z 
Bruseljčankama; MNOŽINA: im. Bruseljčanke, rod. 
Bruseljčank, daj. Bruseljčankam, tož. Bruseljčanke, 
mest. pri Bruseljčankah, or. z Bruseljčankami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
bruseljski -a -o [brúsǝlski, ž. brúsǝlska, s. 
brúsǝlsko] prid.  
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Imena bruseljskega kipa Manneken Pis 
najpogosteje sploh ne prevajamo; sklic bruseljskega 
vrha EU  
bruseljski grifon |pes|: mešanec med labradorcem in 
bruseljskim grifonom; prim. Bruseljski sporazum  
(< Bruselj)  
{O} moški: EDNINA: im. bruseljski, rod. 
bruseljskega, daj. bruseljskemu, tož. bruseljski 
(živostno bruseljskega), mest. pri bruseljskem, or. z 
bruseljskim; DVOJINA: im. bruseljska, rod. 
bruseljskih, daj. bruseljskima, tož. bruseljska, mest. 
pri bruseljskih, or. z bruseljskima; MNOŽINA: im. 
bruseljski, rod. bruseljskih, daj. bruseljskim, tož. 
bruseljske, mest. pri bruseljskih, or. z bruseljskimi  
ženski: EDNINA: im. bruseljska, rod. bruseljske, daj. 
bruseljski, tož. bruseljsko, mest. pri bruseljski, or. z 
bruseljsko; DVOJINA: im. bruseljski, rod. bruseljskih, 
daj. bruseljskima, tož. bruseljski, mest. pri bruseljskih, 
or. z bruseljskima; MNOŽINA: im. bruseljske, rod. 
bruseljskih, daj. bruseljskim, tož. bruseljske, mest. pri 
bruseljskih, or. z bruseljskimi  
srednji: EDNINA: im. bruseljsko, rod. bruseljskega, 
daj. bruseljskemu, tož. bruseljsko, mest. pri 
bruseljskem, or. z bruseljskim; DVOJINA: im. 
bruseljski, rod. bruseljskih, daj. bruseljskima, tož. 
bruseljski, mest. pri bruseljskih, or. z bruseljskima; 
MNOŽINA: im. bruseljska, rod. bruseljskih, daj. 
bruseljskim, tož. bruseljska, mest. pri bruseljskih, or. z 
bruseljskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Bruseljski sporazum -ega -a [brúsǝlski sporazúm] 
m; stvarno ime  
|ime več mednarodnih sporazumov|: Z Bruseljskim 
sporazumom leta 1984 so dosegli enakost in 
vzajemne pravice za Špance v Gibraltarju in 
Gibraltarce v Španiji; Dogovor Srbije in Kosova o 
vrsti avtonomije za kosovske Srbe so neuradno 
imenovali Bruseljski sporazum; ◎ angl. The Brussels 
Agreement  
(< Bruselj)  
{O} EDNINA: im. Bruseljski sporazum, rod. 
Bruseljskega sporazuma, daj. Bruseljskemu 
sporazumu, tož. Bruseljski sporazum, mest. pri 
Bruseljskem sporazumu, or. z Bruseljskim 
sporazumom; DVOJINA: im. Bruseljska sporazuma, 
rod. Bruseljskih sporazumov, daj. Bruseljskima 
sporazumoma, tož. Bruseljska sporazuma, mest. pri 
Bruseljskih sporazumih, or. z Bruseljskimi 
sporazumoma; MNOŽINA: im. Bruseljski sporazumi, 
rod. Bruseljskih sporazumov, daj. Bruseljskim 
sporazumom, tož. Bruseljske sporazume, mest. pri 
Bruseljskih sporazumih, or. z Bruseljskimi 
sporazumi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  

  
budimpeški -a -o in budimpeštanski -a -o 
[búdimpẹški, ž. búdimpẹška, s. búdimpẹško in 
budimpeštánski, ž. budimpeštánska, s. 
budimpeštánsko] prid.  
podpis budimpeškega sporazuma o Ukrajini  
(< Budimpešta)  
{O} moški: EDNINA: im. budimpeški in 
budimpeštanski, rod. budimpeškega in 
budimpeštanskega, daj. budimpeškemu in 
budimpeštanskemu, tož. budimpeški (živostno 
budimpeškega in budimpeštanski (živostno 
budimpeštanskega), mest. pri budimpeškem in pri 
budimpeštanskem, or. z budimpeškim in z 
budimpeštanskim; DVOJINA: im. budimpeška in 
budimpeštanska, rod. budimpeških in 
budimpeštanskih, daj. budimpeškima in 
budimpeštanskima, tož. budimpeška in 
budimpeštanska, mest. pri budimpeških in pri 
budimpeštanskih, or. z budimpeškima in z 
budimpeštanskima; MNOŽINA: im. budimpeški in 
budimpeštanski, rod. budimpeških in 
budimpeštanskih, daj. budimpeškim in 
budimpeštanskim, tož. budimpeške in 
budimpeštanske, mest. pri budimpeških in pri 
budimpeštanskih, or. z budimpeškimi in z 
budimpeštanskimi  
ženski: EDNINA: im. budimpeška in budimpeštanska, 
rod. budimpeške in budimpeštanske, daj. budimpeški 
in budimpeštanski, tož. budimpeško in 
budimpeštansko, mest. pri budimpeški in pri 
budimpeštanski, or. z budimpeško in z 
budimpeštansko; DVOJINA: im. budimpeški in 
budimpeštanski, rod. budimpeških in 
budimpeštanskih, daj. budimpeškima in 
budimpeštanskima, tož. budimpeški in 
budimpeštanski, mest. pri budimpeških in pri 
budimpeštanskih, or. z budimpeškima in z 
budimpeštanskima; MNOŽINA: im. budimpeške in 
budimpeštanske, rod. budimpeških in 
budimpeštanskih, daj. budimpeškim in 
budimpeštanskim, tož. budimpeške in 
budimpeštanske, mest. pri budimpeških in pri 
budimpeštanskih, or. z budimpeškimi in z 
budimpeštanskimi  
srednji: EDNINA: im. budimpeško in 
budimpeštansko, rod. budimpeškega in 
budimpeštanskega, daj. budimpeškemu in 
budimpeštanskemu, tož. budimpeško in 
budimpeštansko, mest. pri budimpeškem in pri 
budimpeštanskem, or. z budimpeškim in z 
budimpeštanskim; DVOJINA: im. budimpeški in 
budimpeštanski, rod. budimpeških in 
budimpeštanskih, daj. budimpeškima in 
budimpeštanskima, tož. budimpeški in 
budimpeštanski, mest. pri budimpeških in pri 
budimpeštanskih, or. z budimpeškima in z 
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budimpeštanskima; MNOŽINA: im. budimpeška in 
budimpeštanska, rod. budimpeških in 
budimpeštanskih, daj. budimpeškim in 
budimpeštanskim, tož. budimpeška in 
budimpeštanska, mest. pri budimpeških in pri 
budimpeštanskih, or. z budimpeškimi in z 
budimpeštanskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Budimpešta -e [búdimpẹšta] ž; zemljepisno ime  
|glavno mesto Madžarske|: Med največjimi 
znamenitostmi Budimpešte je Széchenyjev verižni 
most čez Donavo; ◎ madž. Budapest  
Kje? v Budimpešti  
Od kod? iz Budimpešte  
Kam? v Budimpešto  
{B} Budimpeščan, Budimpeščanka; 
Budimpeščanov, Budimpeščankin; budimpeški  
{O} EDNINA: im. Budimpešta, rod. Budimpešte, daj. 
Budimpešti, tož. Budimpešto, mest. pri Budimpešti, 
or. z Budimpešto  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
budimpeštanski prid.; obširneje glej pri budimpeški  
  
búkareški -a -o prid.  
bukareški vrh zveze Nato; zmaga bukareškega 
Dinama  
(< Bukarešta)  
{O} moški: EDNINA: im. búkareški, rod. búkareškega, 
daj. búkareškemu, tož. búkareški (živostno 
búkareškega), mest. pri búkareškem, or. z 
búkareškim; DVOJINA: im. búkareška, rod. 
búkareških, daj. búkareškima, tož. búkareška, mest. 
pri búkareških, or. z búkareškima; MNOŽINA: im. 
búkareški, rod. búkareških, daj. búkareškim, tož. 
búkareške, mest. pri búkareških, or. z búkareškimi  
ženski: EDNINA: im. búkareška, rod. búkareške, daj. 
búkareški, tož. búkareško, mest. pri búkareški, or. z 
búkareško; DVOJINA: im. búkareški, rod. búkareških, 
daj. búkareškima, tož. búkareški, mest. pri búkareških, 
or. z búkareškima; MNOŽINA: im. búkareške, rod. 
búkareških, daj. búkareškim, tož. búkareške, mest. pri 
búkareških, or. z búkareškimi  
srednji: EDNINA: im. búkareško, rod. búkareškega, 
daj. búkareškemu, tož. búkareško, mest. pri 
búkareškem, or. z búkareškim; DVOJINA: im. 
búkareški, rod. búkareških, daj. búkareškima, tož. 
búkareški, mest. pri búkareških, or. z búkareškima; 
MNOŽINA: im. búkareška, rod. búkareških, daj. 
búkareškim, tož. búkareška, mest. pri búkareških, or. z 
búkareškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  

  
Bukaréšta -e ž; zemljepisno ime  
|glavno mesto Romunije|: prebivalstvo Bukarešte; ◎ 
romun. București  
Kje? v Bukarešti  
Od kod? iz Bukarešte  
Kam? v Bukarešto  
{B} Bukareščan, Bukareščanka; Bukareščanov, 
Bukareščankin; bukareški  
{O} EDNINA: im. Bukaréšta, rod. Bukaréšte, daj. 
Bukaréšti, tož. Bukaréšto, mest. pri Bukaréšti, or. z 
Bukaréšto  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
Bukov vrh -ega -a [búko vrh, rod. búkovega 
vrha] m; zemljepisno ime  
|hrib v Polhograjskem hribovju|: pohod na Bukov 
vrh; cerkev sv./svete Sobote na Bukovem vrhu; 
prim. Bukov Vrh  
Kje? na Bukovem vrhu  
Od kod? z Bukovega vrha  
Kam? na Bukov vrh  
{O} EDNINA: im. Bukov vrh, rod. Bukovega vrha, daj. 
Bukovemu vrhu, tož. Bukov vrh, mest. pri Bukovem 
vrhu, or. z Bukovim vrhom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Bukov Vrh -ega -a [búko vrh, rod. búkovega 
vrha] m; zemljepisno ime  
|kraj v občini Gorenja Vas – Poljane|: prebivalci 
Bukovega Vrha; Iz Bukovega Vrha se je preselil v 
Ameriko; kot prilastek, v imenovalniku V naselju Bukov 
Vrh v Poljanski dolini je več manjših kmetij; prim. 
Bukov vrh  
Kje? v Bukovem Vrhu  
Od kod? iz Bukovega Vrha  
Kam? v Bukov Vrh  
{B} Bukovčan, Bukovčanka; Bukovčanov, 
Bukovčankin; bukovski  
{O} EDNINA: im. Bukov Vrh, rod. Bukovega Vrha, 
daj. Bukovemu Vrhu, tož. Bukov Vrh, mest. pri 
Bukovem Vrhu, or. z Bukovim Vrhom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
Cadore -ja [kadóre, rod. kadóreja, or. s kadórejem] 
m; zemljepisno ime  
|regija v Italiji|: vas Borca v Cadoreju; kot prilastek, v 
imenovalniku V središču pokrajine Cadore je bil rojen 
veliki Tizian  
Kje? v Cadoreju  
Od kod? iz Cadoreja  
Kam? v Cadore  
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{B} Cadorejčan, Cadorejčanka; Cadorejčanov, 
Cadorejčankin; cadorejski  
{O} EDNINA: im. Cadore, rod. Cadoreja, daj. 
Cadoreju, tož. Cadore, mest. pri Cadoreju, or. s 
Cadorejem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; italijanščina; 
endonimi  
  
Cankarjev dom1 -ega -a [cánkarje dóm, rod. 
cánkarjevega dóma] m; zemljepisno ime  
|kulturno in kongresno središče v Ljubljani|: 
Poznavalci arhitekture pogosto najdejo podobnosti 
med Ravnikarjevim Cankarjevim domom in 
Aaltovim središčem Finlandia v Helsinkih; koncert 
v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma  
Kje? v Cankarjevem domu  
Od kod? iz Cankarjevega doma  
Kam? v Cankarjev dom  
{O} EDNINA: im. Cankarjev dom, rod. Cankarjevega 
doma, daj. Cankarjevemu domu, tož. Cankarjev dom, 
mest. pri Cankarjevem domu, or. s Cankarjevim 
domom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena objektov, stavb  
  
Cankarjev dom2 -ega -a [cánkarje dóm, rod. 
cánkarjevega dóma] m; stvarno ime  
|ustanova|: generalna direktorica Cankarjevega 
doma  
{O} EDNINA: im. Cankarjev dom, rod. Cankarjevega 
doma, daj. Cankarjevemu domu, tož. Cankarjev dom, 
mest. pri Cankarjevem domu, or. s Cankarjevim 
domom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
capriccio -a [kapríčo, rod. kapríča, or. s kapríčem in 
s kapríčom] m  
|glasbeno delo|: Na ljubljanskem koncertu bo 
nastopil s svojimi priredbami Paganinijevih 
capricciev  
{O} EDNINA: im. capriccio, rod. capriccia, daj. 
capricciu, tož. capriccio, mest. pri capricciu, or. s 
capricciem in s capricciom; DVOJINA: im. capriccia, 
rod. capricciev in capricciov, daj. capricciema in 
capriccioma, tož. capriccia, mest. pri capricciih, or. s 
capricciema in s capriccioma; MNOŽINA: im. 
capriccii, rod. capricciev in capricciov, daj. 
capricciem in capricciom, tož. capriccie, mest. pri 
capricciih, or. s capriccii  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  

Casanova -e in Casanova -a [kazanôva] m; ime bitja, 
osebno ime  
|priimek|; |italijanski pisatelj|: Konec tedna so v 
Benetkah odprli razstavo o življenju velikega 
osvajalca ženskih src Giacoma Casanove/Casanova; 
prim. kazanova  
{B} Casanovov  
{O} EDNINA: im. Casanova, rod. Casanove in 
Casanova, daj. Casanovi in Casanovu, tož. Casanovo 
in Casanova, mest. pri Casanovi in pri Casanovu, or. s 
Casanovo in s Casanovom; DVOJINA: im. Casanovi in 
Casanova, rod. Casanov in Casanovov, daj. 
Casanovama in Casanovoma, tož. Casanovi in 
Casanova, mest. pri Casanovah in pri Casanovih, or. s 
Casanovama in s Casanovoma; MNOŽINA: im. 
Casanove in Casanovi, rod. Casanov in Casanovov, 
daj. Casanovam in Casanovom, tož. Casanove in 
Casanove, mest. pri Casanovah in pri Casanovih, or. s 
Casanovami in s Casanovi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
Cavalleria rusticana -e -e [kavaleríja rustikána] ž; 
stvarno ime  
|ime opera|: Lani sem režiral Turandota, za 
prihodnje leto pripravljam Cavallerio rusticano; kot 
prilastek, v imenovalniku odlomek iz opere Cavalleria 
rusticana  
{O} EDNINA: im. Cavalleria rusticana, rod. Cavallerie 
rusticane, daj. Cavallerii rusticani, tož. Cavallerio 
rusticano, mest. pri Cavallerii rusticani, or. s 
Cavallerio rusticano  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena; italijanščina  
  
Cefalù -ja [čefalú, rod. čefalúja, or. s čefalújem] m; 
zemljepisno ime  
|mesto in občina v Italiji|: Peti dan smo iz Cefalùja, 
mesteca na severni obali Sicilije, zavili v notranjost; 
◎ citn. Cefalù  
Kje? v Cefalùju  
Od kod? iz Cefalùja  
Kam? v Cefalù  
{B} Cefalujčan, Cefalujčanka; Cefalujčanov, 
Cefalujčankin; cefalujski  
{O} EDNINA: im. Cefalù, rod. Cefalùja, daj. Cefalùju, 
tož. Cefalùja, mest. pri Cefalùju, or. s Cefalùjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: italijanščina; imena krajev; 
endonimi  
  
Celjan1 -a [celján in celjàn, rod. celjána] m; ime bitja, 
prebivalsko ime  
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Preselila sem se po poroki s Celjanom; v prenesenem 
pomenu |pripadnik športnega kluba iz Celja|: trener 
Celjanov  
(< Celje)  
{B} Celjanov  
{O} EDNINA: im. Celjan, rod. Celjana, daj. Celjanu, 
tož. Celjana, mest. pri Celjanu, or. s Celjanom; 
DVOJINA: im. Celjana, rod. Celjanov, daj. Celjanoma, 
tož. Celjana, mest. pri Celjanih, or. s Celjanoma; 
MNOŽINA: im. Celjani, rod. Celjanov, daj. Celjanom, 
tož. Celjane, mest. pri Celjanih, or. s Celjani  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Celjan2 -a [celján in celjàn, rod. celjána] m; stvarno 
ime  
|slovenski časopis|: kolumna v Celjanu; živostno 
branje Celjana; kot prilastek, v imenovalniku uredništvo 
tednika Celjan  
{B} Celjanov  
{O} EDNINA: im. Celjan, rod. Celjana, daj. Celjanu, 
tož. Celjana, mest. pri Celjanu, or. s Celjanom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
Celovška špica -e -e [celôška špíca] ž; zemljepisno 
ime  
|gora v Karavankah|: Hotela sva še na Celovško 
špico, a zaradi megle nisva šla; v prenesenem pomenu 
|stena Celovške špice|: Plezala sva Kaminsko smer 
v Celovški špici; ◎ nem. Klagenfurter Spitz; prim. 
celovški  
(< Celovec)  
Kje? na Celovški špici  
Od kod? s Celovške špice  
Kam? na Celovško špico  
{O} EDNINA: im. Celovška špica, rod. Celovške 
špice, daj. Celovški špici, tož. Celovško špico, mest. 
pri Celovški špici, or. s Celovško špico  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Cerkljanska Dobrava -e -e [cerkljánska dobráva] 
ž; zemljepisno ime  
|kraj v občini Cerklje na Gorenjskem|: čebelarski 
mojster s Cerkljanske Dobrave; Pohod smo začeli 
na Cerkljanski Dobravi; kot prilastek, v imenovalniku V 
naselju Cerkljanska Dobrava sta se zaradi močnega 
vetra na cesto podrli drevesi; prim. cerkljanski  
(< Cerklje)  
Kje? na Cerkljanski Dobravi  
Od kod? s Cerkljanske Dobrave  
Kam? na Cerkljansko Dobravo  
{B} Dobravec, Dobravka; Dobravčev, Dobravkin; 
dobravski  

{O} EDNINA: im. Cerkljanska Dobrava, rod. 
Cerkljanske Dobrave, daj. Cerkljanski Dobravi, tož. 
Cerkljansko Dobravo, mest. pri Cerkljanski Dobravi, 
or. s Cerkljansko Dobravo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
cerkljanski -a -o [cerkljánski, ž. cerkljánska, s. 
cerkljánsko] prid.  
|nanašajoč se na Cerkno|: cerkljanski lavfar; 
|nanašajoč se na Cerklje ob Krki|: obnova 
cerkljanskega letališča; prim. Cerkljanska 
Dobrava, Cerkljanski Vrh, Cerkljansko 
hribovje  
(< Cerklje ob Krki, Cerkno)  
{O} moški: EDNINA: im. cerkljanski, rod. 
cerkljanskega, daj. cerkljanskemu, tož. cerkljanski 
(živostno cerkljanskega), mest. pri cerkljanskem, or. s 
cerkljanskim; DVOJINA: im. cerkljanska, rod. 
cerkljanskih, daj. cerkljanskima, tož. cerkljanska, 
mest. pri cerkljanskih, or. s cerkljanskima; MNOŽINA: 
im. cerkljanski, rod. cerkljanskih, daj. cerkljanskim, 
tož. cerkljanske, mest. pri cerkljanskih, or. s 
cerkljanskimi  
ženski: EDNINA: im. cerkljanska, rod. cerkljanske, daj. 
cerkljanski, tož. cerkljansko, mest. pri cerkljanski, or. 
s cerkljansko; DVOJINA: im. cerkljanski, rod. 
cerkljanskih, daj. cerkljanskima, tož. cerkljanski, 
mest. pri cerkljanskih, or. s cerkljanskima; MNOŽINA: 
im. cerkljanske, rod. cerkljanskih, daj. cerkljanskim, 
tož. cerkljanske, mest. pri cerkljanskih, or. s 
cerkljanskimi  
srednji: EDNINA: im. cerkljansko, rod. cerkljanskega, 
daj. cerkljanskemu, tož. cerkljansko, mest. pri 
cerkljanskem, or. s cerkljanskim; DVOJINA: im. 
cerkljanski, rod. cerkljanskih, daj. cerkljanskima, tož. 
cerkljanski, mest. pri cerkljanskih, or. s 
cerkljanskima; MNOŽINA: im. cerkljanska, rod. 
cerkljanskih, daj. cerkljanskim, tož. cerkljanska, mest. 
pri cerkljanskih, or. s cerkljanskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Cerkljanski Vrh -ega -a [cerkljánski vrh] m; 
zemljepisno ime  
|kraj v občini Cerkno|: Krajani Cerkljanskega Vrha 
so vajeni mraza in snega; V projekt je bila 
vključena kmetija s/iz Cerkljanskega Vrha; vzpon 
na/v Cerkljanski Vrh; kot prilastek, v imenovalniku 
zaselek vasi Cerkljanski Vrh; prim. cerkljanski  
(< Cerkno)  
Kje? na Cerkljanskem Vrhu in v Cerkljanskem 
Vrhu  
Od kod? s Cerkljanskega Vrha in iz Cerkljanskega 
Vrha  
Kam? na Cerkljanski vrh in v Cerkljanski vrh  
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{B} Vrhovec, Vrhovka; Vrhovčev, Vrhovkin; 
vrhovski  
{O} EDNINA: im. Cerkljanski Vrh, rod. Cerkljanskega 
Vrha, daj. Cerkljanskemu Vrhu, tož. Cerkljanski Vrh, 
mest. pri Cerkljanskem Vrhu, or. s Cerkljanskim 
Vrhom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
Cerkljansko hribovje -ega -a [cerkljánsko 
hribóje] s; zemljepisno ime  
|sredogorje v zahodnem delu Slovenije|: Prihajam iz 
Cerkljanskega hribovja; Tek na Kojco v 
Cerkljanskem hribovju je eden najbolj strmih 
gorskih tekov; prim. cerkljanski  
(< Cerkljansko, Cerkljanska)  
Kje? v Cerkljanskem hribovju  
Od kod? iz Cerkljanskega hribovja  
Kam? v Cerkljansko hribovje  
{O} EDNINA: im. Cerkljansko hribovje, rod. 
Cerkljanskega hribovja, daj. Cerkljanskemu 
hribovju, tož. Cerkljansko hribovje, mest. pri 
Cerkljanskem hribovju, or. s Cerkljanskim 
hribovjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
cerkljansko-idrijski -a -o [cerkljánsko-ídrijski, ž. 
cerkljánsko-ídrijska, s. cerkljánsko-ídrijsko] prid.  
|nanašajoč se na Cerkno in Idrijo|: Cerkno leži v 
cerkljansko-idrijskem predalpskem svetu; sopomenka 
idrijsko-cerkljanski; prim. cerkljanski, idrijski  
(< Cerkno, Idrija)  
{O} moški: EDNINA: im. cerkljansko-idrijski, rod. 
cerkljansko-idrijskega, daj. cerkljansko-idrijskemu, 
tož. cerkljansko-idrijski (živostno cerkljansko-
idrijskega), mest. pri cerkljansko-idrijskem, or. s 
cerkljansko-idrijskim; DVOJINA: im. cerkljansko-
idrijska, rod. cerkljansko-idrijskih, daj. cerkljansko-
idrijskima, tož. cerkljansko-idrijska, mest. pri 
cerkljansko-idrijskih, or. s cerkljansko-idrijskima; 
MNOŽINA: im. cerkljansko-idrijski, rod. cerkljansko-
idrijskih, daj. cerkljansko-idrijskim, tož. cerkljansko-
idrijske, mest. pri cerkljansko-idrijskih, or. s 
cerkljansko-idrijskimi  
ženski: EDNINA: im. cerkljansko-idrijska, rod. 
cerkljansko-idrijske, daj. cerkljansko-idrijski, tož. 
cerkljansko-idrijsko, mest. pri cerkljansko-idrijski, 
or. s cerkljansko-idrijsko; DVOJINA: im. cerkljansko-
idrijski, rod. cerkljansko-idrijskih, daj. cerkljansko-
idrijskima, tož. cerkljansko-idrijski, mest. pri 
cerkljansko-idrijskih, or. s cerkljansko-idrijskima; 
MNOŽINA: im. cerkljansko-idrijske, rod. cerkljansko-
idrijskih, daj. cerkljansko-idrijskim, tož. cerkljansko-
idrijske, mest. pri cerkljansko-idrijskih, or. s 
cerkljansko-idrijskimi  

srednji: EDNINA: im. cerkljansko-idrijsko, rod. 
cerkljansko-idrijskega, daj. cerkljansko-idrijskemu, 
tož. cerkljansko-idrijsko, mest. pri cerkljansko-
idrijskem, or. s cerkljansko-idrijskim; DVOJINA: im. 
cerkljansko-idrijski, rod. cerkljansko-idrijskih, daj. 
cerkljansko-idrijskima, tož. cerkljansko-idrijski, 
mest. pri cerkljansko-idrijskih, or. s cerkljansko-
idrijskima; MNOŽINA: im. cerkljansko-idrijska, rod. 
cerkljansko-idrijskih, daj. cerkljansko-idrijskim, tož. 
cerkljansko-idrijska, mest. pri cerkljansko-idrijskih, 
or. s cerkljansko-idrijskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Cerklje ob Kŕki -kelj ∼ ∼ [crklje op krki, rod. 
crkelj op krki] ž mn.; zemljepisno ime  
|kraj v občini Brežice|: krajani Cerkelj ob Krki; 
letališče v Cerkljah ob Krki; skrajšano S kanuji smo 
se iz Cerkelj spustili do sotočja Krke in Save  
Kje? v Cerkljah ob Krki  
Od kod? iz Cerkelj ob Krki  
Kam? v Cerklje ob Krki  
{B} Cerkljan, Cerkljanka; Cerkljanov, Cerkljankin; 
cerkljanski  
{O} EDNINA: im. Cerklje ob Krki, rod. Cerkelj pri 
Krki, daj. Cerkljam ob Krki, tož. Cerklje ob Krki, 
mest. pri Cerkljah ob Krki, or. s Cerkljami ob Krki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
Cerknica -e [cérknica] ž; zemljepisno ime  
|mesto v Sloveniji|: Motoristu so pomoč nudili v 
zdravstvenem domu v Cerknici; Delal je v podjetju 
Brest iz Cerknice  
Kje? v Cerknici  
Od kod? iz Cerknice  
Kam? v Cerknico  
{B} Cerkničan, Cerkničanka; Cerkničanov, 
Cerkničankin; cerkniški  
{O} EDNINA: im. Cerknica, rod. Cerknice, daj. 
Cerknici, tož. Cerknico, mest. pri Cerknici, or. s 
Cerknico  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
cerkniški -a -o [cérkniški, ž. cérkniška, s. cérkniško] 
prid.  
cerkniški karneval; Požar so pogasili cerkniški 
gasilci; prim. Cerkniško jezero, Cerkniško polje  
(< Cerknica)  
{O} moški: EDNINA: im. cerkniški, rod. cerkniškega, 
daj. cerkniškemu, tož. cerkniški (živostno 
cerkniškega), mest. pri cerkniškem, or. s cerkniškim; 
DVOJINA: im. cerkniška, rod. cerkniških, daj. 
cerkniškima, tož. cerkniška, mest. pri cerkniških, or. s 
cerkniškima; MNOŽINA: im. cerkniški, rod. 
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cerkniških, daj. cerkniškim, tož. cerkniške, mest. pri 
cerkniških, or. s cerkniškimi  
ženski: EDNINA: im. cerkniška, rod. cerkniške, daj. 
cerkniški, tož. cerkniško, mest. pri cerkniški, or. s 
cerkniško; DVOJINA: im. cerkniški, rod. cerkniških, 
daj. cerkniškima, tož. cerkniški, mest. pri cerkniških, 
or. s cerkniškima; MNOŽINA: im. cerkniške, rod. 
cerkniških, daj. cerkniškim, tož. cerkniške, mest. pri 
cerkniških, or. s cerkniškimi  
srednji: EDNINA: im. cerkniško, rod. cerkniškega, daj. 
cerkniškemu, tož. cerkniško, mest. pri cerkniškem, or. 
s cerkniškim; DVOJINA: im. cerkniški, rod. cerkniških, 
daj. cerkniškima, tož. cerkniški, mest. pri cerkniških, 
or. s cerkniškima; MNOŽINA: im. cerkniška, rod. 
cerkniških, daj. cerkniškim, tož. cerkniška, mest. pri 
cerkniških, or. s cerkniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Cerkniško polje -ega -a [cérkniško pólje] s; 
zemljepisno ime  
|kraško polje na Notranjskem|: kraški pojavi 
Cerkniškega polja; pohod med Loškim in 
Cerkniškim poljem; prim. cerkniški  
(< Cerknica)  
Kje? na Cerkniškem polju  
Od kod? s Cerkniškega polja  
Kam? na Cerkniško polje  
{O} EDNINA: im. Cerkniško polje, rod. Cerkniškega 
polja, daj. Cerkniškemu polju, tož. Cerkniško polje, 
mest. pri Cerkniškem polju, or. s Cerkniškim poljem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
Cerkno -a in Cerkno -ega [cérkno] s; zemljepisno 
ime  
|kraj v Sloveniji|: Smučali smo v Cerknu/Cerknem; 
Dostopi na Porezen so iz Cerkna/Cerknega, 
Železnikov in Davče  
Kje? v Cerknu/Cerknem  
Od kod? iz Cerkna/Cerknega  
Kam? v Cerkno  
{B} Cerkljan, Cerkljanka; Cerkljanov, Cerkljankin; 
cerkljanski  
{O} EDNINA: im. Cerkno, rod. Cerkna in Cerknega, 
daj. Cerknu in Cerknemu, tož. Cerkno, mest. pri 
Cerknu in pri Cerknem, or. s Cerknim in s Cerknom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
Cerro Torre ~ -ja [sêro tóre] m; zemljepisno ime  
|gora v Patagoniji|: Plezala sva 36 ur in po novi 
smeri prišla na vrh Cerro Torreja; kot prilastek, v 
imenovalniku Na gori Cerro Torre so bile slovenske 
odprave že velikokrat zelo uspešne; v prenesenem 

pomenu |stena Cerro Torreja|: predavanje o 
prvenstveni smeri v Cerro Torreju  
Kje? na Cerro Torreju  
Od kod? s Cerro Torreja  
Kam? na Cerro Torre  
{O} EDNINA: im. Cerro Torre, rod. Cerro Torreja, daj. 
Cerro Torreju, tož. Cerro Torre, mest. pri Cerro 
Torreju, or. s Cerro Torrejem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
cesarsko-kraljevski -a -o [cesársko-kraljéski, ž. 
cesársko-kraljéska, s. cesársko-kraljésko] prid.  
|cesarski in kraljevski|: narodi stare cesarsko-
kraljevske monarhije; vojaška tehniška akademija 
cesarsko-kraljevske vojske; sopomenka cesarsko-
kraljevi; prim. c.-kr.  
{O} moški: EDNINA: im. cesarsko-kraljevski, rod. 
cesarsko-kraljevskega, daj. cesarsko-kraljevskemu, 
tož. cesarsko-kraljevski (živostno cesarsko-
kraljevskega), mest. pri cesarsko-kraljevskem, or. s 
cesarsko-kraljevskim; DVOJINA: im. cesarsko-
kraljevska, rod. cesarsko-kraljevskih, daj. cesarsko-
kraljevskima, tož. cesarsko-kraljevska, mest. pri 
cesarsko-kraljevskih, or. s cesarsko-kraljevskima; 
MNOŽINA: im. cesarsko-kraljevski, rod. cesarsko-
kraljevskih, daj. cesarsko-kraljevskim, tož. cesarsko-
kraljevske, mest. pri cesarsko-kraljevskih, or. s 
cesarsko-kraljevskimi  
ženski: EDNINA: im. cesarsko-kraljevska, rod. 
cesarsko-kraljevske, daj. cesarsko-kraljevski, tož. 
cesarsko-kraljevsko, mest. pri cesarsko-kraljevski, or. 
s cesarsko-kraljevsko; DVOJINA: im. cesarsko-
kraljevski, rod. cesarsko-kraljevskih, daj. cesarsko-
kraljevskima, tož. cesarsko-kraljevski, mest. pri 
cesarsko-kraljevskih, or. s cesarsko-kraljevskima; 
MNOŽINA: im. cesarsko-kraljevske, rod. cesarsko-
kraljevskih, daj. cesarsko-kraljevskim, tož. cesarsko-
kraljevske, mest. pri cesarsko-kraljevskih, or. s 
cesarsko-kraljevskimi  
srednji: EDNINA: im. cesarsko-kraljevsko, rod. 
cesarsko-kraljevskega, daj. cesarsko-kraljevskemu, 
tož. cesarsko-kraljevsko, mest. pri cesarsko-
kraljevskem, or. s cesarsko-kraljevskim; DVOJINA: 
im. cesarsko-kraljevski, rod. cesarsko-kraljevskih, 
daj. cesarsko-kraljevskima, tož. cesarsko-kraljevski, 
mest. pri cesarsko-kraljevskih, or. s cesarsko-
kraljevskima; MNOŽINA: im. cesarsko-kraljevska, rod. 
cesarsko-kraljevskih, daj. cesarsko-kraljevskim, tož. 
cesarsko-kraljevska, mest. pri cesarsko-kraljevskih, 
or. s cesarsko-kraljevskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Cesena -e [čezéna] ž; zemljepisno ime  
|mesto in občina v Italiji|: napovedana predstava 
gledališča iz Cesene; kot prilastek, v imenovalniku 
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Papež Frančišek bo obiskal mesti Cesena in 
Bologna  
Kje? v Ceseni  
Od kod? iz Cesene  
Kam? v Ceseno  
{B} Cesenčan, Cesenčanka; Cesenčanov, 
Cesenčanik; cesenski  
{O} EDNINA: im. Cesena, rod. Cesene, daj. Ceseni, tož. 
Ceseno, mest. pri Ceseni, or. s Ceseno  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; italijanščina; 
endonimi  
  
cestnoželezniški -a -o [céstnoželézniški, ž. 
céstnoželézniška, s. céstnoželézniško] prid.  
|nanašajoč se na prehod železnice čez cesto|: 
cestnoželezniški prehod; prim. cestno-železniški  
{O} moški: EDNINA: im. cestnoželezniški, rod. 
cestnoželezniškega, daj. cestnoželezniškemu, tož. 
cestnoželezniški (živostno cestnoželezniškega), mest. 
pri cestnoželezniškem, or. s cestnoželezniškim; 
DVOJINA: im. cestnoželezniška, rod. 
cestnoželezniških, daj. cestnoželezniškima, tož. 
cestnoželezniška, mest. pri cestnoželezniških, or. s 
cestnoželezniškima; MNOŽINA: im. cestnoželezniški, 
rod. cestnoželezniških, daj. cestnoželezniškim, tož. 
cestnoželezniške, mest. pri cestnoželezniških, or. s 
cestnoželezniškimi  
ženski: EDNINA: im. cestnoželezniška, rod. 
cestnoželezniške, daj. cestnoželezniški, tož. 
cestnoželezniško, mest. pri cestnoželezniški, or. s 
cestnoželezniško; DVOJINA: im. cestnoželezniški, rod. 
cestnoželezniških, daj. cestnoželezniškima, tož. 
cestnoželezniški, mest. pri cestnoželezniških, or. s 
cestnoželezniškima; MNOŽINA: im. cestnoželezniške, 
rod. cestnoželezniških, daj. cestnoželezniškim, tož. 
cestnoželezniške, mest. pri cestnoželezniških, or. s 
cestnoželezniškimi  
srednji: EDNINA: im. cestnoželezniško, rod. 
cestnoželezniškega, daj. cestnoželezniškemu, tož. 
cestnoželezniško, mest. pri cestnoželezniškem, or. s 
cestnoželezniškim; DVOJINA: im. cestnoželezniški, 
rod. cestnoželezniških, daj. cestnoželezniškima, tož. 
cestnoželezniški, mest. pri cestnoželezniških, or. s 
cestnoželezniškima; MNOŽINA: im. cestnoželezniška, 
rod. cestnoželezniških, daj. cestnoželezniškim, tož. 
cestnoželezniška, mest. pri cestnoželezniških, or. s 
cestnoželezniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
cestno-železniški -a -o [céstno-želézniški, ž. céstno-
želézniška, s. céstno-želézniško] prid.  
|cestni in železniški|: cestno-železniško križišče; 
cestno-železniško omrežje; sopomenka železniško-
cestni; prim. cestnoželezniški  

{O} moški: EDNINA: im. cestno-železniški, rod. 
cestno-železniškega, daj. cestno-železniškemu, tož. 
cestno-železniški (živostno cestno-železniškega), 
mest. pri cestno-železniškem, or. s cestno-
železniškim; DVOJINA: im. cestno-železniška, rod. 
cestno-železniških, daj. cestno-železniškima, tož. 
cestno-železniška, mest. pri cestno-železniških, or. s 
cestno-železniškima; MNOŽINA: im. cestno-
železniški, rod. cestno-železniških, daj. cestno-
železniškim, tož. cestno-železniške, mest. pri cestno-
železniških, or. s cestno-železniškimi  
ženski: EDNINA: im. cestno-železniška, rod. cestno-
železniške, daj. cestno-železniški, tož. cestno-
železniško, mest. pri cestno-železniški, or. s cestno-
železniško; DVOJINA: im. cestno-železniški, rod. 
cestno-železniških, daj. cestno-železniškima, tož. 
cestno-železniški, mest. pri cestno-železniških, or. s 
cestno-železniškima; MNOŽINA: im. cestno-
železniške, rod. cestno-železniških, daj. cestno-
železniškim, tož. cestno-železniške, mest. pri cestno-
železniških, or. s cestno-železniškimi  
srednji: EDNINA: im. cestno-železniško, rod. cestno-
železniškega, daj. cestno-železniškemu, tož. cestno-
železniško, mest. pri cestno-železniškem, or. s 
cestno-železniškim; DVOJINA: im. cestno-železniški, 
rod. cestno-železniških, daj. cestno-železniškima, tož. 
cestno-železniški, mest. pri cestno-železniških, or. s 
cestno-železniškima; MNOŽINA: im. cestno-
železniška, rod. cestno-železniških, daj. cestno-
železniškim, tož. cestno-železniška, mest. pri cestno-
železniških, or. s cestno-železniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
chardonnay -ja tudi šardoné -ja [šardoné, rod. 
šardonêja] m  
|sorta vinske trte, grozdje|: pozna trgatev 
chardonnayja; kot prilastek, v imenovalniku Trta sorte 
chardonnay prihaja iz Francije; |vino|: suhi jagodni 
izbor chardonnayja letnik 2000; kot prilastek, v 
imenovalniku Ob glavni jedi ponudite vrhunsko vino 
chardonnay  
{O} EDNINA: im. chardonnay tudi šardoné, rod. 
chardonnayja tudi šardonêja, daj. chardonnayju tudi 
šardonêju, tož. chardonnay tudi šardoné, mest. pri 
chardonnayju tudi pri šardonêju, or. s chardonnayjem 
tudi s šardonêjem; DVOJINA: im. chardonnayja tudi 
šardonêja, rod. chardonnayjev tudi šardonêjev, daj. 
chardonnayjema tudi šardonêjema, tož. chardonnayja 
tudi šardonêja, mest. pri chardonnayjih tudi pri 
šardonêjih, or. s chardonnayjema tudi s šardonêjema; 
MNOŽINA: im. chardonnayji tudi šardonêji, rod. 
chardonnayjev tudi šardonêjev, daj. chardonnayjem 
tudi šardonêjem, tož. chardonnayje tudi šardonêje, 
mest. pri chardonnayjih tudi pri šardonêjih, or. s 
chardonnayji tudi s šardonêji  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Chianti -ja [kjánti, rod. kjántija, or. s kjántijem] m; 
zemljepisno ime  
|gričevnata regija v Italiji|: počitniške hiške na 
gričih Chiantija; kot prilastek, v imenovalniku Meje 
hribovite regije Chianti je težko določiti  
Kje? v Chiantiju  
Od kod? iz Chiantija  
Kam? v Chianti  
{O} EDNINA: im. Chianti, rod. Chiantija, daj. 
Chiantiju, tož. Chianti, mest. pri Chiantiju, or. s 
Chiantijem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij; 
imena pokrajin; italijanščina  
  
chiaroscuro -a [kjaroskúro] m  
|umetniška tehnika|: Rembrandt je bil mojster 
chiaroscura tako pri risbah in jedkanicah kot slikah  
{O} EDNINA: im. chiaroscuro, rod. chiaroscura, daj. 
chiaroscuru, tož. chiaroscuro, mest. pri chiaroscuru, 
or. s chiaroscurom; DVOJINA: im. chiaroscura, rod. 
chiaroscurov, daj. chiaroscuroma, tož. chiaroscura, 
mest. pri chiaroscurih, or. s chiaroscuroma; 
MNOŽINA: im. chiaroscuri, rod. chiaroscurov, daj. 
chiaroscurom, tož. chiaroscure, mest. pri 
chiaroscurih, or. s chiaroscuri  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
cincarsko-srbski -a -o [cíncarsko-srpski, ž. 
cíncarsko-srpska, s. cíncarsko-srpsko] prid.  
|cincarski in srbski|: cincarsko-srbska družina; 
sopomenka srbsko-cincarski; |cincarski in srbski s 
cincarskim izhodiščem|: cincarsko-srbski slovar; 
prim. cincarski, srbski  
(< Cincar, Srbija)  
{O} moški: EDNINA: im. cincarsko-srbski, rod. 
cincarsko-srbskega, daj. cincarsko-srbskemu, tož. 
cincarsko-srbski (živostno cincarsko-srbskega), mest. 
pri cincarsko-srbskem, or. s cincarsko-srbskim; 
DVOJINA: im. cincarsko-srbska, rod. cincarsko-
srbskih, daj. cincarsko-srbskima, tož. cincarsko-
srbska, mest. pri cincarsko-srbskih, or. s cincarsko-
srbskima; MNOŽINA: im. cincarsko-srbski, rod. 
cincarsko-srbskih, daj. cincarsko-srbskim, tož. 
cincarsko-srbske, mest. pri cincarsko-srbskih, or. s 
cincarsko-srbskimi  
ženski: EDNINA: im. cincarsko-srbska, rod. 
cincarsko-srbske, daj. cincarsko-srbski, tož. 
cincarsko-srbsko, mest. pri cincarsko-srbski, or. s 
cincarsko-srbsko; DVOJINA: im. cincarsko-srbski, rod. 
cincarsko-srbskih, daj. cincarsko-srbskima, tož. 

cincarsko-srbski, mest. pri cincarsko-srbskih, or. s 
cincarsko-srbskima; MNOŽINA: im. cincarsko-srbske, 
rod. cincarsko-srbskih, daj. cincarsko-srbskim, tož. 
cincarsko-srbske, mest. pri cincarsko-srbskih, or. s 
cincarsko-srbskimi  
srednji: EDNINA: im. cincarsko-srbsko, rod. 
cincarsko-srbskega, daj. cincarsko-srbskemu, tož. 
cincarsko-srbsko, mest. pri cincarsko-srbskem, or. s 
cincarsko-srbskim; DVOJINA: im. cincarsko-srbski, 
rod. cincarsko-srbskih, daj. cincarsko-srbskima, tož. 
cincarsko-srbski, mest. pri cincarsko-srbskih, or. s 
cincarsko-srbskima; MNOŽINA: im. cincarsko-srbska, 
rod. cincarsko-srbskih, daj. cincarsko-srbskim, tož. 
cincarsko-srbska, mest. pri cincarsko-srbskih, or. s 
cincarsko-srbskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
ciprskogrški -a -o [cípərskogrški, ž. 
cípərskogrška, s. cípərskogrško] prid.  
|nanašajoč se na ciprske Grke|: Pogovori med 
voditeljema ciprskogrške in ciprskoturške skupnosti 
potekajo uspešno; ciprskogrški nacionalisti; prim. 
ciprski, ciprsko-grški, grški  
(< Ciper, Grčija)  
{O} moški: EDNINA: im. ciprskogrški, rod. 
ciprskogrškega, daj. ciprskogrškemu, tož. 
ciprskogrški (živostno ciprskogrškega), mest. pri 
ciprskogrškem, or. s ciprskogrškim; DVOJINA: im. 
ciprskogrška, rod. ciprskogrških, daj. ciprskogrškima, 
tož. ciprskogrška, mest. pri ciprskogrških, or. s 
ciprskogrškima; MNOŽINA: im. ciprskogrški, rod. 
ciprskogrških, daj. ciprskogrškim, tož. ciprskogrške, 
mest. pri ciprskogrških, or. s ciprskogrškimi  
ženski: EDNINA: im. ciprskogrška, rod. ciprskogrške, 
daj. ciprskogrški, tož. ciprskogrško, mest. pri 
ciprskogrški, or. s ciprskogrško; DVOJINA: im. 
ciprskogrški, rod. ciprskogrških, daj. ciprskogrškima, 
tož. ciprskogrški, mest. pri ciprskogrških, or. s 
ciprskogrškima; MNOŽINA: im. ciprskogrške, rod. 
ciprskogrških, daj. ciprskogrškim, tož. ciprskogrške, 
mest. pri ciprskogrških, or. s ciprskogrškimi  
srednji: EDNINA: im. ciprskogrško, rod. 
ciprskogrškega, daj. ciprskogrškemu, tož. 
ciprskogrško, mest. pri ciprskogrškem, or. s 
ciprskogrškim; DVOJINA: im. ciprskogrški, rod. 
ciprskogrških, daj. ciprskogrškima, tož. ciprskogrški, 
mest. pri ciprskogrških, or. s ciprskogrškima; 
MNOŽINA: im. ciprskogrška, rod. ciprskogrških, daj. 
ciprskogrškim, tož. ciprskogrška, mest. pri 
ciprskogrških, or. s ciprskogrškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
ciprsko-grški -a -o [cípərsko-grški, ž. cípərsko-
grška, s. cípərsko-grško] prid.  
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|ciprski in grški|: ciprsko-grški nogometni obračun; 
sopomenka grško-ciprski; prim. ciprski, ciprskogrški, 
grški  
(< Ciper, Grčija)  
{O} moški: EDNINA: im. ciprsko-grški, rod. ciprsko-
grškega, daj. ciprsko-grškemu, tož. ciprsko-grški 
(živostno ciprsko-grškega), mest. pri ciprsko-grškem, 
or. s ciprsko-grškim; DVOJINA: im. ciprsko-grška, rod. 
ciprsko-grških, daj. ciprsko-grškima, tož. ciprsko-
grška, mest. pri ciprsko-grških, or. s ciprsko-grškima; 
MNOŽINA: im. ciprsko-grški, rod. ciprsko-grških, daj. 
ciprsko-grškim, tož. ciprsko-grške, mest. pri ciprsko-
grških, or. s ciprsko-grškimi  
ženski: EDNINA: im. ciprsko-grška, rod. ciprsko-
grške, daj. ciprsko-grški, tož. ciprsko-grško, mest. pri 
ciprsko-grški, or. s ciprsko-grško; DVOJINA: im. 
ciprsko-grški, rod. ciprsko-grških, daj. ciprsko-
grškima, tož. ciprsko-grški, mest. pri ciprsko-grških, 
or. s ciprsko-grškima; MNOŽINA: im. ciprsko-grške, 
rod. ciprsko-grških, daj. ciprsko-grškim, tož. ciprsko-
grške, mest. pri ciprsko-grških, or. s ciprsko-grškimi  
srednji: EDNINA: im. ciprsko-grško, rod. ciprsko-
grškega, daj. ciprsko-grškemu, tož. ciprsko-grško, 
mest. pri ciprsko-grškem, or. s ciprsko-grškim; 
DVOJINA: im. ciprsko-grški, rod. ciprsko-grških, daj. 
ciprsko-grškima, tož. ciprsko-grški, mest. pri ciprsko-
grških, or. s ciprsko-grškima; MNOŽINA: im. ciprsko-
grška, rod. ciprsko-grških, daj. ciprsko-grškim, tož. 
ciprsko-grška, mest. pri ciprsko-grških, or. s ciprsko-
grškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
ciprskoturški -a -o [cípərskotúrški, ž. 
cípərskotúrška, s. cípərskotúrško] prid.  
|nanašajoč se na ciprske Turke|: pripadnik 
ciprskoturških policijskih enot; ciprskoturška 
republika; prim. ciprski, ciprsko-turški, turški  
(< Ciper, Turčija)  
{O} moški: EDNINA: im. ciprskoturški, rod. 
ciprskoturškega, daj. ciprskoturškemu, tož. 
ciprskoturški (živostno ciprskoturškega), mest. pri 
ciprskoturškem, or. s ciprskoturškim; DVOJINA: im. 
ciprskoturška, rod. ciprskoturških, daj. 
ciprskoturškima, tož. ciprskoturška, mest. pri 
ciprskoturških, or. s ciprskoturškima; MNOŽINA: im. 
ciprskoturški, rod. ciprskoturških, daj. 
ciprskoturškim, tož. ciprskoturške, mest. pri 
ciprskoturških, or. s ciprskoturškimi  
ženski: EDNINA: im. ciprskoturška, rod. 
ciprskoturške, daj. ciprskoturški, tož. ciprskoturško, 
mest. pri ciprskoturški, or. s ciprskoturško; DVOJINA: 
im. ciprskoturški, rod. ciprskoturških, daj. 
ciprskoturškima, tož. ciprskoturški, mest. pri 
ciprskoturških, or. s ciprskoturškima; MNOŽINA: im. 
ciprskoturške, rod. ciprskoturških, daj. 

ciprskoturškim, tož. ciprskoturške, mest. pri 
ciprskoturških, or. s ciprskoturškimi  
srednji: EDNINA: im. ciprskoturško, rod. 
ciprskoturškega, daj. ciprskoturškemu, tož. 
ciprskoturško, mest. pri ciprskoturškem, or. s 
ciprskoturškim; DVOJINA: im. ciprskoturški, rod. 
ciprskoturških, daj. ciprskoturškima, tož. 
ciprskoturški, mest. pri ciprskoturških, or. s 
ciprskoturškima; MNOŽINA: im. ciprskoturška, rod. 
ciprskoturških, daj. ciprskoturškim, tož. 
ciprskoturška, mest. pri ciprskoturških, or. s 
ciprskoturškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
ciprsko-turški -a -o [cípərsko-túrški, ž. cípərsko-
túrška, s. cípərsko-túrško] prid.  
|ciprski in turški|: Ciprsko-turški spor je zasenčil 
zasedanje zunanjih ministrov EU; sopomenka turško-
ciprski; prim. ciprski, ciprskoturški, turški  
(< Ciper, Turčija)  
{O} moški: EDNINA: im. ciprsko-turški, rod. ciprsko-
turškega, daj. ciprsko-turškemu, tož. ciprsko-turški 
(živostno ciprsko-turškega), mest. pri ciprsko-
turškem, or. s ciprsko-turškim; DVOJINA: im. ciprsko-
turška, rod. ciprsko-turških, daj. ciprsko-turškima, tož. 
ciprsko-turška, mest. pri ciprsko-turških, or. s 
ciprsko-turškima; MNOŽINA: im. ciprsko-turški, rod. 
ciprsko-turških, daj. ciprsko-turškim, tož. ciprsko-
turške, mest. pri ciprsko-turških, or. s ciprsko-
turškimi  
ženski: EDNINA: im. ciprsko-turška, rod. ciprsko-
turške, daj. ciprsko-turški, tož. ciprsko-turško, mest. 
pri ciprsko-turški, or. s ciprsko-turško; DVOJINA: im. 
ciprsko-turški, rod. ciprsko-turških, daj. ciprsko-
turškima, tož. ciprsko-turški, mest. pri ciprsko-
turških, or. s ciprsko-turškima; MNOŽINA: im. 
ciprsko-turške, rod. ciprsko-turških, daj. ciprsko-
turškim, tož. ciprsko-turške, mest. pri ciprsko-turških, 
or. s ciprsko-turškimi  
srednji: EDNINA: im. ciprsko-turško, rod. ciprsko-
turškega, daj. ciprsko-turškemu, tož. ciprsko-turško, 
mest. pri ciprsko-turškem, or. s ciprsko-turškim; 
DVOJINA: im. ciprsko-turški, rod. ciprsko-turških, daj. 
ciprsko-turškima, tož. ciprsko-turški, mest. pri 
ciprsko-turških, or. s ciprsko-turškima; MNOŽINA: im. 
ciprsko-turška, rod. ciprsko-turških, daj. ciprsko-
turškim, tož. ciprsko-turška, mest. pri ciprsko-turških, 
or. s ciprsko-turškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
cirilsko-metodijski -a -o [cirílsko-metódijski, ž. 
cirílsko-metódijska, s. cirílsko-metódijsko] prid.  
|nanašajoč se na Cirila in Metoda|: cirilsko-
metodijska tradicija; sopomenka cirilmetodijski  
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{O} moški: EDNINA: im. cirilsko-metodijski, rod. 
cirilsko-metodijskega, daj. cirilsko-metodijskemu, 
tož. cirilsko-metodijski (živostno cirilsko-
metodijskega), mest. pri cirilsko-metodijskem, or. s 
cirilsko-metodijskim; DVOJINA: im. cirilsko-
metodijska, rod. cirilsko-metodijskih, daj. cirilsko-
metodijskima, tož. cirilsko-metodijska, mest. pri 
cirilsko-metodijskih, or. s cirilsko-metodijskima; 
MNOŽINA: im. cirilsko-metodijski, rod. cirilsko-
metodijskih, daj. cirilsko-metodijskim, tož. cirilsko-
metodijske, mest. pri cirilsko-metodijskih, or. s 
cirilsko-metodijskimi  
ženski: EDNINA: im. cirilsko-metodijska, rod. 
cirilsko-metodijske, daj. cirilsko-metodijski, tož. 
cirilsko-metodijsko, mest. pri cirilsko-metodijski, or. 
s cirilsko-metodijsko; DVOJINA: im. cirilsko-
metodijski, rod. cirilsko-metodijskih, daj. cirilsko-
metodijskima, tož. cirilsko-metodijski, mest. pri 
cirilsko-metodijskih, or. s cirilsko-metodijskima; 
MNOŽINA: im. cirilsko-metodijske, rod. cirilsko-
metodijskih, daj. cirilsko-metodijskim, tož. cirilsko-
metodijske, mest. pri cirilsko-metodijskih, or. s 
cirilsko-metodijskimi  
srednji: EDNINA: im. cirilsko-metodijsko, rod. 
cirilsko-metodijskega, daj. cirilsko-metodijskemu, 
tož. cirilsko-metodijsko, mest. pri cirilsko-
metodijskem, or. s cirilsko-metodijskim; DVOJINA: 
im. cirilsko-metodijski, rod. cirilsko-metodijskih, daj. 
cirilsko-metodijskima, tož. cirilsko-metodijski, mest. 
pri cirilsko-metodijskih, or. s cirilsko-metodijskima; 
MNOŽINA: im. cirilsko-metodijska, rod. cirilsko-
metodijskih, daj. cirilsko-metodijskim, tož. cirilsko-
metodijska, mest. pri cirilsko-metodijskih, or. s 
cirilsko-metodijskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
civilno-vojaški -a -o [civílno-vojáški, ž. civílno-
vojáška, s. civílno-vojáško] prid.  
|civilni in vojaški|: civilno-vojaško sodelovanje; 
civilno-vojaški odnosi; sopomenka vojaško-civilni  
{O} moški: EDNINA: im. civilno-vojaški, rod. civilno-
vojaškega, daj. civilno-vojaškemu, tož. civilno-
vojaški (živostno civilno-vojaškega), mest. pri civilno-
vojaškem, or. s civilno-vojaškim; DVOJINA: im. 
civilno-vojaška, rod. civilno-vojaških, daj. civilno-
vojaškima, tož. civilno-vojaška, mest. pri civilno-
vojaških, or. s civilno-vojaškima; MNOŽINA: im. 
civilno-vojaški, rod. civilno-vojaških, daj. civilno-
vojaškim, tož. civilno-vojaške, mest. pri civilno-
vojaških, or. s civilno-vojaškimi  
ženski: EDNINA: im. civilno-vojaška, rod. civilno-
vojaške, daj. civilno-vojaški, tož. civilno-vojaško, 
mest. pri civilno-vojaški, or. s civilno-vojaško; 
DVOJINA: im. civilno-vojaški, rod. civilno-vojaških, 
daj. civilno-vojaškima, tož. civilno-vojaški, mest. pri 
civilno-vojaških, or. s civilno-vojaškima; MNOŽINA: 

im. civilno-vojaške, rod. civilno-vojaških, daj. 
civilno-vojaškim, tož. civilno-vojaške, mest. pri 
civilno-vojaških, or. s civilno-vojaškimi  
srednji: EDNINA: im. civilno-vojaško, rod. civilno-
vojaškega, daj. civilno-vojaškemu, tož. civilno-
vojaško, mest. pri civilno-vojaškem, or. s civilno-
vojaškim; DVOJINA: im. civilno-vojaški, rod. civilno-
vojaških, daj. civilno-vojaškima, tož. civilno-vojaški, 
mest. pri civilno-vojaških, or. s civilno-vojaškima; 
MNOŽINA: im. civilno-vojaška, rod. civilno-vojaških, 
daj. civilno-vojaškim, tož. civilno-vojaška, mest. pri 
civilno-vojaških, or. s civilno-vojaškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Clementi -ja [kleménti, rod. kleméntija, or. s 
kleméntijem] m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |italijanski skladatelj|: Oče nadarjenega 
Muzia Clementija je bil srebrar  
{B} Clementijev  
{O} EDNINA: im. Clementi, rod. Clementija, daj. 
Clementiju, tož. Clementija, mest. pri Clementiju, or. 
s Clementijem; DVOJINA: im. Clementija, rod. 
Clementijev, daj. Clementijema, tož. Clementija, 
mest. pri Clementijih, or. s Clementijema; MNOŽINA: 
im. Clementiji, rod. Clementijev, daj. Clementijem, 
tož. Clementije, mest. pri Clementijih, or. s 
Clementiji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
Codelli -ja [kodéli, rod. kodélija, or. s kodélijem] m; 
ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |kranjski izumitelj, veleposestnik, plemič 
in politik|: Zaradi Antona Codellija veljamo 
Slovenci za začetnike avtomobilizma; |pripadnik 
italijanske plemiške rodbine|: kot prilastek, v 
imenovalniku Člani družine Codelli so v vzpenjanju 
po plemiški lestvici hitro napredovali  
{B} Codellijev  
{O} EDNINA: im. Codelli, rod. Codellija, daj. 
Codelliju, tož. Codellija, mest. pri Codelliju, or. s 
Codellijem; DVOJINA: im. Codellija, rod. Codellijev, 
daj. Codellijema, tož. Codellija, mest. pri Codellijih, 
or. s Codellijema; MNOŽINA: im. Codelliji, rod. 
Codellijev, daj. Codellijem, tož. Codellije, mest. pri 
Codellijih, or. s Codelliji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
Comirnaty -ja [komirnáti, rod. komirnátija, or. s 
komirnátijem] m; stvarno ime  
|ime cepiva|: cepljenje s Comirnatyjem; kot prilastek, 
v imenovalniku odmerek cepiva Comirnaty  
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{B} Comirnatyjev  
{O} EDNINA: im. Comirnaty, rod. Comirnatyja, daj. 
Comirnatyju, tož. Comirnaty, mest. pri Comirnatyju, 
or. s Comirnatyjem; DVOJINA: im. Comirnatyja, rod. 
Comirnatyjev, daj. Comirnatyjema, tož. Comirnatyja, 
mest. pri Comirnatyjih, or. s Comirnatyjema; 
MNOŽINA: im. Comirnatyji, rod. Comirnatyjev, daj. 
Comirnatyjem, tož. Comirnatyje, mest. pri 
Comirnatyjih, or. s Comirnatyji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena; pravopisne 
zanimivosti  
  
commedia dell'arte -e ~ [komédija delárte] ž  
|italijanska veseloigra|: V renesančni commedii 
dell'arte so prvič nastopile tudi ženske  
{O} EDNINA: im. commedia dell'arte, rod. commedie 
dell'arte, daj. commedii dell'arte, tož. commedio 
dell'arte, mest. pri commedii dell'arte, or. s commedio 
dell'arte; DVOJINA: im. commedii dell'arte, rod. 
commedij dell'arte, daj. commediama dell'arte, tož. 
commedii dell'arte, mest. pri commediah dell'arte, or. 
s commediama dell'arte; MNOŽINA: im. commedie 
dell'arte, rod. commedij dell'arte, daj. commediam 
dell'arte, tož. commedie dell'arte, mest. pri 
commediah dell'arte, or. s commediami dell'arte  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Conti -ja [kónti, rod. kóntija, or. s kóntijem] m; ime 
bitja, osebno ime  
|priimek|; |italijanski televizijski voditelj|: Festival 
je rezultat sodelovanja s televizijskim voditeljem 
Carlom Contijem  
{B} Contijev  
{O} EDNINA: im. Conti, rod. Contija, daj. Contiju, tož. 
Contija, mest. pri Contiju, or. s Contijem; DVOJINA: 
im. Contija, rod. Contijev, daj. Contijema, tož. Contija, 
mest. pri Contijih, or. s Contijema; MNOŽINA: im. 
Contiji, rod. Contijev, daj. Contijem, tož. Contije, 
mest. pri Contijih, or. s Contiji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
covid-19 covida-19 [kôvid-devétnajst in kóvid-
devétnajst tudi kôvid-devetnájst in kóvid-devetnájst] 
m  
|bolezen|: epidemija covida-19; ukrepanje proti 
covidu-19; Za covidom-19 zboli precej manj otrok 
kot odraslih  
(< COVID-19)  
{O} EDNINA: im. covid-19, rod. covida-19, daj. 
covidu-19, tož. covid-19, mest. pri covidu-19, or. s 
covidom-19  

STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izkratične besede; 
pravopisne zanimivosti  
  
COVID-19 COVID-19 [kôvid-devétnajst in kóvid-
devétnajst tudi kôvid-devetnájst in kóvid-devetnájst] 
m; kratica  
|koronavirusna bolezen 2019|: Prvi primer COVID-
19 je bil zaznan sredi novembra leta 2019 na 
Kitajskem; podatki o epidemiji COVID-19 v 
Sloveniji; ◎ angl. Coronavirus Disease 2019; prim. 
covid-19  
{O} EDNINA: im. COVID-19, rod. COVID-19, daj. 
COVID-19, tož. COVID-19, mest. pri COVID-19, or. 
s COVID-19  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: kratice; pravopisne 
zanimivosti  
  
Cremona -e [kremóna] ž; zemljepisno ime  
|mesto in občina v severni Italiji|: violine mojstra iz 
Cremone  
Kje? v Cremoni  
Od kod? iz Cremone  
Kam? v Cremono  
{B} Cremončan, Cremončanka; Cremončanov, 
Cremončankin; cremonski  
{O} EDNINA: im. Cremona, rod. Cremone, daj. 
Cremoni, tož. Cremono, mest. pri Cremoni, or. s 
Cremono  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; italijanščina; 
endonimi  
  
crescendo1 -a [krešéndo] m  
|čedalje glasnejše izvajanje tonov|: Počasni ritem 
skladbe zlagoma naraste do crescenda  
{O} EDNINA: im. crescendo, rod. crescenda, daj. 
crescendu, tož. crescendo, mest. pri crescendu, or. s 
crescendom; DVOJINA: im. crescenda, rod. 
crescendov, daj. crescendoma, tož. crescenda, mest. 
pri crescendih, or. s crescendoma; MNOŽINA: im. 
crescendi, rod. crescendov, daj. crescendom, tož. 
crescende, mest. pri crescendih, or. s crescendi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
crescendo2 [krešéndo] prisl.  
|čedalje močneje|: Solist je uvodni del skladbe 
zaigral crescendo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
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Croce -ja [króče, rod. króčeja, or. s króčejem] m; ime 
bitja, osebno ime  
|priimek|; |italijanski filozof|: filozofski nazor 
Benedetta Croceja  
{B} Crocejev  
{O} EDNINA: im. Croce, rod. Croceja, daj. Croceju, 
tož. Croceja, mest. pri Croceju, or. s Crocejem; 
DVOJINA: im. Croceja, rod. Crocejev, daj. Crocejema, 
tož. Croceja, mest. pri Crocejih, or. s Crocejema; 
MNOŽINA: im. Croceji, rod. Crocejev, daj. Crocejem, 
tož. Croceje, mest. pri Crocejeih, or. s Croceji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
curriculum vitae -a ~ [kuríkulum víte] m  
|življenjepis|: S curriculumom vitae poskrbimo za 
prvi vtis, ki si ga delodajalec ustvari o nas; V 
njegovem alpinističnem curriculumu vitae so vsi 
najvišji vrhovi Evrope  
{O} EDNINA: im. curriculum vitae, rod. curriculuma 
vitae, daj. curriculumu vitae, tož. curriculum vitae, 
mest. pri curriculumu vitae, or. s curriculumom vitae; 
DVOJINA: im. curriculuma vitae, rod. curriculumov 
vitae, daj. curriculumoma vitae, tož. curriculuma 
vitae, mest. pri curriculumih vitae, or. s 
curriculumoma vitae; MNOŽINA: im. curriculumi 
vitae, rod. curriculumov vitae, daj. curriculumom 
vitae, tož. curriculume vitae, mest. pri curriculumih 
vitae, or. s curriculumi vitae  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
časopisno-založniški -a -o [časopísno-založníški, ž. 
časopísno-založníška, s. časopísno-založníško] prid.  
|časopisni in založniški|: časopisno-založniška hiša; 
časopisno-založniško podjetje  
{O} moški: EDNINA: im. časopisno-založniški, rod. 
časopisno-založniškega, daj. časopisno-
založniškemu, tož. časopisno-založniški (živostno 
časopisno-založniškega), mest. pri časopisno-
založniškem, or. s časopisno-založniškim; DVOJINA: 
im. časopisno-založniška, rod. časopisno-založniških, 
daj. časopisno-založniškima, tož. časopisno-
založniška, mest. pri časopisno-založniških, or. s 
časopisno-založniškima; MNOŽINA: im. časopisno-
založniški, rod. časopisno-založniških, daj. 
časopisno-založniškim, tož. časopisno-založniške, 
mest. pri časopisno-založniških, or. s časopisno-
založniškimi  
ženski: EDNINA: im. časopisno-založniška, rod. 
časopisno-založniške, daj. časopisno-založniški, tož. 
časopisno-založniško, mest. pri časopisno-
založniški, or. s časopisno-založniško; DVOJINA: im. 
časopisno-založniški, rod. časopisno-založniških, daj. 

časopisno-založniškima, tož. časopisno-založniški, 
mest. pri časopisno-založniških, or. s časopisno-
založniškima; MNOŽINA: im. časopisno-založniške, 
rod. časopisno-založniških, daj. časopisno-
založniškim, tož. časopisno-založniške, mest. pri 
časopisno-založniških, or. s časopisno-založniškimi  
srednji: EDNINA: im. časopisno-založniško, rod. 
časopisno-založniškega, daj. časopisno-
založniškemu, tož. časopisno-založniško, mest. pri 
časopisno-založniškem, or. s časopisno-založniškim; 
DVOJINA: im. časopisno-založniški, rod. časopisno-
založniških, daj. časopisno-založniškima, tož. 
časopisno-založniški, mest. pri časopisno-
založniških, or. s časopisno-založniškima; MNOŽINA: 
im. časopisno-založniška, rod. časopisno-založniških, 
daj. časopisno-založniškim, tož. časopisno-
založniška, mest. pri časopisno-založniških, or. s 
časopisno-založniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
časovno-prostorski -a -o [časôno-prostórski, ž. 
časôno-prostórska, s. časôno-prostórsko] prid.  
|časovni in prostorski|: časovno-prostorske 
razsežnosti literarnega dela; sopomenka prostorsko-
časovni  
{O} moški: EDNINA: im. časovno-prostorski, rod. 
časovno-prostorskega, daj. časovno-prostorskemu, 
tož. časovno-prostorski (živostno časovno-
prostorskega), mest. pri časovno-prostorskem, or. s 
časovno-prostorskim; DVOJINA: im. časovno-
prostorska, rod. časovno-prostorskih, daj. časovno-
prostorskima, tož. časovno-prostorska, mest. pri 
časovno-prostorskih, or. s časovno-prostorskima; 
MNOŽINA: im. časovno-prostorski, rod. časovno-
prostorskih, daj. časovno-prostorskim, tož. časovno-
prostorske, mest. pri časovno-prostorskih, or. s 
časovno-prostorskimi  
ženski: EDNINA: im. časovno-prostorska, rod. 
časovno-prostorske, daj. časovno-prostorski, tož. 
časovno-prostorsko, mest. pri časovno-prostorski, or. 
s časovno-prostorsko; DVOJINA: im. časovno-
prostorski, rod. časovno-prostorskih, daj. časovno-
prostorskima, tož. časovno-prostorski, mest. pri 
časovno-prostorskih, or. s časovno-prostorskima; 
MNOŽINA: im. časovno-prostorske, rod. časovno-
prostorskih, daj. časovno-prostorskim, tož. časovno-
prostorske, mest. pri časovno-prostorskih, or. s 
časovno-prostorskimi  
srednji: EDNINA: im. časovno-prostorsko, rod. 
časovno-prostorskega, daj. časovno-prostorskemu, 
tož. časovno-prostorsko, mest. pri časovno-
prostorskem, or. s časovno-prostorskim; DVOJINA: 
im. časovno-prostorski, rod. časovno-prostorskih, daj. 
časovno-prostorskima, tož. časovno-prostorski, mest. 
pri časovno-prostorskih, or. s časovno-prostorskima; 
MNOŽINA: im. časovno-prostorska, rod. časovno-
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prostorskih, daj. časovno-prostorskim, tož. časovno-
prostorska, mest. pri časovno-prostorskih, or. s 
časovno-prostorskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
čečensko-inguški -a -o [čečénsko-ingúški, ž. 
čečénsko-ingúška, s. čečénsko-ingúško] prid.  
|nanašajoč se na Čečenijo in Ingušijo|: čečensko-
inguški pregovor; čečensko-inguška meja; prim. 
čečenski, inguški  
(< Čečenija, Ingušija)  
{O} moški: EDNINA: im. čečensko-inguški, rod. 
čečensko-inguškega, daj. čečensko-inguškemu, tož. 
čečensko-inguški (živostno čečensko-inguškega), 
mest. pri čečensko-inguškem, or. s čečensko-
inguškim; DVOJINA: im. čečensko-inguška, rod. 
čečensko-inguških, daj. čečensko-inguškima, tož. 
čečensko-inguška, mest. pri čečensko-inguških, or. s 
čečensko-inguškima; MNOŽINA: im. čečensko-
inguški, rod. čečensko-inguških, daj. čečensko-
inguškim, tož. čečensko-inguške, mest. pri čečensko-
inguških, or. s čečensko-inguškimi  
ženski: EDNINA: im. čečensko-inguška, rod. 
čečensko-inguške, daj. čečensko-inguški, tož. 
čečensko-inguško, mest. pri čečensko-inguški, or. s 
čečensko-inguško; DVOJINA: im. čečensko-inguški, 
rod. čečensko-inguških, daj. čečensko-inguškima, tož. 
čečensko-inguški, mest. pri čečensko-inguških, or. s 
čečensko-inguškima; MNOŽINA: im. čečensko-
inguške, rod. čečensko-inguških, daj. čečensko-
inguškim, tož. čečensko-inguške, mest. pri čečensko-
inguških, or. s čečensko-inguškimi  
srednji: EDNINA: im. čečensko-inguško, rod. 
čečensko-inguškega, daj. čečensko-inguškemu, tož. 
čečensko-inguško, mest. pri čečensko-inguškem, or. s 
čečensko-inguškim; DVOJINA: im. čečensko-inguški, 
rod. čečensko-inguških, daj. čečensko-inguškima, tož. 
čečensko-inguški, mest. pri čečensko-inguških, or. s 
čečensko-inguškima; MNOŽINA: im. čečensko-
inguška, rod. čečensko-inguških, daj. čečensko-
inguškim, tož. čečensko-inguška, mest. pri čečensko-
inguških, or. s čečensko-inguškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
čembalo -a [čémbalo] m  
|glasbilo|: koncert za čembalo; Bach in njegovi 
sodobniki so igrali še na pedalni čembalo; glasba za 
dve čembali  
{O} EDNINA: im. čembalo, rod. čembala, daj. 
čembalu, tož. čembalo, mest. pri čembalu, or. s 
čembalom; DVOJINA: im. čembala, rod. čembalov, daj. 
čembaloma, tož. čembala, mest. pri čembalih, or. s 
čembaloma; MNOŽINA: im. čembali, rod. čembalov, 
daj. čembalom, tož. čembale, mest. pri čembalih, or. s 
čembali  

STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
češko-slovaški -a -o [čéško-slováški, ž. čéško-
slováška, s. čéško-slováško] prid.  
|češki in slovaški|: češko-slovaški odnosi; sopomenka 
slovaško-češki; |češki in slovaški s češkim 
izhodiščem|: češko-slovaški slovar; prim. češki, 
slovaški  
(< Češka, Slovaška)  
{O} moški: EDNINA: im. češko-slovaški, rod. češko-
slovaškega, daj. češko-slovaškemu, tož. češko-
slovaški (živostno češko-slovaškega), mest. pri češko-
slovaškem, or. s češko-slovaškim; DVOJINA: im. 
češko-slovaška, rod. češko-slovaških, daj. češko-
slovaškima, tož. češko-slovaška, mest. pri češko-
slovaških, or. s češko-slovaškima; MNOŽINA: im. 
češko-slovaški, rod. češko-slovaških, daj. češko-
slovaškim, tož. češko-slovaške, mest. pri češko-
slovaških, or. s češko-slovaškimi  
ženski: EDNINA: im. češko-slovaška, rod. češko-
slovaške, daj. češko-slovaški, tož. češko-slovaško, 
mest. pri češko-slovaški, or. s češko-slovaško; 
DVOJINA: im. češko-slovaški, rod. češko-slovaških, 
daj. češko-slovaškima, tož. češko-slovaški, mest. pri 
češko-slovaških, or. s češko-slovaškima; MNOŽINA: 
im. češko-slovaške, rod. češko-slovaških, daj. češko-
slovaškim, tož. češko-slovaške, mest. pri češko-
slovaških, or. s češko-slovaškimi  
srednji: EDNINA: im. češko-slovaško, rod. češko-
slovaškega, daj. češko-slovaškemu, tož. češko-
slovaško, mest. pri češko-slovaškem, or. s češko-
slovaškim; DVOJINA: im. češko-slovaški, rod. češko-
slovaških, daj. češko-slovaškima, tož. češko-slovaški, 
mest. pri češko-slovaških, or. s češko-slovaškima; 
MNOŽINA: im. češko-slovaška, rod. češko-slovaških, 
daj. češko-slovaškim, tož. češko-slovaška, mest. pri 
češko-slovaških, or. s češko-slovaškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
činčila -e [činčíla] ž  
|južnoameriški glodalec|: južnoameriška činčila; 
Krzno činčil je danes zelo cenjeno in spada med 
dragocena krzna; |kunec|: Prodam sive sovjetske 
činčile; kot prilastek, v imenovalniku kunec pasme 
velika činčila; |krzno|: plašč iz činčile  
{O} EDNINA: im. činčila, rod. činčile, daj. činčili, tož. 
činčilo, mest. pri činčili, or. s činčilo; DVOJINA: im. 
činčili, rod. činčil, daj. činčilama, tož. činčili, mest. pri 
činčilah, or. s činčilama; MNOŽINA: im. činčile, rod. 
činčil, daj. činčilam, tož. činčile, mest. pri činčilah, or. 
s činčilami  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
čivava -e [čiváva] ž  
|pes|: Kratkodlake in dolgodlake čivave so zabavni 
in človeku vdani družabniki; Na svetu je več kot 
štiristo pasem psov, od drobnih čivav do ogromnih 
škotskih jelenarjev; kot prilastek, v imenovalniku Med 
sprehodom je opazila manjšega psa pasme čivava  
{O} EDNINA: im. čivava, rod. čivave, daj. čivavi, tož. 
čivavo, mest. pri čivavi, or. s čivavo; DVOJINA: im. 
čivavi, rod. čivav, daj. čivavama, tož. čivavi, mest. pri 
čivavah, or. s čivavama; MNOŽINA: im. čivave, rod. 
čivav, daj. čivavam, tož. čivave, mest. pri čivavah, or. 
s čivavami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
človekoljubno-mirovniški -a -o [človekoljúbno-
mirôniški, ž. človekoljúbno-mirôniška, s. 
človekoljúbno-mirôniško] prid.  
|človekoljubni in mirovniški|: človekoljubno-
mirovniška akcija  
{O} moški: EDNINA: im. človekoljubno-mirovniški, 
rod. človekoljubno-mirovniškega, daj. 
človekoljubno-mirovniškemu, tož. človekoljubno-
mirovniški (živostno človekoljubno-mirovniškega), 
mest. pri človekoljubno-mirovniškem, or. s 
človekoljubno-mirovniškim; DVOJINA: im. 
človekoljubno-mirovniška, rod. človekoljubno-
mirovniških, daj. človekoljubno-mirovniškima, tož. 
človekoljubno-mirovniška, mest. pri človekoljubno-
mirovniških, or. s človekoljubno-mirovniškima; 
MNOŽINA: im. človekoljubno-mirovniški, rod. 
človekoljubno-mirovniških, daj. človekoljubno-
mirovniškim, tož. človekoljubno-mirovniške, mest. 
pri človekoljubno-mirovniških, or. s človekoljubno-
mirovniškimi  
ženski: EDNINA: im. človekoljubno-mirovniška, rod. 
človekoljubno-mirovniške, daj. človekoljubno-
mirovniški, tož. človekoljubno-mirovniško, mest. pri 
človekoljubno-mirovniški, or. s človekoljubno-
mirovniško; DVOJINA: im. človekoljubno-mirovniški, 
rod. človekoljubno-mirovniških, daj. človekoljubno-
mirovniškima, tož. človekoljubno-mirovniški, mest. 
pri človekoljubno-mirovniških, or. s človekoljubno-
mirovniškima; MNOŽINA: im. človekoljubno-
mirovniške, rod. človekoljubno-mirovniških, daj. 
človekoljubno-mirovniškim, tož. človekoljubno-
mirovniške, mest. pri človekoljubno-mirovniških, or. 
s človekoljubno-mirovniškimi  
srednji: EDNINA: im. človekoljubno-mirovniško, rod. 
človekoljubno-mirovniškega, daj. človekoljubno-
mirovniškemu, tož. človekoljubno-mirovniško, mest. 
pri človekoljubno-mirovniškem, or. s 
človekoljubno-mirovniškim; DVOJINA: im. 

človekoljubno-mirovniški, rod. človekoljubno-
mirovniških, daj. človekoljubno-mirovniškima, tož. 
človekoljubno-mirovniški, mest. pri človekoljubno-
mirovniških, or. s človekoljubno-mirovniškima; 
MNOŽINA: im. človekoljubno-mirovniška, rod. 
človekoljubno-mirovniških, daj. človekoljubno-
mirovniškim, tož. človekoljubno-mirovniška, mest. 
pri človekoljubno-mirovniških, or. s človekoljubno-
mirovniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
človeško-živalski -a -o [človéško-živálski, ž. 
človéško-živálska, s. človéško-živálsko] prid.  
|človeški in živalski|: človeško-živalski hibridi; 
človeško-živalski odnosi; sopomenka živalsko-
človeški  
{O} moški: EDNINA: im. človeško-živalski, rod. 
človeško-živalskega, daj. človeško-živalskemu, tož. 
človeško-živalski (živostno človeško-živalskega), 
mest. pri človeško-živalskem, or. s človeško-
živalskim; DVOJINA: im. človeško-živalska, rod. 
človeško-živalskih, daj. človeško-živalskima, tož. 
človeško-živalska, mest. pri človeško-živalskih, or. s 
človeško-živalskima; MNOŽINA: im. človeško-
živalski, rod. človeško-živalskih, daj. človeško-
živalskim, tož. človeško-živalske, mest. pri človeško-
živalskih, or. s človeško-živalskimi  
ženski: EDNINA: im. človeško-živalska, rod. 
človeško-živalske, daj. človeško-živalski, tož. 
človeško-živalsko, mest. pri človeško-živalski, or. s 
človeško-živalsko; DVOJINA: im. človeško-živalski, 
rod. človeško-živalskih, daj. človeško-živalskima, tož. 
človeško-živalski, mest. pri človeško-živalskih, or. s 
človeško-živalskima; MNOŽINA: im. človeško-
živalske, rod. človeško-živalskih, daj. človeško-
živalskim, tož. človeško-živalske, mest. pri človeško-
živalskih, or. s človeško-živalskimi  
srednji: EDNINA: im. človeško-živalsko, rod. 
človeško-živalskega, daj. človeško-živalskemu, tož. 
človeško-živalsko, mest. pri človeško-živalskem, or. 
s človeško-živalskim; DVOJINA: im. človeško-
živalski, rod. človeško-živalskih, daj. človeško-
živalskima, tož. človeško-živalski, mest. pri 
človeško-živalskih, or. s človeško-živalskima; 
MNOŽINA: im. človeško-živalska, rod. človeško-
živalskih, daj. človeško-živalskim, tož. človeško-
živalska, mest. pri človeško-živalskih, or. s človeško-
živalskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Čo Oju ~ -a [čó óju] m; zemljepisno ime  
|gora v Himalaji|: odprava na Čo Oju; bazni tabor 
pod Čo Ojem; kot prilastek, v imenovalniku Za vzpon v 
jugovzhodni steni osemtisočaka Čo Oju je prejel 
zlati cepin; v prenesenem pomenu |stena Čo Oja|: Za 
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plezanje v Čo Oju je dobil eno od najprestiznejših 
plezalnih nagrad  
Kje? na Čo Oju  
Od kod? s Čo Oja  
Kam? na Čo Oju  
{O} EDNINA: im. Čo Oju, rod. Čo Oja, daj. Čo Oju, 
tož. Čo Oju, mest. pri Čo Oju, or. s Čo Ojem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Črna na Koroškem -e ∼ ∼ [črna na koróškem] ž; 
zemljepisno ime  
|mesto v Sloveniji|: V Črni na Koroškem vsako leto 
gradijo snežne gradove  
Kje? v Črni na Koroškem  
Od kod? iz Črne na Koroškem  
Kam? v Črno na Koroškem  
{B} Črnjan, Črnjanka; Črnjanov, Črnjankin; 
črnjanski tudi črnski  
{O} EDNINA: im. Črna na Koroškem, rod. Črne na 
Koroškem, daj. Črni na Koroškem, tož. Črno na 
Koroškem, mest. pri Črni na Koroškem, or. s Črno na 
Koroškem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
Črna prst -e -i [črna prst, rod. črne pərstí, or. s 
črno pərstjó] ž; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: Prehodili smo greben 
Spodnjih Bohinjskih gora od Črne prsti do Rodice; 
tek na Črno prst  
Kje? na Črni prsti  
Od kod? s Črne prsti  
Kam? na Črno prst  
{O} EDNINA: im. Črna prst, rod. Črne prsti, daj. Črni 
prsti, tož. Črno prst, mest. pri Črni prsti, or. s Črno 
prstjo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Črni potok -ega -a [črni pôtok, rod. črnega 
potóka] m; zemljepisno ime  
|potok pri Litiji|: most na Črnem potoku; V Črni 
potok so vložili več tisoč rib; prim. Črni Potok  
Kje? na Črnem potoku in v Črnem potoku  
Od kod? s Črnega potoka in iz Črnega potoka  
Kam? na Črni potok in v Črni potok  
{B} črnopotoški  
{O} EDNINA: im. Črni potok, rod. Črnega potoka, daj. 
Črnemu potoku, tož. Črni potok, mest. pri Črnem 
potoku, or. s Črnim potokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Črni Potok -ega -oka [črni pôtok, rod. črnega 
potóka] m; zemljepisno ime  

|kraj v občini Šmartno pri Litiji|: krvodajalska 
akcija v Črnem Potoku; Krenil je iz Črnega Potoka 
proti gradu Bogenšperk; prim. Črni potok  
Kje? v Črnem Potoku  
Od kod? iz Črnega Potoka  
Kam? v Črni Potok  
{B} Črnopotočan, Črnopotočanka; Črnopotočanov, 
Črnopotočankin; črnopotoški  
{O} EDNINA: im. Črni Potok, rod. Črnega Potoka, daj. 
Črnemu Potoku, tož. Črni Potok, mest. pri Črnem 
Potoku, or. s Čnim Potokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
Črni vrh -ega -a [črni vrh] m; zemljepisno ime  
|gora na Pohorju|: pot iz Mislinje na Črni vrh  
Kje? na Črnem vrhu  
Od kod? s Črnega vrha  
Kam? na Črni vrh  
{O} EDNINA: im. Črni vrh, rod. Črnega vrha, daj. 
Črnemu vrhu, tož. Črni vrh, mest. pri Črnem vrhu, or. 
s Črnim vrhom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Črnjan -a [čərnján in čərnjàn, rod. čərnjána] m; ime 
bitja, prebivalsko ime  
V knjigi je opisano življenje Črnjanov pred drugo 
svetovno vojno  
(< Črna na Koroškem)  
{B} Črnjanov  
{O} EDNINA: im. Črnjan, rod. Črnjana, daj. Črnjanu, 
tož. Črnjana, mest. pri Črnjanu, or. s Črnjanom; 
DVOJINA: im. Črnjana, rod. Črnjanov, daj. Črnjanoma, 
tož. Črnjana, mest. pri Črnjanih, or. s Črnjanoma; 
MNOŽINA: im. Črnjani, rod. Črnjanov, daj. Črnjanom, 
tož. Črnjane, mest. pri Črnjanih, or. s Črnjani  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Črnjanka -e [čərnjánka] ž; ime bitja, prebivalsko ime  
Kolajna je šla v roke Črnjanke Tine Maze; Narisal 
je več portretov Črnjank; v prenesenem pomenu 
|pripadnica športnega kluba iz Črne na Koroškem|: 
Pokal so osvojile Črnjanke  
(< Črna na Koroškem)  
{B} Črnjankin  
{O} EDNINA: im. Črnjanka, rod. Črnjanke, daj. 
Črnjanki, tož. Črnjanko, mest. pri Črnjanki, or. s 
Črnjanko; DVOJINA: im. Črnjanki, rod. Črnjank, daj. 
Črnjankama, tož. Črnjanki, mest. pri Črnjankah, or. s 
Črnjankama; MNOŽINA: im. Črnjanke, rod. Črnjank, 
daj. Črnjankam, tož. Črnjanke, mest. pri Črnjankah, or. 
s Črnjankami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
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črnjanski -a -o tudi črnski -a -o [čərnjánski, ž. 
čərnjánska, s. čərnjánsko tudi črənski, ž. črənska, s. 
črənsko] prid.  
Bil je odličen trener mladih črnjanskih smučarjev; 
črnjanska občina; prim. Črnjanski rokopis  
(< Črna na Koroškem)  
{O} moški: EDNINA: im. črnjanski tudi črnski, rod. 
črnjanskega tudi črnskega, daj. črnjanskemu tudi 
črnskemu, tož. črnjanski tudi črnski (živostno 
črnjanskega tudi črnskega), mest. pri črnjanskem tudi 
pri črnskem, or. s črnjanskim tudi s črnskim; 
DVOJINA: im. črnjanska tudi črnska, rod. črnjanskih 
tudi črnskih, daj. črnjanskima tudi črnskima, tož. 
črnjanska tudi črnska, mest. pri črnjanskih tudi 
črnskih, or. s črnjanskima tudi s črnskima; MNOŽINA: 
im. črnjanski tudi črnski, rod. črnjanskih tudi črnskih, 
daj. črnjanskim tudi črnskim, tož. črnjanske tudi 
črnske, mest. pri črnjanskih tudi črnskih, or. s 
črnjanskimi tudi s črnskimi  
ženski: EDNINA: im. črnjanska tudi črnska, rod. 
črnjanske tudi črnske, daj. črnjanski tudi črnski, tož. 
črnjansko tudi črnsko, mest. pri črnjanski tudi pri 
črnski, or. s črnjansko tudi s črnsko; DVOJINA: im. 
črnjanski tudi črnski, rod. črnjanskih tudi črnskih, daj. 
črnjanskima tudi črnskima, tož. črnjanski tudi črnski, 
mest. pri črnjanskih tudi pri črnskih, or. s črnjanskima 
tudi s črnskima; MNOŽINA: im. črnjanske tudi črnske, 
rod. črnjanskih tudi črnskih, daj. črnjanskim tudi 
črnskim, tož. črnjanske tudi črnske, mest. pri 
črnjanskih tudi črnskih, or. s črnjanskimi tudi s 
črnskimi  
srednji: EDNINA: im. črnjansko tudi črnsko, rod. 
črnjanskega tudi črnskega, daj. črnjanskemu tudi 
črnskemu, tož. črnjansko tudi črnsko, mest. pri 
črnjanskem tudi pri črnskem, or. s črnjanskim tudi s 
črnskim; DVOJINA: im. črnjanski tudi črnski, rod. 
črnjanskih tudi črnskih, daj. črnjanskima tudi 
črnskima, tož. črnjanski tudi črnski, mest. pri 
črnjanskih tudi črnskih, or. s črnjanskima tudi s 
črnskima; MNOŽINA: im. črnjanska tudi črnska, rod. 
črnjanskih tudi črnskih, daj. črnjanskim tudi črnskim, 
tož. črnjanska tudi črnska, mest. pri črnjanskih tudi pri 
črnskih, or. s črnjanskimi tudi s črnskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Črnjanski rokopis -ega -a [čərnjánski rokopís] m; 
stvarno ime  
|rokopis|: Z digitalizacijo je postal raziskovalcem 
dostopen tudi Črnjanski rokopis iz leta 1633; 
Ženske v Črnjanskem rokopisu niso označene s 
svojilno obliko moževega priimka; prim. črnjanski  
(< Črna na Koroškem)  
{O} EDNINA: im. Črnjanski rokopis, rod. Črnjanskega 
rokopisa, daj. Črnjanskemu rokopisu, tož. Črnjanski 

rokopis, mest. pri Črnjanskem rokopisu, or. s 
Črnjanskim rokopisom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
črnopotoški -a -o [čərnopotóški, ž. čərnopotóška, s. 
čərnopotóško] prid.  
črnopotoški travniki  
(< Črni Potok, Črni potok)  
{O} moški: EDNINA: im. črnopotoški, rod. 
črnopotoškega, daj. črnopotoškemu, tož. črnopotoški 
(živostno črnopotoškega), mest. pri črnopotoškem, or. 
s črnopotoškim; DVOJINA: im. črnopotoška, rod. 
črnopotoških, daj. črnopotoškima, tož. črnopotoška, 
mest. pri črnopotoških, or. s črnopotoškima; 
MNOŽINA: im. črnopotoški, rod. črnopotoških, daj. 
črnopotoškim, tož. črnopotoške, mest. pri 
črnopotoških, or. s črnopotoškimi  
ženski: EDNINA: im. črnopotoška, rod. črnopotoške, 
daj. črnopotoški, tož. črnopotoško, mest. pri 
črnopotoški, or. s črnopotoško; DVOJINA: im. 
črnopotoški, rod. črnopotoških, daj. črnopotoškima, 
tož. črnopotoški, mest. pri črnopotoških, or. s 
črnopotoškima; MNOŽINA: im. črnopotoške, rod. 
črnopotoških, daj. črnopotoškim, tož. črnopotoške, 
mest. pri črnopotoških, or. s črnopotoškimi  
srednji: EDNINA: im. črnopotoško, rod. 
črnopotoškega, daj. črnopotoškemu, tož. 
črnopotoško, mest. pri črnopotoškem, or. s 
črnopotoškim; DVOJINA: im. črnopotoški, rod. 
črnopotoških, daj. črnopotoškima, tož. črnopotoški, 
mest. pri črnopotoških, or. s črnopotoškima; 
MNOŽINA: im. črnopotoška, rod. črnopotoških, daj. 
črnopotoškim, tož. črnopotoška, mest. pri 
črnopotoških, or. s črnopotoškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
črnski2 prid.; obširneje glej pri črnjanski  
  
Črtomir -ja [črtomir, rod. črtomirja, or. s 
črtomirjem] m; ime bitja, osebno ime  
|moško ime|: pesnitev o Črtomirju in Bogomili; S 
sinom Črtomirjem je odpotoval v Grčijo  
{B} Črtomirjev  
{O} EDNINA: im. Črtomir, rod. Črtomirja, daj. 
Črtomirju, tož. Črtomirja, mest. pri Črtomirju, or. s 
Črtomirjem; DVOJINA: im. Črtomirja, rod. Črtomirjev, 
daj. Črtomirjema, tož. Črtomirja, mest. pri Črtomirjih, 
or. s Črtomirjema; MNOŽINA: im. Črtomirji, rod. 
Črtomirjev, daj. Črtomirjem, tož. Črtomirje, mest. pri 
Črtomirjih, or. s Črtomirji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
moška)  
  



 
76 

Črtomirjev -a -o [črtomirje, ž. črtomirjeva, s. 
črtomirjevo] prid.  
Črtomirjev krst  
(< Črtomir)  
{O} moški: EDNINA: im. Črtomirjev, rod. 
Črtomirjevega, daj. Črtomirjevemu, tož. Črtomirjev 
(živostno Črtomirjevega), mest. pri Črtomirjevem, or. 
s Črtomirjevim; DVOJINA: im. Črtomirjeva, rod. 
Črtomirjevih, daj. Črtomirjevima, tož. Črtomirjeva, 
mest. pri Črtomirjevih, or. s Črtomirjevima; 
MNOŽINA: im. Črtomirjevi, rod. Črtomirjevih, daj. 
Črtomirjevim, tož. Črtomirjeve, mest. pri 
Črtomirjevih, or. s Črtomirjevimi  
ženski: EDNINA: im. Črtomirjeva, rod. Črtomirjeve, 
daj. Črtomirjevi, tož. Črtomirjevo, mest. pri 
Črtomirjevi, or. s Črtomirjevo; DVOJINA: im. 
Črtomirjevi, rod. Črtomirjevih, daj. Črtomirjevima, 
tož. Črtomirjevi, mest. pri Črtomirjevih, or. s 
Črtomirjevima; MNOŽINA: im. Črtomirjeve, rod. 
Črtomirjevih, daj. Črtomirjevim, tož. Črtomirjeve, 
mest. pri Črtomirjevih, or. s Črtomirjevimi  
srednji: EDNINA: im. Črtomirjevo, rod. 
Črtomirjevega, daj. Črtomirjevemu, tož. Črtomirjevo, 
mest. pri Črtomirjevem, or. s Črtomirjevim; DVOJINA: 
im. Črtomirjevi, rod. Črtomirjevih, daj. 
Črtomirjevima, tož. Črtomirjevi, mest. pri 
Črtomirjevih, or. s Črtomirjevima; MNOŽINA: im. 
Črtomirjeva, rod. Črtomirjevih, daj. Črtomirjevim, 
tož. Črtomirjeva, mest. pri Črtomirjevih, or. s 
Črtomirjevimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
Dalmatinka -e [dalmatínka] ž; ime bitja, prebivalsko 
ime  
Oče se je poročil z Dalmatinko; Uživala je v družbi 
mladih Dalmatink  
(< Dalmacija)  
{B} Dalmatinkin  
{O} EDNINA: im. Dalmatinka, rod. Dalmatinke, daj. 
Dalmatinki, tož. Dalmatinko, mest. pri Dalmatinki, or. 
z Dalmatinko; DVOJINA: im. Dalmatinki, rod. 
Dalmatink, daj. Dalmatinkama, tož. Dalmatinki, mest. 
pri Dalmatinkah, or. z Dalmatinkama; MNOŽINA: im. 
Dalmatinke, rod. Dalmatink, daj. Dalmatinkam, tož. 
Dalmatinke, mest. pri Dalmatinkah, or. z 
Dalmatinkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
danica -e [daníca] ž  
|Venera|: sij danice  
zvezda danica/Danica |Venera|: Venera je oktobra 
zvezda danica/Danica in vzhaja okrog štirih zjutraj; 
prim. Danica2  
{O} EDNINA: im. danica, rod. danice, daj. danici, tož. 
danico, mest. pri danici, or. z danico; DVOJINA: im. 

danici, rod. danic, daj. danicama, tož. danici, mest. pri 
danicah, or. z danicama; MNOŽINA: im. danice, rod. 
danic, daj. danicam, tož. danice, mest. pri danicah, or. 
z danicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice; 
poimenovanja zemljepisnih danosti  
  
Danica1 -e [dánica] ž; ime bitja, osebno ime  
|žensko ime|: Sedel je nasproti gospe Danice  
{B} Daničin  
{O} EDNINA: im. Danica, rod. Danice, daj. Danici, tož. 
Danico, mest. pri Danici, or. z Danico; DVOJINA: im. 
Danici, rod. Danic, daj. Danicama, tož. Danici, mest. 
pri Danicah, or. z Danicama; MNOŽINA: im. Danice, 
rod. Danic, daj. Danicam, tož. Danice, mest. pri 
Danicah, or. z Danicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
ženska); samostalnik ženskega spola  
  
Danica2 -e [daníca] ž; zemljepisno nadomestno ime  
|planet Venera|: Venera je vidna kot Danica na 
jutranjem nebu  
zvezda danica/Danica |Venera|: Venera je oktobra 
zvezda danica/Danica in je vidna okrog štirih 
zjutraj; prim. danica  
Kje? na Danici  
Od kod? z Danice  
Kam? na Danico  
{B} Daničin  
{O} EDNINA: im. Danica, rod. Danice, daj. Danici, tož. 
Danico, mest. pri Danici, or. z Danico; DVOJINA: im. 
Danici, rod. Danic, daj. Danicama, tož. Danici, mest. 
pri Danicah, or. z Danicama; MNOŽINA: im. Danice, 
rod. Danic, daj. Danicam, tož. Danice, mest. pri 
Danicah, or. z Danicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Dante -ja [dánte] m; ime bitja, osebno ime  
|moško ime|; |italijanski pesnik|: Beatrice je 
zamenjala Vergila in vodila Danteja po raju  
{B} Dantejev  
{O} EDNINA: im. Dante, rod. Danteja, daj. Danteju, 
tož. Danteja, mest. pri Danteju, or. z Dantejem; 
DVOJINA: im. Danteja, rod. Dantejev, daj. Dantejema, 
tož. Danteja, mest. pri Dantejih, or. z Dantejema; 
MNOŽINA: im. Danteji, rod. Dantejev, daj. Dantejem, 
tož. Danteje, mest. pri Dantejih, or. z Danteji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
moška); italijanščina  
  
da Todi ∼ -ja [da tódi] m; ime bitja, osebno ime  
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|priimek|; |italijanski menih|: Da Todi je v 13. 
stoletju napisal zbirko »Hvalnice«; Eden od 
začetnikov italijanskega gledališča je tudi da Todi; 
pesem frančiškana Jacoponeja da Todija; prim. 
Jacopone iz Todija  
{B} da Todijev  
{O} EDNINA: im. da Todi, rod. da Todija, daj. da 
Todiju, tož. da Todija, mest. pri da Todiju, or. z da 
Todijem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: italijanščina; priimki s 
predimki  
  
Daulagiri -ja [dalagíri, rod. dalagírija, or. z 
dalagírijem] m; zemljepisno ime  
|gora v Himalaji|: himalajska odprava na Daulagiri; 
vzpon v južni steni osemtisočaka 
Daulagiri/Daulagirija; bazni tabor pod 
Daulagirijem  
Kje? na Daulagiriju  
Od kod? z Daulagirija  
Kam? na Daulagiri  
{B} daulagirijski  
{O} EDNINA: im. Daulagiri, rod. Daulagirija, daj. 
Daulagiriju, tož. Daulagiri, mest. pri Daulagiriju, or. z 
Daulagirijem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
davčnoinšpekcijski -a -o [dáčnoinšpekcíjski, ž. 
dáčnoinšpekcíjska, s. dáčnoinšpekcíjsko] prid.  
|nanašajoč se na davčno inšpekcijo|: 
davčnoinšpekcijski nadzor  
{O} moški: EDNINA: im. davčnoinšpekcijski, rod. 
davčnoinšpekcijskega, daj. davčnoinšpekcijskemu, 
tož. davčnoinšpekcijski (živostno 
davčnoinšpekcijskega), mest. pri 
davčnoinšpekcijskem, or. z davčnoinšpekcijskim; 
DVOJINA: im. davčnoinšpekcijska, rod. 
davčnoinšpekcijskih, daj. davčnoinšpekcijskima, tož. 
davčnoinšpekcijska, mest. pri davčnoinšpekcijskih, 
or. z davčnoinšpekcijskima; MNOŽINA: im. 
davčnoinšpekcijski, rod. davčnoinšpekcijskih, daj. 
davčnoinšpekcijskim, tož. davčnoinšpekcijske, mest. 
pri davčnoinšpekcijskih, or. z davčnoinšpekcijskimi  
ženski: EDNINA: im. davčnoinšpekcijska, rod. 
davčnoinšpekcijske, daj. davčnoinšpekcijski, tož. 
davčnoinšpekcijsko, mest. pri davčnoinšpekcijski, or. 
z davčnoinšpekcijsko; DVOJINA: im. 
davčnoinšpekcijski, rod. davčnoinšpekcijskih, daj. 
davčnoinšpekcijskima, tož. davčnoinšpekcijski, mest. 
pri davčnoinšpekcijskih, or. z 
davčnoinšpekcijskima; MNOŽINA: im. 
davčnoinšpekcijske, rod. davčnoinšpekcijskih, daj. 
davčnoinšpekcijskim, tož. davčnoinšpekcijske, mest. 
pri davčnoinšpekcijskih, or. z davčnoinšpekcijskimi  

srednji: EDNINA: im. davčnoinšpekcijsko, rod. 
davčnoinšpekcijskega, daj. davčnoinšpekcijskemu, 
tož. davčnoinšpekcijsko, mest. pri 
davčnoinšpekcijskem, or. z davčnoinšpekcijskim; 
DVOJINA: im. davčnoinšpekcijski, rod. 
davčnoinšpekcijskih, daj. davčnoinšpekcijskima, tož. 
davčnoinšpekcijski, mest. pri davčnoinšpekcijskih, 
or. z davčnoinšpekcijskima; MNOŽINA: im. 
davčnoinšpekcijska, rod. davčnoinšpekcijskih, daj. 
davčnoinšpekcijskim, tož. davčnoinšpekcijska, mest. 
pri davčnoinšpekcijskih, or. z davčnoinšpekcijskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
davčno-inšpekcijski -a -o [dáčno-inšpekcíjski, ž. 
dáčno-inšpekcíjska, s. dáčno-inšpekcíjsko] prid.; 
gl. davčnoinšpekcijski  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
Debela peč -e -i [debéla péč, rod. debéle pečí, or. z 
debélo pečjó] ž; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: Pot na Debelo peč z južne 
strani ni zahtevna; v prenesenem pomenu |stena Debele 
peči|: plezanje v Debeli peči  
Kje? na Debeli peči  
Od kod? z Debele peči  
Kam? na Debelo peč  
{O} EDNINA: im. Debela peč, rod. Debele peči, daj. 
Debeli peči, tož. Debelo peč, mest. pri Debeli peči, or. 
z Debelo pečjo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
découpage -gea tudi dekupáž -a [dekupáž-] m  
|likovna tehnika|: S servietno tehniko oziroma 
découpageem/découpageom je predelala več starih, 
zavrženih predmetov; kot prilastek, v imenovalniku 
okraševanje s tehniko découpage; ◎ citn. découpage  
{O} EDNINA: im. découpage tudi dekupáž, rod. 
découpagea tudi dekupáža, daj. découpageu tudi 
dekupážu, tož. découpage tudi dekupáž, mest. pri 
découpageu tudi pri dekupážu, or. z découpageem in 
z découpageom tudi z dekupážem; DVOJINA: im. 
découpagea tudi dekupáža, rod. découpageev in 
découpageov tudi dekupážev, daj. découpageema in 
découpageoma tudi dekupážema, tož. découpagea 
tudi dekupáža, mest. pri découpageih tudi pri 
dekupážih, or. z découpageema in z découpageoma 
tudi z dekupážema; MNOŽINA: im. découpagei tudi 
dekupáži, rod. découpageev in découpageov tudi 
dekupážev, daj. découpageem in découpageom tudi 
dekupážem, tož. découpagee tudi dekupáže, mest. pri 
découpageih tudi pri dekupážih, or. z découpagei tudi 
z dekupáži  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
de facto1 -- -- [de fákto] m  
|dejanski|: v pridevniški rabi Mesto Raka je veljalo za 
de facto prestolnico tako imenovane Islamske 
države  
{O} EDNINA: im. de facto, rod. de facto, daj. de facto, 
tož. de facto, mest. pri de facto, or. z de facto; 
DVOJINA: im. de facto, rod. de facto, daj. de facto, tož. 
de facto, mest. pri de facto, or. z de facto; MNOŽINA: 
im. de facto, rod. de facto, daj. de facto, tož. de facto, 
mest. pri de facto, or. z de facto  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
de facto2 [de fákto] prisl.  
|dejansko|: Čas velikih korporacij je mimo ‒ de iure 
sicer še ne, de facto pa zagotovo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Déimos -a [déjmos] m; zemljepisno ime  
|Marsov satelit|: Fobos je večji od Deimosa; Marsu 
ne grozi trk z Deimosom  
Kje? na Deimosu  
Od kod? z Deimosa  
Kam? na Deimos  
{O} EDNINA: im. Deimos, rod. Deimosa, daj. 
Deimosu, tož. Deimosa, mest. pri Deimosu, or. z 
Deimosom; DVOJINA: im. Deimosa, rod. Deimosov, 
daj. Deimosoma, tož. Deimosa, mest. pri Deimosih, or. 
z Deimosoma; MNOŽINA: im. Deimosi, rod. 
Deimosov, daj. Deimosom, tož. Deimose, mest. pri 
Deimosih, or. z Deimosi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
dekupáž m; obširneje glej pri decoupage  
  
Denali -ja [denáli, rod. denálija, or. z denálijem] m; 
zemljepisno ime  
|gora na Aljaski|: Denali so leta 1896 preimenovali 
v Mount McKinley; južna stena Denalija; Odpravili 
smo se v bazni tabor pod Denalijem; v prenesenem 
pomenu |stena Denalija|: Opravila sta zahteven vzpon 
v Denaliju  
Kje? na Denaliju  
Od kod? z Denalija  
Kam? na Denali  
{B} denalijski  
{O} EDNINA: im. Denali, rod. Denalija, daj. Denaliju, 
tož. Denali, mest. pri Denaliju, or. z Denalijem  

STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
desnosredinski -a -o [désnosredínski, ž. 
désnosredínska, s. désnosredínsko] prid.  
|ki je politično usmerjen med desnico in sredino|: 
desnosredinska stranka; desnosredinska usmeritev; 
prim. desno-sredinski  
{O} moški: EDNINA: im. desnosredinski, rod. 
desnosredinskega, daj. desnosredinskemu, tož. 
desnosredinski (živostno desnosredinskega), mest. pri 
desnosredinskem, or. z desnosredinskim; DVOJINA: 
im. desnosredinska, rod. desnosredinskih, daj. 
desnosredinskima, tož. desnosredinska, mest. pri 
desnosredinskih, or. z desnosredinskima; MNOŽINA: 
im. desnosredinski, rod. desnosredinskih, daj. 
desnosredinskim, tož. desnosredinske, mest. pri 
desnosredinskih, or. z desnosredinskimi  
ženski: EDNINA: im. desnosredinska, rod. 
desnosredinske, daj. desnosredinski, tož. 
desnosredinsko, mest. pri desnosredinski, or. z 
desnosredinsko; DVOJINA: im. desnosredinski, rod. 
desnosredinskih, daj. desnosredinskima, tož. 
desnosredinski, mest. pri desnosredinskih, or. z 
desnosredinskima; MNOŽINA: im. desnosredinske, 
rod. desnosredinskih, daj. desnosredinskim, tož. 
desnosredinske, mest. pri desnosredinskih, or. z 
desnosredinskimi  
srednji: EDNINA: im. desnosredinsko, rod. 
desnosredinskega, daj. desnosredinskemu, tož. 
desnosredinsko, mest. pri desnosredinskem, or. z 
desnosredinskim; DVOJINA: im. desnosredinski, rod. 
desnosredinskih, daj. desnosredinskima, tož. 
desnosredinski, mest. pri desnosredinskih, or. z 
desnosredinskima; MNOŽINA: im. desnosredinska, 
rod. desnosredinskih, daj. desnosredinskim, tož. 
desnosredinska, mest. pri desnosredinskih, or. z 
desnosredinskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
desno-sredinski -a -o [désno-sredínski, ž. désno-
sredínska, s. désno-sredínsko] prid.  
|desni in sredinski|: desno-sredinska vladna 
koalicija; prim. desnosredinski  
{O} moški: EDNINA: im. desno-sredinski, rod. desno-
sredinskega, daj. desno-sredinskemu, tož. desno-
sredinski (živostno desno-sredinskega), mest. pri 
desno-sredinskem, or. z desno-sredinskim; DVOJINA: 
im. desno-sredinska, rod. desno-sredinskih, daj. 
desno-sredinskima, tož. desno-sredinska, mest. pri 
desno-sredinskih, or. z desno-sredinskima; 
MNOŽINA: im. desno-sredinski, rod. desno-sredinskih, 
daj. desno-sredinskim, tož. desno-sredinske, mest. pri 
desno-sredinskih, or. z desno-sredinskimi  
ženski: EDNINA: im. desno-sredinska, rod. desno-
sredinske, daj. desno-sredinski, tož. desno-sredinsko, 
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mest. pri desno-sredinski, or. z desno-sredinsko; 
DVOJINA: im. desno-sredinski, rod. desno-sredinskih, 
daj. desno-sredinskima, tož. desno-sredinski, mest. pri 
desno-sredinskih, or. z desno-sredinskima; 
MNOŽINA: im. desno-sredinske, rod. desno-
sredinskih, daj. desno-sredinskim, tož. desno-
sredinske, mest. pri desno-sredinskih, or. z desno-
sredinskimi  
srednji: EDNINA: im. desno-sredinsko, rod. desno-
sredinskega, daj. desno-sredinskemu, tož. desno-
sredinsko, mest. pri desno-sredinskem, or. z desno-
sredinskim; DVOJINA: im. desno-sredinski, rod. 
desno-sredinskih, daj. desno-sredinskima, tož. desno-
sredinski, mest. pri desno-sredinskih, or. z desno-
sredinskima; MNOŽINA: im. desno-sredinska, rod. 
desno-sredinskih, daj. desno-sredinskim, tož. desno-
sredinska, mest. pri desno-sredinskih, or. z desno-
sredinskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
desnostranski -a -o [desnostránski, ž. 
desnostránska, s. desnostránsko] prid.  
|nanašajoč se na desno stran|: desnostranski volan; 
desnostranska dimeljska kila; |ki je desno politično 
usmerjen|: desnostranske stranke  
{O} moški: EDNINA: im. desnostranski, rod. 
desnostranskega, daj. desnostranskemu, tož. 
desnostranski (živostno desnostranskega), mest. pri 
desnostranskem, or. z desnostranskim; DVOJINA: im. 
desnostranska, rod. desnostranskih, daj. 
desnostranskima, tož. desnostranska, mest. pri 
desnostranskih, or. z desnostranskima; MNOŽINA: im. 
desnostranski, rod. desnostranskih, daj. 
desnostranskim, tož. desnostranske, mest. pri 
desnostranskih, or. z desnostranskimi  
ženski: EDNINA: im. desnostranska, rod. 
desnostranske, daj. desnostranski, tož. desnostransko, 
mest. pri desnostranski, or. z desnostransko; 
DVOJINA: im. desnostranski, rod. desnostranskih, daj. 
desnostranskima, tož. desnostranski, mest. pri 
desnostranskih, or. z desnostranskima; MNOŽINA: im. 
desnostranske, rod. desnostranskih, daj. 
desnostranskim, tož. desnostranske, mest. pri 
desnostranskih, or. z desnostranskimi  
srednji: EDNINA: im. desnostransko, rod. 
desnostranskega, daj. desnostranskemu, tož. 
desnostransko, mest. pri desnostranskem, or. z 
desnostranskim; DVOJINA: im. desnostranski, rod. 
desnostranskih, daj. desnostranskima, tož. 
desnostranski, mest. pri desnostranskih, or. z 
desnostranskima; MNOŽINA: im. desnostranska, rod. 
desnostranskih, daj. desnostranskim, tož. 
desnostranska, mest. pri desnostranskih, or. z 
desnostranskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  

  
devica -e [devíca] ž  
|ženska, ki še ni imela spolnih odnosov|: Umrla je 
kot devica in mučenica; svetopisemska prilika o 
pametnih in nespametnih devicah; |horoskopsko 
znamenje|: Zemeljsko znamenje je tudi devica; 
|oseba, rojena v horoskopskem znamenju device|: 
Devici najbolj ustreza kozorog; v zvezi devica/Devica 
Marija kip device/Device Marije; cerkev 
vnebovzetja device/Device Marije; prim. Devica 
Orleanska, Devica1  
{B} devičin  
{O} EDNINA: im. devica, rod. device, daj. devici, tož. 
devico, mest. pri devici, or. z devico; DVOJINA: im. 
devici, rod. devic, daj. devicama, tož. devici, mest. pri 
devicah, or. z devicama; MNOŽINA: im. device, rod. 
devic, daj. devicam, tož. device, mest. pri devicah, or. 
z devicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Devíca1 -e [devíca] ž; religijsko nadomestno ime  
|Marija, Kristusova mati|: molitev k Devici; prim. 
devica  
{O} EDNINA: im. Devica, rod. Device, daj. Devici, tož. 
Devico, mest. pri Devici, or. z Devico  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena  
  
Devica2 -e [devíca] ž; zemljepisno ime  
|ozvezdje|: Popoldne bo pod vplivom Lune v 
Devici; Mars v ozvezdju Device; prim. devica  
Kje? v Devici  
Od kod? iz Device  
Kam? v Devico  
{O} EDNINA: im. Devica, rod. Device, daj. Devici, tož. 
Devico, mest. pri Devici, or. z Devico  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
devičnik -a [devíčnik] m  
|moški, ki še ni imel spolnih odnosov|: Ostajal je 
devičnik; |moški, rojen v horoskopskem znamenju 
device|: devičnik po horoskopu; Tipična lastnost 
devičnika je natančnost  
{B} devičnikov  
{O} EDNINA: im. devičnik, rod. devičnika, daj. 
devičniku, tož. devičnika, mest. pri devičniku, or. z 
devičnikom; DVOJINA: im. devičnika, rod. 
devičnikov, daj. devičnikoma, tož. devičnika, mest. pri 
devičnikih, or. z devičnikoma; MNOŽINA: im. 
devičniki, rod. devičnikov, daj. devičnikom, tož. 
devičnike, mest. pri devičnikih, or. z devičniki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
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devinsko-nabrežinski -a -o [devínsko-nabrežínski, 
ž. devínsko-nabrežínska, s. devínsko-nabrežínsko] 
prid.  
|nanašajoč se na naselji Devin in Nabrežino ali na 
občino Devin-Nabrežina|: devinsko-nabrežinska 
občina  
{O} moški: EDNINA: im. devinsko-nabrežinski, rod. 
devinsko-nabrežinskega, daj. devinsko-
nabrežinskemu, tož. devinsko-nabrežinski (živostno 
devinsko-nabrežinskega), mest. pri devinsko-
nabrežinskem, or. z devinsko-nabrežinskim; 
DVOJINA: im. devinsko-nabrežinska, rod. devinsko-
nabrežinskih, daj. devinsko-nabrežinskima, tož. 
devinsko-nabrežinska, mest. pri devinsko-
nabrežinskih, or. z devinsko-nabrežinskima; 
MNOŽINA: im. devinsko-nabrežinski, rod. devinsko-
nabrežinskih, daj. devinsko-nabrežinskim, tož. 
devinsko-nabrežinske, mest. pri devinsko-
nabrežinskih, or. z devinsko-nabrežinskimi  
ženski: EDNINA: im. devinsko-nabrežinska, rod. 
devinsko-nabrežinske, daj. devinsko-nabrežinski, tož. 
devinsko-nabrežinsko, mest. pri devinsko-
nabrežinski, or. z devinsko-nabrežinsko; DVOJINA: 
im. devinsko-nabrežinski, rod. devinsko-
nabrežinskih, daj. devinsko-nabrežinskima, tož. 
devinsko-nabrežinski, mest. pri devinsko-
nabrežinskih, or. z devinsko-nabrežinskima; 
MNOŽINA: im. devinsko-nabrežinske, rod. devinsko-
nabrežinskih, daj. devinsko-nabrežinskim, tož. 
devinsko-nabrežinske, mest. pri devinsko-
nabrežinskih, or. z devinsko-nabrežinskimi  
srednji: EDNINA: im. devinsko-nabrežinsko, rod. 
devinsko-nabrežinskega, daj. devinsko-
nabrežinskemu, tož. devinsko-nabrežinsko, mest. pri 
devinsko-nabrežinskem, or. z devinsko-
nabrežinskim; DVOJINA: im. devinsko-nabrežinski, 
rod. devinsko-nabrežinskih, daj. devinsko-
nabrežinskima, tož. devinsko-nabrežinski, mest. pri 
devinsko-nabrežinskih, or. z devinsko-
nabrežinskima; MNOŽINA: im. devinsko-nabrežinska, 
rod. devinsko-nabrežinskih, daj. devinsko-
nabrežinskim, tož. devinsko-nabrežinska, mest. pri 
devinsko-nabrežinskih, or. z devinsko-
nabrežinskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
dijaško-študentski -a -o [dijáško-študêntski, ž. 
dijáško-študêntska, s. dijáško-študêntsko] prid.  
|dijaški in študentski|: dijaško-študentski dom v 
Kranju; sopomenka študentsko-dijaški  
{O} moški: EDNINA: im. dijaško-študentski, rod. 
dijaško-študentskega, daj. dijaško-študentskemu, tož. 
dijaško-študentski (živostno dijaško-študentskega), 
mest. pri dijaško-študentskem, or. z dijaško-
študentskim; DVOJINA: im. dijaško-študentska, rod. 

dijaško-študentskih, daj. dijaško-študentskima, tož. 
dijaško-študentska, mest. pri dijaško-študentskih, or. 
z dijaško-študentskima; MNOŽINA: im. dijaško-
študentski, rod. dijaško-študentskih, daj. dijaško-
študentskim, tož. dijaško-študentske, mest. pri 
dijaško-študentskih, or. z dijaško-študentskimi  
ženski: EDNINA: im. dijaško-študentska, rod. dijaško-
študentske, daj. dijaško-študentski, tož. dijaško-
študentsko, mest. pri dijaško-študentski, or. z dijaško-
študentsko; DVOJINA: im. dijaško-študentski, rod. 
dijaško-študentskih, daj. dijaško-študentskima, tož. 
dijaško-študentski, mest. pri dijaško-študentskih, or. z 
dijaško-študentskima; MNOŽINA: im. dijaško-
študentske, rod. dijaško-študentskih, daj. dijaško-
študentskim, tož. dijaško-študentske, mest. pri 
dijaško-študentskih, or. z dijaško-študentskimi  
srednji: EDNINA: im. dijaško-študentsko, rod. 
dijaško-študentskega, daj. dijaško-študentskemu, tož. 
dijaško-študentsko, mest. pri dijaško-študentskem, 
or. z dijaško-študentskim; DVOJINA: im. dijaško-
študentski, rod. dijaško-študentskih, daj. dijaško-
študentskima, tož. dijaško-študentski, mest. pri 
dijaško-študentskih, or. z dijaško-študentskima; 
MNOŽINA: im. dijaško-študentska, rod. dijaško-
študentskih, daj. dijaško-študentskim, tož. dijaško-
študentska, mest. pri dijaško-študentskih, or. z 
dijaško-študentskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
dinarskokraški -a -o [dínarskokráški, ž. 
dínarskokráška, s. dínarskokráško] prid.  
|nanašajoč se na dinarski kras|: dinarskokraški svet; 
prim. dinarski, kraški  
(< Dinarsko gorstvo, Kras)  
{O} moški: EDNINA: im. dinarskokraški, rod. 
dinarskokraškega, daj. dinarskokraškemu, tož. 
dinarskokraški (živostno dinarskokraškega), mest. pri 
dinarskokraškem, or. z dinarskokraškim; DVOJINA: 
im. dinarskokraška, rod. dinarskokraških, daj. 
dinarskokraškima, tož. dinarskokraška, mest. pri 
dinarskokraških, or. z dinarskokraškima; MNOŽINA: 
im. dinarskokraški, rod. dinarskokraških, daj. 
dinarskokraškim, tož. dinarskokraške, mest. pri 
dinarskokraških, or. z dinarskokraškimi  
ženski: EDNINA: im. dinarskokraška, rod. 
dinarskokraške, daj. dinarskokraški, tož. 
dinarskokraško, mest. pri dinarskokraški, or. z 
dinarskokraško; DVOJINA: im. dinarskokraški, rod. 
dinarskokraških, daj. dinarskokraškima, tož. 
dinarskokraški, mest. pri dinarskokraških, or. z 
dinarskokraškima; MNOŽINA: im. dinarskokraške, 
rod. dinarskokraških, daj. dinarskokraškim, tož. 
dinarskokraške, mest. pri dinarskokraških, or. z 
dinarskokraškimi  
srednji: EDNINA: im. dinarskokraško, rod. 
dinarskokraškega, daj. dinarskokraškemu, tož. 
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dinarskokraško, mest. pri dinarskokraškem, or. z 
dinarskokraškim; DVOJINA: im. dinarskokraški, rod. 
dinarskokraških, daj. dinarskokraškima, tož. 
dinarskokraški, mest. pri dinarskokraških, or. z 
dinarskokraškima; MNOŽINA: im. dinarskokraška, 
rod. dinarskokraških, daj. dinarskokraškim, tož. 
dinarskokraška, mest. pri dinarskokraških, or. z 
dinarskokraškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
dingo -a [díngo] m  
|avstralski divji pes|: Avstralski aborigini dinge 
pogosto udomačijo  
{O} EDNINA: im. dingo, rod. dinga, daj. dingu, tož. 
dinga, mest. pri dingu, or. z dingom; DVOJINA: im. 
dinga, rod. dingov, daj. dingoma, tož. dinga, mest. pri 
dingih, or. z dingoma; MNOŽINA: im. dingi, rod. 
dingov, daj. dingom, tož. dinge, mest. pri dingih, or. z 
dingi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
Dioskur -ja [dioskúr, rod. dioskúrja, or. z 
dioskúrjem] m; ime bitja, osebno ime  
|kralj v Mali Aziji|: Oče svete Barbare naj bi bil 
poganski kralj Dioskur; prim. dioskur  
{O} DVOJINA: im. Dioskur, rod. Dioskurja, daj. 
Dioskurju, tož. Dioskurja, mest. pri Dioskurju, or. z 
Dioskurjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena zgodovinskih 
osebnosti; samostalnik moškega spola  
  
Dolenjec1 -jca [dolénjəc, rod. dolénjca, or. z 
dolénjcem] m; ime bitja, prebivalsko ime  
Leon Štukelj je bil po rodu Dolenjec; Občina je 
vsem Dolenjcem omogočila brezplačen ogled 
tekme; v prenesenem pomenu |pripadnik športnega 
kluba iz/z Dolenjske|: V polfinale so se uvrstili 
Dolenjci  
(< Dolenjska, Dolenjsko)  
{B} Dolenjčev  
{O} EDNINA: im. Dolenjec, rod. Dolenjca, daj. 
Dolenjcu, tož. Dolenjca, mest. pri Dolenjcu, or. z 
Dolenjcem; DVOJINA: im. Dolenjca, rod. Dolenjcev, 
daj. Dolenjcema, tož. Dolenjca, mest. pri Dolenjcih, 
or. z Dolenjcema; MNOŽINA: im. Dolenjci, rod. 
Dolenjcev, daj. Dolenjcem, tož. Dolenjce, mest. pri 
Dolenjcih, or. z Dolenjci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Dolenjec2 -jca [dolénjəc, rod. dolénjca, or. z 
dolénjcem] m; ime bitja  

neformalno |Dolenjski list|: bralec Dolenjca; živostno 
Zelo rad prebira Dolenjca; prim. Dolenjski list  
{B} Dolenjčev  
{O} EDNINA: im. Dolenjec, rod. Dolenjca, daj. 
Dolenjcu, tož. Dolenjca, mest. pri Dolenjcu, or. z 
Dolenjcem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
Dolenje Jezero -ega -a [dolénje jézero] s; 
zemljepisno ime  
|kraj v občini Cerknica|: cesta iz/z Dolenjega Jezera 
do Otoka; Cerkev svetega/sv. Petra v/na Dolenjem 
Jezeru je bila zgrajena leta 1633  
Kje? v Dolenjem Jezeru in na Dolenjem Jezeru  
Od kod? iz Dolenjega Jezera in z Dolenjega Jezera  
Kam? v Dolenje Jezero in na Dolenje Jezero  
{B} Jezerec, Jezerka; Jezerčev, Jezerkin; jezerski  
{O} EDNINA: im. Dolenje Jezero, rod. Dolenjega 
Jezera, daj. Dolenjemu Jezeru, tož. Dolenje Jezero, 
mest. pri Dolenjem Jezeru, or. z Dolenjim Jezerom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
dolenjka -e [dolénjka] ž  
neformalno |dolenjska avtomobilska cesta|: odsek 
dolenjke; vožnja po dolenjki; Zaradi nesreče je bil 
oviran promet na dolenjki; prim. Dolenjka  
Kje? na/po dolenjki  
Od kod? z dolenjke  
Kam? na dolenjko  
{O} EDNINA: im. dolenjka, rod. dolenjke, daj. 
dolenjki, tož. dolenjko, mest. pri dolenjki, or. z 
dolenjko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Dolenjka -e [dolénjka] ž; ime bitja, prebivalsko ime  
Tanja je Dolenjka iz Novega Mesta; Med 
zaposlenimi je pet Dolenjk; v prenesenem pomenu 
|pripadnica športnega kluba iz/z Dolenjske|: zmaga 
Dolenjk; prim. dolenjka  
(< Dolenjska, Dolenjsko)  
{B} Dolenjkin  
{O} EDNINA: im. Dolenjka, rod. Dolenjke, daj. 
Dolenjki, tož. Dolenjko, mest. pri Dolenjki, or. z 
Dolenjko; DVOJINA: im. Dolenjki, rod. Dolenjk, daj. 
Dolenjkama, tož. Dolenjki, mest. pri Dolenjkah, or. z 
Dolenjkama; MNOŽINA: im. Dolenjke, rod. Dolenjk, 
daj. Dolenjkam, tož. Dolenjke, mest. pri Dolenjkah, or. 
z Dolenjkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Dolenjska -e [dolénjska] ž; zemljepisno ime  
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|pokrajina v jugovzhodni Sloveniji|: Peljal se je iz/z 
Dolenjske proti Postojni; Ljudje prihajajo v 
Dolenjsko ustrezneje na Dolenjsko; zidanice v 
Dolenjski ustrezneje na Dolenjskem; prim. Dolenjsko  
Kje? v Dolenjski ustrezneje na Dolenjskem  
Od kod? iz Dolenjske in z Dolenjske  
Kam? v Dolenjsko ustrezneje na Dolenjsko  
{B} Dolenjec, Dolenjka; Dolenjčev, Dolenjkin; 
dolenjski  
{O} EDNINA: im. Dolenjska, rod. Dolenjske, daj. 
Dolenjski, tož. Dolenjsko, mest. pri Dolenjski, or. z 
Dolenjsko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
Dolenjske Toplice -ih -ic [dolénske toplíce] ž mn.; 
zemljepisno ime  
|kraj v Sloveniji|: župan Dolenjskih Toplic; 
zdravilišče v Dolenjskih Toplicah; kot prilastek, v 
imenovalniku počitniške nastanitve v kraju Dolenjske 
Toplice; prim. dolenjski  
(< Dolenjska, Dolenjsko)  
Kje? v Dolenjskih Toplicah  
Od kod? iz Dolenjskih Toplic  
Kam? v Dolenjske Toplice  
{B} Topličan tudi Dolenjskotopličan, Topličanka 
tudi Dolenjskotopličanka; Topličanov tudi 
Dolenjskotopličanov, Topličankin tudi 
Dolenjskotopličankin; topliški tudi 
dolenjskotopliški  
{O} MNOŽINA: im. Dolenjske Toplice, rod. 
Dolenjskih Toplic, daj. Dolenjskim Toplicam, tož. 
Dolenjske Toplice, mest. pri Dolenjskih Toplicah, or. 
z Dolnjskimi Toplicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
dolenjski -a -o [dolénjski, ž. dolénjska, s. dolénjsko] 
prid.  
Prinesel je liter dolenjskega cvička; dolenjska 
avtocesta; ogled tradicionalnih dolenjskih hiš; 
dolenjsko narečje; prim. dol., Dolenjski kras, 
Dolenjski list, Dolenjska statistična regija, 
Dolenjske Toplice  
(< Dolenjska, Dolenjsko)  
{O} moški: EDNINA: im. dolenjski, rod. dolenjskega, 
daj. dolenjskemu, tož. dolenjski (živostno 
dolenjskega), mest. pri dolenjskem, or. z dolenjskim; 
DVOJINA: im. dolenjska, rod. dolenjskih, daj. 
dolenjskima, tož. dolenjska, mest. pri dolenjskih, or. z 
dolenjskima; MNOŽINA: im. dolenjski, rod. 
dolenjskih, daj. dolenjskim, tož. dolenjske, mest. pri 
dolenjskih, or. z dolenjskimi  
ženski: EDNINA: im. dolenjska, rod. dolenjske, daj. 
dolenjski, tož. dolenjsko, mest. pri dolenjski, or. z 
dolenjsko; DVOJINA: im. dolenjski, rod. dolenjskih, 
daj. dolenjskima, tož. dolenjski, mest. pri dolenjskih, 

or. z dolenjskima; MNOŽINA: im. dolenjske, rod. 
dolenjskih, daj. dolenjskim, tož. dolenjske, mest. pri 
dolenjskih, or. z dolenjskimi  
srednji: EDNINA: im. dolenjsko, rod. dolenjskega, daj. 
dolenjskemu, tož. dolenjsko, mest. pri dolenjskem, or. 
z dolenjskim; DVOJINA: im. dolenjski, rod. 
dolenjskih, daj. dolenjskima, tož. dolenjski, mest. pri 
dolenjskih, or. z dolenjskima; MNOŽINA: im. 
dolenjska, rod. dolenjskih, daj. dolenjskim, tož. 
dolenjska, mest. pri dolenjskih, or. z dolenjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Dolenjski kras -ega -a [dolénjski krás] m; 
zemljepisno ime  
|pokrajina v jugovzhodni Sloveniji|: kraška polja 
Dolenjskega krasa; Na Dolenjskem krasu je veliko 
ponikalnic in kraških izvirov; prim. dolenjski  
(< Dolenjska, Dolenjsko)  
Kje? na Dolenjskem krasu  
Od kod? z Dolenjskega krasa  
Kam? na Dolenjski kras  
{O} EDNINA: im. Dolenjski kras, rod. Dolenjskega 
krasa, daj. Dolenjskemu krasu, tož. Dolenjski kras, 
mest. pri Dolenjskem krasu, or. z Dolenjskim 
krasom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
Dolenjsko -ega [dolénjsko, rod. dolenjskéga] s; 
zemljepisno ime  
|pokrajina v jugovzhodni Sloveniji|: Doma je z 
Dolenjskega; variantno iz/z Dolenjske; Preselila se je 
na Dolenjsko; O podzemnih jamah na Dolenjskem 
je pisal že Janez Vajkard Valvasor; prim. Dolenjska  
Kje? na Dolenjskem  
Od kod? z Dolenjskega variantno iz/z Dolenjske  
Kam? na Dolenjsko  
{B} Dolenjec, Dolenjka; Dolenjčev, Dolenjkin; 
dolenjski  
{O} EDNINA: im. Dolenjsko, rod. Dolenjskega, daj. 
Dolenjskemu, tož. Dolenjsko, mest. pri Dolenjskem, 
or. z Dolenjskim  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
dolenjsko-belokranjski -a -o [dolénjsko-
belokránjski, ž. dolénjsko-belokránjska, s. 
dolénjsko-belokránjsko] prid.  
|nanašajoč se na Dolenjsko in Belo krajino|: 
dolenjsko-belokranjska regija; dolenjsko-
belokranjska pokrajina; sopomenka belokranjsko-
dolenjski; prim. belokranjski, dolenjski  
(< Bela krajina, Dolenjska)  
{O} moški: EDNINA: im. dolenjsko-belokranjski, rod. 
dolenjsko-belokranjskega, daj. dolenjsko-
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belokranjskemu, tož. dolenjsko-belokranjski (živostno 
dolenjsko-belokranjskega), mest. pri dolenjsko-
belokranjskem, or. z dolenjsko-belokranjskim; 
DVOJINA: im. dolenjsko-belokranjska, rod. dolenjsko-
belokranjskih, daj. dolenjsko-belokranjskima, tož. 
dolenjsko-belokranjska, mest. pri dolenjsko-
belokranjskih, or. z dolenjsko-belokranjskima; 
MNOŽINA: im. dolenjsko-belokranjski, rod. dolenjsko-
belokranjskih, daj. dolenjsko-belokranjskim, tož. 
dolenjsko-belokranjske, mest. pri dolenjsko-
belokranjskih, or. z dolenjsko-belokranjskimi  
ženski: EDNINA: im. dolenjsko-belokranjska, rod. 
dolenjsko-belokranjske, daj. dolenjsko-belokranjski, 
tož. dolenjsko-belokranjsko, mest. pri dolenjsko-
belokranjski, or. z dolenjsko-belokranjsko; DVOJINA: 
im. dolenjsko-belokranjski, rod. dolenjsko-
belokranjskih, daj. dolenjsko-belokranjskima, tož. 
dolenjsko-belokranjski, mest. pri dolenjsko-
belokranjskih, or. z dolenjsko-belokranjskima; 
MNOŽINA: im. dolenjsko-belokranjske, rod. 
dolenjsko-belokranjskih, daj. dolenjsko-
belokranjskim, tož. dolenjsko-belokranjske, mest. pri 
dolenjsko-belokranjskih, or. z dolenjsko-
belokranjskimi  
srednji: EDNINA: im. dolenjsko-belokranjsko, rod. 
dolenjsko-belokranjskega, daj. dolenjsko-
belokranjskemu, tož. dolenjsko-belokranjsko, mest. 
pri dolenjsko-belokranjskem, or. z dolenjsko-
belokranjskim; DVOJINA: im. dolenjsko-belokranjski, 
rod. dolenjsko-belokranjskih, daj. dolenjsko-
belokranjskima, tož. dolenjsko-belokranjski, mest. pri 
dolenjsko-belokranjskih, or. z dolenjsko-
belokranjskima; MNOŽINA: im. dolenjsko-
belokranjska, rod. dolenjsko-belokranjskih, daj. 
dolenjsko-belokranjskim, tož. dolenjsko-
belokranjska, mest. pri dolenjsko-belokranjskih, or. z 
dolenjsko-belokranjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Dolgi hrbet -ega -bta [dôgi hrbət, rod. dôgega 
hrpta] m; zemljepisno ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah|: stene Dolgega 
hrbta; tura na Dolgi hrbet; Po Dolgem hrbtu poteka 
nemarkirana steza; v prenesenem pomenu |stena 
Dolgega hrbta|: plezalna smer v Dolgem hrbtu  
Kje? na Dolgem hrbtu  
Od kod? z Dolgega hrbta  
Kam? na Dolgi hrbet  
{O} EDNINA: im. Dolgi hrbet, rod. Dolgega hrbta, daj. 
Dolgemu hrbtu, tož. Dolgi hrbet, mest. pri Dolgem 
hrbtu, or. z Dolgim hrbtom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Dolina kraljev -e ∼ [dolína králje] ž; zemljepisno 
ime  

|dolina v Egiptu|: Mumije so preselili iz Doline 
kraljev; grobnice v Dolini kraljev  
Kje? v Dolini kraljev  
Od kod? iz Doline kraljev  
Kam? v Dolino kraljev  
{O} EDNINA: im. Dolina kraljev, rod. Doline kraljev, 
daj. Dolini kraljev, tož. Dolino kraljev, mest. pri 
Dolini kraljev, or. z Dolino kraljev  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Dolkova špica -e -e [dólkova špíca] ž; zemljepisno 
ime  
|gora v Julijskih Alpah|: greben Dolkove špice; 
Aljažev dom je marca 1909 porušil plaz z Dolkove 
špice  
Kje? na Dolkovi špici  
Od kod? z Dolkove špice  
Kam? na Dolkovo špico  
{O} EDNINA: im. Dolkova špica, rod. Dolkove špice, 
daj. Dolkovi špici, tož. Dolkovo špico, mest. pri 
Dolkovi špici, or. z Dolkovo špico  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Dolomiti -ov [dolomíti, rod. dolomíto] m mn.; 
zemljepisno ime  
|gorovje v Evropi|: italijanski Dolomiti; Gorska 
etapa v Dolomitih je vsebovala tri zahtevne 
kolesarske vzpone  
Kje? v Dolomitih  
Od kod? iz Dolomitov  
Kam? v Dolomite  
{B} dolomitski  
{O} MNOŽINA: im. Dolomiti, rod. Dolomitov, daj. 
Dolomitom, tož. Dolomite, mest. pri Dolomitih, or. z 
Dolomiti  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
dolžníško-úpniški -a -o [dožníško-úpniški] prid.  
|dolžniški in upniški|: dolžniško-upniško razmerje; 
sopomenka upniško-dolžniški  
{O} moški: EDNINA: im. dolžníško-úpniški, rod. 
dolžníško-úpniškega, daj. dolžníško-úpniškemu, tož. 
dolžníško-úpniški (živostno dolžníško-úpniškega), 
mest. pri dolžníško-úpniškem, or. z dolžníško-
úpniškim; DVOJINA: im. dolžníško-úpniška, rod. 
dolžníško-úpniških, daj. dolžníško-úpniškima, tož. 
dolžníško-úpniška, mest. pri dolžníško-úpniških, or. z 
dolžníško-úpniškima; MNOŽINA: im. dolžníško-
úpniški, rod. dolžníško-úpniških, daj. dolžníško-
úpniškim, tož. dolžníško-úpniške, mest. pri 
dolžníško-úpniških, or. z dolžníško-úpniškimi  
ženski: EDNINA: im. dolžníško-úpniška, rod. 
dolžníško-úpniške, daj. dolžníško-úpniški, tož. 
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dolžníško-úpniško, mest. pri dolžníško-úpniški, or. z 
dolžníško-úpniško; DVOJINA: im. dolžníško-úpniški, 
rod. dolžníško-úpniških, daj. dolžníško-úpniškima, 
tož. dolžníško-úpniški, mest. pri dolžníško-úpniških, 
or. z dolžníško-úpniškima; MNOŽINA: im. dolžníško-
úpniške, rod. dolžníško-úpniških, daj. dolžníško-
úpniškim, tož. dolžníško-úpniške, mest. pri 
dolžníško-úpniških, or. z dolžníško-úpniškimi  
srednji: EDNINA: im. dolžníško-úpniško, rod. 
dolžníško-úpniškega, daj. dolžníško-úpniškemu, tož. 
dolžníško-úpniško, mest. pri dolžníško-úpniškem, or. 
z dolžníško-úpniškim; DVOJINA: im. dolžníško-
úpniški, rod. dolžníško-úpniških, daj. dolžníško-
úpniškima, tož. dolžníško-úpniški, mest. pri 
dolžníško-úpniških, or. z dolžníško-úpniškima; 
MNOŽINA: im. dolžníško-úpniška, rod. dolžníško-
úpniških, daj. dolžníško-úpniškim, tož. dolžníško-
úpniška, mest. pri dolžníško-úpniških, or. z 
dolžníško-úpniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
dominikančev -a -o [dominikánče, ž. 
dominikánčeva, s. dominikánčevo] prid.  
dominikančev prevod psalma; prim. Dominikančev  
(< Dominik1)  
{O} moški: EDNINA: im. dominikančev, rod. 
dominikančevega, daj. dominikančevemu, tož. 
dominikančev (živostno dominikančevega), mest. pri 
dominikančevem, or. z dominikančevim; DVOJINA: 
im. dominikančeva, rod. dominikančevih, daj. 
dominikančevima, tož. dominikančeva, mest. pri 
dominikančevih, or. z dominikančevima; MNOŽINA: 
im. dominikančevi, rod. dominikančevih, daj. 
dominikančevim, tož. dominikančeve, mest. pri 
dominikančevih, or. z dominikančevimi  
ženski: EDNINA: im. dominikančeva, rod. 
dominikančeve, daj. dominikančevi, tož. 
dominikančevo, mest. pri dominikančevi, or. z 
dominikančevo; DVOJINA: im. dominikančevi, rod. 
dominikančevih, daj. dominikančevima, tož. 
dominikančevi, mest. pri dominikančevih, or. z 
dominikančevima; MNOŽINA: im. dominikančeve, 
rod. dominikančevih, daj. dominikančevim, tož. 
dominikančeve, mest. pri dominikančevih, or. z 
dominikančevimi  
srednji: EDNINA: im. dominikančevo, rod. 
dominikančevega, daj. dominikančevemu, tož. 
dominikančevo, mest. pri dominikančevem, or. z 
dominikančevim; DVOJINA: im. dominikančevi, rod. 
dominikančevih, daj. dominikančevima, tož. 
dominikančevi, mest. pri dominikančevih, or. z 
dominikančevima; MNOŽINA: im. dominikančeva, 
rod. dominikančevih, daj. dominikančevim, tož. 
dominikančeva, mest. pri dominikančevih, or. z 
dominikančevimi  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
Donava -e [dónava] ž; zemljepisno ime  
|reka v Evropi|: zgornji tok Donave; izliv Save v 
Donavo; poplave na reki Donavi; prekop Donava–
Tisa–Donava; prim. Donavina delta  
Kje? na Donavi in v Donavi  
Od kod? z Donave in iz Donave  
Kam? na Donavo in v Donavo  
{B} Donavin; donavski  
{O} EDNINA: im. Donava, rod. Donave, daj. Donavi, 
tož. Donavo, mest. pri Donavi, or. z Donavo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Donavin -a -o [dónavin, ž. dónavina, s. dónavino] 
prid.  
Donavin vodostaj; prim. Donavina delta  
(< Donava)  
{O} moški: EDNINA: im. Donavin, rod. Donavinega, 
daj. Donavinemu, tož. Donavin (živostno 
Donavinega), mest. pri Donavinem, or. z Donavinim; 
DVOJINA: im. Donavina, rod. Donavinih, daj. 
Donavinima, tož. Donavina, mest. pri Donavinih, or. z 
Donavinima; MNOŽINA: im. Donavini, rod. 
Donavinih, daj. Donavinim, tož. Donavine, mest. pri 
Donavinih, or. z Donavinimi  
ženski: EDNINA: im. Donavina, rod. Donavine, daj. 
Donavini, tož. Donavino, mest. pri Donavini, or. z 
Donavino; DVOJINA: im. Donavini, rod. Donavinih, 
daj. Donavinima, tož. Donavini, mest. pri Donavinih, 
or. z Donavinima; MNOŽINA: im. Donavine, rod. 
Donavinih, daj. Donavinim, tož. Donavine, mest. pri 
Donavinih, or. z Donavinimi  
srednji: EDNINA: im. Donavino, rod. Donavinega, daj. 
Donavinemu, tož. Donavino, mest. pri Donavinem, or. 
z Donavinim; DVOJINA: im. Donavini, rod. 
Donavinih, daj. Donavinima, tož. Donavini, mest. pri 
Donavinih, or. z Donavinima; MNOŽINA: im. 
Donavina, rod. Donavinih, daj. Donavinim, tož. 
Donavina, mest. pri Donavinih, or. z Donavinimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki; pridevniki  
  
Donavina delta -e -e [dónavina délta] ž; zemljepisno 
ime  
|izliv Donave|: polja sončnic v Donavini delti; ◎ 
romun. Delta Dunării; prim. Donavin  
(< Donava)  
Kje? v Donavini delti  
Od kod? iz Donavine delte  
Kam? v Donavino delto  
{O} EDNINA: im. Donavina delta, rod. Donavine 
delte, daj. Donavini delti, tož. Donavino delto, mest. 
pri Donavini delti, or. z Donavino delto  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
donavski -a -o [dónaski, ž. dónaska, s. dónasko] 
prid.  
Leta 1918 je razpadla donavska monarhija; 
Romunija je nastala z združitvijo donavskih 
kneževin – Vlaške in Moldavije; reke donavskega 
porečja; prim. Donavsko-črnomorski prekop, 
Podonavska regija  
(< Donava)  
{O} moški: EDNINA: im. donavski, rod. donavskega, 
daj. donavskemu, tož. donavski (živostno 
donavskega), mest. pri donavskem, or. z donavskim; 
DVOJINA: im. donavska, rod. donavskih, daj. 
donavskima, tož. donavska, mest. pri donavskih, or. z 
donavskima; MNOŽINA: im. donavski, rod. donavskih, 
daj. donavskim, tož. donavske, mest. pri donavskih, or. 
z donavskimi  
ženski: EDNINA: im. donavska, rod. donavske, daj. 
donavski, tož. donavsko, mest. pri donavski, or. z 
donavsko; DVOJINA: im. donavski, rod. donavskih, 
daj. donavskima, tož. donavski, mest. pri donavskih, 
or. z donavskima; MNOŽINA: im. donavske, rod. 
donavskih, daj. donavskim, tož. donavske, mest. pri 
donavskih, or. z donavskimi  
srednji: EDNINA: im. donavsko, rod. donavskega, daj. 
donavskemu, tož. donavsko, mest. pri donavskem, or. 
z donavskim; DVOJINA: im. donavski, rod. donavskih, 
daj. donavskima, tož. donavski, mest. pri donavskih, 
or. z donavskima; MNOŽINA: im. donavska, rod. 
donavskih, daj. donavskim, tož. donavska, mest. pri 
donavskih, or. z donavskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Dovška Baba -e -e [dôška bába] ž; zemljepisno ime  
|gora v Karavankah|: grebenska pot od Dovške 
Babe do Golice; Na Dovško Babo se bomo povzpeli 
po označeni poti z Dovjega; skrajšano Z Jesenic smo 
kolesarili na Babo; ◎ nem. Frauenkogel; prim. 
dovški  
(< Dovje)  
Kje? na Dovški Babi  
Od kod? z Dovške Babe  
Kam? na Dovško Babo  
{O} EDNINA: im. Dovška Baba, rod. Dovške Babe, 
daj. Dovški Babi, tož. Dovško Babo, mest. pri Dovški 
Babi, or. z Dovško Babo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Dovški križ -ega -a [dôški kríš, or. z dôškim 
krížem] m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: severna stena Dovškega 
križa; Pri plezanju na Dovški križ sem si prste na 
ostrih oprimkih in skalah odrgnil do krvi; v 

prenesenem pomenu |stena Dovškega križa|: grapa v 
Dovškem križu; prim. dovški  
(< Dovje)  
Kje? na Dovškem križu  
Od kod? z Dovškega križa  
Kam? na Dovški križ  
{O} EDNINA: im. Dovški križ, rod. Dovškega križa, 
daj. Dovškemu križu, tož. Dovški križ, mest. pri 
Dovškem križu, or. z Dovškim križem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
dramsko-epski -a -o [drámsko-épski, ž. drámsko-
épska, s. drámsko-épsko] prid.  
|dramski in epski|: dramsko-epska alegorična 
pripoved; sopomenka epsko-dramski  
{O} moški: EDNINA: im. dramsko-epski, rod. 
dramsko-epskega, daj. dramsko-epskemu, tož. 
dramsko-epski (živostno dramsko-epskega), mest. pri 
dramsko-epskem, or. z dramsko-epskim; DVOJINA: 
im. dramsko-epska, rod. dramsko-epskih, daj. 
dramsko-epskima, tož. dramsko-epska, mest. pri 
dramsko-epskih, or. z dramsko-epskima; MNOŽINA: 
im. dramsko-epski, rod. dramsko-epskih, daj. 
dramsko-epskim, tož. dramsko-epske, mest. pri 
dramsko-epskih, or. z dramsko-epskimi  
ženski: EDNINA: im. dramsko-epska, rod. dramsko-
epske, daj. dramsko-epski, tož. dramsko-epsko, mest. 
pri dramsko-epski, or. z dramsko-epsko; DVOJINA: 
im. dramsko-epski, rod. dramsko-epskih, daj. 
dramsko-epskima, tož. dramsko-epski, mest. pri 
dramsko-epskih, or. z dramsko-epskima; MNOŽINA: 
im. dramsko-epske, rod. dramsko-epskih, daj. 
dramsko-epskim, tož. dramsko-epske, mest. pri 
dramsko-epskih, or. z dramsko-epskimi  
srednji: EDNINA: im. dramsko-epsko, rod. dramsko-
epskega, daj. dramsko-epskemu, tož. dramsko-epsko, 
mest. pri dramsko-epskem, or. z dramsko-epskim; 
DVOJINA: im. dramsko-epski, rod. dramsko-epskih, 
daj. dramsko-epskima, tož. dramsko-epski, mest. pri 
dramsko-epskih, or. z dramsko-epskima; MNOŽINA: 
im. dramsko-epska, rod. dramsko-epskih, daj. 
dramsko-epskim, tož. dramsko-epska, mest. pri 
dramsko-epskih, or. z dramsko-epskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
dramsko-gledališki -a -o [drámsko-gledalíški, ž. 
drámsko-gledalíška, s. drámsko-gledalíško] prid.  
|dramski in gledališki|: dramsko-gledališka 
delavnica  
{O} moški: EDNINA: im. dramsko-gledalíški, rod. 
dramsko-gledalíškega, daj. dramsko-gledalíškemu, 
tož. dramsko-gledalíški (živostno dramsko-
gledalíškega), mest. pri dramsko-gledalíškem, or. z 
dramsko-gledalíškim; DVOJINA: im. dramsko-
gledalíška, rod. dramsko-gledalíških, daj. dramsko-
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gledalíškima, tož. dramsko-gledalíška, mest. pri 
dramsko-gledalíških, or. z dramsko-gledalíškima; 
MNOŽINA: im. dramsko-gledalíški, rod. dramsko-
gledalíških, daj. dramsko-gledalíškim, tož. dramsko-
gledalíške, mest. pri dramsko-gledalíških, or. z 
dramsko-gledalíškimi  
ženski: EDNINA: im. dramsko-gledalíška, rod. 
dramsko-gledalíške, daj. dramsko-gledalíški, tož. 
dramsko-gledalíško, mest. pri dramsko-gledalíški, or. 
z dramsko-gledalíško; DVOJINA: im. dramsko-
gledalíški, rod. dramsko-gledalíških, daj. dramsko-
gledalíškima, tož. dramsko-gledalíški, mest. pri 
dramsko-gledalíških, or. z dramsko-gledalíškima; 
MNOŽINA: im. dramsko-gledalíške, rod. dramsko-
gledalíških, daj. dramsko-gledalíškim, tož. dramsko-
gledalíške, mest. pri dramsko-gledalíških, or. z 
dramsko-gledalíškimi  
srednji: EDNINA: im. dramsko-gledalíško, rod. 
dramsko-gledalíškega, daj. dramsko-gledalíškemu, 
tož. dramsko-gledalíško, mest. pri dramsko-
gledalíškem, or. z dramsko-gledalíškim; DVOJINA: 
im. dramsko-gledalíški, rod. dramsko-gledalíških, daj. 
dramsko-gledalíškima, tož. dramsko-gledalíški, mest. 
pri dramsko-gledalíških, or. z dramsko-
gledalíškima; MNOŽINA: im. dramsko-gledalíška, rod. 
dramsko-gledalíških, daj. dramsko-gledalíškim, tož. 
dramsko-gledalíška, mest. pri dramsko-gledalíških, 
or. z dramsko-gledalíškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Drava -e [dráva] ž; zemljepisno ime  
|reka v Evropi|: levi breg Drave; vzpetina nad 
Dravo; V Dravi je mogoče najti zlato  
Kje? na Dravi in v Dravi  
Od kod? z Drave in iz Drave  
Kam? na Dravo in v Dravo  
{B} Dravin; dravski  
{O} EDNINA: im. Drava, rod. Drave, daj. Dravi, tož. 
Dravo, mest. pri Dravi, or. z Dravo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Dravin -a -o [drávin, ž. drávina, s. drávino] prid.  
ureditev Dravine struga; desni Dravin pritok  
(< Drava)  
{O} moški: EDNINA: im. Dravin, rod. Dravinega, daj. 
Dravinemu, tož. Dravin (živostno Dravinega), mest. pri 
Dravinem, or. z Dravinim; DVOJINA: im. Dravina, rod. 
Dravinih, daj. Dravinima, tož. Dravina, mest. pri 
Dravinih, or. z Dravinima; MNOŽINA: im. Dravini, 
rod. Dravinih, daj. Dravinim, tož. Dravine, mest. pri 
Dravinih, or. z Dravinimi  
ženski: EDNINA: im. Dravina, rod. Dravine, daj. 
Dravini, tož. Dravino, mest. pri Dravini, or. z 
Dravino; DVOJINA: im. Dravini, rod. Dravinih, daj. 
Dravinima, tož. Dravini, mest. pri Dravinih, or. z 

Dravinima; MNOŽINA: im. Dravine, rod. Dravinih, daj. 
Dravinim, tož. Dravine, mest. pri Dravinih, or. z 
Dravinimi  
srednji: EDNINA: im. Dravino, rod. Dravinega, daj. 
Dravinemu, tož. Dravino, mest. pri Dravinem, or. z 
Dravinim; DVOJINA: im. Dravini, rod. Dravinih, daj. 
Dravinima, tož. Dravini, mest. pri Dravinih, or. z 
Dravinima; MNOŽINA: im. Dravina, rod. Dravinih, daj. 
Dravinim, tož. Dravina, mest. pri Dravinih, or. z 
Dravinimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki; pridevniki  
  
Dravska dolina -e -e [dráska dolína] ž; zemljepisno 
ime  
|pokrajina v Sloveniji ob reki Dravi in njenih 
pritokih|: prebivalci zgornje Dravske doline; prim. 
dravski  
(< Drava)  
Kje? v Dravski dolini  
Od kod? iz Dravske doline  
Kam? v Dravsko dolino  
{O} EDNINA: im. Dravska dolina, rod. Dravske 
doline, daj. Dravski dolini, tož. Dravsko dolino, mest. 
pri Dravski dolini, or. z Dravsko dolino  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
Dravske elektrarne Maribor -ih elektrarn ~ 
[dráske elektrárne máribọr, rod. dráskih elektrárən 
máribọr] ž mn.; stvarno ime  
|podjetje|: poslovanje Dravskih elektrarn Maribor; 
prim. dravski, Maribor  
{O} EDNINA: im. Dravske elektrarne Maribor, rod. 
Dravskih elektrarn Maribor, daj. Dravskim 
elektrarnam Maribor, tož. Dravske elektrarne 
Maribor, mest. pri Dravskih elektrarnah Maribor, or. 
z Dravskimi elektrarnami Maribor  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
drive in -- -- [drájf ín] m  
|storitev, ki jo lahko opravite brez izstopa iz 
avtomobila|: Na potovanju smo obiskali največji 
McDonaldsov drive in v New Yorku; v pridevniški 
rabi nova drive in lekarna; Na parkirišču pred 
nakupovalnim centrom so odprli prvi drive in kino 
v Sloveniji  
{O} EDNINA: im. drive in, rod. drive in, daj. drive in, 
tož. drive in, mest. pri drive in, or. z drive in; 
DVOJINA: im. drive in, rod. drive in, daj. drive in, tož. 
drive in, mest. pri drive in, or. z drive in; MNOŽINA: 
im. drive in, rod. drive in, daj. drive in, tož. drive in, 
mest. pri drive in, or. z drive in  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
drsalno-kotalkarski -a -o [dərsálno-kotálkarski, ž. 
dərsálno-kotálkarska, s. dərsálno-kotálkarsko] prid.  
|drsalni in kotalkarski|: drsalno-kotalkarski klub; 
sopomenka kotalkarsko-drsalni  
{O} moški: EDNINA: im. drsalno-kotalkarski, rod. 
drsalno-kotalkarskega, daj. drsalno-kotalkarskemu, 
tož. drsalno-kotalkarski (živostno drsalno-
kotalkarskega), mest. pri drsalno-kotalkarskem, or. z 
drsalno-kotalkarskim; DVOJINA: im. drsalno-
kotalkarska, rod. drsalno-kotalkarskih, daj. drsalno-
kotalkarskima, tož. drsalno-kotalkarska, mest. pri 
drsalno-kotalkarskih, or. z drsalno-kotalkarskima; 
MNOŽINA: im. drsalno-kotalkarski, rod. drsalno-
kotalkarskih, daj. drsalno-kotalkarskim, tož. drsalno-
kotalkarske, mest. pri drsalno-kotalkarskih, or. z 
drsalno-kotalkarskimi  
ženski: EDNINA: im. drsalno-kotalkarska, rod. 
drsalno-kotalkarske, daj. drsalno-kotalkarski, tož. 
drsalno-kotalkarsko, mest. pri drsalno-kotalkarski, or. 
z drsalno-kotalkarsko; DVOJINA: im. drsalno-
kotalkarski, rod. drsalno-kotalkarskih, daj. drsalno-
kotalkarskima, tož. drsalno-kotalkarski, mest. pri 
drsalno-kotalkarskih, or. z drsalno-kotalkarskima; 
MNOŽINA: im. drsalno-kotalkarske, rod. drsalno-
kotalkarskih, daj. drsalno-kotalkarskim, tož. drsalno-
kotalkarske, mest. pri drsalno-kotalkarskih, or. z 
drsalno-kotalkarskimi  
srednji: EDNINA: im. drsalno-kotalkarsko, rod. 
drsalno-kotalkarskega, daj. drsalno-kotalkarskemu, 
tož. drsalno-kotalkarsko, mest. pri drsalno-
kotalkarskem, or. z drsalno-kotalkarskim; DVOJINA: 
im. drsalno-kotalkarski, rod. drsalno-kotalkarskih, 
daj. drsalno-kotalkarskima, tož. drsalno-kotalkarski, 
mest. pri drsalno-kotalkarskih, or. z drsalno-
kotalkarskima; MNOŽINA: im. drsalno-kotalkarska, 
rod. drsalno-kotalkarskih, daj. drsalno-kotalkarskim, 
tož. drsalno-kotalkarska, mest. pri drsalno-
kotalkarskih, or. z drsalno-kotalkarskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
drúžbenoekonómski -a -o prid.  
|nanašajoč se na družbeno ekonomijo|: 
družbenoekonomski sistem; sprememba 
družbenoekonomske ureditve; sopomenka 
družbenogospodarski; prim. družbeno-ekonomski  
{O} moški: EDNINA: im. drúžbenoekonómski, rod. 
drúžbenoekonómskega, daj. drúžbenoekonómskemu, 
tož. drúžbenoekonómski (živostno 
drúžbenoekonómskega), mest. pri 
drúžbenoekonómskem, or. z drúžbenoekonómskim; 
DVOJINA: im. drúžbenoekonómska, rod. 
drúžbenoekonómskih, daj. drúžbenoekonómskima, 
tož. drúžbenoekonómska, mest. pri 

drúžbenoekonómskih, or. z drúžbenoekonómskima; 
MNOŽINA: im. drúžbenoekonómski, rod. 
drúžbenoekonómskih, daj. drúžbenoekonómskim, 
tož. drúžbenoekonómske, mest. pri 
drúžbenoekonómskih, or. z drúžbenoekonómskimi  
ženski: EDNINA: im. drúžbenoekonómska, rod. 
drúžbenoekonómske, daj. drúžbenoekonómski, tož. 
drúžbenoekonómsko, mest. pri drúžbenoekonómski, 
or. z drúžbenoekonómsko; DVOJINA: im. 
drúžbenoekonómski, rod. drúžbenoekonómskih, daj. 
drúžbenoekonómskima, tož. drúžbenoekonómski, 
mest. pri drúžbenoekonómskih, or. z 
drúžbenoekonómskima; MNOŽINA: im. 
drúžbenoekonómske, rod. drúžbenoekonómskih, daj. 
drúžbenoekonómskim, tož. drúžbenoekonómske, 
mest. pri drúžbenoekonómskih, or. z 
drúžbenoekonómskimi  
srednji: EDNINA: im. drúžbenoekonómsko, rod. 
drúžbenoekonómskega, daj. drúžbenoekonómskemu, 
tož. drúžbenoekonómsko, mest. pri 
drúžbenoekonómskem, or. z drúžbenoekonómskim; 
DVOJINA: im. drúžbenoekonómski, rod. 
drúžbenoekonómskih, daj. drúžbenoekonómskima, 
tož. drúžbenoekonómski, mest. pri 
drúžbenoekonómskih, or. z drúžbenoekonómskima; 
MNOŽINA: im. drúžbenoekonómska, rod. 
drúžbenoekonómskih, daj. drúžbenoekonómskim, 
tož. drúžbenoekonómska, mest. pri 
drúžbenoekonómskih, or. z drúžbenoekonómskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
drúžbeno-ekonómski -a -o prid.  
|družbeni in ekonomski|: družbeno-ekonomski 
razvoj; družbeno-ekonomska neenakost; 
spremenjene družbeno-ekonomske razmere; 
sopomenka družbeno-gospodarski, gospodarsko-
družbeni; prim. družbenoekonomski  
{O} moški: EDNINA: im. drúžbeno-ekonómski, rod. 
drúžbeno-ekonómskega, daj. drúžbeno-
ekonómskemu, tož. drúžbeno-ekonómski (živostno 
drúžbeno-ekonómskega), mest. pri drúžbeno-
ekonómskem, or. z drúžbeno-ekonómskim; 
DVOJINA: im. drúžbeno-ekonómska, rod. drúžbeno-
ekonómskih, daj. drúžbeno-ekonómskima, tož. 
drúžbeno-ekonómska, mest. pri drúžbeno-
ekonómskih, or. z drúžbeno-ekonómskima; 
MNOŽINA: im. drúžbeno-ekonómski, rod. drúžbeno-
ekonómskih, daj. drúžbeno-ekonómskim, tož. 
drúžbeno-ekonómske, mest. pri drúžbeno-
ekonómskih, or. z drúžbeno-ekonómskimi  
ženski: EDNINA: im. drúžbeno-ekonómska, rod. 
drúžbeno-ekonómske, daj. drúžbeno-ekonómski, tož. 
drúžbeno-ekonómsko, mest. pri drúžbeno-
ekonómski, or. z drúžbeno-ekonómsko; DVOJINA: im. 
drúžbeno-ekonómski, rod. drúžbeno-ekonómskih, 
daj. drúžbeno-ekonómskima, tož. drúžbeno-
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ekonómski, mest. pri drúžbeno-ekonómskih, or. z 
drúžbeno-ekonómskima; MNOŽINA: im. drúžbeno-
ekonómske, rod. drúžbeno-ekonómskih, daj. 
drúžbeno-ekonómskim, tož. drúžbeno-ekonómske, 
mest. pri drúžbeno-ekonómskih, or. z drúžbeno-
ekonómskimi  
srednji: EDNINA: im. drúžbeno-ekonómsko, rod. 
drúžbeno-ekonómskega, daj. drúžbeno-
ekonómskemu, tož. drúžbeno-ekonómsko, mest. pri 
drúžbeno-ekonómskem, or. z drúžbeno-
ekonómskim; DVOJINA: im. drúžbeno-ekonómski, 
rod. drúžbeno-ekonómskih, daj. drúžbeno-
ekonómskima, tož. drúžbeno-ekonómski, mest. pri 
drúžbeno-ekonómskih, or. z drúžbeno-
ekonómskima; MNOŽINA: im. drúžbeno-ekonómska, 
rod. drúžbeno-ekonómskih, daj. drúžbeno-
ekonómskim, tož. drúžbeno-ekonómska, mest. pri 
drúžbeno-ekonómskih, or. z drúžbeno-
ekonómskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
drúžbenogospodárski -a -o prid.  
|nanašajoč se na družbeno gospodarstvo|: analitik 
družbenogospodarskih razmer; 
družbenogospodarske in politične spremembe; 
sopomenka družbenoekonomski; prim. družbeno-
gospodarski  
{O} moški: EDNINA: im. drúžbenogospodárski, rod. 
drúžbenogospodárskega, daj. 
drúžbenogospodárskemu, tož. drúžbenogospodárski 
(živostno drúžbenogospodárskega), mest. pri 
drúžbenogospodárskem, or. z 
drúžbenogospodárskim; DVOJINA: im. 
drúžbenogospodárska, rod. drúžbenogospodárskih, 
daj. drúžbenogospodárskima, tož. 
drúžbenogospodárska, mest. pri 
drúžbenogospodárskih, or. z 
drúžbenogospodárskima; MNOŽINA: im. 
drúžbenogospodárski, rod. drúžbenogospodárskih, 
daj. drúžbenogospodárskim, tož. 
drúžbenogospodárske, mest. pri 
drúžbenogospodárskih, or. z 
drúžbenogospodárskimi  
ženski: EDNINA: im. drúžbenogospodárska, rod. 
drúžbenogospodárske, daj. drúžbenogospodárski, tož. 
drúžbenogospodársko, mest. pri 
drúžbenogospodárski, or. z drúžbenogospodársko; 
DVOJINA: im. drúžbenogospodárski, rod. 
drúžbenogospodárskih, daj. 
drúžbenogospodárskima, tož. drúžbenogospodárski, 
mest. pri drúžbenogospodárskih, or. z 
drúžbenogospodárskima; MNOŽINA: im. 
drúžbenogospodárske, rod. drúžbenogospodárskih, 
daj. drúžbenogospodárskim, tož. 
drúžbenogospodárske, mest. pri 

drúžbenogospodárskih, or. z 
drúžbenogospodárskimi  
srednji: EDNINA: im. drúžbenogospodársko, rod. 
drúžbenogospodárskega, daj. 
drúžbenogospodárskemu, tož. drúžbenogospodársko, 
mest. pri drúžbenogospodárskem, or. z 
drúžbenogospodárskim; DVOJINA: im. 
drúžbenogospodárski, rod. drúžbenogospodárskih, 
daj. drúžbenogospodárskima, tož. 
drúžbenogospodárski, mest. pri 
drúžbenogospodárskih, or. z 
drúžbenogospodárskima; MNOŽINA: im. 
drúžbenogospodárska, rod. drúžbenogospodárskih, 
daj. drúžbenogospodárskim, tož. 
drúžbenogospodárska, mest. pri 
drúžbenogospodárskih, or. z 
drúžbenogospodárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
drúžbeno-gospodárski -a -o prid.  
|družbeni in gospodarski|: družbeno-gospodarske 
analize; družbeno-gospodarski razvoj; sopomenka 
družbeno-ekonomski, gospodarsko-družbeni; prim. 
družbenogospodarski  
{O} moški: EDNINA: im. drúžbeno-gospodárski, rod. 
drúžbeno-gospodárskega, daj. drúžbeno-
gospodárskemu, tož. drúžbeno-gospodárski (živostno 
drúžbeno-gospodárskega), mest. pri drúžbeno-
gospodárskem, or. z drúžbeno-gospodárskim; 
DVOJINA: im. drúžbeno-gospodárska, rod. drúžbeno-
gospodárskih, daj. drúžbeno-gospodárskima, tož. 
drúžbeno-gospodárska, mest. pri drúžbeno-
gospodárskih, or. z drúžbeno-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. drúžbeno-gospodárski, rod. drúžbeno-
gospodárskih, daj. drúžbeno-gospodárskim, tož. 
drúžbeno-gospodárske, mest. pri drúžbeno-
gospodárskih, or. z drúžbeno-gospodárskimi  
ženski: EDNINA: im. drúžbeno-gospodárska, rod. 
drúžbeno-gospodárske, daj. drúžbeno-gospodárski, 
tož. drúžbeno-gospodársko, mest. pri drúžbeno-
gospodárski, or. z drúžbeno-gospodársko; DVOJINA: 
im. drúžbeno-gospodárski, rod. drúžbeno-
gospodárskih, daj. drúžbeno-gospodárskima, tož. 
drúžbeno-gospodárski, mest. pri drúžbeno-
gospodárskih, or. z drúžbeno-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. drúžbeno-gospodárske, rod. drúžbeno-
gospodárskih, daj. drúžbeno-gospodárskim, tož. 
drúžbeno-gospodárske, mest. pri drúžbeno-
gospodárskih, or. z drúžbeno-gospodárskimi  
srednji: EDNINA: im. drúžbeno-gospodársko, rod. 
drúžbeno-gospodárskega, daj. drúžbeno-
gospodárskemu, tož. drúžbeno-gospodársko, mest. pri 
drúžbeno-gospodárskem, or. z drúžbeno-
gospodárskim; DVOJINA: im. drúžbeno-gospodárski, 
rod. drúžbeno-gospodárskih, daj. drúžbeno-
gospodárskima, tož. drúžbeno-gospodárski, mest. pri 
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drúžbeno-gospodárskih, or. z drúžbeno-
gospodárskima; MNOŽINA: im. drúžbeno-
gospodárska, rod. drúžbeno-gospodárskih, daj. 
drúžbeno-gospodárskim, tož. drúžbeno-gospodárska, 
mest. pri drúžbeno-gospodárskih, or. z drúžbeno-
gospodárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
držávnotožílski -a -o [držánotožíski in 
držánotožílski] prid.  
|nanašajoč se na državno tožilstvo ali na državne 
tožilce|: državnotožilski svet; določbe 
državnotožilskega reda  
{O} moški: EDNINA: im. držávnotožílski, rod. 
držávnotožílskega, daj. držávnotožílskemu, tož. 
držávnotožílski (živostno držávnotožílskega), mest. 
pri držávnotožílskem, or. z držávnotožílskim; 
DVOJINA: im. držávnotožílska, rod. držávnotožílskih, 
daj. držávnotožílskima, tož. držávnotožílska, mest. pri 
držávnotožílskih, or. z držávnotožílskima; MNOŽINA: 
im. držávnotožílski, rod. držávnotožílskih, daj. 
držávnotožílskim, tož. držávnotožílske, mest. pri 
držávnotožílskih, or. z držávnotožílskimi  
ženski: EDNINA: im. držávnotožílska, rod. 
držávnotožílske, daj. držávnotožílski, tož. 
držávnotožílsko, mest. pri držávnotožílski, or. z 
držávnotožílsko; DVOJINA: im. držávnotožílski, rod. 
držávnotožílskih, daj. držávnotožílskima, tož. 
držávnotožílski, mest. pri držávnotožílskih, or. z 
držávnotožílskima; MNOŽINA: im. držávnotožílske, 
rod. držávnotožílskih, daj. držávnotožílskim, tož. 
držávnotožílske, mest. pri držávnotožílskih, or. z 
držávnotožílskimi  
srednji: EDNINA: im. držávnotožílsko, rod. 
držávnotožílskega, daj. držávnotožílskemu, tož. 
držávnotožílsko, mest. pri držávnotožílskem, or. z 
držávnotožílskim; DVOJINA: im. držávnotožílski, rod. 
držávnotožílskih, daj. držávnotožílskima, tož. 
držávnotožílski, mest. pri držávnotožílskih, or. z 
držávnotožílskima; MNOŽINA: im. držávnotožílska, 
rod. držávnotožílskih, daj. držávnotožílskim, tož. 
držávnotožílska, mest. pri držávnotožílskih, or. z 
držávnotožílskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
držávnozbórski -a -o prid.  
|nanašajoč se na državni zbor|: predsedniške in 
državnozborske volitve; državnozborski poslanec  
{O} moški: EDNINA: im. držávnozbórski, rod. 
držávnozbórskega, daj. držávnozbórskemu, tož. 
držávnozbórski (živostno držávnozbórskega), mest. 
pri držávnozbórskem, or. z držávnozbórskim; 
DVOJINA: im. držávnozbórska, rod. držávnozbórskih, 
daj. držávnozbórskima, tož. držávnozbórska, mest. pri 
držávnozbórskih, or. z držávnozbórskima; MNOŽINA: 

im. držávnozbórski, rod. držávnozbórskih, daj. 
držávnozbórskim, tož. držávnozbórske, mest. pri 
držávnozbórskih, or. z držávnozbórskimi  
ženski: EDNINA: im. držávnozbórska, rod. 
držávnozbórske, daj. držávnozbórski, tož. 
držávnozbórsko, mest. pri držávnozbórski, or. z 
držávnozbórsko; DVOJINA: im. držávnozbórski, rod. 
držávnozbórskih, daj. držávnozbórskima, tož. 
držávnozbórski, mest. pri držávnozbórskih, or. z 
držávnozbórskima; MNOŽINA: im. držávnozbórske, 
rod. držávnozbórskih, daj. držávnozbórskim, tož. 
držávnozbórske, mest. pri držávnozbórskih, or. z 
držávnozbórskimi  
srednji: EDNINA: im. držávnozbórsko, rod. 
držávnozbórskega, daj. držávnozbórskemu, tož. 
držávnozbórsko, mest. pri držávnozbórskem, or. z 
držávnozbórskim; DVOJINA: im. držávnozbórski, rod. 
držávnozbórskih, daj. držávnozbórskima, tož. 
držávnozbórski, mest. pri držávnozbórskih, or. z 
držávnozbórskima; MNOŽINA: im. držávnozbórska, 
rod. držávnozbórskih, daj. držávnozbórskim, tož. 
držávnozbórska, mest. pri držávnozbórskih, or. z 
držávnozbórskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
Dublin -a [dáblin, rod. dáblina, or. z dáblinom] m; 
zemljepisno ime  
|glavno mesto Irske|: zgodba o kralju Óttarju iz 
Dublina; V Dublinu je irska ljudska glasba še vedno 
zelo priljubljena; ◎ irs. Baile Átha Cliath  
Kje? v Dublinu  
Od kod? iz Dublina  
Kam? v Dublin  
{B} Dublinčan, Dublinčanka; Dublinčanov, 
Dublinčankin; dublinski  
{O} EDNINA: im. Dublin, rod. Dublina, daj. Dublinu, 
tož. Dublin, mest. pri Dublinu, or. z Dublinom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
dublinski -a -o [dáblinski, ž. dáblinska, s. 
dáblinsko] prid.  
Dneve je preživljal v dublinskih pubih; Joyceova 
dublinska leta; Za film je prejel dublinsko nagrado 
IMPAC; prim. Dublinska uredba, Dublinski grad  
(< Dublin)  
{O} moški: EDNINA: im. dublinski, rod. dublinskega, 
daj. dublinskemu, tož. dublinski (živostno 
dublinskega), mest. pri dublinskem, or. z dublinskim; 
DVOJINA: im. dublinska, rod. dublinskih, daj. 
dublinskima, tož. dublinska, mest. pri dublinskih, or. z 
dublinskima; MNOŽINA: im. dublinski, rod. 
dublinskih, daj. dublinskim, tož. dublinske, mest. pri 
dublinskih, or. z dublinskimi  
ženski: EDNINA: im. dublinska, rod. dublinske, daj. 
dublinski, tož. dublinsko, mest. pri dublinski, or. z 
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dublinsko; DVOJINA: im. dublinski, rod. dublinskih, 
daj. dublinskima, tož. dublinski, mest. pri dublinskih, 
or. z dublinskima; MNOŽINA: im. dublinske, rod. 
dublinskih, daj. dublinskim, tož. dublinske, mest. pri 
dublinskih, or. z dublinskimi  
srednji: EDNINA: im. dublinsko, rod. dublinskega, daj. 
dublinskemu, tož. dublinsko, mest. pri dublinskem, or. 
z dublinskim; DVOJINA: im. dublinski, rod. 
dublinskih, daj. dublinskima, tož. dublinski, mest. pri 
dublinskih, or. z dublinskima; MNOŽINA: im. 
dublinska, rod. dublinskih, daj. dublinskim, tož. 
dublinska, mest. pri dublinskih, or. z dublinskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
dunajčan -a [dúnajčan] m  
žargonsko |čebelji panj|: Prve čebelje panje so 
imenovali kranjiči ali dunajčani  
modri dunajčan neuradno |modri dunajski zajec|: 
Doma ima dve pasmi kuncev: sivega dunajčana in 
alasko; prim. Dunajčan  
(< Dunaj)  
{O} EDNINA: im. dunajčan, rod. dunajčana, daj. 
dunajčanu, tož. dunajčana, mest. pri dunajčanu, or. z 
dunajčanom; DVOJINA: im. dunajčana, rod. 
dunajčanov, daj. dunajčanoma, tož. dunajčana, mest. 
pri dunajčanih, or. z dunajčanoma; MNOŽINA: im. 
dunajčani, rod. dunajčanov, daj. dunajčanom, tož. 
dunajčane, mest. pri dunajčanih, or. z dunajčani  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Dunajčan -a [dúnajčan] m; ime bitja, prebivalsko ime  
Gottlieb Wallisch, po rodu Dunajčan, je začel igrati 
klavir že pri štirih letih; Kavarne so poleti polne 
Dunajčanov in turistov; v prenesenem pomenu 
Jeseniške hokejiste čaka pomembna tekma z 
Dunajčani; prim. dunajčan  
(< Dunaj)  
{B} Dunajčanov  
{O} EDNINA: im. Dunajčan, rod. Dunajčana, daj. 
Dunajčanu, tož. Dunajčana, mest. pri Dunajčanu, or. z 
Dunajčanom; DVOJINA: im. Dunajčana, rod. 
Dunajčanov, daj. Dunajčanoma, tož. Dunajčana, mest. 
pri Dunajčanih, or. z Dunajčanoma; MNOŽINA: im. 
Dunajčani, rod. Dunajčanov, daj. Dunajčanom, tož. 
Dunajčane, mest. pri Dunajčanih, or. z Dunajčani  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Dunajčanka -e [dúnajčanka] ž; ime bitja, prebivalsko 
ime  
Vurnik se je leta 1913 poročil z akademsko slikarko 
Heleno Kottler, Dunajčanko poljskega rodu; 
sprejem delegacije Dunajčank  
(< Dunaj)  

{B} Dunajčankin  
{O} EDNINA: im. Dunajčanka, rod. Dunajčanke, daj. 
Dunajčanki, tož. Dunajčanko, mest. pri Dunajčanki, 
or. z Dunajčanko; DVOJINA: im. Dunajčanki, rod. 
Dunajčank, daj. Dunajčankama, tož. Dunajčanki, 
mest. pri Dunajčankah, or. z Dunajčankama; 
MNOŽINA: im. Dunajčanke, rod. Dunajčank, daj. 
Dunajčankam, tož. Dunajčanke, mest. pri 
Dunajčankah, or. z Dunajčankami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Dúnajski déčki -ih -ov m mn.; stvarno ime  
|pevski zbor|: koncert Dunajskih dečkov; Na 
turnejah razdelijo Dunajske dečke v štiri skupine, 
imenovane po skladateljih Brucknerju, Haydnu, 
Mozartu in Schubertu; ◎ nem. Wiener 
Sängerknaben; prim. dunajski  
(< Dunaj)  
{O} MNOŽINA: im. Dúnajski déčki, rod. Dúnajskih 
déčkov, daj. Dúnajskim déčkom, tož. Dúnajske 
déčke, mest. pri Dúnajskih déčkih, or. z Dúnajskimi 
déčki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
dúrovsko-mólovski -a -o prid.  
|durovski in molovski|: durovsko-molovska 
tonaliteta; sopomenka durmolovski  
{O} moški: EDNINA: im. dúrovsko-mólovski, rod. 
dúrovsko-mólovskega, daj. dúrovsko-mólovskemu, 
tož. dúrovsko-mólovski (živostno dúrovsko-
mólovskega), mest. pri dúrovsko-mólovskem, or. z 
dúrovsko-mólovskim; DVOJINA: im. dúrovsko-
mólovska, rod. dúrovsko-mólovskih, daj. dúrovsko-
mólovskima, tož. dúrovsko-mólovska, mest. pri 
dúrovsko-mólovskih, or. z dúrovsko-mólovskima; 
MNOŽINA: im. dúrovsko-mólovski, rod. dúrovsko-
mólovskih, daj. dúrovsko-mólovskim, tož. dúrovsko-
mólovske, mest. pri dúrovsko-mólovskih, or. z 
dúrovsko-mólovskimi  
ženski: EDNINA: im. dúrovsko-mólovska, rod. 
dúrovsko-mólovske, daj. dúrovsko-mólovski, tož. 
dúrovsko-mólovsko, mest. pri dúrovsko-mólovski, 
or. z dúrovsko-mólovsko; DVOJINA: im. dúrovsko-
mólovski, rod. dúrovsko-mólovskih, daj. dúrovsko-
mólovskima, tož. dúrovsko-mólovski, mest. pri 
dúrovsko-mólovskih, or. z dúrovsko-mólovskima; 
MNOŽINA: im. dúrovsko-mólovske, rod. dúrovsko-
mólovskih, daj. dúrovsko-mólovskim, tož. dúrovsko-
mólovske, mest. pri dúrovsko-mólovskih, or. z 
dúrovsko-mólovskimi  
srednji: EDNINA: im. dúrovsko-mólovsko, rod. 
dúrovsko-mólovskega, daj. dúrovsko-mólovskemu, 
tož. dúrovsko-mólovsko, mest. pri dúrovsko-
mólovskem, or. z dúrovsko-mólovskim; DVOJINA: 
im. dúrovsko-mólovski, rod. dúrovsko-mólovskih, 



 
91 

daj. dúrovsko-mólovskima, tož. dúrovsko-mólovski, 
mest. pri dúrovsko-mólovskih, or. z dúrovsko-
mólovskima; MNOŽINA: im. dúrovsko-mólovska, rod. 
dúrovsko-mólovskih, daj. dúrovsko-mólovskim, tož. 
dúrovsko-mólovska, mest. pri dúrovsko-mólovskih, 
or. z dúrovsko-mólovskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
dvójček -čka m  
|vsak od dveh pri enem porodu rojenih otrok|: brat 
dvojček; enojajčna dvojčka; |horoskopsko 
znamenje|: kot horoskopsko znamenje samo v dvojini Sem 
na meji med bikom in dvojčkoma; |oseba, rojena v 
horoskopskem znamenju dvojčkov|: Imam veliko 
značilnosti dvojčka, a tudi bika; sodelovanje z 
dvojčkom ali vodnarjem  
{B} dvojčkov  
{O} EDNINA: im. dvójček, rod. dvójčka, daj. dvójčku, 
tož. dvójčka, mest. pri dvójčku, or. z dvójčkom; 
DVOJINA: im. dvójčka, rod. dvójčkov, daj. dvójčkoma, 
tož. dvójčka, mest. pri dvójčkih, or. z dvójčkoma; 
MNOŽINA: im. dvójčki, rod. dvójčkov, daj. dvójčkom, 
tož. dvójčke, mest. pri dvójčkih, or. z dvójčki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
dvójčica -e ž  
|vsak od dveh pri enem porodu rojenih otrok 
ženskega spola|: hčeri dvojčici; Tudi v Sloveniji je 
veliko dvojčic in dvojčkov; |ženska, rojena v 
horoskopskem znamenju dvojčkov|: 
štiriindvajsetletna dvojčica po horoskopu; dvojčica 
in bikica  
{B} dvojčičin  
{O} EDNINA: im. dvójčica, rod. dvójčice, daj. dvójčici, 
tož. dvójčico, mest. pri dvójčici, or. z dvójčico; 
DVOJINA: im. dvójčici, rod. dvójčic, daj. dvójčicama, 
tož. dvójčici, mest. pri dvójčicah, or. z dvójčicama; 
MNOŽINA: im. dvójčice, rod. dvójčic, daj. dvójčicam, 
tož. dvójčice, mest. pri dvójčicah, or. z dvójčicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Dvójčka -ov m dv.; zemljepisno ime  
|ozvezdje|: ozvezdje Dvojčkov; vpliv planetov v 
Dvojčkih  
Kje? v Dvojčkih  
Od kod? iz Dvojčkov  
Kam? v Dvojčka  
{O} DVOJINA: im. Dvójčka, rod. Dvójčkov, daj. 
Dvójčkoma, tož. Dvójčka, mest. pri Dvójčkih, or. z 
Dvójčkoma  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  

  
džêz m; obširneje glej pri jazz  
  
efbiajevski -a -o [efbiájeski] prid.  
neformalno številna efbiajevska zaslišanja; prim. FBI-
evski  
(< FBI)  
{O} moški: EDNINA: im. efbiajevski, rod. 
efbiajevskega, daj. efbiajevskemu, tož. efbiajevski 
(živostno efbiajevskega), mest. pri efbiajevskem, or. z 
efbiajevskim; DVOJINA: im. efbiajevska, rod. 
efbiajevskih, daj. efbiajevskima, tož. efbiajevska, 
mest. pri efbiajevskih, or. z efbiajevskima; MNOŽINA: 
im. efbiajevski, rod. efbiajevskih, daj. efbiajevskim, 
tož. efbiajevske, mest. pri efbiajevskih, or. z 
efbiajevskimi  
ženski: EDNINA: im. efbiajevska, rod. efbiajevske, daj. 
efbiajevski, tož. efbiajevsko, mest. pri efbiajevski, or. 
z efbiajevsko; DVOJINA: im. efbiajevski, rod. 
efbiajevskih, daj. efbiajevskima, tož. efbiajevski, 
mest. pri efbiajevskih, or. z efbiajevskima; MNOŽINA: 
im. efbiajevske, rod. efbiajevskih, daj. efbiajevskim, 
tož. efbiajevske, mest. pri efbiajevskih, or. z 
efbiajevskimi  
srednji: EDNINA: im. efbiajevsko, rod. efbiajevskega, 
daj. efbiajevskemu, tož. efbiajevsko, mest. pri 
efbiajevskem, or. z efbiajevskim; DVOJINA: im. 
efbiajevski, rod. efbiajevskih, daj. efbiajevskima, tož. 
efbiajevski, mest. pri efbiajevskih, or. z 
efbiajevskima; MNOŽINA: im. efbiajevska, rod. 
efbiajevskih, daj. efbiajevskim, tož. efbiajevska, mest. 
pri efbiajevskih, or. z efbiajevskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
  
Eiger -ja [ájger] m; zemljepisno ime  
|gora v Švici|: Heinrich Harrer je leta 1938 prvi 
preplezal severno steno Eigerja; vzpon na Eiger; 
smučišče pod Eigerjem; kot prilastek, v imenovalniku 
vzpon na goro Eiger; v prenesenem pomenu |stena 
Eigerja|: Uspelo nama je vstopiti v Eiger, vendar so 
naju snežne razmere prisilile, da sva sestopila  
Kje? na Eigerju  
Od kod? z Eigerja  
Kam? na Eiger  
{B} eigerski  
{O} EDNINA: im. Eiger, rod. Eigerja, daj. Eigerju, tož. 
Eiger, mest. pri Eigerju, or. z Eigerjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
einstein -a tudi Einstein -a [ájnštajn] m; ime bitja  
v prenesenem pomenu |genialen človek|: Prihajajo novi 
einsteini/Einsteini; Družino vranov imenujemo tudi 
einsteini med živalmi; prim. Einstein  
{B} einsteinov  
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{O} EDNINA: im. einstein, rod. einsteina, daj. 
einsteinu, tož. einsteina, mest. pri einsteinu, or. z 
einsteinom; DVOJINA: im. einsteina, rod. einsteinov, 
daj. einsteinoma, tož. einsteina, mest. pri einsteinih, or. 
z einsteinoma; MNOŽINA: im. einsteini, rod. 
einsteinov, daj. einsteinom, tož. einsteine, mest. pri 
einsteinih, or. z einsteini  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Einstein2 m; ime bitja; obširneje glej pri einstein  
  
ekologíja -e ž  
|veda o varstvu okolja|: projekti na področju 
energetike in ekologije  
{O} EDNINA: im. ekologíja, rod. ekologíje, daj. 
ekologíji, tož. ekologíjo, mest. pri ekologíji, or. z 
ekologíjo; DVOJINA: im. ekologíji, rod. ekologíj, daj. 
ekologíjama, tož. ekologíji, mest. pri ekologíjah, or. z 
ekologíjama; MNOŽINA: im. ekologíje, rod. ekologíj, 
daj. ekologíjam, tož. ekologíje, mest. pri ekologíjah, 
or. z ekologíjami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: smeri, nazori, gibanja  
  
Ekvatorialni povratni tok -ega -ega -a 
[ekvatorijálni porátni tók] m; zemljepisno ime  
|morski tok v Tihem oceanu|: Ekvatorialni povratni 
tok teče med Severnoekvatorialnim in 
Južnoekvatorialnim tokom; ◎ angl. Equatorial 
Counter Current; prim. ekvatorialen  
(< ekvator)  
Kje? v Ekvatorialnem povratnem toku  
Od kod? iz Ekvatorialnega povratnega toka  
Kam? v Ekvatorialni povratni tok  
{O} EDNINA: im. Ekvatorialni povratni tok, rod. 
Ekvatorialnega povratnega toka, daj. 
Ekvatorialnemu povratnemu toku, tož. Ekvatorialni 
povratni tok, mest. pri Ekvatorialnem povratnem 
toku, or. z Ekvatorialnim povratnim tokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Ekvórna -e ž; ime bitja, religijsko ime  
|barjanska boginja|: svetišče, posvečeno Ekvorni  
{B} Ekvornin  
{O} EDNINA: im. Ekvórna, rod. Ekvórne, daj. Ekvórni, 
tož. Ekvórno, mest. pri Ekvórni, or. z Ekvórno  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena  
  
Elbrús -a m; zemljepisno ime  
|gora v Rusiji|: odprava na Elbrus; vas pod 
Elbrusom; kot prilastek, v imenovalniku Smučal je z 
najvišje evropske gore Elbrus  
Kje? na Elbrusu  

Od kod? z Elbrusa  
Kam? na Elbrus  
{B} elbruški  
{O} EDNINA: im. Elbrús, rod. Elbrúsa, daj. Elbrúsu, 
tož. Elbrús, mest. pri Elbrúsu, or. z Elbrúsom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
El Capitan ~ -a [el kapitán] m; zemljepisno ime  
|gora v Kaliforniji|: plezalska odprava na El 
Capitan; kot prilastek, v imenovalniku Brez vrvi, 
pripomočkov in varoval je splezal na goro El 
Capitan; v prenesenem pomenu |stena El Capitana|: V 
El Capitanu je v smereh tudi po dvesto lukenj  
Kje? na El Capitanu  
Od kod? z El Capitana  
Kam? na El Capitan  
{O} EDNINA: im. El Capitan, rod. El Capitana, daj. El 
Capitanu, tož. El Capitan, mest. pri El Capitanu, or. z 
El Capitanom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
emú -ja tudi ému -ja m  
|avstralska ptica|: Na poti po Avstraliji smo večkrat 
obstali na cesti zaradi emujev, ki so prečkali 
vozišče  
{O} EDNINA: im. emú tudi ému, rod. emúja tudi émuja, 
daj. emúju tudi émuju, tož. emúja tudi émuja, mest. pri 
emúju tudi pri émuju, or. z emújem tudi z émujem; 
DVOJINA: im. emúja tudi émuja, rod. emújev tudi 
émujev, daj. emújema tudi émujema, tož. emúja tudi 
émuja, mest. pri emújih tudi pri émujih, or. z 
emújema tudi z émujema; MNOŽINA: im. emúji tudi 
émuji, rod. emújev tudi émujev, daj. emújem tudi 
émujem, tož. emúje tudi émuje, mest. pri emújih tudi 
pri émujih, or. z emúji tudi z émuji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
épsko-drámski -a -o prid.  
|epski in dramski|: pesmi z epsko-dramsko zasnovo; 
sopomenka dramsko-epski  
{O} moški: EDNINA: im. épsko-drámski, rod. épsko-
drámskega, daj. épsko-drámskemu, tož. épsko-
drámski (živostno épsko-drámskega), mest. pri épsko-
drámskem, or. z épsko-drámskim; DVOJINA: im. 
épsko-drámska, rod. épsko-drámskih, daj. épsko-
drámskima, tož. épsko-drámska, mest. pri épsko-
drámskih, or. z épsko-drámskima; MNOŽINA: im. 
épsko-drámski, rod. épsko-drámskih, daj. épsko-
drámskim, tož. épsko-drámske, mest. pri épsko-
drámskih, or. z épsko-drámskimi  
ženski: EDNINA: im. épsko-drámska, rod. épsko-
drámske, daj. épsko-drámski, tož. épsko-drámsko, 
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mest. pri épsko-drámski, or. z épsko-drámsko; 
DVOJINA: im. épsko-drámski, rod. épsko-drámskih, 
daj. épsko-drámskima, tož. épsko-drámski, mest. pri 
épsko-drámskih, or. z épsko-drámskima; MNOŽINA: 
im. épsko-drámske, rod. épsko-drámskih, daj. épsko-
drámskim, tož. épsko-drámske, mest. pri épsko-
drámskih, or. z épsko-drámskimi  
srednji: EDNINA: im. épsko-drámsko, rod. épsko-
drámskega, daj. épsko-drámskemu, tož. épsko-
drámsko, mest. pri épsko-drámskem, or. z épsko-
drámskim; DVOJINA: im. épsko-drámski, rod. épsko-
drámskih, daj. épsko-drámskima, tož. épsko-drámski, 
mest. pri épsko-drámskih, or. z épsko-drámskima; 
MNOŽINA: im. épsko-drámska, rod. épsko-drámskih, 
daj. épsko-drámskim, tož. épsko-drámska, mest. pri 
épsko-drámskih, or. z épsko-drámskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
épsko-lírski -a -o prid.  
|epski in lirski|: epsko-lirska pesem; epsko-lirska 
izpoved; sopomenka lirsko-epski  
{O} moški: EDNINA: im. épsko-lírski, rod. épsko-
lírskega, daj. épsko-lírskemu, tož. épsko-lírski 
(živostno épsko-lírskega), mest. pri épsko-lírskem, or. 
z épsko-lírskim; DVOJINA: im. épsko-lírska, rod. 
épsko-lírskih, daj. épsko-lírskima, tož. épsko-lírska, 
mest. pri épsko-lírskih, or. z épsko-lírskima; 
MNOŽINA: im. épsko-lírski, rod. épsko-lírskih, daj. 
épsko-lírskim, tož. épsko-lírske, mest. pri épsko-
lírskih, or. z épsko-lírskimi  
ženski: EDNINA: im. épsko-lírska, rod. épsko-lírske, 
daj. épsko-lírski, tož. épsko-lírsko, mest. pri épsko-
lírski, or. z épsko-lírsko; DVOJINA: im. épsko-lírski, 
rod. épsko-lírskih, daj. épsko-lírskima, tož. épsko-
lírski, mest. pri épsko-lírskih, or. z épsko-lírskima; 
MNOŽINA: im. épsko-lírske, rod. épsko-lírskih, daj. 
épsko-lírskim, tož. épsko-lírske, mest. pri épsko-
lírskih, or. z épsko-lírskimi  
srednji: EDNINA: im. épsko-lírsko, rod. épsko-
lírskega, daj. épsko-lírskemu, tož. épsko-lírsko, mest. 
pri épsko-lírskem, or. z épsko-lírskim; DVOJINA: im. 
épsko-lírski, rod. épsko-lírskih, daj. épsko-lírskima, 
tož. épsko-lírski, mest. pri épsko-lírskih, or. z épsko-
lírskima; MNOŽINA: im. épsko-lírska, rod. épsko-
lírskih, daj. épsko-lírskim, tož. épsko-lírska, mest. pri 
épsko-lírskih, or. z épsko-lírskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Erevan -a [êrevan] m; zemljepisno ime  
|glavno mesto Armenije|: Glavni simbol Erevana je 
gora Ararat; obisk pravoslavne cerkve v Erevanu  
Kje? v Erevanu  
Od kod? iz Erevana  
Kam? v Erevan  

{B} Erevančan, Erevančanka; Erevančanov, 
Erevančankin; erevanski  
{O} EDNINA: im. Erevan, rod. Erevana, daj. Erevanu, 
tož. Erevan, mest. pri Erevanu, or. z Erevanom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
erevanski -a -o [êrevanski, ž. êrevanska, s. 
êrevansko] prid.  
erevanska olimpijada  
(< Erevan)  
{O} moški: EDNINA: im. erevanski, rod. erevanskega, 
daj. erevanskemu, tož. erevanski (živostno 
erevanskega), mest. pri erevanskem, or. z 
erevanskim; DVOJINA: im. erevanska, rod. erevanskih, 
daj. erevanskima, tož. erevanska, mest. pri erevanskih, 
or. z erevanskima; MNOŽINA: im. erevanski, rod. 
erevanskih, daj. erevanskim, tož. erevanske, mest. pri 
erevanskih, or. z erevanskimi  
ženski: EDNINA: im. erevanska, rod. erevanske, daj. 
erevanski, tož. erevansko, mest. pri erevanski, or. z 
erevansko; DVOJINA: im. erevanski, rod. erevanskih, 
daj. erevanskima, tož. erevanski, mest. pri erevanskih, 
or. z erevanskima; MNOŽINA: im. erevanske, rod. 
erevanskih, daj. erevanskim, tož. erevanske, mest. pri 
erevanskih, or. z erevanskimi  
srednji: EDNINA: im. erevansko, rod. erevanskega, 
daj. erevanskemu, tož. erevansko, mest. pri 
erevanskem, or. z erevanskim; DVOJINA: im. 
erevanski, rod. erevanskih, daj. erevanskima, tož. 
erevanski, mest. pri erevanskih, or. z erevanskima; 
MNOŽINA: im. erevanska, rod. erevanskih, daj. 
erevanskim, tož. erevanska, mest. pri erevanskih, or. z 
erevanskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
eritrejsko-etiopijski -a -o in eritrejsko-etiopski -a 
-o [eritrêjsko-etijópijski in eritrêjsko-etijópski] prid.  
|nanašajoč se na Eritrejo in Etiopijo|: eritrejsko-
etiopijski/eritrejsko-etiopski obmejni spor; 
sopomenka etiopijsko-eritrejski; prim. eritrejski, 
etiopski  
(< Eritreja, Etiopija)  
{O} moški: EDNINA: im. eritrejsko-etiopijski in 
eritrejsko-etiopski, rod. eritrejsko-etiopijskega in 
eritrejsko-etiopskega, daj. eritrejsko-etiopijskemu in 
eritrejsko-etiopskemu, tož. eritrejsko-etiopijski in 
eritrejsko-etiopski (živostno eritrejsko-etiopijskega in 
eritrejsko-etiopskega), mest. pri eritrejsko-
etiopijskem in pri eritrejsko-etiopskem, or. z 
eritrejsko-etiopijskim in z eritrejsko-etiopskim; 
DVOJINA: im. eritrejsko-etiopijska in eritrejsko-
etiopska, rod. eritrejsko-etiopijskih in eritrejsko-
etiopskih, daj. eritrejsko-etiopijskima in eritrejsko-
etiopskima, tož. eritrejsko-etiopijska in eritrejsko-
etiopska, mest. pri eritrejsko-etiopijskih in pri 
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eritrejsko-etiopskih, or. z eritrejsko-etiopijskima in z 
eritrejsko-etiopskima; MNOŽINA: im. eritrejsko-
etiopijski in eritrejsko-etiopski, rod. eritrejsko-
etiopijskih in eritrejsko-etiopskih, daj. eritrejsko-
etiopijskim in eritrejsko-etiopskim, tož. eritrejsko-
etiopijske in eritrejsko-etiopske, mest. pri eritrejsko-
etiopijskih in pri eritrejsko-etiopskih, or. z eritrejsko-
etiopijskimi in z eritrejsko-etiopskimi  
ženski: EDNINA: im. eritrejsko-etiopijska in 
eritrejsko-etiopska, rod. eritrejsko-etiopijske in 
eritrejsko-etiopske, daj. eritrejsko-etiopijski in 
eritrejsko-etiopski, tož. eritrejsko-etiopijsko in 
eritrejsko-etiopsko, mest. pri eritrejsko-etiopijski in 
pri eritrejsko-etiopski, or. z eritrejsko-etiopijsko in z 
eritrejsko-etiopsko; DVOJINA: im. eritrejsko-
etiopijski in eritrejsko-etiopski, rod. eritrejsko-
etiopijskih in eritrejsko-etiopskih, daj. eritrejsko-
etiopijskima in eritrejsko-etiopskima, tož. eritrejsko-
etiopijski in eritrejsko-etiopski, mest. pri eritrejsko-
etiopijskih in pri eritrejsko-etiopskih, or. z eritrejsko-
etiopijskima in z eritrejsko-etiopskima; MNOŽINA: 
im. eritrejsko-etiopijske in eritrejsko-etiopske, rod. 
eritrejsko-etiopijskih in eritrejsko-etiopskih, daj. 
eritrejsko-etiopijskim in eritrejsko-etiopskim, tož. 
eritrejsko-etiopijske in eritrejsko-etiopske, mest. pri 
eritrejsko-etiopijskih in pri eritrejsko-etiopskih, or. z 
eritrejsko-etiopijskimi in z eritrejsko-etiopskimi  
srednji: EDNINA: im. eritrejsko-etiopijsko in 
eritrejsko-etiopsko, rod. eritrejsko-etiopijskega in 
eritrejsko-etiopskega, daj. eritrejsko-etiopijskemu in 
eritrejsko-etiopskemu, tož. eritrejsko-etiopijsko in 
eritrejsko-etiopsko, mest. pri eritrejsko-etiopijskem 
in pri eritrejsko-etiopskem, or. z eritrejsko-
etiopijskim in z eritrejsko-etiopskim; DVOJINA: im. 
eritrejsko-etiopijski in eritrejsko-etiopski, rod. 
eritrejsko-etiopijskih in eritrejsko-etiopskih, daj. 
eritrejsko-etiopijskima in eritrejsko-etiopskima, tož. 
eritrejsko-etiopijski in eritrejsko-etiopski, mest. pri 
eritrejsko-etiopijskih in pri eritrejsko-etiopskih, or. z 
eritrejsko-etiopijskima in z eritrejsko-etiopskima; 
MNOŽINA: im. eritrejsko-etiopijska in eritrejsko-
etiopska, rod. eritrejsko-etiopijskih in eritrejsko-
etiopskih, daj. eritrejsko-etiopijskim in eritrejsko-
etiopskim, tož. eritrejsko-etiopijska in eritrejsko-
etiopska, mest. pri eritrejsko-etiopijskih in pri 
eritrejsko-etiopskih, or. z eritrejsko-etiopijskimi in z 
eritrejsko-etiopskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
eritrejsko-etiopski prid.; obširneje glej pri eritrejsko-
etiopijski  
  
ertevejevski -a -o [ertẹvêjeski] prid.  
neformalno ertevejevski televizijski voditelj; prim. 
RTV-jevski  
(< RTV1, RTV2)  

{O} moški: EDNINA: im. ertevejevski, rod. 
ertevejevskega, daj. ertevejevskemu, tož. ertevejevski 
(živostno ertevejevskega), mest. pri ertevejevskem, or. 
z ertevejevskim; DVOJINA: im. ertevejevska, rod. 
ertevejevskih, daj. ertevejevskima, tož. ertevejevska, 
mest. pri ertevejevskih, or. z ertevejevskima; 
MNOŽINA: im. ertevejevski, rod. ertevejevskih, daj. 
ertevejevskim, tož. ertevejevske, mest. pri 
ertevejevskih, or. z ertevejevskimi  
ženski: EDNINA: im. ertevejevska, rod. ertevejevske, 
daj. ertevejevski, tož. ertevejevsko, mest. pri 
ertevejevski, or. z ertevejevsko; DVOJINA: im. 
ertevejevski, rod. ertevejevskih, daj. ertevejevskima, 
tož. ertevejevski, mest. pri ertevejevskih, or. z 
ertevejevskima; MNOŽINA: im. ertevejevske, rod. 
ertevejevskih, daj. ertevejevskim, tož. ertevejevske, 
mest. pri ertevejevskih, or. z ertevejevskimi  
srednji: EDNINA: im. ertevejevsko, rod. 
ertevejevskega, daj. ertevejevskemu, tož. 
ertevejevsko, mest. pri ertevejevskem, or. z 
ertevejevskim; DVOJINA: im. ertevejevski, rod. 
ertevejevskih, daj. ertevejevskima, tož. ertevejevski, 
mest. pri ertevejevskih, or. z ertevejevskima; 
MNOŽINA: im. ertevejevska, rod. ertevejevskih, daj. 
ertevejevskim, tož. ertevejevska, mest. pri 
ertevejevskih, or. z ertevejevskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
  
Éta Grédlja -e ~ ž; zemljepisno ime  
|dvozvezdje|: Eto Gredlja obdaja svetla meglica  
Kje? na Eti Gredlja  
Od kod? z Ete Gredlja  
Kam? na Eto Gredlja  
{O} EDNINA: im. Éta Grédlja, rod. Éte Grédlja, daj. Éti 
Grédlja, tož. Éto Grédlja, mest. pri Éti Grédlja, or. z 
Éto Grédlja; DVOJINA: im. Éti Grédlja, rod. Ét 
Grédlja, daj. Étam Grédlja, tož. Éti Grédlja, mest. pri 
Étah Grédlja, or. z Étama Grédlja; MNOŽINA: im. Éte 
Grédlja, rod. Ét Grédlja, daj. Étam Grédlja, tož. Éte 
Grédlja, mest. pri Étah Grédlja, or. z Étami Grédlja  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
étičnomedicínski -a -o prid.  
|nanašajoč se na etiko v medicini|: etičnomedicinske 
norme; sopomenka medicinskoetični  
{O} moški: EDNINA: im. étičnomedicínski, rod. 
étičnomedicínskega, daj. étičnomedicínskemu, tož. 
étičnomedicínski (živostno étičnomedicínskega), 
mest. pri étičnomedicínskem, or. z 
étičnomedicínskim; DVOJINA: im. étičnomedicínska, 
rod. étičnomedicínskih, daj. étičnomedicínskima, tož. 
étičnomedicínska, mest. pri étičnomedicínskih, or. z 
étičnomedicínskima; MNOŽINA: im. 
étičnomedicínski, rod. étičnomedicínskih, daj. 
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étičnomedicínskim, tož. étičnomedicínske, mest. pri 
étičnomedicínskih, or. z étičnomedicínskimi  
ženski: EDNINA: im. étičnomedicínska, rod. 
étičnomedicínske, daj. étičnomedicínski, tož. 
étičnomedicínsko, mest. pri étičnomedicínski, or. z 
étičnomedicínsko; DVOJINA: im. étičnomedicínski, 
rod. étičnomedicínskih, daj. étičnomedicínskima, tož. 
étičnomedicínski, mest. pri étičnomedicínskih, or. z 
étičnomedicínskima; MNOŽINA: im. 
étičnomedicínske, rod. étičnomedicínskih, daj. 
étičnomedicínskim, tož. étičnomedicínske, mest. pri 
étičnomedicínskih, or. z étičnomedicínskimi  
srednji: EDNINA: im. étičnomedicínsko, rod. 
étičnomedicínskega, daj. étičnomedicínskemu, tož. 
étičnomedicínsko, mest. pri étičnomedicínskem, or. z 
étičnomedicínskim; DVOJINA: im. étičnomedicínski, 
rod. étičnomedicínskih, daj. étičnomedicínskima, tož. 
étičnomedicínski, mest. pri étičnomedicínskih, or. z 
étičnomedicínskima; MNOŽINA: im. 
étičnomedicínska, rod. étičnomedicínskih, daj. 
étičnomedicínskim, tož. étičnomedicínska, mest. pri 
étičnomedicínskih, or. z étičnomedicínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
etiopijsko-eritrejski -a -o in etiopsko-eritrejski -a 
-o [etijópijsko-eritrêjski in etijópsko-eritrêjski] prid.  
|nanašajoč se na Etiopijo in Eritrejo|: etiopijsko-
eritrejska/etiopsko-eritrejska fronta; sopomenka 
eritrejsko-etiopijski; prim. eritrejski, etiopski  
(< Eritreja, Etiopija)  
{O} moški: EDNINA: im. etiopijsko-eritrejski in 
etiopsko-eritrejski, rod. etiopijsko-eritrejskega in 
etiopsko-eritrejskega, daj. etiopijsko-eritrejskemu in 
etiopsko-eritrejskemu, tož. etiopijsko-eritrejski in 
etiopsko-eritrejski (živostno etiopijsko-eritrejskega in 
etiopsko-eritrejskega), mest. pri etiopijsko-
eritrejskem in pri etiopsko-eritrejskem, or. z 
etiopijsko-eritrejskim in z etiopsko-eritrejskim; 
DVOJINA: im. etiopijsko-eritrejska in etiopsko-
eritrejska, rod. etiopijsko-eritrejskih in etiopsko-
eritrejskih, daj. etiopijsko-eritrejskima in etiopsko-
eritrejskima, tož. etiopijsko-eritrejska in etiopsko-
eritrejska, mest. pri etiopijsko-eritrejskih in pri 
etiopsko-eritrejskih, or. z etiopijsko-eritrejskima in z 
etiopsko-eritrejskima; MNOŽINA: im. etiopijsko-
eritrejski in etiopsko-eritrejski, rod. etiopijsko-
eritrejskih in etiopsko-eritrejskih, daj. etiopijsko-
eritrejskim in etiopsko-eritrejskim, tož. etiopijsko-
eritrejske in etiopsko-eritrejske, mest. pri etiopijsko-
eritrejskih in pri etiopsko-eritrejskih, or. z etiopijsko-
eritrejskimi in z etiopsko-eritrejskimi  
ženski: EDNINA: im. etiopijsko-eritrejska in etiopsko-
eritrejska, rod. etiopijsko-eritrejske in etiopsko-
eritrejske, daj. etiopijsko-eritrejski in etiopsko-
eritrejski, tož. etiopijsko-eritrejsko in etiopsko-
eritrejsko, mest. pri etiopijsko-eritrejski in pri 

etiopsko-eritrejski, or. z etiopijsko-eritrejsko in z 
etiopsko-eritrejsko; DVOJINA: im. etiopijsko-
eritrejski in etiopsko-eritrejski, rod. etiopijsko-
eritrejskih in etiopsko-eritrejskih, daj. etiopijsko-
eritrejskima in etiopsko-eritrejskima, tož. etiopijsko-
eritrejski in etiopsko-eritrejski, mest. pri etiopijsko-
eritrejskih in pri etiopsko-eritrejskih, or. z etiopijsko-
eritrejskima in z etiopsko-eritrejskima; MNOŽINA: im. 
etiopijsko-eritrejske in etiopsko-eritrejske, rod. 
etiopijsko-eritrejskih in etiopsko-eritrejskih, daj. 
etiopijsko-eritrejskim in etiopsko-eritrejskim, tož. 
etiopijsko-eritrejske in etiopsko-eritrejske, mest. pri 
etiopijsko-eritrejskih in pri etiopsko-eritrejskih, or. z 
etiopijsko-eritrejskimi in z etiopsko-eritrejskimi  
srednji: EDNINA: im. etiopijsko-eritrejsko in 
etiopsko-eritrejsko, rod. etiopijsko-eritrejskega in 
etiopsko-eritrejskega, daj. etiopijsko-eritrejskemu in 
etiopsko-eritrejskemu, tož. etiopijsko-eritrejsko in 
etiopsko-eritrejsko, mest. pri etiopijsko-eritrejskem 
in pri etiopsko-eritrejskem, or. z etiopijsko-
eritrejskim in z etiopsko-eritrejskim; DVOJINA: im. 
etiopijsko-eritrejski in etiopsko-eritrejski, rod. 
etiopijsko-eritrejskih in etiopsko-eritrejskih, daj. 
etiopijsko-eritrejskima in etiopsko-eritrejskima, tož. 
etiopijsko-eritrejski in etiopsko-eritrejski, mest. pri 
etiopijsko-eritrejskih in pri etiopsko-eritrejskih, or. z 
etiopijsko-eritrejskima in z etiopsko-eritrejskima; 
MNOŽINA: im. etiopijsko-eritrejska in etiopsko-
eritrejska, rod. etiopijsko-eritrejskih in etiopsko-
eritrejskih, daj. etiopijsko-eritrejskim in etiopsko-
eritrejskim, tož. etiopijsko-eritrejska in etiopsko-
eritrejska, mest. pri etiopijsko-eritrejskih in pri 
etiopsko-eritrejskih, or. z etiopijsko-eritrejskimi in z 
etiopsko-eritrejskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
etiopsko-eritrejski prid.; obširneje glej pri etiopijsko-
eritrejski  
  
étnično-pleménski -a -o prid.  
|etnični in plemenski|: etnično-plemenska nasprotja  
{O} moški: EDNINA: im. étnično-pleménski, rod. 
étnično-pleménskega, daj. étnično-pleménskemu, 
tož. étnično-pleménski (živostno étnično-
pleménskega), mest. pri étnično-pleménskem, or. z 
étnično-pleménskim; DVOJINA: im. étnično-
pleménska, rod. étnično-pleménskih, daj. étnično-
pleménskima, tož. étnično-pleménska, mest. pri 
étnično-pleménskih, or. z étnično-pleménskima; 
MNOŽINA: im. étnično-pleménski, rod. étnično-
pleménskih, daj. étnično-pleménskim, tož. étnično-
pleménske, mest. pri étnično-pleménskih, or. z 
étnično-pleménskimi  
ženski: EDNINA: im. étnično-pleménska, rod. étnično-
pleménske, daj. étnično-pleménski, tož. étnično-
pleménsko, mest. pri étnično-pleménski, or. z 
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étnično-pleménsko; DVOJINA: im. étnično-
pleménski, rod. étnično-pleménskih, daj. étnično-
pleménskima, tož. étnično-pleménski, mest. pri 
étnično-pleménskih, or. z étnično-pleménskima; 
MNOŽINA: im. étnično-pleménske, rod. étnično-
pleménskih, daj. étnično-pleménskim, tož. étnično-
pleménske, mest. pri étnično-pleménskih, or. z 
étnično-pleménskimi  
srednji: EDNINA: im. étnično-pleménsko, rod. 
étnično-pleménskega, daj. étnično-pleménskemu, 
tož. étnično-pleménsko, mest. pri étnično-
pleménskem, or. z étnično-pleménskim; DVOJINA: 
im. étnično-pleménski, rod. étnično-pleménskih, daj. 
étnično-pleménskima, tož. étnično-pleménski, mest. 
pri étnično-pleménskih, or. z étnično-pleménskima; 
MNOŽINA: im. étnično-pleménska, rod. étnično-
pleménskih, daj. étnično-pleménskim, tož. étnično-
pleménska, mest. pri étnično-pleménskih, or. z 
étnično-pleménskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
evangeličánsko-luteránski -a -o prid.  
|evangeličanski in luteranski|: V evangeličansko-
luteranski cerkvi v Trstu je potekalo bogoslužje v 
slovenskem jeziku; škofinja evangeličansko-
luteranske cerkve v Polabju; Bil je prekrščen v 
evangeličansko-luteransko vero  
{O} moški: EDNINA: im. evangeličánsko-luteránski, 
rod. evangeličánsko-luteránskega, daj. 
evangeličánsko-luteránskemu, tož. evangeličánsko-
luteránski (živostno evangeličánsko-luteránskega), 
mest. pri evangeličánsko-luteránskem, or. z 
evangeličánsko-luteránskim; DVOJINA: im. 
evangeličánsko-luteránska, rod. evangeličánsko-
luteránskih, daj. evangeličánsko-luteránskima, tož. 
evangeličánsko-luteránska, mest. pri evangeličánsko-
luteránskih, or. z evangeličánsko-luteránskima; 
MNOŽINA: im. evangeličánsko-luteránski, rod. 
evangeličánsko-luteránskih, daj. evangeličánsko-
luteránskim, tož. evangeličánsko-luteránske, mest. pri 
evangeličánsko-luteránskih, or. z evangeličánsko-
luteránskimi  
ženski: EDNINA: im. evangeličánsko-luteránska, rod. 
evangeličánsko-luteránske, daj. evangeličánsko-
luteránski, tož. evangeličánsko-luteránsko, mest. pri 
evangeličánsko-luteránski, or. z evangeličánsko-
luteránsko; DVOJINA: im. evangeličánsko-luteránski, 
rod. evangeličánsko-luteránskih, daj. evangeličánsko-
luteránskima, tož. evangeličánsko-luteránski, mest. 
pri evangeličánsko-luteránskih, or. z 
evangeličánsko-luteránskima; MNOŽINA: im. 
evangeličánsko-luteránske, rod. evangeličánsko-
luteránskih, daj. evangeličánsko-luteránskim, tož. 
evangeličánsko-luteránske, mest. pri evangeličánsko-
luteránskih, or. z evangeličánsko-luteránskimi  

srednji: EDNINA: im. evangeličánsko-luteránsko, rod. 
evangeličánsko-luteránskega, daj. evangeličánsko-
luteránskemu, tož. evangeličánsko-luteránsko, mest. 
pri evangeličánsko-luteránskem, or. z 
evangeličánsko-luteránskim; DVOJINA: im. 
evangeličánsko-luteránski, rod. evangeličánsko-
luteránskih, daj. evangeličánsko-luteránskima, tož. 
evangeličánsko-luteránski, mest. pri evangeličánsko-
luteránskih, or. z evangeličánsko-luteránskima; 
MNOŽINA: im. evangeličánsko-luteránska, rod. 
evangeličánsko-luteránskih, daj. evangeličánsko-
luteránskim, tož. evangeličánsko-luteránska, mest. pri 
evangeličánsko-luteránskih, or. z evangeličánsko-
luteránskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Evrópa1 -e ž; ime bitja, osebno ime  
|grška bajeslovna oseba|: Evropejci smo potomci 
Zevsa in feničanske princese Evrope  
{B} Evropin  
{O} EDNINA: im. Evrópa, rod. Evrópe, daj. Evrópi, tož. 
Evrópo, mest. pri Evrópi, or. z Evrópo; DVOJINA: im. 
Evrópi, rod. Evróp, daj. Evrópama, tož. Evrópi, mest. 
pri Evrópah, or. z Evrópama; MNOŽINA: im. Evrópe, 
rod. Evróp, daj. Evrópam, tož. Evrópe, mest. pri 
Evrópah, or. z Evrópami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: mitološka imena; grško-
rimska imena  
  
Evrópa2 -e ž; zemljepisno ime  
|celina|: celinska Evropa; trg jugovzhodne Evrope; 
Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi; 
Evropa, stara celina, dobesedno postaja stara  
Kje? v Evropi  
Od kod? iz Evrope  
Kam? v Evropo  
{B} Evropejec, Evropejka; Evropejčev, Evropejkin; 
evropski  
{O} EDNINA: im. Evrópa, rod. Evrópe, daj. Evrópi, tož. 
Evrópo, mest. pri Evrópi, or. z Evrópo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena celin  
  
Evrópa3 -e ž; zemljepisno ime  
|Jupitrov satelit|: Ali obstaja na Evropi voda?; Z 
luno Evropo se je sonda srečala devetkrat  
Kje? na Evropi  
Od kod? z Evrope  
Kam? na Evropo  
{O} EDNINA: im. Evrópa, rod. Evrópe, daj. Evrópi, tož. 
Evrópo, mest. pri Evrópi, or. z Evrópo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
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Evrópa4 -e ž; stvarno ime  
|kratko ime za Evropsko unijo|: oblikovanje 
združene Evrope; Uradna Evropa se zavzema za 
socialno varnost s pogodbami o zaposlitvi; prim. 
Evropska unija  
{O} EDNINA: im. Evrópa, rod. Evrópe, daj. Evrópi, tož. 
Evrópo, mest. pri Evrópi, or. z Evrópo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
evrópsko-áfriški -a -o prid.  
|evropski in afriški|: evropsko-afriška teniška liga; 
sopomenka evroafriški, afriško-evropski; prim. afriški, 
evropski  
(< Afrika, Evropa2)  
{O} moški: EDNINA: im. evrópsko-áfriški, rod. 
evrópsko-áfriškega, daj. evrópsko-áfriškemu, tož. 
evrópsko-áfriški (živostno evrópsko-áfriškega), mest. 
pri evrópsko-áfriškem, or. z evrópsko-áfriškim; 
DVOJINA: im. evrópsko-áfriška, rod. evrópsko-
áfriških, daj. evrópsko-áfriškima, tož. evrópsko-
áfriška, mest. pri evrópsko-áfriških, or. z evrópsko-
áfriškima; MNOŽINA: im. evrópsko-áfriški, rod. 
evrópsko-áfriških, daj. evrópsko-áfriškim, tož. 
evrópsko-áfriške, mest. pri evrópsko-áfriških, or. z 
evrópsko-áfriškimi  
ženski: EDNINA: im. evrópsko-áfriška, rod. evrópsko-
áfriške, daj. evrópsko-áfriški, tož. evrópsko-áfriško, 
mest. pri evrópsko-áfriški, or. z evrópsko-áfriško; 
DVOJINA: im. evrópsko-áfriški, rod. evrópsko-
áfriških, daj. evrópsko-áfriškima, tož. evrópsko-
áfriški, mest. pri evrópsko-áfriških, or. z evrópsko-
áfriškima; MNOŽINA: im. evrópsko-áfriške, rod. 
evrópsko-áfriških, daj. evrópsko-áfriškim, tož. 
evrópsko-áfriške, mest. pri evrópsko-áfriških, or. z 
evrópsko-áfriškimi  
srednji: EDNINA: im. evrópsko-áfriško, rod. 
evrópsko-áfriškega, daj. evrópsko-áfriškemu, tož. 
evrópsko-áfriško, mest. pri evrópsko-áfriškem, or. z 
evrópsko-áfriškim; DVOJINA: im. evrópsko-áfriški, 
rod. evrópsko-áfriških, daj. evrópsko-áfriškima, tož. 
evrópsko-áfriški, mest. pri evrópsko-áfriških, or. z 
evrópsko-áfriškima; MNOŽINA: im. evrópsko-áfriška, 
rod. evrópsko-áfriških, daj. evrópsko-áfriškim, tož. 
evrópsko-áfriška, mest. pri evrópsko-áfriških, or. z 
evrópsko-áfriškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
evrópsko-amêriški -a -o prid.  
|evropski in ameriški|: evropsko-ameriški odnosi; 
sopomenka evroameriški, ameriško-evropski; prim. 
ameriški, evropski  
(< Amerika2, Evropa2)  
{O} moški: EDNINA: im. evrópsko-amêriški, rod. 
evrópsko-amêriškega, daj. evrópsko-amêriškemu, 

tož. evrópsko-amêriški (živostno evrópsko-
amêriškega), mest. pri evrópsko-amêriškem, or. z 
evrópsko-amêriškim; DVOJINA: im. evrópsko-
amêriška, rod. evrópsko-amêriških, daj. evrópsko-
amêriškima, tož. evrópsko-amêriška, mest. pri 
evrópsko-amêriških, or. z evrópsko-amêriškima; 
MNOŽINA: im. evrópsko-amêriški, rod. evrópsko-
amêriških, daj. evrópsko-amêriškim, tož. evrópsko-
amêriške, mest. pri evrópsko-amêriških, or. z 
evrópsko-amêriškimi  
ženski: EDNINA: im. evrópsko-amêriška, rod. 
evrópsko-amêriške, daj. evrópsko-amêriški, tož. 
evrópsko-amêriško, mest. pri evrópsko-amêriški, or. 
z evrópsko-amêriško; DVOJINA: im. evrópsko-
amêriški, rod. evrópsko-amêriških, daj. evrópsko-
amêriškima, tož. evrópsko-amêriški, mest. pri 
evrópsko-amêriških, or. z evrópsko-amêriškima; 
MNOŽINA: im. evrópsko-amêriške, rod. evrópsko-
amêriških, daj. evrópsko-amêriškim, tož. evrópsko-
amêriške, mest. pri evrópsko-amêriških, or. z 
evrópsko-amêriškimi  
srednji: EDNINA: im. evrópsko-amêriško, rod. 
evrópsko-amêriškega, daj. evrópsko-amêriškemu, 
tož. evrópsko-amêriško, mest. pri evrópsko-
amêriškem, or. z evrópsko-amêriškim; DVOJINA: im. 
evrópsko-amêriški, rod. evrópsko-amêriških, daj. 
evrópsko-amêriškima, tož. evrópsko-amêriški, mest. 
pri evrópsko-amêriških, or. z evrópsko-amêriškima; 
MNOŽINA: im. evrópsko-amêriška, rod. evrópsko-
amêriških, daj. evrópsko-amêriškim, tož. evrópsko-
amêriška, mest. pri evrópsko-amêriških, or. z 
evrópsko-amêriškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
evrópsko-atlántski -a -o prid.  
|evropski in atlantski|: vključevanje v evropsko-
atlantske povezave; sopomenka evroatlantski; prim. 
atlantski, evropski  
(< Evropa2)  
{O} moški: EDNINA: im. evrópsko-atlántski, rod. 
evrópsko-atlántskega, daj. evrópsko-atlántskemu, 
tož. evrópsko-atlántski (živostno evrópsko-
atlántskega), mest. pri evrópsko-atlántskem, or. z 
evrópsko-atlántskim; DVOJINA: im. evrópsko-
atlántska, rod. evrópsko-atlántskih, daj. evrópsko-
atlántskima, tož. evrópsko-atlántska, mest. pri 
evrópsko-atlántskih, or. z evrópsko-atlántskima; 
MNOŽINA: im. evrópsko-atlántski, rod. evrópsko-
atlántskih, daj. evrópsko-atlántskim, tož. evrópsko-
atlántske, mest. pri evrópsko-atlántskih, or. z 
evrópsko-atlántskimi  
ženski: EDNINA: im. evrópsko-atlántska, rod. 
evrópsko-atlántske, daj. evrópsko-atlántski, tož. 
evrópsko-atlántsko, mest. pri evrópsko-atlántski, or. z 
evrópsko-atlántsko; DVOJINA: im. evrópsko-
atlántski, rod. evrópsko-atlántskih, daj. evrópsko-
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atlántskima, tož. evrópsko-atlántski, mest. pri 
evrópsko-atlántskih, or. z evrópsko-atlántskima; 
MNOŽINA: im. evrópsko-atlántske, rod. evrópsko-
atlántskih, daj. evrópsko-atlántskim, tož. evrópsko-
atlántske, mest. pri evrópsko-atlántskih, or. z 
evrópsko-atlántskimi  
srednji: EDNINA: im. evrópsko-atlántsko, rod. 
evrópsko-atlántskega, daj. evrópsko-atlántskemu, 
tož. evrópsko-atlántsko, mest. pri evrópsko-
atlántskem, or. z evrópsko-atlántskim; DVOJINA: im. 
evrópsko-atlántski, rod. evrópsko-atlántskih, daj. 
evrópsko-atlántskima, tož. evrópsko-atlántski, mest. 
pri evrópsko-atlántskih, or. z evrópsko-atlántskima; 
MNOŽINA: im. evrópsko-atlántska, rod. evrópsko-
atlántskih, daj. evrópsko-atlántskim, tož. evrópsko-
atlántska, mest. pri evrópsko-atlántskih, or. z 
evrópsko-atlántskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
faksímile -a m  
|natančen posnetek rokopisa ali tiska|: predstavitev 
faksimila Valvasorjeve grafične zbirke  
{O} EDNINA: im. faksímile, rod. faksímila, daj. 
faksímilu, tož. faksímile, mest. pri faksímilu, or. s 
faksímilom; DVOJINA: im. faksímila, rod. faksímilov, 
daj. faksímiloma, tož. faksímila, mest. pri faksímilih, 
or. s faksímiloma; MNOŽINA: im. faksímili, rod. 
faksímilov, daj. faksímilom, tož. faksímile, mest. pri 
faksímilih, or. s faksímili  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
Falklandski tok -ega -a [fálklantski tók] m; 
zemljepisno ime  
|morski tok v Atlantskem oceanu|: vpliv mrzlega 
Falklandskega toka; V Falklandskem toku je plovba 
lažja  
Kje? v Falklandskem toku  
Od kod? iz Falklandskega toka  
Kam? v Falklandski tok  
{O} EDNINA: im. Falklandski tok, rod. Falklandskega 
toka, daj. Falklandskemu toku, tož. Falklandski tok, 
mest. pri Falklandskem toku, or. s Falklandskim 
tokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
farmacévtsko-medicínski -a -o prid.  
|farmacevtski in medicinski|: farmacevtsko-
medicinska zbirka; sopomenka medicinsko-
farmacevtski  
{O} moški: EDNINA: im. farmacévtsko-medicínski, 
rod. farmacévtsko-medicínskega, daj. farmacévtsko-
medicínskemu, tož. farmacévtsko-medicínski 

(živostno farmacévtsko-medicínskega), mest. pri 
farmacévtsko-medicínskem, or. s farmacévtsko-
medicínskim; DVOJINA: im. farmacévtsko-
medicínska, rod. farmacévtsko-medicínskih, daj. 
farmacévtsko-medicínskima, tož. farmacévtsko-
medicínska, mest. pri farmacévtsko-medicínskih, or. 
s farmacévtsko-medicínskima; MNOŽINA: im. 
farmacévtsko-medicínski, rod. farmacévtsko-
medicínskih, daj. farmacévtsko-medicínskim, tož. 
farmacévtsko-medicínske, mest. pri farmacévtsko-
medicínskih, or. s farmacévtsko-medicínskimi  
ženski: EDNINA: im. farmacévtsko-medicínska, rod. 
farmacévtsko-medicínske, daj. farmacévtsko-
medicínski, tož. farmacévtsko-medicínsko, mest. pri 
farmacévtsko-medicínski, or. s farmacévtsko-
medicínsko; DVOJINA: im. farmacévtsko-medicínski, 
rod. farmacévtsko-medicínskih, daj. farmacévtsko-
medicínskima, tož. farmacévtsko-medicínski, mest. 
pri farmacévtsko-medicínskih, or. s farmacévtsko-
medicínskima; MNOŽINA: im. farmacévtsko-
medicínske, rod. farmacévtsko-medicínskih, daj. 
farmacévtsko-medicínskim, tož. farmacévtsko-
medicínske, mest. pri farmacévtsko-medicínskih, or. 
s farmacévtsko-medicínskimi  
srednji: EDNINA: im. farmacévtsko-medicínsko, rod. 
farmacévtsko-medicínskega, daj. farmacévtsko-
medicínskemu, tož. farmacévtsko-medicínsko, mest. 
pri farmacévtsko-medicínskem, or. s farmacévtsko-
medicínskim; DVOJINA: im. farmacévtsko-
medicínski, rod. farmacévtsko-medicínskih, daj. 
farmacévtsko-medicínskima, tož. farmacévtsko-
medicínski, mest. pri farmacévtsko-medicínskih, or. s 
farmacévtsko-medicínskima; MNOŽINA: im. 
farmacévtsko-medicínska, rod. farmacévtsko-
medicínskih, daj. farmacévtsko-medicínskim, tož. 
farmacévtsko-medicínska, mest. pri farmacévtsko-
medicínskih, or. s farmacévtsko-medicínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
FBI-evski -a -o [efbiájeski] prid.  
FBI-jevski program zaščite prič; prim. efbiajevski  
(< FBI)  
{O} moški: EDNINA: im. FBI-evski, rod. FBI-
evskega, daj. FBI-evskemu, tož. FBI-evski (živostno 
FBI-evskega), mest. pri FBI-evskem, or. s/z FBI-
evskim; DVOJINA: im. FBI-evska, rod. FBI-evskih, 
daj. FBI-evskima, tož. FBI-evska, mest. pri FBI-
evskih, or. s/z FBI-evskima; MNOŽINA: im. FBI-
evski, rod. FBI-evskih, daj. FBI-evskim, tož. FBI-
evske, mest. pri FBI-evskih, or. s/z FBI-evskimi  
ženski: EDNINA: im. FBI-evska, rod. FBI-evske, daj. 
FBI-evski, tož. FBI-evsko, mest. pri FBI-evski, or. s/z 
FBI-evsko; DVOJINA: im. FBI-evski, rod. FBI-evskih, 
daj. FBI-evskima, tož. FBI-evski, mest. pri FBI-
evskih, or. s/z FBI-evskima; MNOŽINA: im. FBI-
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evske, rod. FBI-evskih, daj. FBI-evskim, tož. FBI-
evske, mest. pri FBI-evskih, or. s/z FBI-evskimi  
srednji: EDNINA: im. FBI-evsko, rod. FBI-evskega, 
daj. FBI-evskemu, tož. FBI-evsko, mest. pri FBI-
evskem, or. s/z FBI-evskim; DVOJINA: im. FBI-evski, 
rod. FBI-evskih, daj. FBI-evskima, tož. FBI-evski, 
mest. pri FBI-evskih, or. s/z FBI-evskima; MNOŽINA: 
im. FBI-evska, rod. FBI-evskih, daj. FBI-evskim, tož. 
FBI-evska, mest. pri FBI-evskih, or. s/z FBI-evskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
  
Federico -a [federíko] m; ime bitja, osebno ime  
|moško ime|: Junakinja se spre s Federicom  
{B} Federicov  
{O} EDNINA: im. Federico, rod. Federica, daj. 
Federicu, tož. Federica, mest. pri Federicu, or. s 
Federicom; DVOJINA: im. Federica, rod. Federicov, 
daj. Federicoma, tož. Federica, mest. pri Federicih, or. 
s Federicoma; MNOŽINA: im. Federici, rod. Federicov, 
daj. Federicom, tož. Federice, mest. pri Federicih, or. s 
Federici  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
moška); italijanščina  
  
Ferré -ja [feré, rod. ferêja, or. s ferêjem] m; ime bitja, 
osebno ime  
|priimek|; |italijanski modni oblikovalec|: Vivienne 
Westwood je svoje kreacije prikazovala ob Calvinu 
Kleinu in Gianfrancu Ferréju; ◎ citn. Ferré  
{B} Ferréjev  
{O} EDNINA: im. Ferré, rod. Ferréja, daj. Ferréju, tož. 
Ferréja, mest. pri Ferréju, or. s Ferréjem; DVOJINA: im. 
Ferréja, rod. Ferréjev, daj. Ferréjema, tož. Ferréja, 
mest. pri Ferréjih, or. s Ferréjema; MNOŽINA: im. 
Ferréji, rod. Ferréjev, daj. Ferréjem, tož. Ferréje, mest. 
pri Ferréjih, or. s Ferréji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: italijanščina; lastna imena 
(priimki)  
  
FF-jevski -a -o [fəfjeski] prid.  
metodologija raziskovanja v FF-jevski psihologiji  
(< FF1, FF2)  
{O} moški: EDNINA: im. FF-jevski, rod. FF-jevskega, 
daj. FF-jevskemu, tož. FF-jevski (živostno FF-
jevskega), mest. pri FF-jevskem, or. s FF-jevskim; 
DVOJINA: im. FF-jevska, rod. FF-jevskih, daj. FF-
jevskima, tož. FF-jevska, mest. pri FF-jevskih, or. s 
FF-jevskima; MNOŽINA: im. FF-jevski, rod. FF-
jevskih, daj. FF-jevskim, tož. FF-jevske, mest. pri FF-
jevskih, or. s FF-jevskimi  
ženski: EDNINA: im. FF-jevska, rod. FF-jevske, daj. 
FF-jevski, tož. FF-jevsko, mest. pri FF-jevski, or. s 
FF-jevsko; DVOJINA: im. FF-jevski, rod. FF-jevskih, 

daj. FF-jevskima, tož. FF-jevski, mest. pri FF-jevskih, 
or. s FF-jevskima; MNOŽINA: im. FF-jevske, rod. FF-
jevskih, daj. FF-jevskim, tož. FF-jevske, mest. pri FF-
jevskih, or. s FF-jevskimi  
srednji: EDNINA: im. FF-jevsko, rod. FF-jevskega, 
daj. FF-jevskemu, tož. FF-jevsko, mest. pri FF-
jevskem, or. s FF-jevskim; DVOJINA: im. FF-jevski, 
rod. FF-jevskih, daj. FF-jevskima, tož. FF-jevski, mest. 
pri FF-jevskih, or. s FF-jevskima; MNOŽINA: im. FF-
jevska, rod. FF-jevskih, daj. FF-jevskim, tož. FF-
jevska, mest. pri FF-jevskih, or. s FF-jevskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
  
fílmsko-gledalíški -a -o prid.  
|filmski in gledališki|: filmsko-gledališki muzej; 
Dela kot filmsko-gledališki glasbenik  
{O} moški: EDNINA: im. fílmsko-gledalíški, rod. 
fílmsko-gledalíškega, daj. fílmsko-gledalíškemu, tož. 
fílmsko-gledalíški (živostno fílmsko-gledalíškega), 
mest. pri fílmsko-gledalíškem, or. s fílmsko-
gledalíškim; DVOJINA: im. fílmsko-gledalíška, rod. 
fílmsko-gledalíških, daj. fílmsko-gledalíškima, tož. 
fílmsko-gledalíška, mest. pri fílmsko-gledalíških, or. 
s fílmsko-gledalíškima; MNOŽINA: im. fílmsko-
gledalíški, rod. fílmsko-gledalíških, daj. fílmsko-
gledalíškim, tož. fílmsko-gledalíške, mest. pri 
fílmsko-gledalíških, or. s fílmsko-gledalíškimi  
ženski: EDNINA: im. fílmsko-gledalíška, rod. fílmsko-
gledalíške, daj. fílmsko-gledalíški, tož. fílmsko-
gledalíško, mest. pri fílmsko-gledalíški, or. s fílmsko-
gledalíško; DVOJINA: im. fílmsko-gledalíški, rod. 
fílmsko-gledalíških, daj. fílmsko-gledalíškima, tož. 
fílmsko-gledalíški, mest. pri fílmsko-gledalíških, or. s 
fílmsko-gledalíškima; MNOŽINA: im. fílmsko-
gledalíške, rod. fílmsko-gledalíških, daj. fílmsko-
gledalíškim, tož. fílmsko-gledalíške, mest. pri 
fílmsko-gledalíških, or. s fílmsko-gledalíškimi  
srednji: EDNINA: im. fílmsko-gledalíško, rod. 
fílmsko-gledalíškega, daj. fílmsko-gledalíškemu, tož. 
fílmsko-gledalíško, mest. pri fílmsko-gledalíškem, 
or. s fílmsko-gledalíškim; DVOJINA: im. fílmsko-
gledalíški, rod. fílmsko-gledalíških, daj. fílmsko-
gledalíškima, tož. fílmsko-gledalíški, mest. pri 
fílmsko-gledalíških, or. s fílmsko-gledalíškima; 
MNOŽINA: im. fílmsko-gledalíška, rod. fílmsko-
gledalíških, daj. fílmsko-gledalíškim, tož. fílmsko-
gledalíška, mest. pri fílmsko-gledalíških, or. s 
fílmsko-gledalíškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
filolóško-zgodovínski -a -o prid.  
|filološki in zgodovinski|: V filološko-
zgodovinskem seminarju se je usposabljalo 
štirideset pripravnikov; sopomenka jezikoslovno-
zgodovinski  
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{O} moški: EDNINA: im. filolóško-zgodovínski, rod. 
filolóško-zgodovínskega, daj. filolóško-
zgodovínskemu, tož. filolóško-zgodovínski (živostno 
filolóško-zgodovínskega), mest. pri filolóško-
zgodovínskem, or. s filolóško-zgodovínskim; 
DVOJINA: im. filolóško-zgodovínska, rod. filolóško-
zgodovínskih, daj. filolóško-zgodovínskima, tož. 
filolóško-zgodovínska, mest. pri filolóško-
zgodovínskih, or. s filolóško-zgodovínskima; 
MNOŽINA: im. filolóško-zgodovínski, rod. filolóško-
zgodovínskih, daj. filolóško-zgodovínskim, tož. 
filolóško-zgodovínske, mest. pri filolóško-
zgodovínskih, or. s filolóško-zgodovínskimi  
ženski: EDNINA: im. filolóško-zgodovínska, rod. 
filolóško-zgodovínske, daj. filolóško-zgodovínski, 
tož. filolóško-zgodovínsko, mest. pri filolóško-
zgodovínski, or. s filolóško-zgodovínsko; DVOJINA: 
im. filolóško-zgodovínski, rod. filolóško-
zgodovínskih, daj. filolóško-zgodovínskima, tož. 
filolóško-zgodovínski, mest. pri filolóško-
zgodovínskih, or. s filolóško-zgodovínskima; 
MNOŽINA: im. filolóško-zgodovínske, rod. filolóško-
zgodovínskih, daj. filolóško-zgodovínskim, tož. 
filolóško-zgodovínske, mest. pri filolóško-
zgodovínskih, or. s filolóško-zgodovínskimi  
srednji: EDNINA: im. filolóško-zgodovínsko, rod. 
filolóško-zgodovínskega, daj. filolóško-
zgodovínskemu, tož. filolóško-zgodovínsko, mest. pri 
filolóško-zgodovínskem, or. s filolóško-
zgodovínskim; DVOJINA: im. filolóško-zgodovínski, 
rod. filolóško-zgodovínskih, daj. filolóško-
zgodovínskima, tož. filolóško-zgodovínski, mest. pri 
filolóško-zgodovínskih, or. s filolóško-
zgodovínskima; MNOŽINA: im. filolóško-
zgodovínska, rod. filolóško-zgodovínskih, daj. 
filolóško-zgodovínskim, tož. filolóško-zgodovínska, 
mest. pri filolóško-zgodovínskih, or. s filolóško-
zgodovínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
finále -a m  
|zadnje in odločilno tekmovanje|: osmina finala; 
Tenisač si je z zmago zagotovil nastop v finalu; 
|konec, sklepni del|: Ne zamudite finala letošnjih 
poletnih popustov!  
{O} EDNINA: im. finále, rod. finála, daj. finálu, tož. 
finále, mest. pri finálu, or. s finálom; DVOJINA: im. 
finála, rod. finálov, daj. fináloma, tož. finála, mest. pri 
finálih, or. s fináloma; MNOŽINA: im. fináli, rod. 
finálov, daj. finálom, tož. finále, mest. pri finálih, or. s 
fináli  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
finánčno-ekonómski -a -o prid.  

|finančni in ekonomski|: Piše blog s pretežno 
finančno-ekonomsko vsebino; sopomenka finančno-
gospodarski, gospodarsko-finančni, ekonomsko-
finančni  
{O} moški: EDNINA: im. finánčno-ekonómski, rod. 
finánčno-ekonómskega, daj. finánčno-
ekonómskemu, tož. finánčno-ekonómski (živostno 
finánčno-ekonómskega), mest. pri finánčno-
ekonómskem, or. s finánčno-ekonómskim; DVOJINA: 
im. finánčno-ekonómska, rod. finánčno-ekonómskih, 
daj. finánčno-ekonómskima, tož. finánčno-
ekonómska, mest. pri finánčno-ekonómskih, or. s 
finánčno-ekonómskima; MNOŽINA: im. finánčno-
ekonómski, rod. finánčno-ekonómskih, daj. finánčno-
ekonómskim, tož. finánčno-ekonómske, mest. pri 
finánčno-ekonómskih, or. s finánčno-ekonómskimi  
ženski: EDNINA: im. finánčno-ekonómska, rod. 
finánčno-ekonómske, daj. finánčno-ekonómski, tož. 
finánčno-ekonómsko, mest. pri finánčno-ekonómski, 
or. s finánčno-ekonómsko; DVOJINA: im. finánčno-
ekonómski, rod. finánčno-ekonómskih, daj. finánčno-
ekonómskima, tož. finánčno-ekonómski, mest. pri 
finánčno-ekonómskih, or. s finánčno-ekonómskima; 
MNOŽINA: im. finánčno-ekonómske, rod. finánčno-
ekonómskih, daj. finánčno-ekonómskim, tož. 
finánčno-ekonómske, mest. pri finánčno-
ekonómskih, or. s finánčno-ekonómskimi  
srednji: EDNINA: im. finánčno-ekonómsko, rod. 
finánčno-ekonómskega, daj. finánčno-
ekonómskemu, tož. finánčno-ekonómsko, mest. pri 
finánčno-ekonómskem, or. s finánčno-ekonómskim; 
DVOJINA: im. finánčno-ekonómski, rod. finánčno-
ekonómskih, daj. finánčno-ekonómskima, tož. 
finánčno-ekonómski, mest. pri finánčno-
ekonómskih, or. s finánčno-ekonómskima; 
MNOŽINA: im. finánčno-ekonómska, rod. finánčno-
ekonómskih, daj. finánčno-ekonómskim, tož. 
finánčno-ekonómska, mest. pri finánčno-
ekonómskih, or. s finánčno-ekonómskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
finánčno-gospodárski -a -o prid.  
|finančni in gospodarski|: finančno-gospodarska 
kriza; sopomenka gospodarsko-finančni  
{O} moški: EDNINA: im. finánčno-gospodárski, rod. 
finánčno-gospodárskega, daj. finánčno-
gospodárskemu, tož. finánčno-gospodárski (živostno 
finánčno-gospodárskega), mest. pri finánčno-
gospodárskem, or. s finánčno-gospodárskim; 
DVOJINA: im. finánčno-gospodárska, rod. finánčno-
gospodárskih, daj. finánčno-gospodárskima, tož. 
finánčno-gospodárska, mest. pri finánčno-
gospodárskih, or. s finánčno-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. finánčno-gospodárski, rod. finánčno-
gospodárskih, daj. finánčno-gospodárskim, tož. 
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finánčno-gospodárske, mest. pri finánčno-
gospodárskih, or. s finánčno-gospodárskimi  
ženski: EDNINA: im. finánčno-gospodárska, rod. 
finánčno-gospodárske, daj. finánčno-gospodárski, 
tož. finánčno-gospodársko, mest. pri finánčno-
gospodárski, or. s finánčno-gospodársko; DVOJINA: 
im. finánčno-gospodárski, rod. finánčno-
gospodárskih, daj. finánčno-gospodárskima, tož. 
finánčno-gospodárski, mest. pri finánčno-
gospodárskih, or. s finánčno-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. finánčno-gospodárske, rod. finánčno-
gospodárskih, daj. finánčno-gospodárskim, tož. 
finánčno-gospodárske, mest. pri finánčno-
gospodárskih, or. s finánčno-gospodárskimi  
srednji: EDNINA: im. finánčno-gospodársko, rod. 
finánčno-gospodárskega, daj. finánčno-
gospodárskemu, tož. finánčno-gospodársko, mest. pri 
finánčno-gospodárskem, or. s finánčno-
gospodárskim; DVOJINA: im. finánčno-gospodárski, 
rod. finánčno-gospodárskih, daj. finánčno-
gospodárskima, tož. finánčno-gospodárski, mest. pri 
finánčno-gospodárskih, or. s finánčno-
gospodárskima; MNOŽINA: im. finánčno-
gospodárska, rod. finánčno-gospodárskih, daj. 
finánčno-gospodárskim, tož. finánčno-gospodárska, 
mest. pri finánčno-gospodárskih, or. s finánčno-
gospodárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
finánčno-računovódski -a -o prid.  
|finančni in računovodski|: finančno-računovodska 
služba; sopomenka računovodsko-finančni  
{O} moški: EDNINA: im. finánčno-računovódski, rod. 
finánčno-računovódskega, daj. finánčno-
računovódskemu, tož. finánčno-računovódski 
(živostno finánčno-računovódskega), mest. pri 
finánčno-računovódskem, or. s finánčno-
računovódskim; DVOJINA: im. finánčno-
računovódska, rod. finánčno-računovódskih, daj. 
finánčno-računovódskima, tož. finánčno-
računovódska, mest. pri finánčno-računovódskih, or. 
s finánčno-računovódskima; MNOŽINA: im. finánčno-
računovódski, rod. finánčno-računovódskih, daj. 
finánčno-računovódskim, tož. finánčno-
računovódske, mest. pri finánčno-računovódskih, or. 
s finánčno-računovódskimi  
ženski: EDNINA: im. finánčno-računovódska, rod. 
finánčno-računovódske, daj. finánčno-računovódski, 
tož. finánčno-računovódsko, mest. pri finánčno-
računovódski, or. s finánčno-računovódsko; 
DVOJINA: im. finánčno-računovódski, rod. finánčno-
računovódskih, daj. finánčno-računovódskima, tož. 
finánčno-računovódski, mest. pri finánčno-
računovódskih, or. s finánčno-računovódskima; 
MNOŽINA: im. finánčno-računovódske, rod. finánčno-
računovódskih, daj. finánčno-računovódskim, tož. 

finánčno-računovódske, mest. pri finánčno-
računovódskih, or. s finánčno-računovódskimi  
srednji: EDNINA: im. finánčno-računovódsko, rod. 
finánčno-računovódskega, daj. finánčno-
računovódskemu, tož. finánčno-računovódsko, mest. 
pri finánčno-računovódskem, or. s finánčno-
računovódskim; DVOJINA: im. finánčno-
računovódski, rod. finánčno-računovódskih, daj. 
finánčno-računovódskima, tož. finánčno-
računovódski, mest. pri finánčno-računovódskih, or. s 
finánčno-računovódskima; MNOŽINA: im. finánčno-
računovódska, rod. finánčno-računovódskih, daj. 
finánčno-računovódskim, tož. finánčno-
računovódska, mest. pri finánčno-računovódskih, or. 
s finánčno-računovódskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
fin de siècle ~ ~ -a [fên də sjékəl] m  
|doba dekadence|: Dekadentni čas konca 19. stoletja 
imenujemo fin de siècle; ◎ citn. fin de siècle  
{O} EDNINA: im. fin de siècle, rod. fin de siècla, daj. 
fin de sièclu, tož. fin de siècle, mest. pri fin de sièclu, 
or. s fin de sièclom; DVOJINA: im. fin de siècla, rod. 
fin de sièclov, daj. fin de siècloma, tož. fin de siècla, 
mest. pri fin de sièclih, or. s fin de siècloma; 
MNOŽINA: im. fin de siècli, rod. fin de sièclov, daj. fin 
de sièclom, tož. fin de siècle, mest. pri fin de sièclih, 
or. s fin de siècli  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
first minute -- -- [frst mínit] m  
|ponudba za (navadno turistično) storitev po znižani 
ceni, ki jo rezerviramo dalj časa pred njenim 
začetkom|: Najnižjo ceno potovanj si lahko 
zagotovite z odločitvijo za first minute; v pridevniški 
rabi Vse več ljudi počitnice izbere še pred sezono 
kot tako imenovane first minute rezervacije; V 
agenciji imajo pestro first minute ponudbo 
počitniških aranžmajev za prihodnje leto  
{O} EDNINA: im. first minute, rod. first minute, daj. 
first minute, tož. first minute, mest. pri first minute, 
or. s first minute; DVOJINA: im. first minute, rod. first 
minute, daj. first minute, tož. first minute, mest. pri 
first minute, or. s first minute; MNOŽINA: im. first 
minute, rod. first minute, daj. first minute, tož. first 
minute, mest. pri first minute, or. s first minute  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
fizikálnokémijski -a -o prid.  
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|nanašajoč se na fizikalno kemijo|: 
fizikalnokemijska analiza kopalne vode; prim. 
fizikalno-kemijski  
{O} moški: EDNINA: im. fizikálnokémijski, rod. 
fizikálnokémijskega, daj. fizikálnokémijskemu, tož. 
fizikálnokémijski (živostno fizikálnokémijskega), 
mest. pri fizikálnokémijskem, or. s 
fizikálnokémijskim; DVOJINA: im. fizikálnokémijska, 
rod. fizikálnokémijskih, daj. fizikálnokémijskima, tož. 
fizikálnokémijska, mest. pri fizikálnokémijskih, or. s 
fizikálnokémijskima; MNOŽINA: im. 
fizikálnokémijski, rod. fizikálnokémijskih, daj. 
fizikálnokémijskim, tož. fizikálnokémijske, mest. pri 
fizikálnokémijskih, or. s fizikálnokémijskimi  
ženski: EDNINA: im. fizikálnokémijska, rod. 
fizikálnokémijske, daj. fizikálnokémijski, tož. 
fizikálnokémijsko, mest. pri fizikálnokémijski, or. s 
fizikálnokémijsko; DVOJINA: im. fizikálnokémijski, 
rod. fizikálnokémijskih, daj. fizikálnokémijskima, tož. 
fizikálnokémijski, mest. pri fizikálnokémijskih, or. s 
fizikálnokémijskima; MNOŽINA: im. 
fizikálnokémijske, rod. fizikálnokémijskih, daj. 
fizikálnokémijskim, tož. fizikálnokémijske, mest. pri 
fizikálnokémijskih, or. s fizikálnokémijskimi  
srednji: EDNINA: im. fizikálnokémijsko, rod. 
fizikálnokémijskega, daj. fizikálnokémijskemu, tož. 
fizikálnokémijsko, mest. pri fizikálnokémijskem, or. 
s fizikálnokémijskim; DVOJINA: im. 
fizikálnokémijski, rod. fizikálnokémijskih, daj. 
fizikálnokémijskima, tož. fizikálnokémijski, mest. pri 
fizikálnokémijskih, or. s fizikálnokémijskima; 
MNOŽINA: im. fizikálnokémijska, rod. 
fizikálnokémijskih, daj. fizikálnokémijskim, tož. 
fizikálnokémijska, mest. pri fizikálnokémijskih, or. s 
fizikálnokémijskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
fizikálno-kémijski -a -o prid.  
|nanašajoč se na fiziko in kemijo|: fizikalno-
kemijski parametri; fizikalno-kemijska metoda; 
prim. kemijsko-fizikalni  
{O} moški: EDNINA: im. fizikálno-kémijski, rod. 
fizikálno-kémijskega, daj. fizikálno-kémijskemu, tož. 
fizikálno-kémijski (živostno fizikálno-kémijskega), 
mest. pri fizikálno-kémijskem, or. s fizikálno-
kémijskim; DVOJINA: im. fizikálno-kémijska, rod. 
fizikálno-kémijskih, daj. fizikálno-kémijskima, tož. 
fizikálno-kémijska, mest. pri fizikálno-kémijskih, or. 
s fizikálno-kémijskima; MNOŽINA: im. fizikálno-
kémijski, rod. fizikálno-kémijskih, daj. fizikálno-
kémijskim, tož. fizikálno-kémijske, mest. pri 
fizikálno-kémijskih, or. s fizikálno-kémijskimi  
ženski: EDNINA: im. fizikálno-kémijska, rod. 
fizikálno-kémijske, daj. fizikálno-kémijski, tož. 
fizikálno-kémijsko, mest. pri fizikálno-kémijski, or. s 
fizikálno-kémijsko; DVOJINA: im. fizikálno-kémijski, 

rod. fizikálno-kémijskih, daj. fizikálno-kémijskima, 
tož. fizikálno-kémijski, mest. pri fizikálno-kémijskih, 
or. s fizikálno-kémijskima; MNOŽINA: im. fizikálno-
kémijske, rod. fizikálno-kémijskih, daj. fizikálno-
kémijskim, tož. fizikálno-kémijske, mest. pri 
fizikálno-kémijskih, or. s fizikálno-kémijskimi  
srednji: EDNINA: im. fizikálno-kémijsko, rod. 
fizikálno-kémijskega, daj. fizikálno-kémijskemu, tož. 
fizikálno-kémijsko, mest. pri fizikálno-kémijskem, 
or. s fizikálno-kémijskim; DVOJINA: im. fizikálno-
kémijski, rod. fizikálno-kémijskih, daj. fizikálno-
kémijskima, tož. fizikálno-kémijski, mest. pri 
fizikálno-kémijskih, or. s fizikálno-kémijskima; 
MNOŽINA: im. fizikálno-kémijska, rod. fizikálno-
kémijskih, daj. fizikálno-kémijskim, tož. fizikálno-
kémijska, mest. pri fizikálno-kémijskih, or. s 
fizikálno-kémijskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Fóbos -a m; zemljepisno ime  
|pod. iz Phobos|; |Marsov satelit|: vzorci s Fobosa; 
Fobosu grozi trk z Marsom; gl. Phobos  
Kje? na Fobosu  
Od kod? s Fobosa  
Kam? na Fobos  
{O} EDNINA: im. Fóbos, rod. Fóbosa, daj. Fóbosu, tož. 
Fóbosa, mest. pri Fóbosu, or. s Fóbosom; DVOJINA: 
im. Fóbosa, rod. Fóbosov, daj. Fóbosoma, tož. Fóbosa, 
mest. pri Fóbosih, or. s Fóbosoma; MNOŽINA: im. 
Fóbosi, rod. Fóbosov, daj. Fóbosom, tož. Fóbose, mest. 
pri Fóbosih, or. s Fóbosi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
fortissimo1 -a [fortísimo] m  
|zelo glasno izvajanje tonov|: Tolkala in trobila so 
zahrumela njim namenjeni fortissimo; preskoki med 
pianom in fortissimom; v pridevniški rabi Tako zbor 
kot solist igrata v fortissimo dinamiki  
{O} EDNINA: im. fortissimo, rod. fortissima, daj. 
fortissimu, tož. fortissimo, mest. pri fortissimu, or. s 
fortissimom; DVOJINA: im. fortissima, rod. 
fortissimov, daj. fortissimoma, tož. fortissima, mest. 
pri fortissimih, or. s fortissimoma; MNOŽINA: im. 
fortissimi, rod. fortissimov, daj. fortissimom, tož. 
fortissime, mest. pri fortissimih, or. s fortissimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
fortissimo2 [fortísimo] prisl.  
|zelo glasno|: Orkester je zadnji odlomek zaigral 
fortissimo; prim. ff  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
Francesco -a [frančésko] m; ime bitja, osebno ime  
|moško ime|: Na vlaku je poklepetal s Francescom  
{B} Francescov  
{O} EDNINA: im. Francesco, rod. Francesca, daj. 
Francescu, tož. Francesca, mest. pri Francescu, or. s 
Francescom; DVOJINA: im. Francesca, rod. 
Francescov, daj. Francescoma, tož. Francesca, mest. 
pri Francescih, or. s Francescoma; MNOŽINA: im. 
Francesci, rod. Francescov, daj. Francescom, tož. 
Francesce, mest. pri Francescih, or. s Francesci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
moška); italijanščina  
  
francósko-británski -a -o prid.  
|francoski in britanski|: francosko-britansko 
nadzvočno letalo; sopomenka britansko-francoski; 
prim. britanski, francoski  
(< Francija, Velika Britanija)  
{O} moški: EDNINA: im. francósko-británski, rod. 
francósko-británskega, daj. francósko-británskemu, 
tož. francósko-británski (živostno francósko-
británskega), mest. pri francósko-británskem, or. s 
francósko-británskim; DVOJINA: im. francósko-
británska, rod. francósko-británskih, daj. francósko-
británskima, tož. francósko-británska, mest. pri 
francósko-británskih, or. s francósko-británskima; 
MNOŽINA: im. francósko-británski, rod. francósko-
británskih, daj. francósko-británskim, tož. francósko-
británske, mest. pri francósko-británskih, or. s 
francósko-británskimi  
ženski: EDNINA: im. francósko-británska, rod. 
francósko-británske, daj. francósko-británski, tož. 
francósko-británsko, mest. pri francósko-británski, 
or. s francósko-británsko; DVOJINA: im. francósko-
británski, rod. francósko-británskih, daj. francósko-
británskima, tož. francósko-británski, mest. pri 
francósko-británskih, or. s francósko-británskima; 
MNOŽINA: im. francósko-británske, rod. francósko-
británskih, daj. francósko-británskim, tož. francósko-
británske, mest. pri francósko-británskih, or. s 
francósko-británskimi  
srednji: EDNINA: im. francósko-británsko, rod. 
francósko-británskega, daj. francósko-británskemu, 
tož. francósko-británsko, mest. pri francósko-
británskem, or. s francósko-británskim; DVOJINA: im. 
francósko-británski, rod. francósko-británskih, daj. 
francósko-británskima, tož. francósko-británski, 
mest. pri francósko-británskih, or. s francósko-
británskima; MNOŽINA: im. francósko-británska, rod. 
francósko-británskih, daj. francósko-británskim, tož. 
francósko-británska, mest. pri francósko-británskih, 
or. s francósko-británskimi  

STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
francósko-némški -a -o prid.  
|francoski in nemški|: obuditev francosko-nemškega 
prijateljstva; Slovenija želi biti na francosko-
nemškem vlaku; sopomenka nemško-francoski; prim. 
francoski, nemški  
(< Francija, Nemčija)  
{O} moški: EDNINA: im. francósko-némški, rod. 
francósko-némškega, daj. francósko-némškemu, tož. 
francósko-némški (živostno francósko-némškega), 
mest. pri francósko-némškem, or. s francósko-
némškim; DVOJINA: im. francósko-némška, rod. 
francósko-némških, daj. francósko-némškima, tož. 
francósko-némška, mest. pri francósko-némških, or. s 
francósko-némškima; MNOŽINA: im. francósko-
némški, rod. francósko-némških, daj. francósko-
némškim, tož. francósko-némške, mest. pri 
francósko-némških, or. s francósko-némškimi  
ženski: EDNINA: im. francósko-némška, rod. 
francósko-némške, daj. francósko-némški, tož. 
francósko-némško, mest. pri francósko-némški, or. s 
francósko-némško; DVOJINA: im. francósko-némški, 
rod. francósko-némških, daj. francósko-némškima, 
tož. francósko-némški, mest. pri francósko-némških, 
or. s francósko-némškima; MNOŽINA: im. francósko-
némške, rod. francósko-némških, daj. francósko-
némškim, tož. francósko-némške, mest. pri 
francósko-némških, or. s francósko-némškimi  
srednji: EDNINA: im. francósko-némško, rod. 
francósko-némškega, daj. francósko-némškemu, tož. 
francósko-némško, mest. pri francósko-némškem, or. 
s francósko-némškim; DVOJINA: im. francósko-
némški, rod. francósko-némških, daj. francósko-
némškima, tož. francósko-némški, mest. pri 
francósko-némških, or. s francósko-némškima; 
MNOŽINA: im. francósko-némška, rod. francósko-
némških, daj. francósko-némškim, tož. francósko-
némška, mest. pri francósko-némških, or. s 
francósko-némškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
francósko-nizozémski -a -o prid.  
|francoski in nizozemski|: francosko-nizozemski 
letalski prevoznik; prim. francoski, nizozemski  
(< Francija, Nizozemska)  
{O} moški: EDNINA: im. francósko-nizozémski, rod. 
francósko-nizozémskega, daj. francósko-
nizozémskemu, tož. francósko-nizozémski (živostno 
francósko-nizozémskega), mest. pri francósko-
nizozémskem, or. s francósko-nizozémskim; 
DVOJINA: im. francósko-nizozémska, rod. francósko-
nizozémskih, daj. francósko-nizozémskima, tož. 
francósko-nizozémska, mest. pri francósko-
nizozémskih, or. s francósko-nizozémskima; 
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MNOŽINA: im. francósko-nizozémski, rod. francósko-
nizozémskih, daj. francósko-nizozémskim, tož. 
francósko-nizozémske, mest. pri francósko-
nizozémskih, or. s francósko-nizozémskimi  
ženski: EDNINA: im. francósko-nizozémska, rod. 
francósko-nizozémske, daj. francósko-nizozémski, 
tož. francósko-nizozémsko, mest. pri francósko-
nizozémski, or. s francósko-nizozémsko; DVOJINA: 
im. francósko-nizozémski, rod. francósko-
nizozémskih, daj. francósko-nizozémskima, tož. 
francósko-nizozémski, mest. pri francósko-
nizozémskih, or. s francósko-nizozémskima; 
MNOŽINA: im. francósko-nizozémske, rod. francósko-
nizozémskih, daj. francósko-nizozémskim, tož. 
francósko-nizozémske, mest. pri francósko-
nizozémskih, or. s francósko-nizozémskimi  
srednji: EDNINA: im. francósko-nizozémsko, rod. 
francósko-nizozémskega, daj. francósko-
nizozémskemu, tož. francósko-nizozémsko, mest. pri 
francósko-nizozémskem, or. s francósko-
nizozémskim; DVOJINA: im. francósko-nizozémski, 
rod. francósko-nizozémskih, daj. francósko-
nizozémskima, tož. francósko-nizozémski, mest. pri 
francósko-nizozémskih, or. s francósko-
nizozémskima; MNOŽINA: im. francósko-
nizozémska, rod. francósko-nizozémskih, daj. 
francósko-nizozémskim, tož. francósko-nizozémska, 
mest. pri francósko-nizozémskih, or. s francósko-
nizozémskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Frascati -ja [fraskáti, rod. fraskátija, or. s 
fraskátijem] m; zemljepisno ime  
|mesto in občina v Italiji|: Po napornih ogledih smo 
imeli družabni večer v bližnjem slovitem 
vinogradniškem Frascatiju; kot prilastek, v imenovalniku 
Poslali so ga v mestece Frascati  
Kje? v Frascatiju  
Od kod? iz Frascatija  
Kam? v Frascati  
{B} Frascatijčan, Frascatijčanka; Frascatijčanov, 
Frascatijčankin; frascatijski in frascatski  
{O} EDNINA: im. Frascati, rod. Frascatija, daj. 
Frascatiju, tož. Frascati, mest. pri Frascatiju, or. s 
Frascatijem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; italijanščina; 
endonimi  
  
Frdámane políce -ih -íc ž mn.; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: greben Frdamanih polic; 
Na Frdamane police smo se povzpeli skozi Kačji 
graben; v prenesenem pomenu |stena Frdamanih polic|: 
Preplezali so Schinkovo smer v Frdamanih policah  
Kje? na Frdamanih policah  
Od kod? s Frdamanih polic  

Kam? na Frdamane police  
{O} EDNINA: im. Frdámane políce, rod. Frdámanih 
políc, daj. Frdámanim polícam, tož. Frdámane políce, 
mest. pri Frdámanih polícah, or. s Frdámanimi 
polícami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Frícov prid.; obširneje glej pri Fričev  
  
Fríčev -a -o tudi Frícov -a -o prid.  
Prijel je Fričev klobuk in ga posadil na glavo  
(< Fric1)  
{O} moški: EDNINA: im. Fričev tudi Fricov, rod. 
Fričevega tudi Fricovega, daj. Fričevemu tudi 
Fricovemu, tož. Fričev tudi Fricov (živostno Fričevega 
tudi Fricovega), mest. pri Fričevem tudi pri Fricovem, 
or. s Fričevim tudi s Fricovim; DVOJINA: im. Fričeva 
tudi Fricova, rod. Fričevih tudi Fricovih, daj. 
Fričevima tudi Fricovima, tož. Fričeva tudi Fricova, 
mest. pri Fričevih in pri Fricovih, or. s Fričevima in s 
Fricovima; MNOŽINA: im. Fričevi tudi Fricovi, rod. 
Fričevih tudi Fricovih, daj. Fričevim tudi Fricovim, 
tož. Fričeve tudi Fricove, mest. pri Fričevih tudi pri 
Fricovih, or. s Fričevimi tudi s Fricovimi  
ženski: EDNINA: im. Fričevi tudi Fricovi, rod. Fričeve 
tudi Fricove, daj. Fričevi tudi Fricovi, tož. Fričevo tudi 
Fricovo, mest. pri Fričevi tudi pri Fricovi, or. s 
Fričevo in s Fricovo; DVOJINA: im. Fričevi tudi 
Fricovi, rod. Fričevih tudi Fricovih, daj. Fričevima 
tudi Fricovima, tož. Fričevi tudi Fricovi, mest. pri 
Fričevih tudi pri Fricovih, or. s Fričevima tudi s 
Fricovima; MNOŽINA: im. Fričeve tudi Fricove, rod. 
Fričevih tudi Fricovih, daj. Fričevim tudi Fricovim, 
tož. Fričeve tudi Fricove, mest. pri Fričevih tudi pri 
Fricovih, or. s Fričevimi tudi s Fricovimi  
srednji: EDNINA: im. Fričevo tudi Fricovo, rod. 
Fričevega tudi Fricovega, daj. Fričevemu tudi 
Fricovemu, tož. Fričevo tudi Fricovo, mest. pri 
Fričevem tudi pri Fricovem, or. s Fričevim tudi s 
Fricovim; DVOJINA: im. Fričevi tudi Fricovi, rod. 
Fričevih tudi Fricovih, daj. Fričevima tudi Fricovima, 
tož. Fričevi tudi Fricovi, mest. pri Fričevih tudi pri 
Fricovih, or. s Fričevima tudi s Fricovima; MNOŽINA: 
im. Fričeva tudi Fricova, rod. Fričevih tudi Fricovih, 
daj. Fričevim tudi Fricovim, tož. Fričeva tudi Fricova, 
mest. pri Fričevih tudi pri Fricovih, or. s Fričevimi tudi 
s Fricovimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
Fritzev -a -o tudi Fritzov -a -o [fríčev- tudi frícov-] 
prid.  
Fritzev literarni opus  
(< Fritz1)  
{O} moški: EDNINA: im. Fritzev tudi Fritzov, rod. 
Fritzevega tudi Fritzovega, daj. Fritzevemu tudi 
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Fritzovemu, tož. Fritzev tudi Fritzov (živostno 
Fritzevega tudi Fritzovega), mest. pri Fritzevem tudi 
pri Fritzovem, or. s Fritzevim tudi s Fritzovim; 
DVOJINA: im. Fritzeva tudi Fritzova, rod. Fritzevih tudi 
Fritzovih, daj. Fritzevima tudi Fritzovima, tož. 
Fritzeva tudi Fritzova, mest. pri Fritzevih tudi pri 
Fritzovih, or. s Fritzevima tudi s Fritzovima; 
MNOŽINA: im. Fritzevi tudi Fritzovi, rod. Fritzevih tudi 
Fritzovih, daj. Fritzevim tudi Fritzovim, tož. Fritzeve 
tudi Fritzove, mest. pri Fritzevih tudi pri Fritzovih, or. 
s Fritzevimi tudi s Fritzovimi  
ženski: EDNINA: im. Fritzevi tudi Fritzovi, rod. 
Fritzeve tudi Fritzove, daj. Fritzevi tudi Fritzovi, tož. 
Fritzevo tudi Fritzovo, mest. pri Fritzevi tudi pri 
Fritzovi, or. s Fritzevo tudi s Fritzovo; DVOJINA: im. 
Fritzevi tudi Fritzovi, rod. Fritzevih tudi Fritzovih, daj. 
Fritzevima tudi Fritzovima, tož. Fritzevi tudi Fritzovi, 
mest. pri Fritzevih tudi pri Fritzovih, or. s Fritzevima 
tudi s Fritzovima; MNOŽINA: im. Fritzeve tudi 
Fritzove, rod. Fritzevih tudi Fritzovih, daj. Fritzevim 
tudi Fritzovim, tož. Fritzeve tudi Fritzove, mest. pri 
Fritzevih tudi pri Fritzovih, or. s Fritzevimi tudi s 
Fritzovimi  
srednji: EDNINA: im. Fritzevo tudi Fritzovo, rod. 
Fritzevega tudi Fritzovega, daj. Fritzevemu tudi 
Fritzovemu, tož. Fritzevo tudi Fritzovo, mest. pri 
Fritzevem tudi pri Fritzovem, or. s Fritzevim tudi s 
Fritzovim; DVOJINA: im. Fritzevi tudi Fritzovi, rod. 
Fritzevih tudi Fritzovih, daj. Fritzevima tudi 
Fritzovima, tož. Fritzevi tudi Fritzovi, mest. pri 
Fritzevih tudi pri Fritzovih, or. s Fritzevima tudi s 
Fritzovima; MNOŽINA: im. Fritzeva tudi Fritzova, rod. 
Fritzevih tudi Fritzovih, daj. Fritzevim tudi Fritzovim, 
tož. Fritzeva tudi Fritzova, mest. pri Fritzevih tudi pri 
Fritzovih, or. s Fritzevimi tudi s Fritzovimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
Fritzov prid.; obširneje glej pri Fritzev  
  
frónta -e ž  
|območje vojaških spopadov|: V romanu je opisano 
trpljenje vojakov na frontah v prvi svetovni vojni  
soška fronta |zgodovinski dogodek|: dvanajst bitk 
soške fronte; Oče je padel na soški fronti  
{O} EDNINA: im. frónta, rod. frónte, daj. frónti, tož. 
frónto, mest. pri frónti, or. s frónto; DVOJINA: im. 
frónti, rod. frónt, daj. fróntama, tož. frónti, mest. pri 
fróntah, or. s fróntama; MNOŽINA: im. frónte, rod. 
frónt, daj. fróntam, tož. frónte, mest. pri fróntah, or. s 
fróntami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja zgodovinskih 
dogodkov  
  
Fúdži1 -ja m; zemljepisno ime  

|vulkan in najvišja gora na Japonskem|: olimpijska 
proga pod Fudžijem; kot prilastek, v imenovalniku 
samostan pod goro Fudži; Nekatere japonske stavbe 
spominjajo na poševno pobočje vulkana Fudži  
Kje? na Fudžiju  
Od kod? s Fudžija  
Kam? na Fudži  
{B} Fudžijev; fudžijski  
{O} EDNINA: im. Fúdži, rod. Fúdžija, daj. Fúdžiju, tož. 
Fúdži, mest. pri Fúdžiju, or. s Fúdžijem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Fúdži2 -ja m; zemljepisno ime  
|dirkališče na Japonskem|: kot prilastek, v imenovalniku 
Prvi je prečkal ciljno črto na dirkališču Fudži  
Kje? na Fudžiju  
Od kod? s Fudžija  
Kam? na Fudži  
{B} fudžijski  
{O} EDNINA: im. Fúdži, rod. Fúdžija, daj. Fúdžiju, tož. 
Fúdži, mest. pri Fúdžiju, or. s Fúdžijem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena objektov, stavb  
  
Furlánski Dolomíti -ih -ov m mn.; zemljepisno ime  
|gorovje v Italiji|: smučanje v Furlanskih Dolomitih; 
Na Unescovem seznamu zaščitenih gorskih skupin 
so tudi Furlanski Dolomiti; Pogled na nazobčane 
grebene Furlanskih Dolomitov onstran Piave je 
doživetje že samo po sebi; prim. furlanski  
(< Furlanija)  
Kje? v Furlanskih Dolomitih  
Od kod? iz Furlanskih Dolomitov  
Kam? v Furlanske Dolomite  
{O} EDNINA: im. Furlánski Dolomíti, rod. Furlánskih 
Dolomítov, daj. Furlánskim Dolomítom, tož. 
Furlánske Dolomíte, mest. pri Furlánskih Dolomítih, 
or. s Furlánskimi Dolomíti  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
fútsal -a m  
|šport|: Pri futsalu je v vsaki ekipi pet igralcev, med 
katerimi je tudi vratar; polfinale evropskega 
prvenstva v futsalu; v pridevniški rabi Lanske 
zmagovalke futsal lige so članice celjskega 
nogometnega kluba variantno futsalske lige  
{O} EDNINA: im. fútsal, rod. fútsala, daj. fútsalu, tož. 
fútsal, mest. pri fútsalu, or. s fútsalom; DVOJINA: im. 
fútsala, rod. fútsalov, daj. fútsaloma, tož. fútsala, mest. 
pri fútsalih, or. s fútsaloma; MNOŽINA: im. fútsali, rod. 
fútsalov, daj. fútsalom, tož. fútsale, mest. pri fútsalih, 
or. s fútsali  
STATUS: predlog  



 
106 

PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Gabriele1 -ja [gabrijéle, rod. gabrijéleja, or. z 
gabrijélejem] m; ime bitja, osebno ime  
|italijansko moško ime|: biografija Gabrieleja 
D'Annunzia  
{B} Gabrielejev  
{O} EDNINA: im. Gabriele, rod. Gabrieleja, daj. 
Gabrieleju, tož. Gabrieleja, mest. pri Gabrieleju, or. z 
Gabrielejem; DVOJINA: im. Gabrieleja, rod. 
Gabrielejev, daj. Gabrielejema, tož. Gabrieleja, mest. 
pri Gabrielejih, or. z Gabrielejema; MNOŽINA: im. 
Gabrielei, rod. Gabrielejev, daj. Gabrielejem, tož. 
Gabrieleje, mest. pri Gabrielejih, or. z Gabrieleji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
moška); italijanščina  
  
Gabriele2 -ja [gabrijéle, rod. gabrijéleja, or. z 
gabrijélejem] m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|: V Vatikanu se je končalo sojenje Paolu 
Gabrieleju, obtoženemu kraje vatikanskih 
dokumentov  
{B} Gabrielejev  
{O} EDNINA: im. Gabriele, rod. Gabrieleja, daj. 
Gabrieleju, tož. Gabrieleja, mest. pri Gabrieleju, or. z 
Gabrielejem; DVOJINA: im. Gabrieleja, rod. 
Gabrielejev, daj. Gabrielejema, tož. Gabrieleja, mest. 
pri Gabrielejih, or. z Gabrielejema; MNOŽINA: im. 
Gabrieleji, rod. Gabrielejev, daj. Gabrielejem, tož. 
Gabrieleje, mest. pri Gabrielejeih, or. z Gabrieleji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
Gabriele3 -- [gabrijéle] ž; ime bitja, osebno ime  
|nemško žensko ime|: Z Anno in Gabriele si je 
privoščila dopust na morju  
{B} Gabrielin  
{O} EDNINA: im. Gabriele, rod. Gabriele, daj. 
Gabriele, tož. Gabriele, mest. pri Gabriele, or. z 
Gabriele; DVOJINA: im. Gabriele, rod. Gabriele, daj. 
Gabriele, tož. Gabriele, mest. pri Gabriele, or. z 
Gabriele; MNOŽINA: im. Gabriele, rod. Gabriele, daj. 
Gabriele, tož. Gabriele, mest. pri Gabriele, or. z 
Gabriele  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
ženska)  
  
Galatêja1 -e ž; ime bitja, osebno ime  
|grška bajeslovna oseba|: kip nimfe Galateje  
{B} Galatejin  
{O} EDNINA: im. Galatêja, rod. Galatêje, daj. Galatêji, 
tož. Galatêjo, mest. pri Galatêji, or. z Galatêjo; 

DVOJINA: im. Galatêji, rod. Galatêj, daj. Galatêjama, 
tož. Galatêji, mest. pri Galatêjah, or. z Galatêjama; 
MNOŽINA: im. Galatêje, rod. Galatêj, daj. Galatêjam, 
tož. Galatêje, mest. pri Galatêjah, or. z Galatêjami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: mitološka imena; grško-
rimska imena  
  
Galatêja2 -e ž; zemljepisno ime  
|Neptunov satelit|: Galatejo so odkrili leta 1989  
Kje? na Galateji  
Od kod? z Galateje  
Kam? na Galatejo  
{O} EDNINA: im. Galatêja, rod. Galatêje, daj. Galatêji, 
tož. Galatêjo, mest. pri Galatêji, or. z Galatêjo; 
DVOJINA: im. Galatêji, rod. Galatêj, daj. Galatêjama, 
tož. Galatêji, mest. pri Galatêjah, or. z Galatêjama; 
MNOŽINA: im. Galatêje, rod. Galatêj, daj. Galatêjam, 
tož. Galatêje, mest. pri Galatêjah, or. z Galatêjami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
gálsko-rímski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Galce in stare Rimljane|: galsko-
rimska kultura; galsko-rimska zgodovina; sopomenka 
rimsko-galski; prim. galski, rimski  
(< Galec, Rim)  
{O} moški: EDNINA: im. gálsko-rímski, rod. gálsko-
rímskega, daj. gálsko-rímskemu, tož. gálsko-rímski 
(živostno gálsko-rímskega), mest. pri gálsko-rímskem, 
or. z gálsko-rímskim; DVOJINA: im. gálsko-rímska, 
rod. gálsko-rímskih, daj. gálsko-rímskima, tož. 
gálsko-rímska, mest. pri gálsko-rímskih, or. z gálsko-
rímskima; MNOŽINA: im. gálsko-rímski, rod. gálsko-
rímskih, daj. gálsko-rímskim, tož. gálsko-rímske, 
mest. pri gálsko-rímskih, or. z gálsko-rímskimi  
ženski: EDNINA: im. gálsko-rímska, rod. gálsko-
rímske, daj. gálsko-rímski, tož. gálsko-rímsko, mest. 
pri gálsko-rímski, or. z gálsko-rímsko; DVOJINA: im. 
gálsko-rímski, rod. gálsko-rímskih, daj. gálsko-
rímskima, tož. gálsko-rímski, mest. pri gálsko-
rímskih, or. z gálsko-rímskima; MNOŽINA: im. 
gálsko-rímske, rod. gálsko-rímskih, daj. gálsko-
rímskim, tož. gálsko-rímske, mest. pri gálsko-
rímskih, or. z gálsko-rímskimi  
srednji: EDNINA: im. gálsko-rímsko, rod. gálsko-
rímskega, daj. gálsko-rímskemu, tož. gálsko-rímsko, 
mest. pri gálsko-rímskem, or. z gálsko-rímskim; 
DVOJINA: im. gálsko-rímski, rod. gálsko-rímskih, daj. 
gálsko-rímskima, tož. gálsko-rímski, mest. pri gálsko-
rímskih, or. z gálsko-rímskima; MNOŽINA: im. 
gálsko-rímska, rod. gálsko-rímskih, daj. gálsko-
rímskim, tož. gálsko-rímska, mest. pri gálsko-
rímskih, or. z gálsko-rímskimi  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Ganiméd1 -a im. tudi Ganimédes m; ime bitja, osebno 
ime  
|grška bajeslovna oseba|: Pigmalion je našel 
Galatejo v objemu svojega služabnika Ganimeda  
{B} Ganimedov  
{O} EDNINA: im. Ganiméd tudi Ganimédes, rod. 
Ganiméda, daj. Ganimédu, tož. Ganiméda, mest. pri 
Ganimédu, or. z Ganimédom; DVOJINA: im. 
Ganiméda, rod. Ganimédov, daj. Ganimédoma, tož. 
Ganiméda, mest. pri Ganimédih, or. z Ganimédoma; 
MNOŽINA: im. Ganimédi, rod. Ganimédov, daj. 
Ganimédom, tož. Ganiméde, mest. pri Ganimédih, or. 
z Ganimédi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: mitološka imena; grško-
rimska imena  
  
Ganiméd2 -a m; zemljepisno ime  
|Jupitrov satelit|: Ganimed je največja luna v 
Osončju; površje Ganimeda  
Kje? na Ganimedu  
Od kod? z Ganimeda  
Kam? na Ganimed  
{O} EDNINA: im. Ganiméd, rod. Ganiméda, daj. 
Ganimédu, tož. Ganiméda, mest. pri Ganimédu, or. z 
Ganimédom; DVOJINA: im. Ganiméda, rod. 
Ganimédov, daj. Ganimédoma, tož. Ganiméda, mest. 
pri Ganimédih, or. z Ganimédoma; MNOŽINA: im. 
Ganimédi, rod. Ganimédov, daj. Ganimédom, tož. 
Ganiméde, mest. pri Ganimédih, or. z Ganimédi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Ganimédes m; ime bitja, osebno ime; obširneje glej pri 
Ganimed1  
  
Gášerbrum I -a I m; zemljepisno ime  
|gora v Himalaji|: greben Gašerbruma I; vzpon na 
Gašerbrum I; kot prilastek, v imenovalniku S smučarsko 
desko se je spustil z osemtisočaka Gašerbrum I; ◎ 
po pinjinu Jiashuerbulumu I Feng  
Kje? na Gašerbrumu I  
Od kod? z Gašerbruma I  
Kam? na Gašerbrum I  
{O} EDNINA: im. Gášerbrum I, rod. Gášerbruma I, daj. 
Gášerbrumu I, tož. Gášerbrum I, mest. pri 
Gášerbrumu I, or. z Gášerbrumom I  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
gavčo -a [gáčo, rod. gáča, or. z gáčem] m  
v latinskoameriškem okolju |pastir na konju|: pampski 
gavčo; argentinski ep o gavču Martínu Fierru; 

Rojen je bil v Argentini, deželi gavčev; Med 
južnoameriškimi vojnami 19. stoletja je bila 
konjenica skoraj v celoti sestavljena iz gavčev; 
|argentinski športnik|: Tekma se je končala z zmago 
gavčev; ◎ šp. gaucho  
{O} EDNINA: im. gavčo, rod. gavča, daj. gavču, tož. 
gavčo, mest. pri gavču, or. z gavčem; DVOJINA: im. 
gavča, rod. gavčev, daj. gavčema, tož. gavča, mest. pri 
gavčih, or. z gavčema; MNOŽINA: im. gavči, rod. 
gavčev, daj. gavčem, tož. gavče, mest. pri gavčih, or. z 
gavči  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; španščina  
  
Giammaria -e in Giammaria -a [džamaríja] m; ime 
bitja, osebno ime  
|priimek|; |voznik dirkalnega vozila|: V formuli tri je 
bil sotekmovalec Raffaeleja Giammarie/Giammaria  
{B} Giammariev  
{O} EDNINA: im. Giammaria, rod. Giammarie in 
Giammaria, daj. Giammarii in Giammariu, tož. 
Giammario in Giammaria, mest. pri Giammarii in pri 
Giammariu, or. z Giammario in z Giammariem; 
DVOJINA: im. Giammarii in Giammaria, rod. 
Giammarij in Giammariev, daj. Giammariama in 
Giammariema, tož. Giammarii in Giammaria, mest. 
pri Giammariah in pri Giammariih, or. z 
Giammariama in z Giammariema; MNOŽINA: im. 
Giammarie in Giammarii, rod. Giammarij in 
Giammariev, daj. Giammariam in Giammariem, tož. 
Giammarie in Giammarie, mest. pri Giammariah in 
pri Giammariih, or. z Giammariami in z 
Giammariemi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
Gíbanje znánost mladíni -a ∼ ∼ s; stvarno ime  
|organizacija|: Člani Gibanja znanost mladini so 
med počitnicami pripravili vrsto aktivnosti za 
študente; Bil je mentor astronomske raziskovalne 
naloge pri Gibanju znanost mladini; kot prilastek, v 
imenovalniku Dijaki so uspešno predstavili 
raziskovalne naloge na regijskem srečanju Gibanje 
znanost mladini  
{O} EDNINA: im. Gíbanje znánost mladíni, rod. 
Gíbanja znánost mladíni, daj. Gíbanju znánost 
mladíni, tož. Gíbanje znánost mladíni, mest. pri 
Gíbanju znánost mladíni, or. z Gíbanjem znánost 
mladíni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
ginekolóško-porodníški -a -o prid.  
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|ginekološki in porodniški|: Obiskali smo največji 
ginekološko-porodniški oddelek v Sloveniji; 
sopomenka porodniško-ginekološki  
{O} moški: EDNINA: im. ginekolóško-porodníški, 
rod. ginekolóško-porodníškega, daj. ginekolóško-
porodníškemu, tož. ginekolóško-porodníški (živostno 
ginekolóško-porodníškega), mest. pri ginekolóško-
porodníškem, or. z ginekolóško-porodníškim; 
DVOJINA: im. ginekolóško-porodníška, rod. 
ginekolóško-porodníških, daj. ginekolóško-
porodníškima, tož. ginekolóško-porodníška, mest. pri 
ginekolóško-porodníških, or. z ginekolóško-
porodníškima; MNOŽINA: im. ginekolóško-
porodníški, rod. ginekolóško-porodníških, daj. 
ginekolóško-porodníškim, tož. ginekolóško-
porodníške, mest. pri ginekolóško-porodníških, or. z 
ginekolóško-porodníškimi  
ženski: EDNINA: im. ginekolóško-porodníška, rod. 
ginekolóško-porodníške, daj. ginekolóško-
porodníški, tož. ginekolóško-porodníško, mest. pri 
ginekolóško-porodníški, or. z ginekolóško-
porodníško; DVOJINA: im. ginekolóško-porodníški, 
rod. ginekolóško-porodníških, daj. ginekolóško-
porodníškima, tož. ginekolóško-porodníški, mest. pri 
ginekolóško-porodníških, or. z ginekolóško-
porodníškima; MNOŽINA: im. ginekolóško-
porodníške, rod. ginekolóško-porodníških, daj. 
ginekolóško-porodníškim, tož. ginekolóško-
porodníške, mest. pri ginekolóško-porodníških, or. z 
ginekolóško-porodníškimi  
srednji: EDNINA: im. ginekolóško-porodníško, rod. 
ginekolóško-porodníškega, daj. ginekolóško-
porodníškemu, tož. ginekolóško-porodníško, mest. 
pri ginekolóško-porodníškem, or. z ginekolóško-
porodníškim; DVOJINA: im. ginekolóško-porodníški, 
rod. ginekolóško-porodníških, daj. ginekolóško-
porodníškima, tož. ginekolóško-porodníški, mest. pri 
ginekolóško-porodníških, or. z ginekolóško-
porodníškima; MNOŽINA: im. ginekolóško-
porodníška, rod. ginekolóško-porodníških, daj. 
ginekolóško-porodníškim, tož. ginekolóško-
porodníška, mest. pri ginekolóško-porodníških, or. z 
ginekolóško-porodníškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
glásbeno-fílmski -a -o prid.  
|glasbeni in filmski|: glasbeno-filmska prireditev; 
sopomenka filmsko-glasbeni  
{O} moški: EDNINA: im. glásbeno-fílmski, rod. 
glásbeno-fílmskega, daj. glásbeno-fílmskemu, tož. 
glásbeno-fílmski (živostno glásbeno-fílmskega), mest. 
pri glásbeno-fílmskem, or. z glásbeno-fílmskim; 
DVOJINA: im. glásbeno-fílmska, rod. glásbeno-
fílmskih, daj. glásbeno-fílmskima, tož. glásbeno-
fílmska, mest. pri glásbeno-fílmskih, or. z glásbeno-
fílmskima; MNOŽINA: im. glásbeno-fílmski, rod. 

glásbeno-fílmskih, daj. glásbeno-fílmskim, tož. 
glásbeno-fílmske, mest. pri glásbeno-fílmskih, or. z 
glásbeno-fílmskimi  
ženski: EDNINA: im. glásbeno-fílmska, rod. glásbeno-
fílmske, daj. glásbeno-fílmski, tož. glásbeno-fílmsko, 
mest. pri glásbeno-fílmski, or. z glásbeno-fílmsko; 
DVOJINA: im. glásbeno-fílmski, rod. glásbeno-
fílmskih, daj. glásbeno-fílmskima, tož. glásbeno-
fílmski, mest. pri glásbeno-fílmskih, or. z glásbeno-
fílmskima; MNOŽINA: im. glásbeno-fílmske, rod. 
glásbeno-fílmskih, daj. glásbeno-fílmskim, tož. 
glásbeno-fílmske, mest. pri glásbeno-fílmskih, or. z 
glásbeno-fílmskimi  
srednji: EDNINA: im. glásbeno-fílmsko, rod. 
glásbeno-fílmskega, daj. glásbeno-fílmskemu, tož. 
glásbeno-fílmsko, mest. pri glásbeno-fílmskem, or. z 
glásbeno-fílmskim; DVOJINA: im. glásbeno-fílmski, 
rod. glásbeno-fílmskih, daj. glásbeno-fílmskima, tož. 
glásbeno-fílmski, mest. pri glásbeno-fílmskih, or. z 
glásbeno-fílmskima; MNOŽINA: im. glásbeno-
fílmska, rod. glásbeno-fílmskih, daj. glásbeno-
fílmskim, tož. glásbeno-fílmska, mest. pri glásbeno-
fílmskih, or. z glásbeno-fílmskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
glásbeno-gledalíški -a -o prid.  
|glasbeni in gledališki|: glasbeno-gledališki 
spektakel; glasbeno-gledališka predstava; sopomenka 
gledališko-glasbeni  
{O} moški: EDNINA: im. glásbeno-gledalíški, rod. 
glásbeno-gledalíškega, daj. glásbeno-gledalíškemu, 
tož. glásbeno-gledalíški (živostno glásbeno-
gledalíškega), mest. pri glásbeno-gledalíškem, or. z 
glásbeno-gledalíškim; DVOJINA: im. glásbeno-
gledalíška, rod. glásbeno-gledalíških, daj. glásbeno-
gledalíškima, tož. glásbeno-gledalíška, mest. pri 
glásbeno-gledalíških, or. z glásbeno-gledalíškima; 
MNOŽINA: im. glásbeno-gledalíški, rod. glásbeno-
gledalíških, daj. glásbeno-gledalíškim, tož. glásbeno-
gledalíške, mest. pri glásbeno-gledalíških, or. z 
glásbeno-gledalíškimi  
ženski: EDNINA: im. glásbeno-gledalíška, rod. 
glásbeno-gledalíške, daj. glásbeno-gledalíški, tož. 
glásbeno-gledalíško, mest. pri glásbeno-gledalíški, 
or. z glásbeno-gledalíško; DVOJINA: im. glásbeno-
gledalíški, rod. glásbeno-gledalíških, daj. glásbeno-
gledalíškima, tož. glásbeno-gledalíški, mest. pri 
glásbeno-gledalíških, or. z glásbeno-gledalíškima; 
MNOŽINA: im. glásbeno-gledalíške, rod. glásbeno-
gledalíških, daj. glásbeno-gledalíškim, tož. glásbeno-
gledalíške, mest. pri glásbeno-gledalíških, or. z 
glásbeno-gledalíškimi  
srednji: EDNINA: im. glásbeno-gledalíško, rod. 
glásbeno-gledalíškega, daj. glásbeno-gledalíškemu, 
tož. glásbeno-gledalíško, mest. pri glásbeno-
gledalíškem, or. z glásbeno-gledalíškim; DVOJINA: 
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im. glásbeno-gledalíški, rod. glásbeno-gledalíških, 
daj. glásbeno-gledalíškima, tož. glásbeno-gledalíški, 
mest. pri glásbeno-gledalíških, or. z glásbeno-
gledalíškima; MNOŽINA: im. glásbeno-gledalíška, rod. 
glásbeno-gledalíških, daj. glásbeno-gledalíškim, tož. 
glásbeno-gledalíška, mest. pri glásbeno-gledalíških, 
or. z glásbeno-gledalíškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
glásbenoinformacíjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na glasbeno informatiko|: inštitut za 
glasbenoinformacijske znanosti; 
glasbenoinformacijski center  
{O} moški: EDNINA: im. glásbenoinformacíjski, rod. 
glásbenoinformacíjskega, daj. 
glásbenoinformacíjskemu, tož. 
glásbenoinformacíjski (živostno 
glásbenoinformacíjskega), mest. pri 
glásbenoinformacíjskem, or. z 
glásbenoinformacíjskim; DVOJINA: im. 
glásbenoinformacíjska, rod. glásbenoinformacíjskih, 
daj. glásbenoinformacíjskima, tož. 
glásbenoinformacíjska, mest. pri 
glásbenoinformacíjskih, or. z 
glásbenoinformacíjskima; MNOŽINA: im. 
glásbenoinformacíjski, rod. glásbenoinformacíjskih, 
daj. glásbenoinformacíjskim, tož. 
glásbenoinformacíjske, mest. pri 
glásbenoinformacíjskih, or. z 
glásbenoinformacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. glásbenoinformacíjska, rod. 
glásbenoinformacíjske, daj. glásbenoinformacíjski, 
tož. glásbenoinformacíjsko, mest. pri 
glásbenoinformacíjski, or. z glásbenoinformacíjsko; 
DVOJINA: im. glásbenoinformacíjski, rod. 
glásbenoinformacíjskih, daj. 
glásbenoinformacíjskima, tož. 
glásbenoinformacíjski, mest. pri 
glásbenoinformacíjskih, or. z 
glásbenoinformacíjskima; MNOŽINA: im. 
glásbenoinformacíjske, rod. glásbenoinformacíjskih, 
daj. glásbenoinformacíjskim, tož. 
glásbenoinformacíjske, mest. pri 
glásbenoinformacíjskih, or. z 
glásbenoinformacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. glásbenoinformacíjsko, rod. 
glásbenoinformacíjskega, daj. 
glásbenoinformacíjskemu, tož. 
glásbenoinformacíjsko, mest. pri 
glásbenoinformacíjskem, or. z 
glásbenoinformacíjskim; DVOJINA: im. 
glásbenoinformacíjski, rod. glásbenoinformacíjskih, 
daj. glásbenoinformacíjskima, tož. 
glásbenoinformacíjski, mest. pri 
glásbenoinformacíjskih, or. z 
glásbenoinformacíjskima; MNOŽINA: im. 

glásbenoinformacíjska, rod. glásbenoinformacíjskih, 
daj. glásbenoinformacíjskim, tož. 
glásbenoinformacíjska, mest. pri 
glásbenoinformacíjskih, or. z 
glásbenoinformacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
glásbeno-scénski -a -o prid.  
|glasbeni in scenski|: glasbeno-scenski projekt; 
glasbeno-scenski spektakel; sopomenka scensko-
glasbeni  
{O} moški: EDNINA: im. glásbeno-scénski, rod. 
glásbeno-scénskega, daj. glásbeno-scénskemu, tož. 
glásbeno-scénski (živostno glásbeno-scénskega), 
mest. pri glásbeno-scénskem, or. z glásbeno-
scénskim; DVOJINA: im. glásbeno-scénska, rod. 
glásbeno-scénskih, daj. glásbeno-scénskima, tož. 
glásbeno-scénska, mest. pri glásbeno-scénskih, or. z 
glásbeno-scénskima; MNOŽINA: im. glásbeno-
scénski, rod. glásbeno-scénskih, daj. glásbeno-
scénskim, tož. glásbeno-scénske, mest. pri glásbeno-
scénskih, or. z glásbeno-scénskimi  
ženski: EDNINA: im. glásbeno-scénska, rod. 
glásbeno-scénske, daj. glásbeno-scénski, tož. 
glásbeno-scénsko, mest. pri glásbeno-scénski, or. z 
glásbeno-scénsko; DVOJINA: im. glásbeno-scénski, 
rod. glásbeno-scénskih, daj. glásbeno-scénskima, tož. 
glásbeno-scénski, mest. pri glásbeno-scénskih, or. z 
glásbeno-scénskima; MNOŽINA: im. glásbeno-
scénske, rod. glásbeno-scénskih, daj. glásbeno-
scénskim, tož. glásbeno-scénske, mest. pri glásbeno-
scénskih, or. z glásbeno-scénskimi  
srednji: EDNINA: im. glásbeno-scénsko, rod. 
glásbeno-scénskega, daj. glásbeno-scénskemu, tož. 
glásbeno-scénsko, mest. pri glásbeno-scénskem, or. z 
glásbeno-scénskim; DVOJINA: im. glásbeno-scénski, 
rod. glásbeno-scénskih, daj. glásbeno-scénskima, tož. 
glásbeno-scénski, mest. pri glásbeno-scénskih, or. z 
glásbeno-scénskima; MNOŽINA: im. glásbeno-
scénska, rod. glásbeno-scénskih, daj. glásbeno-
scénskim, tož. glásbeno-scénska, mest. pri glásbeno-
scénskih, or. z glásbeno-scénskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
glásbenoumétniški -a -o prid.  
|nanašajoč se na glasbeno umetnost|: 
glasbenoumetniška vrednost; glasbenoumetniško 
področje; prim. glasbeno-umetniški  
{O} moški: EDNINA: im. glásbenoumétniški, rod. 
glásbenoumétniškega, daj. glásbenoumétniškemu, 
tož. glásbenoumétniški (živostno 
glásbenoumétniškega), mest. pri 
glásbenoumétniškem, or. z glásbenoumétniškim; 
DVOJINA: im. glásbenoumétniška, rod. 
glásbenoumétniških, daj. glásbenoumétniškima, tož. 
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glásbenoumétniška, mest. pri glásbenoumétniških, or. 
z glásbenoumétniškima; MNOŽINA: im. 
glásbenoumétniški, rod. glásbenoumétniških, daj. 
glásbenoumétniškim, tož. glásbenoumétniške, mest. 
pri glásbenoumétniških, or. z glásbenoumétniškimi  
ženski: EDNINA: im. glásbenoumétniška, rod. 
glásbenoumétniške, daj. glásbenoumétniški, tož. 
glásbenoumétniško, mest. pri glásbenoumétniški, or. 
z glásbenoumétniško; DVOJINA: im. 
glásbenoumétniški, rod. glásbenoumétniških, daj. 
glásbenoumétniškima, tož. glásbenoumétniški, mest. 
pri glásbenoumétniških, or. z glásbenoumétniškima; 
MNOŽINA: im. glásbenoumétniške, rod. 
glásbenoumétniških, daj. glásbenoumétniškim, tož. 
glásbenoumétniške, mest. pri glásbenoumétniških, or. 
z glásbenoumétniškimi  
srednji: EDNINA: im. glásbenoumétniško, rod. 
glásbenoumétniškega, daj. glásbenoumétniškemu, 
tož. glásbenoumétniško, mest. pri 
glásbenoumétniškem, or. z glásbenoumétniškim; 
DVOJINA: im. glásbenoumétniški, rod. 
glásbenoumétniških, daj. glásbenoumétniškima, tož. 
glásbenoumétniški, mest. pri glásbenoumétniških, or. 
z glásbenoumétniškima; MNOŽINA: im. 
glásbenoumétniška, rod. glásbenoumétniških, daj. 
glásbenoumétniškim, tož. glásbenoumétniška, mest. 
pri glásbenoumétniških, or. z glásbenoumétniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
glásbeno-umétniški -a -o prid.  
|glasbeni in umetniški|: glasbeno-umetniški večer; 
glasbeno-umetniška skupina; glasbeno-umetniški 
poklici; sopomenka umetniško-glasbeni; prim. 
glasbenoumetniški  
{O} moški: EDNINA: im. glásbeno-umétniški, rod. 
glásbeno-umétniškega, daj. glásbeno-umétniškemu, 
tož. glásbeno-umétniški (živostno glásbeno-
umétniškega), mest. pri glásbeno-umétniškem, or. z 
glásbeno-umétniškim; DVOJINA: im. glásbeno-
umétniška, rod. glásbeno-umétniških, daj. glásbeno-
umétniškima, tož. glásbeno-umétniška, mest. pri 
glásbeno-umétniških, or. z glásbeno-umétniškima; 
MNOŽINA: im. glásbeno-umétniški, rod. glásbeno-
umétniških, daj. glásbeno-umétniškim, tož. glásbeno-
umétniške, mest. pri glásbeno-umétniških, or. z 
glásbeno-umétniškimi  
ženski: EDNINA: im. glásbeno-umétniška, rod. 
glásbeno-umétniške, daj. glásbeno-umétniški, tož. 
glásbeno-umétniško, mest. pri glásbeno-umétniški, 
or. z glásbeno-umétniško; DVOJINA: im. glásbeno-
umétniški, rod. glásbeno-umétniških, daj. glásbeno-
umétniškima, tož. glásbeno-umétniški, mest. pri 
glásbeno-umétniških, or. z glásbeno-umétniškima; 
MNOŽINA: im. glásbeno-umétniške, rod. glásbeno-
umétniških, daj. glásbeno-umétniškim, tož. glásbeno-

umétniške, mest. pri glásbeno-umétniških, or. z 
glásbeno-umétniškimi  
srednji: EDNINA: im. glásbeno-umétniško, rod. 
glásbeno-umétniškega, daj. glásbeno-umétniškemu, 
tož. glásbeno-umétniško, mest. pri glásbeno-
umétniškem, or. z glásbeno-umétniškim; DVOJINA: 
im. glásbeno-umétniški, rod. glásbeno-umétniških, 
daj. glásbeno-umétniškima, tož. glásbeno-umétniški, 
mest. pri glásbeno-umétniških, or. z glásbeno-
umétniškima; MNOŽINA: im. glásbeno-umétniška, 
rod. glásbeno-umétniških, daj. glásbeno-umétniškim, 
tož. glásbeno-umétniška, mest. pri glásbeno-
umétniških, or. z glásbeno-umétniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
glásbenozaložníški -a -o prid.  
|nanašajoč se na glasbeno založništvo|: 
glasbenozaložniška dejavnost; glasbenozaložniška 
hiša  
{O} moški: EDNINA: im. glásbenozaložníški, rod. 
glásbenozaložníškega, daj. glásbenozaložníškemu, 
tož. glásbenozaložníški (živostno 
glásbenozaložníškega), mest. pri 
glásbenozaložníškem, or. z glásbenozaložníškim; 
DVOJINA: im. glásbenozaložníška, rod. 
glásbenozaložníških, daj. glásbenozaložníškima, tož. 
glásbenozaložníška, mest. pri glásbenozaložníških, 
or. z glásbenozaložníškima; MNOŽINA: im. 
glásbenozaložníški, rod. glásbenozaložníških, daj. 
glásbenozaložníškim, tož. glásbenozaložníške, mest. 
pri glásbenozaložníških, or. z glásbenozaložníškimi  
ženski: EDNINA: im. glásbenozaložníška, rod. 
glásbenozaložníške, daj. glásbenozaložníški, tož. 
glásbenozaložníško, mest. pri glásbenozaložníški, or. 
z glásbenozaložníško; DVOJINA: im. 
glásbenozaložníški, rod. glásbenozaložníških, daj. 
glásbenozaložníškima, tož. glásbenozaložníški, mest. 
pri glásbenozaložníških, or. z glásbenozaložníškima; 
MNOŽINA: im. glásbenozaložníške, rod. 
glásbenozaložníških, daj. glásbenozaložníškim, tož. 
glásbenozaložníške, mest. pri glásbenozaložníških, 
or. z glásbenozaložníškimi  
srednji: EDNINA: im. glásbenozaložníško, rod. 
glásbenozaložníškega, daj. glásbenozaložníškemu, 
tož. glásbenozaložníško, mest. pri 
glásbenozaložníškem, or. z glásbenozaložníškim; 
DVOJINA: im. glásbenozaložníški, rod. 
glásbenozaložníških, daj. glásbenozaložníškima, tož. 
glásbenozaložníški, mest. pri glásbenozaložníških, 
or. z glásbenozaložníškima; MNOŽINA: im. 
glásbenozaložníška, rod. glásbenozaložníških, daj. 
glásbenozaložníškim, tož. glásbenozaložníška, mest. 
pri glásbenozaložníških, or. z glásbenozaložníškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
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glásbenozgodovínski -a -o prid.  
|nanašajoč se na glasbeno zgodovino ali zgodovino 
glasbe|: glasbenozgodovinska študija; 
glasbenozgodovinsko ozadje; glasbenozgodovinska 
obdobja  
{O} moški: EDNINA: im. glásbenozgodovínski, rod. 
glásbenozgodovínskega, daj. 
glásbenozgodovínskemu, tož. glásbenozgodovínski 
(živostno glásbenozgodovínskega), mest. pri 
glásbenozgodovínskem, or. z 
glásbenozgodovínskim; DVOJINA: im. 
glásbenozgodovínska, rod. glásbenozgodovínskih, 
daj. glásbenozgodovínskima, tož. 
glásbenozgodovínska, mest. pri 
glásbenozgodovínskih, or. z 
glásbenozgodovínskima; MNOŽINA: im. 
glásbenozgodovínski, rod. glásbenozgodovínskih, 
daj. glásbenozgodovínskim, tož. 
glásbenozgodovínske, mest. pri 
glásbenozgodovínskih, or. z 
glásbenozgodovínskimi  
ženski: EDNINA: im. glásbenozgodovínska, rod. 
glásbenozgodovínske, daj. glásbenozgodovínski, tož. 
glásbenozgodovínsko, mest. pri 
glásbenozgodovínski, or. z glásbenozgodovínsko; 
DVOJINA: im. glásbenozgodovínski, rod. 
glásbenozgodovínskih, daj. glásbenozgodovínskima, 
tož. glásbenozgodovínski, mest. pri 
glásbenozgodovínskih, or. z 
glásbenozgodovínskima; MNOŽINA: im. 
glásbenozgodovínske, rod. glásbenozgodovínskih, 
daj. glásbenozgodovínskim, tož. 
glásbenozgodovínske, mest. pri 
glásbenozgodovínskih, or. z 
glásbenozgodovínskimi  
srednji: EDNINA: im. glásbenozgodovínsko, rod. 
glásbenozgodovínskega, daj. 
glásbenozgodovínskemu, tož. glásbenozgodovínsko, 
mest. pri glásbenozgodovínskem, or. z 
glásbenozgodovínskim; DVOJINA: im. 
glásbenozgodovínski, rod. glásbenozgodovínskih, 
daj. glásbenozgodovínskima, tož. 
glásbenozgodovínski, mest. pri 
glásbenozgodovínskih, or. z 
glásbenozgodovínskima; MNOŽINA: im. 
glásbenozgodovínska, rod. glásbenozgodovínskih, 
daj. glásbenozgodovínskim, tož. 
glásbenozgodovínska, mest. pri 
glásbenozgodovínskih, or. z 
glásbenozgodovínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
Gólfski tók -ega -a m; zemljepisno ime  
|morski tok v Atlantskem oceanu|; gl. Zalivski tok  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  

  
Gorénjec -jca m; ime bitja, prebivalsko ime  
Oče je bil Gorenjec; tradicionalna noša Gorenjcev; 
Muzej je objavil razpis o zbiranju vicev in šal o 
Gorenjcih; v prenesenem pomenu |pripadnik športnega 
kluba iz/z Gorenjskega|: zmaga Gorenjcev  
(< Gorenjska, Gorenjsko)  
{B} Gorenjčev  
{O} EDNINA: im. Gorénjec, rod. Gorénjca, daj. 
Gorénjcu, tož. Gorénjca, mest. pri Gorénjcu, or. z 
Gorénjcem; DVOJINA: im. Gorénjca, rod. Gorénjcev, 
daj. Gorénjcema, tož. Gorénjca, mest. pri Gorénjcih, 
or. z Gorénjcema; MNOŽINA: im. Gorénjci, rod. 
Gorénjcev, daj. Gorénjcem, tož. Gorénjce, mest. pri 
Gorénjcih, or. z Gorénjci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Gorenje Jezero -ega -a [gorénje jézero] s; 
zemljepisno ime  
|kraj v občini Cerknica|: Podložniki iz/z Gorenjega 
Jezera so na loški grad nosili ribe; učna pot v/na 
Gorenjem Jezeru  
Kje? v Gorenjem Jezeru in na Gorenjem Jezeru  
Od kod? iz Gorenjega Jezera in z Gorenjega Jezera  
Kam? v Gorenje Jezero in na Gorenje Jezero  
{B} Jezerec, Jezerka; Jezerčev, Jezerkin; jezerski  
{O} EDNINA: im. Gorenje Jezero, rod. Gorenjega 
Jezera, daj. Gorenjemu Jezeru, tož. Gorenje Jezero, 
mest. pri Gorenjem Jezeru, or. z Gorenjim Jezerom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
gorénjka -e ž  
neformalno |gorenjska avtomobilska cesta|: Na 
gorenjki je zapeljal v nasprotno smer; Pred dnevi 
sem se peljal po gorenjki; prim. Gorenjka  
Kje? na/po gorenjki  
Od kod? z gorenjke  
Kam? na gorenjko  
{O} EDNINA: im. gorénjka, rod. gorénjke, daj. 
gorénjki, tož. gorénjko, mest. pri gorénjki, or. z 
gorénjko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Gorénjka -e ž; ime bitja, prebivalsko ime  
V finalu je premagala Gorenjko Renato; Anketirali 
so 144 Gorenjk; v prenesenem pomenu |pripadnica 
športnega kluba iz/z Gorenjske|: V finalu se bodo 
Gorenjke pomerile s Štajerkami; prim. gorenjka  
(< Gorenjska, Gorenjsko)  
{B} Gorenjkin  
{O} EDNINA: im. Gorénjka, rod. Gorénjke, daj. 
Gorénjki, tož. Gorénjko, mest. pri Gorénjki, or. z 
Gorénjko; DVOJINA: im. Gorénjki, rod. Gorénjk, daj. 
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Gorénjkama, tož. Gorénjki, mest. pri Gorénjkah, or. z 
Gorénjkama; MNOŽINA: im. Gorénjke, rod. Gorénjk, 
daj. Gorénjkam, tož. Gorénjke, mest. pri Gorénjkah, 
or. z Gorénjkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Gorénjska -e ž; zemljepisno ime  
|pokrajina v severozahodni Sloveniji|: Krožna 
kolesarska pot iz/z Gorenjske na Primorsko in nazaj 
je dolga 232 kilometrov; Bohinj je bil v prejšnjih 
stoletjih tesneje povezan s Primorsko kot z 
Gorenjsko; prim. Gorenjsko  
Kje? v Gorenjski ustrezneje na Gorenjskem  
Od kod? iz Gorenjske in z Gorenjske  
Kam? v Gorenjsko ustrezneje na Gorenjsko  
{B} Gorenjec, Gorenjka; Gorenjčev, Gorenjkin; 
gorenjski  
{O} EDNINA: im. Gorénjska, rod. Gorénjske, daj. 
Gorénjski, tož. Gorénjsko, mest. pri Gorénjski, or. z 
Gorénjsko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
gorénjski -a -o prid.  
čipka z motivom gorenjskega nageljna; Pri vzgoji 
čebel je uporabljal gorenjski panj; gorenjska 
železnica; gorenjsko narečje  
gorenjska gazela |nagrada|: nominiranci za gorenjsko 
gazelo; prim. gor., Gorenjska statistična regija  
(< Gorenjska, Gorenjsko)  
{O} moški: EDNINA: im. gorénjski, rod. gorénjskega, 
daj. gorénjskemu, tož. gorénjski (živostno 
gorénjskega), mest. pri gorénjskem, or. z gorénjskim; 
DVOJINA: im. gorénjska, rod. gorénjskih, daj. 
gorénjskima, tož. gorénjska, mest. pri gorénjskih, or. z 
gorénjskima; MNOŽINA: im. gorénjski, rod. 
gorénjskih, daj. gorénjskim, tož. gorénjske, mest. pri 
gorénjskih, or. z gorénjskimi  
ženski: EDNINA: im. gorénjska, rod. gorénjske, daj. 
gorénjski, tož. gorénjsko, mest. pri gorénjski, or. z 
gorénjsko; DVOJINA: im. gorénjski, rod. gorénjskih, 
daj. gorénjskima, tož. gorénjski, mest. pri gorénjskih, 
or. z gorénjskima; MNOŽINA: im. gorénjske, rod. 
gorénjskih, daj. gorénjskim, tož. gorénjske, mest. pri 
gorénjskih, or. z gorénjskimi  
srednji: EDNINA: im. gorénjsko, rod. gorénjskega, daj. 
gorénjskemu, tož. gorénjsko, mest. pri gorénjskem, or. 
z gorénjskim; DVOJINA: im. gorénjski, rod. 
gorénjskih, daj. gorénjskima, tož. gorénjski, mest. pri 
gorénjskih, or. z gorénjskima; MNOŽINA: im. 
gorénjska, rod. gorénjskih, daj. gorénjskim, tož. 
gorénjska, mest. pri gorénjskih, or. z gorénjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; poimenovanja 
nagrad, odlikovanj, častnih nazivov  

  
Gorénjsko -ega s; zemljepisno ime  
|drugo ime pokrajine v severozahodni Sloveniji|: 
panjske končnice z Gorenjskega; variantno iz/z 
Gorenjske; izlet na Gorenjsko; razvoj čebelarstva na 
Gorenjskem; prim. Gorenjska  
Kje? na Gorenjskem  
Od kod? z Gorenjskega variantno iz/z Gorenjske  
Kam? na Gorenjsko  
{B} Gorenjec, Gorenjka; Gorenjčev, Gorenjkin; 
gorenjski  
{O} EDNINA: im. Gorénjsko, rod. Gorénjskega, daj. 
Gorénjskemu, tož. Gorénjsko, mest. pri Gorénjskem, 
or. z Gorénjskim  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
gorgonzóla -e ž  
|sir|: rezanci z gorgonzolo; kot prilastek, v imenovalniku 
Italijanska vasica je znana po siru gorgonzola s 
plemenito plesnijo in prijetnega, nekoliko ostrega 
okusa  
{O} EDNINA: im. gorgonzóla, rod. gorgonzóle, daj. 
gorgonzóli, tož. gorgonzólo, mest. pri gorgonzóli, or. 
z gorgonzólo; DVOJINA: im. gorgonzóli, rod. 
gorgonzól, daj. gorgonzólama, tož. gorgonzóli, mest. 
pri gorgonzólah, or. z gorgonzólama; MNOŽINA: im. 
gorgonzóle, rod. gorgonzól, daj. gorgonzólam, tož. 
gorgonzóle, mest. pri gorgonzólah, or. z 
gorgonzólami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Goričán -a in Goričàn -ána m; ime bitja, prebivalsko 
ime  
Palača je zgrajena po načrtih Goričana Nikolaja 
Pacassija; Soča je priljubljeno kopališče Goričanov; 
v prenesenem pomenu |pripadnik športnega kluba iz/z 
Goriške|: Prvo tekmo bodo Goričani igrali doma  
(< Gorica, Goriška, Goriško)  
{B} Goričanov  
{O} EDNINA: im. Goričán in Goričàn, rod. Goričána, 
daj. Goričánu, tož. Goričána, mest. pri Goričánu, or. z 
Goričánom; DVOJINA: im. Goričána, rod. Goričánov, 
daj. Goričánoma, tož. Goričána, mest. pri Goričánih, 
or. z Goričánoma; MNOŽINA: im. Goričáni, rod. 
Goričánov, daj. Goričánom, tož. Goričáne, mest. pri 
Goričánih, or. z Goričáni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Goričánka -e ž; ime bitja, prebivalsko ime  
ročna dela Goričank; Aleksandrija je privabljala 
tudi Goričanke, ki so sprejele delo služabnic in 
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dojilj; v prenesenem pomenu |pripadnica športnega 
kluba iz/z Goriške|: tekma Goričank  
(< Gorica, Goriška, Goriško)  
{B} Goričankin  
{O} EDNINA: im. Goričánka, rod. Goričánke, daj. 
Goričánki, tož. Goričánko, mest. pri Goričánki, or. z 
Goričánko; DVOJINA: im. Goričánki, rod. Goričánk, 
daj. Goričánkama, tož. Goričánki, mest. pri 
Goričánkah, or. z Goričánkama; MNOŽINA: im. 
Goričánke, rod. Goričánk, daj. Goričánkam, tož. 
Goričánke, mest. pri Goričánkah, or. z Goričánkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Goríška -e ž; zemljepisno ime  
|pokrajina v zahodni Sloveniji|: Skavti so se iz 
Goriške odpravili na izlet na Gorenjsko; Celotna 
Banjška planota je vodnato območje Goriške; prim. 
Goriško  
Kje? v Goriški ustrezneje na Goriškem  
Od kod? iz Goriške in z Goriške  
Kam? v Goriško ustrezneje na Goriško  
{B} Goričan, Goričanka; Goričanov, Goričankin; 
goriški  
{O} EDNINA: im. Goríška, rod. Goríške, daj. Goríški, 
tož. Goríško, mest. pri Goríški, or. z Goríško  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
Goríško -ega s; zemljepisno ime  
|pokrajina v zahodni Sloveniji|: Dijaki in profesorji 
z Goriškega so predstavili svoje dejavnosti; 
slovensko-italijanska meja na Goriškem; prim. 
Goriška  
Kje? na Goriškem  
Od kod? z Goriškega  
Kam? na Goriško  
{B} Goričan, Goričanka; Goričanov, Goričankin; 
goriški  
{O} EDNINA: im. Goríško, rod. Goríškega, daj. 
Goríškemu, tož. Goríško, mest. pri Goríškem, or. z 
Goríškim  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
Gornje jezero -ega -a [górnje jézero] s; zemljepisno 
ime  
|jezero v Severni Ameriki|: Gornje jezero je 
največje sladkovodno jezero na svetu po površini; 
Samo v Gornjem jezeru je deset odstotkov vse 
sladke vode na svetu; ◎ angl. Lake Superior  
Kje? v Gornjem jezeru in na Gornjem jezeru  
Od kod? z Gornjega jezera in iz Gornjega jezera  
Kam? na Gornje jezero in v Gornje jezero  

{O} EDNINA: im. Gornje jezero, rod. Gornjega jezera, 
daj. Gornjemu jezeru, tož. Gornje jezero, mest. pri 
Gornjem jezeru, or. z Gornjim jezerom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
gôrskokolesárski -a -o prid.  
|nanašajoč se na gorsko kolesarjenje|: 
gorskokolesarska proga; gorskokolesarska tura  
{O} moški: EDNINA: im. gôrskokolesárski, rod. 
gôrskokolesárskega, daj. gôrskokolesárskemu, tož. 
gôrskokolesárski (živostno gôrskokolesárskega), mest. 
pri gôrskokolesárskem, or. z gôrskokolesárskim; 
DVOJINA: im. gôrskokolesárska, rod. 
gôrskokolesárskih, daj. gôrskokolesárskima, tož. 
gôrskokolesárska, mest. pri gôrskokolesárskih, or. z 
gôrskokolesárskima; MNOŽINA: im. 
gôrskokolesárski, rod. gôrskokolesárskih, daj. 
gôrskokolesárskim, tož. gôrskokolesárske, mest. pri 
gôrskokolesárskih, or. z gôrskokolesárskimi  
ženski: EDNINA: im. gôrskokolesárska, rod. 
gôrskokolesárske, daj. gôrskokolesárski, tož. 
gôrskokolesársko, mest. pri gôrskokolesárski, or. z 
gôrskokolesársko; DVOJINA: im. gôrskokolesárski, 
rod. gôrskokolesárskih, daj. gôrskokolesárskima, tož. 
gôrskokolesárski, mest. pri gôrskokolesárskih, or. z 
gôrskokolesárskima; MNOŽINA: im. 
gôrskokolesárske, rod. gôrskokolesárskih, daj. 
gôrskokolesárskim, tož. gôrskokolesárske, mest. pri 
gôrskokolesárskih, or. z gôrskokolesárskimi  
srednji: EDNINA: im. gôrskokolesársko, rod. 
gôrskokolesárskega, daj. gôrskokolesárskemu, tož. 
gôrskokolesársko, mest. pri gôrskokolesárskem, or. z 
gôrskokolesárskim; DVOJINA: im. gôrskokolesárski, 
rod. gôrskokolesárskih, daj. gôrskokolesárskima, tož. 
gôrskokolesárski, mest. pri gôrskokolesárskih, or. z 
gôrskokolesárskima; MNOŽINA: im. 
gôrskokolesárska, rod. gôrskokolesárskih, daj. 
gôrskokolesárskim, tož. gôrskokolesárska, mest. pri 
gôrskokolesárskih, or. z gôrskokolesárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
gôrskotekáški -a -o prid.  
|nanašajoč se na gorski tek|: gorskotekaška 
prireditev; gorskotekaški pokal  
{O} moški: EDNINA: im. gôrskotekáški, rod. 
gôrskotekáškega, daj. gôrskotekáškemu, tož. 
gôrskotekáški (živostno gôrskotekáškega), mest. pri 
gôrskotekáškem, or. z gôrskotekáškim; DVOJINA: im. 
gôrskotekáška, rod. gôrskotekáških, daj. 
gôrskotekáškima, tož. gôrskotekáška, mest. pri 
gôrskotekáških, or. z gôrskotekáškima; MNOŽINA: im. 
gôrskotekáški, rod. gôrskotekáških, daj. 
gôrskotekáškim, tož. gôrskotekáške, mest. pri 
gôrskotekáških, or. z gôrskotekáškimi  
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ženski: EDNINA: im. gôrskotekáška, rod. 
gôrskotekáške, daj. gôrskotekáški, tož. 
gôrskotekáško, mest. pri gôrskotekáški, or. z 
gôrskotekáško; DVOJINA: im. gôrskotekáški, rod. 
gôrskotekáških, daj. gôrskotekáškima, tož. 
gôrskotekáški, mest. pri gôrskotekáških, or. z 
gôrskotekáškima; MNOŽINA: im. gôrskotekáške, rod. 
gôrskotekáških, daj. gôrskotekáškim, tož. 
gôrskotekáške, mest. pri gôrskotekáških, or. z 
gôrskotekáškimi  
srednji: EDNINA: im. gôrskotekáško, rod. 
gôrskotekáškega, daj. gôrskotekáškemu, tož. 
gôrskotekáško, mest. pri gôrskotekáškem, or. z 
gôrskotekáškim; DVOJINA: im. gôrskotekáški, rod. 
gôrskotekáških, daj. gôrskotekáškima, tož. 
gôrskotekáški, mest. pri gôrskotekáških, or. z 
gôrskotekáškima; MNOŽINA: im. gôrskotekáška, rod. 
gôrskotekáških, daj. gôrskotekáškim, tož. 
gôrskotekáška, mest. pri gôrskotekáških, or. z 
gôrskotekáškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
Gospodársko razstavíšče1 -ega -a s; zemljepisno ime  
|sejemski prostor v Ljubljani|: Sejem Vino je na 
Gospodarskem razstavišču potekal teden dni v 
juniju  
Kje? na Gospodarskem razstavišču  
Od kod? z Gospodarskega razstavišča  
Kam? na Gospodarsko razstavišče  
{O} EDNINA: im. Gospodársko razstavíšče, rod. 
Gospodárskega razstavíšča, daj. Gospodárskemu 
razstavíšču, tož. Gospodársko razstavíšče, mest. pri 
Gospodárskem razstavíšču, or. z Gospodárskim 
razstavíščem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena objektov, stavb  
  
Gospodársko razstavíšče2 -ega -a s; stvarno ime  
|podjetje|: Sejem je organiziralo Gospodarsko 
razstavišče, družba za organizacijo domačih in 
mednarodnih sejmov in razstav  
{O} EDNINA: im. Gospodársko razstavíšče, rod. 
Gospodárskega razstavíšča, daj. Gospodárskemu 
razstavíšču, tož. Gospodársko razstavíšče, mest. pri 
Gospodárskem razstavíšču, or. z Gospodárskim 
razstavíščem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
gospodárskozgodovínski -a -o prid.  
|nanašajoč se na gospodarsko zgodovino|: 
gospodarskozgodovinske raziskave  
{O} moški: EDNINA: im. gospodárskozgodovínski, 
rod. gospodárskozgodovínskega, daj. 
gospodárskozgodovínskemu, tož. 

gospodárskozgodovínski (živostno 
gospodárskozgodovínskega), mest. pri 
gospodárskozgodovínskem, or. z 
gospodárskozgodovínskim; DVOJINA: im. 
gospodárskozgodovínska, rod. 
gospodárskozgodovínskih, daj. 
gospodárskozgodovínskima, tož. 
gospodárskozgodovínska, mest. pri 
gospodárskozgodovínskih, or. z 
gospodárskozgodovínskima; MNOŽINA: im. 
gospodárskozgodovínski, rod. 
gospodárskozgodovínskih, daj. 
gospodárskozgodovínskim, tož. 
gospodárskozgodovínske, mest. pri 
gospodárskozgodovínskih, or. z 
gospodárskozgodovínskimi  
ženski: EDNINA: im. gospodárskozgodovínska, rod. 
gospodárskozgodovínske, daj. 
gospodárskozgodovínski, tož. 
gospodárskozgodovínsko, mest. pri 
gospodárskozgodovínski, or. z 
gospodárskozgodovínsko; DVOJINA: im. 
gospodárskozgodovínski, rod. 
gospodárskozgodovínskih, daj. 
gospodárskozgodovínskima, tož. 
gospodárskozgodovínski, mest. pri 
gospodárskozgodovínskih, or. z 
gospodárskozgodovínskima; MNOŽINA: im. 
gospodárskozgodovínske, rod. 
gospodárskozgodovínskih, daj. 
gospodárskozgodovínskim, tož. 
gospodárskozgodovínske, mest. pri 
gospodárskozgodovínskih, or. z 
gospodárskozgodovínskimi  
srednji: EDNINA: im. gospodárskozgodovínsko, rod. 
gospodárskozgodovínskega, daj. 
gospodárskozgodovínskemu, tož. 
gospodárskozgodovínsko, mest. pri 
gospodárskozgodovínskem, or. z 
gospodárskozgodovínskim; DVOJINA: im. 
gospodárskozgodovínski, rod. 
gospodárskozgodovínskih, daj. 
gospodárskozgodovínskima, tož. 
gospodárskozgodovínski, mest. pri 
gospodárskozgodovínskih, or. z 
gospodárskozgodovínskima; MNOŽINA: im. 
gospodárskozgodovínska, rod. 
gospodárskozgodovínskih, daj. 
gospodárskozgodovínskim, tož. 
gospodárskozgodovínska, mest. pri 
gospodárskozgodovínskih, or. z 
gospodárskozgodovínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
Govško brdo -ega -a [gôško brdo] s; zemljepisno 
ime  



 
115 

|vzpetina v Posavskem hribovju|: Z Govškega brda 
je lep razgled na okoliške hribe; pohod na Govško 
Brdo; prim. govški  
(< Govce)  
Kje? na Govškem brdu  
Od kod? z Govškega brda  
Kam? na Govško brdo  
{O} EDNINA: im. Govško brdo, rod. Govškega brda, 
daj. Govškemu brdu, tož. Govško brdo, mest. pri 
Govškem brdu, or. z Govškim brdom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
gozdársko-kmetíjski -a -o prid.  
|gozdarski in kmetijski|: gozdarsko-kmetijska 
zadruga; sopomenka kmetijsko-gozdarski  
{O} moški: EDNINA: im. gozdársko-kmetíjski, rod. 
gozdársko-kmetíjskega, daj. gozdársko-
kmetíjskemu, tož. gozdársko-kmetíjski (živostno 
gozdársko-kmetíjskega), mest. pri gozdársko-
kmetíjskem, or. z gozdársko-kmetíjskim; DVOJINA: 
im. gozdársko-kmetíjska, rod. gozdársko-kmetíjskih, 
daj. gozdársko-kmetíjskima, tož. gozdársko-
kmetíjska, mest. pri gozdársko-kmetíjskih, or. z 
gozdársko-kmetíjskima; MNOŽINA: im. gozdársko-
kmetíjski, rod. gozdársko-kmetíjskih, daj. gozdársko-
kmetíjskim, tož. gozdársko-kmetíjske, mest. pri 
gozdársko-kmetíjskih, or. z gozdársko-kmetíjskimi  
ženski: EDNINA: im. gozdársko-kmetíjska, rod. 
gozdársko-kmetíjske, daj. gozdársko-kmetíjski, tož. 
gozdársko-kmetíjske, mest. pri gozdársko-kmetíjski, 
or. z gozdársko-kmetíjskimi; DVOJINA: im. 
gozdársko-kmetíjski, rod. gozdársko-kmetíjskih, daj. 
gozdársko-kmetíjskima, tož. gozdársko-kmetíjski, 
mest. pri gozdársko-kmetíjskih, or. z gozdársko-
kmetíjskima; MNOŽINA: im. gozdársko-kmetíjske, 
rod. gozdársko-kmetíjskih, daj. gozdársko-
kmetíjskim, tož. gozdársko-kmetíjske, mest. pri 
gozdársko-kmetíjskih, or. z gozdársko-kmetíjskimi  
srednji: EDNINA: im. gozdársko-kmetíjsko, rod. 
gozdársko-kmetíjskega, daj. gozdársko-
kmetíjskemu, tož. gozdársko-kmetíjsko, mest. pri 
gozdársko-kmetíjskem, or. z gozdársko-kmetíjskim; 
DVOJINA: im. gozdársko-kmetíjski, rod. gozdársko-
kmetíjskih, daj. gozdársko-kmetíjskima, tož. 
gozdársko-kmetíjski, mest. pri gozdársko-kmetíjskih, 
or. z gozdársko-kmetíjskima; MNOŽINA: im. 
gozdársko-kmetíjska, rod. gozdársko-kmetíjskih, daj. 
gozdársko-kmetíjskim, tož. gozdársko-kmetíjska, 
mest. pri gozdársko-kmetíjskih, or. z gozdársko-
kmetíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
grádbeno-obrtníški -a -o prid.  
|gradbeni in obrtniški|: gradbeno-obrtniška dela  

{O} moški: EDNINA: im. grádbeno-obrtníški, rod. 
grádbeno-obrtníškega, daj. grádbeno-obrtníškemu, 
tož. grádbeno-obrtníški (živostno grádbeno-
obrtníškega), mest. pri grádbeno-obrtníškem, or. z 
grádbeno-obrtníškim; DVOJINA: im. grádbeno-
obrtníška, rod. grádbeno-obrtníških, daj. grádbeno-
obrtníškima, tož. grádbeno-obrtníška, mest. pri 
grádbeno-obrtníških, or. z grádbeno-obrtníškima; 
MNOŽINA: im. grádbeno-obrtníški, rod. grádbeno-
obrtníških, daj. grádbeno-obrtníškim, tož. grádbeno-
obrtníške, mest. pri grádbeno-obrtníških, or. z 
grádbeno-obrtníškimi  
ženski: EDNINA: im. grádbeno-obrtníška, rod. 
grádbeno-obrtníške, daj. grádbeno-obrtníški, tož. 
grádbeno-obrtníško, mest. pri grádbeno-obrtníški, or. 
z grádbeno-obrtníško; DVOJINA: im. grádbeno-
obrtníški, rod. grádbeno-obrtníških, daj. grádbeno-
obrtníškima, tož. grádbeno-obrtníški, mest. pri 
grádbeno-obrtníških, or. z grádbeno-obrtníškima; 
MNOŽINA: im. grádbeno-obrtníške, rod. grádbeno-
obrtníških, daj. grádbeno-obrtníškim, tož. grádbeno-
obrtníške, mest. pri grádbeno-obrtníških, or. z 
grádbeno-obrtníškimi  
srednji: EDNINA: im. grádbeno-obrtníško, rod. 
grádbeno-obrtníškega, daj. grádbeno-obrtníškemu, 
tož. grádbeno-obrtníško, mest. pri grádbeno-
obrtníškem, or. z grádbeno-obrtníškim; DVOJINA: im. 
grádbeno-obrtníški, rod. grádbeno-obrtníških, daj. 
grádbeno-obrtníškima, tož. grádbeno-obrtníški, mest. 
pri grádbeno-obrtníških, or. z grádbeno-obrtníškima; 
MNOŽINA: im. grádbeno-obrtníška, rod. grádbeno-
obrtníških, daj. grádbeno-obrtníškim, tož. grádbeno-
obrtníška, mest. pri grádbeno-obrtníških, or. z 
grádbeno-obrtníškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Gríntovec -vca m; zemljepisno ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah|: smučanje z 
Grintovca; gorski tek na Grintovec; visokogorske 
kmetije pod Grintovcem; v prenesenem pomenu |stena 
Grintovca|: Preplezala sva Tomažev steber v 
Grintovcu  
Kje? na Grintovcu  
Od kod? z Grintovca  
Kam? na Grintovec  
{B} grintovški  
{O} EDNINA: im. Gríntovec, rod. Gríntovca, daj. 
Gríntovcu, tož. Gríntovec, mest. pri Gríntovcu, or. z 
Gríntovcem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Grmáda -e ž; zemljepisno ime  
|vzpetina nad Ljubljano|: Pobočja Šmarne gore in 
Grmade so prepletena z nešteto potmi; V času 
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turških vpadov so kot znak za nevarnost na Grmadi 
kurili kresove; prim. grmada  
Kje? na Grmadi  
Od kod? z Grmade  
Kam? na Grmado  
{B} grmaški  
{O} EDNINA: im. Grmáda, rod. Grmáde, daj. Grmádi, 
tož. Grmádo, mest. pri Grmádi, or. z Grmádo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Grossglockner -ja [grózglókner] m; zemljepisno ime  
|gora v Avstriji|: ledenik na Grossglocknerju; 
alpinistični tabor pod Grossglocknerjem; kot prilastek, 
v imenovalniku Ustavili smo se na razgledni ploščadi 
pod najvišjo avstrijsko goro Grossglockner; |gorski 
prelaz v Avstriji|: alpska cesta na Grossglockner; kot 
prilastek, v imenovalniku Kolesarji so etapo končali na 
gorskem prelazu Grossglockner; prim. Veliki Klek  
Kje? na Grossglocknerju  
Od kod? z Grossglocknerja  
Kam? na Grossglockner  
{B} grossglocknerski  
{O} EDNINA: im. Grossglockner, rod. 
Grossglocknerja, daj. Grossglocknerju, tož. 
Grossglockner, mest. pri Grossglocknerju, or. z 
Grossglocknerjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij; 
nekrajevna imena  
  
gŕško-cíprski -a -o prid.  
|grški in ciprski|: grško-ciprske vojaške vaje; 
sopomenka ciprsko-grški; prim. ciprski, ciprskogrški, 
grški  
(< Ciper, Grčija)  
{O} moški: EDNINA: im. gŕško-cíprski, rod. gŕško-
cíprskega, daj. gŕško-cíprskemu, tož. gŕško-cíprski 
(živostno gŕško-cíprskega), mest. pri gŕško-cíprskem, 
or. z gŕško-cíprskim; DVOJINA: im. gŕško-cíprska, rod. 
gŕško-cíprskih, daj. gŕško-cíprskima, tož. gŕško-
cíprska, mest. pri gŕško-cíprskih, or. z gŕško-
cíprskima; MNOŽINA: im. gŕško-cíprski, rod. gŕško-
cíprskih, daj. gŕško-cíprskim, tož. gŕško-cíprske, mest. 
pri gŕško-cíprskih, or. z gŕško-cíprskimi  
ženski: EDNINA: im. gŕško-cíprska, rod. gŕško-
cíprske, daj. gŕško-cíprski, tož. gŕško-cíprsko, mest. 
pri gŕško-cíprski, or. z gŕško-cíprsko; DVOJINA: im. 
gŕško-cíprski, rod. gŕško-cíprskih, daj. gŕško-
cíprskima, tož. gŕško-cíprski, mest. pri gŕško-
cíprskih, or. z gŕško-cíprskima; MNOŽINA: im. gŕško-
cíprske, rod. gŕško-cíprskih, daj. gŕško-cíprskim, tož. 
gŕško-cíprske, mest. pri gŕško-cíprskih, or. z gŕško-
cíprskimi  
srednji: EDNINA: im. gŕško-cíprsko, rod. gŕško-
cíprskega, daj. gŕško-cíprskemu, tož. gŕško-cíprsko, 
mest. pri gŕško-cíprskem, or. z gŕško-cíprskim; 

DVOJINA: im. gŕško-cíprski, rod. gŕško-cíprskih, daj. 
gŕško-cíprskima, tož. gŕško-cíprski, mest. pri gŕško-
cíprskih, or. z gŕško-cíprskima; MNOŽINA: im. gŕško-
cíprska, rod. gŕško-cíprskih, daj. gŕško-cíprskim, tož. 
gŕško-cíprska, mest. pri gŕško-cíprskih, or. z gŕško-
cíprskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
gŕškokatóliški -a -o prid.  
|nanašajoč se na grško katoliško cerkev|: 
grškokatoliški duhovnik; grškokatoliška 
veroizpoved  
{O} moški: EDNINA: im. gŕškokatóliški, rod. 
gŕškokatóliškega, daj. gŕškokatóliškemu, tož. 
gŕškokatóliški (živostno gŕškokatóliškega), mest. pri 
gŕškokatóliškem, or. z gŕškokatóliškim; DVOJINA: im. 
gŕškokatóliška, rod. gŕškokatóliških, daj. 
gŕškokatóliškima, tož. gŕškokatóliška, mest. pri 
gŕškokatóliških, or. z gŕškokatóliškima; MNOŽINA: 
im. gŕškokatóliški, rod. gŕškokatóliških, daj. 
gŕškokatóliškim, tož. gŕškokatóliške, mest. pri 
gŕškokatóliških, or. z gŕškokatóliškimi  
ženski: EDNINA: im. gŕškokatóliška, rod. 
gŕškokatóliške, daj. gŕškokatóliški, tož. 
gŕškokatóliško, mest. pri gŕškokatóliški, or. z 
gŕškokatóliško; DVOJINA: im. gŕškokatóliški, rod. 
gŕškokatóliških, daj. gŕškokatóliškima, tož. 
gŕškokatóliški, mest. pri gŕškokatóliških, or. z 
gŕškokatóliškima; MNOŽINA: im. gŕškokatóliške, rod. 
gŕškokatóliških, daj. gŕškokatóliškim, tož. 
gŕškokatóliške, mest. pri gŕškokatóliških, or. z 
gŕškokatóliškimi  
srednji: EDNINA: im. gŕškokatóliško, rod. 
gŕškokatóliškega, daj. gŕškokatóliškemu, tož. 
gŕškokatóliško, mest. pri gŕškokatóliškem, or. z 
gŕškokatóliškim; DVOJINA: im. gŕškokatóliški, rod. 
gŕškokatóliških, daj. gŕškokatóliškima, tož. 
gŕškokatóliški, mest. pri gŕškokatóliških, or. z 
gŕškokatóliškima; MNOŽINA: im. gŕškokatóliška, rod. 
gŕškokatóliških, daj. gŕškokatóliškim, tož. 
gŕškokatóliška, mest. pri gŕškokatóliških, or. z 
gŕškokatóliškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
gŕško-katóliški -a -o prid.; gl. grškokatoliški  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
gŕško-rímski -a -o prid.  
|nanašajoč se na stare Grke ali Grčijo in na stare 
Rimljane ali rimsko kulturo|: Priap, grško-rimski 
bog rodovitnosti; grško-rimska antika; Na 
mednarodnem turnirju rokoborcev v grško-rimskem 
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slogu je nastopilo 91 tekmovalcev; prim. grški, 
rimski  
(< Grčija, Rim)  
{O} moški: EDNINA: im. gŕško-rímski, rod. gŕško-
rímskega, daj. gŕško-rímskemu, tož. gŕško-rímski 
(živostno gŕško-rímskega), mest. pri gŕško-rímskem, 
or. z gŕško-rímskim; DVOJINA: im. gŕško-rímska, rod. 
gŕško-rímskih, daj. gŕško-rímskima, tož. gŕško-
rímska, mest. pri gŕško-rímskih, or. z gŕško-
rímskima; MNOŽINA: im. gŕško-rímski, rod. gŕško-
rímskih, daj. gŕško-rímskim, tož. gŕško-rímske, mest. 
pri gŕško-rímskih, or. z gŕško-rímskimi  
ženski: EDNINA: im. gŕško-rímska, rod. gŕško-rímske, 
daj. gŕško-rímski, tož. gŕško-rímsko, mest. pri gŕško-
rímski, or. z gŕško-rímsko; DVOJINA: im. gŕško-
rímski, rod. gŕško-rímskih, daj. gŕško-rímskima, tož. 
gŕško-rímski, mest. pri gŕško-rímskih, or. z gŕško-
rímskima; MNOŽINA: im. gŕško-rímske, rod. gŕško-
rímskih, daj. gŕško-rímskim, tož. gŕško-rímske, mest. 
pri gŕško-rímskih, or. z gŕško-rímskimi  
srednji: EDNINA: im. gŕško-rímsko, rod. gŕško-
rímskega, daj. gŕško-rímskemu, tož. gŕško-rímsko, 
mest. pri gŕško-rímskem, or. z gŕško-rímskim; 
DVOJINA: im. gŕško-rímski, rod. gŕško-rímskih, daj. 
gŕško-rímskima, tož. gŕško-rímski, mest. pri gŕško-
rímskih, or. z gŕško-rímskima; MNOŽINA: im. gŕško-
rímska, rod. gŕško-rímskih, daj. gŕško-rímskim, tož. 
gŕško-rímska, mest. pri gŕško-rímskih, or. z gŕško-
rímskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
grúden -dna m  
starinsko |december|: Lani grudna je bilo največ 
sonca v visokogorju; prim. Gruden, december  
{O} EDNINA: im. grúden, rod. grúdna, daj. grúdnu, tož. 
grúdna, mest. pri grúdnu, or. z grúdnom; DVOJINA: im. 
grúdna, rod. grúdnov, daj. grúdnoma, tož. grúdna, 
mest. pri grúdnih, or. z grúdnoma; MNOŽINA: im. 
grúdni, rod. grúdnov, daj. grúdnom, tož. grúdne, mest. 
pri grúdnih, or. z grúdni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja praznikov, 
posebnih datumov, dnevov, mesecev; neobstojni 
polglasnik  
  
Gruden -dna [grúdǝn, rod. grúdna] m; ime bitja, 
osebno ime  
|priimek|; |slovenski pesnik in pravnik|: pesmi Iga 
Grudna  
{B} Grudnov  
{O} EDNINA: im. Gruden, rod. Grudna, daj. Grudnu, 
tož. Grudna, mest. pri Grudnu, or. z Grudnom; 
DVOJINA: im. Grudna, rod. Grudnov, daj. Grudnoma, 
tož. Grudna, mest. pri Grudnih, or. z Grudnoma; 

MNOŽINA: im. Grudni, rod. Grudnov, daj. Grudnom, 
tož. Grudne, mest. pri Grudnih, or. z Grudni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: neobstojni polglasnik; lastna 
imena (priimki)  
  
gurú -ja tudi gúru -ja m  
|duhovni učitelj, vodja|: predavanje znanega 
indijskega guruja; Avtorji knjig za samopomoč so 
za številne bralce duhovni guruji današnje dobe; v 
prenesenem pomenu |medijsko prepoznavni 
strokovnjak, poznavalec|: Tudi največji modni 
guruji se to sezono ne morejo upreti rumeni barvi; 
Priznani marketinški guru je svojo kariero začel 
dobesedno iz nič  
{O} EDNINA: im. gurú tudi gúru, rod. gurúja tudi 
gúruja, daj. gurúju tudi gúruju, tož. gurúja tudi gúruja, 
mest. pri gurúju tudi pri gúruju, or. z gurújem tudi z 
gúrujem; DVOJINA: im. gurúja tudi gúruja, rod. 
gurújev tudi gúrujev, daj. gurújema tudi gúrujema, tož. 
gurúja tudi gúruja, mest. pri gurújih tudi pri gúrujih, 
or. z gurújema tudi z gúrujema; MNOŽINA: im. gurúji 
tudi gúruji, rod. gurújev tudi gúrujev, daj. gurújem tudi 
gúrujem, tož. gurúje tudi gúruje, mest. pri gurújih tudi 
pri gúrujih, or. z gurúji tudi z gúruji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
gurújev -a -o tudi gúrujev -a -o prid.  
Gurujeva dolžnost je voditi učenca tako, da mu 
posreduje znanje  
(< guru)  
{O} moški: EDNINA: im. gurújev tudi gúrujev, rod. 
gurújevega tudi gúrujevega, daj. gurújevemu tudi 
gúrujevemu, tož. gurújev tudi gúrujev (živostno 
gurújevega tudi gúrujevega), mest. pri gurújevem tudi 
pri gúrujevem, or. z gurújevim tudi z gúrujevim; 
DVOJINA: im. gurújeva tudi gúrujeva, rod. gurújevih 
tudi gúrujevih, daj. gurújevima tudi gúrujevima, tož. 
gurújeva tudi gúrujeva, mest. pri gurújevih tudi pri 
gúrujevih, or. z gurújevima tudi z gúrujevima; 
MNOŽINA: im. gurújevi tudi gúrujevi, rod. gurújevih 
tudi gúrujevih, daj. gurújevim tudi gúrujevim, tož. 
gurújeve tudi gúrujeve, mest. pri gurújevih tudi pri 
gúrujevih, or. z gurújevimi tudi z gúrujevimi  
ženski: EDNINA: im. gurújeva tudi gúrujeva, rod. 
gurújeve tudi gúrujeve, daj. gurújevi tudi gúrujevi, tož. 
gurújevo tudi gúrujevo, mest. pri gurújevi tudi pri 
gúrujevi, or. z gurújevo tudi z gúrujevo; DVOJINA: im. 
gurújevi tudi gúrujevi, rod. gurújevih tudi gúrujevih, 
daj. gurújevima tudi gúrujevima, tož. gurújevi tudi 
gúrujevi, mest. pri gurújevih tudi pri gúrujevih, or. z 
gurújevima tudi z gúrujevima; MNOŽINA: im. 
gurújeve tudi gúrujeve, rod. gurújevih tudi gúrujevih, 
daj. gurújevim tudi gúrujevim, tož. gurújeve tudi 
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gúrujeve, mest. pri gurújevih tudi pri gúrujevih, or. z 
gurújevimi tudi z gúrujevimi  
srednji: EDNINA: im. gurújevo tudi gúrujevo, rod. 
gurújevega tudi gúrujevega, daj. gurújevemu tudi 
gúrujevemu, tož. gurújevo tudi gúrujevo, mest. pri 
gurújevem tudi pri gúrujevem, or. z gurújevim tudi z 
gúrujevim; DVOJINA: im. gurújevi tudi gúrujevi, rod. 
gurújevih tudi gúrujevih, daj. gurújevima tudi 
gúrujevima, tož. gurújevi tudi gúrujevi, mest. pri 
gurújevih tudi pri gúrujevih, or. z gurújevima tudi z 
gúrujevima; MNOŽINA: im. gurújeva tudi gúrujeva, 
rod. gurújevih tudi gúrujevih, daj. gurújevim tudi 
gúrujevim, tož. gurújeva tudi gúrujeva, mest. pri 
gurújevih tudi pri gúrujevih, or. z gurújevimi tudi z 
gúrujevimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
gveríla -e ž  
|način bojevanja|: Teren na tem območju omogoča 
gverilo; v prenesenem pomenu Festival je prikaz 
dosežkov sodobne umetniške gverile – mladih 
slovenskih samoukov; števno |skupina gverilcev|: 
sprava med vojsko in gverilami; Rokovnjači so kot 
nekakšna gverila, ki je napadala francoskega 
okupatorja; ◎ šp. guerrilla  
{O} EDNINA: im. gveríla, rod. gveríle, daj. gveríli, tož. 
gverílo, mest. pri gveríli, or. z gverílo; DVOJINA: im. 
gveríli, rod. gveríl, daj. gverílama, tož. gveríli, mest. 
pri gverílah, or. z gverílama; MNOŽINA: im. gveríle, 
rod. gveríl, daj. gverílam, tož. gveríle, mest. pri 
gverílah, or. z gverílami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; španščina  
  
Gvinejski tok -ega -a [gvinêjski tók] m; zemljepisno 
ime  
|morski tok v Atlantskem oceanu|: Ob zahodni obali 
Afrike teče Gvinejski tok; temperatura vode v 
Gvinejskem toku; prim. gvinejski  
(< Gvineja)  
Kje? v Gvinejskem toku  
Od kod? iz Gvinejskega toka  
Kam? v Gvinejski tok  
{O} EDNINA: im. Gvinejski tok, rod. Gvinejskega 
toka, daj. Gvinejskemu toku, tož. Gvinejski tok, mest. 
pri Gvinejskem toku, or. z Gvinejskim tokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
haiku -ja [hajkú tudi hájku] m  
|japonska pesniška oblika|: Darilu lahko priložite 
svoje osebno sporočilo v obliki haikuja – 
tradicionalne japonske trivrstičnice; v pridevniški rabi 

mednarodni natečaj za ustvarjalce haiku poezije 
variantno haikujevske/haikujske poezije  
{O} EDNINA: im. haiku, rod. haikuja, daj. haikuju, tož. 
haiku, mest. pri haikuju, or. s haikujem; DVOJINA: im. 
haikuja, rod. haikujev, daj. haikujema, tož. haikuja, 
mest. pri haikujih, or. s haikujema; MNOŽINA: im. 
haikuji, rod. haikujev, daj. haikujem, tož. haikuje, 
mest. pri haikujih, or. s haikuji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
harambáša -e tudi harambáša -a m  
nekdaj |hajduški vodja v Vojni krajini|: Vplivni 
harambaše niso nosili uniform; v prenesenem pomenu 
Mami pravi, da je očka pravi harambaša, ko dela 
red v hiši; starinsko |vodja razbojnikov|: v prenesenem 
pomenu Tople poletne noči v park privabljajo 
lahkomiselne harambaše; prim. Harambaša  
{B} harambašev  
{O} EDNINA: im. harambáša, rod. harambáše tudi 
harambáša, daj. harambáši tudi harambášu, tož. 
harambášo tudi harambáša, mest. pri harambáši tudi 
pri harambášu, or. s harambášo tudi s harambášem; 
DVOJINA: im. harambáši tudi harambáša, rod. 
harambáš tudi harambášev, daj. harambášama tudi 
harambášema, tož. harambáši tudi harambáša, mest. 
pri harambášah tudi pri harambáših, or. s 
harambášama tudi s harambášema; MNOŽINA: im. 
harambáše tudi harambáši, rod. harambáš tudi 
harambášev, daj. harambášam tudi harambášem, tož. 
harambáše tudi harambáše, mest. pri harambášah tudi 
pri harambáših, or. s harambášami tudi s harambáši  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
harambášev -a -o prid.  
harambašev konj  
(< harambaša)  
{O} moški: EDNINA: im. harambášev, rod. 
harambáševega, daj. harambáševemu, tož. 
harambášev (živostno harambáševega), mest. pri 
harambáševem, or. s harambáševim; DVOJINA: im. 
harambáševa, rod. harambáševih, daj. 
harambáševima, tož. harambáševa, mest. pri 
harambáševih, or. s harambáševima; MNOŽINA: im. 
harambáševi, rod. harambáševih, daj. harambáševim, 
tož. harambáševe, mest. pri harambáševih, or. s 
harambáševimi  
ženski: EDNINA: im. harambáševa, rod. harambáševe, 
daj. harambáševi, tož. harambáševo, mest. pri 
harambáševi, or. s harambáševo; DVOJINA: im. 
harambáševi, rod. harambáševih, daj. 
harambáševima, tož. harambáševi, mest. pri 
harambáševih, or. s harambáševima; MNOŽINA: im. 
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harambáševe, rod. harambáševih, daj. harambáševim, 
tož. harambáševe, mest. pri harambáševih, or. s 
harambáševimi  
srednji: EDNINA: im. harambáševo, rod. 
harambáševega, daj. harambáševemu, tož. 
harambáševo, mest. pri harambáševem, or. s 
harambáševim; DVOJINA: im. harambáševi, rod. 
harambáševih, daj. harambáševima, tož. 
harambáševi, mest. pri harambáševih, or. s 
harambáševima; MNOŽINA: im. harambáševa, rod. 
harambáševih, daj. harambáševim, tož. harambáševa, 
mest. pri harambáševih, or. s harambáševimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
heavy metal ~ -a [hêvi mêtal in hêvi metál] m  
|glasbeni žanr|: Glasbenika sta na akustičnih kitarah 
preigravala blues in heavy metal; v pridevniški rabi V 
Ljubljani bomo lahko slišali znano švedsko heavy 
metal zasedbo variantno heavymetalsko zasedbo  
{O} EDNINA: im. heavy metal, rod. heavy metala, daj. 
heavy metalu, tož. heavy metal, mest. pri heavy 
metalu, or. s heavy metalom; DVOJINA: im. heavy 
metala, rod. heavy metalev, daj. heavy metaloma, tož. 
heavy metala, mest. pri heavy metalih, or. s heavy 
metaloma; MNOŽINA: im. heavy metali, rod. heavy 
metalev, daj. heavy metalom, tož. heavy metale, mest. 
pri heavy metalih, or. s heavy metali  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
Hertzev -a -o in Hertzov -a -o [hêrčev- in hêrcov-] 
prid.  
Hertzev/Hertzov poskus z žarki  
(< Hertz)  
{O} moški: EDNINA: im. Hertzev in Hertzov, rod. 
Hertzevega in Hertzovega, daj. Hertzevemu in 
Hertzovemu, tož. Hertzev in Hertzov (živostno 
Hertzevega in Hertzovega), mest. pri Hertzevem in 
pri Hertzovem, or. s Hertzevim in s Hertzovim; 
DVOJINA: im. Hertzeva in Hertzova, rod. Hertzevih in 
Hertzovih, daj. Hertzevima in Hertzovima, tož. 
Hertzeva in Hertzova, mest. pri Hertzevih in pri 
Hertzovih, or. s Hertzevima in s Hertzovima; 
MNOŽINA: im. Hertzevi in Hertzovi, rod. Hertzevih in 
Hertzovih, daj. Hertzevim in Hertzovim, tož. 
Hertzeve in Hertzove, mest. pri Hertzevih in pri 
Hertzovih, or. s Hertzevimi in s Hertzovimi  
ženski: EDNINA: im. Hertzevi in Hertzovi, rod. 
Hertzeve in Hertzove, daj. Hertzevi in Hertzovi, tož. 
Hertzevo in Hertzovo, mest. pri Hertzevi in pri 
Hertzovi, or. s Hertzevo in s Hertzovo; DVOJINA: im. 
Hertzevi in Hertzovi, rod. Hertzevih in Hertzovih, daj. 
Hertzevima in Hertzovima, tož. Hertzevi in Hertzovi, 
mest. pri Hertzevih in pri Hertzovih, or. s Hertzevima 
in s Hertzovima; MNOŽINA: im. Hertzeve in Hertzove, 

rod. Hertzevih in Hertzovih, daj. Hertzevim in 
Hertzovim, tož. Hertzeve in Hertzove, mest. pri 
Hertzevih in pri Hertzovih, or. s Hertzevimi in s 
Hertzovimi  
srednji: EDNINA: im. Hertzevo in Hertzovo, rod. 
Hertzevega in Hertzovega, daj. Hertzevemu in 
Hertzovemu, tož. Hertzevo in Hertzovo, mest. pri 
Hertzevem in pri Hertzovem, or. s Hertzevim in s 
Hertzovim; DVOJINA: im. Hertzevi in Hertzovi, rod. 
Hertzevih in Hertzovih, daj. Hertzevima in 
Hertzovima, tož. Hertzevi in Hertzovi, mest. pri 
Hertzevih in pri Hertzovih, or. s Hertzevima in s 
Hertzovima; MNOŽINA: im. Hertzeva in Hertzova, 
rod. Hertzevih in Hertzovih, daj. Hertzevim in 
Hertzovim, tož. Hertzeva in Hertzova, mest. pri 
Hertzevih in pri Hertzovih, or. s Hertzevimi in s 
Hertzovimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
Hertzov prid.; obširneje glej pri Hertzev  
  
Himalaja -e [himalája] ž; zemljepisno ime  
|gorovje v Aziji|: indijska Himalaja; nepalska 
Himalaja; Nanga Parbat je eden najvišjih vrhov v 
Himalaji; odprava v Himalajo; Na Himalaji pada 
sneg nad višino 8000 m  
Kje? v Himalaji tudi na Himalaji  
Od kod? iz Himalaje tudi s Himalaje  
Kam? v Himalajo tudi na Himalajo  
{B} himalajski  
{O} EDNINA: im. Himalaja, rod. Himalaje, daj. 
Himalaji, tož. Himalajo, mest. pri Himalaji, or. s 
Himalajo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
himalájski -a -o prid.  
solna kopel s himalajsko soljo; Povzpel se je na vse 
himalajske osemtisočake; Na himalajsko odpravo se 
je pripravljal v domačih gorah  
himalajska koza |koza|: čreda himalajskih koz  
(< Himalaja)  
{O} moški: EDNINA: im. himalájski, rod. 
himalájskega, daj. himalájskemu, tož. himalájski 
(živostno himalájskega), mest. pri himalájskem, or. s 
himalájskim; DVOJINA: im. himalájska, rod. 
himalájskih, daj. himalájskima, tož. himalájska, mest. 
pri himalájskih, or. s himalájskima; MNOŽINA: im. 
himalájski, rod. himalájskih, daj. himalájskim, tož. 
himalájske, mest. pri himalájskih, or. s himalájskimi  
ženski: EDNINA: im. himalájska, rod. himalájske, daj. 
himalájski, tož. himalájsko, mest. pri himalájski, or. s 
himalájsko; DVOJINA: im. himalájski, rod. 
himalájskih, daj. himalájskima, tož. himalájski, mest. 
pri himalájskih, or. s himalájskima; MNOŽINA: im. 
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himalájske, rod. himalájskih, daj. himalájskim, tož. 
himalájske, mest. pri himalájskih, or. s himalájskimi  
srednji: EDNINA: im. himalájsko, rod. himalájskega, 
daj. himalájskemu, tož. himalájsko, mest. pri 
himalájskem, or. s himalájskim; DVOJINA: im. 
himalájski, rod. himalájskih, daj. himalájskima, tož. 
himalájski, mest. pri himalájskih, or. s himalájskima; 
MNOŽINA: im. himalájska, rod. himalájskih, daj. 
himalájskim, tož. himalájska, mest. pri himalájskih, 
or. s himalájskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; poimenovanja 
jedi  
  
Hindukuš -a [híndukuš, rod. híndukuša, or. s 
híndukušem] m; zemljepisno ime  
|gorovje v Afganistanu|: odprava v/na Hindukuš; kot 
prilastek, v imenovalniku Dolina pod gorovjem 
Hindukuš nas je očarala s svojo prvobitnostjo in 
preprostostjo  
Kje? v Hindukušu in na Hindukušu  
Od kod? iz Hindukuša in s Hindukuša  
Kam? v Hindukuš in na Hindukuš  
{B} hindukuški  
{O} EDNINA: im. Hindukuš, rod. Hindukuša, daj. 
Hindukušu, tož. Hindukuš, mest. pri Hindukušu, or. s 
Hindukušem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
híndukuški -a -o prid.  
hindukuško ljudstvo; Skoraj 90 odstotkov 
svetovnega opija prihaja s hindukuških polj  
(< Hindukuš)  
{O} moški: EDNINA: im. híndukuški, rod. 
híndukuškega, daj. híndukuškemu, tož. híndukuški 
(živostno híndukuškega), mest. pri híndukuškem, or. s 
híndukuškim; DVOJINA: im. híndukuška, rod. 
híndukuških, daj. híndukuškima, tož. híndukuška, 
mest. pri híndukuških, or. s híndukuškima; MNOŽINA: 
im. híndukuški, rod. híndukuških, daj. híndukuškim, 
tož. híndukuške, mest. pri híndukuških, or. s 
híndukuškimi  
ženski: EDNINA: im. híndukuška, rod. híndukuške, 
daj. híndukuški, tož. híndukuško, mest. pri 
híndukuški, or. s híndukuško; DVOJINA: im. 
híndukuški, rod. híndukuških, daj. híndukuškima, tož. 
híndukuški, mest. pri híndukuških, or. s 
híndukuškima; MNOŽINA: im. híndukuške, rod. 
híndukuških, daj. híndukuškim, tož. híndukuške, mest. 
pri híndukuških, or. s híndukuškimi  
srednji: EDNINA: im. híndukuško, rod. híndukuškega, 
daj. híndukuškemu, tož. híndukuško, mest. pri 
híndukuškem, or. s híndukuškim; DVOJINA: im. 
híndukuški, rod. híndukuških, daj. híndukuškima, tož. 
híndukuški, mest. pri híndukuških, or. s 
híndukuškima; MNOŽINA: im. híndukuška, rod. 

híndukuških, daj. híndukuškim, tož. híndukuška, mest. 
pri híndukuških, or. s híndukuškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Hlápci -ev m mn.; stvarno ime  
|literarno delo|: interpretacija Hlapcev; Cankar je 
Hlapce napisal v Sarajevu; kot prilastek, v imenovalniku 
uprizoritev Cankarjeve drame Hlapci  
{O} MNOŽINA: im. Hlápci, rod. Hlápcev, daj. 
Hlápcem, tož. Hlápce, mest. pri Hlápcih, or. s Hlápci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
Hornbeinov ozebnik -ega -a [hórnbájno ozébnik, 
rod. hórnbájnovega ozébnika] m; zemljepisno ime  
|ozebnik na Everestu|: Sestopila sta v Hornbeinov 
ozebnik; Zaradi slabih razmer so morali bivakirati 
med sestopom po Hornbeinovem ozebniku  
(< Hornbein)  
Kje? v Hornbeinovem ozebniku  
Od kod? iz Hornbeinovega ozebnika  
Kam? v Hornbeinov ozebnik  
{O} EDNINA: im. Hornbeinov ozebnik, rod. 
Hornbeinovega ozebnika, daj. Hornbeinovemu 
ozebniku, tož. Hornbeinov ozebnik, mest. pri 
Hornbeinovem ozebniku, or. s Hornbeinovim 
ozebnikom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
hrpéljsko-kozínski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Hrpelje in Kozino|: hrpeljsko-
kozinski nogometni klub; hrpeljsko-kozinska 
občina; prim. hrpeljski, kozinski  
(< Hrpelje, Kozina2)  
{O} moški: EDNINA: im. hrpéljsko-kozínski, rod. 
hrpéljsko-kozínskega, daj. hrpéljsko-kozínskemu, 
tož. hrpéljsko-kozínski (živostno hrpéljsko-
kozínskega), mest. pri hrpéljsko-kozínskem, or. s 
hrpéljsko-kozínskim; DVOJINA: im. hrpéljsko-
kozínska, rod. hrpéljsko-kozínskih, daj. hrpéljsko-
kozínskima, tož. hrpéljsko-kozínska, mest. pri 
hrpéljsko-kozínskih, or. s hrpéljsko-kozínskima; 
MNOŽINA: im. hrpéljsko-kozínski, rod. hrpéljsko-
kozínskih, daj. hrpéljsko-kozínskim, tož. hrpéljsko-
kozínske, mest. pri hrpéljsko-kozínskih, or. s 
hrpéljsko-kozínskimi  
ženski: EDNINA: im. hrpéljsko-kozínska, rod. 
hrpéljsko-kozínske, daj. hrpéljsko-kozínski, tož. 
hrpéljsko-kozínsko, mest. pri hrpéljsko-kozínski, or. s 
hrpéljsko-kozínsko; DVOJINA: im. hrpéljsko-
kozínski, rod. hrpéljsko-kozínskih, daj. hrpéljsko-
kozínskima, tož. hrpéljsko-kozínski, mest. pri 
hrpéljsko-kozínskih, or. s hrpéljsko-kozínskima; 
MNOŽINA: im. hrpéljsko-kozínske, rod. hrpéljsko-
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kozínskih, daj. hrpéljsko-kozínskim, tož. hrpéljsko-
kozínske, mest. pri hrpéljsko-kozínskih, or. s 
hrpéljsko-kozínskimi  
srednji: EDNINA: im. hrpéljsko-kozínsko, rod. 
hrpéljsko-kozínskega, daj. hrpéljsko-kozínskemu, 
tož. hrpéljsko-kozínsko, mest. pri hrpéljsko-
kozínskem, or. s hrpéljsko-kozínskim; DVOJINA: im. 
hrpéljsko-kozínski, rod. hrpéljsko-kozínskih, daj. 
hrpéljsko-kozínskima, tož. hrpéljsko-kozínski, mest. 
pri hrpéljsko-kozínskih, or. s hrpéljsko-kozínskima; 
MNOŽINA: im. hrpéljsko-kozínska, rod. hrpéljsko-
kozínskih, daj. hrpéljsko-kozínskim, tož. hrpéljsko-
kozínska, mest. pri hrpéljsko-kozínskih, or. s 
hrpéljsko-kozínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
hrváško-bošnjáški -a -o prid.  
|hrvaški in bošnjaški|: hrvaško-bošnjaški spopadi; 
sopomenka bošnjaško-hrvaški; prim. bošnjaški, 
hrvaški  
(< Bosna, Hrvaška)  
{O} moški: EDNINA: im. hrváško-bošnjáški, rod. 
hrváško-bošnjáškega, daj. hrváško-bošnjáškemu, tož. 
hrváško-bošnjáški (živostno hrváško-bošnjáškega), 
mest. pri hrváško-bošnjáškem, or. s hrváško-
bošnjáškim; DVOJINA: im. hrváško-bošnjáška, rod. 
hrváško-bošnjáških, daj. hrváško-bošnjáškima, tož. 
hrváško-bošnjáška, mest. pri hrváško-bošnjáških, or. 
s hrváško-bošnjáškima; MNOŽINA: im. hrváško-
bošnjáški, rod. hrváško-bošnjáških, daj. hrváško-
bošnjáškim, tož. hrváško-bošnjáške, mest. pri 
hrváško-bošnjáških, or. s hrváško-bošnjáškimi  
ženski: EDNINA: im. hrváško-bošnjáška, rod. 
hrváško-bošnjáške, daj. hrváško-bošnjáški, tož. 
hrváško-bošnjáško, mest. pri hrváško-bošnjáški, or. s 
hrváško-bošnjáško; DVOJINA: im. hrváško-bošnjáški, 
rod. hrváško-bošnjáških, daj. hrváško-bošnjáškima, 
tož. hrváško-bošnjáški, mest. pri hrváško-bošnjáških, 
or. s hrváško-bošnjáškima; MNOŽINA: im. hrváško-
bošnjáške, rod. hrváško-bošnjáških, daj. hrváško-
bošnjáškim, tož. hrváško-bošnjáške, mest. pri 
hrváško-bošnjáških, or. s hrváško-bošnjáškimi  
srednji: EDNINA: im. hrváško-bošnjáško, rod. 
hrváško-bošnjáškega, daj. hrváško-bošnjáškemu, tož. 
hrváško-bošnjáško, mest. pri hrváško-bošnjáškem, 
or. s hrváško-bošnjáškim; DVOJINA: im. hrváško-
bošnjáški, rod. hrváško-bošnjáških, daj. hrváško-
bošnjáškima, tož. hrváško-bošnjáški, mest. pri 
hrváško-bošnjáških, or. s hrváško-bošnjáškima; 
MNOŽINA: im. hrváško-bošnjáška, rod. hrváško-
bošnjáških, daj. hrváško-bošnjáškim, tož. hrváško-
bošnjáška, mest. pri hrváško-bošnjáških, or. s 
hrváško-bošnjáškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  

hrváško-slovénski -a -o prid.  
|hrvaški in slovenski|: nerešena vprašanja v 
hrvaško-slovenskih odnosih; hrvaško-slovenska 
diplomatska komisija; sopomenka slovensko-hrvaški; 
|hrvaški in slovenski s hrvaškim izhodiščem|: 
hrvaško-slovenski slovar; prim. slovenski, hrvaški  
(< Slovenija, Hrvaška)  
{O} moški: EDNINA: im. hrváško-slovénski, rod. 
hrváško-slovénskega, daj. hrváško-slovénskemu, tož. 
hrváško-slovénski (živostno hrváško-slovénskega), 
mest. pri hrváško-slovénskem, or. s hrváško-
slovénskim; DVOJINA: im. hrváško-slovénska, rod. 
hrváško-slovénskih, daj. hrváško-slovénskima, tož. 
hrváško-slovénska, mest. pri hrváško-slovénskih, or. 
s hrváško-slovénskima; MNOŽINA: im. hrváško-
slovénski, rod. hrváško-slovénskih, daj. hrváško-
slovénskim, tož. hrváško-slovénske, mest. pri 
hrváško-slovénskih, or. s hrváško-slovénskimi  
ženski: EDNINA: im. hrváško-slovénska, rod. 
hrváško-slovénske, daj. hrváško-slovénski, tož. 
hrváško-slovénsko, mest. pri hrváško-slovénski, or. s 
hrváško-slovénsko; DVOJINA: im. hrváško-slovénski, 
rod. hrváško-slovénskih, daj. hrváško-slovénskima, 
tož. hrváško-slovénski, mest. pri hrváško-slovénskih, 
or. s hrváško-slovénskima; MNOŽINA: im. hrváško-
slovénske, rod. hrváško-slovénskih, daj. hrváško-
slovénskim, tož. hrváško-slovénske, mest. pri 
hrváško-slovénskih, or. s hrváško-slovénskimi  
srednji: EDNINA: im. hrváško-slovénsko, rod. 
hrváško-slovénskega, daj. hrváško-slovénskemu, tož. 
hrváško-slovénsko, mest. pri hrváško-slovénskem, 
or. s hrváško-slovénskim; DVOJINA: im. hrváško-
slovénski, rod. hrváško-slovénskih, daj. hrváško-
slovénskima, tož. hrváško-slovénski, mest. pri 
hrváško-slovénskih, or. s hrváško-slovénskima; 
MNOŽINA: im. hrváško-slovénska, rod. hrváško-
slovénskih, daj. hrváško-slovénskim, tož. hrváško-
slovénska, mest. pri hrváško-slovénskih, or. s 
hrváško-slovénskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
hrváško-sŕbski -a -o prid.  
|hrvaški in srbski|: Hrvaško-srbska koalicija je leta 
1906 zmagala na volitvah; sopomenka srbsko-
hrvaški; prim. hrvaški, hrvaškosrbski, srbski  
(< Hrvaška, Srbija)  
{O} moški: EDNINA: im. hrváško-sŕbski, rod. 
hrváško-sŕbskega, daj. hrváško-sŕbskemu, tož. 
hrváško-sŕbski (živostno hrváško-sŕbskega), mest. pri 
hrváško-sŕbskem, or. s hrváško-sŕbskim; DVOJINA: 
im. hrváško-sŕbska, rod. hrváško-sŕbskih, daj. 
hrváško-sŕbskima, tož. hrváško-sŕbska, mest. pri 
hrváško-sŕbskih, or. s hrváško-sŕbskima; MNOŽINA: 
im. hrváško-sŕbski, rod. hrváško-sŕbskih, daj. 
hrváško-sŕbskim, tož. hrváško-sŕbske, mest. pri 
hrváško-sŕbskih, or. s hrváško-sŕbskimi  
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ženski: EDNINA: im. hrváško-sŕbska, rod. hrváško-
sŕbske, daj. hrváško-sŕbski, tož. hrváško-sŕbsko, mest. 
pri hrváško-sŕbski, or. s hrváško-sŕbsko; DVOJINA: 
im. hrváško-sŕbski, rod. hrváško-sŕbskih, daj. 
hrváško-sŕbskima, tož. hrváško-sŕbski, mest. pri 
hrváško-sŕbskih, or. s hrváško-sŕbskima; MNOŽINA: 
im. hrváško-sŕbske, rod. hrváško-sŕbskih, daj. 
hrváško-sŕbskim, tož. hrváško-sŕbske, mest. pri 
hrváško-sŕbskih, or. s hrváško-sŕbskimi  
srednji: EDNINA: im. hrváško-sŕbsko, rod. hrváško-
sŕbskega, daj. hrváško-sŕbskemu, tož. hrváško-
sŕbsko, mest. pri hrváško-sŕbskem, or. s hrváško-
sŕbskim; DVOJINA: im. hrváško-sŕbski, rod. hrváško-
sŕbskih, daj. hrváško-sŕbskima, tož. hrváško-sŕbski, 
mest. pri hrváško-sŕbskih, or. s hrváško-sŕbskima; 
MNOŽINA: im. hrváško-sŕbska, rod. hrváško-sŕbskih, 
daj. hrváško-sŕbskim, tož. hrváško-sŕbska, mest. pri 
hrváško-sŕbskih, or. s hrváško-sŕbskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Humboldtov tok -ega -a [húmbolto tók, rod. 
húmboltovega tóka] m; zemljepisno ime  
|drugo ime za Perujski tok|: Ob zahodni obali Afrike 
proti severu teče izjemno mrzel Humboldtov tok 
ustrezneje Perujski tok; meritve Humboldtovega toka 
ustrezneje Perujskega toka  
(< Humboldt)  
Kje? v Humboldtovem toku  
Od kod? iz Humboldtovega toka  
Kam? v Humboldtov tok  
{O} EDNINA: im. Humboldtov tok, rod. 
Humboldtovega toka, daj. Humboldtovemu toku, tož. 
Humboldtov tok, mest. pri Humboldtovem toku, or. s 
Humboldtovim tokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Iacopo -a [jákopo] m; ime bitja, osebno ime  
|italijansko moško ime|: V domači ekipi je s 16 
točkami izstopal rezervni sprejemalec Iacopo Botto; 
prim. Jacopo  
{B} Iacopov  
{O} EDNINA: im. Iacopo, rod. Iacopa, daj. Iacopu, tož. 
Iacopa, mest. pri Iacopu, or. z Iacopom; DVOJINA: im. 
Iacopa, rod. Iacopov, daj. Iacopoma, tož. Iacopa, mest. 
pri Iacopih, or. z Iacopoma; MNOŽINA: im. Iacopi, rod. 
Iacopov, daj. Iacopom, tož. Iacope, mest. pri Iacopih, 
or. z Iacopi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
moška); italijanščina  
  
Iberski polotok -ega -oka [ibêrski pólotok in 
ibêrski polotòk, rod. ibêrskega pólotọka in ibêrskega 
polotóka] m; zemljepisno ime  

|polotok na skrajnem jugozahodnem delu Evrope|: 
obala Iberskega polotoka ustrezneje Pirenejskega 
polotoka; Pomorščaki z Iberskega polotoka so v 16. 
stoletju prinesli v Evropo prinesli krompir ustrezneje 
Pirenejskega polotoka; prim. pirenejski, Pirenejski 
polotok  
(< Iberija)  
Kje? na Iberskem polotoku  
Od kod? z Iberskega polotoka  
Kam? na Iberski polotok  
{O} EDNINA: im. Iberski polotok, rod. Iberskega 
polotoka, daj. Iberskemu polotoku, tož. Iberski 
polotok, mest. pri Iberskem polotoku, or. z Iberskim 
polotokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena otokov in polotokov  
  
idêja -e ž  
|rezultat umske dejavnosti, misel|: Ideja za nastanek 
te knjige se je porodila enemu od domačinov; 
sopomenka zamisel; |nazor|: Spletne ankete 
izpolnjujejo tako zagovorniki kot nasprotniki 
določenih političnih idej  
{O} EDNINA: im. idêja, rod. idêje, daj. idêji, tož. idêjo, 
mest. pri idêji, or. z idêjo; DVOJINA: im. idêji, rod. idêj, 
daj. idêjama, tož. idêji, mest. pri idêjah, or. z idêjama; 
MNOŽINA: im. idêje, rod. idêj, daj. idêjam, tož. idêje, 
mest. pri idêjah, or. z idêjami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
idêjnoestétski -a -o prid.  
|nanašajoč se na estetske ideje|: idejnoestetska 
analiza; prim. idejno-estetski  
{O} moški: EDNINA: im. idêjnoestétski, rod. 
idêjnoestétskega, daj. idêjnoestétskemu, tož. 
idêjnoestétski (živostno idêjnoestétskega), mest. pri 
idêjnoestétskem, or. z idêjnoestétskim; DVOJINA: im. 
idêjnoestétska, rod. idêjnoestétskih, daj. 
idêjnoestétskima, tož. idêjnoestétska, mest. pri 
idêjnoestétskih, or. z idêjnoestétskima; MNOŽINA: im. 
idêjnoestétski, rod. idêjnoestétskih, daj. 
idêjnoestétskim, tož. idêjnoestétske, mest. pri 
idêjnoestétskih, or. z idêjnoestétskimi  
ženski: EDNINA: im. idêjnoestétska, rod. 
idêjnoestétske, daj. idêjnoestétski, tož. 
idêjnoestétsko, mest. pri idêjnoestétski, or. z 
idêjnoestétsko; DVOJINA: im. idêjnoestétski, rod. 
idêjnoestétskih, daj. idêjnoestétskima, tož. 
idêjnoestétski, mest. pri idêjnoestétskih, or. z 
idêjnoestétskima; MNOŽINA: im. idêjnoestétske, rod. 
idêjnoestétskih, daj. idêjnoestétskim, tož. 
idêjnoestétske, mest. pri idêjnoestétskih, or. z 
idêjnoestétskimi  
srednji: EDNINA: im. idêjnoestétsko, rod. 
idêjnoestétskega, daj. idêjnoestétskemu, tož. 
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idêjnoestétsko, mest. pri idêjnoestétskem, or. z 
idêjnoestétskim; DVOJINA: im. idêjnoestétski, rod. 
idêjnoestétskih, daj. idêjnoestétskima, tož. 
idêjnoestétski, mest. pri idêjnoestétskih, or. z 
idêjnoestétskima; MNOŽINA: im. idêjnoestétska, rod. 
idêjnoestétskih, daj. idêjnoestétskim, tož. 
idêjnoestétska, mest. pri idêjnoestétskih, or. z 
idêjnoestétskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
idêjno-estétski -a -o prid.  
|idejni in estetski|: idejno-estetska izhodišča 
slovenskega slovstva; prim. idejnoestetski  
{O} moški: EDNINA: im. idêjno-estétski, rod. idêjno-
estétskega, daj. idêjno-estétskemu, tož. idêjno-
estétski (živostno idêjno-estétskega), mest. pri idêjno-
estétskem, or. z idêjno-estétskim; DVOJINA: im. 
idêjno-estétska, rod. idêjno-estétskih, daj. idêjno-
estétskima, tož. idêjno-estétska, mest. pri idêjno-
estétskih, or. z idêjno-estétskima; MNOŽINA: im. 
idêjno-estétski, rod. idêjno-estétskih, daj. idêjno-
estétskim, tož. idêjno-estétske, mest. pri idêjno-
estétskih, or. z idêjno-estétskimi  
ženski: EDNINA: im. idêjno-estétska, rod. idêjno-
estétske, daj. idêjno-estétski, tož. idêjno-estétsko, 
mest. pri idêjno-estétski, or. z idêjno-estétsko; 
DVOJINA: im. idêjno-estétski, rod. idêjno-estétskih, 
daj. idêjno-estétskima, tož. idêjno-estétski, mest. pri 
idêjno-estétskih, or. z idêjno-estétskima; MNOŽINA: 
im. idêjno-estétske, rod. idêjno-estétskih, daj. idêjno-
estétskim, tož. idêjno-estétske, mest. pri idêjno-
estétskih, or. z idêjno-estétskimi  
srednji: EDNINA: im. idêjno-estétsko, rod. idêjno-
estétskega, daj. idêjno-estétskemu, tož. idêjno-
estétsko, mest. pri idêjno-estétskem, or. z idêjno-
estétskim; DVOJINA: im. idêjno-estétski, rod. idêjno-
estétskih, daj. idêjno-estétskima, tož. idêjno-estétski, 
mest. pri idêjno-estétskih, or. z idêjno-estétskima; 
MNOŽINA: im. idêjno-estétska, rod. idêjno-estétskih, 
daj. idêjno-estétskim, tož. idêjno-estétska, mest. pri 
idêjno-estétskih, or. z idêjno-estétskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
ídrijsko-cerkljánski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Idrijo in Cerkno|: idrijsko-
cerkljanska planinska pot; sopomenka cerkljansko-
idrijski; prim. Idrijsko-Cerkljansko hribovje  
{O} moški: EDNINA: im. ídrijsko-cerkljánski, rod. 
ídrijsko-cerkljánskega, daj. ídrijsko-cerkljánskemu, 
tož. ídrijsko-cerkljánski (živostno ídrijsko-
cerkljánskega), mest. pri ídrijsko-cerkljánskem, or. z 
ídrijsko-cerkljánskim; DVOJINA: im. ídrijsko-
cerkljánska, rod. ídrijsko-cerkljánskih, daj. ídrijsko-
cerkljánskima, tož. ídrijsko-cerkljánska, mest. pri 
ídrijsko-cerkljánskih, or. z ídrijsko-cerkljánskima; 

MNOŽINA: im. ídrijsko-cerkljánski, rod. ídrijsko-
cerkljánskih, daj. ídrijsko-cerkljánskim, tož. ídrijsko-
cerkljánske, mest. pri ídrijsko-cerkljánskih, or. z 
ídrijsko-cerkljánskimi  
ženski: EDNINA: im. ídrijsko-cerkljánska, rod. 
ídrijsko-cerkljánske, daj. ídrijsko-cerkljánski, tož. 
ídrijsko-cerkljánsko, mest. pri ídrijsko-cerkljánski, 
or. z ídrijsko-cerkljánsko; DVOJINA: im. ídrijsko-
cerkljánski, rod. ídrijsko-cerkljánskih, daj. ídrijsko-
cerkljánskima, tož. ídrijsko-cerkljánski, mest. pri 
ídrijsko-cerkljánskih, or. z ídrijsko-cerkljánskima; 
MNOŽINA: im. ídrijsko-cerkljánske, rod. ídrijsko-
cerkljánskih, daj. ídrijsko-cerkljánskim, tož. ídrijsko-
cerkljánske, mest. pri ídrijsko-cerkljánskih, or. z 
ídrijsko-cerkljánskimi  
srednji: EDNINA: im. ídrijsko-cerkljánsko, rod. 
ídrijsko-cerkljánskega, daj. ídrijsko-cerkljánskemu, 
tož. ídrijsko-cerkljánsko, mest. pri ídrijsko-
cerkljánskem, or. z ídrijsko-cerkljánskim; DVOJINA: 
im. ídrijsko-cerkljánski, rod. ídrijsko-cerkljánskih, 
daj. ídrijsko-cerkljánskima, tož. ídrijsko-cerkljánski, 
mest. pri ídrijsko-cerkljánskih, or. z ídrijsko-
cerkljánskima; MNOŽINA: im. ídrijsko-cerkljánska, 
rod. ídrijsko-cerkljánskih, daj. ídrijsko-cerkljánskim, 
tož. ídrijsko-cerkljánska, mest. pri ídrijsko-
cerkljánskih, or. z ídrijsko-cerkljánskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Iesolo -a in Jesolo -a [jézolo] m; zemljepisno ime  
|mesto v Italiji|: V Iesolu/Jesolu je morje zaradi 
neurij poplavilo del obale; kot prilastek, v imenovalniku 
V obmorskem turistične mestu Iesolo/Jesolo so se 
zbrali dirkači v kartingu  
Kje? v Iesolu/Jesolu  
Od kod? iz Iesola/Jesola  
Kam? v Iesolo/Jesolo  
{B} Iesolčan/Jesolčan, Iesolčanka/Jesolčanka; 
Iesolčanov/Jesolčanov, Iesolčankin/Jesolčankin; 
iesolski/jesolski  
{O} EDNINA: im. Iesolo in Jesolo, rod. Iesola in 
Jesola, daj. Iesolu in Jesolu, tož. Iesolo in Jesolo, mest. 
pri Iesolu in pri Jesolu, or. z Iesolom in z Jesolom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; italijanščina; 
endonimi  
  
Imola -e [ímola] ž; zemljepisno ime  
|mesto v Italiji|: Sedaj je profesor na glasbeni 
akademiji v italijanski Imoli; |dirkališče v Italiji|: 
Britansko moštvo je organizatorju tekmovanja 
zagrozilo, da ne bodo prišli v Imolo  
Kje? v Imoli  
Od kod? iz Imole  
Kam? v Imolo  
{B} Imolčan, Imolčanka; Imolčanov, Imolčankin; 
imolski  
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{O} EDNINA: im. Imola, rod. Imole, daj. Imoli, tož. 
Imolo, mest. pri Imoli, or. z Imolo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; italijanščina; 
endonimi  
  
Indijski ocean -ega -a [índijski oceán] m; 
zemljepisno ime  
|ocean med Afriko, Azijo, Indijsko podcelino in 
Avstralijo|: letovišča ob kenijski obali Indijskega 
oceana; jadrnica na Indijskem oceanu; Mauritius 
velja za rajski otok v Indijskem oceanu; prim. 
indijski  
(< Indija)  
Kje? na Indijskem oceanu in v Indijskem oceanu  
Od kod? z Indijskega oceana in iz Indijskega oceana  
Kam? na Indijski ocean in v Indijski ocean  
{B} indijskooceanski  
{O} EDNINA: im. Indijski ocean, rod. Indijskega 
oceana, daj. Indijskemu oceanu, tož. Indijski ocean, 
mest. pri Indijskem oceanu, or. z Indijskim oceanom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
índijskooceánski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Indijski ocean|: Na zemljevidu 
morskega dna je označenih več indijskooceanskih 
hrbtov; indijskooceanska trgovina s sužnji  
(< Indijski ocean)  
{O} moški: EDNINA: im. índijskooceánski, rod. 
índijskooceánskega, daj. índijskooceánskemu, tož. 
índijskooceánski (živostno índijskooceánskega), mest. 
pri índijskooceánskem, or. z índijskooceánskim; 
DVOJINA: im. índijskooceánska, rod. 
índijskooceánskih, daj. índijskooceánskima, tož. 
índijskooceánska, mest. pri índijskooceánskih, or. z 
índijskooceánskima; MNOŽINA: im. índijskooceánski, 
rod. índijskooceánskih, daj. índijskooceánskim, tož. 
índijskooceánske, mest. pri índijskooceánskih, or. z 
índijskooceánskimi  
ženski: EDNINA: im. índijskooceánska, rod. 
índijskooceánske, daj. índijskooceánski, tož. 
índijskooceánsko, mest. pri índijskooceánski, or. z 
índijskooceánsko; DVOJINA: im. índijskooceánski, 
rod. índijskooceánskih, daj. índijskooceánskima, tož. 
índijskooceánski, mest. pri índijskooceánskih, or. z 
índijskooceánskima; MNOŽINA: im. 
índijskooceánske, rod. índijskooceánskih, daj. 
índijskooceánskim, tož. índijskooceánske, mest. pri 
índijskooceánskih, or. z índijskooceánskimi  
srednji: EDNINA: im. índijskooceánsko, rod. 
índijskooceánskega, daj. índijskooceánskemu, tož. 
índijskooceánsko, mest. pri índijskooceánskem, or. z 
índijskooceánskim; DVOJINA: im. índijskooceánski, 
rod. índijskooceánskih, daj. índijskooceánskima, tož. 
índijskooceánski, mest. pri índijskooceánskih, or. z 
índijskooceánskima; MNOŽINA: im. 

índijskooceánska, rod. índijskooceánskih, daj. 
índijskooceánskim, tož. índijskooceánska, mest. pri 
índijskooceánskih, or. z índijskooceánskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
índijsko-pákistanski -a -o prid.  
|indijski in pakistanski|: indijsko-pakistanski spor; 
zaostreni indijsko-pakistanski odnosi; sopomenka 
pakistansko-indijski; prim. indijski, pakistanski  
(< Indija, Pakistan)  
{O} moški: EDNINA: im. índijsko-pákistanski, rod. 
índijsko-pákistanskega, daj. índijsko-pákistanskemu, 
tož. índijsko-pákistanski (živostno índijsko-
pákistanskega), mest. pri índijsko-pákistanskem, or. z 
índijsko-pákistanskim; DVOJINA: im. índijsko-
pákistanska, rod. índijsko-pákistanskih, daj. índijsko-
pákistanskima, tož. índijsko-pákistanska, mest. pri 
índijsko-pákistanskih, or. z índijsko-pákistanskima; 
MNOŽINA: im. índijsko-pákistanski, rod. índijsko-
pákistanskih, daj. índijsko-pákistanskim, tož. 
índijsko-pákistanske, mest. pri índijsko-pákistanskih, 
or. z índijsko-pákistanskimi  
ženski: EDNINA: im. índijsko-pákistanska, rod. 
índijsko-pákistanske, daj. índijsko-pákistanski, tož. 
índijsko-pákistansko, mest. pri índijsko-pákistanski, 
or. z índijsko-pákistansko; DVOJINA: im. índijsko-
pákistanski, rod. índijsko-pákistanskih, daj. índijsko-
pákistanskima, tož. índijsko-pákistanski, mest. pri 
índijsko-pákistanskih, or. z índijsko-pákistanskima; 
MNOŽINA: im. índijsko-pákistanske, rod. índijsko-
pákistanskih, daj. índijsko-pákistanskim, tož. 
índijsko-pákistanske, mest. pri índijsko-pákistanskih, 
or. z índijsko-pákistanskimi  
srednji: EDNINA: im. índijsko-pákistansko, rod. 
índijsko-pákistanskega, daj. índijsko-pákistanskemu, 
tož. índijsko-pákistansko, mest. pri índijsko-
pákistanskem, or. z índijsko-pákistanskim; DVOJINA: 
im. índijsko-pákistanski, rod. índijsko-pákistanskih, 
daj. índijsko-pákistanskima, tož. índijsko-pákistanski, 
mest. pri índijsko-pákistanskih, or. z índijsko-
pákistanskima; MNOŽINA: im. índijsko-pákistanska, 
rod. índijsko-pákistanskih, daj. índijsko-
pákistanskim, tož. índijsko-pákistanska, mest. pri 
índijsko-pákistanskih, or. z índijsko-pákistanskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
informacíjsko-komunikacíjski -a -o prid.  
|informacijski in komunikacijski|: informacijsko-
komunikacijska tehnologija (IKT); informacijsko-
komunikacijska pismenost; investicije v 
informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo  
{O} moški: EDNINA: im. informacíjsko-
komunikacíjski, rod. informacíjsko-
komunikacíjskega, daj. informacíjsko-
komunikacíjskemu, tož. informacíjsko-
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komunikacíjski (živostno informacíjsko-
komunikacíjskega), mest. pri informacíjsko-
komunikacíjskem, or. z informacíjsko-
komunikacíjskim; DVOJINA: im. informacíjsko-
komunikacíjska, rod. informacíjsko-
komunikacíjskih, daj. informacíjsko-
komunikacíjskima, tož. informacíjsko-
komunikacíjska, mest. pri informacíjsko-
komunikacíjskih, or. z informacíjsko-
komunikacíjskima; MNOŽINA: im. informacíjsko-
komunikacíjski, rod. informacíjsko-
komunikacíjskih, daj. informacíjsko-
komunikacíjskim, tož. informacíjsko-
komunikacíjske, mest. pri informacíjsko-
komunikacíjskih, or. z informacíjsko-
komunikacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. informacíjsko-komunikacíjska, 
rod. informacíjsko-komunikacíjske, daj. 
informacíjsko-komunikacíjski, tož. informacíjsko-
komunikacíjsko, mest. pri informacíjsko-
komunikacíjski, or. z informacíjsko-
komunikacíjsko; DVOJINA: im. informacíjsko-
komunikacíjski, rod. informacíjsko-
komunikacíjskih, daj. informacíjsko-
komunikacíjskima, tož. informacíjsko-
komunikacíjski, mest. pri informacíjsko-
komunikacíjskih, or. z informacíjsko-
komunikacíjskima; MNOŽINA: im. informacíjsko-
komunikacíjske, rod. informacíjsko-
komunikacíjskih, daj. informacíjsko-
komunikacíjskim, tož. informacíjsko-
komunikacíjske, mest. pri informacíjsko-
komunikacíjskih, or. z informacíjsko-
komunikacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. informacíjsko-komunikacíjsko, 
rod. informacíjsko-komunikacíjskega, daj. 
informacíjsko-komunikacíjskemu, tož. 
informacíjsko-komunikacíjsko, mest. pri 
informacíjsko-komunikacíjskem, or. z 
informacíjsko-komunikacíjskim; DVOJINA: im. 
informacíjsko-komunikacíjski, rod. informacíjsko-
komunikacíjskih, daj. informacíjsko-
komunikacíjskima, tož. informacíjsko-
komunikacíjski, mest. pri informacíjsko-
komunikacíjskih, or. z informacíjsko-
komunikacíjskima; MNOŽINA: im. informacíjsko-
komunikacíjska, rod. informacíjsko-
komunikacíjskih, daj. informacíjsko-
komunikacíjskim, tož. informacíjsko-
komunikacíjska, mest. pri informacíjsko-
komunikacíjskih, or. z informacíjsko-
komunikacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Infórmbiró -ja m; stvarno ime  

|dolgo ime Informacijski biro komunističnih in 
delavskih partij|; |organizacija|: Z resolucijo 
Informbiroja junija 1948 je bila Jugoslavija 
izključena iz komunističnega tabora; spor z 
Informbirojem  
{B} Informbirojev  
{O} EDNINA: im. Infórmbiró, rod. Infórmbirója, daj. 
Infórmbiróju, tož. Infórmbiró, mest. pri Infórmbiróju, 
or. z Infórmbirójem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
invalídskopokojnínski -a -o prid.  
|nanašajoč se na invalidsko pokojnino|: 
invalidskopokojninsko zavarovanje; 
invalidskopokojninski predpisi; prim. invalidsko-
pokojninski  
{O} moški: EDNINA: im. invalídskopokojnínski, rod. 
invalídskopokojnínskega, daj. 
invalídskopokojnínskemu, tož. 
invalídskopokojnínski (živostno 
invalídskopokojnínskega), mest. pri 
invalídskopokojnínskem, or. z 
invalídskopokojnínskim; DVOJINA: im. 
invalídskopokojnínska, rod. invalídskopokojnínskih, 
daj. invalídskopokojnínskima, tož. 
invalídskopokojnínska, mest. pri 
invalídskopokojnínskih, or. z 
invalídskopokojnínskima; MNOŽINA: im. 
invalídskopokojnínski, rod. invalídskopokojnínskih, 
daj. invalídskopokojnínskim, tož. 
invalídskopokojnínske, mest. pri 
invalídskopokojnínskih, or. z 
invalídskopokojnínskimi  
ženski: EDNINA: im. invalídskopokojnínska, rod. 
invalídskopokojnínske, daj. invalídskopokojnínski, 
tož. invalídskopokojnínsko, mest. pri 
invalídskopokojnínski, or. z invalídskopokojnínsko; 
DVOJINA: im. invalídskopokojnínski, rod. 
invalídskopokojnínskih, daj. 
invalídskopokojnínskima, tož. 
invalídskopokojnínski, mest. pri 
invalídskopokojnínskih, or. z 
invalídskopokojnínskima; MNOŽINA: im. 
invalídskopokojnínske, rod. invalídskopokojnínskih, 
daj. invalídskopokojnínskim, tož. 
invalídskopokojnínske, mest. pri 
invalídskopokojnínskih, or. z 
invalídskopokojnínskimi  
srednji: EDNINA: im. invalídskopokojnínsko, rod. 
invalídskopokojnínskega, daj. 
invalídskopokojnínskemu, tož. 
invalídskopokojnínsko, mest. pri 
invalídskopokojnínskem, or. z 
invalídskopokojnínskim; DVOJINA: im. 
invalídskopokojnínski, rod. invalídskopokojnínskih, 
daj. invalídskopokojnínskima, tož. 
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invalídskopokojnínski, mest. pri 
invalídskopokojnínskih, or. z 
invalídskopokojnínskima; MNOŽINA: im. 
invalídskopokojnínska, rod. invalídskopokojnínskih, 
daj. invalídskopokojnínskim, tož. 
invalídskopokojnínska, mest. pri 
invalídskopokojnínskih, or. z 
invalídskopokojnínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
invalídsko-pokojnínski -a -o prid.  
|invalidski in pokojninski|: invalidsko-pokojninska 
zakonodaja; sopomenka pokojninsko-invalidski; prim. 
invalidskopokojninski  
{O} moški: EDNINA: im. invalídsko-pokojnínski, rod. 
invalídsko-pokojnínskega, daj. invalídsko-
pokojnínskemu, tož. invalídsko-pokojnínski (živostno 
invalídsko-pokojnínskega), mest. pri invalídsko-
pokojnínskem, or. z invalídsko-pokojnínskim; 
DVOJINA: im. invalídsko-pokojnínska, rod. 
invalídsko-pokojnínskih, daj. invalídsko-
pokojnínskima, tož. invalídsko-pokojnínska, mest. pri 
invalídsko-pokojnínskih, or. z invalídsko-
pokojnínskima; MNOŽINA: im. invalídsko-
pokojnínski, rod. invalídsko-pokojnínskih, daj. 
invalídsko-pokojnínskim, tož. invalídsko-
pokojnínske, mest. pri invalídsko-pokojnínskih, or. z 
invalídsko-pokojnínskimi  
ženski: EDNINA: im. invalídsko-pokojnínska, rod. 
invalídsko-pokojnínske, daj. invalídsko-pokojnínski, 
tož. invalídsko-pokojnínsko, mest. pri invalídsko-
pokojnínski, or. z invalídsko-pokojnínsko; DVOJINA: 
im. invalídsko-pokojnínski, rod. invalídsko-
pokojnínskih, daj. invalídsko-pokojnínskima, tož. 
invalídsko-pokojnínski, mest. pri invalídsko-
pokojnínskih, or. z invalídsko-pokojnínskima; 
MNOŽINA: im. invalídsko-pokojnínske, rod. 
invalídsko-pokojnínskih, daj. invalídsko-
pokojnínskim, tož. invalídsko-pokojnínske, mest. pri 
invalídsko-pokojnínskih, or. z invalídsko-
pokojnínskimi  
srednji: EDNINA: im. invalídsko-pokojnínsko, rod. 
invalídsko-pokojnínskega, daj. invalídsko-
pokojnínskemu, tož. invalídsko-pokojnínsko, mest. 
pri invalídsko-pokojnínskem, or. z invalídsko-
pokojnínskim; DVOJINA: im. invalídsko-pokojnínski, 
rod. invalídsko-pokojnínskih, daj. invalídsko-
pokojnínskima, tož. invalídsko-pokojnínski, mest. pri 
invalídsko-pokojnínskih, or. z invalídsko-
pokojnínskima; MNOŽINA: im. invalídsko-
pokojnínska, rod. invalídsko-pokojnínskih, daj. 
invalídsko-pokojnínskim, tož. invalídsko-
pokojnínska, mest. pri invalídsko-pokojnínskih, or. z 
invalídsko-pokojnínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  

  
Ió1 -- ž; ime bitja, osebno ime  
|grška bajeslovna oseba|: ljubezen med Zevsom in 
Io  
{B} Iojin  
{O} EDNINA: im. Ió, rod. Ió, daj. Ió, tož. Ió, mest. Ió, or. 
Ió  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: mitološka imena; grško-
rimska imena  
  
Io2 -- ž; zemljepisno ime  
|Jupitrov satelit|: vulkanska aktivnost Io; Luno Io je 
odkril Galileo Galilei/Galilej  
Kje? na Io  
Od kod? z Io  
Kam? na Io  
{O} EDNINA: im. Ió, rod. Ió, daj. Ió, tož. Ió, mest. Ió, or. 
Ió  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
iráško-iránski -a -o prid.  
|iraški in iranski|: potres ob iraško-iranski meji; 
sopomenka iransko-iraški; prim. iranski, iraški  
(< Irak, Iran)  
{O} moški: EDNINA: im. iráško-iránski, rod. iráško-
iránskega, daj. iráško-iránskemu, tož. iráško-iránski 
(živostno iráško-iránskega), mest. pri iráško-iránskem, 
or. z iráško-iránskim; DVOJINA: im. iráško-iránska, 
rod. iráško-iránskih, daj. iráško-iránskima, tož. iráško-
iránska, mest. pri iráško-iránskih, or. z iráško-
iránskima; MNOŽINA: im. iráško-iránski, rod. iráško-
iránskih, daj. iráško-iránskim, tož. iráško-iránske, 
mest. pri iráško-iránskih, or. z iráško-iránskimi  
ženski: EDNINA: im. iráško-iránska, rod. iráško-
iránske, daj. iráško-iránski, tož. iráško-iránsko, mest. 
pri iráško-iránski, or. z iráško-iránsko; DVOJINA: im. 
iráško-iránski, rod. iráško-iránskih, daj. iráško-
iránskima, tož. iráško-iránski, mest. pri iráško-
iránskih, or. z iráško-iránskima; MNOŽINA: im. 
iráško-iránske, rod. iráško-iránskih, daj. iráško-
iránskim, tož. iráško-iránske, mest. pri iráško-
iránskih, or. z iráško-iránskimi  
srednji: EDNINA: im. iráško-iránsko, rod. iráško-
iránskega, daj. iráško-iránskemu, tož. iráško-iránsko, 
mest. pri iráško-iránskem, or. z iráško-iránskim; 
DVOJINA: im. iráško-iránski, rod. iráško-iránskih, daj. 
iráško-iránskima, tož. iráško-iránski, mest. pri iráško-
iránskih, or. z iráško-iránskima; MNOŽINA: im. 
iráško-iránska, rod. iráško-iránskih, daj. iráško-
iránskim, tož. iráško-iránska, mest. pri iráško-
iránskih, or. z iráško-iránskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
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írsko-angléški -a -o prid.  
|irski in angleški|: irsko-angleški pisatelj; irsko-
angleški film; sopomenka angleško-irski; prim. 
angleški, irski  
(< Anglija, Irska)  
{O} moški: EDNINA: im. írsko-angléški, rod. írsko-
angléškega, daj. írsko-angléškemu, tož. írsko-
angléški (živostno írsko-angléškega), mest. pri írsko-
angléškem, or. z írsko-angléškim; DVOJINA: im. 
írsko-angléška, rod. írsko-angléških, daj. írsko-
angléškima, tož. írsko-angléška, mest. pri írsko-
angléških, or. z írsko-angléškima; MNOŽINA: im. 
írsko-angléški, rod. írsko-angléških, daj. írsko-
angléškim, tož. írsko-angléške, mest. pri írsko-
angléških, or. z írsko-angléškimi  
ženski: EDNINA: im. írsko-angléška, rod. írsko-
angléške, daj. írsko-angléški, tož. írsko-angléško, 
mest. pri írsko-angléški, or. z írsko-angléško; 
DVOJINA: im. írsko-angléški, rod. írsko-angléških, daj. 
írsko-angléškima, tož. írsko-angléški, mest. pri írsko-
angléških, or. z írsko-angléškima; MNOŽINA: im. 
írsko-angléške, rod. írsko-angléških, daj. írsko-
angléškim, tož. írsko-angléške, mest. pri írsko-
angléških, or. z írsko-angléškimi  
srednji: EDNINA: im. írsko-angléško, rod. írsko-
angléškega, daj. írsko-angléškemu, tož. írsko-
angléško, mest. pri írsko-angléškem, or. z írsko-
angléškim; DVOJINA: im. írsko-angléški, rod. írsko-
angléških, daj. írsko-angléškima, tož. írsko-angléški, 
mest. pri írsko-angléških, or. z írsko-angléškima; 
MNOŽINA: im. írsko-angléška, rod. írsko-angléških, 
daj. írsko-angléškim, tož. írsko-angléška, mest. pri 
írsko-angléških, or. z írsko-angléškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
ístrskobenéški -a -o prid.  
|nanašajoč se na Istro in Beneško republiko|: 
istrskobeneško govorno območje; prim. beneški, 
istrski  
(< Beneška republika, Istra)  
{O} moški: EDNINA: im. ístrskobenéški, rod. 
ístrskobenéškega, daj. ístrskobenéškemu, tož. 
ístrskobenéški (živostno ístrskobenéškega), mest. pri 
ístrskobenéškem, or. z ístrskobenéškim; DVOJINA: 
im. ístrskobenéška, rod. ístrskobenéških, daj. 
ístrskobenéškima, tož. ístrskobenéška, mest. pri 
ístrskobenéških, or. z ístrskobenéškima; MNOŽINA: 
im. ístrskobenéški, rod. ístrskobenéških, daj. 
ístrskobenéškim, tož. ístrskobenéške, mest. pri 
ístrskobenéških, or. z ístrskobenéškimi  
ženski: EDNINA: im. ístrskobenéška, rod. 
ístrskobenéške, daj. ístrskobenéški, tož. 
ístrskobenéško, mest. pri ístrskobenéški, or. z 
ístrskobenéško; DVOJINA: im. ístrskobenéški, rod. 
ístrskobenéških, daj. ístrskobenéškima, tož. 

ístrskobenéški, mest. pri ístrskobenéških, or. z 
ístrskobenéškima; MNOŽINA: im. ístrskobenéške, rod. 
ístrskobenéških, daj. ístrskobenéškim, tož. 
ístrskobenéške, mest. pri ístrskobenéških, or. z 
ístrskobenéškimi  
srednji: EDNINA: im. ístrskobenéško, rod. 
ístrskobenéškega, daj. ístrskobenéškemu, tož. 
ístrskobenéško, mest. pri ístrskobenéškem, or. z 
ístrskobenéškim; DVOJINA: im. ístrskobenéški, rod. 
ístrskobenéških, daj. ístrskobenéškima, tož. 
ístrskobenéški, mest. pri ístrskobenéških, or. z 
ístrskobenéškima; MNOŽINA: im. ístrskobenéška, rod. 
ístrskobenéških, daj. ístrskobenéškim, tož. 
ístrskobenéška, mest. pri ístrskobenéških, or. z 
ístrskobenéškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
ístrsko-kráški -a -o prid.  
|istrski in kraški|: značilna istrsko-kraška 
arhitektura; prim. istrski, kraški  
(< Istra, Kras)  
{O} moški: EDNINA: im. ístrsko-kráški, rod. ístrsko-
kráškega, daj. ístrsko-kráškemu, tož. ístrsko-kráški 
(živostno ístrsko-kráškega), mest. pri ístrsko-kráškem, 
or. z ístrsko-kráškim; DVOJINA: im. ístrsko-kráška, 
rod. ístrsko-kráških, daj. ístrsko-kráškima, tož. 
ístrsko-kráška, mest. pri ístrsko-kráških, or. z ístrsko-
kráškima; MNOŽINA: im. ístrsko-kráški, rod. ístrsko-
kráških, daj. ístrsko-kráškim, tož. ístrsko-kráške, mest. 
pri ístrsko-kráških, or. z ístrsko-kráškimi  
ženski: EDNINA: im. ístrsko-kráška, rod. ístrsko-
kráške, daj. ístrsko-kráški, tož. ístrsko-kráško, mest. 
pri ístrsko-kráški, or. z ístrsko-kráško; DVOJINA: im. 
ístrsko-kráški, rod. ístrsko-kráških, daj. ístrsko-
kráškima, tož. ístrsko-kráški, mest. pri ístrsko-
kráških, or. z ístrsko-kráškima; MNOŽINA: im. ístrsko-
kráške, rod. ístrsko-kráških, daj. ístrsko-kráškim, tož. 
ístrsko-kráške, mest. pri ístrsko-kráških, or. z ístrsko-
kráškimi  
srednji: EDNINA: im. ístrsko-kráško, rod. ístrsko-
kráškega, daj. ístrsko-kráškemu, tož. ístrsko-kráško, 
mest. pri ístrsko-kráškem, or. z ístrsko-kráškim; 
DVOJINA: im. ístrsko-kráški, rod. ístrsko-kráških, daj. 
ístrsko-kráškima, tož. ístrsko-kráški, mest. pri ístrsko-
kráških, or. z ístrsko-kráškima; MNOŽINA: im. ístrsko-
kráška, rod. ístrsko-kráških, daj. ístrsko-kráškim, tož. 
ístrsko-kráška, mest. pri ístrsko-kráških, or. z ístrsko-
kráškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
italijánsko-amêriški -a -o prid.  
|italijanski in ameriški|: italijansko-ameriško letalo; 
sopomenka ameriško-italijanski, italoameriški; prim. 
ameriški, italijanski  
(< Amerika2, Italija)  
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{O} moški: EDNINA: im. italijánsko-amêriški, rod. 
italijánsko-amêriškega, daj. italijánsko-amêriškemu, 
tož. italijánsko-amêriški (živostno italijánsko-
amêriškega), mest. pri italijánsko-amêriškem, or. z 
italijánsko-amêriškim; DVOJINA: im. italijánsko-
amêriška, rod. italijánsko-amêriških, daj. italijánsko-
amêriškima, tož. italijánsko-amêriška, mest. pri 
italijánsko-amêriških, or. z italijánsko-amêriškima; 
MNOŽINA: im. italijánsko-amêriški, rod. italijánsko-
amêriških, daj. italijánsko-amêriškim, tož. 
italijánsko-amêriške, mest. pri italijánsko-amêriških, 
or. z italijánsko-amêriškimi  
ženski: EDNINA: im. italijánsko-amêriška, rod. 
italijánsko-amêriške, daj. italijánsko-amêriški, tož. 
italijánsko-amêriško, mest. pri italijánsko-amêriški, 
or. z italijánsko-amêriško; DVOJINA: im. italijánsko-
amêriški, rod. italijánsko-amêriških, daj. italijánsko-
amêriškima, tož. italijánsko-amêriški, mest. pri 
italijánsko-amêriških, or. z italijánsko-amêriškima; 
MNOŽINA: im. italijánsko-amêriške, rod. italijánsko-
amêriških, daj. italijánsko-amêriškim, tož. 
italijánsko-amêriške, mest. pri italijánsko-amêriških, 
or. z italijánsko-amêriškimi  
srednji: EDNINA: im. italijánsko-amêriško, rod. 
italijánsko-amêriškega, daj. italijánsko-amêriškemu, 
tož. italijánsko-amêriško, mest. pri italijánsko-
amêriškem, or. z italijánsko-amêriškim; DVOJINA: im. 
italijánsko-amêriški, rod. italijánsko-amêriških, daj. 
italijánsko-amêriškima, tož. italijánsko-amêriški, 
mest. pri italijánsko-amêriških, or. z italijánsko-
amêriškima; MNOŽINA: im. italijánsko-amêriška, rod. 
italijánsko-amêriških, daj. italijánsko-amêriškim, tož. 
italijánsko-amêriška, mest. pri italijánsko-amêriških, 
or. z italijánsko-amêriškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
italijánsko-slovénski -a -o prid.  
|italijanski in slovenski|: italijansko-slovensko 
poslovno srečanje; Ima dvojezično italijansko-
slovensko osebno izkaznico; sopomenka slovensko-
italijanski; |italijanski in slovenski z italijanskim 
izhodiščem|: italijansko-slovenski slovar; prim. 
italijanski, slovenski  
(< Italija, Slovenija)  
{O} moški: EDNINA: im. italijánsko-slovénski, rod. 
italijánsko-slovénskega, daj. italijánsko-
slovénskemu, tož. italijánsko-slovénski (živostno 
italijánsko-slovénskega), mest. pri italijánsko-
slovénskem, or. z italijánsko-slovénskim; DVOJINA: 
im. italijánsko-slovénska, rod. italijánsko-slovénskih, 
daj. italijánsko-slovénskima, tož. italijánsko-
slovénska, mest. pri italijánsko-slovénskih, or. z 
italijánsko-slovénskima; MNOŽINA: im. italijánsko-
slovénski, rod. italijánsko-slovénskih, daj. 
italijánsko-slovénskim, tož. italijánsko-slovénske, 

mest. pri italijánsko-slovénskih, or. z italijánsko-
slovénskimi  
ženski: EDNINA: im. italijánsko-slovénska, rod. 
italijánsko-slovénske, daj. italijánsko-slovénski, tož. 
italijánsko-slovénsko, mest. pri italijánsko-slovénski, 
or. z italijánsko-slovénsko; DVOJINA: im. italijánsko-
slovénski, rod. italijánsko-slovénskih, daj. 
italijánsko-slovénskima, tož. italijánsko-slovénski, 
mest. pri italijánsko-slovénskih, or. z italijánsko-
slovénskima; MNOŽINA: im. italijánsko-slovénske, 
rod. italijánsko-slovénskih, daj. italijánsko-
slovénskim, tož. italijánsko-slovénske, mest. pri 
italijánsko-slovénskih, or. z italijánsko-slovénskimi  
srednji: EDNINA: im. italijánsko-slovénsko, rod. 
italijánsko-slovénskega, daj. italijánsko-
slovénskemu, tož. italijánsko-slovénsko, mest. pri 
italijánsko-slovénskem, or. z italijánsko-slovénskim; 
DVOJINA: im. italijánsko-slovénski, rod. italijánsko-
slovénskih, daj. italijánsko-slovénskima, tož. 
italijánsko-slovénski, mest. pri italijánsko-
slovénskih, or. z italijánsko-slovénskima; MNOŽINA: 
im. italijánsko-slovénska, rod. italijánsko-slovénskih, 
daj. italijánsko-slovénskim, tož. italijánsko-
slovénska, mest. pri italijánsko-slovénskih, or. z 
italijánsko-slovénskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
italijánsko-švícarski -a -o prid.  
|italijanski in švicarski|: italijansko-švicarska meja; 
sopomenka švicarsko-italijanski; prim. italijanski, 
švicarski  
(< Italija, Švica)  
{O} moški: EDNINA: im. italijánsko-švícarski, rod. 
italijánsko-švícarskega, daj. italijánsko-švícarskemu, 
tož. italijánsko-švícarski (živostno italijánsko-
švícarskega), mest. pri italijánsko-švícarskem, or. z 
italijánsko-švícarskim; DVOJINA: im. italijánsko-
švícarska, rod. italijánsko-švícarskih, daj. italijánsko-
švícarskima, tož. italijánsko-švícarska, mest. pri 
italijánsko-švícarskih, or. z italijánsko-švícarskima; 
MNOŽINA: im. italijánsko-švícarski, rod. italijánsko-
švícarskih, daj. italijánsko-švícarskim, tož. 
italijánsko-švícarske, mest. pri italijánsko-švícarskih, 
or. z italijánsko-švícarskimi  
ženski: EDNINA: im. italijánsko-švícarska, rod. 
italijánsko-švícarske, daj. italijánsko-švícarski, tož. 
italijánsko-švícarsko, mest. pri italijánsko-švícarski, 
or. z italijánsko-švícarsko; DVOJINA: im. italijánsko-
švícarski, rod. italijánsko-švícarskih, daj. italijánsko-
švícarskima, tož. italijánsko-švícarski, mest. pri 
italijánsko-švícarskih, or. z italijánsko-švícarskima; 
MNOŽINA: im. italijánsko-švícarske, rod. italijánsko-
švícarskih, daj. italijánsko-švícarskim, tož. 
italijánsko-švícarske, mest. pri italijánsko-švícarskih, 
or. z italijánsko-švícarskimi  
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srednji: EDNINA: im. italijánsko-švícarsko, rod. 
italijánsko-švícarskega, daj. italijánsko-švícarskemu, 
tož. italijánsko-švícarsko, mest. pri italijánsko-
švícarskem, or. z italijánsko-švícarskim; DVOJINA: 
im. italijánsko-švícarski, rod. italijánsko-švícarskih, 
daj. italijánsko-švícarskima, tož. italijánsko-švícarski, 
mest. pri italijánsko-švícarskih, or. z italijánsko-
švícarskima; MNOŽINA: im. italijánsko-švícarska, rod. 
italijánsko-švícarskih, daj. italijánsko-švícarskim, 
tož. italijánsko-švícarska, mest. pri italijánsko-
švícarskih, or. z italijánsko-švícarskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
izobraževálno-sêjemski -a -o prid.  
|izobraževalni in sejemski|: izobraževalno-sejemska 
prireditev; sopomenka sejemsko-izobraževalni  
{O} moški: EDNINA: im. izobraževálno-sêjemski, 
rod. izobraževálno-sêjemskega, daj. izobraževálno-
sêjemskemu, tož. izobraževálno-sêjemski (živostno 
izobraževálno-sêjemskega), mest. pri izobraževálno-
sêjemskem, or. z izobraževálno-sêjemskim; 
DVOJINA: im. izobraževálno-sêjemska, rod. 
izobraževálno-sêjemskih, daj. izobraževálno-
sêjemskima, tož. izobraževálno-sêjemska, mest. pri 
izobraževálno-sêjemskih, or. z izobraževálno-
sêjemskima; MNOŽINA: im. izobraževálno-sêjemski, 
rod. izobraževálno-sêjemskih, daj. izobraževálno-
sêjemskim, tož. izobraževálno-sêjemske, mest. pri 
izobraževálno-sêjemskih, or. z izobraževálno-
sêjemskimi  
ženski: EDNINA: im. izobraževálno-sêjemska, rod. 
izobraževálno-sêjemske, daj. izobraževálno-
sêjemski, tož. izobraževálno-sêjemsko, mest. pri 
izobraževálno-sêjemski, or. z izobraževálno-
sêjemsko; DVOJINA: im. izobraževálno-sêjemski, rod. 
izobraževálno-sêjemskih, daj. izobraževálno-
sêjemskima, tož. izobraževálno-sêjemski, mest. pri 
izobraževálno-sêjemskih, or. z izobraževálno-
sêjemskima; MNOŽINA: im. izobraževálno-sêjemske, 
rod. izobraževálno-sêjemskih, daj. izobraževálno-
sêjemskim, tož. izobraževálno-sêjemske, mest. pri 
izobraževálno-sêjemskih, or. z izobraževálno-
sêjemskimi  
srednji: EDNINA: im. izobraževálno-sêjemsko, rod. 
izobraževálno-sêjemskega, daj. izobraževálno-
sêjemskemu, tož. izobraževálno-sêjemsko, mest. pri 
izobraževálno-sêjemskem, or. z izobraževálno-
sêjemskim; DVOJINA: im. izobraževálno-sêjemski, 
rod. izobraževálno-sêjemskih, daj. izobraževálno-
sêjemskima, tož. izobraževálno-sêjemski, mest. pri 
izobraževálno-sêjemskih, or. z izobraževálno-
sêjemskima; MNOŽINA: im. izobraževálno-sêjemska, 
rod. izobraževálno-sêjemskih, daj. izobraževálno-
sêjemskim, tož. izobraževálno-sêjemska, mest. pri 
izobraževálno-sêjemskih, or. z izobraževálno-
sêjemskimi  

STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
izraélsko-arábski -a -o prid.  
|izraelski in arabski|: izraelsko-arabska mirovna 
pogajanja; sopomenka arabsko-izraelski; prim. 
arabski, izraelski  
(< Arabija, Izrael)  
{O} moški: EDNINA: im. izraélsko-arábski, rod. 
izraélsko-arábskega, daj. izraélsko-arábskemu, tož. 
izraélsko-arábski (živostno izraélsko-arábskega), 
mest. pri izraélsko-arábskem, or. z izraélsko-
arábskim; DVOJINA: im. izraélsko-arábska, rod. 
izraélsko-arábskih, daj. izraélsko-arábskima, tož. 
izraélsko-arábska, mest. pri izraélsko-arábskih, or. z 
izraélsko-arábskima; MNOŽINA: im. izraélsko-
arábski, rod. izraélsko-arábskih, daj. izraélsko-
arábskim, tož. izraélsko-arábske, mest. pri izraélsko-
arábskih, or. z izraélsko-arábskimi  
ženski: EDNINA: im. izraélsko-arábska, rod. 
izraélsko-arábske, daj. izraélsko-arábski, tož. 
izraélsko-arábsko, mest. pri izraélsko-arábski, or. z 
izraélsko-arábsko; DVOJINA: im. izraélsko-arábski, 
rod. izraélsko-arábskih, daj. izraélsko-arábskima, tož. 
izraélsko-arábski, mest. pri izraélsko-arábskih, or. z 
izraélsko-arábskima; MNOŽINA: im. izraélsko-
arábske, rod. izraélsko-arábskih, daj. izraélsko-
arábskim, tož. izraélsko-arábske, mest. pri izraélsko-
arábskih, or. z izraélsko-arábskimi  
srednji: EDNINA: im. izraélsko-arábsko, rod. 
izraélsko-arábskega, daj. izraélsko-arábskemu, tož. 
izraélsko-arábsko, mest. pri izraélsko-arábskem, or. z 
izraélsko-arábskim; DVOJINA: im. izraélsko-arábski, 
rod. izraélsko-arábskih, daj. izraélsko-arábskima, tož. 
izraélsko-arábski, mest. pri izraélsko-arábskih, or. z 
izraélsko-arábskima; MNOŽINA: im. izraélsko-
arábska, rod. izraélsko-arábskih, daj. izraélsko-
arábskim, tož. izraélsko-arábska, mest. pri izraélsko-
arábskih, or. z izraélsko-arábskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
izraélsko-palestínski -a -o prid.  
|izraelski in palestinski|: izraelsko-palestinska kriza; 
sopomenka palestinsko-izraelski; prim. arabski, 
izraelski  
(< Arabija, Izrael)  
{O} moški: EDNINA: im. izraélsko-palestínski, rod. 
izraélsko-palestínskega, daj. izraélsko-
palestínskemu, tož. izraélsko-palestínski (živostno 
izraélsko-palestínskega), mest. pri izraélsko-
palestínskem, or. z izraélsko-palestínskim; DVOJINA: 
im. izraélsko-palestínska, rod. izraélsko-palestínskih, 
daj. izraélsko-palestínskima, tož. izraélsko-
palestínska, mest. pri izraélsko-palestínskih, or. z 
izraélsko-palestínskima; MNOŽINA: im. izraélsko-
palestínski, rod. izraélsko-palestínskih, daj. izraélsko-
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palestínskim, tož. izraélsko-palestínske, mest. pri 
izraélsko-palestínskih, or. z izraélsko-palestínskimi  
ženski: EDNINA: im. izraélsko-palestínska, rod. 
izraélsko-palestínske, daj. izraélsko-palestínski, tož. 
izraélsko-palestínsko, mest. pri izraélsko-palestínski, 
or. z izraélsko-palestínsko; DVOJINA: im. izraélsko-
palestínski, rod. izraélsko-palestínskih, daj. izraélsko-
palestínskima, tož. izraélsko-palestínski, mest. pri 
izraélsko-palestínskih, or. z izraélsko-palestínskima; 
MNOŽINA: im. izraélsko-palestínske, rod. izraélsko-
palestínskih, daj. izraélsko-palestínskim, tož. 
izraélsko-palestínske, mest. pri izraélsko-
palestínskih, or. z izraélsko-palestínskimi  
srednji: EDNINA: im. izraélsko-palestínsko, rod. 
izraélsko-palestínskega, daj. izraélsko-
palestínskemu, tož. izraélsko-palestínsko, mest. pri 
izraélsko-palestínskem, or. z izraélsko-palestínskim; 
DVOJINA: im. izraélsko-palestínski, rod. izraélsko-
palestínskih, daj. izraélsko-palestínskima, tož. 
izraélsko-palestínski, mest. pri izraélsko-
palestínskih, or. z izraélsko-palestínskima; 
MNOŽINA: im. izraélsko-palestínska, rod. izraélsko-
palestínskih, daj. izraélsko-palestínskim, tož. 
izraélsko-palestínska, mest. pri izraélsko-
palestínskih, or. z izraélsko-palestínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Jacopo -a [jákopo] m; ime bitja, osebno ime  
|italijansko moško ime|: Oltarna slika je delo 
renesančnega slikarja Jacopa Rubustija; prim. 
Iacopo  
{B} Jacopov  
{O} EDNINA: im. Jacopo, rod. Jacopa, daj. Jacopu, tož. 
Jacopa, mest. pri Jacopu, or. z Jacopom; DVOJINA: im. 
Jacopa, rod. Jacopov, daj. Jacopoma, tož. Jacopa, mest. 
pri Jacopih, or. z Jacopoma; MNOŽINA: im. Jacopi, 
rod. Jacopov, daj. Jacopom, tož. Jacope, mest. pri 
Jacopih, or. z Jacopi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
moška); italijanščina  
  
Jacopone iz Todija -a ~ ~ tudi Jacopone iz Todija -
ja ~ ~ [jakopóne is tódija] m; ime bitja, osebno ime  
|italijanski menih|: Avtorstvo skladbe za orgle 
pripisujejo Jacoponu/Jacoponeju iz Todija; ◎ it. 
Jacopone/Iacopone da Todi; prim. da Todi  
{O} EDNINA: im. Jacopone iz Todija, rod. Jacopona iz 
Todija tudi Jacoponeja iz Todija, daj. Jacoponu iz 
Todija tudi Jacoponeju iz Todija, tož. Jacopona iz 
Todija tudi Jacoponeja iz Todija, mest. pri Jacoponu 
iz Todija tudi pri Jacoponeju iz Todija, or. z 
Jacoponom iz Todija tudi z Jacoponejem iz Todija  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: italijanščina; stalni pridevek 
ob osebnem imenu  
  
jadránski -a -o prid.  
jadranska magistrala; jadranska obala; Od vseh 
jadranskih otokov ima Rab največ izvirov pitne 
vode; prim. Jadransko morje  
{O} moški: EDNINA: im. jadránski, rod. jadránskega, 
daj. jadránskemu, tož. jadránski (živostno 
jadránskega), mest. pri jadránskem, or. z jadránskim; 
DVOJINA: im. jadránska, rod. jadránskih, daj. 
jadránskima, tož. jadránska, mest. pri jadránskih, or. z 
jadránskima; MNOŽINA: im. jadránski, rod. 
jadránskih, daj. jadránskim, tož. jadránske, mest. pri 
jadránskih, or. z jadránskimi  
ženski: EDNINA: im. jadránska, rod. jadránske, daj. 
jadránski, tož. jadránsko, mest. pri jadránski, or. z 
jadránsko; DVOJINA: im. jadránski, rod. jadránskih, 
daj. jadránskima, tož. jadránski, mest. pri jadránskih, 
or. z jadránskima; MNOŽINA: im. jadránske, rod. 
jadránskih, daj. jadránskim, tož. jadránske, mest. pri 
jadránskih, or. z jadránskimi  
srednji: EDNINA: im. jadránsko, rod. jadránskega, daj. 
jadránskemu, tož. jadránsko, mest. pri jadránskem, or. 
z jadránskim; DVOJINA: im. jadránski, rod. 
jadránskih, daj. jadránskima, tož. jadránski, mest. pri 
jadránskih, or. z jadránskima; MNOŽINA: im. 
jadránska, rod. jadránskih, daj. jadránskim, tož. 
jadránska, mest. pri jadránskih, or. z jadránskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
jadránsko-jónski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Jadransko morje in Jonsko morje|: 
V jadransko-jonski čezmejni povezavi sodeluje 
osem držav; jadransko-jonska magistrala; prim. 
jadranski, Jadransko-jonska pobuda, jonski  
(< Jadransko morje, Jonsko morje)  
{O} moški: EDNINA: im. jadránsko-jónski, rod. 
jadránsko-jónskega, daj. jadránsko-jónskemu, tož. 
jadránsko-jónski (živostno jadránsko-jónskega), mest. 
pri jadránsko-jónskem, or. z jadránsko-jónskim; 
DVOJINA: im. jadránsko-jónska, rod. jadránsko-
jónskih, daj. jadránsko-jónskima, tož. jadránsko-
jónska, mest. pri jadránsko-jónskih, or. z jadránsko-
jónskima; MNOŽINA: im. jadránsko-jónski, rod. 
jadránsko-jónskih, daj. jadránsko-jónskim, tož. 
jadránsko-jónske, mest. pri jadránsko-jónskih, or. z 
jadránsko-jónskimi  
ženski: EDNINA: im. jadránsko-jónska, rod. 
jadránsko-jónske, daj. jadránsko-jónski, tož. 
jadránsko-jónsko, mest. pri jadránsko-jónski, or. z 
jadránsko-jónsko; DVOJINA: im. jadránsko-jónski, 
rod. jadránsko-jónskih, daj. jadránsko-jónskima, tož. 
jadránsko-jónski, mest. pri jadránsko-jónskih, or. z 
jadránsko-jónskima; MNOŽINA: im. jadránsko-
jónske, rod. jadránsko-jónskih, daj. jadránsko-
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jónskim, tož. jadránsko-jónske, mest. pri jadránsko-
jónskih, or. z jadránsko-jónskimi  
srednji: EDNINA: im. jadránsko-jónsko, rod. 
jadránsko-jónskega, daj. jadránsko-jónskemu, tož. 
jadránsko-jónsko, mest. pri jadránsko-jónskem, or. z 
jadránsko-jónskim; DVOJINA: im. jadránsko-jónski, 
rod. jadránsko-jónskih, daj. jadránsko-jónskima, tož. 
jadránsko-jónski, mest. pri jadránsko-jónskih, or. z 
jadránsko-jónskima; MNOŽINA: im. jadránsko-
jónska, rod. jadránsko-jónskih, daj. jadránsko-
jónskim, tož. jadránsko-jónska, mest. pri jadránsko-
jónskih, or. z jadránsko-jónskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Jákobova léstev -e -e ž; zemljepisno ime  
|staro ime za Rimsko cesto|: V srednjem veku so 
Rimsko cesto poimenovali Jakobova lestev  
(< Jakob)  
Kje? v Jakobovi lestvi  
Od kod? iz Jakobove lestve  
Kam? v Jakobovo lestev  
{O} EDNINA: im. Jákobova léstev, rod. Jákobove 
léstve, daj. Jákobovi léstvi, tož. Jákobovo léstev, mest. 
pri Jákobovi léstvi, or. z Jákobovo léstvijo; DVOJINA: 
im. Jákobovi léstvi, rod. Jákobovih léstev, daj. 
Jákobovima léstvama, tož. Jákobovi léstvi, mest. pri 
Jákobovih léstvah, or. z Jákobovima léstvama; 
MNOŽINA: im. Jákobove léstve, rod. Jákobovih léstev, 
daj. Jákobovim léstvam, tož. Jákobove léstve, mest. 
pri Jákobovih léstvah, or. z Jákobovimi léstvami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Jálovčev ozébnik -ega -a m; zemljepisno ime  
|ozebnik na Jalovcu|: smučanje po Jalovčevem 
ozebniku; Ob zarji smo vstopili v Jalovčev ozebnik  
(< Jalovec)  
Kje? v Jalovčevem ozebniku  
Od kod? iz Jalovčevega ozebnika  
Kam? v Jalovčev ozebnik  
{O} EDNINA: im. Jálovčev ozébnik, rod. Jálovčevega 
ozébnika, daj. Jálovčevemu ozébniku, tož. Jálovčev 
ozébnik, mest. pri Jálovčevem ozébniku, or. z 
Jálovčevim ozébnikom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Jálovec -vca m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: vzpon na Jalovec; 
planinska pot med Kotovim sedlom in Jalovcem; S 
prijatelji se je odpravil plezat v severno steno 
Jalovca; v prenesenem pomenu |stena Jalovca|: V 
Hornovi smeri v Jalovcu sva se bala samo vročine  
Kje? na Jalovcu  

Od kod? z Jalovca  
Kam? na Jalovec  
{B} Jalovčev; jalovški  
{O} EDNINA: im. Jálovec, rod. Jálovca, daj. Jálovcu, 
tož. Jálovec, mest. pri Jálovcu, or. z Jálovcem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Janssen1 -a [jánsen, rod. jánsena, or. z jánsenom] m; 
ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |nizozemski izumitelj|: Zachariasu 
Janssenu pripisujejo izum preprostega prototipa 
mikroskopa  
{B} Janssenov  
{O} EDNINA: im. Janssen, rod. Janssena, daj. 
Janssenu, tož. Janssena, mest. pri Janssenu, or. z 
Janssenom; DVOJINA: im. Janssena, rod. Janssenov, 
daj. Janssenoma, tož. Janssena, mest. pri Janssenih, or. 
z Janssenoma; MNOŽINA: im. Jansseni, rod. 
Janssenov, daj. Janssenom, tož. Janssene, mest. pri 
Janssenih, or. z Jansseni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki)  
  
Janssen2 -a [jánsen, rod. jánsena, or. z jánsenom] m; 
stvarno ime  
|podjetje|: Dela kot direktor za infekcijske bolezni 
pri Janssenu; kot prilastek, v imenovalniku S cepivom 
podjetja Janssen se je doslej polno cepilo 121.671 
oseb; |cepivo|: cepljenje z Janssenom; kot prilastek, v 
imenovalniku značilnosti cepiva Janssen  
{B} Janssenov  
{O} EDNINA: im. Janssen, rod. Janssena, daj. 
Janssenu, tož. Janssena, mest. pri Janssenu, or. z 
Janssenom; DVOJINA: im. Janssena, rod. Janssenov, 
daj. Janssenoma, tož. Janssena, mest. pri Janssenih, or. 
z Janssenoma; MNOŽINA: im. Jansseni, rod. 
Janssenov, daj. Janssenom, tož. Janssene, mest. pri 
Janssenih, or. z Jansseni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena; pravopisne 
zanimivosti  
  
jávnomnênjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na javno mnenje|: javnomnenjske 
raziskave; javnomnenjska anketa  
{O} moški: EDNINA: im. jávnomnênjski, rod. 
jávnomnênjskega, daj. jávnomnênjskemu, tož. 
jávnomnênjski (živostno jávnomnênjskega), mest. pri 
jávnomnênjskem, or. z jávnomnênjskim; DVOJINA: 
im. jávnomnênjska, rod. jávnomnênjskih, daj. 
jávnomnênjskima, tož. jávnomnênjska, mest. pri 
jávnomnênjskih, or. z jávnomnênjskima; MNOŽINA: 
im. jávnomnênjski, rod. jávnomnênjskih, daj. 
jávnomnênjskim, tož. jávnomnênjske, mest. pri 
jávnomnênjskih, or. z jávnomnênjskimi  
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ženski: EDNINA: im. jávnomnênjska, rod. 
jávnomnênjske, daj. jávnomnênjski, tož. 
jávnomnênjsko, mest. pri jávnomnênjski, or. z 
jávnomnênjsko; DVOJINA: im. jávnomnênjski, rod. 
jávnomnênjskih, daj. jávnomnênjskima, tož. 
jávnomnênjski, mest. pri jávnomnênjskih, or. z 
jávnomnênjskima; MNOŽINA: im. jávnomnênjske, 
rod. jávnomnênjskih, daj. jávnomnênjskim, tož. 
jávnomnênjske, mest. pri jávnomnênjskih, or. z 
jávnomnênjskimi  
srednji: EDNINA: im. jávnomnênjsko, rod. 
jávnomnênjskega, daj. jávnomnênjskemu, tož. 
jávnomnênjsko, mest. pri jávnomnênjskem, or. z 
jávnomnênjskim; DVOJINA: im. jávnomnênjski, rod. 
jávnomnênjskih, daj. jávnomnênjskima, tož. 
jávnomnênjski, mest. pri jávnomnênjskih, or. z 
jávnomnênjskima; MNOŽINA: im. jávnomnênjska, 
rod. jávnomnênjskih, daj. jávnomnênjskim, tož. 
jávnomnênjska, mest. pri jávnomnênjskih, or. z 
jávnomnênjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
jazz -a in džêz -a tudi džéz -a [džêz tudi džéz] m  
|glasbeni žanr|: Nastopil bo na letošnjem 
ljubljanskem festivalu jazza/džeza; v pridevniški rabi 
Uvršča se med najbolj kreativne jazz/džez 
glasbenike mlajše generacije variantno 
jazzovske/džezovske glasbenike  
{O} EDNINA: im. jazz in džêz tudi džéz, rod. jazza in 
džêza tudi džéza, daj. jazzu in džêzu tudi džézu, tož. 
jazz in džêz tudi džéz, mest. pri jazzu in pri džêzu tudi 
pri džézu, or. z jazzom in z džêzom tudi z džézom; 
DVOJINA: im. jazza in džêza tudi džéza, rod. jazzov in 
džêzov tudi džézov, daj. jazzoma in džêzoma tudi 
džézoma, tož. jazza in džêza tudi džéza, mest. pri 
jazzih in pri džêzih tudi pri džézih, or. z jazzoma in z 
džêzoma tudi z džézoma; MNOŽINA: im. jazzi in džêzi 
tudi džézi, rod. jazzov in džêzov tudi džézov, daj. 
jazzom in džêzom tudi džézom, tož. jazze in džêze 
tudi džéze, mest. pri jazzih in pri džêzih tudi pri 
džézih, or. z jazzi in z džêzi tudi z džézi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi; samostalnik 
moškega spola  
  
jélovo-búkov -a -o prid.  
|ki vsebuje jelke in bukve|: Po značilnih kočevskih 
jelovo-bukovih in bukovih gozdovih je speljanih 
šest gozdnih učnih poti  
{O} moški: EDNINA: im. jélovo-búkov, rod. jélovo-
búkovega, daj. jélovo-búkovemu, tož. jélovo-búkov 
(živostno jélovo-búkovega), mest. pri jélovo-
búkovem, or. z jélovo-búkovim; DVOJINA: im. 
jélovo-búkova, rod. jélovo-búkovih, daj. jélovo-

búkovima, tož. jélovo-búkova, mest. pri jélovo-
búkovih, or. z jélovo-búkovima; MNOŽINA: im. 
jélovo-búkovi, rod. jélovo-búkovih, daj. jélovo-
búkovim, tož. jélovo-búkove, mest. pri jélovo-
búkovih, or. z jélovo-búkovimi  
ženski: EDNINA: im. jélovo-búkova, rod. jélovo-
búkove, daj. jélovo-búkovi, tož. jélovo-búkovo, mest. 
pri jélovo-búkovi, or. z jélovo-búkovo; DVOJINA: im. 
jélovo-búkovi, rod. jélovo-búkovih, daj. jélovo-
búkovima, tož. jélovo-búkovi, mest. pri jélovo-
búkovih, or. z jélovo-búkovima; MNOŽINA: im. 
jélovo-búkove, rod. jélovo-búkovih, daj. jélovo-
búkovim, tož. jélovo-búkove, mest. pri jélovo-
búkovih, or. z jélovo-búkovimi  
srednji: EDNINA: im. jélovo-búkovo, rod. jélovo-
búkovega, daj. jélovo-búkovemu, tož. jélovo-búkovo, 
mest. pri jélovo-búkovem, or. z jélovo-búkovim; 
DVOJINA: im. jélovo-búkovi, rod. jélovo-búkovih, daj. 
jélovo-búkovima, tož. jélovo-búkovi, mest. pri 
jélovo-búkovih, or. z jélovo-búkovima; MNOŽINA: 
im. jélovo-búkova, rod. jélovo-búkovih, daj. jélovo-
búkovim, tož. jélovo-búkova, mest. pri jélovo-
búkovih, or. z jélovo-búkovimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Jêrmanova vráta -ih vrát s mn.; zemljepisno ime  
|staro ime za Kamniško sedlo|: Menda se Jermanova 
vrata imenujejo po lovcu Jermanu, ki je čez ta 
prehod peljal vojsko nad Turke, ki so oblegali 
Celovec; pot na Jermanova vrata; prim. Kamniško 
sedlo  
(< Jerman)  
Kje? na Jermanovih vratih  
Od kod? z Jermanovih vrat  
Kam? na Jermanova vrata  
{O} EDNINA: im. Jêrmanova vráta, rod. Jêrmanovih 
vrát, daj. Jêrmanovim vrátom, tož. Jêrmanova vráta, 
mest. pri Jêrmanovih vrátih, or. z Jêrmanovimi vráti  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
jesénsko-zímski -a -o prid.  
|jesenski in zimski|: Na modni reviji so predstavili 
jesensko-zimska oblačila; jesensko-zimska sezona 
trgovanja z lesom  
{O} moški: EDNINA: im. jesénsko-zímski, rod. 
jesénsko-zímskega, daj. jesénsko-zímskemu, tož. 
jesénsko-zímski (živostno jesénsko-zímskega), mest. 
pri jesénsko-zímskem, or. z jesénsko-zímskim; 
DVOJINA: im. jesénsko-zímska, rod. jesénsko-
zímskih, daj. jesénsko-zímskima, tož. jesénsko-
zímska, mest. pri jesénsko-zímskih, or. z jesénsko-
zímskima; MNOŽINA: im. jesénsko-zímski, rod. 
jesénsko-zímskih, daj. jesénsko-zímskim, tož. 
jesénsko-zímske, mest. pri jesénsko-zímskih, or. z 
jesénsko-zímskimi  
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ženski: EDNINA: im. jesénsko-zímska, rod. jesénsko-
zímske, daj. jesénsko-zímski, tož. jesénsko-zímsko, 
mest. pri jesénsko-zímski, or. z jesénsko-zímsko; 
DVOJINA: im. jesénsko-zímski, rod. jesénsko-zímskih, 
daj. jesénsko-zímskima, tož. jesénsko-zímski, mest. 
pri jesénsko-zímskih, or. z jesénsko-zímskima; 
MNOŽINA: im. jesénsko-zímske, rod. jesénsko-
zímskih, daj. jesénsko-zímskim, tož. jesénsko-
zímske, mest. pri jesénsko-zímskih, or. z jesénsko-
zímskimi  
srednji: EDNINA: im. jesénsko-zímsko, rod. jesénsko-
zímskega, daj. jesénsko-zímskemu, tož. jesénsko-
zímsko, mest. pri jesénsko-zímskem, or. z jesénsko-
zímskim; DVOJINA: im. jesénsko-zímski, rod. 
jesénsko-zímskih, daj. jesénsko-zímskima, tož. 
jesénsko-zímski, mest. pri jesénsko-zímskih, or. z 
jesénsko-zímskima; MNOŽINA: im. jesénsko-zímska, 
rod. jesénsko-zímskih, daj. jesénsko-zímskim, tož. 
jesénsko-zímska, mest. pri jesénsko-zímskih, or. z 
jesénsko-zímskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Jesolo m; zemljepisno ime; obširneje glej pri Iesolo  
  
jet set ~ -a [džêt sêt] m  
|bogat družbeni sloj|: Slovenka se je povzpela med 
svetovno elito in postala del bleščečega jet seta; v 
pridevniški rabi Pripravljamo posebno zabavo s 
pomembneži slovenske jet set scene variantno 
jetsetovske scene  
{O} EDNINA: im. jet set, rod. jet seta, daj. jet setu, tož. 
jet set, mest. pri jet setu, or. z jet setom; DVOJINA: im. 
jet seta, rod. jet setov, daj. jet setoma, tož. jet seta, 
mest. pri jet setih, or. z jet setoma; MNOŽINA: im. jet 
seti, rod. jet setov, daj. jet setom, tož. jet sete, mest. pri 
jet setih, or. z jet seti  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Jezêrska Kóčna -e -e ž; zemljepisno ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah|: greben 
Jezerske Kočne; Za sestop z Jezerske Kočne je 
izbral Kremžarjevo pot; pristop na Jezersko Kočno; 
prim. jezerski  
(< Jezersko)  
Kje? na Jezerski Kočni  
Od kod? z Jezerske Kočne  
Kam? na Jezersko Kočno  
{O} EDNINA: im. Jezêrska Kóčna, rod. Jezêrske 
Kóčne, daj. Jezêrski Kóčni, tož. Jezêrsko Kóčno, 
mest. pri Jezêrski Kóčni, or. z Jezêrsko Kóčno  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  

jezêrski -a -o prid.  
Na Jezerskem so predstavili običaje ob vrnitvi ovc z 
jezerskih planin; jezerski župan; Dolini Makekove 
in Ravenske kočne ležita na jezerski strani; prim. 
Jezerski Stog, Jezerski vrh, Jezerska Kočna  
(< Jezersko, Dolenje Jezero, Gorenje Jezero)  
{O} moški: EDNINA: im. jezêrski, rod. jezêrskega, daj. 
jezêrskemu, tož. jezêrski (živostno jezêrskega), mest. 
pri jezêrskem, or. z jezêrskim; DVOJINA: im. jezêrska, 
rod. jezêrskih, daj. jezêrskima, tož. jezêrska, mest. pri 
jezêrskih, or. z jezêrskima; MNOŽINA: im. jezêrski, 
rod. jezêrskih, daj. jezêrskim, tož. jezêrske, mest. pri 
jezêrskih, or. z jezêrskimi  
ženski: EDNINA: im. jezêrska, rod. jezêrske, daj. 
jezêrski, tož. jezêrsko, mest. pri jezêrski, or. z 
jezêrsko; DVOJINA: im. jezêrski, rod. jezêrskih, daj. 
jezêrskima, tož. jezêrski, mest. pri jezêrskih, or. z 
jezêrskima; MNOŽINA: im. jezêrske, rod. jezêrskih, 
daj. jezêrskim, tož. jezêrske, mest. pri jezêrskih, or. z 
jezêrskimi  
srednji: EDNINA: im. jezêrsko, rod. jezêrskega, daj. 
jezêrskemu, tož. jezêrsko, mest. pri jezêrskem, or. z 
jezêrskim; DVOJINA: im. jezêrski, rod. jezêrskih, daj. 
jezêrskima, tož. jezêrski, mest. pri jezêrskih, or. z 
jezêrskima; MNOŽINA: im. jezêrska, rod. jezêrskih, 
daj. jezêrskim, tož. jezêrska, mest. pri jezêrskih, or. z 
jezêrskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Jezêrski Stóg -ega -a m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: stena Jezerskega Stoga; Za 
izhodišče na Jezerski Stog smo izbrali planino 
Blato; v prenesenem pomenu |stena Jezerskega Stoga|: 
Preplezala sta novo smer v Jezerskem Stogu  
Kje? na Jezerskem Stogu  
Od kod? z Jezerskega Stoga  
Kam? na Jezerski Stog  
{O} EDNINA: im. Jezêrski Stóg, rod. Jezêrskega 
Stóga, daj. Jezêrskemu Stógu, tož. Jezêrski Stóg, 
mest. pri Jezêrskem Stógu, or. z Jezêrskim Stógom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Jezêrski vŕh -ega -a m; zemljepisno ime  
|gora na Pohorju|: Od Lovrenških jezer se lahko 
povzpnemo na Jezerski vrh; Šli smo do Ribniškega 
jezera, ki leži pod Jezerskim vrhom; |gorski prelaz 
med Slovenijo in Avstrijo|: mejni prehod na 
Jezerskem vrhu; kot prilastek, v imenovalniku Na 
prelazu Jezerski vrh je zaradi snega obvezna 
uporaba snežnih verig; ◎ nem. Seebergsattel; prim. 
jezerski  
(< Jezersko)  
Kje? na Jezerskem vrhu  
Od kod? z Jezerskega vrha  
Kam? na Jezerski vrh  
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{O} EDNINA: im. Jezêrski vŕh, rod. Jezêrskega vŕha, 
daj. Jezêrskemu vŕhu, tož. Jezêrski vŕh, mest. pri 
Jezêrskem vŕhu, or. z Jezêrskim vŕhom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij; 
nekrajevna imena; nekrajevna imena  
  
Jezêrsko -ega s; zemljepisno ime  
|kraj v Sloveniji|: alpinist z Jezerskega; Na Jezersko 
pride največ obiskovalcev sredi avgusta; Na 
Jezerskem je bila ovčereja poleg gozdarstva nekdaj 
najpomembnejša gospodarska dejavnost; prim. 
Jezerski vrh, Jezerska Kočna  
Kje? na Jezerskem  
Od kod? z Jezerskega  
Kam? na Jezersko  
{B} Jezerjan, Jezerjanka; Jezerjanov, Jezerjankin; 
jezerski  
{O} EDNINA: im. Jezêrsko, rod. Jezêrskega, daj. 
Jezêrskemu, tož. Jezêrsko, mest. pri Jezêrskem, or. z 
Jezêrskim  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
Jó1 -- ž; ime bitja, osebno ime  
|pod. iz Io|; |grška bajeslovna oseba|: ljubezen med 
Zevsom in Jo  
{B} Jojin  
{O} EDNINA: im. Jó, rod. Jó, daj. Jó, tož. Jó, mest. Jó, or. 
Jó  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: mitološka imena; grško-
rimska imena  
  
Jó2 -- ž; zemljepisno ime  
|pod. iz Io|; |Jupitrov satelit|: vulkanska aktivnost Jo; 
kot prilastek, v imenovalniku Luno Jo je odkril Galileo 
Galilei/Galilej  
Kje? na Jo  
Od kod? z Jo  
Kam? na Jo  
{O} EDNINA: im. Jó, rod. Jó, daj. Jó, tož. Jó, mest. Jó, or. 
Jó  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Johnson -a [džónson in džônson] m; ime bitja, osebno 
ime  
|priimek|; |angleški pisatelj in jezikoslovec|: slovar 
Samuela Johnsona  
{B} Johnsonov  
{O} EDNINA: im. Johnson, rod. Johnsona, daj. 
Johnsonu, tož. Johnson, mest. pri Johnsonu, or. z 
Johnsonom; DVOJINA: im. Johnsona, rod. Johnsonov, 
daj. Johnsonoma, tož. Johnsona, mest. pri Johnsonih, 

or. z Johnsonoma; MNOŽINA: im. Johnsoni, rod. 
Johnsonov, daj. Johnsonom, tož. Johnsone, mest. pri 
Johnsonih, or. z Johnsoni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki)  
  
Johnson & Johnson -a [džónson en džónson in 
džônson en džônson in džónson in džónson in 
džônson in džônson] m; stvarno ime  
|podjetje|: kozmetični izdelki Johnson & Johnsona; 
Prodaja zdravstvenih naprav je Johnson & Johnsonu 
prinesla več milijard dolarjev; kot prilastek, v 
imenovalniku cepivo podjetja Johnson & Johnson; v 
prenesenem pomenu, neformalno |cepivo podjetja 
Johnson & Johnson|: skrajšano Amerika je spomladi 
začasno ustavila cepljenje z Johnsonom  
{B} Johnson & Johnsonov  
{O} EDNINA: im. Johnson & Johnson, rod. Johnson & 
Johnsona, daj. Johnson & Johnsonu, tož. Johnson & 
Johnson, mest. pri Johnson & Johnsonu, or. z 
Johnson & Johnsonom; DVOJINA: im. Johnson & 
Johnsona, rod. Johnson & Johnsonov, daj. Johnson & 
Johnsonoma, tož. Johnson & Johnsona, mest. pri 
Johnson & Johnsonih, or. z Johnson & Johnsonoma; 
MNOŽINA: im. Johnson & Johnsoni, rod. Johnson & 
Johnsonov, daj. Johnson & Johnsonom, tož. Johnson 
& Johnsone, mest. pri Johnson & Johnsonih, or. z 
Johnson & Johnsoni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena; pravopisne 
zanimivosti  
  
Juán1 -a m; ime bitja, osebno ime  
|mongolska dinastija|: kot prilastek, v imenovalniku 
Prvega dalajlamo je v 13. stoletju iz mongolske 
dinastije Juan ustoličila kitajska vojska; ◎ po pinjinu 
Yuanchao; prim. juan  
{O} EDNINA: im. Juán, rod. Juána, daj. Juánu, tož. 
Juána, mest. pri Juánu, or. z Juánom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vladarskih, plemiških 
... rodbin; imena iz nelatiničnih pisav  
  
Juan2 -a [hán, rod. hána, or. s hánom] m; ime bitja, 
osebno ime  
|špansko moško ime|: govor Juana Antonia 
Samarancha  
{B} Juanov  
{O} EDNINA: im. Juan, rod. Juana, daj. Juanu, tož. 
Juana, mest. pri Juanu, or. z Juanom in s Juanom; 
DVOJINA: im. Juana, rod. Juanov, daj. Juanoma, tož. 
Juana, mest. pri Juanih, or. z Juanoma in s Juanoma; 
MNOŽINA: im. Juani, rod. Juanov, daj. Juanom, tož. 
Juane, mest. pri Juanih, or. z Juani in s Juani  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
moška); španščina  
  
júdovsko-krščánski -a -o prid.  
|judovski in krščanski|: judovsko-krščansko 
izročilo; judovsko-krščanske korenine; sopomenka 
krščansko-judovski; prim. judovski, krščanski  
{O} moški: EDNINA: im. júdovsko-krščánski, rod. 
júdovsko-krščánskega, daj. júdovsko-krščánskemu, 
tož. júdovsko-krščánski (živostno júdovsko-
krščánskega), mest. pri júdovsko-krščánskem, or. z 
júdovsko-krščánskim; DVOJINA: im. júdovsko-
krščánska, rod. júdovsko-krščánskih, daj. júdovsko-
krščánskima, tož. júdovsko-krščánska, mest. pri 
júdovsko-krščánskih, or. z júdovsko-krščánskima; 
MNOŽINA: im. júdovsko-krščánski, rod. júdovsko-
krščánskih, daj. júdovsko-krščánskim, tož. júdovsko-
krščánske, mest. pri júdovsko-krščánskih, or. z 
júdovsko-krščánskimi  
ženski: EDNINA: im. júdovsko-krščánska, rod. 
júdovsko-krščánske, daj. júdovsko-krščánski, tož. 
júdovsko-krščánsko, mest. pri júdovsko-krščánski, 
or. z júdovsko-krščánsko; DVOJINA: im. júdovsko-
krščánski, rod. júdovsko-krščánskih, daj. júdovsko-
krščánskima, tož. júdovsko-krščánski, mest. pri 
júdovsko-krščánskih, or. z júdovsko-krščánskima; 
MNOŽINA: im. júdovsko-krščánske, rod. júdovsko-
krščánskih, daj. júdovsko-krščánskim, tož. júdovsko-
krščánske, mest. pri júdovsko-krščánskih, or. z 
júdovsko-krščánskimi  
srednji: EDNINA: im. júdovsko-krščánsko, rod. 
júdovsko-krščánskega, daj. júdovsko-krščánskemu, 
tož. júdovsko-krščánsko, mest. pri júdovsko-
krščánskem, or. z júdovsko-krščánskim; DVOJINA: 
im. júdovsko-krščánski, rod. júdovsko-krščánskih, 
daj. júdovsko-krščánskima, tož. júdovsko-krščánski, 
mest. pri júdovsko-krščánskih, or. z júdovsko-
krščánskima; MNOŽINA: im. júdovsko-krščánska, rod. 
júdovsko-krščánskih, daj. júdovsko-krščánskim, tož. 
júdovsko-krščánska, mest. pri júdovsko-krščánskih, 
or. z júdovsko-krščánskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
jugoslovánsko-albánski -a -o prid.  
|jugoslovanski in albanski|: jugoslovansko-albanska 
meja; prim. albanski, jugoslovanski  
(< Albanija, Jugoslavija)  
{O} moški: EDNINA: im. jugoslovánsko-albánski, 
rod. jugoslovánsko-albánskega, daj. jugoslovánsko-
albánskemu, tož. jugoslovánsko-albánski (živostno 
jugoslovánsko-albánskega), mest. pri jugoslovánsko-
albánskem, or. z jugoslovánsko-albánskim; 
DVOJINA: im. jugoslovánsko-albánska, rod. 
jugoslovánsko-albánskih, daj. jugoslovánsko-
albánskima, tož. jugoslovánsko-albánska, mest. pri 
jugoslovánsko-albánskih, or. z jugoslovánsko-

albánskima; MNOŽINA: im. jugoslovánsko-albánski, 
rod. jugoslovánsko-albánskih, daj. jugoslovánsko-
albánskim, tož. jugoslovánsko-albánske, mest. pri 
jugoslovánsko-albánskih, or. z jugoslovánsko-
albánskimi  
ženski: EDNINA: im. jugoslovánsko-albánska, rod. 
jugoslovánsko-albánske, daj. jugoslovánsko-
albánski, tož. jugoslovánsko-albánsko, mest. pri 
jugoslovánsko-albánski, or. z jugoslovánsko-
albánsko; DVOJINA: im. jugoslovánsko-albánski, rod. 
jugoslovánsko-albánskih, daj. jugoslovánsko-
albánskima, tož. jugoslovánsko-albánski, mest. pri 
jugoslovánsko-albánskih, or. z jugoslovánsko-
albánskima; MNOŽINA: im. jugoslovánsko-albánske, 
rod. jugoslovánsko-albánskih, daj. jugoslovánsko-
albánskim, tož. jugoslovánsko-albánske, mest. pri 
jugoslovánsko-albánskih, or. z jugoslovánsko-
albánskimi  
srednji: EDNINA: im. jugoslovánsko-albánsko, rod. 
jugoslovánsko-albánskega, daj. jugoslovánsko-
albánskemu, tož. jugoslovánsko-albánsko, mest. pri 
jugoslovánsko-albánskem, or. z jugoslovánsko-
albánskim; DVOJINA: im. jugoslovánsko-albánski, 
rod. jugoslovánsko-albánskih, daj. jugoslovánsko-
albánskima, tož. jugoslovánsko-albánski, mest. pri 
jugoslovánsko-albánskih, or. z jugoslovánsko-
albánskima; MNOŽINA: im. jugoslovánsko-albánska, 
rod. jugoslovánsko-albánskih, daj. jugoslovánsko-
albánskim, tož. jugoslovánsko-albánska, mest. pri 
jugoslovánsko-albánskih, or. z jugoslovánsko-
albánskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Júlijci -ev m mn.; zemljepisno ime  
|skrajšano ime za Julijske Alpe|; |gorovje v 
severozahodni Sloveniji in severovzhodni Italiji|: 
pozdrav iz Julijcev; gore v Julijcih; prim. Julijske 
Alpe  
Kje? v Julijcih  
Od kod? iz Julijcev  
Kam? v Julijce  
{O} MNOŽINA: im. Júlijci, rod. Júlijcev, daj. Júlijcem, 
tož. Júlijce, mest. pri Júlijcih, or. z Júlijci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Júlijske Álpe -ih Álp ž mn.; zemljepisno ime  
|gorovje v severozahodni Sloveniji in 
severovzhodni Italiji|: Najvišji vrh Julijskih Alp je 
Triglav; Na počitnice gremo v Julijske Alpe; 
planinsko pašništvo v Julijskih Alpah; prim. 
Vzhodne Julijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe  
Kje? v Julijskih Alpah  
Od kod? iz Julijskih Alp  
Kam? v Julijske Alpe  
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{O} MNOŽINA: im. Júlijske Álpe, rod. Júlijskih Álp, 
daj. Júlijskim Álpam, tož. Júlijske Álpe, mest. pri 
Júlijskih Álpah, or. z Júlijskimi Álpami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
júlijsko-avgústovski -a -o prid.  
|julijski in avgustovski|: julijsko-avgustovska 
priloga revije; prim. avgustovski, julijski  
(< avgust, julij)  
{O} moški: EDNINA: im. júlijsko-avgústovski, rod. 
júlijsko-avgústovskega, daj. júlijsko-avgústovskemu, 
tož. júlijsko-avgústovski (živostno júlijsko-
avgústovskega), mest. pri júlijsko-avgústovskem, or. 
z júlijsko-avgústovskim; DVOJINA: im. júlijsko-
avgústovska, rod. júlijsko-avgústovskih, daj. júlijsko-
avgústovskima, tož. júlijsko-avgústovska, mest. pri 
júlijsko-avgústovskih, or. z júlijsko-avgústovskima; 
MNOŽINA: im. júlijsko-avgústovski, rod. júlijsko-
avgústovskih, daj. júlijsko-avgústovskim, tož. 
júlijsko-avgústovske, mest. pri júlijsko-
avgústovskih, or. z júlijsko-avgústovskimi  
ženski: EDNINA: im. júlijsko-avgústovska, rod. 
júlijsko-avgústovske, daj. júlijsko-avgústovski, tož. 
júlijsko-avgústovsko, mest. pri júlijsko-avgústovski, 
or. z júlijsko-avgústovsko; DVOJINA: im. júlijsko-
avgústovski, rod. júlijsko-avgústovskih, daj. júlijsko-
avgústovskima, tož. júlijsko-avgústovski, mest. pri 
júlijsko-avgústovskih, or. z júlijsko-avgústovskima; 
MNOŽINA: im. júlijsko-avgústovske, rod. júlijsko-
avgústovskih, daj. júlijsko-avgústovskim, tož. 
júlijsko-avgústovske, mest. pri júlijsko-
avgústovskih, or. z júlijsko-avgústovskimi  
srednji: EDNINA: im. júlijsko-avgústovsko, rod. 
júlijsko-avgústovskega, daj. júlijsko-avgústovskemu, 
tož. júlijsko-avgústovsko, mest. pri júlijsko-
avgústovskem, or. z júlijsko-avgústovskim; 
DVOJINA: im. júlijsko-avgústovski, rod. júlijsko-
avgústovskih, daj. júlijsko-avgústovskima, tož. 
júlijsko-avgústovski, mest. pri júlijsko-avgústovskih, 
or. z júlijsko-avgústovskima; MNOŽINA: im. júlijsko-
avgústovska, rod. júlijsko-avgústovskih, daj. júlijsko-
avgústovskim, tož. júlijsko-avgústovska, mest. pri 
júlijsko-avgústovskih, or. z júlijsko-avgústovskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Júpiter1 -tra m; ime bitja, religijsko ime  
|rimski bog svetlobe in neba|: V Celju najdeni oltar 
je posvečen Jupitru ter Celeji in Noreji  
{B} Jupitrov  
{O} EDNINA: im. Júpiter, rod. Júpitra, daj. Júpitru, tož. 
Júpitra, mest. pri Júpitru, or. z Júpitrom; DVOJINA: im. 
Júpitra, rod. Júpitrov, daj. Júpitroma, tož. Júpitra, mest. 
pri Júpitrih, or. z Júpitroma; MNOŽINA: im. Júpitri, 
rod. Júpitrov, daj. Júpitrom, tož. Júpitre, mest. pri 
Júpitrih, or. z Júpitri  

STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena; grško-
rimska imena; samostalnik moškega spola  
  
Júpiter2 -a m; zemljepisno ime  
|planet|: Kar nekaj lun Jupitra in Saturna ima debel 
ledeni oklep; rdeča pega na Jupitru  
Kje? na Jupitru  
Od kod? z Jupitra  
Kam? na Jupiter  
{B} Jupitrov  
{O} EDNINA: im. Júpiter, rod. Júpitra, daj. Júpitru, tož. 
Júpitra, mest. pri Júpitru, or. z Júpitrom; DVOJINA: im. 
Júpitra, rod. Júpitrov, daj. Júpitroma, tož. Júpitra, mest. 
pri Júpitrih, or. z Júpitroma; MNOŽINA: im. Júpitri, 
rod. Júpitrov, daj. Júpitrom, tož. Júpitre, mest. pri 
Júpitrih, or. z Júpitri  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij; samostalnik moškega 
spola  
  
Južni ocean -ega -a [júžni oceán] m; zemljepisno ime  
|ocean, ki obkroža Antarktiko|: vpliv Južnega 
oceana na svetovno podnebje; razrast fitoplanktona 
v Južnem oceanu  
Kje? na Južnem oceanu in v Južnem oceanu  
Od kod? z Južnega oceana in iz Južnega oceana  
Kam? na Južni ocean in v Južni ocean  
{O} EDNINA: im. Južni ocean, rod. Južnega oceana, 
daj. Južnemu oceanu, tož. Južni ocean, mest. pri 
Južnem oceanu, or. z Južnim oceanom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Južnoekvatorialni tok -ega -a [júžnoekvatorijálni 
tók] m; zemljepisno ime  
|morski tok v Atlantskem oceanu|: 
Južnoekvatorialni tok teče od vzhoda proti zahodu; 
hitrost vode v Južnoekvatorialnem toku  
Kje? v Južnoekvatorialnem toku  
Od kod? iz Južnoekvatorialnega toka  
Kam? v Južnoekvatorialni tok  
{O} EDNINA: im. Južnoekvatorialni tok, rod. 
Južnoekvatorialnega toka, daj. Južnoekvatorialnemu 
toku, tož. Južnoekvatorialni tok, mest. pri 
Južnoekvatorialnem toku, or. z Južnoekvatorialnim 
tokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
K21 -ja in K2 -- [ká dvá] m; zemljepisno ime  
|gora v Himalaji|: K2 je visok 8611 m; smučanje z 
vrha K2-ja/K2; Prvi zimski vzpon na K2 uspel ekipi 
nepalskih šerp; kot prilastek, v imenovalniku bazni tabor 
gore K2  
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Kje? na K2-ju in na K2  
Od kod? s K2-ja in s K2  
Kam? na K2  
{O} EDNINA: im. K2, rod. K2-ja in K2, daj. K2-ju in 
K2, tož. K2, mest. pri K2-ju in pri K2, or. s K2-jem in 
s K2  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
K22 -- [ká dvá] ž; zemljepisno ime  
|gora v Himalaji|: K2 je znana po izjemni 
zahtevnosti vzpona  
Kje? na K2  
Od kod? s K2  
Kam? na K2  
{O} EDNINA: im. K2, rod. K2, daj. K2, tož. K2, mest. 
pri K2, or. s K2  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
káča -e ž  
|žival|: kača klopotača; ugriz strupene kače; 
|kitajsko horoskopsko znamenje|: rojstvo v letu 
kače; Novo leto bo v znamenju kače; |oseba, rojena 
v horoskopskem znamenju kače|: Kača zna biti 
odličen učitelj ali profesor  
{B} kačin  
{O} EDNINA: im. káča, rod. káče, daj. káči, tož. káčo, 
mest. pri káči, or. s káčo; DVOJINA: im. káči, rod. káč, 
daj. káčama, tož. káči, mest. pri káčah, or. s káčama; 
MNOŽINA: im. káče, rod. káča, daj. káč, tož. káče, mest. 
pri káčah, or. s káčami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
kačenósec -sca m  
|horoskopsko znamenje|: Trinajsto astrološko 
znamenje se imenuje kačenosec; |osebe, rojene v 
horoskopskem znamenju kačenosca|: Lastnost 
kačenosca naj bi bila iskrenost  
{B} kačenoščev  
{O} EDNINA: im. kačenósec, rod. kačenósca, daj. 
kačenóscu, tož. kačenósca, mest. pri kačenóscu, or. s 
kačenóscem; DVOJINA: im. kačenósca, rod. 
kačenóscev, daj. kačenóscema, tož. kačenósca, mest. 
pri kačenóscih, or. s kačenóscema; MNOŽINA: im. 
kačenósci, rod. kačenóscev, daj. kačenóscem, tož. 
kačenósce, mest. pri kačenóscih, or. s kačenósci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Kačenósec1 -sca m; ime bitja, osebno ime  
|grška bajeslovna oseba|: Na slikah je Kačenosec 
upodobljen kot orjak, ki z rokama nosi velikansko 
kačo; glava Kačenosca  
{B} Kačenoščev  

{O} EDNINA: im. Kačenósec, rod. Kačenósca, daj. 
Kačenóscu, tož. Kačenósca, mest. pri Kačenóscu, or. s 
Kačenóscem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: mitološka imena  
  
Kačenósec2 -sca m; zemljepisno ime  
|ozvezdje|: V Kačenoscu leži Barnardova zvezda, ki 
je ena od nam najbližjih zvezd; Sonce je v 
Kačenoscu okoli 18 dni  
Kje? v Kačenoscu  
Od kod? iz Kačenosca  
Kam? v Kačenosca  
{O} EDNINA: im. Kačenósec, rod. Kačenósca, daj. 
Kačenóscu, tož. Kačenósca, mest. pri Kačenóscu, or. s 
Kačenóscem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
kačják -a m  
|kitajsko horoskopsko znamenje|: Med kačjaki 
najdemo dosti pisateljev; |moški, rojen v kitajskem 
horoskopskem znamenju kače|: Med kačjaki 
najdemo dosti pisateljev  
{B} kačjakov  
{O} EDNINA: im. kačják, rod. kačjáka, daj. kačjáku, 
tož. kačjáka, mest. pri kačjáku, or. s kačjákom; 
DVOJINA: im. kačjáka, rod. kačjákov, daj. kačjákoma, 
tož. kačjáka, mest. pri kačjákih, or. s kačjákoma; 
MNOŽINA: im. kačjáki, rod. kačjákov, daj. kačjákom, 
tož. kačjáke, mest. pri kačjákih, or. s kačjáki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
kádija -e tudi kádija -a m  
nekdaj |muslimanski sodnik|: V tej stavbi je bila 
nekoč šola za kadije, sodnike, ki sodijo po 
islamskih verskih zakonih  
{B} kadijev  
{O} EDNINA: im. kádija, rod. kádije tudi kádija, daj. 
kádiji tudi kádiju, tož. kádijo tudi kádija, mest. pri 
kádiji tudi pri kádiju, or. s kádijo tudi s kádijem; 
DVOJINA: im. kádiji tudi kádija, rod. kádij tudi kádijev, 
daj. kádijama tudi kádijema, tož. kádiji tudi kádija, 
mest. pri kádijah tudi pri kádijih, or. s kádijama tudi s 
kádijema; MNOŽINA: im. kádije tudi kádiji, rod. kádij 
tudi kádijev, daj. kádijam tudi kádijem, tož. kádije tudi 
kádije, mest. pri kádijah tudi pri kádijih, or. s kádijami 
tudi s kádiji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
kádijev -a -o prid.  
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Kadijeva pooblastila so zajemala tako civilno kot 
kazensko pravo  
(< kadija)  
{O} moški: EDNINA: im. kádijev, rod. kádijevega, daj. 
kádijevemu, tož. kádijev (živostno kádijevega), mest. 
pri kádijevem, or. s kádijevim; DVOJINA: im. 
kádijeva, rod. kádijevih, daj. kádijevima, tož. 
kádijeva, mest. pri kádijevih, or. s kádijevima; 
MNOŽINA: im. kádijevi, rod. kádijevih, daj. kádijevim, 
tož. kádijeve, mest. pri kádijevih, or. s kádijevimi  
ženski: EDNINA: im. kádijeva, rod. kádijeve, daj. 
kádijevi, tož. kádijevo, mest. pri kádijevi, or. s 
kádijevo; DVOJINA: im. kádijevi, rod. kádijevih, daj. 
kádijevima, tož. kádijevi, mest. pri kádijevih, or. s 
kádijevima; MNOŽINA: im. kádijeve, rod. kádijevih, 
daj. kádijevim, tož. kádijeve, mest. pri kádijevih, or. s 
kádijevimi  
srednji: EDNINA: im. kádijevo, rod. kádijevega, daj. 
kádijevemu, tož. kádijevo, mest. pri kádijevem, or. s 
kádijevim; DVOJINA: im. kádijevi, rod. kádijevih, daj. 
kádijevima, tož. kádijevi, mest. pri kádijevih, or. s 
kádijevima; MNOŽINA: im. kádijeva, rod. kádijevih, 
daj. kádijevim, tož. kádijeva, mest. pri kádijevih, or. s 
kádijevimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
kádrovsko-akreditácijski -a -o prid.  
|kadrovski in akreditacijski|: kadrovsko-
akreditacijska komisija  
{O} moški: EDNINA: im. kádrovsko-akreditácijski, 
rod. kádrovsko-akreditácijskega, daj. kádrovsko-
akreditácijskemu, tož. kádrovsko-akreditácijski 
(živostno kádrovsko-akreditácijskega), mest. pri 
kádrovsko-akreditácijskem, or. s kádrovsko-
akreditácijskim; DVOJINA: im. kádrovsko-
akreditácijska, rod. kádrovsko-akreditácijskih, daj. 
kádrovsko-akreditácijskima, tož. kádrovsko-
akreditácijska, mest. pri kádrovsko-akreditácijskih, 
or. s kádrovsko-akreditácijskima; MNOŽINA: im. 
kádrovsko-akreditácijski, rod. kádrovsko-
akreditácijskih, daj. kádrovsko-akreditácijskim, tož. 
kádrovsko-akreditácijske, mest. pri kádrovsko-
akreditácijskih, or. s kádrovsko-akreditácijskimi  
ženski: EDNINA: im. kádrovsko-akreditácijska, rod. 
kádrovsko-akreditácijske, daj. kádrovsko-
akreditácijski, tož. kádrovsko-akreditácijsko, mest. 
pri kádrovsko-akreditácijski, or. s kádrovsko-
akreditácijsko; DVOJINA: im. kádrovsko-
akreditácijski, rod. kádrovsko-akreditácijskih, daj. 
kádrovsko-akreditácijskima, tož. kádrovsko-
akreditácijski, mest. pri kádrovsko-akreditácijskih, 
or. s kádrovsko-akreditácijskima; MNOŽINA: im. 
kádrovsko-akreditácijske, rod. kádrovsko-
akreditácijskih, daj. kádrovsko-akreditácijskim, tož. 
kádrovsko-akreditácijske, mest. pri kádrovsko-
akreditácijskih, or. s kádrovsko-akreditácijskimi  

srednji: EDNINA: im. kádrovsko-akreditácijsko, rod. 
kádrovsko-akreditácijskega, daj. kádrovsko-
akreditácijskemu, tož. kádrovsko-akreditácijsko, 
mest. pri kádrovsko-akreditácijskem, or. s kádrovsko-
akreditácijskim; DVOJINA: im. kádrovsko-
akreditácijski, rod. kádrovsko-akreditácijskih, daj. 
kádrovsko-akreditácijskima, tož. kádrovsko-
akreditácijski, mest. pri kádrovsko-akreditácijskih, 
or. s kádrovsko-akreditácijskima; MNOŽINA: im. 
kádrovsko-akreditácijska, rod. kádrovsko-
akreditácijskih, daj. kádrovsko-akreditácijskim, tož. 
kádrovsko-akreditácijska, mest. pri kádrovsko-
akreditácijskih, or. s kádrovsko-akreditácijskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Kalifórnija -e ž; zemljepisno ime  
|zvezna država v Združenih državah Amerike|: 
kongresnica iz Kalifornije; Dan je namenil obisku 
parka Yosemite v Kaliforniji; ◎ angl. California  
Kje? v Kaliforniji  
Od kod? iz Kalifornije  
Kam? v Kalifornijo  
{B} Kalifornijec, Kalifornijka; Kalifornijčev, 
Kalifornijkin; kalifornijski  
{O} EDNINA: im. Kalifórnija, rod. Kalifórnije, daj. 
Kalifórniji, tož. Kalifórnijo, mest. pri Kalifórniji, or. s 
Kalifórnijo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena držav  
  
kalifórnijski -a -o prid.  
kalifornijski guverner; kalifornijska puščava 
Mojave; prim. Kalifornijski tok  
(< Kalifornija)  
{O} moški: EDNINA: im. kalifórnijski, rod. 
kalifórnijskega, daj. kalifórnijskemu, tož. 
kalifórnijski (živostno kalifórnijskega), mest. pri 
kalifórnijskem, or. s kalifórnijskim; DVOJINA: im. 
kalifórnijska, rod. kalifórnijskih, daj. kalifórnijskima, 
tož. kalifórnijska, mest. pri kalifórnijskih, or. s 
kalifórnijskima; MNOŽINA: im. kalifórnijski, rod. 
kalifórnijskih, daj. kalifórnijskim, tož. kalifórnijske, 
mest. pri kalifórnijskih, or. s kalifórnijskimi  
ženski: EDNINA: im. kalifórnijska, rod. kalifórnijske, 
daj. kalifórnijski, tož. kalifórnijsko, mest. pri 
kalifórnijski, or. s kalifórnijsko; DVOJINA: im. 
kalifórnijski, rod. kalifórnijskih, daj. kalifórnijskima, 
tož. kalifórnijski, mest. pri kalifórnijskih, or. s 
kalifórnijskima; MNOŽINA: im. kalifórnijske, rod. 
kalifórnijskih, daj. kalifórnijskim, tož. kalifórnijske, 
mest. pri kalifórnijskih, or. s kalifórnijskimi  
srednji: EDNINA: im. kalifórnijsko, rod. 
kalifórnijskega, daj. kalifórnijskemu, tož. 
kalifórnijsko, mest. pri kalifórnijskem, or. s 
kalifórnijskim; DVOJINA: im. kalifórnijski, rod. 
kalifórnijskih, daj. kalifórnijskima, tož. kalifórnijski, 
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mest. pri kalifórnijskih, or. s kalifórnijskima; 
MNOŽINA: im. kalifórnijska, rod. kalifórnijskih, daj. 
kalifórnijskim, tož. kalifórnijska, mest. pri 
kalifórnijskih, or. s kalifórnijskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Kalifórnijski tók -ega -a m; zemljepisno ime  
|morski tok v Tihem oceanu|: meritve 
Kalifornijskega toka; prim. kalifornijski  
(< Kalifornija)  
Kje? v Kalifornijskem toku  
Od kod? iz Kalifornijskega toka  
Kam? v Kalifornijski tok  
{O} EDNINA: im. Kalifórnijski tók, rod. 
Kalifórnijskega tóka, daj. Kalifórnijskemu tóku, tož. 
Kalifórnijski tók, mest. pri Kalifórnijskem tóku, or. s 
Kalifórnijskim tókom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Kalípso1 -- ž; ime bitja, osebno ime  
|grško bajeslovno bitje, nimfa|: V grški mitologiji je 
bila Kalipso morska nimfa; Odisej naj bi celih osem 
let preživel pri nimfi Kalipso  
{B} Kalipsin  
{O} EDNINA: im. Kalípso, rod. Kalípso, daj. Kalípso, 
tož. Kalípso, mest. pri Kalípso, or. s Kalípso  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: mitološka imena; grško-
rimska imena  
  
Kalípso2 -e ž; zemljepisno ime  
|Saturnov satelit|: Kalipso je Saturnov notranji 
pravilni naravni satelit; Luna Telesta si deli tirnico s 
Kalipso  
Kje? na Kalipso  
Od kod? s Kalipso  
Kam? na Kalipso  
{O} EDNINA: im. Kalípso, rod. Kalípso, daj. Kalípso, 
tož. Kalípso, mest. pri Kalípso, or. s Kalípso  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Kalísto1 ~ ž; ime bitja, osebno ime  
|grška bajeslovna oseba|: Artemida je nimfo Kalisto 
spremenila v medveda  
{B} Kalistin  
{O} EDNINA: im. Kalísto, rod. Kalísto, daj. Kalísto, 
tož. Kalísto, mest. pri Kalísto, or. s Kalísto; DVOJINA: 
im. Kalísto, rod. Kalísto, daj. Kalísto, tož. Kalísto, 
mest. pri Kalísto, or. s Kalísto; MNOŽINA: im. Kalísto, 
rod. Kalísto, daj. Kalíso, tož. Kalísto, mest. pri Kalísto, 
or. s Kalísto  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: mitološka imena; grško-
rimska imena  
  
Kalísto2 ~ ž; zemljepisno ime  
|Jupitrov satelit|: luna Kalisto ima največ kraterjev v 
našem osončju; Sonda bo potovala mimo Kalisto  
Kje? na Kalisto  
Od kod? s Kalisto  
Kam? na Kalisto  
{O} EDNINA: im. Kalísto, rod. Kalísto, daj. Kalísto, 
tož. Kalísto, mest. pri Kalísto, or. s Kalísto; DVOJINA: 
im. Kalísto, rod. Kalísto, daj. Kalísto, tož. Kalísto, 
mest. pri Kalísto, or. s Kalísto; MNOŽINA: im. Kalísto, 
rod. Kalísto, daj. Kalíso, tož. Kalísto, mest. pri Kalísto, 
or. s Kalísto  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Kálški grebén -ega -a m; zemljepisno ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah|: vzhodna stena 
Kalškega grebena; Na Kalški greben (2224 m) vodi 
razgibana grebenska pot; |greben v Kamniško-
Savinjskih Alpah|: Najvišji vrh Kalškega grebena se 
imenuje Kalški greben; Pot po dolgem Kalškem 
grebenu ni zelo zahtevna  
Kje? na Kalškem grebenu  
Od kod? s Kalškega grebena  
Kam? na Kalški greben  
{O} EDNINA: im. Kálški grebén, rod. Kálškega 
grebéna, daj. Kálškemu grebénu, tož. Kálški grebén, 
mest. pri Kálškem grebénu, or. s Kálškim grebénom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
kamikáza1 -e in kamikáza -a m  
|japonski samomorilski pilot med drugo svetovno 
vojno|: neustrašni kamikaza; |neustrašen, drzen 
človek|: cestni kamikaza  
{B} kamikazov  
{O} EDNINA: im. kamikáza, rod. kamikáze in 
kamikáza, daj. kamikázi in kamikázu, tož. kamikázo 
in kamikáza, mest. pri kamikázi in pri kamikázu, or. s 
kamikázo in s kamikázom; DVOJINA: im. kamikázi in 
kamikáza, rod. kamikáz in kamikázov, daj. 
kamikázama in kamikázoma, tož. kamikázi in 
kamikáza, mest. pri kamikázah in pri kamikázih, or. s 
kamikázama in s kamikázoma; MNOŽINA: im. 
kamikáze in kamikázi, rod. kamikáz in kamikázov, 
daj. kamikázam in kamikázom, tož. kamikáze in 
kamikáze, mest. pri kamikázah in pri kamikázih, or. s 
kamikázami in s kamikázi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
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kamikáza2 -e ž  
|japonski samomorilski pilot med drugo svetovno 
vojno|: Kamikaze so z letali napadle ladjo  
{B} kamikazin  
{O} EDNINA: im. kamikáza, rod. kamikáze, daj. 
kamikázi, tož. kamikázo, mest. pri kamikázi, or. s 
kamikázo; DVOJINA: im. kamikázi, rod. kamikáz, daj. 
kamikázama, tož. kamikázi, mest. pri kamikázah, or. s 
kamikázama; MNOŽINA: im. kamikáze, rod. kamikáz, 
daj. kamikázam, tož. kamikáze, mest. pri kamikázah, 
or. s kamikázami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik ženskega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
kamikáze -e in kamikáze -a m  
|japonski samomorilski pilot med drugo svetovno 
vojno|: Pravi japonski kamikaze/kamikazi med 
bitko niso imeli padal; Smučarski skakalec je že v 
prvi seriji poletel pogumno kot kamikaze; 
|neustrašen, drzen človek|: kamikaze na smučkah  
{B} kamikazov  
{O} EDNINA: im. kamikáze, rod. kamikáze in 
kamikáza, daj. kamikázi in kamikázu, tož. kamikázo 
in kamikáze, mest. pri kamikázi in pri kamikázu, or. s 
kamikázo in s kamikázom; DVOJINA: im. kamikázi in 
kamikáza, rod. kamikáz in kamikázov, daj. 
kamikázama in kamikázoma, tož. kamikázi in 
kamikáza, mest. pri kamikázah in pri kamikázih, or. s 
kamikázama in s kamikázoma; MNOŽINA: im. 
kamikáze in kamikázi, rod. kamikáz in kamikázov, 
daj. kamikázam in kamikázom, tož. kamikáze in 
kamikáze, mest. pri kamikázah in pri kamikázih, or. s 
kamikázami in s kamikázi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
kamikázov -a -o prid.  
kamikazovo letalo  
(< kamikaze)  
{O} moški: EDNINA: im. kamikázov, rod. 
kamikázovega, daj. kamikázovemu, tož. kamikázov 
(živostno kamikázovega), mest. pri kamikázovem, or. 
s kamikázovim; DVOJINA: im. kamikázova, rod. 
kamikázovih, daj. kamikázovima, tož. kamikázova, 
mest. pri kamikázovih, or. s kamikázovima; 
MNOŽINA: im. kamikázovi, rod. kamikázovih, daj. 
kamikázovim, tož. kamikázove, mest. pri 
kamikázovih, or. s kamikázovimi  
ženski: EDNINA: im. kamikázova, rod. kamikázove, 
daj. kamikázovi, tož. kamikázovo, mest. pri 
kamikázovi, or. s kamikázovo; DVOJINA: im. 
kamikázovi, rod. kamikázovih, daj. kamikázovima, 
tož. kamikázovi, mest. pri kamikázovih, or. s 
kamikázovima; MNOŽINA: im. kamikázove, rod. 

kamikázovih, daj. kamikázovim, tož. kamikázove, 
mest. pri kamikázovih, or. s kamikázovimi  
srednji: EDNINA: im. kamikázovo, rod. 
kamikázovega, daj. kamikázovemu, tož. kamikázovo, 
mest. pri kamikázovem, or. s kamikázovim; DVOJINA: 
im. kamikázovi, rod. kamikázovih, daj. 
kamikázovima, tož. kamikázovi, mest. pri 
kamikázovih, or. s kamikázovima; MNOŽINA: im. 
kamikázova, rod. kamikázovih, daj. kamikázovim, 
tož. kamikázova, mest. pri kamikázovih, or. s 
kamikázovimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
Kamniški Dedec -ega -dca [kámniški dédəc, rod. 
kámniškega détca, or. s kámniškim détcem] m; 
zemljepisno ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah|: ostenje 
Kamniškega Dedca; Spust s Kamniškega Dedca je 
po poti vzpona; pot na Kamniški Dedec; živostno 
Alpinisti so opravili turo na Kamniškega Dedca; 
prim. kamniški  
(< Kamnik)  
Kje? na Kamniškem Dedcu  
Od kod? s Kamniškega Dedca  
Kam? na Kamniški Dedec in na Kamniškega Dedca  
{O} EDNINA: im. Kamniški Dedec, rod. Kamniškega 
Dedca, daj. Kamniškemu Dedcu, tož. Kamniški 
Dedec in Kamniškega Dedca, mest. pri Kamniškem 
Dedcu, or. s Kamniškim Dedcem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
kámniško-savínjski -a -o prid.  
|kamniški in savinjski|: Ime kamniško-savinjskega 
regijskega parka se bo glasilo Regijski park 
Kamniško-Savinjske Alpe; sopomenka savinjsko-
kamniški; prim. kamniški, Kamniško-Savinjske 
Alpe, savinjski  
(< Kamnik, Savinjska dolina)  
{O} moški: EDNINA: im. kámniško-savínjski, rod. 
kámniško-savínjskega, daj. kámniško-savínjskemu, 
tož. kámniško-savínjski (živostno kámniško-
savínjskega), mest. pri kámniško-savínjskem, or. s 
kámniško-savínjskim; DVOJINA: im. kámniško-
savínjska, rod. kámniško-savínjskih, daj. kámniško-
savínjskima, tož. kámniško-savínjska, mest. pri 
kámniško-savínjskih, or. s kámniško-savínjskima; 
MNOŽINA: im. kámniško-savínjski, rod. kámniško-
savínjskih, daj. kámniško-savínjskim, tož. kámniško-
savínjske, mest. pri kámniško-savínjskih, or. s 
kámniško-savínjskimi  
ženski: EDNINA: im. kámniško-savínjska, rod. 
kámniško-savínjske, daj. kámniško-savínjski, tož. 
kámniško-savínjsko, mest. pri kámniško-savínjski, 
or. s kámniško-savínjsko; DVOJINA: im. kámniško-
savínjski, rod. kámniško-savínjskih, daj. kámniško-
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savínjskima, tož. kámniško-savínjski, mest. pri 
kámniško-savínjskih, or. s kámniško-savínjskima; 
MNOŽINA: im. kámniško-savínjske, rod. kámniško-
savínjskih, daj. kámniško-savínjskim, tož. kámniško-
savínjske, mest. pri kámniško-savínjskih, or. s 
kámniško-savínjskimi  
srednji: EDNINA: im. kámniško-savínjsko, rod. 
kámniško-savínjskega, daj. kámniško-savínjskemu, 
tož. kámniško-savínjsko, mest. pri kámniško-
savínjskem, or. s kámniško-savínjskim; DVOJINA: im. 
kámniško-savínjski, rod. kámniško-savínjskih, daj. 
kámniško-savínjskima, tož. kámniško-savínjski, 
mest. pri kámniško-savínjskih, or. s kámniško-
savínjskima; MNOŽINA: im. kámniško-savínjska, rod. 
kámniško-savínjskih, daj. kámniško-savínjskim, tož. 
kámniško-savínjska, mest. pri kámniško-savínjskih, 
or. s kámniško-savínjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Kámniško sêdlo -ega -a s; zemljepisno ime  
|sedlo v Kamniško-Savinjskih Alpah|: greben 
Kamniškega sedla; Za Kamniško sedlo nekateri 
uporabljajo staro ime Jermanova vrata; koča na 
Kamniškem sedlu; prim. kamniški  
(< Kamnik)  
Kje? na Kamniškem sedlu  
Od kod? s Kamniškega sedla  
Kam? na Kamniško sedlo  
{O} EDNINA: im. Kámniško sêdlo, rod. Kámniškega 
sêdla, daj. Kámniškemu sêdlu, tož. Kámniško sêdlo, 
mest. pri Kámniškem sêdlu, or. s Kámniškim sêdlom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Kampanija -e [kampánija] ž; zemljepisno ime  
|pokrajina v Italiji|: dopust v Kampaniji, deželi na 
jugu italijanskega škornja; ◎ it. Campania  
Kje? v Kampaniji  
Od kod? iz Kampanije  
Kam? v Kampanijo  
{B} Kampanijec, Kampanijka; Kampanijčev, 
Kampanijkin; kampanijski  
{O} EDNINA: im. Kampanija, rod. Kampanije, daj. 
Kampaniji, tož. Kampanijo, mest. pri Kampaniji, or. s 
Kampanijo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin; italijanščina  
  
kánadsko-amêriški -a -o prid.  
|kanadski in ameriški|: kanadsko-ameriški film; 
Ansambel je na kanadsko-ameriški turneji; 
sopomenka ameriško-kanadski; prim. ameriški, 
kanadski  
(< Amerika2, Kanada)  

{O} moški: EDNINA: im. kánadsko-amêriški, rod. 
kánadsko-amêriškega, daj. kánadsko-amêriškemu, 
tož. kánadsko-amêriški (živostno kánadsko-
amêriškega), mest. pri kánadsko-amêriškem, or. s 
kánadsko-amêriškim; DVOJINA: im. kánadsko-
amêriška, rod. kánadsko-amêriških, daj. kánadsko-
amêriškima, tož. kánadsko-amêriška, mest. pri 
kánadsko-amêriških, or. s kánadsko-amêriškima; 
MNOŽINA: im. kánadsko-amêriški, rod. kánadsko-
amêriških, daj. kánadsko-amêriškim, tož. kánadsko-
amêriške, mest. pri kánadsko-amêriških, or. s 
kánadsko-amêriškimi  
ženski: EDNINA: im. kánadsko-amêriška, rod. 
kánadsko-amêriške, daj. kánadsko-amêriški, tož. 
kánadsko-amêriško, mest. pri kánadsko-amêriški, or. 
s kánadsko-amêriško; DVOJINA: im. kánadsko-
amêriški, rod. kánadsko-amêriških, daj. kánadsko-
amêriškima, tož. kánadsko-amêriški, mest. pri 
kánadsko-amêriških, or. s kánadsko-amêriškima; 
MNOŽINA: im. kánadsko-amêriške, rod. kánadsko-
amêriških, daj. kánadsko-amêriškim, tož. kánadsko-
amêriške, mest. pri kánadsko-amêriških, or. s 
kánadsko-amêriškimi  
srednji: EDNINA: im. kánadsko-amêriško, rod. 
kánadsko-amêriškega, daj. kánadsko-amêriškemu, 
tož. kánadsko-amêriško, mest. pri kánadsko-
amêriškem, or. s kánadsko-amêriškim; DVOJINA: im. 
kánadsko-amêriški, rod. kánadsko-amêriških, daj. 
kánadsko-amêriškima, tož. kánadsko-amêriški, mest. 
pri kánadsko-amêriških, or. s kánadsko-amêriškima; 
MNOŽINA: im. kánadsko-amêriška, rod. kánadsko-
amêriških, daj. kánadsko-amêriškim, tož. kánadsko-
amêriška, mest. pri kánadsko-amêriških, or. s 
kánadsko-amêriškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
kanárski -a -o prid.  
Med sedmimi otoki kanarskega arhipelaga je 
največji Tenerife  
kanarska doga |pes|: Prodam dva mladiča samčka 
kanarske doge; prim. Kanarski otoki, Kanarski 
tok  
{O} moški: EDNINA: im. kanárski, rod. kanárskega, 
daj. kanárskemu, tož. kanárski (živostno kanárskega), 
mest. pri kanárskem, or. s kanárskim; DVOJINA: im. 
kanárska, rod. kanárskih, daj. kanárskima, tož. 
kanárska, mest. pri kanárskih, or. s kanárskima; 
MNOŽINA: im. kanárski, rod. kanárskih, daj. 
kanárskim, tož. kanárske, mest. pri kanárskih, or. s 
kanárskimi  
ženski: EDNINA: im. kanárska, rod. kanárske, daj. 
kanárski, tož. kanársko, mest. pri kanárski, or. s 
kanársko; DVOJINA: im. kanárski, rod. kanárskih, daj. 
kanárskima, tož. kanárski, mest. pri kanárskih, or. s 
kanárskima; MNOŽINA: im. kanárske, rod. kanárskih, 
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daj. kanárskim, tož. kanárske, mest. pri kanárskih, or. s 
kanárskimi  
srednji: EDNINA: im. kanársko, rod. kanárskega, daj. 
kanárskemu, tož. kanársko, mest. pri kanárskem, or. s 
kanárskim; DVOJINA: im. kanárski, rod. kanárskih, daj. 
kanárskima, tož. kanárski, mest. pri kanárskih, or. s 
kanárskima; MNOŽINA: im. kanárska, rod. kanárskih, 
daj. kanárskim, tož. kanárska, mest. pri kanárskih, or. s 
kanárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Kanárski otóki -ih -ov m mn.; zemljepisno ime  
|špansko otočje v Atlantskem oceanu|: Lanzarote je 
najvzhodnejši od sedmih Kanarskih otokov; vulkan 
na Kanarskih otokih; ◎ šp. Islas Canarias; prim. 
kanarski  
Kje? na Kanarskih otokih  
Od kod? s Kanarskih otokov  
Kam? na Kanarske otoke  
{B} kanarski tudi kanarskootoški  
{O} EDNINA: im. Kanárski otóki, rod. Kanárskih 
otókov, daj. Kanárskim otókom, tož. Kanárske otóke, 
mest. pri Kanárskih otókih, or. s Kanárskimi otóki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena otokov in polotokov  
  
Kanarski tok -ega -a [kanárski tók] m; zemljepisno 
ime  
|morski tok v Atlantskem oceanu|: pot Kanarskega 
toka k ekvatorju; prim. kanarski  
Kje? v Kanarskem toku  
Od kod? iz Kanarskega toka  
Kam? v Kanarski tok  
{O} EDNINA: im. Kanarski tok, rod. Kanarskega toka, 
daj. Kanarskemu toku, tož. Kanarski tok, mest. pri 
Kanarskem toku, or. s Kanarskim tokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Kangčendzénga -e ž; zemljepisno ime  
|gora v Himalaji|: Za prvenstveni vzpon po južnem 
stebru osemtisočaka Kangčendzenga sta slovenska 
alpinista prejela zlati cepin; Pot v pogorje 
Kangčendzenge je odprta tudi za trekinge; odprava 
na Kangčendzengo; v prenesenem pomenu |stena 
Kangčendzenge|: vzpon v Kangčendzengi; ◎ nepal. 
Kangchenjunga  
Kje? na Kangčendzengi  
Od kod? s Kangčendzenge  
Kam? na Kangčendzengo  
{B} kangčendzenški  
{O} EDNINA: im. Kangčendzénga, rod. 
Kangčendzénge, daj. Kangčendzéngi, tož. 
Kangčendzéngo, mest. pri Kangčendzéngi, or. s 
Kangčendzéngo  

STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Kanínski pôdi -ih -ov m mn.; zemljepisno ime  
|planota v Julijskih Alpah|: Vode s Kaninskih podov 
se večinoma stekajo proti izviru Boka; podzemne 
jame v Kaninskih podih; Na Kaninskih podih je 911 
metrov globoko Skalarjevo brezno; prim. kaninski  
(< Kanin)  
Kje? na Kaninskih podih  
Od kod? s Kaninskih podov  
Kam? na Kaninske pode  
{O} MNOŽINA: im. Kanínski pôdi, rod. Kanínskih 
pôdov, daj. Kanínskim pôdom, tož. Kanínske pôde, 
mest. pri Kanínskih pôdih, or. s Kanínskimi pôdi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Karakórum -a m; zemljepisno ime  
|gorovje v Aziji|: pakistanski Karakorum; odprava v 
Karakorum; kot prilastek, v imenovalniku avtocesta prek 
gorovja Karakorum  
Kje? na Karakorumu  
Od kod? s Karakoruma  
Kam? na Karakorum  
{B} karakorumski  
{O} EDNINA: im. Karakórum, rod. Karakóruma, daj. 
Karakórumu, tož. Karakórum, mest. pri Karakórumu, 
or. s Karakórumom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
karakórumski -a -o prid.  
karakorumski osemtisočak; prim. Karakorumska 
avtocesta  
(< Karakorum)  
{O} moški: EDNINA: im. karakórumski, rod. 
karakórumskega, daj. karakórumskemu, tož. 
karakórumski (živostno karakórumskega), mest. pri 
karakórumskem, or. s karakórumskim; DVOJINA: im. 
karakórumska, rod. karakórumskih, daj. 
karakórumskima, tož. karakórumska, mest. pri 
karakórumskih, or. s karakórumskima; MNOŽINA: im. 
karakórumski, rod. karakórumskih, daj. 
karakórumskim, tož. karakórumske, mest. pri 
karakórumskih, or. s karakórumskimi  
ženski: EDNINA: im. karakórumska, rod. 
karakórumske, daj. karakórumski, tož. 
karakórumsko, mest. pri karakórumski, or. s 
karakórumsko; DVOJINA: im. karakórumski, rod. 
karakórumskih, daj. karakórumskima, tož. 
karakórumski, mest. pri karakórumskih, or. s 
karakórumskima; MNOŽINA: im. karakórumske, rod. 
karakórumskih, daj. karakórumskim, tož. 
karakórumske, mest. pri karakórumskih, or. s 
karakórumskimi  
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srednji: EDNINA: im. karakórumsko, rod. 
karakórumskega, daj. karakórumskemu, tož. 
karakórumsko, mest. pri karakórumskem, or. s 
karakórumskim; DVOJINA: im. karakórumski, rod. 
karakórumskih, daj. karakórumskima, tož. 
karakórumski, mest. pri karakórumskih, or. s 
karakórumskima; MNOŽINA: im. karakórumska, rod. 
karakórumskih, daj. karakórumskim, tož. 
karakórumska, mest. pri karakórumskih, or. s 
karakórumskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
karibú -ja m  
|severni jelen|: V času selitve se začnejo majhne 
skupine karibujev združevati v ogromne črede  
{O} EDNINA: im. karibú, rod. karibúja, daj. karibúju, 
tož. karibúja, mest. pri karibúju, or. s karibújem; 
DVOJINA: im. karibúja, rod. karibújev, daj. karibújema, 
tož. karibúja, mest. pri karibújih, or. s karibújema; 
MNOŽINA: im. karibúji, rod. karibújev, daj. karibújem, 
tož. karibúje, mest. pri karibújih, or. s karibúji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
Karpati -ov [karpáti, rod. karpáto] m mn.; 
zemljepisno ime  
|gorovje v Evropi|: romunski Karpati; V obdobju 
gubanja Alp in Karpatov je površje zaradi velikih 
zemeljskih pritiskov razpokalo; izlet v Karpate; ◎ 
pol. Karpaty  
Kje? v Karpatih  
Od kod? iz Karpatov  
Kam? v Karpate  
{B} karpatski  
{O} EDNINA: im. Karpati, rod. Karpatov, daj. 
Karpatom, tož. Karpate, mest. pri Karpatih, or. s 
Karpati  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij; 
poljščina  
  
karpátski -a -o prid.  
karpatska orogeneza; Leta 1973 so v kočevske 
gozdove izpustili tri pare karpatske podvrste 
evrazijskega risa  
(< Karpati)  
{O} moški: EDNINA: im. karpátski, rod. karpátskega, 
daj. karpátskemu, tož. karpátski (živostno 
karpátskega), mest. pri karpátskem, or. s karpátskim; 
DVOJINA: im. karpátska, rod. karpátskih, daj. 
karpátskima, tož. karpátska, mest. pri karpátskih, or. s 
karpátskima; MNOŽINA: im. karpátski, rod. 
karpátskih, daj. karpátskim, tož. karpátske, mest. pri 
karpátskih, or. s karpátskimi  

ženski: EDNINA: im. karpátska, rod. karpátske, daj. 
karpátski, tož. karpátsko, mest. pri karpátski, or. s 
karpátsko; DVOJINA: im. karpátski, rod. karpátskih, 
daj. karpátskima, tož. karpátski, mest. pri karpátskih, 
or. s karpátskima; MNOŽINA: im. karpátske, rod. 
karpátskih, daj. karpátskim, tož. karpátske, mest. pri 
karpátskih, or. s karpátskimi  
srednji: EDNINA: im. karpátsko, rod. karpátskega, daj. 
karpátskemu, tož. karpátsko, mest. pri karpátskem, or. 
s karpátskim; DVOJINA: im. karpátski, rod. karpátskih, 
daj. karpátskima, tož. karpátski, mest. pri karpátskih, 
or. s karpátskima; MNOŽINA: im. karpátska, rod. 
karpátskih, daj. karpátskim, tož. karpátska, mest. pri 
karpátskih, or. s karpátskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Karpátski bazén -ega -a m; zemljepisno ime  
|drugo ime za Panonsko nižavje|: naselitev 
Madžarov v Karpatskem bazenu; prim. karpatski, 
Panonsko nižavje  
(< Karpati)  
Kje? v Karpatskem bazenu  
Od kod? iz Karpatskega bazena  
Kam? v Karpatski bazen  
{O} EDNINA: im. Karpátski bazén, rod. Karpátskega 
bazéna, daj. Karpátskemu bazénu, tož. Karpátski 
bazén, mest. pri Karpátskem bazénu, or. s 
Karpátskim bazénom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
kavkáški -a -o prid.  
Popeljali smo se po goratih predelih kavkaške 
dežele; plemena kavkaškega gorovja; Kefir so 
kavkaška ljudstva izdelovala iz kravjega, ovčjega 
ali kozjega mleka  
kavkaški ovčar |pes|: Po izvoru je kavkaški ovčar v 
sorodu s kraškim ovčarjem in šarplanincem; 
kavkaška spominčica |rastlina|: Cvetovi kavkaške 
spominčice so drobni, temno modri  
(< Kavkaz)  
{O} moški: EDNINA: im. kavkáški, rod. kavkáškega, 
daj. kavkáškemu, tož. kavkáški (živostno kavkáškega), 
mest. pri kavkáškem, or. s kavkáškim; DVOJINA: im. 
kavkáška, rod. kavkáških, daj. kavkáškima, tož. 
kavkáška, mest. pri kavkáških, or. s kavkáškima; 
MNOŽINA: im. kavkáški, rod. kavkáških, daj. 
kavkáškim, tož. kavkáške, mest. pri kavkáških, or. s 
kavkáškimi  
ženski: EDNINA: im. kavkáška, rod. kavkáške, daj. 
kavkáški, tož. kavkáško, mest. pri kavkáški, or. s 
kavkáško; DVOJINA: im. kavkáški, rod. kavkáških, daj. 
kavkáškima, tož. kavkáški, mest. pri kavkáških, or. s 
kavkáškima; MNOŽINA: im. kavkáške, rod. kavkáških, 
daj. kavkáškim, tož. kavkáške, mest. pri kavkáških, or. 
s kavkáškimi  
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srednji: EDNINA: im. kavkáško, rod. kavkáškega, daj. 
kavkáškemu, tož. kavkáško, mest. pri kavkáškem, or. 
s kavkáškim; DVOJINA: im. kavkáški, rod. kavkáških, 
daj. kavkáškima, tož. kavkáški, mest. pri kavkáških, 
or. s kavkáškima; MNOŽINA: im. kavkáška, rod. 
kavkáških, daj. kavkáškim, tož. kavkáška, mest. pri 
kavkáških, or. s kavkáškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Kavkaz -a [kakás, rod. kakáza] m; zemljepisno ime  
|gorovje med Evropo in Azijo|: severni Kavkaz; 
potovanje po deželah južnega Kavkaza; turno 
smučanje na Kavkazu  
Kje? na Kavkazu  
Od kod? s Kavkaza  
Kam? na Kavkaz  
{B} kavkaški  
{O} EDNINA: im. Kavkaz, rod. Kavkaza, daj. 
Kavkazu, tož. Kavkaz, mest. pri Kavkazu, or. s 
Kavkazom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
kazanôva -e tudi kazanôva -a m  
|zapeljivec|: Še vedno se ima za kazanovo; Rada 
sliši zapeljive besede različnih kazanov; prim. 
Casanova  
{B} kazanovov  
{O} EDNINA: im. kazanôva, rod. kazanôve tudi 
kazanôva, daj. kazanôvi tudi kazanôvu, tož. kazanôvo 
tudi kazanôva, mest. pri kazanôvi tudi pri kazanôvu, 
or. s kazanôvo tudi s kazanôvom; DVOJINA: im. 
kazanôvi tudi kazanôva, rod. kazanôv tudi kazanôvov, 
daj. kazanôvama tudi kazanôvoma, tož. kazanôvi tudi 
kazanôva, mest. pri kazanôvah tudi pri kazanôvih, or. 
s kazanôvama tudi s kazanôvoma; MNOŽINA: im. 
kazanôve tudi kazanôvi, rod. kazanôv tudi kazanôvov, 
daj. kazanôvam tudi kazanôvom, tož. kazanôve tudi 
kazanôve, mest. pri kazanôvah tudi pri kazanôvih, or. 
s kazanôvami tudi s kazanôvi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
kéltsko-rímski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Kelte in stare Rimljane|: keltsko-
rimsko grobišče; kletsko-rimska svetišča; sopomenka 
rimsko-keltski; prim. galski, rimski  
(< Galec, Rim)  
{O} moški: EDNINA: im. kéltsko-rímski, rod. kéltsko-
rímskega, daj. kéltsko-rímskemu, tož. kéltsko-rímski 
(živostno kéltsko-rímskega), mest. pri kéltsko-
rímskem, or. s kéltsko-rímskim; DVOJINA: im. 
kéltsko-rímska, rod. kéltsko-rímskih, daj. kéltsko-
rímskima, tož. kéltsko-rímska, mest. pri kéltsko-
rímskih, or. s kéltsko-rímskima; MNOŽINA: im. 

kéltsko-rímski, rod. kéltsko-rímskih, daj. kéltsko-
rímskim, tož. kéltsko-rímske, mest. pri kéltsko-
rímskih, or. s kéltsko-rímskimi  
ženski: EDNINA: im. kéltsko-rímska, rod. kéltsko-
rímske, daj. kéltsko-rímski, tož. kéltsko-rímsko, mest. 
pri kéltsko-rímski, or. s kéltsko-rímsko; DVOJINA: im. 
kéltsko-rímski, rod. kéltsko-rímskih, daj. kéltsko-
rímskima, tož. kéltsko-rímski, mest. pri kéltsko-
rímskih, or. s kéltsko-rímskima; MNOŽINA: im. 
kéltsko-rímske, rod. kéltsko-rímskih, daj. kéltsko-
rímskim, tož. kéltsko-rímske, mest. pri kéltsko-
rímskih, or. s kéltsko-rímskimi  
srednji: EDNINA: im. kéltsko-rímsko, rod. kéltsko-
rímskega, daj. kéltsko-rímskemu, tož. kéltsko-
rímsko, mest. pri kéltsko-rímskem, or. s kéltsko-
rímskim; DVOJINA: im. kéltsko-rímski, rod. kéltsko-
rímskih, daj. kéltsko-rímskima, tož. kéltsko-rímski, 
mest. pri kéltsko-rímskih, or. s kéltsko-rímskima; 
MNOŽINA: im. kéltsko-rímska, rod. kéltsko-rímskih, 
daj. kéltsko-rímskim, tož. kéltsko-rímska, mest. pri 
kéltsko-rímskih, or. s kéltsko-rímskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
kemično-biološki -a -o [kémično-bijolóški] prid.  
|kemični in biološki|: kemično-biološko orožje; 
sopomenka biološko-kemični  
{O} moški: EDNINA: im. kemično-biološki, rod. 
kemično-biološkega, daj. kemično-biološkemu, tož. 
kemično-biološki (živostno kemično-biološkega), 
mest. pri kemično-biološkem, or. s kemično-
biološkim; DVOJINA: im. kemično-biološka, rod. 
kemično-bioloških, daj. kemično-biološkima, tož. 
kemično-biološka, mest. pri kemično-bioloških, or. s 
kemično-biološkima; MNOŽINA: im. kemično-
biološki, rod. kemično-bioloških, daj. kemično-
biološkim, tož. kemično-biološke, mest. pri kemično-
bioloških, or. s kemično-biološkimi  
ženski: EDNINA: im. kemično-biološka, rod. 
kemično-biološke, daj. kemično-biološki, tož. 
kemično-biološko, mest. pri kemično-biološki, or. s 
kemično-biološko; DVOJINA: im. kemično-biološki, 
rod. kemično-bioloških, daj. kemično-biološkima, tož. 
kemično-biološki, mest. pri kemično-bioloških, or. s 
kemično-biološkima; MNOŽINA: im. kemično-
biološke, rod. kemično-bioloških, daj. kemično-
biološkim, tož. kemično-biološke, mest. pri kemično-
bioloških, or. s kemično-biološkimi  
srednji: EDNINA: im. kemično-biološko, rod. 
kemično-biološkega, daj. kemično-biološkemu, tož. 
kemično-biološko, mest. pri kemično-biološkem, or. 
s kemično-biološkim; DVOJINA: im. kemično-
biološki, rod. kemično-bioloških, daj. kemično-
biološkima, tož. kemično-biološki, mest. pri 
kemično-bioloških, or. s kemično-biološkima; 
MNOŽINA: im. kemično-biološka, rod. kemično-
bioloških, daj. kemično-biološkim, tož. kemično-
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biološka, mest. pri kemično-bioloških, or. s kemično-
biološkimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Kentáver A -vra ~ m; zemljepisno ime  
|galaksija|: računalniško obdelan posnetek Kentavra 
A  
Kje? v Kentavru A  
Od kod? iz Kentavra A  
Kam? v Kentaver A  
{O} EDNINA: im. Kentáver A, rod. Kentávra A, daj. 
Kentávru A, tož. Kentávra A, mest. pri Kentávru A, 
or. s Kentávrom A; DVOJINA: im. Kentávra A, rod. 
Kentávrov A, daj. Kentávroma A, tož. Kentávra A, 
mest. pri Kentávrih A, or. s Kentávroma A; 
MNOŽINA: im. Kentávri A, rod. Kentávrov A, daj. 
Kentávrom A, tož. Kentávre A, mest. pri Kentávrih 
A, or. S Kentávri A  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
képrov -a -o prid.  
  
keprova vezava |način tkanja|: Tvid je groba, težka 
tkanina v keprovi vezavi  
{O} moški: EDNINA: im. képrov, rod. képrovega, daj. 
képrovemu, tož. képrov (živostno képrovega), mest. pri 
képrovem, or. s képrovim; DVOJINA: im. képrova, rod. 
képrovih, daj. képrovima, tož. képrova, mest. pri 
képrovih, or. s képrovima; MNOŽINA: im. képrovi, 
rod. képrovih, daj. képrovim, tož. képrove, mest. pri 
képrovih, or. s képrovimi  
ženski: EDNINA: im. képrova, rod. képrove, daj. 
képrovi, tož. képrovo, mest. pri képrovi, or. s 
képrovo; DVOJINA: im. képrovi, rod. képrovih, daj. 
képrovima, tož. képrovi, mest. pri képrovih, or. s 
képrovima; MNOŽINA: im. képrove, rod. képrovih, daj. 
képrovim, tož. képrove, mest. pri képrovih, or. s 
képrovimi  
srednji: EDNINA: im. képrovo, rod. képrovega, daj. 
képrovemu, tož. képrovo, mest. pri képrovem, or. s 
képrovim; DVOJINA: im. képrovi, rod. képrovih, daj. 
képrovima, tož. képrovi, mest. pri képrovih, or. s 
képrovima; MNOŽINA: im. képrova, rod. képrovih, daj. 
képrovim, tož. képrova, mest. pri képrovih, or. s 
képrovimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
kêš -a m  
pogovorno |denar|: Imam stanovanje, avto, dovolj 
keša, da lahko živim, družino in prijatelje, ki jim ni 
para  

{O} EDNINA: im. kêš, rod. kêša, daj. kêšu, tož. kêš, 
mest. pri kêšu, or. s kêšem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Kijev -a [kíje, rod. kíjeva] m; zemljepisno ime  
|glavno mesto Ukrajine|: potovanje s Krima v Kijev; 
v prenesenem pomenu |vlada, ki ima sedež v Kijevu|: 
stališča uradnega Kijeva; odnosi med Kijevom in 
Evropsko unijo  
Kje? v Kijevu  
Od kod? iz Kijeva  
Kam? v Kijev  
{B} Kijevčan, Kijevčanka; Kijevčanov, 
Kijevčankin; kijevski  
{O} EDNINA: im. Kijev, rod. Kijeva, daj. Kijevu, tož. 
Kijev, mest. pri Kijevu, or. s Kijevom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
Kíjevska Rúsija -e -e ž; zemljepisno ime  
nekdaj |srednjeveška vzhodnoslovanska država 
(879–1283)|: Prvi vladarji Kijevske Rusije so bili 
pripadniki skandinavske vojaške elite; prim. Rusija, 
kijevski  
Kje? v Kijevski Rusiji  
Od kod? iz Kijevske Rusije  
Kam? v Kijevsko Rusijo  
{B} kijevskoruski  
{O} EDNINA: im. Kíjevska Rúsija, rod. Kíjevske 
Rúsije, daj. Kíjevski Rúsiji, tož. Kíjevsko Rúsijo, 
mest. pri Kíjevski Rúsiji, or. s Kíjevsko Rúsijo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena držav  
  
kijevski -a -o [kíjeski, ž. kíjeska, s. kíjesko] prid.  
dvoboj kijevskega in zagrebskega Dinama; prim. 
Kijevska Rusija  
(< Kijev)  
{O} moški: EDNINA: im. kijevski, rod. kijevskega, 
daj. kijevskemu, tož. kijevski (živostno kijevskega), 
mest. pri kijevskem, or. s kijevskim; DVOJINA: im. 
kijevska, rod. kijevskih, daj. kijevskima, tož. kijevska, 
mest. pri kijevskih, or. s kijevskima; MNOŽINA: im. 
kijevski, rod. kijevskih, daj. kijevskim, tož. kijevske, 
mest. pri kijevskih, or. s kijevskimi  
ženski: EDNINA: im. kijevska, rod. kijevske, daj. 
kijevski, tož. kijevsko, mest. pri kijevski, or. s 
kijevsko; DVOJINA: im. kijevski, rod. kijevskih, daj. 
kijevskima, tož. kijevski, mest. pri kijevskih, or. s 
kijevskima; MNOŽINA: im. kijevske, rod. kijevskih, 
daj. kijevskim, tož. kijevske, mest. pri kijevskih, or. s 
kijevskimi  
srednji: EDNINA: im. kijevsko, rod. kijevskega, daj. 
kijevskemu, tož. kijevsko, mest. pri kijevskem, or. s 



 
146 

kijevskim; DVOJINA: im. kijevski, rod. kijevskih, daj. 
kijevskima, tož. kijevski, mest. pri kijevskih, or. s 
kijevskima; MNOŽINA: im. kijevska, rod. kijevskih, 
daj. kijevskim, tož. kijevska, mest. pri kijevskih, or. s 
kijevskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Kilimandžaro -a [kilimandžáro] m; zemljepisno ime  
|gora v Tanzaniji|: Narodni park Amboseli ob 
severovzhodnem vznožju Kilimandžara je bil 
ustanovljen leta 1974; Vzpon na Kilimandžaro je 
zaradi višinske bolezni prekinila; kot prilastek, v 
imenovalniku vulkan na gori Kilimandžaro; ◎ angl. 
Kilimanjaro  
Kje? na Kilimandžaru  
Od kod? s Kilimandžara  
Kam? na Kilimandžaro  
{B} kilimandžarski  
{O} EDNINA: im. Kilimandžaro, rod. Kilimandžara, 
daj. Kilimandžaru, tož. Kilimandžaro, mest. pri 
Kilimandžaru, or. s Kilimandžarom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
kímavec -vca m  
starinsko |september|: Do enakonočja, ki je 23. 
kimavca, bo padel sneg; |oseba, ki se z vsem 
strinja|: Iz pokončnega moža se je spremenil v 
kimavca; prim. september  
{O} EDNINA: im. kímavec, rod. kímavca, daj. 
kímavcu, tož. kímavca, mest. pri kímavcu, or. s 
kímavcem; DVOJINA: im. kímavca, rod. kímavcev, daj. 
kímavcema, tož. kímavca, mest. pri kímavcih, or. s 
kímavcema; MNOŽINA: im. kímavci, rod. kímavcev, 
daj. kímavcem, tož. kímavce, mest. pri kímavcih, or. s 
kímavci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja praznikov, 
posebnih datumov, dnevov, mesecev; neobstojni 
polglasnik  
  
kirúrško-ginekolóški -a -o prid.  
|kirurški in ginekološki|: kirurško-ginekološki blok  
{O} moški: EDNINA: im. kirúrško-ginekolóški, rod. 
kirúrško-ginekolóškega, daj. kirúrško-
ginekolóškemu, tož. kirúrško-ginekolóški (živostno 
kirúrško-ginekolóškega), mest. pri kirúrško-
ginekolóškem, or. s kirúrško-ginekolóškim; 
DVOJINA: im. kirúrško-ginekolóška, rod. kirúrško-
ginekolóških, daj. kirúrško-ginekolóškima, tož. 
kirúrško-ginekolóška, mest. pri kirúrško-
ginekolóških, or. s kirúrško-ginekolóškima; 
MNOŽINA: im. kirúrško-ginekolóški, rod. kirúrško-
ginekolóških, daj. kirúrško-ginekolóškim, tož. 

kirúrško-ginekolóške, mest. pri kirúrško-
ginekolóških, or. s kirúrško-ginekolóškimi  
ženski: EDNINA: im. kirúrško-ginekolóška, rod. 
kirúrško-ginekolóške, daj. kirúrško-ginekolóški, tož. 
kirúrško-ginekolóško, mest. pri kirúrško-
ginekolóški, or. s kirúrško-ginekolóško; DVOJINA: 
im. kirúrško-ginekolóški, rod. kirúrško-ginekolóških, 
daj. kirúrško-ginekolóškima, tož. kirúrško-
ginekolóški, mest. pri kirúrško-ginekolóških, or. s 
kirúrško-ginekolóškima; MNOŽINA: im. kirúrško-
ginekolóške, rod. kirúrško-ginekolóških, daj. 
kirúrško-ginekolóškim, tož. kirúrško-ginekolóške, 
mest. pri kirúrško-ginekolóških, or. s kirúrško-
ginekolóškimi  
srednji: EDNINA: im. kirúrško-ginekolóško, rod. 
kirúrško-ginekolóškega, daj. kirúrško-
ginekolóškemu, tož. kirúrško-ginekolóško, mest. pri 
kirúrško-ginekolóškem, or. s kirúrško-ginekolóškim; 
DVOJINA: im. kirúrško-ginekolóški, rod. kirúrško-
ginekolóških, daj. kirúrško-ginekolóškima, tož. 
kirúrško-ginekolóški, mest. pri kirúrško-
ginekolóških, or. s kirúrško-ginekolóškima; 
MNOŽINA: im. kirúrško-ginekolóška, rod. kirúrško-
ginekolóških, daj. kirúrško-ginekolóškim, tož. 
kirúrško-ginekolóška, mest. pri kirúrško-
ginekolóških, or. s kirúrško-ginekolóškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Kišinjév -a m; zemljepisno ime  
|glavno mesto Moldavije|: Od rojstva živi v 
Kišinjevu; v prenesenem pomenu |vlada, ki ima sedež v 
Kišinjevu|: Uradni Kišinjev obtožuje ruske 
mirovnike, da podpirajo separatistične težnje; ◎ 
mold. Chişinău  
Kje? v Kišinjevu  
Od kod? iz Kišinjeva  
Kam? v Kišinjev  
{B} Kišinjevčan, Kišinjevčanka; Kišinjevčanov, 
Kišinjevčankin; kišinjevski  
{O} EDNINA: im. Kišinjév, rod. Kišinjéva, daj. 
Kišinjévu, tož. Kišinjév, mest. pri Kišinjévu, or. s 
Kišinjévom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
kišinjévski -a -o prid.  
kišinjevski arhiepiskop  
kišinjevski pogrom |zgodovinski dogodek|: Eden od 
600 protijudovskih pogromov v Ruskem cesarstvu 
je bil kišinjevski pogrom  
(< Kišinjev)  
{O} moški: EDNINA: im. kišinjévski, rod. 
kišinjévskega, daj. kišinjévskemu, tož. kišinjévski 
(živostno kišinjévskega), mest. pri kišinjévskem, or. s 
kišinjévskim; DVOJINA: im. kišinjévska, rod. 
kišinjévskih, daj. kišinjévskima, tož. kišinjévska, 
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mest. pri kišinjévskih, or. s kišinjévskima; MNOŽINA: 
im. kišinjévski, rod. kišinjévskih, daj. kišinjévskim, 
tož. kišinjévske, mest. pri kišinjévskih, or. s 
kišinjévskimi  
ženski: EDNINA: im. kišinjévska, rod. kišinjévske, daj. 
kišinjévski, tož. kišinjévsko, mest. pri kišinjévski, or. 
s kišinjévsko; DVOJINA: im. kišinjévski, rod. 
kišinjévskih, daj. kišinjévskima, tož. kišinjévski, mest. 
pri kišinjévskih, or. s kišinjévskima; MNOŽINA: im. 
kišinjévske, rod. kišinjévskih, daj. kišinjévskim, tož. 
kišinjévske, mest. pri kišinjévskih, or. s 
kišinjévskimi  
srednji: EDNINA: im. kišinjévsko, rod. kišinjévskega, 
daj. kišinjévskemu, tož. kišinjévsko, mest. pri 
kišinjévskem, or. s kišinjévskim; DVOJINA: im. 
kišinjévski, rod. kišinjévskih, daj. kišinjévskima, tož. 
kišinjévski, mest. pri kišinjévskih, or. s 
kišinjévskima; MNOŽINA: im. kišinjévska, rod. 
kišinjévskih, daj. kišinjévskim, tož. kišinjévska, mest. 
pri kišinjévskih, or. s kišinjévskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Kišinjôv -a m; zemljepisno ime  
|glavno mesto Moldavije|; gl. Kišinjev  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
kitájsko-amêriški -a -o prid.  
|kitajski in ameriški|: kitajsko-ameriški nobelovec; 
Raziskovalci kitajsko-ameriškega projekta so našli 
130 milijonov let staro fosilno okostje sesalca z 
ostanki mladiča dinozavra v želodcu; sopomenka 
ameriško-kitajski; prim. ameriški, kitajski  
(< Amerika2, Kitajska)  
{O} moški: EDNINA: im. kitájsko-amêriški, rod. 
kitájsko-amêriškega, daj. kitájsko-amêriškemu, tož. 
kitájsko-amêriški (živostno kitájsko-amêriškega), 
mest. pri kitájsko-amêriškem, or. s kitájsko-
amêriškim; DVOJINA: im. kitájsko-amêriška, rod. 
kitájsko-amêriških, daj. kitájsko-amêriškima, tož. 
kitájsko-amêriška, mest. pri kitájsko-amêriških, or. s 
kitájsko-amêriškima; MNOŽINA: im. kitájsko-
amêriški, rod. kitájsko-amêriških, daj. kitájsko-
amêriškim, tož. kitájsko-amêriške, mest. pri kitájsko-
amêriških, or. s kitájsko-amêriškimi  
ženski: EDNINA: im. kitájsko-amêriška, rod. kitájsko-
amêriške, daj. kitájsko-amêriški, tož. kitájsko-
amêriško, mest. pri kitájsko-amêriški, or. s kitájsko-
amêriško; DVOJINA: im. kitájsko-amêriški, rod. 
kitájsko-amêriških, daj. kitájsko-amêriškima, tož. 
kitájsko-amêriški, mest. pri kitájsko-amêriških, or. s 
kitájsko-amêriškima; MNOŽINA: im. kitájsko-
amêriške, rod. kitájsko-amêriških, daj. kitájsko-
amêriškim, tož. kitájsko-amêriške, mest. pri kitájsko-
amêriških, or. s kitájsko-amêriškimi  

srednji: EDNINA: im. kitájsko-amêriško, rod. 
kitájsko-amêriškega, daj. kitájsko-amêriškemu, tož. 
kitájsko-amêriško, mest. pri kitájsko-amêriškem, or. s 
kitájsko-amêriškim; DVOJINA: im. kitájsko-amêriški, 
rod. kitájsko-amêriških, daj. kitájsko-amêriškima, tož. 
kitájsko-amêriški, mest. pri kitájsko-amêriških, or. s 
kitájsko-amêriškima; MNOŽINA: im. kitájsko-
amêriška, rod. kitájsko-amêriških, daj. kitájsko-
amêriškim, tož. kitájsko-amêriška, mest. pri kitájsko-
amêriških, or. s kitájsko-amêriškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
kitájsko-japónski -a -o prid.  
|kitajski in japonski|: napetosti v kitajsko-japonskih 
odnosih; sopomenka japonsko-kitajski  
prva kitajsko-japonska vojna |zgodovinski dogodek, 
vojna (1894‒1895)|: S prvo kitajsko-japonsko vojno 
je Japonska pridobila veliko ozemlja, med drugim 
Korejski polotok in Tajvan; druga kitajsko-japonska 
vojna |zgodovinski dogodek, vojna (1837‒1845)|: 
Bitke za Šanghaj je ene najbolj krvavih bitk druge 
kitajsko-japonske vojne; prim. japonski, kitajski  
(< Japonska, Kitajska)  
{O} moški: EDNINA: im. kitájsko-japónski, rod. 
kitájsko-japónskega, daj. kitájsko-japónskemu, tož. 
kitájsko-japónski (živostno kitájsko-japónskega), 
mest. pri kitájsko-japónskem, or. s kitájsko-
japónskim; DVOJINA: im. kitájsko-japónska, rod. 
kitájsko-japónskih, daj. kitájsko-japónskima, tož. 
kitájsko-japónska, mest. pri kitájsko-japónskih, or. s 
kitájsko-japónskima; MNOŽINA: im. kitájsko-
japónski, rod. kitájsko-japónskih, daj. kitájsko-
japónskim, tož. kitájsko-japónske, mest. pri kitájsko-
japónskih, or. s kitájsko-japónskimi  
ženski: EDNINA: im. kitájsko-japónska, rod. kitájsko-
japónske, daj. kitájsko-japónski, tož. kitájsko-
japónsko, mest. pri kitájsko-japónski, or. s kitájsko-
japónsko; DVOJINA: im. kitájsko-japónski, rod. 
kitájsko-japónskih, daj. kitájsko-japónskima, tož. 
kitájsko-japónski, mest. pri kitájsko-japónskih, or. s 
kitájsko-japónskima; MNOŽINA: im. kitájsko-
japónske, rod. kitájsko-japónskih, daj. kitájsko-
japónskim, tož. kitájsko-japónske, mest. pri kitájsko-
japónskih, or. s kitájsko-japónskimi  
srednji: EDNINA: im. kitájsko-japónsko, rod. 
kitájsko-japónskega, daj. kitájsko-japónskemu, tož. 
kitájsko-japónsko, mest. pri kitájsko-japónskem, or. s 
kitájsko-japónskim; DVOJINA: im. kitájsko-japónski, 
rod. kitájsko-japónskih, daj. kitájsko-japónskima, tož. 
kitájsko-japónski, mest. pri kitájsko-japónskih, or. s 
kitájsko-japónskima; MNOŽINA: im. kitájsko-
japónska, rod. kitájsko-japónskih, daj. kitájsko-
japónskim, tož. kitájsko-japónska, mest. pri kitájsko-
japónskih, or. s kitájsko-japónskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
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kitájsko-rúski -a -o prid.  
|kitajski in ruski|: kitajsko-rusko strateško 
partnerstvo; sopomenka rusko-kitajski; prim. kitajski, 
ruski  
(< Kitajska, Rusija)  
{O} moški: EDNINA: im. kitájsko-rúski, rod. kitájsko-
rúskega, daj. kitájsko-rúskemu, tož. kitájsko-rúski 
(živostno kitájsko-rúskega), mest. pri kitájsko-rúskem, 
or. s kitájsko-rúskim; DVOJINA: im. kitájsko-rúska, 
rod. kitájsko-rúskih, daj. kitájsko-rúskima, tož. 
kitájsko-rúska, mest. pri kitájsko-rúskih, or. s 
kitájsko-rúskima; MNOŽINA: im. kitájsko-rúski, rod. 
kitájsko-rúskih, daj. kitájsko-rúskim, tož. kitájsko-
rúske, mest. pri kitájsko-rúskih, or. s kitájsko-
rúskimi  
ženski: EDNINA: im. kitájsko-rúska, rod. kitájsko-
rúske, daj. kitájsko-rúski, tož. kitájsko-rúsko, mest. pri 
kitájsko-rúski, or. s kitájsko-rúsko; DVOJINA: im. 
kitájsko-rúski, rod. kitájsko-rúskih, daj. kitájsko-
rúskima, tož. kitájsko-rúski, mest. pri kitájsko-rúskih, 
or. s kitájsko-rúskima; MNOŽINA: im. kitájsko-rúske, 
rod. kitájsko-rúskih, daj. kitájsko-rúskim, tož. 
kitájsko-rúske, mest. pri kitájsko-rúskih, or. s 
kitájsko-rúskimi  
srednji: EDNINA: im. kitájsko-rúsko, rod. kitájsko-
rúskega, daj. kitájsko-rúskemu, tož. kitájsko-rúsko, 
mest. pri kitájsko-rúskem, or. s kitájsko-rúskim; 
DVOJINA: im. kitájsko-rúski, rod. kitájsko-rúskih, daj. 
kitájsko-rúskima, tož. kitájsko-rúski, mest. pri 
kitájsko-rúskih, or. s kitájsko-rúskima; MNOŽINA: im. 
kitájsko-rúska, rod. kitájsko-rúskih, daj. kitájsko-
rúskim, tož. kitájsko-rúska, mest. pri kitájsko-rúskih, 
or. s kitájsko-rúskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
kitájsko-tibetánski -a -o prid.  
|kitajski in tibetanski|: Večina kitajsko-tibetanskih 
jezikov je slabo opisanih; Kitajsko-tibetanski jezik z 
največjim številom govorcev je kitajščina s 1,3 
milijarde govorci; prim. kitajski, tibetanski  
(< Kitajska, Tibet)  
{O} moški: EDNINA: im. kitájsko-tibetánski, rod. 
kitájsko-tibetánskega, daj. kitájsko-tibetánskemu, 
tož. kitájsko-tibetánski (živostno kitájsko-
tibetánskega), mest. pri kitájsko-tibetánskem, or. s 
kitájsko-tibetánskim; DVOJINA: im. kitájsko-
tibetánska, rod. kitájsko-tibetánskih, daj. kitájsko-
tibetánskima, tož. kitájsko-tibetánska, mest. pri 
kitájsko-tibetánskih, or. s kitájsko-tibetánskima; 
MNOŽINA: im. kitájsko-tibetánski, rod. kitájsko-
tibetánskih, daj. kitájsko-tibetánskim, tož. kitájsko-
tibetánske, mest. pri kitájsko-tibetánskih, or. s 
kitájsko-tibetánskimi  
ženski: EDNINA: im. kitájsko-tibetánska, rod. 
kitájsko-tibetánske, daj. kitájsko-tibetánski, tož. 

kitájsko-tibetánsko, mest. pri kitájsko-tibetánski, or. s 
kitájsko-tibetánsko; DVOJINA: im. kitájsko-
tibetánski, rod. kitájsko-tibetánskih, daj. kitájsko-
tibetánskima, tož. kitájsko-tibetánski, mest. pri 
kitájsko-tibetánskih, or. s kitájsko-tibetánskima; 
MNOŽINA: im. kitájsko-tibetánske, rod. kitájsko-
tibetánskih, daj. kitájsko-tibetánskim, tož. kitájsko-
tibetánske, mest. pri kitájsko-tibetánskih, or. s 
kitájsko-tibetánskimi  
srednji: EDNINA: im. kitájsko-tibetánsko, rod. 
kitájsko-tibetánskega, daj. kitájsko-tibetánskemu, 
tož. kitájsko-tibetánsko, mest. pri kitájsko-
tibetánskem, or. s kitájsko-tibetánskim; DVOJINA: im. 
kitájsko-tibetánski, rod. kitájsko-tibetánskih, daj. 
kitájsko-tibetánskima, tož. kitájsko-tibetánski, mest. 
pri kitájsko-tibetánskih, or. s kitájsko-tibetánskima; 
MNOŽINA: im. kitájsko-tibetánska, rod. kitájsko-
tibetánskih, daj. kitájsko-tibetánskim, tož. kitájsko-
tibetánska, mest. pri kitájsko-tibetánskih, or. s 
kitájsko-tibetánskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
kmetíjsko-gozdárski -a -o prid.  
|kmetijski in gozdarski|: kmetijsko-gozdarski zavod; 
združitev štirih kmetijsko-gozdarskih zadrug; 
sopomenka gozdarsko-kmetijski; prim. Kmetijsko-
gozdarska zbornica Slovenije  
{O} moški: EDNINA: im. kmetíjsko-gozdárski, rod. 
kmetíjsko-gozdárskega, daj. kmetíjsko-
gozdárskemu, tož. kmetíjsko-gozdárski (živostno 
kmetíjsko-gozdárskega), mest. pri kmetíjsko-
gozdárskem, or. s kmetíjsko-gozdárskim; DVOJINA: 
im. kmetíjsko-gozdárska, rod. kmetíjsko-gozdárskih, 
daj. kmetíjsko-gozdárskima, tož. kmetíjsko-
gozdárska, mest. pri kmetíjsko-gozdárskih, or. s 
kmetíjsko-gozdárskima; MNOŽINA: im. kmetíjsko-
gozdárski, rod. kmetíjsko-gozdárskih, daj. kmetíjsko-
gozdárskim, tož. kmetíjsko-gozdárske, mest. pri 
kmetíjsko-gozdárskih, or. s kmetíjsko-gozdárskimi  
ženski: EDNINA: im. kmetíjsko-gozdárska, rod. 
kmetíjsko-gozdárske, daj. kmetíjsko-gozdárski, tož. 
kmetíjsko-gozdársko, mest. pri kmetíjsko-gozdárski, 
or. s kmetíjsko-gozdársko; DVOJINA: im. kmetíjsko-
gozdárski, rod. kmetíjsko-gozdárskih, daj. kmetíjsko-
gozdárskima, tož. kmetíjsko-gozdárski, mest. pri 
kmetíjsko-gozdárskih, or. s kmetíjsko-gozdárskima; 
MNOŽINA: im. kmetíjsko-gozdárske, rod. kmetíjsko-
gozdárskih, daj. kmetíjsko-gozdárskim, tož. 
kmetíjsko-gozdárske, mest. pri kmetíjsko-
gozdárskih, or. s kmetíjsko-gozdárskimi  
srednji: EDNINA: im. kmetíjsko-gozdársko, rod. 
kmetíjsko-gozdárskega, daj. kmetíjsko-
gozdárskemu, tož. kmetíjsko-gozdársko, mest. pri 
kmetíjsko-gozdárskem, or. s kmetíjsko-gozdárskim; 
DVOJINA: im. kmetíjsko-gozdárski, rod. kmetíjsko-
gozdárskih, daj. kmetíjsko-gozdárskima, tož. 
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kmetíjsko-gozdárski, mest. pri kmetíjsko-gozdárskih, 
or. s kmetíjsko-gozdárskima; MNOŽINA: im. 
kmetíjsko-gozdárska, rod. kmetíjsko-gozdárskih, daj. 
kmetíjsko-gozdárskim, tož. kmetíjsko-gozdárska, 
mest. pri kmetíjsko-gozdárskih, or. s kmetíjsko-
gozdárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
kmetíjsko-industríjski -a -o prid.  
|kmetijski in industrijski|: kmetijsko-industrijski 
kombinat; kmetijsko-industrijski sejem; prim. 
agrarno-industrijski  
{O} moški: EDNINA: im. kmetíjsko-industríjski, rod. 
kmetíjsko-industríjskega, daj. kmetíjsko-
industríjskemu, tož. kmetíjsko-industríjski (živostno 
kmetíjsko-industríjskega), mest. pri kmetíjsko-
industríjskem, or. s kmetíjsko-industríjskim; 
DVOJINA: im. kmetíjsko-industríjska, rod. kmetíjsko-
industríjskih, daj. kmetíjsko-industríjskima, tož. 
kmetíjsko-industríjska, mest. pri kmetíjsko-
industríjskih, or. s kmetíjsko-industríjskima; 
MNOŽINA: im. kmetíjsko-industríjski, rod. kmetíjsko-
industríjskih, daj. kmetíjsko-industríjskim, tož. 
kmetíjsko-industríjske, mest. pri kmetíjsko-
industríjskih, or. s kmetíjsko-industríjskimi  
ženski: EDNINA: im. kmetíjsko-industríjska, rod. 
kmetíjsko-industríjske, daj. kmetíjsko-industríjski, 
tož. kmetíjsko-industríjsko, mest. pri kmetíjsko-
industríjski, or. s kmetíjsko-industríjsko; DVOJINA: 
im. kmetíjsko-industríjski, rod. kmetíjsko-
industríjskih, daj. kmetíjsko-industríjskima, tož. 
kmetíjsko-industríjski, mest. pri kmetíjsko-
industríjskih, or. s kmetíjsko-industríjskima; 
MNOŽINA: im. kmetíjsko-industríjske, rod. kmetíjsko-
industríjskih, daj. kmetíjsko-industríjskim, tož. 
kmetíjsko-industríjske, mest. pri kmetíjsko-
industríjskih, or. s kmetíjsko-industríjskimi  
srednji: EDNINA: im. kmetíjsko-industríjsko, rod. 
kmetíjsko-industríjskega, daj. kmetíjsko-
industríjskemu, tož. kmetíjsko-industríjsko, mest. pri 
kmetíjsko-industríjskem, or. s kmetíjsko-
industríjskim; DVOJINA: im. kmetíjsko-industríjski, 
rod. kmetíjsko-industríjskih, daj. kmetíjsko-
industríjskima, tož. kmetíjsko-industríjski, mest. pri 
kmetíjsko-industríjskih, or. s kmetíjsko-
industríjskima; MNOŽINA: im. kmetíjsko-industríjska, 
rod. kmetíjsko-industríjskih, daj. kmetíjsko-
industríjskim, tož. kmetíjsko-industríjska, mest. pri 
kmetíjsko-industríjskih, or. s kmetíjsko-
industríjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
kmetíjsko-okóljski -a -o prid.  

|kmetijski in okoljski|: Za kmetijsko-okoljska 
plačila in kmetijsko-okoljske ukrepe je predvidenih 
288,25 milijona evrov  
{O} moški: EDNINA: im. kmetíjsko-okóljski, rod. 
kmetíjsko-okóljskega, daj. kmetíjsko-okóljskemu, 
tož. kmetíjsko-okóljski (živostno kmetíjsko-
okóljskega), mest. pri kmetíjsko-okóljskem, or. s 
kmetíjsko-okóljskim; DVOJINA: im. kmetíjsko-
okóljska, rod. kmetíjsko-okóljskih, daj. kmetíjsko-
okóljskima, tož. kmetíjsko-okóljska, mest. pri 
kmetíjsko-okóljskih, or. s kmetíjsko-okóljskima; 
MNOŽINA: im. kmetíjsko-okóljski, rod. kmetíjsko-
okóljskih, daj. kmetíjsko-okóljskim, tož. kmetíjsko-
okóljske, mest. pri kmetíjsko-okóljskih, or. s 
kmetíjsko-okóljskimi  
ženski: EDNINA: im. kmetíjsko-okóljska, rod. 
kmetíjsko-okóljske, daj. kmetíjsko-okóljski, tož. 
kmetíjsko-okóljsko, mest. pri kmetíjsko-okóljski, or. 
s kmetíjsko-okóljsko; DVOJINA: im. kmetíjsko-
okóljski, rod. kmetíjsko-okóljskih, daj. kmetíjsko-
okóljskima, tož. kmetíjsko-okóljski, mest. pri 
kmetíjsko-okóljskih, or. s kmetíjsko-okóljskima; 
MNOŽINA: im. kmetíjsko-okóljske, rod. kmetíjsko-
okóljskih, daj. kmetíjsko-okóljskim, tož. kmetíjsko-
okóljske, mest. pri kmetíjsko-okóljskih, or. s 
kmetíjsko-okóljskimi  
srednji: EDNINA: im. kmetíjsko-okóljsko, rod. 
kmetíjsko-okóljskega, daj. kmetíjsko-okóljskemu, 
tož. kmetíjsko-okóljsko, mest. pri kmetíjsko-
okóljskem, or. s kmetíjsko-okóljskim; DVOJINA: im. 
kmetíjsko-okóljski, rod. kmetíjsko-okóljskih, daj. 
kmetíjsko-okóljskima, tož. kmetíjsko-okóljski, mest. 
pri kmetíjsko-okóljskih, or. s kmetíjsko-okóljskima; 
MNOŽINA: im. kmetíjsko-okóljska, rod. kmetíjsko-
okóljskih, daj. kmetíjsko-okóljskim, tož. kmetíjsko-
okóljska, mest. pri kmetíjsko-okóljskih, or. s 
kmetíjsko-okóljskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
kmetíjsko-živílski -a -o prid.  
|kmetijski in živilski|: kmetijsko-živilski sejem; 
kmetijsko-živilska industrija  
{O} moški: EDNINA: im. kmetíjsko-živílski, rod. 
kmetíjsko-živílskega, daj. kmetíjsko-živílskemu, tož. 
kmetíjsko-živílski (živostno kmetíjsko-živílskega), 
mest. pri kmetíjsko-živílskem, or. s kmetíjsko-
živílskim; DVOJINA: im. kmetíjsko-živílska, rod. 
kmetíjsko-živílskih, daj. kmetíjsko-živílskima, tož. 
kmetíjsko-živílska, mest. pri kmetíjsko-živílskih, or. s 
kmetíjsko-živílskima; MNOŽINA: im. kmetíjsko-
živílski, rod. kmetíjsko-živílskih, daj. kmetíjsko-
živílskim, tož. kmetíjsko-živílske, mest. pri 
kmetíjsko-živílskih, or. s kmetíjsko-živílskimi  
ženski: EDNINA: im. kmetíjsko-živílska, rod. 
kmetíjsko-živílske, daj. kmetíjsko-živílski, tož. 
kmetíjsko-živílsko, mest. pri kmetíjsko-živílski, or. s 
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kmetíjsko-živílsko; DVOJINA: im. kmetíjsko-živílski, 
rod. kmetíjsko-živílskih, daj. kmetíjsko-živílskima, 
tož. kmetíjsko-živílski, mest. pri kmetíjsko-živílskih, 
or. s kmetíjsko-živílskima; MNOŽINA: im. kmetíjsko-
živílske, rod. kmetíjsko-živílskih, daj. kmetíjsko-
živílskim, tož. kmetíjsko-živílske, mest. pri 
kmetíjsko-živílskih, or. s kmetíjsko-živílskimi  
srednji: EDNINA: im. kmetíjsko-živílsko, rod. 
kmetíjsko-živílskega, daj. kmetíjsko-živílskemu, tož. 
kmetíjsko-živílsko, mest. pri kmetíjsko-živílskem, or. 
s kmetíjsko-živílskim; DVOJINA: im. kmetíjsko-
živílski, rod. kmetíjsko-živílskih, daj. kmetíjsko-
živílskima, tož. kmetíjsko-živílski, mest. pri 
kmetíjsko-živílskih, or. s kmetíjsko-živílskima; 
MNOŽINA: im. kmetíjsko-živílska, rod. kmetíjsko-
živílskih, daj. kmetíjsko-živílskim, tož. kmetíjsko-
živílska, mest. pri kmetíjsko-živílskih, or. s 
kmetíjsko-živílskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
knjigovódja -e tudi knjigovódja -a m  
|uslužbenec, ki opravlja knjigovodske posle|: Za 
vodenje računovodstva zaposlimo osebo z 
izkušnjami pri delu finančnega knjigovodje  
{B} knjigovodjev  
{O} EDNINA: im. knjigovódja, rod. knjigovódje tudi 
knjigovódja, daj. knjigovódji tudi knjigovódju, tož. 
knjigovódjo tudi knjigovódja, mest. pri knjigovódji 
tudi pri knjigovódju, or. s knjigovódjo tudi s 
knjigovódjem; DVOJINA: im. knjigovódji tudi 
knjigovódja, rod. knjigovódij tudi knjigovódjev, daj. 
knjigovódjama tudi knjigovódjema, tož. knjigovódji 
tudi knjigovódja, mest. pri knjigovódjah tudi pri 
knjigovódjih, or. s knjigovódjama tudi s 
knjigovódjema; MNOŽINA: im. knjigovódje tudi 
knjigovódji, rod. knjigovódij tudi knjigovódjev, daj. 
knjigovódjam tudi knjigovódjem, tož. knjigovódje 
tudi knjigovódje, mest. pri knjigovódjah tudi pri 
knjigovódjih, or. s knjigovódjami tudi s knjigovódji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola  
  
knjigovódjev -a -o prid.  
Policija je v preiskavi preverila tudi knjigovodjeve 
zapisnike  
(< knjigovodja)  
{O} moški: EDNINA: im. knjigovódjev, rod. 
knjigovódjevega, daj. knjigovódjevemu, tož. 
knjigovódjev (živostno knjigovódjevega), mest. pri 
knjigovódjevem, or. s knjigovódjevim; DVOJINA: im. 
knjigovódjeva, rod. knjigovódjevih, daj. 
knjigovódjevima, tož. knjigovódjeva, mest. pri 
knjigovódjevih, or. s knjigovódjevima; MNOŽINA: im. 
knjigovódjevi, rod. knjigovódjevih, daj. 
knjigovódjevim, tož. knjigovódjeve, mest. pri 
knjigovódjevih, or. s knjigovódjevimi  

ženski: EDNINA: im. knjigovódjeva, rod. 
knjigovódjeve, daj. knjigovódjevi, tož. 
knjigovódjevo, mest. pri knjigovódjevi, or. s 
knjigovódjevo; DVOJINA: im. knjigovódjevi, rod. 
knjigovódjevih, daj. knjigovódjevima, tož. 
knjigovódjevi, mest. pri knjigovódjevih, or. s 
knjigovódjevima; MNOŽINA: im. knjigovódjeve, rod. 
knjigovódjevih, daj. knjigovódjevim, tož. 
knjigovódjeve, mest. pri knjigovódjevih, or. s 
knjigovódjevimi  
srednji: EDNINA: im. knjigovódjevo, rod. 
knjigovódjevega, daj. knjigovódjevemu, tož. 
knjigovódjevo, mest. pri knjigovódjevem, or. s 
knjigovódjevim; DVOJINA: im. knjigovódjevi, rod. 
knjigovódjevih, daj. knjigovódjevima, tož. 
knjigovódjevi, mest. pri knjigovódjevih, or. s 
knjigovódjevima; MNOŽINA: im. knjigovódjeva, rod. 
knjigovódjevih, daj. knjigovódjevim, tož. 
knjigovódjeva, mest. pri knjigovódjevih, or. s 
knjigovódjevimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
knjížno-fílmski -a -o prid.  
|knjižni in filmski|: knjižno-filmska uspešnica  
{O} moški: EDNINA: im. knjížno-fílmski, rod. 
knjížno-fílmskega, daj. knjížno-fílmskemu, tož. 
knjížno-fílmski (živostno knjížno-fílmskega), mest. 
pri knjížno-fílmskem, or. s knjížno-fílmskim; 
DVOJINA: im. knjížno-fílmska, rod. knjížno-fílmskih, 
daj. knjížno-fílmskima, tož. knjížno-fílmska, mest. pri 
knjížno-fílmskih, or. s knjížno-fílmskima; MNOŽINA: 
im. knjížno-fílmski, rod. knjížno-fílmskih, daj. 
knjížno-fílmskim, tož. knjížno-fílmske, mest. pri 
knjížno-fílmskih, or. s knjížno-fílmskimi  
ženski: EDNINA: im. knjížno-fílmska, rod. knjížno-
fílmske, daj. knjížno-fílmski, tož. knjížno-fílmsko, 
mest. pri knjížno-fílmski, or. s knjížno-fílmsko; 
DVOJINA: im. knjížno-fílmski, rod. knjížno-fílmskih, 
daj. knjížno-fílmskima, tož. knjížno-fílmski, mest. pri 
knjížno-fílmskih, or. s knjížno-fílmskima; MNOŽINA: 
im. knjížno-fílmske, rod. knjížno-fílmskih, daj. 
knjížno-fílmskim, tož. knjížno-fílmske, mest. pri 
knjížno-fílmskih, or. s knjížno-fílmskimi  
srednji: EDNINA: im. knjížno-fílmsko, rod. knjížno-
fílmskega, daj. knjížno-fílmskemu, tož. knjížno-
fílmsko, mest. pri knjížno-fílmskem, or. s knjížno-
fílmskim; DVOJINA: im. knjížno-fílmski, rod. knjížno-
fílmskih, daj. knjížno-fílmskima, tož. knjížno-
fílmski, mest. pri knjížno-fílmskih, or. s knjížno-
fílmskima; MNOŽINA: im. knjížno-fílmska, rod. 
knjížno-fílmskih, daj. knjížno-fílmskim, tož. knjížno-
fílmska, mest. pri knjížno-fílmskih, or. s knjížno-
fílmskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
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Köbenhavn -vna [kébənhan, rod. kébənhana] m; 
zemljepisno ime  
|glavno mesto Danske|; gl. København  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; endonimi  
  
københavnski -a -o [kébənháu̯nski, ž. 
kébənháu̯nska, s. kébənháu̯nsko] prid.  
københavnski konsenz; Šolal se je na københavnski 
kraljevi umetnostni akademiji; københavnska 
merila za vstop v EU  
(< København)  
{O} moški: EDNINA: im. københavnski, rod. 
københavnskega, daj. københavnskemu, tož. 
københavnski (živostno københavnskega), mest. pri 
københavnskem, or. s københavnskim; DVOJINA: im. 
københavnska, rod. københavnskih, daj. 
københavnskima, tož. københavnska, mest. pri 
københavnskih, or. s københavnskima; MNOŽINA: im. 
københavnski, rod. københavnskih, daj. 
københavnskim, tož. københavnske, mest. pri 
københavnskih, or. s københavnskimi  
ženski: EDNINA: im. københavnska, rod. 
københavnske, daj. københavnski, tož. 
københavnsko, mest. pri københavnski, or. s 
københavnsko; DVOJINA: im. københavnski, rod. 
københavnskih, daj. københavnskima, tož. 
københavnski, mest. pri københavnskih, or. s 
københavnskima; MNOŽINA: im. københavnske, rod. 
københavnskih, daj. københavnskim, tož. 
københavnske, mest. pri københavnskih, or. s 
københavnskimi  
srednji: EDNINA: im. københavnsko, rod. 
københavnskega, daj. københavnskemu, tož. 
københavnsko, mest. pri københavnskem, or. s 
københavnskim; DVOJINA: im. københavnski, rod. 
københavnskih, daj. københavnskima, tož. 
københavnski, mest. pri københavnskih, or. s 
københavnskima; MNOŽINA: im. københavnska, rod. 
københavnskih, daj. københavnskim, tož. 
københavnska, mest. pri københavnskih, or. s 
københavnskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
kočévsko-ríbniški -a -o prid.  
|nanašajoč se na Kočevje in Ribnico|: Razvoj Bele 
krajine in kočevsko-ribniškega območja je odvisen 
od prometnih in gospodarskih tokov proti Karlovcu 
in Reki; sopomenka ribniško-kočevski; prim. kočevski, 
ribniški  
(< Kočevje, Ribnica)  
{O} moški: EDNINA: im. kočévsko-ríbniški, rod. 
kočévsko-ríbniškega, daj. kočévsko-ríbniškemu, tož. 
kočévsko-ríbniški (živostno kočévsko-ríbniškega), 
mest. pri kočévsko-ríbniškem, or. s kočévsko-
ríbniškim; DVOJINA: im. kočévsko-ríbniška, rod. 

kočévsko-ríbniških, daj. kočévsko-ríbniškima, tož. 
kočévsko-ríbniška, mest. pri kočévsko-ríbniških, or. s 
kočévsko-ríbniškima; MNOŽINA: im. kočévsko-
ríbniški, rod. kočévsko-ríbniških, daj. kočévsko-
ríbniškim, tož. kočévsko-ríbniške, mest. pri 
kočévsko-ríbniških, or. s kočévsko-ríbniškimi  
ženski: EDNINA: im. kočévsko-ríbniška, rod. 
kočévsko-ríbniške, daj. kočévsko-ríbniški, tož. 
kočévsko-ríbniško, mest. pri kočévsko-ríbniški, or. s 
kočévsko-ríbniško; DVOJINA: im. kočévsko-ríbniški, 
rod. kočévsko-ríbniških, daj. kočévsko-ríbniškima, 
tož. kočévsko-ríbniški, mest. pri kočévsko-ríbniških, 
or. s kočévsko-ríbniškima; MNOŽINA: im. kočévsko-
ríbniške, rod. kočévsko-ríbniških, daj. kočévsko-
ríbniškim, tož. kočévsko-ríbniške, mest. pri 
kočévsko-ríbniških, or. s kočévsko-ríbniškimi  
srednji: EDNINA: im. kočévsko-ríbniško, rod. 
kočévsko-ríbniškega, daj. kočévsko-ríbniškemu, tož. 
kočévsko-ríbniško, mest. pri kočévsko-ríbniškem, or. 
s kočévsko-ríbniškim; DVOJINA: im. kočévsko-
ríbniški, rod. kočévsko-ríbniških, daj. kočévsko-
ríbniškima, tož. kočévsko-ríbniški, mest. pri 
kočévsko-ríbniških, or. s kočévsko-ríbniškima; 
MNOŽINA: im. kočévsko-ríbniška, rod. kočévsko-
ríbniških, daj. kočévsko-ríbniškim, tož. kočévsko-
ríbniška, mest. pri kočévsko-ríbniških, or. s 
kočévsko-ríbniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Kóčna1 -e ž; zemljepisno ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah; skrajšano ime 
za Jezersko in Kokrsko Kočno|: zimski vzpon na 
Kočno; Grintovci se zaključujejo s Kočno; slap v 
steni Kočen; v prenesenem pomenu |stena Kočne|: 
plezanje v Kočni; |sedlo v Karavankah|: markirana 
pot s Kočne na Suhadolnikovo planino; kot prilastek, 
v imenovalniku Steza vodi na sedlo Kočna; prim. 
Jezerska Kočna, Kokrska Kočna  
Kje? na Kočni  
Od kod? s Kočne  
Kam? na Kočno  
{B} kočenski  
{O} EDNINA: im. Kóčna, rod. Kóčne, daj. Kóčni, tož. 
Kóčno, mest. pri Kóčni, or. s Kóčno; DVOJINA: im. 
Kóčni, rod. Kóčen, daj. Kóčnama, tož. Kóčni, mest. pri 
Kóčnah, or. s Kóčnama; MNOŽINA: im. Kóčne, rod. 
Kóčen, daj. Kóčnam, tož. Kóčne, mest. pri Kóčnah, or. 
s Kóčnami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Kóčna2 -e ž; zemljepisno ime  
|kraj v občini Jesenice|: Čebele vozijo s Kočne na 
visokogorsko pašo; kot prilastek, v imenovalniku 
Markirana pot se začne na levi strani ceste za 
naseljem Kočna  
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Kje? na Kočni  
Od kod? s Kočne  
Kam? na Kočno  
{B} Kočnar, Kočnarka; Kočnarjev, Kočnarkin; 
kočnarski  
{O} EDNINA: im. Kóčna, rod. Kóčne, daj. Kóčni, tož. 
Kóčno, mest. pri Kóčni, or. s Kóčno  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
Kókrska Kóčna -e -e ž; zemljepisno ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah|: Kočna ima 
dva vrha/vrhova: vzhodni vrh je Jezerska Kočna, 
zahodni pa Kokrska Kočna; melišče Kokrske 
Kočne; vzpon na Kokrsko Kočno; prim. kokrski  
(< Kokra)  
Kje? na Kokrski Kočni  
Od kod? s Kokrske Kočne  
Kam? na Kokrsko Kočno  
{B} kočenski  
{O} EDNINA: im. Kókrska Kóčna, rod. Kókrske 
Kóčne, daj. Kókrski Kóčni, tož. Kókrsko Kóčno, 
mest. pri Kókrski Kóčni, or. s Kókrsko Kóčno  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Kókrsko sêdlo s; zemljepisno ime; obširneje glej pri 
Kokrško sedlo  
  
Kókrško sêdlo -ega -a in Kókrsko sêdlo -ega -a s; 
zemljepisno ime  
|sedlo v Kamniško-Savinjskih Alpah|: Prespali smo 
v zimsko sobi na Kokrškem/Kokrskem sedlu; 
markirana pot na Kokrško/Kokrsko sedlo; prim. 
kokrski  
(< Kokra)  
Kje? na Kokrškem/Kokrskem sedlu  
Od kod? s Kokrškega/Kokrskega sedla  
Kam? na Kokrško/Kokrsko sedlo  
{O} EDNINA: im. Kókrško sêdlo in Kókrsko sêdlo, 
rod. Kókrškega sêdla in Kókrskega sêdla, daj. 
Kókrškemu sêdlu in Kókrskemu sêdlu, tož. Kókrško 
sêdlo in Kókrsko sêdlo, mest. pri Kókrškem sêdlu in 
pri Kókrskem sêdlu, or. s Kókrškim sêdlom in s 
Kókrskim sêdlom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
koléga -a tudi koléga -e m  
|nekdo z enako izobrazbo ali poklicem|: kolega 
Peter; Koprskim kriminalistom so pomoč ponudili 
italijanski in hrvaški kolegi; |sodelavec, prijatelj|: 
Njegov moštveni kolega je bil na tekmi sedmi; Z 
večino svojih kolegov se pozna še iz šole  
{B} kolegov  

{O} EDNINA: im. koléga, rod. koléga tudi kolége, daj. 
kolégu tudi kolégi, tož. koléga tudi kolégo, mest. pri 
kolégu tudi pri kolégi, or. s kolégom tudi s kolégo; 
DVOJINA: im. koléga tudi kolégi, rod. kolégov tudi 
kolég, daj. kolégoma tudi kolégama, tož. koléga tudi 
kolégi, mest. pri kolégih tudi pri kolégah, or. s 
kolégoma tudi s kolégama; MNOŽINA: im. kolégi tudi 
kolége, rod. kolégov tudi kolég, daj. kolégom tudi 
kolégam, tož. kolége tudi kolége, mest. pri kolégih tudi 
pri kolégah, or. s kolégi tudi s kolégami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola  
  
kolégov -a -o prid.  
Pomagal si je s podatki iz kolegove doktorske 
disertacije  
(< kolega)  
{O} moški: EDNINA: im. kolégov, rod. kolégovega, 
daj. kolégovemu, tož. kolégov (živostno kolégovega), 
mest. pri kolégovem, or. s kolégovim; DVOJINA: im. 
kolégova, rod. kolégovih, daj. kolégovima, tož. 
kolégova, mest. pri kolégovih, or. s kolégovima; 
MNOŽINA: im. kolégovi, rod. kolégovih, daj. 
kolégovim, tož. kolégove, mest. pri kolégovih, or. s 
kolégovimi  
ženski: EDNINA: im. kolégova, rod. kolégove, daj. 
kolégovi, tož. kolégovo, mest. pri kolégovi, or. s 
kolégovo; DVOJINA: im. kolégovi, rod. kolégovih, daj. 
kolégovima, tož. kolégovi, mest. pri kolégovih, or. s 
kolégovima; MNOŽINA: im. kolégove, rod. kolégovih, 
daj. kolégovim, tož. kolégove, mest. pri kolégovih, or. 
s kolégovimi  
srednji: EDNINA: im. kolégovo, rod. kolégovega, daj. 
kolégovemu, tož. kolégovo, mest. pri kolégovem, or. s 
kolégovim; DVOJINA: im. kolégovi, rod. kolégovih, 
daj. kolégovima, tož. kolégovi, mest. pri kolégovih, or. 
s kolégovima; MNOŽINA: im. kolégova, rod. 
kolégovih, daj. kolégovim, tož. kolégova, mest. pri 
kolégovih, or. s kolégovimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
Kolpa -e [kólpa] ž; zemljepisno ime  
|reka v Sloveniji in na Hrvaškem|: V čistilni akciji 
so očistili bregove Kolpe; izliv v Kolpo; spust z 
raftom po Kolpi; kopanje na/v Kolpi  
Kje? na Kolpi in v Kolpi  
Od kod? s Kolpe in iz Kolpe  
Kam? na Kolpo in v Kolpo  
{B} Kolpin; kolpski  
{O} EDNINA: im. Kolpa, rod. Kolpe, daj. Kolpi, tož. 
Kolpo, mest. pri Kolpi, or. s Kolpo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Kólpin -a -o prid.  
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Kolpina struga  
(< Kolpa)  
{O} moški: EDNINA: im. Kólpin, rod. Kólpinega, daj. 
Kólpinemu, tož. Kólpin (živostno Kólpinega), mest. 
pri Kólpinem, or. s Kólpinim; DVOJINA: im. Kólpina, 
rod. Kólpinih, daj. Kólpinima, tož. Kólpina, mest. pri 
Kólpinih, or. s Kólpinima; MNOŽINA: im. Kólpini, 
rod. Kólpinih, daj. Kólpinim, tož. Kólpine, mest. pri 
Kólpinih, or. s Kólpinimi  
ženski: EDNINA: im. Kólpina, rod. Kólpine, daj. 
Kólpini, tož. Kólpino, mest. pri Kólpini, or. s 
Kólpino; DVOJINA: im. Kólpini, rod. Kólpinih, daj. 
Kólpinima, tož. Kólpini, mest. pri Kólpinih, or. s 
Kólpinima; MNOŽINA: im. Kólpine, rod. Kólpinih, daj. 
Kólpinim, tož. Kólpine, mest. pri Kólpinih, or. s 
Kólpinimi  
srednji: EDNINA: im. Kólpino, rod. Kólpinega, daj. 
Kólpinemu, tož. Kólpino, mest. pri Kólpinem, or. s 
Kólpinim; DVOJINA: im. Kólpini, rod. Kólpinih, daj. 
Kólpinima, tož. Kólpini, mest. pri Kólpinih, or. s 
Kólpinima; MNOŽINA: im. Kólpina, rod. Kólpinih, daj. 
Kólpinim, tož. Kólpina, mest. pri Kólpinih, or. s 
Kólpinimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki; pridevniki  
  
kólpski -a -o prid.  
Društvo organizira pohod po kolpski soteski; prim. 
Zgornja Kolpska dolina  
(< Kolpa)  
{O} moški: EDNINA: im. kólpski, rod. kólpskega, daj. 
kólpskemu, tož. kólpski (živostno kólpskega), mest. pri 
kólpskem, or. s kólpskim; DVOJINA: im. kólpska, rod. 
kólpskih, daj. kólpskima, tož. kólpska, mest. pri 
kólpskih, or. s kólpskima; MNOŽINA: im. kólpski, rod. 
kólpskih, daj. kólpskim, tož. kólpske, mest. pri 
kólpskih, or. s kólpskimi  
ženski: EDNINA: im. kólpska, rod. kólpske, daj. 
kólpski, tož. kólpsko, mest. pri kólpski, or. s kólpsko; 
DVOJINA: im. kólpski, rod. kólpskih, daj. kólpskima, 
tož. kólpski, mest. pri kólpskih, or. s kólpskima; 
MNOŽINA: im. kólpske, rod. kólpskih, daj. kólpskim, 
tož. kólpske, mest. pri kólpskih, or. s kólpskimi  
srednji: EDNINA: im. kólpsko, rod. kólpskega, daj. 
kólpskemu, tož. kólpsko, mest. pri kólpskem, or. s 
kólpskim; DVOJINA: im. kólpski, rod. kólpskih, daj. 
kólpskima, tož. kólpski, mest. pri kólpskih, or. s 
kólpskima; MNOŽINA: im. kólpska, rod. kólpskih, daj. 
kólpskim, tož. kólpska, mest. pri kólpskih, or. s 
kólpskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
komunálno-stanovánjski -a -o prid.  
|komunalni in stanovanjski|: komunalno-
stanovanjsko podjetje; sopomenka stanovanjsko-
komunalni  

{O} moški: EDNINA: im. komunálno-stanovánjski, 
rod. komunálno-stanovánjskega, daj. komunálno-
stanovánjskemu, tož. komunálno-stanovánjski 
(živostno komunálno-stanovánjskega), mest. pri 
komunálno-stanovánjskem, or. s komunálno-
stanovánjskim; DVOJINA: im. komunálno-
stanovánjska, rod. komunálno-stanovánjskih, daj. 
komunálno-stanovánjskima, tož. komunálno-
stanovánjska, mest. pri komunálno-stanovánjskih, or. 
s komunálno-stanovánjskima; MNOŽINA: im. 
komunálno-stanovánjski, rod. komunálno-
stanovánjskih, daj. komunálno-stanovánjskim, tož. 
komunálno-stanovánjske, mest. pri komunálno-
stanovánjskih, or. s komunálno-stanovánjskimi  
ženski: EDNINA: im. komunálno-stanovánjska, rod. 
komunálno-stanovánjske, daj. komunálno-
stanovánjski, tož. komunálno-stanovánjsko, mest. pri 
komunálno-stanovánjski, or. s komunálno-
stanovánjsko; DVOJINA: im. komunálno-
stanovánjski, rod. komunálno-stanovánjskih, daj. 
komunálno-stanovánjskima, tož. komunálno-
stanovánjski, mest. pri komunálno-stanovánjskih, or. 
s komunálno-stanovánjskima; MNOŽINA: im. 
komunálno-stanovánjske, rod. komunálno-
stanovánjskih, daj. komunálno-stanovánjskim, tož. 
komunálno-stanovánjske, mest. pri komunálno-
stanovánjskih, or. s komunálno-stanovánjskimi  
srednji: EDNINA: im. komunálno-stanovánjsko, rod. 
komunálno-stanovánjskega, daj. komunálno-
stanovánjskemu, tož. komunálno-stanovánjsko, mest. 
pri komunálno-stanovánjskem, or. s komunálno-
stanovánjskim; DVOJINA: im. komunálno-
stanovánjski, rod. komunálno-stanovánjskih, daj. 
komunálno-stanovánjskima, tož. komunálno-
stanovánjski, mest. pri komunálno-stanovánjskih, or. 
s komunálno-stanovánjskima; MNOŽINA: im. 
komunálno-stanovánjska, rod. komunálno-
stanovánjskih, daj. komunálno-stanovánjskim, tož. 
komunálno-stanovánjska, mest. pri komunálno-
stanovánjskih, or. s komunálno-stanovánjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
koncíl -a m  
|zborovanje škofov in teologov|: Osnove krščanske 
vere so bile izoblikovane na treh velikih koncilih  
tridentinski koncil |zgodovinski dogodek, 
zborovanje|: Na tridentinskem koncilu se je 
izoblikovala katoliška politika protireformacije; 
vatikanski koncil |zgodovinski dogodek, zborovanje|: 
Pravico do udeležbe in glasovanja na prvem/1. 
vatikanskem koncilu je imelo 1084 škofov  
{O} EDNINA: im. koncíl, rod. koncíla, daj. koncílu, tož. 
koncíl, mest. pri koncílu, or. s koncílom; DVOJINA: im. 
koncíla, rod. koncílov, daj. koncíloma, tož. koncíla, 
mest. pri koncílih, or. s koncíloma; MNOŽINA: im. 
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koncíli, rod. koncílov, daj. koncílom, tož. koncíle, 
mest. pri koncílih, or. s koncíli  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja zgodovinskih 
dogodkov  
  
kongrés -a m  
|srečanje politične ali strokovne skupine|: O 
rezultatih svojega raziskovalnega dela je predaval 
na kongresih  
ljubljanski kongres |zgodovinski dogodek, 
zborovanje|: Leta 1821 se je začel ljubljanski 
kongres, ki je bil drugi izmed treh kongresov Svete 
alianse  
{O} EDNINA: im. kongrés, rod. kongrésa, daj. 
kongrésu, tož. kongrés, mest. pri kongrésu, or. s 
kongrésom; DVOJINA: im. kongrésa, rod. kongrésov, 
daj. kongrésoma, tož. kongrésa, mest. pri kongrésih, 
or. s kongrésoma; MNOŽINA: im. kongrési, rod. 
kongrésov, daj. kongrésom, tož. kongrése, mest. pri 
kongrésih, or. s kongrési  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja zgodovinskih 
dogodkov  
  
kònj -a m  
|žival|: krilati konj Pegaz; Prijahal je na konju; 
vzreja konj/konjev; |kitajsko horoskopsko 
znamenje|: Kitajska se je poslovila od leta konja; 
|oseba, rojena v kitajskem horoskopskem znamenju 
konja|: Tiger se najbolje ujema s konjem in psom, 
najmanj pa z opico  
povodni konj |v vodi živeči sesalec|: Predniki 
povodnih konjev naj bi bili skoraj še enkrat težji; 
nilski konj |v vodi živeči sesalec|: mogočno oglašanje 
nilskega konja; trojanski konj |pretveza, krinka za 
škodljiv namen|: Imenujejo jih za trojanske konje 
letošnjih volitev; trojanski konj |program, ki omogoči 
zlonameren dostop do dokumentov na tujem 
računalniku|: Kot informatik mesečno preverja 
navzočnost virusov, črvov in trojanskih konjev  
{B} konjev  
{O} EDNINA: im. kònj, rod. kônja, daj. kônju, tož. 
kônja, mest. pri kônju, or. s kônjem; DVOJINA: im. 
kônja, rod. kônjev in kónj, daj. kônjema, tož. kônja, 
mest. pri kônjih, or. s kônjema; MNOŽINA: im. kônji, 
rod. kônjev in kónj, daj. kônjem, tož. kônje, mest. pri 
kônjih, or. s kônji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Kônjski špík -ega -a m; zemljepisno ime  
|gora na meji med Avstrijo in Italijo|: greben 
Konjskega špika; ferata na Konjski špik; ◎ nem. 
Rosskofel, it. Monte Cavallo di Pontebba  
Kje? na Konjskem špiku  

Od kod? s Konjskega špika  
Kam? na Konjski špik  
{O} EDNINA: im. Kônjski špík, rod. Kônjskega špíka, 
daj. Kônjskemu špíku, tož. Kônjski špík, mest. pri 
Kônjskem špíku, or. s Kônjskim špíkom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
konkláve -a m  
|prostor, v katerem kardinali volijo papeža|: Prvi 
papež, ki so ga kardinali volili v konklavu, je bil 
Celestin IV.; |zasedanje kardinalov, na katerem 
volijo papeža|: Kardinali se niso mogli sporazumeti 
o datumu začetka konklava; V torek so pred 
bližajočim se konklavom za javnost že zaprli 
Sikstinsko kapelo  
{O} EDNINA: im. konkláve, rod. konkláva, daj. 
konklávu, tož. konkláve, mest. pri konklávu, or. s 
konklávom; DVOJINA: im. konkláva, rod. konklávov, 
daj. konklávoma, tož. konkláva, mest. pri konklávih, 
or. s konklávoma; MNOŽINA: im. konklávi, rod. 
konklávov, daj. konklávom, tož. konkláve, mest. pri 
konklávih, or. s konklávi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
Kopenhagen -gna [kópenhagən, rod. kópenhagna] 
m; zemljepisno ime  
|glavno mesto Danske|; gl. København  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; endonimi  
  
Kordiljêre -êr ž mn.; zemljepisno ime  
|gorovje v Ameriki|: andske Kordiljere; vulkan v 
Kordiljerah  
Kje? v Kordiljere  
Od kod? iz Kordiljer  
Kam? v Kordiljere  
{B} kordiljerski  
{O} EDNINA: im. Kordiljêre, rod. Kordiljêr, daj. 
Kordiljêram, tož. Kordiljêre, mest. pri Kordiljêrah, or. 
s Kordiljêrami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
kordiljêrski -a -o prid.  
južni kordiljerski jeziki; kordiljerske gore  
(< Kordiljere)  
{O} moški: EDNINA: im. kordiljêrski, rod. 
kordiljêrskega, daj. kordiljêrskemu, tož. kordiljêrski 
(živostno kordiljêrskega), mest. pri kordiljêrskem, or. s 
kordiljêrskim; DVOJINA: im. kordiljêrska, rod. 
kordiljêrskih, daj. kordiljêrskima, tož. kordiljêrska, 
mest. pri kordiljêrskih, or. s kordiljêrskima; 
MNOŽINA: im. kordiljêrski, rod. kordiljêrskih, daj. 



 
155 

kordiljêrskim, tož. kordiljêrske, mest. pri 
kordiljêrskih, or. s kordiljêrskimi  
ženski: EDNINA: im. kordiljêrska, rod. kordiljêrske, 
daj. kordiljêrski, tož. kordiljêrsko, mest. pri 
kordiljêrski, or. s kordiljêrsko; DVOJINA: im. 
kordiljêrski, rod. kordiljêrskih, daj. kordiljêrskima, 
tož. kordiljêrski, mest. pri kordiljêrskih, or. s 
kordiljêrskima; MNOŽINA: im. kordiljêrske, rod. 
kordiljêrskih, daj. kordiljêrskim, tož. kordiljêrske, 
mest. pri kordiljêrskih, or. s kordiljêrskimi  
srednji: EDNINA: im. kordiljêrsko, rod. 
kordiljêrskega, daj. kordiljêrskemu, tož. kordiljêrsko, 
mest. pri kordiljêrskem, or. s kordiljêrskim; DVOJINA: 
im. kordiljêrski, rod. kordiljêrskih, daj. 
kordiljêrskima, tož. kordiljêrski, mest. pri 
kordiljêrskih, or. s kordiljêrskima; MNOŽINA: im. 
kordiljêrska, rod. kordiljêrskih, daj. kordiljêrskim, tož. 
kordiljêrska, mest. pri kordiljêrskih, or. s 
kordiljêrskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Kórensko sêdlo -ega -a s; zemljepisno ime  
|gorski prelaz med Slovenijo in Avstrijo|: Domov se 
bomo peljali čez Korensko sedlo v Kranjsko Goro; 
mejni prehod na Korenskem sedlu; kot prilastek, v 
imenovalniku V bližini prelaza Korensko sedlo je 
muzej bunkerjev; ◎ nem. Wurzenpass; prim. 
korenski  
(< Koren)  
Kje? na Korenskem sedlu  
Od kod? s Korenskega sedla  
Kam? na Korensko sedlo  
{O} EDNINA: im. Kórensko sêdlo, rod. Kórenskega 
sêdla, daj. Kórenskemu sêdlu, tož. Kórensko sêdlo, 
mest. pri Kórenskem sêdlu, or. s Kórenskim sêdlom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Korošec1 -šca [koróšǝc, rod. koróšca, or. s 
koróšcem] m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|: Strinjam se s Korošcem; |slovenski 
pravnik, pesnik in partizan|: Šolo so poimenovali po 
Ivanu Korošcu  
{B} Koroščev  
{O} EDNINA: im. Korošec, rod. Korošca, daj. Korošcu, 
tož. Korošca, mest. pri Korošcu, or. s Korošcem; 
DVOJINA: im. Korošca, rod. Korošcev, daj. 
Korošcema, tož. Korošca, mest. pri Korošcih, or. s 
Korošcema; MNOŽINA: im. Korošci, rod. Korošcev, 
daj. Korošcem, tož. Korošce, mest. pri Korošcih, or. s 
Korošci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
samostalnik moškega spola  
  

Korošec2 -šca [koróšǝc, rod. koróšca, or. s 
koróšcem] m; ime bitja, prebivalsko ime  
avstrijski Korošec; Pri odstranjevanju mulja je 
Korošcem pomagalo okoli 160 prostovoljcev; v 
prenesenem pomenu |pripadnik športnega kluba iz/z 
Koroške|: Zmaga je bila velik uspeh za ekipo 
Korošcev  
(< Koroška, Koroško)  
{B} Koroščev  
{O} EDNINA: im. Korošec, rod. Korošca, daj. Korošcu, 
tož. Korošca, mest. pri Korošcu, or. s Korošcem; 
DVOJINA: im. Korošca, rod. Korošcev, daj. 
Korošcema, tož. Korošca, mest. pri Korošcih, or. s 
Korošcema; MNOŽINA: im. Korošci, rod. Korošcev, 
daj. Korošcem, tož. Korošce, mest. pri Korošcih, or. s 
Korošci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Korošíca1 -e ž; ime bitja, prebivalsko ime  
avstrijska Korošica; V polfinale se je uvrstilo pet 
Korošic; v prenesenem pomenu |pripadnica športnega 
kluba iz/s Koroške|: Korošice so tekmo začele z 
borbenim duhom  
(< Koroška, Koroško)  
{B} Korošičin  
{O} EDNINA: im. Korošíca, rod. Korošíce, daj. 
Korošíci, tož. Korošíco, mest. pri Korošíci, or. s 
Korošíco; DVOJINA: im. Korošíci, rod. Korošíc, daj. 
Korošícama, tož. Korošíci, mest. pri Korošícah, or. s 
Korošícama; MNOŽINA: im. Korošíce, rod. Korošíc, 
daj. Korošícam, tož. Korošíce, mest. pri Korošícah, or. 
s Korošícami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Korošica2 -e ž; ime bitja, zemljepisno ime  
|planina v Kamniško-Savinjskih Alpah|: pot s 
Korošice na Planjavo; pohod na planino 
Korošica/Korošico; Kočo na Korošici je uničil 
požar  
Kje? na Korošici  
Od kod? s Korošice  
Kam? na Korošico  
{B} korošiški  
{O} EDNINA: im. Korošíca, rod. Korošíce, daj. 
Korošíci, tož. Korošíco, mest. pri Korošíci, or. s 
Korošíco  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Koróška -e ž; zemljepisno ime  
|pokrajina v severni Sloveniji|: Učili so se plesov 
iz/s Koroške; Lov na ščuke je v Koroški priljubljen 
šport ustrezneje na Koroškem; |zvezna dežela v 
Avstriji|: avstrijska Koroška; zamejski Slovenci iz/s 
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Koroške; V južnem delu avstrijske dežele Koroške 
ima slovenščina status drugega uradnega jezika; 
prim. Koroško  
Kje? v Koroški ustrezneje na Koroškem  
Od kod? iz Koroške in s Koroške  
Kam? v Koroško ustrezneje na Koroško  
{B} Korošec, Korošica; Koroščev, Korošičin; 
koroški  
{O} EDNINA: im. Koróška, rod. Koróške, daj. Koróški, 
tož. Koróško, mest. pri Koróški, or. s Koróško  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
Koroška Rinka -e -e [koróška rínka] ž; zemljepisno 
ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah|: Koroška 
Rinka se imenuje tudi Križ; pohod na Koroško 
Rinko čez Žmavčarje; prim. koroški  
(< Koroška, Koroško)  
Kje? na Koroški Rinki  
Od kod? s Koroške Rinke  
Kam? na Koroško Rinko  
{O} EDNINA: im. Koroška Rinka, rod. Koroške 
Rinke, daj. Koroški Rinki, tož. Koroško Rinko, mest. 
pri Koroški Rinki, or. s Koroško Rinko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
koróški -a -o prid.  
koroški deželni glavar; koroški Slovenci; 
ustoličenje koroškega vojvode/vojvoda  
koroški plebiscit |zgodovinski dogodek|: razstava o 
koroškem plebiscitu; Meja med Kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev ter Republiko Avstrijo je bila 
po prvi svetovni vojni določena s koroškim 
plebiscitom; prim. Koroški most, Koroška 
statistična regija, Koroška Rinka  
(< Koroška, Koroško)  
{O} moški: EDNINA: im. koróški, rod. koróškega, daj. 
koróškemu, tož. koróški (živostno koróškega), mest. 
pri koróškem, or. s koróškim; DVOJINA: im. koróška, 
rod. koróških, daj. koróškima, tož. koróška, mest. pri 
koróških, or. s koróškima; MNOŽINA: im. koróški, rod. 
koróških, daj. koróškim, tož. koróške, mest. pri 
koróških, or. s koróškimi  
ženski: EDNINA: im. koróška, rod. koróške, daj. 
koróški, tož. koróško, mest. pri koróški, or. s koróško; 
DVOJINA: im. koróški, rod. koróških, daj. koróškima, 
tož. koróški, mest. pri koróških, or. s koróškima; 
MNOŽINA: im. koróške, rod. koróških, daj. koróškim, 
tož. koróške, mest. pri koróških, or. s koróškimi  
srednji: EDNINA: im. koróško, rod. koróškega, daj. 
koróškemu, tož. koróško, mest. pri koróškem, or. s 
koróškim; DVOJINA: im. koróški, rod. koróških, daj. 
koróškima, tož. koróški, mest. pri koróških, or. s 
koróškima; MNOŽINA: im. koróška, rod. koróških, daj. 

koróškim, tož. koróška, mest. pri koróških, or. s 
koróškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Koróško -ega s; zemljepisno ime  
|pokrajina v severni Sloveniji|: slovenska manjšina 
na Koroškem; prisilno izseljevanje Slovencev s 
Koroškega med drugo svetovno vojno; |zvezna 
dežela v Avstriji|: manjšina na avstrijskem 
Koroškem; prim. Koroška  
Kje? na Koroškem  
Od kod? s Koroškega  
Kam? na Koroško  
{B} Korošec, Korošica; Koroščev, Korošičin; 
koroški  
{O} EDNINA: im. Koróško, rod. Koróškega, daj. 
Koróškemu, tož. Koróško, mest. pri Koróškem, or. s 
Koróškim  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
kósovsko-sŕbski -a -o prid.  
|kosovski in srbski|: kosovsko-srbska 
administrativna meja; sopomenka srbsko-kosovski; 
prim. kosovski, srbski  
(< Kosovo, Srbija)  
{O} moški: EDNINA: im. kósovsko-sŕbski, rod. 
kósovsko-sŕbskega, daj. kósovsko-sŕbskemu, tož. 
kósovsko-sŕbski (živostno kósovsko-sŕbskega), mest. 
pri kósovsko-sŕbskem, or. s kósovsko-sŕbskim; 
DVOJINA: im. kósovsko-sŕbska, rod. kósovsko-
sŕbskih, daj. kósovsko-sŕbskima, tož. kósovsko-
sŕbska, mest. pri kósovsko-sŕbskih, or. s kósovsko-
sŕbskima; MNOŽINA: im. kósovsko-sŕbski, rod. 
kósovsko-sŕbskih, daj. kósovsko-sŕbskim, tož. 
kósovsko-sŕbske, mest. pri kósovsko-sŕbskih, or. s 
kósovsko-sŕbskimi  
ženski: EDNINA: im. kósovsko-sŕbska, rod. kósovsko-
sŕbske, daj. kósovsko-sŕbski, tož. kósovsko-sŕbsko, 
mest. pri kósovsko-sŕbski, or. s kósovsko-sŕbsko; 
DVOJINA: im. kósovsko-sŕbski, rod. kósovsko-
sŕbskih, daj. kósovsko-sŕbskima, tož. kósovsko-
sŕbski, mest. pri kósovsko-sŕbskih, or. s kósovsko-
sŕbskima; MNOŽINA: im. kósovsko-sŕbske, rod. 
kósovsko-sŕbskih, daj. kósovsko-sŕbskim, tož. 
kósovsko-sŕbske, mest. pri kósovsko-sŕbskih, or. s 
kósovsko-sŕbskimi  
srednji: EDNINA: im. kósovsko-sŕbsko, rod. 
kósovsko-sŕbskega, daj. kósovsko-sŕbskemu, tož. 
kósovsko-sŕbsko, mest. pri kósovsko-sŕbskem, or. s 
kósovsko-sŕbskim; DVOJINA: im. kósovsko-sŕbski, 
rod. kósovsko-sŕbskih, daj. kósovsko-sŕbskima, tož. 
kósovsko-sŕbski, mest. pri kósovsko-sŕbskih, or. s 
kósovsko-sŕbskima; MNOŽINA: im. kósovsko-sŕbska, 
rod. kósovsko-sŕbskih, daj. kósovsko-sŕbskim, tož. 
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kósovsko-sŕbska, mest. pri kósovsko-sŕbskih, or. s 
kósovsko-sŕbskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Košutnikov turn -ega -a [košútniko túrn, rod. 
košútnikovega túrna] m; zemljepisno ime  
|gora v Karavankah|: sestop s Košutnikovega turna; 
Planinca sta na Košutnikov turn plezala z avstrijske 
smeri  
(< Košuta)  
Kje? na Košutnikovem turnu  
Od kod? s Košutnikovega turna  
Kam? na Košutnikov turn  
{O} EDNINA: im. Košutnikov turn, rod. 
Košutnikovega turna, daj. Košutnikovemu turnu, tož. 
Košutnikov turn, mest. pri Košutnikovem turnu, or. s 
Košutnikovim turnom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
kôvid -a tudi kóvid -a m  
neformalno |bolezen|: pandemija kovida; Zbolel je za 
kovidom; v pridevniški rabi zgodbe kovid 
prebolevnikov ustrezneje prebolevnikov kovida; v 
pridevniški rabi Zdravstvene delavce so premestili na 
kovid oddelek ustrezneje kovidni oddelek; v pridevniški 
rabi Kakšna je razlika med navadno in kovid 
pljučnico? ustrezneje kovidno pljučnico; prim. covid-
19, COVID-19  
{B} kovidni  
{O} EDNINA: im. kôvid tudi kóvid, rod. kôvida tudi 
kóvida, daj. kôvidu tudi kóvidu, tož. kôvid tudi kóvid, 
mest. pri kôvidu tudi pri kóvidu, or. s kôvidom tudi s 
kóvidom; DVOJINA: im. kôvida tudi kóvida, rod. 
kôvidov tudi kóvidov, daj. kôvidoma tudi kóvidoma, 
tož. kôvida tudi kóvida, mest. pri kôvidih tudi pri 
kóvidih, or. s kôvidoma tudi s kóvidoma; MNOŽINA: 
im. kôvidi tudi kóvidi, rod. kôvidov tudi kóvidov, daj. 
kôvidom tudi kóvidom, tož. kôvide tudi kóvide, mest. 
pri kôvidih tudi pri kóvidih, or. s kôvidi tudi s kóvidi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izkratične besede; 
pravopisne zanimivosti  
  
kôza -e ž  
|žival|: gibčna koza; trop koz; |kitajsko horoskopsko 
znamenje|: V tradicionalni kitajski kulturi pomeni 
znamenje koze srečo in ustvarjalnost; Koze so zelo 
izbirčni jedci.; |oseba, rojena v kitajskem 
horoskopskem znamenju koze oziroma ovce|: Koze 
so zelo izbirčni jedci.  
slovenska sanska koza |koza|: značilnosti slovenske 
sanske koze; slovenska srnasta koza |koza|: Prodam 
slovensko srnasto kozo; črne koze samo v množini 
|bolezen|: epidemija črnih koz; prim. ovca  

{B} kozin  
{O} EDNINA: im. kôza, rod. kôze, daj. kôzi, tož. kôzo, 
mest. pri kôzi, or. s kôzo; DVOJINA: im. kôzi, rod. kôz, 
daj. kôzama, tož. kôzi, mest. pri kôzah, or. s kôzama; 
MNOŽINA: im. kôze, rod. kôz, daj. kôzam, tož. kôze, 
mest. pri kôzah, or. s kôzami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
kozoróg -a m  
|žival|: skulptura kozoroga; Tudi samica kozoroga 
ima rogovje; Naselitev kozorogov v Triglavskem 
narodnem parku se je odvijala v 60. letih; 
|horoskopsko znamenje|: Za druženje bi rada 
spoznala simpatičnega moškega, rojenega v 
znamenju kozoroga ali bika; |oseba, rojena v 
horoskopskem znamenju kozoroga|: trmasto 
ambiciozen kozorog; Po njeni lastni napovedi se ji 
kot kozorogu v naslednjem letu res obetajo delovni 
uspehi; prim. Kozorog  
{B} kozorogov  
{O} EDNINA: im. kozoróg, rod. kozoróga, daj. 
kozorógu, tož. kozoróga, mest. pri kozorógu, or. s 
kozorógom; DVOJINA: im. kozoróga, rod. kozorógov, 
daj. kozorógoma, tož. kozoróga, mest. pri kozorógih, 
or. s kozorógoma; MNOŽINA: im. kozorógi, rod. 
kozorógov, daj. kozorógom, tož. kozoróge, mest. pri 
kozorógih, or. s kozorógi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Kozoróg -a m; zemljepisno ime  
|ozvezdje|: planeti v Kozorogu; Uran se giblje v 
ozvezdju Kozoroga; prim. kozorog  
Kje? v Kozorogu  
Od kod? iz Kozoroga  
Kam? v Kozoroga  
{O} EDNINA: im. Kozoróg, rod. Kozoróga, daj. 
Kozorógu, tož. Kozoróga, mest. pri Kozorógu, or. s 
Kozorógom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
kozoróginja -e ž  
|samica kozoroga|: rogovje kozoroginje; |ženska, 
rojena v horoskopskem znamenju kozoroga|: 
Dvajsetletna Tina je kozoroginja; znamenje, idealno 
za kozoroginjo; Značilnost kozoroginj je njihova 
neusahljiva ambicioznost  
{B} kozoroginjin  
{O} EDNINA: im. kozoróginja, rod. kozoróginje, daj. 
kozoróginji, tož. kozoróginjo, mest. pri kozoróginji, 
or. s kozoróginjo; DVOJINA: im. kozoróginji, rod. 
kozoróginj, daj. kozoróginjama, tož. kozoróginji, 
mest. pri kozoróginjah, or. s kozoróginjama; 
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MNOŽINA: im. kozoróginje, rod. kozoróginj, daj. 
kozoróginjam, tož. kozoróginje, mest. pri 
kozoróginjah, or. s kozoróginjami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Krajévna skupína -e -e ž; zemljepisno ime  
|jata galaksij|: Rimska cesta sodi v jato galaksij, ki ji 
pravimo Krajevna skupina; središče Krajevne 
skupine  
Kje? v Krajevni skupini  
Od kod? iz Krajevne skupine  
Kam? v Krajevno skupino  
{O} EDNINA: im. Krajévna skupína, rod. Krajévne 
skupíne, daj. Krajévni skupíni, tož. Krajévno 
skupíno, mest. pri Krajévni skupíni, or. s Krajévno 
skupíno  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Kránjska Rínka -e -e ž; zemljepisno ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah|: Kranjska 
Rinka je najvišja od vseh Rink; vzpon na Kranjsko 
Rinko; prim. kranjski  
(< Kranjska, Kranjsko)  
Kje? na Kranjski Rinki  
Od kod? s Kranjske Rinke  
Kam? na Kranjsko Rinko  
{O} EDNINA: im. Kránjska Rínka, rod. Kránjske 
Rínke, daj. Kránjski Rínki, tož. Kránjsko Rínko, mest. 
pri Kránjski Rínki, or. s Kránjsko Rínko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Kríška jézera -ih jézer s mn.; zemljepisno ime  
|jezera v Julijskih Alpah|: Najhladnejše od Kriških 
jezer je Jezero pod Grivo; izlet na Kriška jezera; V 
Kriških jezerih ni rib; prim. kriški  
(< Križ)  
Kje? na Kriških jezerih in v Kriških jezerih  
Od kod? s Kriških jezer in iz Kriških jezer  
Kam? na Kriška jezera in v Kriška jezera  
{O} EDNINA: im. Kríška jézera, rod. Kríških jézer, daj. 
Kríškim jézerom, tož. Kríška jézera, mest. pri Kríških 
jézerih, or. s Kríškimi jézeri  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Kríška planína -e -e ž; zemljepisno ime  
|planina v Kamniško-Savinjskih Alpah|: Včeraj sva 
se s Kriške planine povzpela do planine Koren; V 
poletnem času na Kriški planini pasejo živino; prim. 
kriški  
(< Križ)  
Kje? na Kriški planini  

Od kod? s Kriške planine  
Kam? na Kriško planino  
{O} EDNINA: im. Kríška planína, rod. Kríške planíne, 
daj. Kríški planíni, tož. Kríško planíno, mest. pri 
Kríški planíni, or. s Kríško planíno  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Kríški pôdi -ih -ov m mn.; zemljepisno ime  
|planota v Julijskih Alpah|: V visokogorskem svetu 
Kriških podov so tri jezera; Planinska pot s Kriških 
podov na Vršič je bila zaradi skalnega podora 
zaprta; prim. kriški  
(< Križ)  
Kje? na Kriških podih  
Od kod? s Kriških podov  
Kam? na Kriške pode  
{O} MNOŽINA: im. Kríški pôdi, rod. Kríških pôdov, 
daj. Kríškim pôdom, tož. Kríške pôde, mest. pri 
Kríških pôdih, or. s Kríškimi pôdi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Križ -a [kríš, rod. kríža, or. s krížem] m; zemljepisno 
ime  
|gora v Julijskih Alpah|: S Križa smo sestopili v 
Vrata; |drugo ime za Koroško Rinko|: Na začetku 
varovane plezalne poti na Križ – Koroško Rinko 
stoji plošča v spomin na prvi Kocbekov vzpon; prim. 
Koroška Rinka  
Kje? na Križu  
Od kod? s Križa  
Kam? na Križ  
{B} kriški  
{O} EDNINA: im. Križ, rod. Križa, daj. Križu, tož. Križ, 
mest. pri Križu, or. s Križem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
krížec -žca m  
manjšalno |križ|: Izgubila je verižico s križcem; 
|izpostavno znamenje|: Pred letnico nestično 
zapišejo križec v pomenu 'umrl/umrla'  
križci in krožci |igra|: Med poukom si čas krajša s 
križci in krožci; viteški križec |vojaško odlikovanje|: 
Jurij Vega je bil med boji na Renu odlikovan z 
viteškim križcem Marije Terezije; železni križec 
|vojaško odlikovanje|: Prejel je dva železna križca 
za pogum  
{PRZ} † nestično pred datumom za označevanje smrti 
osebe, izgovorjeno umrl, umrla Ivan Cankar † 11. 
december 1918, Ljubljana, Slovenija; nestično pred 
imenom pokojne osebe, izgovorjeno pokojni, pokojna 
maša za † Marijo Novak  
{O} EDNINA: im. krížec, rod. krížca, daj. krížcu, tož. 
krížca, mest. pri krížcu, or. s krížcem; DVOJINA: im. 
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krížca, rod. krížcev, daj. krížcema, tož. krížca, mest. 
pri krížcih, or. s krížcema; MNOŽINA: im. krížci, rod. 
krížcev, daj. krížcem, tož. krížce, mest. pri krížcih, or. 
s krížci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pisna znamenja; 
poimenovanja nagrad, odlikovanj, častnih nazivov; 
poimenovanja iger  
  
Kŕka1 -e ž; zemljepisno ime  
|reka na Dolenjskem|: izliv Sušice v Krko; 
lehnjakovi pragovi na reki Krki; |reka na 
Hrvaškem|: Ogledali smo si znamenite slapove 
Krke; |reka na avstrijskem Koroškem|: Izvir Krke je 
pod gorsko skupino Krške Alpe; ◎ nem. Gurk  
Kje? na Krki in v Krki  
Od kod? s Krke in iz Krke  
Kam? na Krko in v Krko  
{B} Krkin; krški  
{O} EDNINA: im. Krka, rod. Krke, daj. Krki, tož. Krko, 
mest. pri Krki, or. s Krko; DVOJINA: im. Krki, rod. Krk, 
daj. Krkama, tož. Krki, mest. pri Krkah, or. s Krkama; 
MNOŽINA: im. Krke, rod. Krk, daj. Krkam, tož. Krke, 
mest. pri Krkah, or. s Krkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Kŕka2 -e ž; stvarno ime  
|podjetje|: poslovanje Krke; Zaposlil se je v Krki  
Kje? v Krki  
Od kod? iz Krke  
Kam? v Krko  
{B} Krkin  
{O} EDNINA: im. Krka, rod. Krke, daj. Krki, tož. Krko, 
mest. pri Krki, or. s Krko; DVOJINA: im. Krki, rod. Krk, 
daj. Krkama, tož. Krki, mest. pri Krkah, or. s Krkama; 
MNOŽINA: im. Krke, rod. Krk, daj. Krkam, tož. Krke, 
mest. pri Krkah, or. s Krkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
Kŕkin -a -o prid.  
|nanašajoč se na reko|: Krkina struga; |nanašajoč se 
na podjetje|: Krkina zdravila  
(< Krka1, Krka2)  
{O} moški: EDNINA: im. Kŕkin, rod. Kŕkinega, daj. 
Kŕkinemu, tož. Kŕkin (živostno Kŕkinega), mest. pri 
Kŕkinem, or. s Kŕkinim; DVOJINA: im. Kŕkina, rod. 
Kŕkinih, daj. Kŕkinima, tož. Kŕkina, mest. pri Kŕkinih, 
or. s Kŕkinima; MNOŽINA: im. Kŕkini, rod. Kŕkinih, 
daj. Kŕkinim, tož. Kŕkine, mest. pri Kŕkinih, or. s 
Kŕkinimi  
ženski: EDNINA: im. Kŕkina, rod. Kŕkine, daj. Kŕkini, 
tož. Kŕkino, mest. pri Kŕkini, or. s Kŕkino; DVOJINA: 
im. Kŕkini, rod. Kŕkinih, daj. Kŕkinima, tož. Kŕkini, 
mest. pri Kŕkinih, or. s Kŕkinima; MNOŽINA: im. 

Kŕkine, rod. Kŕkinih, daj. Kŕkinim, tož. Kŕkine, mest. 
pri Kŕkinih, or. s Kŕkinimi  
srednji: EDNINA: im. Kŕkino, rod. Kŕkinega, daj. 
Kŕkinemu, tož. Kŕkino, mest. pri Kŕkinem, or. s 
Kŕkinim; DVOJINA: im. Kŕkini, rod. Kŕkinih, daj. 
Kŕkinima, tož. Kŕkini, mest. pri Kŕkinih, or. s 
Kŕkinima; MNOŽINA: im. Kŕkina, rod. Kŕkinih, daj. 
Kŕkinim, tož. Kŕkina, mest. pri Kŕkinih, or. s 
Kŕkinimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki; pridevniki  
  
Kŕn1 -a m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: pogorje Krna; Na poti s 
Krna me je ujela nevihta; vzpon na Krn  
Kje? na Krnu  
Od kod? s Krna  
Kam? na Krn  
{B} krnski  
{O} EDNINA: im. Kŕn, rod. Kŕna, daj. Kŕnu, tož. Kŕn, 
mest. pri Kŕnu, or. s Krnom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Kŕn2 -a m; zemljepisno ime  
|kraj v občini Tolmin|: V Krnu je še ohranjena 
tradicija sirarjenja; kot prilastek, v imenovalniku obnova 
Rutarjeve rojstne domačije v vasi Krn  
Kje? v Krnu  
Od kod? iz Krna  
Kam? v Krn  
{B} Krnčan, Krnčanka; Krnčanov, Krnčankin; 
krnski  
{O} EDNINA: im. Kŕn, rod. Kŕna, daj. Kŕnu, tož. Kŕn, 
mest. pri Kŕnu, or. s Krnom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
Kŕnska jézera -ih jézer s mn.; zemljepisno ime  
|jezera v Julijskih Alpah|: V skupini Krnskih jezer 
leži največje visokogorsko jezero v Sloveniji, 
imenovano Krnsko jezero; zimski tabor na Krnskih 
jezerih; ribe v Krnskih jezerih; prim. Krnsko jezero, 
krnski  
(< Krn1)  
Kje? na Krnskih jezerih in v Krnskih jezerih  
Od kod? s Krnskih jezer in iz Krnskih jezer  
Kam? na Krnska jezera in v Krnska jezera  
{O} EDNINA: im. Kŕnska jézera, rod. Kŕnskih jézer, 
daj. Kŕnskim jézerom, tož. Kŕnska jézera, mest. pri 
Kŕnskih jézerih, or. s Kŕnskimi jézeri  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
kŕnski -a -o prid.  
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Ogledali si bomo ostanke rovov krnskega dela 
soške fronte; Planina Kuhinja je izhodišče mnogih 
planinskih tur v krnski skupini; krnsko bojišče; prim. 
Krnski nariv, Krnsko pogorje, Krnsko jezero, 
Krnska jezera  
(< Krn1, Krn1)  
{O} moški: EDNINA: im. kŕnski, rod. kŕnskega, daj. 
kŕnskemu, tož. kŕnski (živostno kŕnskega), mest. pri 
kŕnskem, or. s kŕnskim; DVOJINA: im. kŕnska, rod. 
kŕnskih, daj. kŕnskima, tož. kŕnska, mest. pri kŕnskih, 
or. s kŕnskima; MNOŽINA: im. kŕnski, rod. kŕnskih, daj. 
kŕnskim, tož. kŕnske, mest. pri kŕnskih, or. s kŕnskimi  
ženski: EDNINA: im. kŕnska, rod. kŕnske, daj. kŕnski, 
tož. kŕnsko, mest. pri kŕnski, or. s kŕnsko; DVOJINA: 
im. kŕnski, rod. kŕnskih, daj. kŕnskima, tož. kŕnski, 
mest. pri kŕnskih, or. s kŕnskima; MNOŽINA: im. 
kŕnske, rod. kŕnskih, daj. kŕnskim, tož. kŕnske, mest. 
pri kŕnskih, or. s kŕnskimi  
srednji: EDNINA: im. kŕnsko, rod. kŕnskega, daj. 
kŕnskemu, tož. kŕnsko, mest. pri kŕnskem, or. s 
kŕnskim; DVOJINA: im. kŕnski, rod. kŕnskih, daj. 
kŕnskima, tož. kŕnski, mest. pri kŕnskih, or. s 
kŕnskima; MNOŽINA: im. kŕnska, rod. kŕnskih, daj. 
kŕnskim, tož. kŕnska, mest. pri kŕnskih, or. s kŕnskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Kŕnski narív -ega -a m; zemljepisno ime  
|nariv|: starost Krnskega nariva; prim. krnski  
(< Krn1)  
{O} EDNINA: im. Kŕnski narív, rod. Kŕnskega naríva, 
daj. Kŕnskemu narívu, tož. Kŕnski narív, mest. pri 
Kŕnskem narívu, or. s Kŕnskim narívom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Kŕnsko jézero -ega -a s; zemljepisno ime  
|jezero v Julijskih Alpah|: Pot h Krnskemu jezeru ni 
težavna; Italijani so med obema vojnama v 
Krnskem jezeru naselili jezerske zlatovščice; prim. 
Krnska jezera, krnski  
(< Krn1)  
Kje? na Krnskem jezeru in v Krnskem jezeru  
Od kod? s Krnskega jezera in iz Krnskega jezera  
Kam? na Krnsko jezero in v Krnsko jezero  
{O} EDNINA: im. Kŕnsko jézero, rod. Kŕnskega 
jézera, daj. Kŕnskemu jézeru, tož. Kŕnsko jézero, 
mest. pri Kŕnskem jézeru, or. s Kŕnskim jézerom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Kŕnsko pogórje -ega -a s; zemljepisno ime  
|pogorje v Vzhodnih Julijskih Alpah|: zemljevid 
Krnskega pogorja; Najvišja gora v Krnskem 
pogorju je Krn; vas pod Krnskim pogorjem; prim. 
krnski  

(< Krn1)  
Kje? v Krnskem pogorju  
Od kod? iz Krnskega pogorja  
Kam? v Krnsko pogorje  
{O} EDNINA: im. Kŕnsko pogórje, rod. Kŕnskega 
pogórja, daj. Kŕnskemu pogórju, tož. Kŕnsko pogórje, 
mest. pri Kŕnskem pogórju, or. s Kŕnskim pogórjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Krsteníški Stóg -ega -a m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: greben Krsteniškega Stoga; 
izlet na Krsteniški Stog; sedlo med Jezerskim in 
Krsteniškim Stogom; prim. krsteniški  
(< Krstenica)  
Kje? na Krsteniškem Stogu  
Od kod? s Krsteniškega Stoga  
Kam? na Krsteniški Stog  
{O} EDNINA: im. Krsteníški Stóg, rod. Krsteníškega 
Stóga, daj. Krsteníškemu Stógu, tož. Krsteníški Stóg, 
mest. pri Krsteníškem Stógu, or. s Krsteníškim 
Stógom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
krščánskodemokrátski -a -o prid.  
|nanašajoč se na krščansko demokracijo|: 
krščanskodemokratski politik; 
krščanskodemokratska stranka  
{O} moški: EDNINA: im. krščánskodemokrátski, rod. 
krščánskodemokrátskega, daj. 
krščánskodemokrátskemu, tož. 
krščánskodemokrátski (živostno 
krščánskodemokrátskega), mest. pri 
krščánskodemokrátskem, or. s 
krščánskodemokrátskim; DVOJINA: im. 
krščánskodemokrátska, rod. krščánskodemokrátskih, 
daj. krščánskodemokrátskima, tož. 
krščánskodemokrátska, mest. pri 
krščánskodemokrátskih, or. s 
krščánskodemokrátskima; MNOŽINA: im. 
krščánskodemokrátski, rod. krščánskodemokrátskih, 
daj. krščánskodemokrátskim, tož. 
krščánskodemokrátske, mest. pri 
krščánskodemokrátskih, or. s 
krščánskodemokrátskimi  
ženski: EDNINA: im. krščánskodemokrátska, rod. 
krščánskodemokrátske, daj. krščánskodemokrátski, 
tož. krščánskodemokrátsko, mest. pri 
krščánskodemokrátski, or. s krščánskodemokrátsko; 
DVOJINA: im. krščánskodemokrátski, rod. 
krščánskodemokrátskih, daj. 
krščánskodemokrátskima, tož. 
krščánskodemokrátski, mest. pri 
krščánskodemokrátskih, or. s 
krščánskodemokrátskima; MNOŽINA: im. 
krščánskodemokrátske, rod. krščánskodemokrátskih, 
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daj. krščánskodemokrátskim, tož. 
krščánskodemokrátske, mest. pri 
krščánskodemokrátskih, or. s 
krščánskodemokrátskimi  
srednji: EDNINA: im. krščánskodemokrátsko, rod. 
krščánskodemokrátskega, daj. 
krščánskodemokrátskemu, tož. 
krščánskodemokrátsko, mest. pri 
krščánskodemokrátskem, or. s 
krščánskodemokrátskim; DVOJINA: im. 
krščánskodemokrátski, rod. krščánskodemokrátskih, 
daj. krščánskodemokrátskima, tož. 
krščánskodemokrátski, mest. pri 
krščánskodemokrátskih, or. s 
krščánskodemokrátskima; MNOŽINA: im. 
krščánskodemokrátska, rod. krščánskodemokrátskih, 
daj. krščánskodemokrátskim, tož. 
krščánskodemokrátska, mest. pri 
krščánskodemokrátskih, or. s 
krščánskodemokrátskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
krščánsko-demokrátski -a -o prid.; gl. 
krščanskodemokratski  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
krščánsko-ljúdski -a -o prid.  
|krščanski in ljudski|: Amandmaje so vložili trije 
poslanci krščansko-ljudske stranke avstrijskega 
parlamenta; Kot politik prisega na krščansko-
ljudske vrednote  
{O} moški: EDNINA: im. krščánsko-ljúdski, rod. 
krščánsko-ljúdskega, daj. krščánsko-ljúdskemu, tož. 
krščánsko-ljúdski (živostno krščánsko-ljúdskega), 
mest. pri krščánsko-ljúdskem, or. s krščánsko-
ljúdskim; DVOJINA: im. krščánsko-ljúdska, rod. 
krščánsko-ljúdskih, daj. krščánsko-ljúdskima, tož. 
krščánsko-ljúdska, mest. pri krščánsko-ljúdskih, or. s 
krščánsko-ljúdskima; MNOŽINA: im. krščánsko-
ljúdski, rod. krščánsko-ljúdskih, daj. krščánsko-
ljúdskim, tož. krščánsko-ljúdske, mest. pri krščánsko-
ljúdskih, or. s krščánsko-ljúdskimi  
ženski: EDNINA: im. krščánsko-ljúdska, rod. 
krščánsko-ljúdske, daj. krščánsko-ljúdski, tož. 
krščánsko-ljúdsko, mest. pri krščánsko-ljúdski, or. s 
krščánsko-ljúdsko; DVOJINA: im. krščánsko-ljúdski, 
rod. krščánsko-ljúdskih, daj. krščánsko-ljúdskima, 
tož. krščánsko-ljúdski, mest. pri krščánsko-ljúdskih, 
or. s krščánsko-ljúdskima; MNOŽINA: im. krščánsko-
ljúdske, rod. krščánsko-ljúdskih, daj. krščánsko-
ljúdskim, tož. krščánsko-ljúdske, mest. pri krščánsko-
ljúdskih, or. s krščánsko-ljúdskimi  
srednji: EDNINA: im. krščánsko-ljúdsko, rod. 
krščánsko-ljúdskega, daj. krščánsko-ljúdskemu, tož. 
krščánsko-ljúdsko, mest. pri krščánsko-ljúdskem, or. 

s krščánsko-ljúdskim; DVOJINA: im. krščánsko-
ljúdski, rod. krščánsko-ljúdskih, daj. krščánsko-
ljúdskima, tož. krščánsko-ljúdski, mest. pri 
krščánsko-ljúdskih, or. s krščánsko-ljúdskima; 
MNOŽINA: im. krščánsko-ljúdska, rod. krščánsko-
ljúdskih, daj. krščánsko-ljúdskim, tož. krščánsko-
ljúdska, mest. pri krščánsko-ljúdskih, or. s krščánsko-
ljúdskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
kŕški -a -o prid.  
|nanašajoč se na reko Krko|; |nanašajoč se na kraj 
Krško|: krški most čez Savo; krški župan; krška 
jedrska elektrarna; krška vinska klet; |nanašajoč se 
na otok Krk|: Letovali so v enem od krških hotelov; 
prim. Krška jama, Krške Alpe, Krški most, 
Krško-Brežiško polje  
(< Krk, Krka1, Krško)  
{O} moški: EDNINA: im. kŕški, rod. kŕškega, daj. 
kŕškemu, tož. kŕški (živostno kŕškega), mest. pri 
kŕškem, or. s kŕškim; DVOJINA: im. kŕška, rod. kŕških, 
daj. kŕškima, tož. kŕška, mest. pri kŕških, or. s kŕškima; 
MNOŽINA: im. kŕški, rod. kŕških, daj. kŕškim, tož. 
kŕške, mest. pri kŕških, or. s kŕškimi  
ženski: EDNINA: im. kŕška, rod. kŕške, daj. kŕški, tož. 
kŕško, mest. pri kŕški, or. s kŕško; DVOJINA: im. kŕški, 
rod. kŕških, daj. kŕškima, tož. kŕški, mest. pri kŕških, or. 
s kŕškima; MNOŽINA: im. kŕške, rod. kŕških, daj. 
kŕškim, tož. kŕške, mest. pri kŕških, or. s kŕškimi  
srednji: EDNINA: im. kŕško, rod. kŕškega, daj. 
kŕškemu, tož. kŕško, mest. pri kŕškem, or. s kŕškim; 
DVOJINA: im. kŕški, rod. kŕških, daj. kŕškima, tož. 
kŕški, mest. pri kŕških, or. s kŕškima; MNOŽINA: im. 
kŕška, rod. kŕških, daj. kŕškim, tož. kŕška, mest. pri 
kŕških, or. s kŕškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Kŕški móst -ega -a in Kŕški móst -ega -ú m; 
zemljepisno ime  
|most na otok Krk|: Peljali so se mimo Reke in čez 
Krški most; ◎ hr. Krčki most; prim. krški  
(< Krk)  
Kje? na Krškem mostu  
Od kod? s Krškega mostu in s Krškega mosta  
Kam? na Krški most  
{O} EDNINA: im. Kŕški móst, rod. Kŕškega mósta in 
Kŕškega mostú, daj. Kŕškemu móstu, tož. Kŕški móst, 
mest. pri Kŕškem móstu, or. s Kŕškim móstom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena objektov, stavb  
  
Kuk -a [kúk] m; zemljepisno ime  
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|gora nad Tolminom|: Velikokrat fotografira na 
livškem Kuku; Gorniški klub pripravlja pohod na 
Kuk, ki je najvišji vrh v kanalskem Kolovratu  
Kje? na Kuku  
Od kod? s Kuka  
Kam? na Kuk  
{O} EDNINA: im. Kuk, rod. Kuka, daj. Kuku, tož. Kuk, 
mest. pri Kuku, or. s Kukom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Kúkova špíca -e -e ž; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: severna stena Kukove 
špice; Na Kukovo špico vodijo številne neoznačene 
poti  
Kje? na Kukovi špici  
Od kod? s Kukove špice  
Kam? na Kukovo špico  
{O} EDNINA: im. Kúkova špíca, rod. Kúkove špíce, 
daj. Kúkovi špíci, tož. Kúkovo špíco, mest. pri Kúkovi 
špíci, or. s Kúkovo špíco  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
kultúrnoantropolóški -a -o prid.  
|nanašajoč se na kulturno antropologijo|: 
kulturnoantropološki pogled na družino; Ukvarja se 
z etnološkimi in kulturnoantropološkimi 
raziskavami romskih skupnosti  
{O} moški: EDNINA: im. kultúrnoantropolóški, rod. 
kultúrnoantropolóškega, daj. 
kultúrnoantropolóškemu, tož. kultúrnoantropolóški 
(živostno kultúrnoantropolóškega), mest. pri 
kultúrnoantropolóškem, or. s 
kultúrnoantropolóškim; DVOJINA: im. 
kultúrnoantropolóška, rod. kultúrnoantropolóških, 
daj. kultúrnoantropolóškima, tož. 
kultúrnoantropolóška, mest. pri 
kultúrnoantropolóških, or. s 
kultúrnoantropolóškima; MNOŽINA: im. 
kultúrnoantropolóški, rod. kultúrnoantropolóških, 
daj. kultúrnoantropolóškim, tož. 
kultúrnoantropolóške, mest. pri 
kultúrnoantropolóških, or. s kultúrnoantropolóškimi  
ženski: EDNINA: im. kultúrnoantropolóška, rod. 
kultúrnoantropolóške, daj. kultúrnoantropolóški, tož. 
kultúrnoantropolóško, mest. pri 
kultúrnoantropolóški, or. s kultúrnoantropolóško; 
DVOJINA: im. kultúrnoantropolóški, rod. 
kultúrnoantropolóških, daj. kultúrnoantropolóškima, 
tož. kultúrnoantropolóški, mest. pri 
kultúrnoantropolóških, or. s 
kultúrnoantropolóškima; MNOŽINA: im. 
kultúrnoantropolóške, rod. kultúrnoantropolóških, 
daj. kultúrnoantropolóškim, tož. 
kultúrnoantropolóške, mest. pri 
kultúrnoantropolóških, or. s kultúrnoantropolóškimi  

srednji: EDNINA: im. kultúrnoantropolóško, rod. 
kultúrnoantropolóškega, daj. 
kultúrnoantropolóškemu, tož. kultúrnoantropolóško, 
mest. pri kultúrnoantropolóškem, or. s 
kultúrnoantropolóškim; DVOJINA: im. 
kultúrnoantropolóški, rod. kultúrnoantropolóških, 
daj. kultúrnoantropolóškima, tož. 
kultúrnoantropolóški, mest. pri 
kultúrnoantropolóških, or. s 
kultúrnoantropolóškima; MNOŽINA: im. 
kultúrnoantropolóška, rod. kultúrnoantropolóških, 
daj. kultúrnoantropolóškim, tož. 
kultúrnoantropolóška, mest. pri 
kultúrnoantropolóških, or. s kultúrnoantropolóškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
kultúrno-civilizacíjski -a -o prid.  
|kulturni in civilizacijski|: jezikovno in kulturno-
civilizacijsko znanje; kulturno-civilizacijski 
standardi  
{O} moški: EDNINA: im. kultúrno-civilizacíjski, rod. 
kultúrno-civilizacíjskega, daj. kultúrno-
civilizacíjskemu, tož. kultúrno-civilizacíjski (živostno 
kultúrno-civilizacíjskega), mest. pri kultúrno-
civilizacíjskem, or. s kultúrno-civilizacíjskim; 
DVOJINA: im. kultúrno-civilizacíjska, rod. kultúrno-
civilizacíjskih, daj. kultúrno-civilizacíjskima, tož. 
kultúrno-civilizacíjska, mest. pri kultúrno-
civilizacíjskih, or. s kultúrno-civilizacíjskima; 
MNOŽINA: im. kultúrno-civilizacíjski, rod. kultúrno-
civilizacíjskih, daj. kultúrno-civilizacíjskim, tož. 
kultúrno-civilizacíjske, mest. pri kultúrno-
civilizacíjskih, or. s kultúrno-civilizacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. kultúrno-civilizacíjska, rod. 
kultúrno-civilizacíjske, daj. kultúrno-civilizacíjski, 
tož. kultúrno-civilizacíjsko, mest. pri kultúrno-
civilizacíjski, or. s kultúrno-civilizacíjsko; DVOJINA: 
im. kultúrno-civilizacíjski, rod. kultúrno-
civilizacíjskih, daj. kultúrno-civilizacíjskima, tož. 
kultúrno-civilizacíjski, mest. pri kultúrno-
civilizacíjskih, or. s kultúrno-civilizacíjskima; 
MNOŽINA: im. kultúrno-civilizacíjske, rod. kultúrno-
civilizacíjskih, daj. kultúrno-civilizacíjskim, tož. 
kultúrno-civilizacíjske, mest. pri kultúrno-
civilizacíjskih, or. s kultúrno-civilizacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. kultúrno-civilizacíjsko, rod. 
kultúrno-civilizacíjskega, daj. kultúrno-
civilizacíjskemu, tož. kultúrno-civilizacíjsko, mest. 
pri kultúrno-civilizacíjskem, or. s kultúrno-
civilizacíjskim; DVOJINA: im. kultúrno-civilizacíjski, 
rod. kultúrno-civilizacíjskih, daj. kultúrno-
civilizacíjskima, tož. kultúrno-civilizacíjski, mest. pri 
kultúrno-civilizacíjskih, or. s kultúrno-
civilizacíjskima; MNOŽINA: im. kultúrno-
civilizacíjska, rod. kultúrno-civilizacíjskih, daj. 
kultúrno-civilizacíjskim, tož. kultúrno-civilizacíjska, 
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mest. pri kultúrno-civilizacíjskih, or. s kultúrno-
civilizacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
kultúrno-gospodárski -a -o prid.  
|kulturni in gospodarski|: kulturno-gospodarski 
krogi; kulturno-gospodarska dediščina; prim. 
Slovenska kulturno-gospodarska zveza  
{O} moški: EDNINA: im. kultúrno-gospodárski, rod. 
kultúrno-gospodárskega, daj. kultúrno-
gospodárskemu, tož. kultúrno-gospodárski (živostno 
kultúrno-gospodárskega), mest. pri kultúrno-
gospodárskem, or. s kultúrno-gospodárskim; 
DVOJINA: im. kultúrno-gospodárska, rod. kultúrno-
gospodárskih, daj. kultúrno-gospodárskima, tož. 
kultúrno-gospodárska, mest. pri kultúrno-
gospodárskih, or. s kultúrno-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. kultúrno-gospodárski, rod. kultúrno-
gospodárskih, daj. kultúrno-gospodárskim, tož. 
kultúrno-gospodárske, mest. pri kultúrno-
gospodárskih, or. s kultúrno-gospodárskimi  
ženski: EDNINA: im. kultúrno-gospodárska, rod. 
kultúrno-gospodárske, daj. kultúrno-gospodárski, tož. 
kultúrno-gospodársko, mest. pri kultúrno-
gospodárski, or. s kultúrno-gospodársko; DVOJINA: 
im. kultúrno-gospodárski, rod. kultúrno-
gospodárskih, daj. kultúrno-gospodárskima, tož. 
kultúrno-gospodárski, mest. pri kultúrno-
gospodárskih, or. s kultúrno-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. kultúrno-gospodárske, rod. kultúrno-
gospodárskih, daj. kultúrno-gospodárskim, tož. 
kultúrno-gospodárske, mest. pri kultúrno-
gospodárskih, or. s kultúrno-gospodárskimi  
srednji: EDNINA: im. kultúrno-gospodársko, rod. 
kultúrno-gospodárskega, daj. kultúrno-
gospodárskemu, tož. kultúrno-gospodársko, mest. pri 
kultúrno-gospodárskem, or. s kultúrno-
gospodárskim; DVOJINA: im. kultúrno-gospodárski, 
rod. kultúrno-gospodárskih, daj. kultúrno-
gospodárskima, tož. kultúrno-gospodárski, mest. pri 
kultúrno-gospodárskih, or. s kultúrno-
gospodárskima; MNOŽINA: im. kultúrno-
gospodárska, rod. kultúrno-gospodárskih, daj. 
kultúrno-gospodárskim, tož. kultúrno-gospodárska, 
mest. pri kultúrno-gospodárskih, or. s kultúrno-
gospodárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
kultúrno-informacíjski -a -o prid.  
|kulturni in informacijski|: kulturno-informacijski 
center  
{O} moški: EDNINA: im. kultúrno-informacíjski, rod. 
kultúrno-informacíjskega, daj. kultúrno-
informacíjskemu, tož. kultúrno-informacíjski 
(živostno kultúrno-informacíjskega), mest. pri 

kultúrno-informacíjskem, or. s kultúrno-
informacíjskim; DVOJINA: im. kultúrno-
informacíjska, rod. kultúrno-informacíjskih, daj. 
kultúrno-informacíjskima, tož. kultúrno-
informacíjska, mest. pri kultúrno-informacíjskih, or. s 
kultúrno-informacíjskima; MNOŽINA: im. kultúrno-
informacíjski, rod. kultúrno-informacíjskih, daj. 
kultúrno-informacíjskim, tož. kultúrno-
informacíjske, mest. pri kultúrno-informacíjskih, or. s 
kultúrno-informacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. kultúrno-informacíjska, rod. 
kultúrno-informacíjske, daj. kultúrno-informacíjski, 
tož. kultúrno-informacíjsko, mest. pri kultúrno-
informacíjski, or. s kultúrno-informacíjsko; 
DVOJINA: im. kultúrno-informacíjski, rod. kultúrno-
informacíjskih, daj. kultúrno-informacíjskima, tož. 
kultúrno-informacíjski, mest. pri kultúrno-
informacíjskih, or. s kultúrno-informacíjskima; 
MNOŽINA: im. kultúrno-informacíjske, rod. kultúrno-
informacíjskih, daj. kultúrno-informacíjskim, tož. 
kultúrno-informacíjske, mest. pri kultúrno-
informacíjskih, or. s kultúrno-informacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. kultúrno-informacíjsko, rod. 
kultúrno-informacíjskega, daj. kultúrno-
informacíjskemu, tož. kultúrno-informacíjsko, mest. 
pri kultúrno-informacíjskem, or. s kultúrno-
informacíjskim; DVOJINA: im. kultúrno-
informacíjski, rod. kultúrno-informacíjskih, daj. 
kultúrno-informacíjskima, tož. kultúrno-
informacíjski, mest. pri kultúrno-informacíjskih, or. s 
kultúrno-informacíjskima; MNOŽINA: im. kultúrno-
informacíjska, rod. kultúrno-informacíjskih, daj. 
kultúrno-informacíjskim, tož. kultúrno-
informacíjska, mest. pri kultúrno-informacíjskih, or. s 
kultúrno-informacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
kultúrno-umétniški -a -o prid.  
|kulturni in umetniški|: kulturno-umetniško društvo; 
kulturno-umetniški program  
{O} moški: EDNINA: im. kultúrno-umétniški, rod. 
kultúrno-umétniškega, daj. kultúrno-umétniškemu, 
tož. kultúrno-umétniški (živostno kultúrno-
umétniškega), mest. pri kultúrno-umétniškem, or. s 
kultúrno-umétniškim; DVOJINA: im. kultúrno-
umétniška, rod. kultúrno-umétniških, daj. kultúrno-
umétniškima, tož. kultúrno-umétniška, mest. pri 
kultúrno-umétniških, or. s kultúrno-umétniškima; 
MNOŽINA: im. kultúrno-umétniški, rod. kultúrno-
umétniških, daj. kultúrno-umétniškim, tož. kultúrno-
umétniške, mest. pri kultúrno-umétniških, or. s 
kultúrno-umétniškimi  
ženski: EDNINA: im. kultúrno-umétniška, rod. 
kultúrno-umétniške, daj. kultúrno-umétniški, tož. 
kultúrno-umétniško, mest. pri kultúrno-umétniški, or. 
s kultúrno-umétniško; DVOJINA: im. kultúrno-
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umétniški, rod. kultúrno-umétniških, daj. kultúrno-
umétniškima, tož. kultúrno-umétniški, mest. pri 
kultúrno-umétniških, or. s kultúrno-umétniškima; 
MNOŽINA: im. kultúrno-umétniške, rod. kultúrno-
umétniških, daj. kultúrno-umétniškim, tož. kultúrno-
umétniške, mest. pri kultúrno-umétniških, or. s 
kultúrno-umétniškimi  
srednji: EDNINA: im. kultúrno-umétniško, rod. 
kultúrno-umétniškega, daj. kultúrno-umétniškemu, 
tož. kultúrno-umétniško, mest. pri kultúrno-
umétniškem, or. s kultúrno-umétniškim; DVOJINA: 
im. kultúrno-umétniški, rod. kultúrno-umétniških, daj. 
kultúrno-umétniškima, tož. kultúrno-umétniški, mest. 
pri kultúrno-umétniških, or. s kultúrno-umétniškima; 
MNOŽINA: im. kultúrno-umétniška, rod. kultúrno-
umétniških, daj. kultúrno-umétniškim, tož. kultúrno-
umétniška, mest. pri kultúrno-umétniških, or. s 
kultúrno-umétniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
kultúrnozgodovínski -a -o prid.  
|nanašajoč se na kulturno zgodovino|: 
kulturnozgodovinski vodnik po Sloveniji; etnološki 
in kulturnozgodovinski oddelek muzeja  
{O} moški: EDNINA: im. kultúrnozgodovínski, rod. 
kultúrnozgodovínskega, daj. 
kultúrnozgodovínskemu, tož. kultúrnozgodovínski 
(živostno kultúrnozgodovínskega), mest. pri 
kultúrnozgodovínskem, or. s kultúrnozgodovínskim; 
DVOJINA: im. kultúrnozgodovínska, rod. 
kultúrnozgodovínskih, daj. kultúrnozgodovínskima, 
tož. kultúrnozgodovínska, mest. pri 
kultúrnozgodovínskih, or. s kultúrnozgodovínskima; 
MNOŽINA: im. kultúrnozgodovínski, rod. 
kultúrnozgodovínskih, daj. kultúrnozgodovínskim, 
tož. kultúrnozgodovínske, mest. pri 
kultúrnozgodovínskih, or. s kultúrnozgodovínskimi  
ženski: EDNINA: im. kultúrnozgodovínska, rod. 
kultúrnozgodovínske, daj. kultúrnozgodovínski, tož. 
kultúrnozgodovínsko, mest. pri kultúrnozgodovínski, 
or. s kultúrnozgodovínsko; DVOJINA: im. 
kultúrnozgodovínski, rod. kultúrnozgodovínskih, daj. 
kultúrnozgodovínskima, tož. kultúrnozgodovínski, 
mest. pri kultúrnozgodovínskih, or. s 
kultúrnozgodovínskima; MNOŽINA: im. 
kultúrnozgodovínske, rod. kultúrnozgodovínskih, 
daj. kultúrnozgodovínskim, tož. 
kultúrnozgodovínske, mest. pri 
kultúrnozgodovínskih, or. s kultúrnozgodovínskimi  
srednji: EDNINA: im. kultúrnozgodovínsko, rod. 
kultúrnozgodovínskega, daj. 
kultúrnozgodovínskemu, tož. kultúrnozgodovínsko, 
mest. pri kultúrnozgodovínskem, or. s 
kultúrnozgodovínskim; DVOJINA: im. 
kultúrnozgodovínski, rod. kultúrnozgodovínskih, daj. 
kultúrnozgodovínskima, tož. kultúrnozgodovínski, 

mest. pri kultúrnozgodovínskih, or. s 
kultúrnozgodovínskima; MNOŽINA: im. 
kultúrnozgodovínska, rod. kultúrnozgodovínskih, 
daj. kultúrnozgodovínskim, tož. 
kultúrnozgodovínska, mest. pri 
kultúrnozgodovínskih, or. s kultúrnozgodovínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
kultúrno-zgodovínski -a -o prid.  
|kulturni in zgodovinski|: kulturno-zgodovinski 
spomenik; ohranjanje kulturno-zgodovinske 
dediščine; sopomenka zgodovinsko-kulturni  
{O} moški: EDNINA: im. kultúrno-zgodovínski, rod. 
kultúrno-zgodovínskega, daj. kultúrno-
zgodovínskemu, tož. kultúrno-zgodovínski (živostno 
kultúrno-zgodovínskega), mest. pri kultúrno-
zgodovínskem, or. s kultúrno-zgodovínskim; 
DVOJINA: im. kultúrno-zgodovínska, rod. kultúrno-
zgodovínskih, daj. kultúrno-zgodovínskima, tož. 
kultúrno-zgodovínska, mest. pri kultúrno-
zgodovínskih, or. s kultúrno-zgodovínskima; 
MNOŽINA: im. kultúrno-zgodovínski, rod. kultúrno-
zgodovínskih, daj. kultúrno-zgodovínskim, tož. 
kultúrno-zgodovínske, mest. pri kultúrno-
zgodovínskih, or. s kultúrno-zgodovínskimi  
ženski: EDNINA: im. kultúrno-zgodovínska, rod. 
kultúrno-zgodovínske, daj. kultúrno-zgodovínski, 
tož. kultúrno-zgodovínsko, mest. pri kultúrno-
zgodovínski, or. s kultúrno-zgodovínsko; DVOJINA: 
im. kultúrno-zgodovínski, rod. kultúrno-
zgodovínskih, daj. kultúrno-zgodovínskima, tož. 
kultúrno-zgodovínski, mest. pri kultúrno-
zgodovínskih, or. s kultúrno-zgodovínskima; 
MNOŽINA: im. kultúrno-zgodovínske, rod. kultúrno-
zgodovínskih, daj. kultúrno-zgodovínskim, tož. 
kultúrno-zgodovínske, mest. pri kultúrno-
zgodovínskih, or. s kultúrno-zgodovínskimi  
srednji: EDNINA: im. kultúrno-zgodovínsko, rod. 
kultúrno-zgodovínskega, daj. kultúrno-
zgodovínskemu, tož. kultúrno-zgodovínsko, mest. pri 
kultúrno-zgodovínskem, or. s kultúrno-
zgodovínskim; DVOJINA: im. kultúrno-zgodovínski, 
rod. kultúrno-zgodovínskih, daj. kultúrno-
zgodovínskima, tož. kultúrno-zgodovínski, mest. pri 
kultúrno-zgodovínskih, or. s kultúrno-
zgodovínskima; MNOŽINA: im. kultúrno-
zgodovínska, rod. kultúrno-zgodovínskih, daj. 
kultúrno-zgodovínskim, tož. kultúrno-zgodovínska, 
mest. pri kultúrno-zgodovínskih, or. s kultúrno-
zgodovínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Kurošio -a [kuróšijo, rod. kuróšija, or. s kuróšijem] 
m; zemljepisno ime  
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|morski tok v Tihem oceanu|: Kurošio se izliva v 
Severnopacifiški tok; meritve Kurošia; kot prilastek, v 
imenovalniku krožni morski tok Kurošio; ◎ jap. 
Kuroshio  
Kje? v Kurošiu  
Od kod? iz Kurošia  
Kam? v Kurošio  
{B} Kurošiev in Kurošiov  
{O} EDNINA: im. Kurošio, rod. Kurošia, daj. Kurošiu, 
tož. Kurošio, mest. pri Kurošiu, or. s Kurošiem in s 
Kurošiom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda; samostalnik 
moškega spola  
  
Kuško močvirje -ega -a [kúško močvírje] s; 
zemljepisno ime  
|močvirje v Aziji|: raziskovanje Kuškega močvirja; 
◎ angl. Rann of Kutch  
(< Kutch)  
Kje? na Kuškem močvirju in v Kuškem močvirju  
Od kod? s Kuškega močvirja in iz Kuškega močvirja  
Kam? na Kuško močvirje in v Kuško močvirje  
{O} EDNINA: im. Kuško močvirje, rod. Kuškega 
močvirja, daj. Kuškemu močvirju, tož. Kuško 
močvirje, mest. pri Kuškem močvirju, or. s Kuškim 
močvirjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
København -a [kébənháu̯n] m; zemljepisno ime  
|glavno mesto Danske|: Restavracija Noma v 
Københavnu na Danskem velja za najboljšo na 
svetu; Med Københavnom in Malmöjem so zgradili 
Øresundski most; kot prilastek, v imenovalniku 
veleposlaništvo v prestolnici Københaven  
Kje? v Københavnu  
Od kod? iz Københavna  
Kam? v København  
{B} Københavnčan, Københavnčanka; 
Københavnčanov, Københavnčankin; 
københavnski  
{O} EDNINA: im. København, rod. Københavna, daj. 
Københavnu, tož. København, mest. pri Københavnu, 
or. s Københavnom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; endonimi  
  
Lábrador -ja m; zemljepisno ime  
|polotok v Kanadi|: južni Labrador; Na obale 
Labradorja vsako pomlad naplavi ledene kose z 
Arktike; ocean med Labradorjem in Islandijo  
Kje? na Labradorju  
Od kod? z Labradorja  
Kam? na Labrador  

{B} Labradorec, Labradorka; Labradorčev, 
Labradorkin; labradorski  
{O} EDNINA: im. Lábrador, rod. Lábradorja, daj. 
Lábradorju, tož. Lábrador, mest. pri Lábradorju, or. z 
Lábradorjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena otokov in polotokov  
  
lábradorski -a -o prid.  
labradorski Inuiti; Leninov mavzolej je zgrajen iz 
temno rdečega porfirja in črnega labradorskega 
kamna  
labradorski prinašalec |pes|: Pogrešajo črnega 
labradorskega prinašalca; prim. Labradorski tok  
(< Labrador)  
{O} moški: EDNINA: im. lábradorski, rod. 
lábradorskega, daj. lábradorskemu, tož. lábradorski 
(živostno lábradorskega), mest. pri lábradorskem, or. z 
lábradorskim; DVOJINA: im. lábradorska, rod. 
lábradorskih, daj. lábradorskima, tož. lábradorska, 
mest. pri lábradorskih, or. z lábradorskima; MNOŽINA: 
im. lábradorski, rod. lábradorskih, daj. lábradorskim, 
tož. lábradorske, mest. pri lábradorskih, or. z 
lábradorskimi  
ženski: EDNINA: im. lábradorska, rod. lábradorske, 
daj. lábradorski, tož. lábradorsko, mest. pri 
lábradorski, or. z lábradorsko; DVOJINA: im. 
lábradorski, rod. lábradorskih, daj. lábradorskima, tož. 
lábradorski, mest. pri lábradorskih, or. z 
lábradorskima; MNOŽINA: im. lábradorske, rod. 
lábradorskih, daj. lábradorskim, tož. lábradorske, 
mest. pri lábradorskih, or. z lábradorskimi  
srednji: EDNINA: im. lábradorsko, rod. 
lábradorskega, daj. lábradorskemu, tož. lábradorsko, 
mest. pri lábradorskem, or. z lábradorskim; DVOJINA: 
im. lábradorski, rod. lábradorskih, daj. lábradorskima, 
tož. lábradorski, mest. pri lábradorskih, or. z 
lábradorskima; MNOŽINA: im. lábradorska, rod. 
lábradorskih, daj. lábradorskim, tož. lábradorska, 
mest. pri lábradorskih, or. z lábradorskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Labradorski tok -ega -a [lábradọrski tók] m; 
zemljepisno ime  
|morski tok v Atlantskem oceanu|: Zaradi 
Labradorskega toka je morje mrzlo; mrzle vode v 
Labradorskem toku; prim. labradorski  
(< Labrador)  
Kje? v Labradorskem toku  
Od kod? iz Labradorskega toka  
Kam? v Labradorski tok  
{O} EDNINA: im. Labradorski tok, rod. 
Labradorskega toka, daj. Labradorskemu toku, tož. 
Labradorski tok, mest. pri Labradorskem toku, or. z 
Labradorskim tokom  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
last minute -- -- [lást mínit] m  
|ponudba za (navadno turistično) storitev po znižani 
ceni tik pred njenim začetkom|: Agencija ponuja 
popust za last minute, če jadrnico najamete le en 
dan pred začetkom počitnic; Če vam dopusta ni 
treba načrtovati mesece vnaprej, so za vas primerna 
potovanja last minute; v pridevniški rabi aktualne last 
minute ponudbe; Hotelski delavci opažajo veliko 
zanimanje za last minute aranžmaje  
{O} EDNINA: im. last minute, rod. last minute, daj. last 
minute, tož. last minute, mest. pri last minute, or. z 
last minute; DVOJINA: im. last minute, rod. last 
minute, daj. last minute, tož. last minute, mest. pri last 
minute, or. z last minute; MNOŽINA: im. last minute, 
rod. last minute, daj. last minute, tož. last minute, mest. 
pri last minute, or. z last minute  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
latínsko-amêriški -a -o prid.; gl. latinoameriški  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
latínsko-slovénski -a -o prid.  
|latinski in slovenski|: latinsko-slovenski seznam 
rastlin; latinsko-slovenska izdaja Ovidovih pesmi; 
sopomenka slovensko-latinski; |latinski in slovenski z 
latinskim izhodiščem|: latinsko-slovenski slovar  
{O} moški: EDNINA: im. latínsko-slovénski, rod. 
latínsko-slovénskega, daj. latínsko-slovénskemu, tož. 
latínsko-slovénski (živostno latínsko-slovénskega), 
mest. pri latínsko-slovénskem, or. z latínsko-
slovénskim; DVOJINA: im. latínsko-slovénska, rod. 
latínsko-slovénskih, daj. latínsko-slovénskima, tož. 
latínsko-slovénska, mest. pri latínsko-slovénskih, or. 
z latínsko-slovénskima; MNOŽINA: im. latínsko-
slovénski, rod. latínsko-slovénskih, daj. latínsko-
slovénskim, tož. latínsko-slovénske, mest. pri 
latínsko-slovénskih, or. z latínsko-slovénskimi  
ženski: EDNINA: im. latínsko-slovénska, rod. 
latínsko-slovénske, daj. latínsko-slovénski, tož. 
latínsko-slovénsko, mest. pri latínsko-slovénski, or. z 
latínsko-slovénsko; DVOJINA: im. latínsko-slovénski, 
rod. latínsko-slovénskih, daj. latínsko-slovénskima, 
tož. latínsko-slovénski, mest. pri latínsko-slovénskih, 
or. z latínsko-slovénskima; MNOŽINA: im. latínsko-
slovénske, rod. latínsko-slovénskih, daj. latínsko-
slovénskim, tož. latínsko-slovénske, mest. pri 
latínsko-slovénskih, or. z latínsko-slovénskimi  
srednji: EDNINA: im. latínsko-slovénsko, rod. 
latínsko-slovénskega, daj. latínsko-slovénskemu, tož. 
latínsko-slovénsko, mest. pri latínsko-slovénskem, 
or. z latínsko-slovénskim; DVOJINA: im. latínsko-

slovénski, rod. latínsko-slovénskih, daj. latínsko-
slovénskima, tož. latínsko-slovénski, mest. pri 
latínsko-slovénskih, or. z latínsko-slovénskima; 
MNOŽINA: im. latínsko-slovénska, rod. latínsko-
slovénskih, daj. latínsko-slovénskim, tož. latínsko-
slovénska, mest. pri latínsko-slovénskih, or. z 
latínsko-slovénskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
LDS-ovski -a -o [eldẹêsoski] prid.  
LDS-ovska vlada; prim. eldeesovski  
(< LDS1, LDS2)  
{O} moški: EDNINA: im. LDS-ovski, rod. LDS-
ovskega, daj. LDS-ovskemu, tož. LDS-ovski (živostno 
LDS-ovskega), mest. pri LDS-ovskem, or. z LDS-
ovskim; DVOJINA: im. LDS-ovska, rod. LDS-ovskih, 
daj. LDS-ovskima, tož. LDS-ovska, mest. pri LDS-
ovskih, or. z LDS-ovskima; MNOŽINA: im. LDS-
ovski, rod. LDS-ovskih, daj. LDS-ovskim, tož. LDS-
ovske, mest. pri LDS-ovskih, or. z LDS-ovskimi  
ženski: EDNINA: im. LDS-ovska, rod. LDS-ovske, daj. 
LDS-ovski, tož. LDS-ovsko, mest. pri LDS-ovski, or. 
z LDS-ovsko; DVOJINA: im. LDS-ovski, rod. LDS-
ovskih, daj. LDS-ovskima, tož. LDS-ovski, mest. pri 
LDS-ovskih, or. z LDS-ovskima; MNOŽINA: im. 
LDS-ovske, rod. LDS-ovskih, daj. LDS-ovskim, tož. 
LDS-ovske, mest. pri LDS-ovskih, or. z LDS-
ovskimi  
srednji: EDNINA: im. LDS-ovsko, rod. LDS-ovskega, 
daj. LDS-ovskemu, tož. LDS-ovsko, mest. pri LDS-
ovskem, or. z LDS-ovskim; DVOJINA: im. LDS-ovski, 
rod. LDS-ovskih, daj. LDS-ovskima, tož. LDS-ovski, 
mest. pri LDS-ovskih, or. z LDS-ovskima; MNOŽINA: 
im. LDS-ovska, rod. LDS-ovskih, daj. LDS-ovskim, 
tož. LDS-ovska, mest. pri LDS-ovskih, or. z LDS-
ovskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
  
Ledeník pod Skúto -a ~ ~ m; zemljepisno ime  
|ledenik v Kamniško-Savinjskih Alpah|: taljenje 
Ledenika pod Skuto; smučanje na Ledeniku pod 
Skuto  
Kje? na Ledeniku pod Skuto  
Od kod? z Ledenika pod Skuto  
Kam? na Ledenik pod Skuto  
{O} EDNINA: im. Ledeník pod Skúto, rod. Ledeníka 
pod Skúto, daj. Ledeníku pod Skúto, tož. Ledeník 
pod Skúto, mest. pri Ledeníku pod Skúto, or. z 
Ledeníka pod Skúto  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Ledeníški prevál -ega -a m; zemljepisno ime  
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|preval v Julijskih Alpah|: Staro ime Ledeniškega 
prevala je Kotova vrata  
Kje? na Ledeniškem prevalu  
Od kod? z Ledeniškega prevala  
Kam? na Ledeniški preval  
{O} EDNINA: im. Ledeníški prevál, rod. Ledeníškega 
prevála, daj. Ledeníškemu preválu, tož. Ledeníški 
prevál, mest. pri Ledeníškem preválu, or. z 
Ledeníškim preválom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Lent -a m; zemljepisno ime  
|del mesta v Mariboru|: sprehod po Lentu; trgatev 
trte na Lentu  
Kje? na Lentu  
Od kod? z Lenta  
Kam? na Lent  
{O} EDNINA: im. Lént, rod. Lénta, daj. Léntu, tož. 
Lént, mest. pri Léntu, or. z Léntom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Leoncavallo -a [leonkaválo] m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |italijanski operni skladatelj in libretist|: 
»Glumači« so znano delo Ruggera Leoncavalla  
{B} Leoncavallov  
{O} EDNINA: im. Leoncavallo, rod. Leoncavalla, daj. 
Leoncavallu, tož. Leoncavalla, mest. pri Leoncavallu, 
or. z Leoncavallom; DVOJINA: im. Leoncavalla, rod. 
Leoncavallov, daj. Leoncavalloma, tož. Leoncavalla, 
mest. pri Leoncavallih, or. z Leoncavalloma; 
MNOŽINA: im. Leoncavalli, rod. Leoncavallov, daj. 
Leoncavallom, tož. Leoncavalle, mest. pri 
Leoncavallih, or. z Leoncavalli  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
Lepo brdo -ega -a [lépo brdo] s; zemljepisno ime  
|vzpetina v Škofjeloškem hribovju|: Na Lepo brdo 
(778 m) vodi lahka neoznačena steza  
Kje? na Lepem brdu  
Od kod? z Lepega brda  
Kam? na Lepo brdo  
{O} EDNINA: im. Lepo brdo, rod. Lepega brda, daj. 
Lepemu brdu, tož. Lepo brdo, mest. pri Lepem brdu, 
or. z Lepim brdom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
lésnobŕdski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Lesno Brdo|: nagrobnik iz 
lesnobrdskega apnenca  
(< Lesno Brdo)  

{O} moški: EDNINA: im. lésnobŕdski, rod. 
lésnobŕdskega, daj. lésnobŕdskemu, tož. lésnobŕdski 
(živostno lésnobŕdskega), mest. pri lésnobŕdskem, or. z 
lésnobŕdskim; DVOJINA: im. lésnobŕdska, rod. 
lésnobŕdskih, daj. lésnobŕdskima, tož. lésnobŕdska, 
mest. pri lésnobŕdskih, or. z lésnobŕdskima; 
MNOŽINA: im. lésnobŕdski, rod. lésnobŕdskih, daj. 
lésnobŕdskim, tož. lésnobŕdske, mest. pri 
lésnobŕdskih, or. z lésnobŕdskimi  
ženski: EDNINA: im. lésnobŕdska, rod. lésnobŕdske, 
daj. lésnobŕdski, tož. lésnobŕdsko, mest. pri 
lésnobŕdski, or. z lésnobŕdsko; DVOJINA: im. 
lésnobŕdski, rod. lésnobŕdskih, daj. lésnobŕdskima, 
tož. lésnobŕdski, mest. pri lésnobŕdskih, or. z 
lésnobŕdskima; MNOŽINA: im. lésnobŕdske, rod. 
lésnobŕdskih, daj. lésnobŕdskim, tož. lésnobŕdske, 
mest. pri lésnobŕdskih, or. z lésnobŕdskimi  
srednji: EDNINA: im. lésnobŕdsko, rod. 
lésnobŕdskega, daj. lésnobŕdskemu, tož. lésnobŕdsko, 
mest. pri lésnobŕdskem, or. z lésnobŕdskim; DVOJINA: 
im. lésnobŕdski, rod. lésnobŕdskih, daj. 
lésnobŕdskima, tož. lésnobŕdski, mest. pri 
lésnobŕdskih, or. z lésnobŕdskima; MNOŽINA: im. 
lésnobŕdska, rod. lésnobŕdskih, daj. lésnobŕdskim, tož. 
lésnobŕdska, mest. pri lésnobŕdskih, or. z 
lésnobŕdskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
lésnoindustríjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na lesno industrijo|: lesnoindustrijsko 
središče; lesnoindustrijsko podjetje  
{O} moški: EDNINA: im. lésnoindustríjski, rod. 
lésnoindustríjskega, daj. lésnoindustríjskemu, tož. 
lésnoindustríjski (živostno lésnoindustríjskega), mest. 
pri lésnoindustríjskem, or. z lésnoindustríjskim; 
DVOJINA: im. lésnoindustríjska, rod. 
lésnoindustríjskih, daj. lésnoindustríjskima, tož. 
lésnoindustríjska, mest. pri lésnoindustríjskih, or. z 
lésnoindustríjskima; MNOŽINA: im. lésnoindustríjski, 
rod. lésnoindustríjskih, daj. lésnoindustríjskim, tož. 
lésnoindustríjske, mest. pri lésnoindustríjskih, or. z 
lésnoindustríjskimi  
ženski: EDNINA: im. lésnoindustríjska, rod. 
lésnoindustríjske, daj. lésnoindustríjski, tož. 
lésnoindustríjsko, mest. pri lésnoindustríjski, or. z 
lésnoindustríjsko; DVOJINA: im. lésnoindustríjski, 
rod. lésnoindustríjskih, daj. lésnoindustríjskima, tož. 
lésnoindustríjski, mest. pri lésnoindustríjskih, or. z 
lésnoindustríjskima; MNOŽINA: im. lésnoindustríjske, 
rod. lésnoindustríjskih, daj. lésnoindustríjskim, tož. 
lésnoindustríjske, mest. pri lésnoindustríjskih, or. z 
lésnoindustríjskimi  
srednji: EDNINA: im. lésnoindustríjsko, rod. 
lésnoindustríjskega, daj. lésnoindustríjskemu, tož. 
lésnoindustríjsko, mest. pri lésnoindustríjskem, or. z 
lésnoindustríjskim; DVOJINA: im. lésnoindustríjski, 
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rod. lésnoindustríjskih, daj. lésnoindustríjskima, tož. 
lésnoindustríjski, mest. pri lésnoindustríjskih, or. z 
lésnoindustríjskima; MNOŽINA: im. lésnoindustríjska, 
rod. lésnoindustríjskih, daj. lésnoindustríjskim, tož. 
lésnoindustríjska, mest. pri lésnoindustríjskih, or. z 
lésnoindustríjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
Lèv1 Lêva m; ime bitja, osebno ime  
|moško ime|: romani Leva Tolstoja; O naravi nove 
države je polemiziral z Vladimirjem Leninom in 
Levom Trockim  
{B} Levov  
{O} EDNINA: im. Lêv, rod. Lêva, daj. Lêvu, tož. Lêva, 
mest. pri Lêvu, or. z Lêvom; DVOJINA: im. Lêva, rod. 
Lêvov, daj. Lêvoma, tož. Lêva, mest. pri Lêvih, or. z 
Lêvoma; MNOŽINA: im. Lêvi, rod. Lêvov, daj. Lêvom, 
tož. Lêve, mest. pri Lêvih, or. z Lêvi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
moška)  
  
Lèv2 Lêva m; zemljepisno ime  
|ozvezdje|: Merkur preide v Leva; planeti v Levu; 
prim. lev  
Kje? v Levu  
Od kod? iz Leva  
Kam? v Leva  
{O} EDNINA: im. Lèv, rod. Lêva, daj. Lêvu, tož. Lêva, 
mest. pri Lêvu, or. z Lêvom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
levínja -e ž  
|žival|: mati levinja; Prihodnost krdela je odvisna od 
levinj; |ženska, rojena v horoskopskem znamenju 
leva|: vztrajna levinja; Sta močni ženski, levinji po 
horoskopu  
{B} levinjin  
{O} EDNINA: im. levínja, rod. levínje, daj. levínji, tož. 
levínjo, mest. pri levínji, or. z levínjo; DVOJINA: im. 
levínji, rod. levínj, daj. levínjama, tož. levínji, mest. pri 
levínjah, or. z levínjama; MNOŽINA: im. levínje, rod. 
levínj, daj. levínjam, tož. levínje, mest. pri levínjah, or. 
z levínjami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
levorók -a -o prid.  
|nanašajoč se na levo roko|: Ker je levorok, lahko 
igra na dveh položajih; v stalni besedni zvezi kot vrstni 
pridevnik levoroki kitarist  
{O} moški: EDNINA: im. levorók, rod. levorókega, 
daj. levorókemu, tož. levorók (živostno levorókega), 

mest. pri levorókem, or. z levorókim; DVOJINA: im. 
levoróka, rod. levorókih, daj. levorókima, tož. 
levoróka, mest. pri levorókih, or. z levorókima; 
MNOŽINA: im. levoróki, rod. levorókih, daj. 
levorókim, tož. levoróke, mest. pri levorókih, or. z 
levorókimi  
ženski: EDNINA: im. levoróka, rod. levoróke, daj. 
levoróki, tož. levoróko, mest. pri levoróki, or. z 
levoróko; DVOJINA: im. levoróki, rod. levorókih, daj. 
levorókima, tož. levoróki, mest. pri levorókih, or. z 
levorókima; MNOŽINA: im. levoróke, rod. levorókih, 
daj. levorókim, tož. levoróke, mest. pri levorókih, or. z 
levorókimi  
srednji: EDNINA: im. levoróko, rod. levorókega, daj. 
levorókemu, tož. levoróko, mest. pri levorókem, or. z 
levorókim; DVOJINA: im. levoróki, rod. levorókih, daj. 
levorókima, tož. levoróki, mest. pri levorókih, or. z 
levorókima; MNOŽINA: im. levoróka, rod. levorókih, 
daj. levorókim, tož. levoróka, mest. pri levorókih, or. z 
levorókimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
lévosredínski -a -o prid.  
|ki je politično usmerjen med levico in sredino|: 
levosredinska koalicija; levosredinska vlada; prim. 
levo-sredinski  
{O} moški: EDNINA: im. lévosredínski, rod. 
lévosredínskega, daj. lévosredínskemu, tož. 
lévosredínski (živostno lévosredínskega), mest. pri 
lévosredínskem, or. z lévosredínskim; DVOJINA: im. 
lévosredínska, rod. lévosredínskih, daj. 
lévosredínskima, tož. lévosredínska, mest. pri 
lévosredínskih, or. z lévosredínskima; MNOŽINA: im. 
lévosredínski, rod. lévosredínskih, daj. 
lévosredínskim, tož. lévosredínske, mest. pri 
lévosredínskih, or. z lévosredínskimi  
ženski: EDNINA: im. lévosredínska, rod. 
lévosredínske, daj. lévosredínski, tož. lévosredínsko, 
mest. pri lévosredínski, or. z lévosredínsko; DVOJINA: 
im. lévosredínski, rod. lévosredínskih, daj. 
lévosredínskima, tož. lévosredínski, mest. pri 
lévosredínskih, or. z lévosredínskima; MNOŽINA: im. 
lévosredínske, rod. lévosredínskih, daj. 
lévosredínskim, tož. lévosredínske, mest. pri 
lévosredínskih, or. z lévosredínskimi  
srednji: EDNINA: im. lévosredínsko, rod. 
lévosredínskega, daj. lévosredínskemu, tož. 
lévosredínsko, mest. pri lévosredínskem, or. z 
lévosredínskim; DVOJINA: im. lévosredínski, rod. 
lévosredínskih, daj. lévosredínskima, tož. 
lévosredínski, mest. pri lévosredínskih, or. z 
lévosredínskima; MNOŽINA: im. lévosredínska, rod. 
lévosredínskih, daj. lévosredínskim, tož. 
lévosredínska, mest. pri lévosredínskih, or. z 
lévosredínskimi  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
lévo-sredínski -a -o prid.  
|ki je politično usmerjen med levico in sredino|: 
levo-sredinska koalicija strank; prim. levosredinski  
{O} moški: EDNINA: im. lévosredínski, rod. 
lévosredínskega, daj. lévosredínskemu, tož. 
lévosredínski (živostno lévosredínskega), mest. pri 
lévosredínskem, or. z lévosredínskim; DVOJINA: im. 
lévosredínska, rod. lévosredínskih, daj. 
lévosredínskima, tož. lévosredínska, mest. pri 
lévosredínskih, or. z lévosredínskima; MNOŽINA: im. 
lévosredínski, rod. lévosredínskih, daj. 
lévosredínskim, tož. lévosredínske, mest. pri 
lévosredínskih, or. z lévosredínskimi  
ženski: EDNINA: im. lévosredínska, rod. 
lévosredínske, daj. lévosredínski, tož. lévosredínsko, 
mest. pri lévosredínski, or. z lévosredínsko; DVOJINA: 
im. lévosredínski, rod. lévosredínskih, daj. 
lévosredínskima, tož. lévosredínski, mest. pri 
lévosredínskih, or. z lévosredínskima; MNOŽINA: im. 
lévosredínske, rod. lévosredínskih, daj. 
lévosredínskim, tož. lévosredínske, mest. pri 
lévosredínskih, or. z lévosredínskimi  
srednji: EDNINA: im. lévosredínsko, rod. 
lévosredínskega, daj. lévosredínskemu, tož. 
lévosredínsko, mest. pri lévosredínskem, or. z 
lévosredínskim; DVOJINA: im. lévosredínski, rod. 
lévosredínskih, daj. lévosredínskima, tož. 
lévosredínski, mest. pri lévosredínskih, or. z 
lévosredínskima; MNOŽINA: im. lévosredínska, rod. 
lévosredínskih, daj. lévosredínskim, tož. 
lévosredínska, mest. pri lévosredínskih, or. z 
lévosredínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
levostránski -a -o prid.  
|nanašajoč se na levo stran|: levostransko srčno 
popuščanje; levostranski promet  
{O} moški: EDNINA: im. levostránski, rod. 
levostránskega, daj. levostránskemu, tož. levostránski 
(živostno levostránskega), mest. pri levostránskem, or. 
z levostránskim; DVOJINA: im. levostránska, rod. 
levostránskih, daj. levostránskima, tož. levostránska, 
mest. pri levostránskih, or. z levostránskima; 
MNOŽINA: im. levostránski, rod. levostránskih, daj. 
levostránskim, tož. levostránske, mest. pri 
levostránskih, or. z levostránskimi  
ženski: EDNINA: im. levostránska, rod. levostránske, 
daj. levostránski, tož. levostránsko, mest. pri 
levostránski, or. z levostránsko; DVOJINA: im. 
levostránski, rod. levostránskih, daj. levostránskima, 
tož. levostránski, mest. pri levostránskih, or. z 
levostránskima; MNOŽINA: im. levostránske, rod. 
levostránskih, daj. levostránskim, tož. levostránske, 
mest. pri levostránskih, or. z levostránskimi  

srednji: EDNINA: im. levostránsko, rod. 
levostránskega, daj. levostránskemu, tož. 
levostránsko, mest. pri levostránskem, or. z 
levostránskim; DVOJINA: im. levostránski, rod. 
levostránskih, daj. levostránskima, tož. levostránski, 
mest. pri levostránskih, or. z levostránskima; 
MNOŽINA: im. levostránska, rod. levostránskih, daj. 
levostránskim, tož. levostránska, mest. pri 
levostránskih, or. z levostránskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
lézbično-gêjevski -a -o prid.  
|lezbični in gejevski|: uvedba lezbično-gejevskih 
študij v akademski diskurz; sopomenka gejevsko-
lezbični  
{O} moški: EDNINA: im. lézbično-gêjevski, rod. 
lézbično-gêjevskega, daj. lézbično-gêjevskemu, tož. 
lézbično-gêjevski (živostno lézbično-gêjevskega), 
mest. pri lézbično-gêjevskem, or. z lézbično-
gêjevskim; DVOJINA: im. lézbično-gêjevska, rod. 
lézbično-gêjevskih, daj. lézbično-gêjevskima, tož. 
lézbično-gêjevska, mest. pri lézbično-gêjevskih, or. z 
lézbično-gêjevskima; MNOŽINA: im. lézbično-
gêjevski, rod. lézbično-gêjevskih, daj. lézbično-
gêjevskim, tož. lézbično-gêjevske, mest. pri lézbično-
gêjevskih, or. z lézbično-gêjevskimi  
ženski: EDNINA: im. lézbično-gêjevska, rod. 
lézbično-gêjevske, daj. lézbično-gêjevski, tož. 
lézbično-gêjevsko, mest. pri lézbično-gêjevski, or. z 
lézbično-gêjevsko; DVOJINA: im. lézbično-gêjevski, 
rod. lézbično-gêjevskih, daj. lézbično-gêjevskima, 
tož. lézbično-gêjevski, mest. pri lézbično-gêjevskih, 
or. z lézbično-gêjevskima; MNOŽINA: im. lézbično-
gêjevske, rod. lézbično-gêjevskih, daj. lézbično-
gêjevskim, tož. lézbično-gêjevske, mest. pri lézbično-
gêjevskih, or. z lézbično-gêjevskimi  
srednji: EDNINA: im. lézbično-gêjevsko, rod. 
lézbično-gêjevskega, daj. lézbično-gêjevskemu, tož. 
lézbično-gêjevsko, mest. pri lézbično-gêjevskem, or. 
z lézbično-gêjevskim; DVOJINA: im. lézbično-
gêjevski, rod. lézbično-gêjevskih, daj. lézbično-
gêjevskima, tož. lézbično-gêjevski, mest. pri 
lézbično-gêjevskih, or. z lézbično-gêjevskima; 
MNOŽINA: im. lézbično-gêjevska, rod. lézbično-
gêjevskih, daj. lézbično-gêjevskim, tož. lézbično-
gêjevska, mest. pri lézbično-gêjevskih, or. z lézbično-
gêjevskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
liberálnodemokrátski -a -o prid.  
|nanašajoč se na liberalno demokracijo|: 
liberalnodemokratski poslanec; 
liberalnodemokratska stranka  
{O} moški: EDNINA: im. liberálnodemokrátski, rod. 
liberálnodemokrátskega, daj. 
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liberálnodemokrátskemu, tož. liberálnodemokrátski 
(živostno liberálnodemokrátskega), mest. pri 
liberálnodemokrátskem, or. z 
liberálnodemokrátskim; DVOJINA: im. 
liberálnodemokrátska, rod. liberálnodemokrátskih, 
daj. liberálnodemokrátskima, tož. 
liberálnodemokrátska, mest. pri 
liberálnodemokrátskih, or. z 
liberálnodemokrátskima; MNOŽINA: im. 
liberálnodemokrátski, rod. liberálnodemokrátskih, 
daj. liberálnodemokrátskim, tož. 
liberálnodemokrátske, mest. pri 
liberálnodemokrátskih, or. z 
liberálnodemokrátskimi  
ženski: EDNINA: im. liberálnodemokrátska, rod. 
liberálnodemokrátske, daj. liberálnodemokrátski, tož. 
liberálnodemokrátsko, mest. pri 
liberálnodemokrátski, or. z liberálnodemokrátsko; 
DVOJINA: im. liberálnodemokrátski, rod. 
liberálnodemokrátskih, daj. liberálnodemokrátskima, 
tož. liberálnodemokrátski, mest. pri 
liberálnodemokrátskih, or. z 
liberálnodemokrátskima; MNOŽINA: im. 
liberálnodemokrátske, rod. liberálnodemokrátskih, 
daj. liberálnodemokrátskim, tož. 
liberálnodemokrátske, mest. pri 
liberálnodemokrátskih, or. z 
liberálnodemokrátskimi  
srednji: EDNINA: im. liberálnodemokrátsko, rod. 
liberálnodemokrátskega, daj. 
liberálnodemokrátskemu, tož. liberálnodemokrátsko, 
mest. pri liberálnodemokrátskem, or. z 
liberálnodemokrátskim; DVOJINA: im. 
liberálnodemokrátski, rod. liberálnodemokrátskih, 
daj. liberálnodemokrátskima, tož. 
liberálnodemokrátski, mest. pri 
liberálnodemokrátskih, or. z 
liberálnodemokrátskima; MNOŽINA: im. 
liberálnodemokrátska, rod. liberálnodemokrátskih, 
daj. liberálnodemokrátskim, tož. 
liberálnodemokrátska, mest. pri 
liberálnodemokrátskih, or. z 
liberálnodemokrátskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
liberálno-demokrátski -a -o prid.; gl. 
liberalnodemokratski  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
Lienški Dolomiti -ih -ov [líjenški dolomíti] m mn.; 
zemljepisno ime  
|gorovje v Avstriji|: Osnovna os Lienških 
Dolomitov poteka v smeri zahod–vzhod; V 
Lienških Dolomitih je več zavarovanih poti, ki jih 
prištevajo med ferate; prim. lienški  

(< Lienz)  
Kje? v Lienških Dolomitih  
Od kod? iz Lienških Dolomitov  
Kam? v Lienške Dolomite  
{O} EDNINA: im. Lienški Dolomiti, rod. Lienških 
Dolomitov, daj. Lienškim Dolomitom, tož. Lienške 
Dolomite, mest. pri Lienških Dolomitih, or. z 
Lienškimi Dolomiti  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
líkovnopedagóški -a -o prid.  
|nanašajoč se na likovno pedagogiko|: 
likovnopedagoški koncept; likovnopedagoško delo  
{O} moški: EDNINA: im. líkovnopedagóški, rod. 
líkovnopedagóškega, daj. líkovnopedagóškemu, tož. 
líkovnopedagóški (živostno líkovnopedagóškega), 
mest. pri líkovnopedagóškem, or. z 
líkovnopedagóškim; DVOJINA: im. 
líkovnopedagóška, rod. líkovnopedagóških, daj. 
líkovnopedagóškima, tož. líkovnopedagóška, mest. 
pri líkovnopedagóških, or. z líkovnopedagóškima; 
MNOŽINA: im. líkovnopedagóški, rod. 
líkovnopedagóških, daj. líkovnopedagóškim, tož. 
líkovnopedagóške, mest. pri líkovnopedagóških, or. z 
líkovnopedagóškimi  
ženski: EDNINA: im. líkovnopedagóška, rod. 
líkovnopedagóške, daj. líkovnopedagóški, tož. 
líkovnopedagóško, mest. pri líkovnopedagóški, or. z 
líkovnopedagóško; DVOJINA: im. líkovnopedagóški, 
rod. líkovnopedagóških, daj. líkovnopedagóškima, 
tož. líkovnopedagóški, mest. pri líkovnopedagóških, 
or. z líkovnopedagóškima; MNOŽINA: im. 
líkovnopedagóške, rod. líkovnopedagóških, daj. 
líkovnopedagóškim, tož. líkovnopedagóške, mest. pri 
líkovnopedagóških, or. z líkovnopedagóškimi  
srednji: EDNINA: im. líkovnopedagóško, rod. 
líkovnopedagóškega, daj. líkovnopedagóškemu, tož. 
líkovnopedagóško, mest. pri líkovnopedagóškem, or. 
z líkovnopedagóškim; DVOJINA: im. 
líkovnopedagóški, rod. líkovnopedagóških, daj. 
líkovnopedagóškima, tož. líkovnopedagóški, mest. 
pri líkovnopedagóških, or. z líkovnopedagóškima; 
MNOŽINA: im. líkovnopedagóška, rod. 
líkovnopedagóških, daj. líkovnopedagóškim, tož. 
líkovnopedagóška, mest. pri líkovnopedagóških, or. z 
líkovnopedagóškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
líkovnoteorétski -a -o prid.  
|nanašajoč se na likovno teorijo|: likovnoteoretska 
izobrazba; likovnoteoretske razprave  
{O} moški: EDNINA: im. líkovnoteorétski, rod. 
líkovnoteorétskega, daj. líkovnoteorétskemu, tož. 
líkovnoteorétski (živostno líkovnoteorétskega), mest. 
pri líkovnoteorétskem, or. z líkovnoteorétskim; 
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DVOJINA: im. líkovnoteorétska, rod. 
líkovnoteorétskih, daj. líkovnoteorétskima, tož. 
líkovnoteorétska, mest. pri líkovnoteorétskih, or. z 
líkovnoteorétskima; MNOŽINA: im. líkovnoteorétski, 
rod. líkovnoteorétskih, daj. líkovnoteorétskim, tož. 
líkovnoteorétske, mest. pri líkovnoteorétskih, or. z 
líkovnoteorétskimi  
ženski: EDNINA: im. líkovnoteorétska, rod. 
líkovnoteorétske, daj. líkovnoteorétski, tož. 
líkovnoteorétsko, mest. pri líkovnoteorétski, or. z 
líkovnoteorétsko; DVOJINA: im. líkovnoteorétski, rod. 
líkovnoteorétskih, daj. líkovnoteorétskima, tož. 
líkovnoteorétski, mest. pri líkovnoteorétskih, or. z 
líkovnoteorétskima; MNOŽINA: im. líkovnoteorétske, 
rod. líkovnoteorétskih, daj. líkovnoteorétskim, tož. 
líkovnoteorétske, mest. pri líkovnoteorétskih, or. z 
líkovnoteorétskimi  
srednji: EDNINA: im. líkovnoteorétsko, rod. 
líkovnoteorétskega, daj. líkovnoteorétskemu, tož. 
líkovnoteorétsko, mest. pri líkovnoteorétskem, or. z 
líkovnoteorétskim; DVOJINA: im. líkovnoteorétski, 
rod. líkovnoteorétskih, daj. líkovnoteorétskima, tož. 
líkovnoteorétski, mest. pri líkovnoteorétskih, or. z 
líkovnoteorétskima; MNOŽINA: im. líkovnoteorétska, 
rod. líkovnoteorétskih, daj. líkovnoteorétskim, tož. 
líkovnoteorétska, mest. pri líkovnoteorétskih, or. z 
líkovnoteorétskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
lírsko-épski -a -o prid.  
|lirski in epski|: lirsko-epska pesnitev; sopomenka 
epsko-lirski  
{O} moški: EDNINA: im. lírsko-épski, rod. lírsko-
épskega, daj. lírsko-épskemu, tož. lírsko-épski 
(živostno lírsko-épskega), mest. pri lírsko-épskem, or. 
z lírsko-épskim; DVOJINA: im. lírsko-épska, rod. 
lírsko-épskih, daj. lírsko-épskima, tož. lírsko-épska, 
mest. pri lírsko-épskih, or. z lírsko-épskima; 
MNOŽINA: im. lírsko-épski, rod. lírsko-épskih, daj. 
lírsko-épskim, tož. lírsko-épske, mest. pri lírsko-
épskih, or. z lírsko-épskimi  
ženski: EDNINA: im. lírsko-épska, rod. lírsko-épske, 
daj. lírsko-épski, tož. lírsko-épsko, mest. pri lírsko-
épski, or. z lírsko-épsko; DVOJINA: im. lírsko-épski, 
rod. lírsko-épskih, daj. lírsko-épskima, tož. lírsko-
épski, mest. pri lírsko-épskih, or. z lírsko-épskima; 
MNOŽINA: im. lírsko-épske, rod. lírsko-épskih, daj. 
lírsko-épskim, tož. lírsko-épske, mest. pri lírsko-
épskih, or. z lírsko-épskimi  
srednji: EDNINA: im. lírsko-épsko, rod. lírsko-
épskega, daj. lírsko-épskemu, tož. lírsko-épsko, mest. 
pri lírsko-épskem, or. z lírsko-épskim; DVOJINA: im. 
lírsko-épski, rod. lírsko-épskih, daj. lírsko-épskima, 
tož. lírsko-épski, mest. pri lírsko-épskih, or. z lírsko-
épskima; MNOŽINA: im. lírsko-épska, rod. lírsko-

épskih, daj. lírsko-épskim, tož. lírsko-épska, mest. pri 
lírsko-épskih, or. z lírsko-épskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
listopàd -áda m  
starinsko |oktober|: Nekatere hruške se pred 
listopadom privlačno obarvajo; prim. november  
{O} EDNINA: im. listopàd, rod. listopáda, daj. 
listopádu, tož. listopáda, mest. pri listopádu, or. z 
listopádom; DVOJINA: im. listopáda, rod. listopádov, 
daj. listopádoma, tož. listopáda, mest. pri listopádih, 
or. z listopádoma; MNOŽINA: im. listopádi, rod. 
listopádov, daj. listopádom, tož. listopáde, mest. pri 
listopádih, or. z listopádi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja praznikov, 
posebnih datumov, dnevov, mesecev  
  
literárnokrítiški -a -o prid.  
|nanašajoč se na literarno kritiko|: literarnokritiška 
sodba; literarnokritiško pisanje  
{O} moški: EDNINA: im. literárnokrítiški, rod. 
literárnokrítiškega, daj. literárnokrítiškemu, tož. 
literárnokrítiški (živostno literárnokrítiškega), mest. 
pri literárnokrítiškem, or. z literárnokrítiškim; 
DVOJINA: im. literárnokrítiška, rod. literárnokrítiških, 
daj. literárnokrítiškima, tož. literárnokrítiška, mest. pri 
literárnokrítiških, or. z literárnokrítiškima; 
MNOŽINA: im. literárnokrítiški, rod. literárnokrítiških, 
daj. literárnokrítiškim, tož. literárnokrítiške, mest. pri 
literárnokrítiških, or. z literárnokrítiškimi  
ženski: EDNINA: im. literárnokrítiška, rod. 
literárnokrítiške, daj. literárnokrítiški, tož. 
literárnokrítiško, mest. pri literárnokrítiški, or. z 
literárnokrítiško; DVOJINA: im. literárnokrítiški, rod. 
literárnokrítiških, daj. literárnokrítiškima, tož. 
literárnokrítiški, mest. pri literárnokrítiških, or. z 
literárnokrítiškima; MNOŽINA: im. literárnokrítiške, 
rod. literárnokrítiških, daj. literárnokrítiškim, tož. 
literárnokrítiške, mest. pri literárnokrítiških, or. z 
literárnokrítiškimi  
srednji: EDNINA: im. literárnokrítiško, rod. 
literárnokrítiškega, daj. literárnokrítiškemu, tož. 
literárnokrítiško, mest. pri literárnokrítiškem, or. z 
literárnokrítiškim; DVOJINA: im. literárnokrítiški, rod. 
literárnokrítiških, daj. literárnokrítiškima, tož. 
literárnokrítiški, mest. pri literárnokrítiških, or. z 
literárnokrítiškima; MNOŽINA: im. literárnokrítiška, 
rod. literárnokrítiških, daj. literárnokrítiškim, tož. 
literárnokrítiška, mest. pri literárnokrítiških, or. z 
literárnokrítiškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
literárnoteorétski -a -o prid.  



 
172 

|nanašajoč se na literarno teorijo|: literarnoteoretske 
analize; literarnoteoretsko delo  
{O} moški: EDNINA: im. literárnoteorétski, rod. 
literárnoteorétskega, daj. literárnoteorétskemu, tož. 
literárnoteorétski (živostno literárnoteorétskega), 
mest. pri literárnoteorétskem, or. z 
literárnoteorétskim; DVOJINA: im. literárnoteorétska, 
rod. literárnoteorétskih, daj. literárnoteorétskima, tož. 
literárnoteorétska, mest. pri literárnoteorétskih, or. z 
literárnoteorétskima; MNOŽINA: im. 
literárnoteorétski, rod. literárnoteorétskih, daj. 
literárnoteorétskim, tož. literárnoteorétske, mest. pri 
literárnoteorétskih, or. z literárnoteorétskimi  
ženski: EDNINA: im. literárnoteorétska, rod. 
literárnoteorétske, daj. literárnoteorétski, tož. 
literárnoteorétsko, mest. pri literárnoteorétski, or. z 
literárnoteorétsko; DVOJINA: im. literárnoteorétski, 
rod. literárnoteorétskih, daj. literárnoteorétskima, tož. 
literárnoteorétski, mest. pri literárnoteorétskih, or. z 
literárnoteorétskima; MNOŽINA: im. 
literárnoteorétske, rod. literárnoteorétskih, daj. 
literárnoteorétskim, tož. literárnoteorétske, mest. pri 
literárnoteorétskih, or. z literárnoteorétskimi  
srednji: EDNINA: im. literárnoteorétsko, rod. 
literárnoteorétskega, daj. literárnoteorétskemu, tož. 
literárnoteorétsko, mest. pri literárnoteorétskem, or. z 
literárnoteorétskim; DVOJINA: im. literárnoteorétski, 
rod. literárnoteorétskih, daj. literárnoteorétskima, tož. 
literárnoteorétski, mest. pri literárnoteorétskih, or. z 
literárnoteorétskima; MNOŽINA: im. 
literárnoteorétska, rod. literárnoteorétskih, daj. 
literárnoteorétskim, tož. literárnoteorétska, mest. pri 
literárnoteorétskih, or. z literárnoteorétskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
literárnoumétniški -a -o prid.  
|nanašajoč se na literarno umetnost|: 
literarnoumetniška nadarjenost; literarnoumetniški 
izdelek; prim. literarno-umetniški  
{O} moški: EDNINA: im. literárnoumétniški, rod. 
literárnoumétniškega, daj. literárnoumétniškemu, tož. 
literárnoumétniški (živostno literárnoumétniškega), 
mest. pri literárnoumétniškem, or. z 
literárnoumétniškim; DVOJINA: im. 
literárnoumétniška, rod. literárnoumétniških, daj. 
literárnoumétniškima, tož. literárnoumétniška, mest. 
pri literárnoumétniških, or. z literárnoumétniškima; 
MNOŽINA: im. literárnoumétniški, rod. 
literárnoumétniških, daj. literárnoumétniškim, tož. 
literárnoumétniške, mest. pri literárnoumétniških, or. 
z literárnoumétniškimi  
ženski: EDNINA: im. literárnoumétniška, rod. 
literárnoumétniške, daj. literárnoumétniški, tož. 
literárnoumétniško, mest. pri literárnoumétniški, or. z 
literárnoumétniško; DVOJINA: im. literárnoumétniški, 
rod. literárnoumétniških, daj. literárnoumétniškima, 

tož. literárnoumétniški, mest. pri literárnoumétniških, 
or. z literárnoumétniškima; MNOŽINA: im. 
literárnoumétniške, rod. literárnoumétniških, daj. 
literárnoumétniškim, tož. literárnoumétniške, mest. 
pri literárnoumétniških, or. z literárnoumétniškimi  
srednji: EDNINA: im. literárnoumétniško, rod. 
literárnoumétniškega, daj. literárnoumétniškemu, tož. 
literárnoumétniško, mest. pri literárnoumétniškem, 
or. z literárnoumétniškim; DVOJINA: im. 
literárnoumétniški, rod. literárnoumétniških, daj. 
literárnoumétniškima, tož. literárnoumétniški, mest. 
pri literárnoumétniških, or. z literárnoumétniškima; 
MNOŽINA: im. literárnoumétniška, rod. 
literárnoumétniških, daj. literárnoumétniškim, tož. 
literárnoumétniška, mest. pri literárnoumétniških, or. 
z literárnoumétniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
literárno-umétniški -a -o prid.  
|literarni in umetniški|: Simbolizem se je razvil kot 
literarno-umetniško gibanje; Prestolnico je 
spremenil v literarno-umetniško središče države; 
prim. literarnoumetniški  
{O} moški: EDNINA: im. literárno-umétniški, rod. 
literárno-umétniškega, daj. literárno-umétniškemu, 
tož. literárno-umétniški (živostno literárno-
umétniškega), mest. pri literárno-umétniškem, or. z 
literárno-umétniškim; DVOJINA: im. literárno-
umétniška, rod. literárno-umétniških, daj. literárno-
umétniškima, tož. literárno-umétniška, mest. pri 
literárno-umétniških, or. z literárno-umétniškima; 
MNOŽINA: im. literárno-umétniški, rod. literárno-
umétniških, daj. literárno-umétniškim, tož. literárno-
umétniške, mest. pri literárno-umétniških, or. z 
literárno-umétniškimi  
ženski: EDNINA: im. literárno-umétniška, rod. 
literárno-umétniške, daj. literárno-umétniški, tož. 
literárno-umétniško, mest. pri literárno-umétniški, or. 
z literárno-umétniško; DVOJINA: im. literárno-
umétniški, rod. literárno-umétniških, daj. literárno-
umétniškima, tož. literárno-umétniški, mest. pri 
literárno-umétniških, or. z literárno-umétniškima; 
MNOŽINA: im. literárno-umétniške, rod. literárno-
umétniških, daj. literárno-umétniškim, tož. literárno-
umétniške, mest. pri literárno-umétniških, or. z 
literárno-umétniškimi  
srednji: EDNINA: im. literárno-umétniško, rod. 
literárno-umétniškega, daj. literárno-umétniškemu, 
tož. literárno-umétniško, mest. pri literárno-
umétniškem, or. z literárno-umétniškim; DVOJINA: 
im. literárno-umétniški, rod. literárno-umétniških, daj. 
literárno-umétniškima, tož. literárno-umétniški, mest. 
pri literárno-umétniških, or. z literárno-
umétniškima; MNOŽINA: im. literárno-umétniška, rod. 
literárno-umétniških, daj. literárno-umétniškim, tož. 
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literárno-umétniška, mest. pri literárno-umétniških, 
or. z literárno-umétniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
literárnozgodovínski -a -o prid.  
|nanašajoč se na literarno zgodovino|: 
literarnozgodovinska veda; literarnozgodovinski 
pregled  
{O} moški: EDNINA: im. literárnozgodovínski, rod. 
literárnozgodovínskega, daj. 
literárnozgodovínskemu, tož. literárnozgodovínski 
(živostno literárnozgodovínskega), mest. pri 
literárnozgodovínskem, or. z literárnozgodovínskim; 
DVOJINA: im. literárnozgodovínska, rod. 
literárnozgodovínskih, daj. literárnozgodovínskima, 
tož. literárnozgodovínska, mest. pri 
literárnozgodovínskih, or. z literárnozgodovínskima; 
MNOŽINA: im. literárnozgodovínski, rod. 
literárnozgodovínskih, daj. literárnozgodovínskim, 
tož. literárnozgodovínske, mest. pri 
literárnozgodovínskih, or. z literárnozgodovínskimi  
ženski: EDNINA: im. literárnozgodovínska, rod. 
literárnozgodovínske, daj. literárnozgodovínski, tož. 
literárnozgodovínsko, mest. pri literárnozgodovínski, 
or. z literárnozgodovínsko; DVOJINA: im. 
literárnozgodovínski, rod. literárnozgodovínskih, daj. 
literárnozgodovínskima, tož. literárnozgodovínski, 
mest. pri literárnozgodovínskih, or. z 
literárnozgodovínskima; MNOŽINA: im. 
literárnozgodovínske, rod. literárnozgodovínskih, 
daj. literárnozgodovínskim, tož. 
literárnozgodovínske, mest. pri 
literárnozgodovínskih, or. z literárnozgodovínskimi  
srednji: EDNINA: im. literárnozgodovínsko, rod. 
literárnozgodovínskega, daj. 
literárnozgodovínskemu, tož. literárnozgodovínsko, 
mest. pri literárnozgodovínskem, or. z 
literárnozgodovínskim; DVOJINA: im. 
literárnozgodovínski, rod. literárnozgodovínskih, daj. 
literárnozgodovínskima, tož. literárnozgodovínski, 
mest. pri literárnozgodovínskih, or. z 
literárnozgodovínskima; MNOŽINA: im. 
literárnozgodovínska, rod. literárnozgodovínskih, 
daj. literárnozgodovínskim, tož. 
literárnozgodovínska, mest. pri 
literárnozgodovínskih, or. z literárnozgodovínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
Livia1 -e [lívija] ž; ime bitja, osebno ime  
|žensko ime|: Pri svojem delu ne more brez pomoči 
sestre Livie  
{B} Liviin in Livijin  
{O} EDNINA: im. Livia, rod. Livie, daj. Livii, tož. 
Livio, mest. pri Livii, or. z Livio; DVOJINA: im. Livii, 
rod. Livij, daj. Liviama, tož. Livii, mest. pri Liviah, or. 

z Liviama; MNOŽINA: im. Livie, rod. Livij, daj. 
Liviam, tož. Livie, mest. pri Liviah, or. z Liviami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
ženska)  
  
Livia2 -e [lívja] ž; ime bitja, osebno ime  
|žensko ime|: Kaligulov izgon cesarice Livie 
Orestille  
{B} Liviin  
{O} EDNINA: im. Livia, rod. Livie, daj. Livii, tož. 
Livio, mest. pri Livii, or. z Livio; DVOJINA: im. Livii, 
rod. Livij, daj. Liviama, tož. Livii, mest. pri Liviah, or. 
z Liviama; MNOŽINA: im. Livie, rod. Livij, daj. 
Liviam, tož. Livie, mest. pri Liviah, or. z Liviami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
ženska); italijanščina  
  
Lívija -e ž; ime bitja, osebno ime  
|žensko ime|: Čez leto dni je rodila še drugo hčerko 
Livijo  
{B} Livijin  
{O} EDNINA: im. Livija, rod. Livije, daj. Liviji, tož. 
Livijo, mest. pri Liviji, or. z Livijo; DVOJINA: im. 
Liviji, rod. Livij, daj. Livijama, tož. Liviji, mest. pri 
Livijah, or. z Livijama; MNOŽINA: im. Livije, rod. 
Livij, daj. Livijam, tož. Livije, mest. pri Livijah, or. z 
Livijami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
ženska)  
  
Lizbona -e [lizbóna] ž; zemljepisno ime  
|glavno mesto Portugalske|: Potres leta 1755 je 
uničil več kot dve tretjini Lizbone; Kolumbov 
spomenik v Lizboni; ◎ port. Lisboa  
Kje? v Lizboni  
Od kod? iz Lizbone  
Kam? v Lizbono  
{B} Lizbončan, Lizbončanka; Lizbončanov, 
Lizbončankin; lizbonski  
{O} EDNINA: im. Lizbona, rod. Lizbone, daj. Lizboni, 
tož. Lizbono, mest. pri Lizboni, or. z Lizbono  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
lizbonski -a -o [lizbónski, ž. lizbónska, s. lizbónsko] 
prid.  
lizbonski proces; lizbonski samostan Jeronimos; 
prim. Lizbonska pogodba  
(< Lizbona)  
{O} moški: EDNINA: im. lizbonski, rod. lizbonskega, 
daj. lizbonskemu, tož. lizbonski (živostno 
lizbonskega), mest. pri lizbonskem, or. z lizbonskim; 
DVOJINA: im. lizbonska, rod. lizbonskih, daj. 
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lizbonskima, tož. lizbonska, mest. pri lizbonskih, or. z 
lizbonskima; MNOŽINA: im. lizbonski, rod. 
lizbonskih, daj. lizbonskim, tož. lizbonske, mest. pri 
lizbonskih, or. z lizbonskimi  
ženski: EDNINA: im. lizbonska, rod. lizbonske, daj. 
lizbonski, tož. lizbonsko, mest. pri lizbonski, or. z 
lizbonsko; DVOJINA: im. lizbonski, rod. lizbonskih, 
daj. lizbonskima, tož. lizbonski, mest. pri lizbonskih, 
or. z lizbonskima; MNOŽINA: im. lizbonske, rod. 
lizbonskih, daj. lizbonskim, tož. lizbonske, mest. pri 
lizbonskih, or. z lizbonskimi  
srednji: EDNINA: im. lizbonsko, rod. lizbonskega, daj. 
lizbonskemu, tož. lizbonsko, mest. pri lizbonskem, or. 
z lizbonskim; DVOJINA: im. lizbonski, rod. 
lizbonskih, daj. lizbonskima, tož. lizbonski, mest. pri 
lizbonskih, or. z lizbonskima; MNOŽINA: im. 
lizbonska, rod. lizbonskih, daj. lizbonskim, tož. 
lizbonska, mest. pri lizbonskih, or. z lizbonskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Ljubéljska Bába -e -e ž; zemljepisno ime  
|gora v Karavankah|: Odpravili se bomo na 
planinski izlet na Ljubeljsko Babo, ki ji pravimo 
tudi Košutica; ◎ nem. Loibler Baba; prim. ljubeljski  
(< Ljubelj)  
Kje? na Ljubeljski Babi  
Od kod? z Ljubeljske Babe  
Kam? na Ljubeljsko Babo  
{O} EDNINA: im. Ljubéljska Bába, rod. Ljubéljske 
Bábe, daj. Ljubéljski Bábi, tož. Ljubéljsko Bábo, 
mest. pri Ljubéljski Bábi, or. z Ljubéljsko Bábo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Ljubljansko barje -ega -a [ljubljánsko bárje] s; 
zemljepisno ime  
|barje v Ljubljanski kotlini|: arheološke najdbe z 
Ljubljanskega barja; Ljubljanskemu barju so 
podelili status krajinskega parka  
(< Ljubljana)  
Kje? na Ljubljanskem barju  
Od kod? z Ljubljanskega barja  
Kam? na Ljubljansko barje  
{O} EDNINA: im. Ljubljansko barje, rod. 
Ljubljanskega barja, daj. Ljubljanskemu barju, tož. 
Ljubljansko barje, mest. pri Ljubljanskem barju, or. z 
Ljubljanskim barjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
ljútomersko-órmoški -a -o prid.  
|nanašajoč se na Ljutomer in Ormož|: trta iz 
ljutomersko-ormoškega okoliša; prim. ljutomersko, 
Ljutomersko-Ormoške gorice, ormoški  
(< Ljutomer, Ormož)  

{O} moški: EDNINA: im. ljútomersko-órmoški, rod. 
ljútomersko-órmoškega, daj. ljútomersko-
órmoškemu, tož. ljútomersko-órmoški (živostno 
ljútomersko-órmoškega), mest. pri ljútomersko-
órmoškem, or. z ljútomersko-órmoškim; DVOJINA: 
im. ljútomersko-órmoška, rod. ljútomersko-
órmoških, daj. ljútomersko-órmoškima, tož. 
ljútomersko-órmoška, mest. pri ljútomersko-
órmoških, or. z ljútomersko-órmoškima; MNOŽINA: 
im. ljútomersko-órmoški, rod. ljútomersko-órmoških, 
daj. ljútomersko-órmoškim, tož. ljútomersko-
órmoške, mest. pri ljútomersko-órmoških, or. z 
ljútomersko-órmoškimi  
ženski: EDNINA: im. ljútomersko-órmoška, rod. 
ljútomersko-órmoške, daj. ljútomersko-órmoški, tož. 
ljútomersko-órmoško, mest. pri ljútomersko-
órmoški, or. z ljútomersko-órmoško; DVOJINA: im. 
ljútomersko-órmoški, rod. ljútomersko-órmoških, 
daj. ljútomersko-órmoškima, tož. ljútomersko-
órmoški, mest. pri ljútomersko-órmoških, or. z 
ljútomersko-órmoškima; MNOŽINA: im. ljútomersko-
órmoške, rod. ljútomersko-órmoških, daj. 
ljútomersko-órmoškim, tož. ljútomersko-órmoške, 
mest. pri ljútomersko-órmoških, or. z ljútomersko-
órmoškimi  
srednji: EDNINA: im. ljútomersko-órmoško, rod. 
ljútomersko-órmoškega, daj. ljútomersko-
órmoškemu, tož. ljútomersko-órmoško, mest. pri 
ljútomersko-órmoškem, or. z ljútomersko-
órmoškim; DVOJINA: im. ljútomersko-órmoški, rod. 
ljútomersko-órmoških, daj. ljútomersko-órmoškima, 
tož. ljútomersko-órmoški, mest. pri ljútomersko-
órmoških, or. z ljútomersko-órmoškima; MNOŽINA: 
im. ljútomersko-órmoška, rod. ljútomersko-
órmoških, daj. ljútomersko-órmoškim, tož. 
ljútomersko-órmoška, mest. pri ljútomersko-
órmoških, or. z ljútomersko-órmoškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
logístično-distribucíjski -a -o prid.  
|logistični in distribucijski|: logistično-distribucijsko 
središče; sopomenka distribucijsko-logistični  
{O} moški: EDNINA: im. logístično-distribucíjski, 
rod. logístično-distribucíjskega, daj. logístično-
distribucíjskemu, tož. logístično-distribucíjski 
(živostno logístično-distribucíjskega), mest. pri 
logístično-distribucíjskem, or. z logístično-
distribucíjskim; DVOJINA: im. logístično-
distribucíjska, rod. logístično-distribucíjskih, daj. 
logístično-distribucíjskima, tož. logístično-
distribucíjska, mest. pri logístično-distribucíjskih, or. 
z logístično-distribucíjskima; MNOŽINA: im. 
logístično-distribucíjski, rod. logístično-
distribucíjskih, daj. logístično-distribucíjskim, tož. 
logístično-distribucíjske, mest. pri logístično-
distribucíjskih, or. z logístično-distribucíjskimi  
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ženski: EDNINA: im. logístično-distribucíjska, rod. 
logístično-distribucíjske, daj. logístično-
distribucíjski, tož. logístično-distribucíjsk, mest. pri 
logístično-distribucíjski, or. z logístično-
distribucíjsk; DVOJINA: im. logístično-distribucíjski, 
rod. logístično-distribucíjskih, daj. logístično-
distribucíjskima, tož. logístično-distribucíjski, mest. 
pri logístično-distribucíjskih, or. z logístično-
distribucíjskima; MNOŽINA: im. logístično-
distribucíjske, rod. logístično-distribucíjskih, daj. 
logístično-distribucíjskim, tož. logístično-
distribucíjske, mest. pri logístično-distribucíjskih, or. 
z logístično-distribucíjskimi  
srednji: EDNINA: im. logístično-distribucíjsk, rod. 
logístično-distribucíjskega, daj. logístično-
distribucíjskemu, tož. logístično-distribucíjsk, mest. 
pri logístično-distribucíjskem, or. z logístično-
distribucíjskim; DVOJINA: im. logístično-
distribucíjski, rod. logístično-distribucíjskih, daj. 
logístično-distribucíjskima, tož. logístično-
distribucíjski, mest. pri logístično-distribucíjskih, or. 
z logístično-distribucíjskima; MNOŽINA: im. 
logístično-distribucíjska, rod. logístično-
distribucíjskih, daj. logístično-distribucíjskim, tož. 
logístično-distribucíjska, mest. pri logístično-
distribucíjskih, or. z logístično-distribucíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
London -a [lóndon] m; zemljepisno ime  
|glavno mesto Združenega kraljestva Velike 
Britanije in Severne Irske|: viktorijanski London; 
Decembrska posebnost v Londonu so številni 
božični sejmi in prodajne tržnice  
Kje? v Londonu  
Od kod? iz Londona  
Kam? v London  
{B} Londončan, Londončanka; Londončanov, 
Londončankin; londonski  
{O} EDNINA: im. London, rod. Londona, daj. 
Londonu, tož. London, mest. pri Londonu, or. z 
Londonom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
londonski -a -o [lóndonski, ž. lóndonska, s. 
lóndonsko] prid.  
modne smernice z londonskega sejma Pure; V 
londonski galeriji Tate napovedujejo razstave del 
Paula Gauguina; prim. Londonski memorandum, 
Londonski sporazum  
(< London)  
{O} moški: EDNINA: im. londonski, rod. 
londonskega, daj. londonskemu, tož. londonski 
(živostno londonskega), mest. pri londonskem, or. z 
londonskim; DVOJINA: im. londonska, rod. 
londonskih, daj. londonskima, tož. londonska, mest. 

pri londonskih, or. z londonskima; MNOŽINA: im. 
londonski, rod. londonskih, daj. londonskim, tož. 
londonske, mest. pri londonskih, or. z londonskimi  
ženski: EDNINA: im. londonska, rod. londonske, daj. 
londonski, tož. londonsko, mest. pri londonski, or. z 
londonsko; DVOJINA: im. londonski, rod. londonskih, 
daj. londonskima, tož. londonski, mest. pri 
londonskih, or. z londonskima; MNOŽINA: im. 
londonske, rod. londonskih, daj. londonskim, tož. 
londonske, mest. pri londonskih, or. z londonskimi  
srednji: EDNINA: im. londonsko, rod. londonskega, 
daj. londonskemu, tož. londonsko, mest. pri 
londonskem, or. z londonskim; DVOJINA: im. 
londonski, rod. londonskih, daj. londonskima, tož. 
londonski, mest. pri londonskih, or. z londonskima; 
MNOŽINA: im. londonska, rod. londonskih, daj. 
londonskim, tož. londonska, mest. pri londonskih, or. 
z londonskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Londonski memorandum -ega -a [lóndonski 
memorándum] m; stvarno ime  
|mednarodni sporazum|: Z Londonskim 
memorandumom je bilo leta 1954 urejeno vprašanje 
Svobodnega tržaškega ozemlja; prim. londonski, 
Londonski sporazum  
(< London)  
{O} EDNINA: im. Londonski memorandum, rod. 
Londonskega memoranduma, daj. Londonskemu 
memorandumu, tož. Londonski memorandum, mest. 
pri Londonskem memorandumu, or. z Londonskim 
memorandumom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
Lotse -ja [lóce, rod. lóceja, or. z lócejem] m; 
zemljepisno ime  
|gora v Himalaji|: Vrh Lotseja je prva osvojila 
švicarska odprava leta 1956; odprava na Lotse  
Kje? na Lotseju  
Od kod? z Lotseja  
Kam? na Lotse  
{O} EDNINA: im. Lotse, rod. Lotseja, daj. Lotseju, tož. 
Lotse, mest. pri Lotseju, or. z Lotsejem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Lôvrenc na Póhorju -a ∼ ∼ m; zemljepisno ime  
|kraj v Sloveniji|: Narečje iz Lovrenca na Pohorju 
ne pozna švapanja; Na kmetiji v Lovrencu na 
Pohorju se ukvarjajo s prašičerejo; skrajšano Skupina 
bo v Lovrencu nastopila na Jezernikovih dnevih; 
prim. Lovrenška jezera  
Kje? v Lovrencu na Pohorju  
Od kod? iz Lovrenca na Pohorju  
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Kam? v Lovrenc na Pohorju  
{B} Lovrenčan, Lovrenčanka; Lovrenčanov, 
Lovrenčankin; lovrenški  
{O} EDNINA: im. Lôvrenc na Póhorju, rod. Lôvrenca 
na Póhorju, daj. Lôvrencu na Póhorju, tož. Lôvrenc 
na Póhorju, mest. pri Lôvrencu na Póhorju, or. z 
Lôvrencem na Póhorju  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
Lôvrenška jézera -ih jézer s mn.; zemljepisno ime  
|barje na Pohorju|: krožna pot na Lovrenških 
jezerih; Nekoč je v Lovrenških jezerih živel 
povodni mož Jezernik; prim. Lovrenško barje, 
lovrenški  
(< Lovrenc na Pohorju)  
Kje? na Lovrenških jezerih in v Lovrenških jezerih  
Od kod? z Lovrenških jezer in iz Lovrenških jezer  
Kam? na Lovrenška jezera in v Lovrenška jezera  
{O} EDNINA: im. Lôvrenška jézera, rod. Lôvrenških 
jézer, daj. Lôvrenškim jézerom, tož. Lôvrenška 
jézera, mest. pri Lôvrenških jézerih, or. z 
Lôvrenškimi jézeri  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
lôvrenški -a -o prid.  
lovrenška noša; Pred lovrenško nedeljo se vsako 
leto začnejo Jezernikovi dnevi; prim. Lovrenško 
barje, Lovrenška jezera  
(< Lovrenc na Pohorju)  
{O} moški: EDNINA: im. lôvrenški, rod. lôvrenškega, 
daj. lôvrenškemu, tož. lôvrenški (živostno 
lôvrenškega), mest. pri lôvrenškem, or. z lôvrenškim; 
DVOJINA: im. lôvrenška, rod. lôvrenških, daj. 
lôvrenškima, tož. lôvrenška, mest. pri lôvrenških, or. z 
lôvrenškima; MNOŽINA: im. lôvrenški, rod. 
lôvrenških, daj. lôvrenškim, tož. lôvrenške, mest. pri 
lôvrenških, or. z lôvrenškimi  
ženski: EDNINA: im. lôvrenška, rod. lôvrenške, daj. 
lôvrenški, tož. lôvrenško, mest. pri lôvrenški, or. z 
lôvrenško; DVOJINA: im. lôvrenški, rod. lôvrenških, 
daj. lôvrenškima, tož. lôvrenški, mest. pri lôvrenških, 
or. z lôvrenškima; MNOŽINA: im. lôvrenške, rod. 
lôvrenških, daj. lôvrenškim, tož. lôvrenške, mest. pri 
lôvrenških, or. z lôvrenškimi  
srednji: EDNINA: im. lôvrenško, rod. lôvrenškega, daj. 
lôvrenškemu, tož. lôvrenško, mest. pri lôvrenškem, or. 
z lôvrenškim; DVOJINA: im. lôvrenški, rod. 
lôvrenških, daj. lôvrenškima, tož. lôvrenški, mest. pri 
lôvrenških, or. z lôvrenškima; MNOŽINA: im. 
lôvrenška, rod. lôvrenških, daj. lôvrenškim, tož. 
lôvrenška, mest. pri lôvrenških, or. z lôvrenškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  

Lovrenško barje -ega -a [lôrenško bárje] s; 
zemljepisno ime  
|barje na Pohorju|: Za Lovrenško barje so značilna 
jezerca ali barjanska okna, zaradi katerih barje 
imenujejo tudi Lovrenška jezera; jezerca na 
Lovrenškem barju; živalski svet v Lovrenškem 
barju; prim. Lovrenška jezera, lovrenški  
(< Lovrenc na Pohorju)  
Kje? na Lovrenškem barju in v Lovrenškem barju  
Od kod? z Lovrenškega barja in iz Lovrenškega 
barja  
Kam? na Lovrenško barje in v Lovrenško barje  
{O} EDNINA: im. Lovrenško barje, rod. Lovrenškega 
barja, daj. Lovrenškemu barju, tož. Lovrenško barje, 
mest. pri Lovrenškem barju, or. z Lovrenškim 
barjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
lôvskogospodárski -a -o prid.  
|nanašajoč se na lovsko gospodarstvo|: 
lovskogospodarska funkcija gozdov; 
lovskogospodarski načrti  
{O} moški: EDNINA: im. lôvskogospodárski, rod. 
lôvskogospodárskega, daj. lôvskogospodárskemu, 
tož. lôvskogospodárski (živostno 
lôvskogospodárskega), mest. pri 
lôvskogospodárskem, or. z lôvskogospodárskim; 
DVOJINA: im. lôvskogospodárska, rod. 
lôvskogospodárskih, daj. lôvskogospodárskima, tož. 
lôvskogospodárska, mest. pri lôvskogospodárskih, or. 
z lôvskogospodárskima; MNOŽINA: im. 
lôvskogospodárski, rod. lôvskogospodárskih, daj. 
lôvskogospodárskim, tož. lôvskogospodárske, mest. 
pri lôvskogospodárskih, or. z lôvskogospodárskimi  
ženski: EDNINA: im. lôvskogospodárska, rod. 
lôvskogospodárske, daj. lôvskogospodárski, tož. 
lôvskogospodársko, mest. pri lôvskogospodárski, or. 
z lôvskogospodársko; DVOJINA: im. 
lôvskogospodárski, rod. lôvskogospodárskih, daj. 
lôvskogospodárskima, tož. lôvskogospodárski, mest. 
pri lôvskogospodárskih, or. z lôvskogospodárskima; 
MNOŽINA: im. lôvskogospodárske, rod. 
lôvskogospodárskih, daj. lôvskogospodárskim, tož. 
lôvskogospodárske, mest. pri lôvskogospodárskih, or. 
z lôvskogospodárskimi  
srednji: EDNINA: im. lôvskogospodársko, rod. 
lôvskogospodárskega, daj. lôvskogospodárskemu, 
tož. lôvskogospodársko, mest. pri 
lôvskogospodárskem, or. z lôvskogospodárskim; 
DVOJINA: im. lôvskogospodárski, rod. 
lôvskogospodárskih, daj. lôvskogospodárskima, tož. 
lôvskogospodárski, mest. pri lôvskogospodárskih, or. 
z lôvskogospodárskima; MNOŽINA: im. 
lôvskogospodárska, rod. lôvskogospodárskih, daj. 
lôvskogospodárskim, tož. lôvskogospodárska, mest. 
pri lôvskogospodárskih, or. z lôvskogospodárskimi  
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STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
lôvsko-nabirálniški -a -o in lôvsko-nabirálski -a -
o prid.  
|ki temelji na lovu in nabiralništvu|: lovsko-
nabiralniška/lovsko-nabiralska skupnost; lovsko-
nabiralniška/lovsko-nabiralska stopnja razvoja  
{O} moški: EDNINA: im. lôvsko-nabirálniški in 
lôvsko-nabirálski, rod. lôvsko-nabirálniškega in 
lôvsko-nabirálskega, daj. lôvsko-nabirálniškemu in 
lôvsko-nabirálskemu, tož. lôvsko-nabirálniški in 
lôvsko-nabirálski (živostno lôvsko-nabirálniškega in 
lôvsko-nabirálskega), mest. pri lôvsko-nabirálniškem 
in pri lôvsko-nabirálskem, or. z lôvsko-nabirálniškim 
in z lôvsko-nabirálskim; DVOJINA: im. lôvsko-
nabirálniška in lôvsko-nabirálska, rod. lôvsko-
nabirálniških in lôvsko-nabirálskih, daj. lôvsko-
nabirálniškima in lôvsko-nabirálskima, tož. lôvsko-
nabirálniška in lôvsko-nabirálska, mest. pri lôvsko-
nabirálniških in pri lôvsko-nabirálskih, or. z lôvsko-
nabirálniškima in z lôvsko-nabirálskima; MNOŽINA: 
im. lôvsko-nabirálniški in lôvsko-nabirálski, rod. 
lôvsko-nabirálniških in lôvsko-nabirálskih, daj. 
lôvsko-nabirálniškim in lôvsko-nabirálskim, tož. 
lôvsko-nabirálniške in lôvsko-nabirálske, mest. pri 
lôvsko-nabirálniških in pri lôvsko-nabirálskih, or. z 
lôvsko-nabirálniškimi in z lôvsko-nabirálskimi  
ženski: EDNINA: im. lôvsko-nabirálniška in lôvsko-
nabirálska, rod. lôvsko-nabirálniške in lôvsko-
nabirálske, daj. lôvsko-nabirálniški in lôvsko-
nabirálski, tož. lôvsko-nabirálniško in lôvsko-
nabirálsko, mest. pri lôvsko-nabirálniški in pri 
lôvsko-nabirálski, or. z lôvsko-nabirálniško in z 
lôvsko-nabirálsko; DVOJINA: im. lôvsko-nabirálniški 
in lôvsko-nabirálski, rod. lôvsko-nabirálniških in 
lôvsko-nabirálskih, daj. lôvsko-nabirálniškima in 
lôvsko-nabirálskima, tož. lôvsko-nabirálniški in 
lôvsko-nabirálski, mest. pri lôvsko-nabirálniških in 
pri lôvsko-nabirálskih, or. z lôvsko-nabirálniškima in 
z lôvsko-nabirálskima; MNOŽINA: im. lôvsko-
nabirálniške in lôvsko-nabirálske, rod. lôvsko-
nabirálniških in lôvsko-nabirálskih, daj. lôvsko-
nabirálniškim in lôvsko-nabirálskim, tož. lôvsko-
nabirálniške in lôvsko-nabirálske, mest. pri lôvsko-
nabirálniških in pri lôvsko-nabirálskih, or. z lôvsko-
nabirálniškimi in z lôvsko-nabirálskimi  
srednji: EDNINA: im. lôvsko-nabirálniško in lôvsko-
nabirálsko, rod. lôvsko-nabirálniškega in lôvsko-
nabirálskega, daj. lôvsko-nabirálniškemu in lôvsko-
nabirálskemu, tož. lôvsko-nabirálniško in lôvsko-
nabirálsko, mest. pri lôvsko-nabirálniškem in pri 
lôvsko-nabirálskem, or. z lôvsko-nabirálniškim in z 
lôvsko-nabirálskim; DVOJINA: im. lôvsko-
nabirálniški in lôvsko-nabirálski, rod. lôvsko-
nabirálniških in lôvsko-nabirálskih, daj. lôvsko-
nabirálniškima in lôvsko-nabirálskima, tož. lôvsko-

nabirálniški in lôvsko-nabirálski, mest. pri lôvsko-
nabirálniških in lôvsko-nabirálskih, or. z lôvsko-
nabirálniškima in z lôvsko-nabirálskima; MNOŽINA: 
im. lôvsko-nabirálniška in lôvsko-nabirálska, rod. 
lôvsko-nabirálniških in lôvsko-nabirálskih, daj. 
lôvsko-nabirálniškim in lôvsko-nabirálskim, tož. 
lôvsko-nabirálniška in lôvsko-nabirálska, mest. pri 
lôvsko-nabirálniških in pri lôvsko-nabirálskih, or. z 
lôvsko-nabirálniškimi in z lôvsko-nabirálskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke; 
samostalnik moškega spola  
  
lôvsko-nabirálski prid.; obširneje glej pri lovsko-
nabiralniški  
  
lovskoupravljavski -a -o [lôskoupraljáski, ž. 
lôskoupraljáska, s. lôskoupraljásko] prid.  
|nanašajoč se na lovsko upravljanje|: 
lovskoupravljavsko območje; V letu 2021 poteka 
obnova območnih gozdnogospodarskih (GGN) in 
lovskoupravljavskih načrtov (LUN)  
{O} moški: EDNINA: im. lovskoupravljavski, rod. 
lovskoupravljavskega, daj. lovskoupravljavskemu, 
tož. lovskoupravljavski (živostno 
lovskoupravljavskega), mest. pri 
lovskoupravljavskem, or. z lovskoupravljavskim; 
DVOJINA: im. lovskoupravljavska, rod. 
lovskoupravljavskih, daj. lovskoupravljavskima, tož. 
lovskoupravljavska, mest. pri lovskoupravljavskih, 
or. z lovskoupravljavskima; MNOŽINA: im. 
lovskoupravljavski, rod. lovskoupravljavskih, daj. 
lovskoupravljavskim, tož. lovskoupravljavske, mest. 
pri lovskoupravljavskih, or. z lovskoupravljavskimi  
ženski: EDNINA: im. lovskoupravljavska, rod. 
lovskoupravljavske, daj. lovskoupravljavski, tož. 
lovskoupravljavsko, mest. pri lovskoupravljavski, or. 
z lovskoupravljavsko; DVOJINA: im. 
lovskoupravljavski, rod. lovskoupravljavskih, daj. 
lovskoupravljavskima, tož. lovskoupravljavski, mest. 
pri lovskoupravljavskih, or. z lovskoupravljavskima; 
MNOŽINA: im. lovskoupravljavske, rod. 
lovskoupravljavskih, daj. lovskoupravljavskim, tož. 
lovskoupravljavske, mest. pri lovskoupravljavskih, 
or. z lovskoupravljavskimi  
srednji: EDNINA: im. lovskoupravljavsko, rod. 
lovskoupravljavskega, daj. lovskoupravljavskemu, 
tož. lovskoupravljavsko, mest. pri 
lovskoupravljavskem, or. z lovskoupravljavskim; 
DVOJINA: im. lovskoupravljavski, rod. 
lovskoupravljavskih, daj. lovskoupravljavskima, tož. 
lovskoupravljavski, mest. pri lovskoupravljavskih, 
or. z lovskoupravljavskima; MNOŽINA: im. 
lovskoupravljavska, rod. lovskoupravljavskih, daj. 
lovskoupravljavskim, tož. lovskoupravljavska, mest. 
pri lovskoupravljavskih, or. z lovskoupravljavskimi  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
Lucca -e [lúka] ž; zemljepisno ime  
|mesto in občina v Italiji|: V Lucci so doma na roko 
zvite cigare znamke Toscano; kot prilastek, v 
imenovalniku ulični tek v mestu Lucca  
Kje? v Lucci  
Od kod? iz Lucce  
Kam? v Lucco  
{B} Lučan, Lučanka; Lučanov, Lučankin; luški  
{O} EDNINA: im. Lucca, rod. Lucce, daj. Lucci, tož. 
Lucco, mest. pri Lucci, or. z Lucco  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; italijanščina; 
endonimi  
  
Luchino -a [lukíno] m; ime bitja, osebno ime  
|moško ime|: film Luchina Viscontija  
{B} Luchinov  
{O} EDNINA: im. Luchino, rod. Luchina, daj. Luchinu, 
tož. Luchina, mest. pri Luchinu, or. z Luchinom; 
DVOJINA: im. Luchina, rod. Luchinov, daj. 
Luchinoma, tož. Luchina, mest. pri Luchinih, or. z 
Luchinoma; MNOŽINA: im. Luchini, rod. Luchinov, 
daj. Luchinom, tož. Luchine, mest. pri Luchinih, or. z 
Luchini  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
moška); italijanščina  
  
Lučka Baba -e -e [lúčka bába] ž; zemljepisno ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah|: Pred vrhom 
Lučke Babe nam pomagajo varovala; vzpon na 
Lučko Babo  
Kje? na Lučki Babi  
Od kod? z Lučke Babe  
Kam? na Lučko Babo  
{O} EDNINA: im. Lučka Baba, rod. Lučke Babe, daj. 
Lučki Babi, tož. Lučko Babo, mest. pri Lučki Babi, 
or. z Lučko Babo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Lučki Dedec -ega -dca [lúčki dédəc, rod. lúčkega 
détca, or. z lúčkim détcem] m; zemljepisno ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah|: stena Lučkega 
Dedca; steza na Lučki Dedec; živostno vzpon na 
Lučkega Dedca; v prenesenem pomenu |stena Lučkega 
Dedca|: smer v Lučkem Dedcu  
Kje? na Lučkem Dedcu  
Od kod? z Lučkega Dedca  
Kam? na Lučki Dedec in na Lučkega Dedca  
{O} EDNINA: im. Lučki Dedec, rod. Lučkega Dedca, 
daj. Lučkemu Dedcu, tož. Lučki Dedec in Lučkega 
Dedca, mest. pri Lučkem Dedcu, or. z Lučkim 
Dedcem  

STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Luksemburg1 -a [lúksǝmburk, rod. lúksǝmburga] m; 
zemljepisno ime  
|polno ime Veliko vojvodstvo Luksemburg|; |država v 
Evropi|: veliki vojvoda Luksemburga; evropsko 
sodišče v Luksemburgu; kot prilastek, v imenovalniku V 
državi Luksemburg je luksemburščina eden od treh 
uradnih jezikov  
Kje? v Luksemburgu  
Od kod? iz Luksemburga  
Kam? v Luksemburg  
{B} Luksemburžan, Luksemburžanka; 
Luksemburžanov, Luksemburžankin; luksemburški  
{O} EDNINA: im. Luksemburg, rod. Luksemburga, 
daj. Luksemburgu, tož. Luksemburg, mest. pri 
Luksemburgu, or. z Luksemburgom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena držav  
  
Luksemburg2 -a [lúksǝmburk, rod. lúksǝmburga] m; 
zemljepisno ime  
|glavno mesto Luksemburga|: Sodišče Evropske 
skupnosti ima sedež v Luksemburgu; ◎ fr. 
Luxembourg, nem. Luxembourg, luks. Lëtzebuerg  
Kje? v Luksemburgu  
Od kod? iz Luksemburga  
Kam? v Luksemburg  
{B} Luksemburžan, Luksemburžanka; 
Luksemburžanov, Luksemburžankin; luksemburški  
{O} EDNINA: im. Luksemburg, rod. Luksemburga, 
daj. Luksemburgu, tož. Luksemburg, mest. pri 
Luksemburgu, or. z Luksemburgom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
lúna -e ž  
|vrsta nebesnega telesa, ki kroži okoli planeta|: Titan 
je največja Saturnova luna; Sonda je opravila 40 
letov mimo planetov in lun; sopomenka satelit; 
|osvetljeno nebesno telo, ki kroži okoli Zemlje|: Na 
nebu je bila polna luna; motiv lune in zvezd; 
Pravijo, da se ob rastoči luni rodi več dečkov, ob 
padajoči luni pa več deklic; sopomenka mesec  
biti za Luno/luno |biti neumen, naiven, zaostal|: Čas 
gre naprej, oni pa so za Luno/luno; kot bi kdo z 
Lune/lune padel |kot kaj zelo nenavadnega, 
presenetljivega|: Gledali so me, kot bi z Lune/lune 
padla in mi razlagali, kakšna je brezposelnost; pasti 
z Lune/lune |biti neumen, naiven|: Nisem z Lune/lune 
padel, vem, kaj se tam dogaja; Luna/luna trka koga 
|govori, ravna nespametno|: Ni dovolj, da nečaka 
Luna/luna trka, zdaj mu bo še dajal denar za 
neumnosti; prim. Luna2, superluna  
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{O} EDNINA: im. lúna, rod. lúne, daj. lúni, tož. lúno, 
mest. pri lúni, or. z lúno; DVOJINA: im. lúni, rod. lún, 
daj. lúnama, tož. lúni, mest. pri lúnah, or. z lúnama; 
MNOŽINA: im. lúne, rod. lún, daj. lúnam, tož. lúne, mest. 
pri lúnah, or. z lúnami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice; 
poimenovanja zemljepisnih danosti  
  
Luna1 -e ž; ime bitja, osebno ime  
|žensko ime|: Predstavila ji je prijateljico Luno  
{B} Lunin  
{O} EDNINA: im. Lúna, rod. Lúne, daj. Lúni, tož. Lúno, 
mest. pri Lúni, or. z Lúno; DVOJINA: im. Lúni, rod. 
Lún, daj. Lúnama, tož. Lúni, mest. pri Lúnah, or. z 
Lúnama; MNOŽINA: im. Lúne, rod. Lún, daj. Lúnam, 
tož. Lúne, mest. pri Lúnah, or. z Lúnami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
ženska)  
  
Lúna2 -e ž; zemljepisno ime  
|Zemljin satelit|: vzorci, prineseni z Lune; prvi 
človek na Luni  
biti za Luno/luno |biti neumen, naiven, zaostal|: Čas 
gre naprej, oni pa so za Luno/luno; pasti z Lune/lune 
|biti neumen, naiven|: Nisem z Lune/lune padel, 
vem, kaj se tam dogaja; Luna/luna trka koga |govori, 
ravna nespametno|: Ni dovolj, da nečaka Luna/luna 
trka, zdaj mu bo še dajal denar za neumnosti; kot bi 
kdo z Lune/lune padel |kot kaj zelo nenavadnega, 
presenetljivega|: Gledali so me, kot bi z Lune/lune 
padla in mi razlagali, kakšna je brezposelnost; prim. 
luna  
{B} Lunin  
{O} EDNINA: im. Lúna, rod. Lúne, daj. Lúni, tož. Lúno, 
mest. pri Lúni, or. z Lúno; DVOJINA: im. Lúni, rod. 
Lún, daj. Lúnama, tož. Lúni, mest. pri Lúnah, or. z 
Lúnama; MNOŽINA: im. Lúne, rod. Lún, daj. Lúnam, 
tož. Lúne, mest. pri Lúnah, or. z Lúnami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij; lastna imena v frazemih  
  
Macerata -e [mačeráta] ž; zemljepisno ime  
|mesto v Italiji|: benediktinska cerkev sv. Katarine v 
Macerati; kot prilastek, v imenovalniku Lanski festival 
je potekal blizu mesta Macerata v srednji Italiji; 
|pokrajina v Italiji|: kot prilastek, v imenovalniku Potres 
je imel žarišče v pokrajini Macerata  
Kje? v Macerati  
Od kod? iz Macerate  
Kam? v Macerato  
{B} Maceratčan, Maceratčanka; Maceratčanov, 
Maceratčankin; maceratski  

{O} EDNINA: im. Macerata, rod. Macerate, daj. 
Macerati, tož. Macerato, mest. pri Macerati, or. z 
Macerato  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; imena 
pokrajin; italijanščina  
  
Máčje okó -ega ésa s; zemljepisno ime  
|meglica|: Na posnetku je meglica Mačje oko; 
zvezde Mačjega očesa  
Kje? v Mačjem očesu  
Od kod? iz Mačjega očesa  
Kam? v Mačje oko  
{O} EDNINA: im. Máčje okó, rod. Máčjega očésa, daj. 
Máčjemu očésu, tož. Máčje okó, mest. pri Máčjem 
očésu, or. z Máčjim očésom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
máčka -e ž  
|žival|: Prinesli so hrano potepuškim mačkam; 
ljubitelji mačk; |kitajsko horoskopsko znamenje|: 
dogodki v letu mačke; ljudje, rojeni v znamenju 
mačke; |osebe, rojene v kitajskem horoskopskem 
znamenju mačke|: Mačka ne ljubi razburjenja, je 
nežna in mirna  
perzijska mačka |pasma mačke|: mešanka s perzijsko 
mačko; morska mačka |vrsta morske ribe|: Po tem 
receptu pripravimo tisto vrsto morskega psa, ki jo 
poznamo kot morsko mačko; sabljastozoba/sabljezoba 
mačka |vrsta mačke|: fosilni ostanek 
sabljastozobe/sabljezobe mačke  
{B} mačkin  
{O} EDNINA: im. máčka, rod. máčke, daj. máčki, tož. 
máčko, mest. pri máčki, or. z máčko; DVOJINA: im. 
máčki, rod. máčk, daj. máčkama, tož. máčki, mest. pri 
máčkah, or. z máčkama; MNOŽINA: im. máčke, rod. 
máčka, daj. máčk, tož. máčke, mest. pri máčkah, or. z 
máčkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Madrid -a [madrít, rod. madrída] m; zemljepisno ime  
|glavno mesto Španije|: Živita v delavskem 
predmestju Madrida; kraljevi klub iz Madrida  
Kje? v Madridu  
Od kod? iz Madrida  
Kam? v Madrid  
{B} Madridčan, Madridčanka; Madridčanov, 
Madridčankin; madridski  
{O} EDNINA: im. Madrid, rod. Madrida, daj. Madridu, 
tož. Madrid, mest. pri Madridu, or. z Madridom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
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madridski -a -o [madrítski, ž. madrítska, s. 
madrítsko] prid.  
madridska operna hiša; prim. Madridski stolp  
(< Madrid)  
{O} moški: EDNINA: im. madridski, rod. 
madridskega, daj. madridskemu, tož. madridski 
(živostno madridskega), mest. pri madridskem, or. z 
madridskim; DVOJINA: im. madridska, rod. 
madridskih, daj. madridskima, tož. madridska, mest. 
pri madridskih, or. z madridskima; MNOŽINA: im. 
madridski, rod. madridskih, daj. madridskim, tož. 
madridske, mest. pri madridskih, or. z madridskimi  
ženski: EDNINA: im. madridska, rod. madridske, daj. 
madridski, tož. madridsko, mest. pri madridski, or. z 
madridsko; DVOJINA: im. madridski, rod. madridskih, 
daj. madridskima, tož. madridski, mest. pri 
madridskih, or. z madridskima; MNOŽINA: im. 
madridske, rod. madridskih, daj. madridskim, tož. 
madridske, mest. pri madridskih, or. z madridskimi  
srednji: EDNINA: im. madridsko, rod. madridskega, 
daj. madridskemu, tož. madridsko, mest. pri 
madridskem, or. z madridskim; DVOJINA: im. 
madridski, rod. madridskih, daj. madridskima, tož. 
madridski, mest. pri madridskih, or. z madridskima; 
MNOŽINA: im. madridska, rod. madridskih, daj. 
madridskim, tož. madridska, mest. pri madridskih, or. 
z madridskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
madžársko-avstríjski -a -o prid.  
|madžarski in avstrijski|: madžarsko-avstrijsko 
sodelovanje; sopomenka avstrijsko-madžarski; prim. 
avstrijski, madžarski  
(< Avstrija, Madžarska)  
{O} moški: EDNINA: im. madžársko-avstríjski, rod. 
madžársko-avstríjskega, daj. madžársko-
avstríjskemu, tož. madžársko-avstríjski (živostno 
madžársko-avstríjskega), mest. pri madžársko-
avstríjskem, or. z madžársko-avstríjskim; DVOJINA: 
im. madžársko-avstríjska, rod. madžársko-avstríjskih, 
daj. madžársko-avstríjskima, tož. madžársko-
avstríjska, mest. pri madžársko-avstríjskih, or. z 
madžársko-avstríjskima; MNOŽINA: im. madžársko-
avstríjski, rod. madžársko-avstríjskih, daj. 
madžársko-avstríjskim, tož. madžársko-avstríjske, 
mest. pri madžársko-avstríjskih, or. z madžársko-
avstríjskimi  
ženski: EDNINA: im. madžársko-avstríjska, rod. 
madžársko-avstríjske, daj. madžársko-avstríjski, tož. 
madžársko-avstríjsko, mest. pri madžársko-
avstríjski, or. z madžársko-avstríjsko; DVOJINA: im. 
madžársko-avstríjski, rod. madžársko-avstríjskih, daj. 
madžársko-avstríjskima, tož. madžársko-avstríjski, 
mest. pri madžársko-avstríjskih, or. z madžársko-
avstríjskima; MNOŽINA: im. madžársko-avstríjske, 
rod. madžársko-avstríjskih, daj. madžársko-

avstríjskim, tož. madžársko-avstríjske, mest. pri 
madžársko-avstríjskih, or. z madžársko-avstríjskimi  
srednji: EDNINA: im. madžársko-avstríjsko, rod. 
madžársko-avstríjskega, daj. madžársko-
avstríjskemu, tož. madžársko-avstríjsko, mest. pri 
madžársko-avstríjskem, or. z madžársko-avstríjskim; 
DVOJINA: im. madžársko-avstríjski, rod. madžársko-
avstríjskih, daj. madžársko-avstríjskima, tož. 
madžársko-avstríjski, mest. pri madžársko-
avstríjskih, or. z madžársko-avstríjskima; MNOŽINA: 
im. madžársko-avstríjska, rod. madžársko-avstríjskih, 
daj. madžársko-avstríjskim, tož. madžársko-
avstríjska, mest. pri madžársko-avstríjskih, or. z 
madžársko-avstríjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
madžársko-slovénski -a -o prid.  
|madžarski in slovenski|: madžarsko-slovenski 
mejni prehod; sopomenka slovensko-madžarski; 
|madžarski in slovenski z madžarskim izhodiščem|: 
madžarsko-slovenski slovar; prim. madžarski, 
slovenski  
(< Madžarska, Slovenija)  
{O} moški: EDNINA: im. madžársko-slovénski, rod. 
madžársko-slovénskega, daj. madžársko-
slovénskemu, tož. madžársko-slovénski (živostno 
madžársko-slovénskega), mest. pri madžársko-
slovénskem, or. z madžársko-slovénskim; DVOJINA: 
im. madžársko-slovénska, rod. madžársko-
slovénskih, daj. madžársko-slovénskima, tož. 
madžársko-slovénska, mest. pri madžársko-
slovénskih, or. z madžársko-slovénskima; MNOŽINA: 
im. madžársko-slovénski, rod. madžársko-slovénskih, 
daj. madžársko-slovénskim, tož. madžársko-
slovénske, mest. pri madžársko-slovénskih, or. z 
madžársko-slovénskimi  
ženski: EDNINA: im. madžársko-slovénska, rod. 
madžársko-slovénske, daj. madžársko-slovénski, tož. 
madžársko-slovénsko, mest. pri madžársko-
slovénski, or. z madžársko-slovénsko; DVOJINA: im. 
madžársko-slovénski, rod. madžársko-slovénskih, 
daj. madžársko-slovénskima, tož. madžársko-
slovénski, mest. pri madžársko-slovénskih, or. z 
madžársko-slovénskima; MNOŽINA: im. madžársko-
slovénske, rod. madžársko-slovénskih, daj. 
madžársko-slovénskim, tož. madžársko-slovénske, 
mest. pri madžársko-slovénskih, or. z madžársko-
slovénskimi  
srednji: EDNINA: im. madžársko-slovénsko, rod. 
madžársko-slovénskega, daj. madžársko-
slovénskemu, tož. madžársko-slovénsko, mest. pri 
madžársko-slovénskem, or. z madžársko-
slovénskim; DVOJINA: im. madžársko-slovénski, rod. 
madžársko-slovénskih, daj. madžársko-slovénskima, 
tož. madžársko-slovénski, mest. pri madžársko-
slovénskih, or. z madžársko-slovénskima; MNOŽINA: 
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im. madžársko-slovénska, rod. madžársko-
slovénskih, daj. madžársko-slovénskim, tož. 
madžársko-slovénska, mest. pri madžársko-
slovénskih, or. z madžársko-slovénskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Maestà -- [maestá] ž; stvarno ime  
|Duccieva oltarna slika|: Mesto Siena je Maestà leta 
1308 naročilo pri umetniku Ducciu di Buoninsegnu  
{O} EDNINA: im. Maestà, rod. Maestà, daj. Maestà, 
tož. Maestà, mest. pri Maestà, or. z Maestà  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: italijanščina; stvarna imena  
  
maharádža -e in maharádža -a m  
nekdaj |indijski vladar|: zaton hindujskih 
maharadž/maharadžev  
{B} maharadžev  
{O} EDNINA: im. maharádža, rod. maharádže in 
maharádža, daj. maharádži in maharádžu, tož. 
maharádžo in maharádža, mest. pri maharádži in pri 
maharádžu, or. z maharádžo in z maharádžem; 
DVOJINA: im. maharádži in maharádža, rod. maharádž 
in maharádžev, daj. maharádžama in maharádžema, 
tož. maharádži in maharádža, mest. pri maharádžah in 
pri maharádžih, or. z maharádžama in z 
maharádžema; MNOŽINA: im. maharádže in 
maharádži, rod. maharádž in maharádžev, daj. 
maharádžam in maharádžem, tož. maharádže in 
maharádže, mest. pri maharádžah in pri maharádžih, 
or. z maharádžami in z maharádži  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
maharádžev -a -o prid.  
Poročila sta se v maharadževi palači  
(< maharadža)  
{O} moški: EDNINA: im. maharádžev, rod. 
maharádževega, daj. maharádževemu, tož. 
maharádžev (živostno maharádževega), mest. pri 
maharádževem, or. z maharádževim; DVOJINA: im. 
maharádževa, rod. maharádževih, daj. 
maharádževima, tož. maharádževa, mest. pri 
maharádževih, or. z maharádževima; MNOŽINA: im. 
maharádževi, rod. maharádževih, daj. maharádževim, 
tož. maharádževe, mest. pri maharádževih, or. z 
maharádževimi  
ženski: EDNINA: im. maharádževa, rod. maharádževe, 
daj. maharádževi, tož. maharádževo, mest. pri 
maharádževi, or. z maharádževo; DVOJINA: im. 
maharádževi, rod. maharádževih, daj. 
maharádževima, tož. maharádževi, mest. pri 
maharádževih, or. z maharádževima; MNOŽINA: im. 
maharádževe, rod. maharádževih, daj. 

maharádževim, tož. maharádževe, mest. pri 
maharádževih, or. z maharádževimi  
srednji: EDNINA: im. maharádževo, rod. 
maharádževega, daj. maharádževemu, tož. 
maharádževo, mest. pri maharádževem, or. z 
maharádževim; DVOJINA: im. maharádževi, rod. 
maharádževih, daj. maharádževima, tož. 
maharádževi, mest. pri maharádževih, or. z 
maharádževima; MNOŽINA: im. maharádževa, rod. 
maharádževih, daj. maharádževim, tož. maharádževa, 
mest. pri maharádževih, or. z maharádževimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
mainstream -a [mêjnstrím] m  
|nekaj, kar je uveljavljeno in splošno sprejeto|: 
Metal se lahko približa mainstreamu in postane bolj 
družbeno sprejemljiv; v pridevniški rabi Družbena 
omrežja so danes alternativa mainstream medijem 
variantno mainstreamovskim medijem  
{O} EDNINA: im. mainstream, rod. mainstreama, daj. 
mainstreamu, tož. mainstream, mest. pri 
mainstreamu, or. z mainstreamom; DVOJINA: im. 
mainstreama, rod. mainstreamov, daj. 
mainstreamoma, tož. mainstreama, mest. pri 
mainstreamih, or. z mainstreamoma; MNOŽINA: im. 
mainstreami, rod. mainstreamov, daj. mainstreamom, 
tož. mainstreame, mest. pri mainstreamih, or. z 
mainstreami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Mala Grmada -e -e [mála gərmáda] ž; zemljepisno 
ime  
|vzpetina v Polhograjskem hribovju|: razgled z Male 
Grmade; Na Malo Grmado se povzpnemo po strmih 
lesenih stopnicah  
Kje? na Mali Grmadi  
Od kod? z Male Grmade  
Kam? na Malo Grmado  
{O} EDNINA: im. Mala Grmada, rod. Male Grmade, 
daj. Mali Grmadi, tož. Malo Grmado, mest. pri Mali 
Grmadi, or. z Malo Grmado  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Mála Martúljška Pónca -e -e -e ž; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: gorski izlet na Malo 
Martuljško Ponco; skrajšano Steza na Malo Ponco se 
pred sedlom odcepi v desno; škrbina med Veliko in 
Malo Ponco; prim. martuljški  
(< Martuljek)  
Kje? na Mali Martuljški Ponci  
Od kod? z Male Martuljške Ponce  
Kam? na Malo Martuljško Ponco  
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{O} EDNINA: im. Mála Martúljška Pónca, rod. Mále 
Martúljške Pónce, daj. Máli Martúljški Pónci, tož. 
Málo Martúljško Pónco, mest. pri Máli Martúljški 
Pónci, or. z Málo Martúljško Pónco  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Mali Kanin -ega -a [máli kanín] m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: pobočja Malega Kanina; 
vzpon na Mali Kanin  
Kje? na Malem Kaninu  
Od kod? z Malega Kanina  
Kam? na Mali Kanin  
{B} kaninski  
{O} EDNINA: im. Mali Kanin, rod. Malega Kanina, 
daj. Malemu Kaninu, tož. Mali Kanin, mest. pri 
Malem Kaninu, or. z Malim Kaninom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Máli Magellánov oblák -ega -ega -a [máli 
magelánov oblák] m; zemljepisno ime  
|galaksija|: Veliki in Mali Magellanov oblak sta 
satelitski galaksiji Rimske ceste; Hubble je senzorje 
usmeril proti Malemu Magellanovemu oblaku  
Kje? v Malem Magellanovem oblaku  
Od kod? iz Malega Magellanovega oblaka  
Kam? v Mali Magellanov oblak  
{O} EDNINA: im. Máli Magellánov oblák, rod. 
Málega Magellánovega obláka, daj. Málemu 
Magellánovemu obláku, tož. Máli Magellánov 
oblák, mest. pri Málem Magellánovem obláku, or. z 
Málim Magellánovim oblákom; DVOJINA: im. Mála 
Magellánova obláka, rod. Málih Magellánovih 
oblákov, daj. Málima Magellánovima oblákoma, tož. 
Mála Magellánova obláka, mest. pri Málih 
Magellánovih oblákih, or. z Málima Magellánovima 
oblákoma; MNOŽINA: im. Máli Magellánovi obláki, 
rod. Málih Magellánovih oblákov, daj. Málim 
Magellánovim oblákom, tož. Máli Magellánovi 
obláki, mest. pri Málih Magellánovih oblákih, or. z 
Málimi Magellánovimi obláki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Mali Oltar -ega -ja [máli oltár, rod. málega oltárja, 
or. z málim oltárjem] m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: Z vrha Malega Oltarja je 
sledil prvi spust z vrvjo; Po grebenu smo 
nadaljevali na Mali Oltar; v prenesenem pomenu |stena 
Malega Oltarja|: V Malem Oltarju je preplezal 
prvenstveno smer  
Kje? na Malem Oltarju  
Od kod? z Malega Oltarja  
Kam? na Mali Oltar  

{O} EDNINA: im. Mali Oltar, rod. Malega Oltarja, daj. 
Malemu Oltarju, tož. Mali Oltar, mest. pri Malem 
Oltarju, or. z Malim Oltarjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Máli Róg -ega -a m; zemljepisno ime  
|vzpetina v Kočevskem Rogu|: Proti vrhu Malega 
Roga vodi zelo strm kolovoz; kolesarski vzpon na 
Mali Rog  
Kje? na Malem Rogu  
Od kod? z Malega Roga  
Kam? na Mali Rog  
{O} EDNINA: im. Máli Róg, rod. Málega Róga, daj. 
Málemu Rógu, tož. Máli Róg, mest. pri Málem Rógu, 
or. z Málim Rógom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Máli Snežník -ega -a m; zemljepisno ime  
|gora v Snežniškem pogorju|: Vrh Malega Snežnika 
je zelo razgleden; spust z Malega Snežnika; izlet na 
Mali Snežnik; skrajšano spust s Snežnika (1694 m)  
Kje? na Malem Snežniku  
Od kod? z Malega Snežnika  
Kam? na Mali Snežnik  
{O} EDNINA: im. Máli Snežník, rod. Málega 
Snežníka, daj. Málemu Snežníku, tož. Máli Snežník, 
mest. pri Málem Snežníku, or. z Málim Snežníkom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Máli vóz -ega -a m; zemljepisno ime  
|ozvezdje|: ozvezdje Malega Voza; Mornarjem so 
svetovali, naj za orientacijo raje uporabljajo 
ozvezdje Malega voza namesto Velikega voza  
Kje? v Malem vozu  
Od kod? iz Malega voza  
Kam? v Mali voz  
{O} EDNINA: im. Máli vóz, rod. Málega vóza, daj. 
Málemu vózu, tož. Máli vóz, mest. pri Málem vózu, 
or. z Málim vózom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Málo Kladívo -ega -a s; zemljepisno ime  
|gora v Karavankah|: greben Malega Kladiva; Z 
Malega Kladiva se pot strmo spusti do grebena; ◎ 
nem. Kleine Hainschturm  
Kje? na Malem Kladivu  
Od kod? z Malega Kladiva  
Kam? na Malo Kladivo  
{O} EDNINA: im. Málo Kladívo, rod. Málega Kladíva, 
daj. Málemu Kladívu, tož. Málo Kladívo, mest. pri 
Málem Kladívu, or. z Málim Kladívom  
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STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Málo Špíčje -ega -a s; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: Sestopili smo z Malega 
Špičja na Prehodavce; snežišča na Malem Špičju  
Kje? na Malem Špičju  
Od kod? z Malega Špičja  
Kam? na Malo Špičje  
{O} EDNINA: im. Málo Špíčje, rod. Málega Špíčja, 
daj. Málemu Špíčju, tož. Málo Špíčje, mest. pri 
Málem Špíčju, or. z Málim Špíčjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Manáslu -ja m; zemljepisno ime  
|gora v Himalaji|: Dokumentarni film prikazuje prvi 
slovenski vzpon na vrh Manasluja; plezanje na 
Manaslu  
Kje? na Manasluju  
Od kod? z Manasluja  
Kam? na Manaslu  
{O} EDNINA: im. Manáslu, rod. Manásluja, daj. 
Manásluju, tož. Manáslu, mest. pri Manásluju, or. z 
Manáslujem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Mángart -a m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: V severni steni Mangarta je 
preplezal novo smer; vzpon na Mangart po 
Slovenski poti; v prenesenem pomenu |stena Mangarta|: 
Alpinista sta v Mangartu ponovila Meč (VI+, 800 
m)  
Kje? na Mangartu  
Od kod? z Mangarta  
Kam? na Mangart  
{B} mangartski  
{O} EDNINA: im. Mángart, rod. Mángarta, daj. 
Mángartu, tož. Mángart, mest. pri Mángartu, or. z 
Mángartom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Mángartsko sêdlo -ega -a s; zemljepisno ime  
|sedlo v Julijskih Alpah|: greben Mangartskega 
sedla; cesta na Mangartsko sedlo; prim. mangartski  
(< Mangart)  
Kje? na Mangartskem sedlu  
Od kod? z Mangartskega sedla  
Kam? na Mangartsko sedlo  
{O} EDNINA: im. Mángartsko sêdlo, rod. 
Mángartskega sêdla, daj. Mángartskemu sêdlu, tož. 
Mángartsko sêdlo, mest. pri Mángartskem sêdlu, or. z 
Mángartskim sêdlom  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Marcello -a [marčélo] m; ime bitja, osebno ime  
|moško ime|: Z Marcellom sta se poročila leta 1948; 
|priimek|; |italijanski skladatelj|: Benetke so rojstni 
kraj Benedetta Marcella  
{B} Marcellov  
{O} EDNINA: im. Marcello, rod. Marcella, daj. 
Marcellu, tož. Marcella, mest. pri Marcellu, or. z 
Marcellom; DVOJINA: im. Marcella, rod. Marcellov, 
daj. Marcelloma, tož. Marcella, mest. pri Marcellih, or. 
z Marcelloma; MNOŽINA: im. Marcelli, rod. 
Marcellov, daj. Marcellom, tož. Marcelle, mest. pri 
Marcellih, or. z Marcelli  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
moška); lastna imena (priimki); italijanščina  
  
Maríja1 -e ž; ime bitja, osebno ime  
|žensko ime|: Stanovala je pri sestri Mariji v 
Ljubljani; zmaga Marije Šarapove  
{B} Marijin  
{O} EDNINA: im. Maríja, rod. Maríje, daj. Maríji, tož. 
Maríjo, mest. pri Maríji, or. z Maríjo; DVOJINA: im. 
Maríji, rod. Maríj, daj. Maríjama, tož. Maríji, mest. pri 
Maríjah, or. z Maríjama; MNOŽINA: im. Maríje, rod. 
Maríj, daj. Maríjam, tož. Maríje, mest. pri Maríjah, or. 
z Maríjami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
ženska)  
  
Maríja2 -e ž; ime bitja, religijsko ime  
|Kristusova mati|: brezjanska Marija; V sanjah se ji 
je prikazala Marija; v medmetni rabi tudi z malo začetnico 
marija O Marija/marija sveta, kako bomo to 
naredili?; v prenesenem pomenu |kip ali podoba 
Marije|: Majhna lesena Marija na okenski polici 
čaka na popravilo; v zvezi devica/Devica Marija kip 
device/Device Marije  
{B} Marijin  
{O} EDNINA: im. Maríja, rod. Maríje, daj. Maríji, tož. 
Maríjo, mest. pri Maríji, or. z Maríjo; DVOJINA: im. 
Maríji, rod. Maríj, daj. Maríjama, tož. Maríji, mest. pri 
Maríjah, or. z Maríjama; MNOŽINA: im. Maríje, rod. 
Maríj, daj. Maríjam, tož. Maríje, mest. pri Maríjah, or. 
z Maríjami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena  
  
Márijo -a m; ime bitja, osebno ime  
|moško ime|: Po pouku se najraje igra s sosedovim 
Marijem  
{B} Marijev  
{O} EDNINA: im. Marijo, rod. Marija, daj. Mariju, tož. 
Marija, mest. pri Mariju, or. z Marijem; DVOJINA: im. 



 
184 

Marija, rod. Marijev, daj. Marijema, tož. Marija, mest. 
pri Marijih, or. z Marijema; MNOŽINA: im. Mariji, rod. 
Marijev, daj. Marijem, tož. Marije, mest. pri Marijih, 
or. z Mariji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
moška)  
  
Marmolada -e [marmoláda] ž; zemljepisno ime  
|gora v Dolomitih|: Z vrha Marmolade je čudovit 
pogled na celotne Dolomite; vzpon na 3342 metrov 
visoko Marmolado; v prenesenem pomenu |stena 
Marmolade|: Prosto sta preplezala Ribo v 
Marmoladi; |ledenik v Dolomitih|: Pred desetimi leti 
je Marmolada izgubljala pet hektarjev ledu na letu, 
danes pa devet; kot prilastek, v imenovalniku izginjanje 
dolomitskega ledenika Marmolada  
Kje? na Marmoladi  
Od kod? z Marmolade  
Kam? na Marmolado  
{B} Marmoladin; marmoladski  
{O} EDNINA: im. Marmolada, rod. Marmolade, daj. 
Marmoladi, tož. Marmolado, mest. pri Marmoladi, or. 
z Marmolado  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij; 
nekrajevna imena  
  
Marsejéza ž; stvarno ime; obširneje glej pri Marseljeza  
  
Marseljéza -e in Marsejéza -e ž; stvarno ime  
|francoska pesem in himna|: V 18. stoletju je 
Marseljeza/Marsejeza postala francoska himna; 
primerjava ideoloških prvin v Zdravljici in 
Marseljezi/Marsejezi; Navijači so glasno zapeli 
francosko himno 
Marseljeza/Marsejeza/Marseljezo/Marsejezo  
{O} EDNINA: im. Marseljéza in Marsejéza, rod. 
Marseljéze in Marsejéze, daj. Marseljézi in 
Marsejézi, tož. Marseljézo in Marsejézo, mest. pri 
Marseljézi in pri Marsejézi, or. z Marseljézo in z 
Marsejézo; DVOJINA: im. Marseljézi in Marsejézi, 
rod. Marseljéz in Marsejéz, daj. Marseljézama in 
Marsejézama, tož. Marseljézi in Marsejézi, mest. pri 
Marseljézah in pri Marsejézah, or. z Marseljézama in 
z Marsejézama; MNOŽINA: im. Marseljéze in 
Marsejéze, rod. Marseljéz in Marsejéz, daj. 
Marseljézam in Marsejézam, tož. Marseljéze in 
Marsejéze, mest. pri Marseljézah in pri Marsejézah, 
or. z Marseljézami in z Marsejézami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
mársovec -vca m  

|bitje z drugega planeta, vesoljec|: Na Zemlji so 
pristali majhni, zeleni marsovci; pripovedke o 
marsovcih  
gledati koga, kaj kot Marsovca/marsovca |gledati koga, 
kaj začudeno ali neumno|: Ko razlagam ustavo in 
konvencijo, me vsi gledajo kot Marsovca/marsovca; 
gl. Marsovec  
(< Mars2)  
{B} marsovčev  
{O} EDNINA: im. mársovec, rod. mársovca, daj. 
mársovcu, tož. mársovca, mest. pri mársovcu, or. z 
mársovcem; DVOJINA: im. mársovca, rod. mársovcev, 
daj. mársovcema, tož. mársovca, mest. pri mársovcih, 
or. z mársovcema; MNOŽINA: im. mársovci, rod. 
mársovcev, daj. mársovcem, tož. mársovce, mest. pri 
mársovcih, or. z mársovci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Mársovec -vca m; ime bitja, prebivalsko ime  
Na Marsu naj bi Marsovci živeli v podzemeljskih 
mestih; vojna proti Marsovcem  
gledati koga, kaj kot Marsovca/marsovca |gledati koga, 
kaj začudeno ali neumno|: Ko razlagam ustavo in 
konvencijo, me vsi gledajo kot Marsovca/marsovca; 
gl. marsovec  
(< Mars2)  
{B} Marsovčev  
{O} EDNINA: im. Mársovec, rod. Mársovca, daj. 
Mársovcu, tož. Mársovca, mest. pri Mársovcu, or. z 
Mársovcem; DVOJINA: im. Mársovca, rod. 
Mársovcev, daj. Mársovcema, tož. Mársovca, mest. 
pri Mársovcih, or. z Mársovcema; MNOŽINA: im. 
Mársovci, rod. Mársovcev, daj. Mársovcem, tož. 
Mársovce, mest. pri Mársovcih, or. z Mársovci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena; lastna 
imena v frazemih  
  
mársovka -e ž; ime bitja, prebivalsko ime  
|bitje z drugega planeta, vesoljka|: Prijatelja sta se v 
vesolje odpravila na iskanje najlepših marsovk; gl. 
Marsovka  
(< Mars2)  
{B} marsovkin  
{O} EDNINA: im. mársovka, rod. mársovke, daj. 
mársovki, tož. mársovko, mest. pri mársovki, or. z 
mársovko; DVOJINA: im. mársovki, rod. mársovk, daj. 
mársovkama, tož. mársovki, mest. pri mársovkah, or. 
z mársovkama; MNOŽINA: im. mársovke, rod. 
mársovk, daj. mársovkam, tož. mársovke, mest. pri 
mársovkah, or. z mársovkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Mársovka -e ž; ime bitja, prebivalsko ime  
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S kolonizacijo Marsa bi lahko Maggie postala prva 
človeška Marsovka; gl. marsovka  
(< Mars2)  
{B} Marsovkin  
{O} EDNINA: im. Mársovka, rod. Mársovke, daj. 
Mársovki, tož. Mársovko, mest. pri Mársovki, or. z 
Mársovko; DVOJINA: im. Mársovki, rod. Mársovk, daj. 
Mársovkama, tož. Mársovki, mest. pri Mársovkah, or. 
z Mársovkama; MNOŽINA: im. Mársovke, rod. 
Mársovk, daj. Mársovkam, tož. Mársovke, mest. pri 
Mársovkah, or. z Mársovkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Martúljek -ljka m; zemljepisno ime  
|potok v Julijskih Alpah|: sotočje Martuljka in Save 
Dolinke; kot prilastek, v imenovalniku soteska potoka 
Martuljek  
Kje? v Martuljku  
Od kod? iz Martuljka  
Kam? čez Martuljek  
{B} Martuljkov; martuljški  
{O} EDNINA: im. Martúljek, rod. Martúljka, daj. 
Martúljku, tož. Martúljek, mest. pri Martúljku, or. z 
Martúljkom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Martúljkov -a -o prid.  
Martuljkova soteska; zaščita Martuljkovih prodišč; 
prim. Martuljkovi slapovi  
(< Martuljek)  
{O} moški: EDNINA: im. Martúljkov, rod. 
Martúljkovega, daj. Martúljkovemu, tož. Martúljkov 
(živostno Martúljkovega), mest. pri Martúljkovem, or. 
z Martúljkovim; DVOJINA: im. Martúljkova, rod. 
Martúljkovih, daj. Martúljkovima, tož. Martúljkova, 
mest. pri Martúljkovih, or. z Martúljkovima; 
MNOŽINA: im. Martúljkovi, rod. Martúljkovih, daj. 
Martúljkovim, tož. Martúljkove, mest. pri 
Martúljkovih, or. z Martúljkovimi  
ženski: EDNINA: im. Martúljkova, rod. Martúljkove, 
daj. Martúljkovi, tož. Martúljkovo, mest. pri 
Martúljkovi, or. z Martúljkovo; DVOJINA: im. 
Martúljkovi, rod. Martúljkovih, daj. Martúljkovima, 
tož. Martúljkovi, mest. pri Martúljkovih, or. z 
Martúljkovima; MNOŽINA: im. Martúljkove, rod. 
Martúljkovih, daj. Martúljkovim, tož. Martúljkove, 
mest. pri Martúljkovih, or. z Martúljkovimi  
srednji: EDNINA: im. Martúljkovo, rod. 
Martúljkovega, daj. Martúljkovemu, tož. 
Martúljkovo, mest. pri Martúljkovem, or. z 
Martúljkovim; DVOJINA: im. Martúljkovi, rod. 
Martúljkovih, daj. Martúljkovima, tož. Martúljkovi, 
mest. pri Martúljkovih, or. z Martúljkovima; 
MNOŽINA: im. Martúljkova, rod. Martúljkovih, daj. 

Martúljkovim, tož. Martúljkova, mest. pri 
Martúljkovih, or. z Martúljkovimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki; pridevniki  
  
Martúljkovi slapôvi -ih -ov in Martúljški slapôvi 
-ih -ov m; zemljepisno ime  
|slapovi pod Martuljškimi gorami|: lepota 
Martuljkovih/Martuljških slapov; Koča se nahaja v 
bližini Martuljkovih/Martuljških slapov  
(< Martuljek)  
Kje? v Martuljkovih slapovih in v Martuljških 
slapovih  
Od kod? iz Martuljkovih slapov in v Martuljških 
slapov  
Kam? v Martuljkove slapove in v Martuljške 
slapove  
{B} martuljški  
{O} MNOŽINA: im. Martúljkovi slapôvi in Martúljški 
slapôvi, rod. Martúljkovih slapôv in Martúljških 
slapôv, daj. Martúljkovim slapôvom in Martúljškim 
slapôvom, tož. Martúljkove slapôve in Martúljške 
slapôve, mest. pri Martúljkovih slapôvih in pri 
Martúljških slapôvih, or. z Martúljkovimi slapôvi in 
z Martúljškimi slapôvi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
martúljški -a -o prid.  
martuljški vrhovi; prim. Martuljški slapovi  
(< Martuljek)  
{O} moški: EDNINA: im. martúljški, rod. 
martúljškega, daj. martúljškemu, tož. martúljški 
(živostno martúljškega), mest. pri martúljškem, or. z 
martúljškim; DVOJINA: im. martúljška, rod. 
martúljških, daj. martúljškima, tož. martúljška, mest. 
pri martúljških, or. z martúljškima; MNOŽINA: im. 
martúljški, rod. martúljških, daj. martúljškim, tož. 
martúljške, mest. pri martúljških, or. z martúljškimi  
ženski: EDNINA: im. martúljška, rod. martúljške, daj. 
martúljški, tož. martúljško, mest. pri martúljški, or. z 
martúljško; DVOJINA: im. martúljški, rod. martúljških, 
daj. martúljškima, tož. martúljški, mest. pri 
martúljških, or. z martúljškima; MNOŽINA: im. 
martúljške, rod. martúljških, daj. martúljškim, tož. 
martúljške, mest. pri martúljških, or. z martúljškimi  
srednji: EDNINA: im. martúljško, rod. martúljškega, 
daj. martúljškemu, tož. martúljško, mest. pri 
martúljškem, or. z martúljškim; DVOJINA: im. 
martúljški, rod. martúljških, daj. martúljškima, tož. 
martúljški, mest. pri martúljških, or. z martúljškima; 
MNOŽINA: im. martúljška, rod. martúljških, daj. 
martúljškim, tož. martúljška, mest. pri martúljških, or. 
z martúljškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
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Martúljški slapôvi m; zemljepisno ime; obširneje glej pri 
Martuljkovi slapovi  
  
Máti dôbrega svéta -tere ∼ ∼ ž; ime bitja, religijsko 
nadomestno ime  
|Kristusova mati|: cerkev Matere dobrega sveta; 
molitev k Materi dobrega sveta  
{O} EDNINA: im. Máti dôbrega svéta, rod. Mátere 
dôbrega svéta, daj. Máteri dôbrega svéta, tož. Máter 
dôbrega svéta, mest. pri Máteri dôbrega svéta, or. z 
Máterjo dôbrega svéta  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena  
  
Matterhorn -a [mátərhórn in máterhórn] m; 
zemljepisno ime  
|gora na meji med Švico in Italijo|: ledenik ob 
vznožju Matterhorna; Prvi se je na Matterhorn vzpel 
Edward Whymper; kot prilastek, v imenovalniku 
dokumentarec o gori Matterhorn; v prenesenem 
pomenu |stena Matterhorna|: Večer je popestril s 
predavanjem o plezanju v Matterhornu  
bovški Matterhorn |Svinjak|: Zaradi piramidaste 
oblike Svinjaku pravijo tudi bovški Matterhorn; 
pohod na bovški Matterhorn  
Kje? na Matterhornu  
Od kod? z Matterhorna  
Kam? na Matterhorn  
{B} matterhornski  
{O} EDNINA: im. Matterhorn, rod. Matterhorna, daj. 
Matterhornu, tož. Matterhorn, mest. pri Matterhornu, 
or. z Matterhornom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Medéna pečína -e -e ž; zemljepisno ime  
|pečina na Dolenjskem|: Po ljudskem izročilu so v 
pečini v preteklosti živele divje čebele, zato so 
domačini pečino Zijalo imenovali Medena pečina; 
prim. Zijalo  
Kje? na Medeni pečini  
Od kod? z Medene pečine  
Kam? na Medeno pečino  
{O} EDNINA: im. Medéna pečína, rod. Medéne 
pečíne, daj. Medéni pečíni, tož. Medéno pečíno, mest. 
pri Medéni pečíni, or. z Medéno pečíno  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
medicínskoétični -a -o prid.  
|nanašajoč se na medicinsko etiko|: 
medicinskoetična komisija; okrogla miza o 
medicinskoetičnih problemih kloniranja; sopomenka 
etičnomedicinski  

{O} moški: EDNINA: im. medicínskoétični, rod. 
medicínskoétičnega, daj. medicínskoétičnemu, tož. 
medicínskoétični (živostno medicínskoétičnega), 
mest. pri medicínskoétičnem, or. z 
medicínskoétičnim; DVOJINA: im. medicínskoétična, 
rod. medicínskoétičnih, daj. medicínskoétičnima, tož. 
medicínskoétična, mest. pri medicínskoétičnih, or. z 
medicínskoétičnima; MNOŽINA: im. 
medicínskoétični, rod. medicínskoétičnih, daj. 
medicínskoétičnim, tož. medicínskoétične, mest. pri 
medicínskoétičnih, or. z medicínskoétičnimi  
ženski: EDNINA: im. medicínskoétična, rod. 
medicínskoétične, daj. medicínskoétični, tož. 
medicínskoétično, mest. pri medicínskoétični, or. z 
medicínskoétično; DVOJINA: im. medicínskoétični, 
rod. medicínskoétičnih, daj. medicínskoétičnima, tož. 
medicínskoétični, mest. pri medicínskoétičnih, or. z 
medicínskoétičnima; MNOŽINA: im. 
medicínskoétične, rod. medicínskoétičnih, daj. 
medicínskoétičnim, tož. medicínskoétične, mest. pri 
medicínskoétičnih, or. z medicínskoétičnimi  
srednji: EDNINA: im. medicínskoétično, rod. 
medicínskoétičnega, daj. medicínskoétičnemu, tož. 
medicínskoétično, mest. pri medicínskoétičnem, or. z 
medicínskoétičnim; DVOJINA: im. medicínskoétični, 
rod. medicínskoétičnih, daj. medicínskoétičnima, tož. 
medicínskoétični, mest. pri medicínskoétičnih, or. z 
medicínskoétičnima; MNOŽINA: im. 
medicínskoétična, rod. medicínskoétičnih, daj. 
medicínskoétičnim, tož. medicínskoétična, mest. pri 
medicínskoétičnih, or. z medicínskoétičnimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
medicínsko-farmacévtski -a -o prid.  
|medicinski in farmacevtski|: medicinsko-
farmacevtski pribor; sopomenka farmacevtsko-
medicinski  
{O} moški: EDNINA: im. medicínsko-farmacévtski, 
rod. medicínsko-farmacévtskega, daj. medicínsko-
farmacévtskemu, tož. medicínsko-farmacévtski 
(živostno medicínsko-farmacévtskega), mest. pri 
medicínsko-farmacévtskem, or. z medicínsko-
farmacévtskim; DVOJINA: im. medicínsko-
farmacévtska, rod. medicínsko-farmacévtskih, daj. 
medicínsko-farmacévtskima, tož. medicínsko-
farmacévtska, mest. pri medicínsko-farmacévtskih, 
or. z medicínsko-farmacévtskima; MNOŽINA: im. 
medicínsko-farmacévtski, rod. medicínsko-
farmacévtskih, daj. medicínsko-farmacévtskim, tož. 
medicínsko-farmacévtske, mest. pri medicínsko-
farmacévtskih, or. z medicínsko-farmacévtskimi  
ženski: EDNINA: im. medicínsko-farmacévtska, rod. 
medicínsko-farmacévtske, daj. medicínsko-
farmacévtski, tož. medicínsko-farmacévtsko, mest. 
pri medicínsko-farmacévtski, or. z medicínsko-
farmacévtsko; DVOJINA: im. medicínsko-
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farmacévtski, rod. medicínsko-farmacévtskih, daj. 
medicínsko-farmacévtskima, tož. medicínsko-
farmacévtski, mest. pri medicínsko-farmacévtskih, 
or. z medicínsko-farmacévtskima; MNOŽINA: im. 
medicínsko-farmacévtske, rod. medicínsko-
farmacévtskih, daj. medicínsko-farmacévtskim, tož. 
medicínsko-farmacévtske, mest. pri medicínsko-
farmacévtskih, or. z medicínsko-farmacévtskimi  
srednji: EDNINA: im. medicínsko-farmacévtsko, rod. 
medicínsko-farmacévtskega, daj. medicínsko-
farmacévtskemu, tož. medicínsko-farmacévtsko, 
mest. pri medicínsko-farmacévtskem, or. z 
medicínsko-farmacévtskim; DVOJINA: im. 
medicínsko-farmacévtski, rod. medicínsko-
farmacévtskih, daj. medicínsko-farmacévtskima, tož. 
medicínsko-farmacévtski, mest. pri medicínsko-
farmacévtskih, or. z medicínsko-farmacévtskima; 
MNOŽINA: im. medicínsko-farmacévtska, rod. 
medicínsko-farmacévtskih, daj. medicínsko-
farmacévtskim, tož. medicínsko-farmacévtska, mest. 
pri medicínsko-farmacévtskih, or. z medicínsko-
farmacévtskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
medicínskorehabilitacíjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na medicinsko rehabilitacijo|: V 
medicinskorehabilitacijskem centru bo 244 ležišč  
{O} moški: EDNINA: im. medicínskorehabilitacíjski, 
rod. medicínskorehabilitacíjskega, daj. 
medicínskorehabilitacíjskemu, tož. 
medicínskorehabilitacíjski (živostno 
medicínskorehabilitacíjskega), mest. pri 
medicínskorehabilitacíjskem, or. z 
medicínskorehabilitacíjskim; DVOJINA: im. 
medicínskorehabilitacíjska, rod. 
medicínskorehabilitacíjskih, daj. 
medicínskorehabilitacíjskima, tož. 
medicínskorehabilitacíjska, mest. pri 
medicínskorehabilitacíjskih, or. z 
medicínskorehabilitacíjskima; MNOŽINA: im. 
medicínskorehabilitacíjski, rod. 
medicínskorehabilitacíjskih, daj. 
medicínskorehabilitacíjskim, tož. 
medicínskorehabilitacíjske, mest. pri 
medicínskorehabilitacíjskih, or. z 
medicínskorehabilitacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. medicínskorehabilitacíjska, rod. 
medicínskorehabilitacíjske, daj. 
medicínskorehabilitacíjski, tož. 
medicínskorehabilitacíjsko, mest. pri 
medicínskorehabilitacíjski, or. z 
medicínskorehabilitacíjsko; DVOJINA: im. 
medicínskorehabilitacíjski, rod. 
medicínskorehabilitacíjskih, daj. 
medicínskorehabilitacíjskima, tož. 
medicínskorehabilitacíjski, mest. pri 

medicínskorehabilitacíjskih, or. z 
medicínskorehabilitacíjskima; MNOŽINA: im. 
medicínskorehabilitacíjske, rod. 
medicínskorehabilitacíjskih, daj. 
medicínskorehabilitacíjskim, tož. 
medicínskorehabilitacíjske, mest. pri 
medicínskorehabilitacíjskih, or. z 
medicínskorehabilitacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. medicínskorehabilitacíjsko, 
rod. medicínskorehabilitacíjskega, daj. 
medicínskorehabilitacíjskemu, tož. 
medicínskorehabilitacíjsko, mest. pri 
medicínskorehabilitacíjskem, or. z 
medicínskorehabilitacíjskim; DVOJINA: im. 
medicínskorehabilitacíjski, rod. 
medicínskorehabilitacíjskih, daj. 
medicínskorehabilitacíjskima, tož. 
medicínskorehabilitacíjski, mest. pri 
medicínskorehabilitacíjskih, or. z 
medicínskorehabilitacíjskima; MNOŽINA: im. 
medicínskorehabilitacíjska, rod. 
medicínskorehabilitacíjskih, daj. 
medicínskorehabilitacíjskim, tož. 
medicínskorehabilitacíjska, mest. pri 
medicínskorehabilitacíjskih, or. z 
medicínskorehabilitacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
Mediteran1 -a [mediterán] m; zemljepisno ime  
|drugo ime za Sredozemlje; pokrajina ob 
Sredozemskem morju |: Lirski tenoristi prihajajo iz 
Mediterana ustrezneje iz Sredozemlja; Večino 
otroštva je preživel na Mediteranu ustrezneje na 
Sredozemlju; Granatno jabolko preživi samo v 
Mediteranu ustrezneje v Sredozemlju; kolesarska 
dirka po Mediteranu ustrezneje po Sredozemlju  
Kje? na Mediteranu in v Mediteranu  
Od kod? z Mediterana in iz Mediterana  
Kam? na Mediteran in v Mediteran  
{B} Mediteranec, Mediteranka; Mediterančev, 
Mediterankin; mediteranski  
{O} EDNINA: im. Mediteran, rod. Mediterana, daj. 
Mediteranu, tož. Mediteran, mest. pri Mediteranu, or. 
z Mediteranom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
Mediteran2 -a [mediterán] m; zemljepisno ime  
|drugo ime za Sredozemlje; morje med Evropo, 
Afriko in Azijo|: Od odprtja Sueškega prekopa je 
prišlo v Mediteran kar šestdeset vrst rdečemorskih 
rib ustrezneje v Sredozemlje; Meduza mesečinka je 
običajna v Mediteranu ustrezneje v Sredozemlju; 
plovba po Mediteranu ustrezneje po Sredozemlju  
Kje? na Mediteranu in v Mediteranu  
Od kod? z Mediterana in iz Mediterana  
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Kam? na Mediteran in v Mediteran  
{B} mediteranski  
{O} EDNINA: im. Mediteran, rod. Mediterana, daj. 
Mediteranu, tož. Mediteran, mest. pri Mediteranu, or. 
z Mediteranom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Mediteransko morje -ega -a [mediteránsko mórje] 
s; zemljepisno ime  
|drugo ime za Sredozemsko morje|: Malta je prava 
zgodovinska zakladnica sredi Mediteranskega 
morja ustrezneje sredi Sredozemskega morja; vila ob 
Mediteranskem morju ustrezneje ob Sredozemskem 
morju; kopanje v Mediteranskem morju ustrezneje v 
Sredozemskem morju  
Kje? na Mediteranskem morju in v Mediteranskem 
morju  
Od kod? z Mediteranskega morja in iz 
Mediteranskega morja  
Kam? na Mediteransko morje in v Mediteransko 
morje  
{O} EDNINA: im. Mediteransko morje, rod. 
Mediteranskega morja, daj. Mediteranskemu morju, 
tož. Mediteransko morje, mest. pri Mediteranskem 
morju, or. z Mediteranskim morjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
mehansko-biološki -a -o [mehánsko-bijolóški] 
prid.  
|mehanski in biološki|: mehansko-biološka obdelava 
odpadkov; mehansko-biološka čistilna naprava  
{O} moški: EDNINA: im. mehansko-biološki, rod. 
mehansko-biološkega, daj. mehansko-biološkemu, 
tož. mehansko-biološki (živostno mehansko-
biološkega), mest. pri mehansko-biološkem, or. z 
mehansko-biološkim; DVOJINA: im. mehansko-
biološka, rod. mehansko-bioloških, daj. mehansko-
biološkima, tož. mehansko-biološka, mest. pri 
mehansko-bioloških, or. z mehansko-biološkima; 
MNOŽINA: im. mehansko-biološki, rod. mehansko-
bioloških, daj. mehansko-biološkim, tož. mehansko-
biološke, mest. pri mehansko-bioloških, or. z 
mehansko-biološkimi  
ženski: EDNINA: im. mehansko-biološka, rod. 
mehansko-biološke, daj. mehansko-biološki, tož. 
mehansko-biološko, mest. pri mehansko-biološki, or. 
z mehansko-biološko; DVOJINA: im. mehansko-
biološki, rod. mehansko-bioloških, daj. mehansko-
biološkima, tož. mehansko-biološki, mest. pri 
mehansko-bioloških, or. z mehansko-biološkima; 
MNOŽINA: im. mehansko-biološke, rod. mehansko-
bioloških, daj. mehansko-biološkim, tož. mehansko-
biološke, mest. pri mehansko-bioloških, or. z 
mehansko-biološkimi  

srednji: EDNINA: im. mehansko-biološko, rod. 
mehansko-biološkega, daj. mehansko-biološkemu, 
tož. mehansko-biološko, mest. pri mehansko-
biološkem, or. z mehansko-biološkim; DVOJINA: im. 
mehansko-biološki, rod. mehansko-bioloških, daj. 
mehansko-biološkima, tož. mehansko-biološki, mest. 
pri mehansko-bioloških, or. z mehansko-biološkima; 
MNOŽINA: im. mehansko-biološka, rod. mehansko-
bioloških, daj. mehansko-biološkim, tož. mehansko-
biološka, mest. pri mehansko-bioloških, or. z 
mehansko-biološkimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
méhiškoamêriški -a -o prid.  
|ameriški mehiškega izvora|: portret 
mehiškoameriške družine; mehiškoameriška 
igralka, režiserka in producentka Salma Hayek; 
prim. mehiško-ameriški  
{O} moški: EDNINA: im. méhiškoamêriški, rod. 
méhiškoamêriškega, daj. méhiškoamêriškemu, tož. 
méhiškoamêriški (živostno méhiškoamêriškega), 
mest. pri méhiškoamêriškem, or. z 
méhiškoamêriškim; DVOJINA: im. méhiškoamêriška, 
rod. méhiškoamêriških, daj. méhiškoamêriškima, tož. 
méhiškoamêriška, mest. pri méhiškoamêriških, or. z 
méhiškoamêriškima; MNOŽINA: im. 
méhiškoamêriški, rod. méhiškoamêriških, daj. 
méhiškoamêriškim, tož. méhiškoamêriške, mest. pri 
méhiškoamêriških, or. z méhiškoamêriškimi  
ženski: EDNINA: im. méhiškoamêriška, rod. 
méhiškoamêriške, daj. méhiškoamêriški, tož. 
méhiškoamêriško, mest. pri méhiškoamêriški, or. z 
méhiškoamêriško; DVOJINA: im. méhiškoamêriški, 
rod. méhiškoamêriških, daj. méhiškoamêriškima, tož. 
méhiškoamêriški, mest. pri méhiškoamêriških, or. z 
méhiškoamêriškima; MNOŽINA: im. 
méhiškoamêriške, rod. méhiškoamêriških, daj. 
méhiškoamêriškim, tož. méhiškoamêriške, mest. pri 
méhiškoamêriških, or. z méhiškoamêriškimi  
srednji: EDNINA: im. méhiškoamêriško, rod. 
méhiškoamêriškega, daj. méhiškoamêriškemu, tož. 
méhiškoamêriško, mest. pri méhiškoamêriškem, or. z 
méhiškoamêriškim; DVOJINA: im. méhiškoamêriški, 
rod. méhiškoamêriških, daj. méhiškoamêriškima, tož. 
méhiškoamêriški, mest. pri méhiškoamêriških, or. z 
méhiškoamêriškima; MNOŽINA: im. 
méhiškoamêriška, rod. méhiškoamêriških, daj. 
méhiškoamêriškim, tož. méhiškoamêriška, mest. pri 
méhiškoamêriških, or. z méhiškoamêriškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
méhiško-amêriški -a -o prid.  
|mehiški in ameriški|: mehiško-ameriški film; 
mehiško-ameriška meja; sopomenka ameriško-
mehiški; prim. mehiškoameriški  
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{O} moški: EDNINA: im. méhiško-amêriški, rod. 
méhiško-amêriškega, daj. méhiško-amêriškemu, tož. 
méhiško-amêriški (živostno méhiško-amêriškega), 
mest. pri méhiško-amêriškem, or. z méhiško-
amêriškim; DVOJINA: im. méhiško-amêriška, rod. 
méhiško-amêriških, daj. méhiško-amêriškima, tož. 
méhiško-amêriška, mest. pri méhiško-amêriških, or. z 
méhiško-amêriškima; MNOŽINA: im. méhiško-
amêriški, rod. méhiško-amêriških, daj. méhiško-
amêriškim, tož. méhiško-amêriške, mest. pri 
méhiško-amêriških, or. z méhiško-amêriškimi  
ženski: EDNINA: im. méhiško-amêriška, rod. 
méhiško-amêriške, daj. méhiško-amêriški, tož. 
méhiško-amêriško, mest. pri méhiško-amêriški, or. z 
méhiško-amêriško; DVOJINA: im. méhiško-amêriški, 
rod. méhiško-amêriških, daj. méhiško-amêriškima, 
tož. méhiško-amêriški, mest. pri méhiško-amêriških, 
or. z méhiško-amêriškima; MNOŽINA: im. méhiško-
amêriške, rod. méhiško-amêriških, daj. méhiško-
amêriškim, tož. méhiško-amêriške, mest. pri 
méhiško-amêriških, or. z méhiško-amêriškimi  
srednji: EDNINA: im. méhiško-amêriško, rod. 
méhiško-amêriškega, daj. méhiško-amêriškemu, tož. 
méhiško-amêriško, mest. pri méhiško-amêriškem, or. 
z méhiško-amêriškim; DVOJINA: im. méhiško-
amêriški, rod. méhiško-amêriških, daj. méhiško-
amêriškima, tož. méhiško-amêriški, mest. pri 
méhiško-amêriških, or. z méhiško-amêriškima; 
MNOŽINA: im. méhiško-amêriška, rod. méhiško-
amêriških, daj. méhiško-amêriškim, tož. méhiško-
amêriška, mest. pri méhiško-amêriških, or. z 
méhiško-amêriškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Meljski hrib -ega -a [mélski hríp, rod. mélskega 
hríba] m; zemljepisno ime  
|vzpetina nad Mariborom|: klif Meljskega hriba; 
vinska cesta na Meljski hrib; prim. Meljski Hrib  
Kje? na Meljskem hribu  
Od kod? z Meljskega hriba  
Kam? na Meljski hrib  
{O} EDNINA: im. Meljski hrib, rod. Meljskega hriba, 
daj. Meljskemu hribu, tož. Meljski hrib, mest. pri 
Meljskem hribu, or. z Meljskim hribom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Menína planína -e -e ž; zemljepisno ime  
|planina v Kamniško-Savinjskih Alpah|: Z Menine 
planine so odpirajo čudoviti razgledi na Kamniško-
Savinjske Alpe; Sprehod po Menini planini je 
primeren tudi za družine z majhnimi otroki  
Kje? na Menini planini  
Od kod? z Menine planine  
Kam? na Menino planino  

{O} EDNINA: im. Menína planína, rod. Meníne 
planíne, daj. Meníni planíni, tož. Meníno planíno, 
mest. pri Meníni planíni, or. z Meníno planíno  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
merjásec -sca m  
|žival|: legenda o lovu na kalidonskega merjasca; 
Pri merjascu so podočniki močno razviti; |kitajsko 
horoskopsko znamenje|: leto merjasca; znamenja, ki 
se ujemajo z merjascem; |oseba, rojena v kitajskem 
horoskopskem znamenju merjasca|: Merjasec in 
kača se ne ujemata; prim. prašič  
{B} merjaščev  
{O} EDNINA: im. merjásec, rod. merjásca, daj. 
merjáscu, tož. merjásca, mest. pri merjáscu, or. z 
merjáscem; DVOJINA: im. merjásca, rod. merjáscev, 
daj. merjáscema, tož. merjásca, mest. pri merjáscih, or. 
z merjáscema; MNOŽINA: im. merjásci, rod. 
merjáscev, daj. merjáscem, tož. merjásce, mest. pri 
merjáscih, or. z merjásci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja; 
samostalnik moškega spola  
  
Merkúr1 -ja m; ime bitja, religijsko ime  
|rimski bog trgovine|: svetišče rimskega boga 
Merkurja  
{B} Merkurjev  
{O} EDNINA: im. Merkúr, rod. Merkúrja, daj. 
Merkúrju, tož. Merkúrja, mest. pri Merkúrju, or. z 
Merkúrjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena; grško-
rimska imena  
  
Merkúr2 -ja m; zemljepisno ime  
|planet|: Naš planetarni sistem se začne z 
Merkurjem  
Kje? na Merkurju  
Od kod? z Merkurja  
Kam? na Merkur  
{O} EDNINA: im. Merkúr, rod. Merkúrja, daj. 
Merkúrju, tož. Merkúr, mest. pri Merkúrju, or. z 
Merkúrjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Merkúr3 -ja m; stvarno ime  
|podjetje|: uprava Merkurja; Z Merkurjem so 
sklenili pogodbo za 55.000 ton izdelkov; |trgovina|: 
V Merkurju kupuje oglje za žar; |športni klub|: 
Triglavanke gostujejo pri Merkurju v Celju; tekma 
med celjskim Merkurjem in Ježico  
{B} Merkurjev  
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{O} EDNINA: im. Merkúr, rod. Merkúrja, daj. 
Merkúrju, tož. Merkúr, mest. pri Merkúrju, or. z 
Merkúrjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
mêrs -a m  
|bolezen|: Naravni gostitelji virusa, ki povzroča 
mers, so netopirji; Za mersom je umrl pastir 
kamelje črede; v prenesenem pomenu |virus, ki 
povzroča bolezen|: V Nemčiji so zaradi okužbe z 
mersom v letih 2012 in 2013 zdravili le dva 
človeka; kot prilastek, v imenovalniku testiranje kamel 
na prisotnost virusa mers v Keniji  
(< MERS)  
{O} EDNINA: im. mêrs, rod. mêrsa, daj. mêrsu, tož. 
mêrs, mest. pri mêrsu, or. z mêrsom; DVOJINA: im. 
mêrsa, rod. mêrsov, daj. mêrsoma, tož. mêrsa, mest. pri 
mêrsih, or. z mêrsoma; MNOŽINA: im. mêrsi, rod. 
mêrsov, daj. mêrsom, tož. mêrse, mest. pri mêrsih, or. 
z mêrsi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izkratične besede; 
pravopisne zanimivosti  
  
MÊRS MÊRS-a tudi MÊRS MÊRS m; kratica  
|bolezen, bližnjevzhodni respiratorni sindrom|: 
širjenje MERS-a iz arabskih držav; kot prilastek, v 
imenovalniku Covid-19 je sorodnik koronavirusa, ki 
povzroča bolezen MERS; v prenesenem pomenu |virus, 
ki povzroča bolezen|: Okužba z MERS-om povzroči 
hitrejše napredovanje dihalne odpovedi kot SARS; 
kot prilastek, v imenovalniku proteini virusa MERS; ◎ 
angl. Middle East Respiratory Syndrome; prim. mers  
{O} EDNINA: im. MÊRS, rod. MÊRS-a tudi MÊRS, 
daj. MÊRS-u tudi MÊRS, tož. MÊRS, mest. pri 
MÊRS-u tudi pri MÊRS, or. z MÊRS-om tudi z 
MÊRS; DVOJINA: im. MÊRS-a tudi MÊRS, rod. 
MÊRS-ov tudi MÊRS, daj. MÊRS-oma tudi MÊRS, 
tož. MÊRS-a tudi MÊRS, mest. pri MÊRS-ih tudi pri 
MÊRS, or. z MÊRS-oma tudi z MÊRS; MNOŽINA: im. 
MÊRS-i tudi MÊRS, rod. MÊRS-ov tudi MÊRS, daj. 
MÊRS-om tudi MÊRS, tož. MÊRS-e tudi MÊRS, 
mest. pri MÊRS-ih tudi pri MÊRS, or. z MÊRS-i tudi z 
MÊRS  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: kratice; pravopisne 
zanimivosti  
  
mésec -a tudi mesec -sca [mésǝc, rod. mésǝca tudi 
mésca, or. z mésǝcem tudi z méscem] m  
|časovna enota|: Program bo na voljo prihodnji 
mesec; Grafikon prikazuje padavine v mesecu 
decembru; |vrsta nebesnega telesa|: Zazrla se je v 
mesec na nebu; Ganimed, največji mesec v 
sončnem sistemu; prim. Mesec2  

{O} EDNINA: im. mesec, rod. meseca tudi mesca, daj. 
mesecu tudi mescu, tož. mesec, mest. pri mesecu tudi 
pri mescu, or. z mesecem tudi z mescem; DVOJINA: 
im. meseca tudi mesca, rod. mesecev tudi mescev, daj. 
mesecema tudi mescema, tož. meseca tudi mesca, 
mest. pri mesecih tudi pri mescih, or. z mesecema tudi 
z mescema; MNOŽINA: im. meseci tudi mesci, rod. 
mesecev tudi mescev, daj. mesecem tudi mescem, tož. 
mesece tudi mesce, mest. pri mesecih tudi pri mescih, 
or. z meseci tudi z mesci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Mesec1 -sca [mésǝc, rod. mésca, or. z méscem] m; 
ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |slovenski politik|: intervju z Mescem; 
prim. mesec  
{B} Meščev  
{O} EDNINA: im. Mesec, rod. Mesca, daj. Mescu, tož. 
Mesca, mest. pri Mescu, or. z Mescem; DVOJINA: im. 
Mesca, rod. Mescev, daj. Mescema, tož. Mesca, mest. 
pri Mescih, or. z Mescema; MNOŽINA: im. Mesci, rod. 
Mescev, daj. Mescem, tož. Mesce, mest. pri Mescih, 
or. z Mesci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: neobstojni polglasnik; lastna 
imena (priimki)  
  
Mesec2 -a [mésǝc, rod. mésǝca, or. z mésǝcem] m; 
zemljepisno ime  
|Zemljin satelit|: Drugo ime za Luno je Mesec; 
kamenje z Meseca; prim. mesec  
Kje? na Mesecu  
Od kod? z Meseca  
Kam? na Mesec  
{B} Mesečev  
{O} EDNINA: im. Mesec, rod. Meseca, daj. Mesecu, 
tož. Mesec, mest. pri Mesecu, or. z Mesecem; 
DVOJINA: im. Meseca, rod. Mesecev, daj. Mesecema, 
tož. Meseca, mest. pri Mesecih, or. z Mesecema; 
MNOŽINA: im. Meseci, rod. Mesecev, daj. Mesecem, 
tož. Mesece, mest. pri Mesecih, or. z Meseci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Metélkova -e ž; zemljepisno ime  
|alternativni kulturni center|: negotova prihodnost 
Metelkove  
Kje? na Metelkovi  
Od kod? z Metelkove  
Kam? na Metelkovo  
{O} EDNINA: im. Metelkova, rod. Metélkove, daj. 
Metélkovi, tož. Metélkovo, mest. pri Metélkovi, or. z 
Metélkovo  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
mezzoforte1 -- tudi mezzoforte -a [médzofórte in 
mézofórte] m  
|srednje glasno izvajanje tonov|: Prvi glas zbora 
poje melodijo v mezzoforte; v pridevniški rabi 
Vokalistka poje v mezzoforte dinamiki  
{O} EDNINA: im. mezzoforte tudi mezzoforte, rod. 
mezzoforte tudi mezzoforta, daj. mezzoforte tudi 
mezzofortu, tož. mezzoforte tudi mezzoforte, mest. pri 
mezzoforte tudi pri mezzofortu, or. z mezzoforte tudi 
z mezzofortom; DVOJINA: im. mezzoforte tudi 
mezzoforta, rod. mezzoforte tudi mezzofortov, daj. 
mezzoforte tudi mezzofortoma, tož. mezzoforte tudi 
mezzoforta, mest. pri mezzoforte tudi pri 
mezzofortih, or. z mezzoforte tudi z mezzofortoma; 
MNOŽINA: im. mezzoforte tudi mezzoforti, rod. 
mezzoforte tudi mezzofortov, daj. mezzoforte tudi 
mezzofortom, tož. mezzoforte tudi mezzoforte, mest. 
pri mezzoforte tudi pri mezzofortih, or. z mezzoforte 
tudi z mezzoforti  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
mezzoforte2 [médzofórte in mézofórte] prisl.  
|srednje glasno|: Zbor je pesem zapel mezzoforte; 
Etuda se začne mezzoforte  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
Michelangelo -a [mikelándželo] m; ime bitja, osebno 
ime  
|moško ime|; |italijanski kipar, arhitekt, slikar in 
pesnik|: 450. obletnica rojstva znamenitega 
renesančnega umetnika Michelangela  
{B} Michelangelov  
{O} EDNINA: im. Michelangelo, rod. Michelangela, 
daj. Michelangelu, tož. Michelangela, mest. pri 
Michelangelu, or. z Michelangelom; DVOJINA: im. 
Michelangela, rod. Michelangelov, daj. 
Michelangeloma, tož. Michelangela, mest. pri 
Michelangelih, or. z Michelangeloma; MNOŽINA: im. 
Michelangeli, rod. Michelangelov, daj. 
Michelangelom, tož. Michelangele, mest. pri 
Michelangelih, or. z Michelangeli  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
moška); italijanščina  
  
milénij -a m  
|obdobje, ki traja tisoč let|: začetek novega milenija; 
sopomenka tisočletje  
{O} EDNINA: im. milénij, rod. milénija, daj. miléniju, 
tož. milénij, mest. pri miléniju, or. z milénijem; 

DVOJINA: im. milénija, rod. milénijev, daj. 
milénijema, tož. milénija, mest. pri milénijih, or. z 
milénijema; MNOŽINA: im. miléniji, rod. milénijev, 
daj. milénijem, tož. milénije, mest. pri milénijih, or. z 
miléniji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
minerálno-vitamínski -a -o prid.  
|mineralni in vitaminski|: mineralno-vitaminska 
mešanica; mineralno-vitaminski napitek; sopomenka 
vitaminsko-mineralni  
{O} moški: EDNINA: im. minerálno-vitamínski, rod. 
minerálno-vitamínskega, daj. minerálno-
vitamínskemu, tož. minerálno-vitamínski (živostno 
minerálno-vitamínskega), mest. pri minerálno-
vitamínskem, or. z minerálno-vitamínskim; 
DVOJINA: im. minerálno-vitamínska, rod. minerálno-
vitamínskih, daj. minerálno-vitamínskima, tož. 
minerálno-vitamínska, mest. pri minerálno-
vitamínskih, or. z minerálno-vitamínskima; 
MNOŽINA: im. minerálno-vitamínski, rod. minerálno-
vitamínskih, daj. minerálno-vitamínskim, tož. 
minerálno-vitamínske, mest. pri minerálno-
vitamínskih, or. z minerálno-vitamínskimi  
ženski: EDNINA: im. minerálno-vitamínska, rod. 
minerálno-vitamínske, daj. minerálno-vitamínski, 
tož. minerálno-vitamínsko, mest. pri minerálno-
vitamínski, or. z minerálno-vitamínsko; DVOJINA: im. 
minerálno-vitamínski, rod. minerálno-vitamínskih, 
daj. minerálno-vitamínskima, tož. minerálno-
vitamínski, mest. pri minerálno-vitamínskih, or. z 
minerálno-vitamínskima; MNOŽINA: im. minerálno-
vitamínske, rod. minerálno-vitamínskih, daj. 
minerálno-vitamínskim, tož. minerálno-vitamínske, 
mest. pri minerálno-vitamínskih, or. z minerálno-
vitamínskimi  
srednji: EDNINA: im. minerálno-vitamínsko, rod. 
minerálno-vitamínskega, daj. minerálno-
vitamínskemu, tož. minerálno-vitamínsko, mest. pri 
minerálno-vitamínskem, or. z minerálno-
vitamínskim; DVOJINA: im. minerálno-vitamínski, 
rod. minerálno-vitamínskih, daj. minerálno-
vitamínskima, tož. minerálno-vitamínski, mest. pri 
minerálno-vitamínskih, or. z minerálno-
vitamínskima; MNOŽINA: im. minerálno-vitamínska, 
rod. minerálno-vitamínskih, daj. minerálno-
vitamínskim, tož. minerálno-vitamínska, mest. pri 
minerálno-vitamínskih, or. z minerálno-
vitamínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Minsk -a [mínsk] m; zemljepisno ime  
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|glavno mesto Belorusije|: Večina prebivalcev 
Minska govori danes le rusko, a razume tudi 
belorusko; slavistični kongres v Minsku  
Kje? v Minsku  
Od kod? iz Minska  
Kam? v Minsk  
{B} Minščan, Minščanka; Minščanov, Minščankin; 
minški  
{O} EDNINA: im. Minsk, rod. Minska, daj. Minsku, tož. 
Minsk, mest. pri Minsku, or. z Minskom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
minški -a -o [mínški, ž. mínška, s. mínško] prid.  
|nanašajoč se na mesto Minsk|: minško letališče; 
|nanašajoč se na dinastijo Ming|: Mandžuji so leta 
1644 zaradi izdaje minškega generala prebili 
Kitajski zid; prim. Minški geto, Minški mirovni 
sporazum  
(< Minsk, Ming)  
{O} moški: EDNINA: im. minški, rod. minškega, daj. 
minškemu, tož. minški (živostno minškega), mest. pri 
minškem, or. z minškim; DVOJINA: im. minška, rod. 
minških, daj. minškima, tož. minška, mest. pri 
minških, or. z minškima; MNOŽINA: im. minški, rod. 
minških, daj. minškim, tož. minške, mest. pri minških, 
or. z minškimi  
ženski: EDNINA: im. minška, rod. minške, daj. minški, 
tož. minško, mest. pri minški, or. z minško; DVOJINA: 
im. minški, rod. minških, daj. minškima, tož. minški, 
mest. pri minških, or. z minškima; MNOŽINA: im. 
minške, rod. minških, daj. minškim, tož. minške, mest. 
pri minških, or. z minškimi  
srednji: EDNINA: im. minško, rod. minškega, daj. 
minškemu, tož. minško, mest. pri minškem, or. z 
minškim; DVOJINA: im. minški, rod. minških, daj. 
minškima, tož. minški, mest. pri minških, or. z 
minškima; MNOŽINA: im. minška, rod. minških, daj. 
minškim, tož. minška, mest. pri minških, or. z 
minškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
mír -ú in mír -a m  
|stanje brez vojne|: zagotavljanje trajnega miru; 
|dogovor o končanju spopadov|: Vojna se je končala 
s podpisom miru  
daytonski mir |neuradno poimenovanje za Daytonski 
sporazum|: sklenitev daytonskega miru; versajski mir 
|neuradno, kratko poimenovanje za Versajsko 
mirovno pogodbo|: podpis versajskega miru; 
versajski mir |zgodovinski dogodek|: Prvo svetovno 
vojno so končali na versajskem miru; Nobelova 
nagrada za mir |nagrada|: Dalajlami/dalajlamu so leta 
1989 podelili Nobelovo nagrado za mir; glasnik miru 
|naziv|: Mesto so razglasili za glasnika miru; 
George Clooney je eden od glasnikov miru 

Združenih narodov; kot prilastek, v imenovalniku OZN 
je Slovenj Gradcu leta 1989 podelil/podelila naziv 
glasnik miru; v prenesenem pomenu |mesto z nazivom 
glasnik miru|: galerija v mestu glasnika miru; prim. 
Daytonski sporazum, Versajska mirovna 
pogodba  
{O} EDNINA: im. mír, rod. mirú in míra, daj. míru, tož. 
mír, mest. pri míru, or. z mírom; DVOJINA: im. míra, 
rod. mírov, daj. míroma, tož. míra, mest. pri mírih, or. z 
míroma; MNOŽINA: im. míri, rod. mírov, daj. mírom, 
tož. míre, mest. pri mírih, or. z míri  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja zgodovinskih 
dogodkov  
  
Mléčna césta -e -e ž; zemljepisno ime  
|galaksija|: sredina Mlečne ceste; V mestih je 
nemogoče s prostim očesom videti Mlečno cesto; 
prim. Rimska cesta  
Kje? v Mlečni cesti  
Od kod? iz Mlečne ceste  
Kam? v Mlečno cesto  
{O} EDNINA: im. Mléčna césta, rod. Mléčne céste, daj. 
Mléčni césti, tož. Mléčno césto, mest. pri Mléčni 
césti, or. z Mléčno césto; DVOJINA: im. Mléčni césti, 
rod. Mléčnih cést, daj. Mléčnima céstama, tož. Mléčni 
césti, mest. pri Mléčnih céstah, or. z Mléčnima 
céstama; MNOŽINA: im. Mléčne céste, rod. Mléčnih 
cést, daj. Mléčnim céstam, tož. Mléčne céste, mest. pri 
Mléčnih céstah, or. z Mléčnimi céstami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Modêrna -e ž; stvarno ime  
|podjetje|: Znanstveniki Moderne so objavili 
predhodne rezultate kliničnega preskušanja mRNA; 
kot prilastek, v imenovalniku sodelovanje s farmacevti 
ameriške družbe Moderna; v prenesenem pomenu 
|Modernino cepivo|: spodbujanje cepljenja z 
Moderno  
{B} Modernin  
{O} EDNINA: im. Modêrna, rod. Modêrne, daj. 
Modêrni, tož. Modêrno, mest. pri Modêrni, or. z 
Modêrno; DVOJINA: im. Modêrni, rod. Modêrn, daj. 
Modêrnama, tož. Modêrni, mest. pri Modêrnah, or. z 
Modêrnama; MNOŽINA: im. Modêrne, rod. Modêrn, 
daj. Modêrnam, tož. Modêrne, mest. pri Modêrnah, or. 
z Modêrnami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena; pravopisne 
zanimivosti  
  
modrotiskárski -a -o prid.  
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|nanašajoč se na modrotisk|: barvarska in 
modrotiskarska ročna obrt; modrotiskarska 
delavnica  
{O} moški: EDNINA: im. modrotiskárski, rod. 
modrotiskárskega, daj. modrotiskárskemu, tož. 
modrotiskárski (živostno modrotiskárskega), mest. pri 
modrotiskárskem, or. z modrotiskárskim; DVOJINA: 
im. modrotiskárska, rod. modrotiskárskih, daj. 
modrotiskárskima, tož. modrotiskárska, mest. pri 
modrotiskárskih, or. z modrotiskárskima; MNOŽINA: 
im. modrotiskárski, rod. modrotiskárskih, daj. 
modrotiskárskim, tož. modrotiskárske, mest. pri 
modrotiskárskih, or. z modrotiskárskimi  
ženski: EDNINA: im. modrotiskárska, rod. 
modrotiskárske, daj. modrotiskárski, tož. 
modrotiskársko, mest. pri modrotiskárski, or. z 
modrotiskársko; DVOJINA: im. modrotiskárski, rod. 
modrotiskárskih, daj. modrotiskárskima, tož. 
modrotiskárski, mest. pri modrotiskárskih, or. z 
modrotiskárskima; MNOŽINA: im. modrotiskárske, 
rod. modrotiskárskih, daj. modrotiskárskim, tož. 
modrotiskárske, mest. pri modrotiskárskih, or. z 
modrotiskárskimi  
srednji: EDNINA: im. modrotiskársko, rod. 
modrotiskárskega, daj. modrotiskárskemu, tož. 
modrotiskársko, mest. pri modrotiskárskem, or. z 
modrotiskárskim; DVOJINA: im. modrotiskárski, rod. 
modrotiskárskih, daj. modrotiskárskima, tož. 
modrotiskárski, mest. pri modrotiskárskih, or. z 
modrotiskárskima; MNOŽINA: im. modrotiskárska, 
rod. modrotiskárskih, daj. modrotiskárskim, tož. 
modrotiskárska, mest. pri modrotiskárskih, or. z 
modrotiskárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
módus operándi -a ~ tudi módus operándi -- -- m  
v pravu |način izvršitve kaznivega dejanja|: Storilci 
zavarovalniških goljufij nenehno spreminjajo svoj 
modus operandi; |način delovanja|: Funkcionar s 
svojim modusom operandi sporoča, da je treba 
vsako delo opraviti mirno, profesionalno in 
odgovorno  
{O} EDNINA: im. módus operándi, rod. módusa 
operándi tudi módus operándi, daj. módusu operándi 
tudi módus operándi, tož. módus operándi tudi módus 
operándi, mest. pri módusu operándi tudi pri módus 
operándi, or. z módusom operándi tudi z módus 
operándi; DVOJINA: im. módusa operándi tudi módus 
operándi, rod. módusov operándi tudi módus 
operándi, daj. módusoma operándi tudi módus 
operándi, tož. módusa operándi tudi módus operándi, 
mest. pri módusih operándi tudi pri módus operándi, 
or. z módusoma operándi tudi z módus operándi; 
MNOŽINA: im. módusi operándi tudi módus operándi, 
rod. módusov operándi tudi módus operándi, daj. 
módusom operándi tudi módus operándi, tož. móduse 

operándi tudi módus operándi, mest. pri módusih 
operándi tudi pri módus operándi, or. z módusi 
operándi tudi z módus operándi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Mohêrske pečíne -ih -ín ž mn.; zemljepisno ime  
|pečine na Irskem|: Na robu Moherskih pečin 
zastane dih, saj se stene dvigajo 200 metrov 
navpično iz morja; Sprehodili smo se po Moherskih 
pečinah; prim. moherski  
(< Moher)  
Kje? na Moherskih pečinah  
Od kod? z Moherskih pečin  
Kam? na Moherske pečine  
{O} EDNINA: im. Mohêrske pečíne, rod. Mohêrskih 
pečín, daj. Mohêrskim pečínam, tož. Mohêrske 
pečíne, mest. pri Mohêrskih pečínah, or. z 
Mohêrskimi pečínami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Monako1 -a [monáko] m; zemljepisno ime  
|polno ime Kneževina Monako|; |država v Evropi|: 
festival plesalcev salse iz Monaka; Večino časa je 
zaradi davkov živel v Monaku  
Kje? v Monaku  
Od kod? iz Monaka  
Kam? v Monako  
{B} Monačan, Monačanka; Monačanov, 
Monačankin; monaški  
{O} EDNINA: im. Monako, rod. Monaka, daj. Monaku, 
tož. Monako, mest. pri Monaku, or. z Monakom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena držav  
  
Monako2 -a [monáko] m; zemljepisno ime  
|glavno mesto Monaka|: Središče Monaka je 
najgosteje naseljeno mestno središče na svetu; Ime 
mesta Monako je povezano s Herkulom; ◎ fr. 
Monaco-Ville  
Kje? v Monaku  
Od kod? iz Monaka  
Kam? v Monako  
{B} Monačan, Monačanka; Monačanov, 
Monačankin; monaški  
{O} EDNINA: im. Monako, rod. Monaka, daj. Monaku, 
tož. Monako, mest. pri Monaku, or. z Monakom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
Monáški -ega m; ime bitja, osebno ime  
|pripadnik monaške knežje rodbine|: princ Albert 
Monaški Bertold Andeški; v množini Monaški 
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|monaška knežja rodbina|: palača Monaških; prim. 
monaški  
{B} Monaški, Monaška; monaški  
{O} EDNINA: im. Monáški, rod. Monáškega, daj. 
Monáškemu, tož. Monáškega, mest. pri Monáškem, 
or. z Monáškim; DVOJINA: im. Monáška, rod. 
Monáških, daj. Monáškim, tož. Monáška, mest. pri 
Monáških, or. z Monáškima; MNOŽINA: im. Monáški, 
rod. Monáških, daj. Monáškim, tož. Monáške, mest. pri 
Monáških, or. z Monáškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vladarskih, plemiških 
... rodbin  
  
Montáž -a m; zemljepisno ime  
|gora v Italiji|: pristop na Montaž; Z vrha Montaža 
sestopimo na planino Pecol; ◎ it. Jôf di Montasio; 
prim. Špik nad Policami  
Kje? na Montažu  
Od kod? z Montaža  
Kam? na Montaž  
{B} Montažev; montaški  
{O} EDNINA: im. Montáž, rod. Montáža, daj. 
Montážu, tož. Montáž, mest. pri Montážu, or. z 
Montážem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Mont Blanc ~ -a [món blán tudi mónt blánk] m; 
zemljepisno ime  
|gora na meji med Francijo in Italijo|: masiv Mont 
Blanca; ledenik na Mont Blancu; predor pod Mont 
Blancom; kot prilastek, v imenovalniku S padalom sva 
se padalom spustila s pogorja najvišje evropske 
gore Mont Blanc; v prenesenem pomenu |stena Mont 
Blanca|: smer v Mont Blancu; ◎ fr. Mont Blanc, it. 
Monte Bianco; prim. Bela gora  
Kje? na Mont Blancu  
Od kod? z Mont Blanca  
Kam? na Mont Blanc  
{B} Mont Blancov; montblanški  
{O} EDNINA: im. Mont Blanc, rod. Mont Blanca, daj. 
Mont Blancu, tož. Mont Blanc, mest. pri Mont 
Blancu, or. z Mont Blancom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Montecassino -a [montekasíno] m; zemljepisno ime  
|gora v Italiji|: Dirka po Italiji vključuje tudi 
devetkilometrski vzpon na Montecassino; 
|benediktinski samostan v Italiji|: Montecassino 
velja za matično hišo benediktinskega reda; kot 
prilastek, v imenovalniku pot do samostana 
Montecassino  
Kje? na Montecassinu  
Od kod? z Montecassina  

Kam? na Montecassino  
{O} EDNINA: im. Montecassino, rod. Montecassina, 
daj. Montecassinu, tož. Montecassino, mest. pri 
Montecassinu, or. z Montecassinom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij; 
imena objektov, stavb; italijanščina  
  
Mont Ventoux ~ -a [món vantú, or. z món 
vantújem] m; zemljepisno ime  
|gora v Provansi|: Rumeno majico vodilnega je 
prevzel v etapi do Mont Ventouxa; vzpon na Mont 
Ventoux  
Kje? na Mont Ventouxu  
Od kod? z Mont Ventouxa  
Kam? na Mont Ventoux  
{B} montventoujski  
{O} EDNINA: im. Mont Ventoux, rod. Mont 
Ventouxa, daj. Mont Ventouxu, tož. Mont Ventoux, 
mest. pri Mont Ventouxu, or. z Mont Ventouxem in z 
Mont Ventouxom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Moravia -e in Moravia -a [morávija] ž; ime bitja, 
osebno ime  
|priimek|; |italijanski pisatelj|: Na seznamu 
prepovedanih knjig so se znašla tudi dela Alberta 
Moravie  
{B} Moraviev  
{O} EDNINA: im. Moravia, rod. Moravie in Moravia, 
daj. Moravii in Moraviu, tož. Moravio in Moravia, 
mest. pri Moravii in pri Moraviu, or. z Moravio in z 
Moraviem; DVOJINA: im. Moravii in Moravia, rod. 
Moravij in Moraviev, daj. Moraviama in Moraviema, 
tož. Moravii in Moravia, mest. pri Moraviah in pri 
Moraviih, or. z Moraviama in z Moraviema; 
MNOŽINA: im. Moravie in Moravii, rod. Moravij in 
Moraviev, daj. Moraviam in Moraviem, tož. Moravie 
in Moravie, mest. pri Moraviah in pri Moraviih, or. z 
Moraviami in z Moraviemi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: italijanščina; lastna imena 
(priimki)  
  
môško-žénski -a -o prid.  
|moški in ženski|: različnost moško-ženskega 
principa; moško-ženski stereotipi  
{O} moški: EDNINA: im. môško-žénski, rod. môško-
žénskega, daj. môško-žénskemu, tož. môško-žénski 
(živostno môško-žénskega), mest. pri môško-
žénskem, or. z môško-žénskim; DVOJINA: im. môško-
žénska, rod. môško-žénskih, daj. môško-žénskima, 
tož. môško-žénska, mest. pri môško-žénskih, or. z 
môško-žénskima; MNOŽINA: im. môško-žénski, rod. 
môško-žénskih, daj. môško-žénskim, tož. môško-
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žénske, mest. pri môško-žénskih, or. z môško-
žénskimi  
ženski: EDNINA: im. môško-žénska, rod. môško-
žénske, daj. môško-žénski, tož. môško-žénsko, mest. 
pri môško-žénski, or. z môško-žénsko; DVOJINA: im. 
môško-žénski, rod. môško-žénskih, daj. môško-
žénskima, tož. môško-žénski, mest. pri môško-
žénskih, or. z môško-žénskima; MNOŽINA: im. 
môško-žénske, rod. môško-žénskih, daj. môško-
žénskim, tož. môško-žénske, mest. pri môško-
žénskih, or. z môško-žénskimi  
srednji: EDNINA: im. môško-žénsko, rod. môško-
žénskega, daj. môško-žénskemu, tož. môško-žénsko, 
mest. pri môško-žénskem, or. z môško-žénskim; 
DVOJINA: im. môško-žénski, rod. môško-žénskih, daj. 
môško-žénskima, tož. môško-žénski, mest. pri 
môško-žénskih, or. z môško-žénskima; MNOŽINA: im. 
môško-žénska, rod. môško-žénskih, daj. môško-
žénskim, tož. môško-žénska, mest. pri môško-
žénskih, or. z môško-žénskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
mounteverestovski prid.; obširneje glej pri 
mountevereški  
  
mountevereški -a -o in mounteverestovski -a -o 
[montêvereški in montêverestoski] prid.  
mountevereški/mounteverestovski vzpon  
(< Mount Everest)  
{O} moški: EDNINA: im. mountevereški in 
mounteverestovski, rod. mountevereškega in 
mounteverestovskega, daj. mountevereškemu in 
mounteverestovskemu, tož. mountevereški in 
mounteverestovski (živostno mountevereškega in 
mounteverestovskega), mest. pri mountevereškem in 
pri mounteverestovskem, or. z mountevereškim in z 
mounteverestovskim; DVOJINA: im. mountevereška 
in mounteverestovska, rod. mountevereških in 
mounteverestovskih, daj. mountevereškima in 
mounteverestovskima, tož. mountevereška in 
mounteverestovska, mest. pri mountevereških in pri 
mounteverestovskih, or. mountevereškima in z 
mounteverestovskima; MNOŽINA: im. mountevereški 
in mounteverestovski, rod. mountevereških in 
mounteverestovskih, daj. mountevereškim in 
mounteverestovskim, tož. mountevereške in 
mounteverestovske, mest. pri mountevereških in pri 
mounteverestovskih, or. mountevereškimi in z 
mounteverestovskimi  
ženski: EDNINA: im. mountevereška in 
mounteverestovska, rod. mountevereške in 
mounteverestovske, daj. mountevereški in 
mounteverestovski, tož. mountevereško in 
mounteverestovsko, mest. pri mountevereški in pri 
mounteverestovski, or. z mountevereško in z 
mounteverestovsko; DVOJINA: im. mountevereški in 

mounteverestovski, rod. mountevereških in 
mounteverestovskih, daj. mountevereškima in 
mounteverestovskima, tož. mountevereški in 
mounteverestovski, mest. pri mountevereških in pri 
mounteverestovskih, or. z mountevereškima in z 
mounteverestovskima; MNOŽINA: im. mountevereške 
in mounteverestovske, rod. mountevereških in 
mounteverestovskih, daj. mountevereškim in 
mounteverestovskim, tož. mountevereške in 
mounteverestovske, mest. pri mountevereških in pri 
mounteverestovskih, or. mountevereškimi in z 
mounteverestovskimi  
srednji: EDNINA: im. mountevereško in 
mounteverestovsko, rod. mountevereškega in 
mounteverestovskega, daj. mountevereškemu in 
mounteverestovskemu, tož. mountevereško in 
mounteverestovsko, mest. pri mountevereškem in pri 
mounteverestovskem, or. z mountevereškim in z 
mounteverestovskim; DVOJINA: im. mountevereški in 
mounteverestovski, rod. mountevereških in 
mounteverestovskih, daj. mountevereškima in 
mounteverestovskima, tož. mountevereški in 
mounteverestovski, mest. pri mountevereških in pri 
mounteverestovskih, or. z mountevereškima in z 
mounteverestovskima; MNOŽINA: im. mountevereška 
in mounteverestovska, rod. mountevereških in 
mounteverestovskih, daj. mountevereškim in 
mounteverestovskim, tož. mountevereška in 
mounteverestovska, mest. pri mountevereških in pri 
mounteverestovskih, or. z mountevereškimi in z 
mounteverestovskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Mount McKinley ~ -ja [máunt məkínli] m; 
zemljepisno ime  
|staro ime za Denali|: Med letoma 1897 in 2015 se 
je gora imenovala Mount McKinley po nekdanjem 
ameriškem predsedniku; odprava na Mount 
McKinley; Južni del Aljaske zavzema Aljaško 
gorovje z Mount McKinleyjem; skrajšano V šotoru 
pod pobočjem McKinleyja sva namerila –21 °C; 
prim. Denali  
Kje? na Mount McKinleyju  
Od kod? z Mount McKinleyja  
Kam? na Mount McKinley  
{O} EDNINA: im. Mount McKinley, rod. Mount 
McKinleyja, daj. Mount McKinleyju, tož. Mount 
McKinley, mest. pri Mount McKinleyju, or. z Mount 
McKinleyjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Mount Vinson ~ -a [máunt vínson] m; zemljepisno 
ime  
|gora na Antarktiki|: Z Mount Vinsona se je spustil s 
smučmi; baza pod Mount Vinsonom; skrajšano 
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Vzpon na Vinson ne spada med zahtevne 
alpinistične dosežke  
Kje? na Mount Vinsonu  
Od kod? z Mount Vinsona  
Kam? na Mount Vinson  
{B} mountvinsonski  
{O} EDNINA: im. Mount Vinson, rod. Mount 
Vinsona, daj. Mount Vinsonu, tož. Mount Vinson, 
mest. pri Mount Vinsonu, or. z Mount Vinsonom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
mRNA mRNA-ja tudi mRNA -- [mrənəá in 
mərənəá, rod. mrənája in mərənəája, or. z 
mrənəájem in z mərənəájem] m; kratica  
|informacijska RNA|: Prisotnost mRNA ni dokaz, 
da protein dejansko nastane; kot prilastek, v 
imenovalniku tehnologija mRNA; v pridevniški rabi 
mRNA cepivo; ◎ angl. messenger RNA  
{O} EDNINA: im. mRNA, rod. mRNA-ja tudi mRNA, 
daj. mRNA-ju tudi mRNA, tož. mRNA, mest. pri 
mRNA-ju tudi pri mRNA, or. z mRNA-jem tudi z 
mRNA; DVOJINA: im. mRNA-ja tudi mRNA, rod. 
mRNA-jev tudi mRNA, daj. mRNA-jema tudi 
mRNA, tož. mRNA-ja tudi mRNA, mest. pri mRNA-
jih tudi pri mRNA, or. z mRNA-jema tudi z mRNA; 
MNOŽINA: im. mRNA-ji tudi mRNA, rod. mRNA-jev 
tudi mRNA, daj. mRNA-jem tudi mRNA, tož. mRNA-
je tudi mRNA, mest. pri mRNA-jih tudi pri mRNA, 
or. z mRNA-ji tudi z mRNA  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: kratice; pravopisne 
zanimivosti  
  
Mrzla gora -e -e [mrzla gôra] ž; zemljepisno ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah|: greben Mrzle 
gore; Leta 1907 je plaz z Mrzle gore uničil kočo na 
Okrešlju; plezanje na Mrzlo goro; ◎ nem. 
Kaltenberg  
Kje? na Mrzli gori  
Od kod? z Mrzle gore  
Kam? na Mrzlo goro  
{B} mrzlogorski  
{O} EDNINA: im. Mrzla gora, rod. Mrzle gore, daj. 
Mrzli gori, tož. Mrzlo goro, mest. pri Mrzli gori, or. z 
Mrzlo goro  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Mura1 -e [múra] ž; zemljepisno ime  
|reka v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in 
Madžarskem|: okljuki Mure; mlin na Muri  
Kje? na Muri in v Muri  
Od kod? z Mure in iz Mure  
Kam? na Muro in v Muro  
{B} murski  

{O} EDNINA: im. Mura, rod. Mure, daj. Muri, tož. 
Muro, mest. pri Muri, or. z Muro; DVOJINA: im. Muri, 
rod. Mur, daj. Murama, tož. Muri, mest. pri Murah, or. 
z Murama; MNOŽINA: im. Mure, rod. Mur, daj. 
Muram, tož. Mure, mest. pri Murah, or. z Murami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Mura2 -e [múra] ž; stvarno ime  
|podjetje|: Po študiju se je zaposlil v Muri; |znamka|: 
kot prilastek, v imenovalniku ženski plašč Mura; |športni 
klub|: nekdanji igralec Mure; kot prilastek, v 
imenovalniku moštvo Mure  
{B} Murin  
{O} EDNINA: im. Mura, rod. Mure, daj. Muri, tož. 
Muro, mest. pri Muri, or. z Muro  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena; znamke  
  
Múrin -a -o prid.  
|nanašajoč se na reko|: Čaplje gnezdijo prav ob 
Murinem rokav; |nanašajoč se na podjetje|: Murina 
uprava; protest Murinih šivilj  
(< Mura1, Mura2)  
{O} moški: EDNINA: im. Múrin, rod. Múrinega, daj. 
Múrinemu, tož. Múrin (živostno Múrinega), mest. pri 
Múrinem, or. z Múrinim; DVOJINA: im. Múrina, rod. 
Múrinih, daj. Múrinima, tož. Múrina, mest. pri 
Múrinih, or. z Múrinima; MNOŽINA: im. Múrini, rod. 
Múrinih, daj. Múrinim, tož. Múrine, mest. pri 
Múrinih, or. z Múrinimi  
ženski: EDNINA: im. Múrina, rod. Múrine, daj. Múrini, 
tož. Múrino, mest. pri Múrini, or. z Múrino; DVOJINA: 
im. Múrini, rod. Múrinih, daj. Múrinima, tož. Múrini, 
mest. pri Múrinih, or. z Múrinima; MNOŽINA: im. 
Múrine, rod. Múrinih, daj. Múrinim, tož. Múrine, mest. 
pri Múrinih, or. z Múrinimi  
srednji: EDNINA: im. Múrino, rod. Múrinega, daj. 
Múrinemu, tož. Múrino, mest. pri Múrinem, or. z 
Múrinim; DVOJINA: im. Múrini, rod. Múrinih, daj. 
Múrinima, tož. Múrini, mest. pri Múrinih, or. z 
Múrinima; MNOŽINA: im. Múrina, rod. Múrinih, daj. 
Múrinim, tož. Múrina, mest. pri Múrinih, or. z 
Múrinimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki; pridevniki  
  
múrski -a -o prid.  
pohod po murskih mrtvicah; prim. Murska 
depresija, Murska Sobota, Murski val  
(< Mura1)  
{O} moški: EDNINA: im. múrski, rod. múrskega, daj. 
múrskemu, tož. múrski (živostno múrskega), mest. pri 
múrskem, or. z múrskim; DVOJINA: im. múrska, rod. 
múrskih, daj. múrskima, tož. múrska, mest. pri 
múrskih, or. z múrskima; MNOŽINA: im. múrski, rod. 
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múrskih, daj. múrskim, tož. múrske, mest. pri 
múrskih, or. z múrskimi  
ženski: EDNINA: im. múrska, rod. múrske, daj. múrski, 
tož. múrsko, mest. pri múrski, or. z múrsko; DVOJINA: 
im. múrski, rod. múrskih, daj. múrskima, tož. múrski, 
mest. pri múrskih, or. z múrskima; MNOŽINA: im. 
múrske, rod. múrskih, daj. múrskim, tož. múrske, mest. 
pri múrskih, or. z múrskimi  
srednji: EDNINA: im. múrsko, rod. múrskega, daj. 
múrskemu, tož. múrsko, mest. pri múrskem, or. z 
múrskim; DVOJINA: im. múrski, rod. múrskih, daj. 
múrskima, tož. múrski, mest. pri múrskih, or. z 
múrskima; MNOŽINA: im. múrska, rod. múrskih, daj. 
múrskim, tož. múrska, mest. pri múrskih, or. z 
múrskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
mútsu -ja m  
|jabolko|: Prehrano si lahko popestrimo z mutsuji in 
našiji; kot prilastek, v imenovalniku Zaradi pozebe in 
suše so prej obrali tudi sorto mutsu  
{O} EDNINA: im. mútsu, rod. mútsuja, daj. mútsuju, 
tož. mútsu, mest. pri mútsuju, or. z mútsujem; 
DVOJINA: im. mútsuja, rod. mútsujev, daj. mútsujema, 
tož. mútsuja, mest. pri mútsujih, or. z mútsujema; 
MNOŽINA: im. mútsuji, rod. mútsujev, daj. mútsujem, 
tož. mútsuje, mest. pri mútsujih, or. z mútsuji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Nabucco -a [nabúko] m; stvarno ime  
|opera Giuseppeja Verdija|: Dramaturgija je bila v 
mnogih izvedbah Nabucca preveč zapostavljena; kot 
prilastek, v imenovalniku Med premierami 
napovedujejo znamenito Verdijevo opero Nabucco  
{O} EDNINA: im. Nabucco, rod. Nabucca, daj. 
Nabuccu, tož. Nabucca, mest. pri Nabuccu, or. z 
Nabuccom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena; italijanščina  
  
nacionalnogospodarski -a -o 
[nacijonálnogospodárski] prid.  
|nanašajoč se na nacionalno gospodarstvo|: 
nacionalnogospodarski vidiki turizma  
{O} moški: EDNINA: im. nacionalnogospodarski, rod. 
nacionalnogospodarskega, daj. 
nacionalnogospodarskemu, tož. 
nacionalnogospodarski (živostno 
nacionalnogospodarskega), mest. pri 
nacionalnogospodarskem, or. z 
nacionalnogospodarskim; DVOJINA: im. 
nacionalnogospodarska, rod. 
nacionalnogospodarskih, daj. 

nacionalnogospodarskima, tož. 
nacionalnogospodarska, mest. pri 
nacionalnogospodarskih, or. z 
nacionalnogospodarskima; MNOŽINA: im. 
nacionalnogospodarski, rod. 
nacionalnogospodarskih, daj. 
nacionalnogospodarskim, tož. 
nacionalnogospodarske, mest. pri 
nacionalnogospodarskih, or. z 
nacionalnogospodarskimi  
ženski: EDNINA: im. nacionalnogospodarska, rod. 
nacionalnogospodarske, daj. nacionalnogospodarski, 
tož. nacionalnogospodarsko, mest. pri 
nacionalnogospodarski, or. z 
nacionalnogospodarsko; DVOJINA: im. 
nacionalnogospodarski, rod. 
nacionalnogospodarskih, daj. 
nacionalnogospodarskima, tož. 
nacionalnogospodarski, mest. pri 
nacionalnogospodarskih, or. z 
nacionalnogospodarskima; MNOŽINA: im. 
nacionalnogospodarske, rod. 
nacionalnogospodarskih, daj. 
nacionalnogospodarskim, tož. 
nacionalnogospodarske, mest. pri 
nacionalnogospodarskih, or. z 
nacionalnogospodarskimi  
srednji: EDNINA: im. nacionalnogospodarsko, rod. 
nacionalnogospodarskega, daj. 
nacionalnogospodarskemu, tož. 
nacionalnogospodarsko, mest. pri 
nacionalnogospodarskem, or. z 
nacionalnogospodarskim; DVOJINA: im. 
nacionalnogospodarski, rod. 
nacionalnogospodarskih, daj. 
nacionalnogospodarskima, tož. 
nacionalnogospodarski, mest. pri 
nacionalnogospodarskih, or. z 
nacionalnogospodarskima; MNOŽINA: im. 
nacionalnogospodarska, rod. 
nacionalnogospodarskih, daj. 
nacionalnogospodarskim, tož. 
nacionalnogospodarska, mest. pri 
nacionalnogospodarskih, or. z 
nacionalnogospodarskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
načŕt -a m  
|kar določa izvedbo dejanja|: Most je zgrajen po 
načrtih Jožeta Plečnika  
Marshallov načrt |neuradno, kratko poimenovanje za 
Program za obnovo Evrope|: uresničevanje 
Marshallovega načrta po drugi svetovni vojni  
{O} EDNINA: im. načŕt, rod. načŕta, daj. načŕtu, tož. 
načŕt, mest. pri načŕtu, or. z načŕtom; DVOJINA: im. 
načŕta, rod. načŕtov, daj. načŕtoma, tož. načŕta, mest. 
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pri načŕtih, or. z načŕtoma; MNOŽINA: im. načŕti, rod. 
načŕtov, daj. načŕtom, tož. načŕte, mest. pri načŕtih, or. 
z načŕti  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja zgodovinskih 
dogodkov  
  
náftno-plínski -a -o prid.  
|naftni in plinski|: opuščene naftno-plinske vrtine  
{O} moški: EDNINA: im. náftno-plínski, rod. náftno-
plínskega, daj. náftno-plínskemu, tož. náftno-plínski 
(živostno náftno-plínskega), mest. pri náftno-
plínskem, or. z náftno-plínskim; DVOJINA: im. 
náftno-plínska, rod. náftno-plínskih, daj. náftno-
plínskima, tož. náftno-plínska, mest. pri náftno-
plínskih, or. z náftno-plínskima; MNOŽINA: im. 
náftno-plínski, rod. náftno-plínskih, daj. náftno-
plínskim, tož. náftno-plínske, mest. pri náftno-
plínskih, or. z náftno-plínskimi  
ženski: EDNINA: im. náftno-plínska, rod. náftno-
plínske, daj. náftno-plínski, tož. náftno-plínsko, mest. 
pri náftno-plínski, or. z náftno-plínsko; DVOJINA: im. 
náftno-plínski, rod. náftno-plínskih, daj. náftno-
plínskima, tož. náftno-plínski, mest. pri náftno-
plínskih, or. z náftno-plínskima; MNOŽINA: im. 
náftno-plínske, rod. náftno-plínskih, daj. náftno-
plínskim, tož. náftno-plínske, mest. pri náftno-
plínskih, or. z náftno-plínskimi  
srednji: EDNINA: im. náftno-plínsko, rod. náftno-
plínskega, daj. náftno-plínskemu, tož. náftno-plínsko, 
mest. pri náftno-plínskem, or. z náftno-plínskim; 
DVOJINA: im. náftno-plínski, rod. náftno-plínskih, daj. 
náftno-plínskima, tož. náftno-plínski, mest. pri 
náftno-plínskih, or. z náftno-plínskima; MNOŽINA: 
im. náftno-plínska, rod. náftno-plínskih, daj. náftno-
plínskim, tož. náftno-plínska, mest. pri náftno-
plínskih, or. z náftno-plínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Najáda -e ž; zemljepisno ime  
|Neptunov satelit|: posnetek Najade  
Kje? na Najadi  
Od kod? z Najade  
Kam? na Najado  
{O} EDNINA: im. Najáda, rod. Najáde, daj. Najádi, tož. 
Najádo, mest. pri Najádi, or. z Najádo; DVOJINA: im. 
Najádi, rod. Najád, daj. Najádama, tož. Najádi, mest. 
pri Najádah, or. z Najádama; MNOŽINA: im. Najáde, 
rod. Najád, daj. Najádam, tož. Najáde, mest. pri 
Najádah, or. z Najádami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
nandú -ja tudi nándu -ja m  

|južnoameriška ptica|: V skupino ptic, ki ne letajo, 
spadajo poleg južnoameriškega nanduja še 
novozelandski kivi, afriški noj in avstralski emu  
{O} EDNINA: im. nandú tudi nándu, rod. nandúja tudi 
nánduja, daj. nandúju tudi nánduju, tož. nandúja tudi 
nánduja, mest. pri nandúju tudi pri nánduju, or. z 
nandújem tudi z nándujem; DVOJINA: im. nandúja tudi 
nánduja, rod. nandújev tudi nándujev, daj. nandújema 
tudi nándujema, tož. nandúja tudi nánduja, mest. pri 
nandújih tudi pri nándujih, or. z nandújema tudi z 
nándujema; MNOŽINA: im. nandúji tudi nánduji, rod. 
nandújev tudi nándujev, daj. nandújem tudi 
nándujem, tož. nandúje tudi nánduje, mest. pri 
nandújih tudi pri nándujih, or. z nandúji tudi z 
nánduji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
Nánga Párbat ~ -a m; zemljepisno ime  
|gora v Himalaji|: Zaradi tragične zgodovine 
plezanja na Nanga Parbat so goro v preteklosti 
večkrat poimenovali gora ubijalka; kot prilastek, v 
imenovalniku V južni steni gore Nanga Parbat je 
nameraval preplezati skoraj pet kilometrov visoko 
Rupalsko steno; v prenesenem pomenu |stena Nanga 
Parbata|: Težava pri vzponu v Nanga Parbatu je 
krušljiva skala  
Kje? na Nanga Parbatu  
Od kod? z Nanga Parbata  
Kam? na Nanga Parbat  
{O} EDNINA: im. Nánga Párbat, rod. Nánga Párbata, 
daj. Nánga Párbatu, tož. Nánga Párbat, mest. pri 
Nánga Párbatu, or. z Nánga Párbatom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Na Pečéh ~ ~ in Na Pečéh Pečí ž; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: kot prilastek, v imenovalniku 
Vračali smo se z vrha Na Pečeh; Vračali smo se s 
Peči; |planina v Julijskih Alpah|: kot prilastek, v 
imenovalniku Na planini Na Pečeh so se nekoč 
ukvarjali s planšarstvom; Gozdna cesta vodi po 
spodnjem južnem robu Peči proti planini Zajamniki  
Kje? na gori/planini Na Pečeh in na Pečeh  
Od kod? z gore / s planine Na Pečeh in s Peči  
Kam? na goro/planino Na Pečeh in na Peči  
{O} EDNINA: im. gora/planina Na Pečéh in Na Pečéh, 
rod. gore/planine Na Pečéh in Pečí, daj. gori/planini 
Na Pečéh in Pečém, tož. goro/planino Na Pečéh in 
Pêči, mest. pri gori/planini Na Pečéh in pri Pečéh, or. 
z goro / s planino Na Pečéh in s Pečmí  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij; 
nekrajevna imena  
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naravoslôvno-téhniški -a -o prid.  
|naravoslovni in tehniški|: tehniško-naravoslovna 
inteligenca; praktična uporabnost naravoslovno-
tehniških ved; sopomenka naravoslovno-tehnični  
{O} moški: EDNINA: im. naravoslôvno-téhniški, rod. 
naravoslôvno-téhniškega, daj. naravoslôvno-
téhniškemu, tož. naravoslôvno-téhniški (živostno 
naravoslôvno-téhniškega), mest. pri naravoslôvno-
téhniškem, or. z naravoslôvno-téhniškim; DVOJINA: 
im. naravoslôvno-téhniška, rod. naravoslôvno-
téhniških, daj. naravoslôvno-téhniškima, tož. 
naravoslôvno-téhniška, mest. pri naravoslôvno-
téhniških, or. z naravoslôvno-téhniškima; MNOŽINA: 
im. naravoslôvno-téhniški, rod. naravoslôvno-
téhniških, daj. naravoslôvno-téhniškim, tož. 
naravoslôvno-téhniške, mest. pri naravoslôvno-
téhniških, or. z naravoslôvno-téhniškimi  
ženski: EDNINA: im. naravoslôvno-téhniška, rod. 
naravoslôvno-téhniške, daj. naravoslôvno-téhniški, 
tož. naravoslôvno-téhniško, mest. pri naravoslôvno-
téhniški, or. z naravoslôvno-téhniško; DVOJINA: im. 
naravoslôvno-téhniški, rod. naravoslôvno-téhniških, 
daj. naravoslôvno-téhniškima, tož. naravoslôvno-
téhniški, mest. pri naravoslôvno-téhniških, or. z 
naravoslôvno-téhniškima; MNOŽINA: im. 
naravoslôvno-téhniške, rod. naravoslôvno-téhniških, 
daj. naravoslôvno-téhniškim, tož. naravoslôvno-
téhniške, mest. pri naravoslôvno-téhniških, or. z 
naravoslôvno-téhniškimi  
srednji: EDNINA: im. naravoslôvno-téhniško, rod. 
naravoslôvno-téhniškega, daj. naravoslôvno-
téhniškemu, tož. naravoslôvno-téhniško, mest. pri 
naravoslôvno-téhniškem, or. z naravoslôvno-
téhniškim; DVOJINA: im. naravoslôvno-téhniški, rod. 
naravoslôvno-téhniških, daj. naravoslôvno-
téhniškima, tož. naravoslôvno-téhniški, mest. pri 
naravoslôvno-téhniških, or. z naravoslôvno-
téhniškima; MNOŽINA: im. naravoslôvno-téhniška, 
rod. naravoslôvno-téhniških, daj. naravoslôvno-
téhniškim, tož. naravoslôvno-téhniška, mest. pri 
naravoslôvno-téhniških, or. z naravoslôvno-
téhniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
národnobudíteljski -a -o prid.  
|nanašajoč se na narodno buditeljstvo|: 
narodnobuditeljska pesem; Kmetijske in rokodelske 
novice, ki jih je Bleiweis urejal celih 38 let, so 
postale pomemben narodnobuditeljski časnik  
{O} moški: EDNINA: im. národnobudíteljski, rod. 
národnobudíteljskega, daj. národnobudíteljskemu, 
tož. národnobudíteljski (živostno 
národnobudíteljskega), mest. pri 
národnobudíteljskem, or. z národnobudíteljskim; 
DVOJINA: im. národnobudíteljska, rod. 
národnobudíteljskih, daj. národnobudíteljskima, tož. 

národnobudíteljska, mest. pri národnobudíteljskih, or. 
z národnobudíteljskima; MNOŽINA: im. 
národnobudíteljski, rod. národnobudíteljskih, daj. 
národnobudíteljskim, tož. národnobudíteljske, mest. 
pri národnobudíteljskih, or. z národnobudíteljskimi  
ženski: EDNINA: im. národnobudíteljska, rod. 
národnobudíteljske, daj. národnobudíteljski, tož. 
národnobudíteljsko, mest. pri národnobudíteljski, or. 
z národnobudíteljsko; DVOJINA: im. 
národnobudíteljski, rod. národnobudíteljskih, daj. 
národnobudíteljskima, tož. národnobudíteljski, mest. 
pri národnobudíteljskih, or. z národnobudíteljskima; 
MNOŽINA: im. národnobudíteljske, rod. 
národnobudíteljskih, daj. národnobudíteljskim, tož. 
národnobudíteljske, mest. pri národnobudíteljskih, or. 
z národnobudíteljskimi  
srednji: EDNINA: im. národnobudíteljsko, rod. 
národnobudíteljskega, daj. národnobudíteljskemu, 
tož. národnobudíteljsko, mest. pri 
národnobudíteljskem, or. z národnobudíteljskim; 
DVOJINA: im. národnobudíteljski, rod. 
národnobudíteljskih, daj. národnobudíteljskima, tož. 
národnobudíteljski, mest. pri národnobudíteljskih, or. 
z národnobudíteljskima; MNOŽINA: im. 
národnobudíteljska, rod. národnobudíteljskih, daj. 
národnobudíteljskim, tož. národnobudíteljska, mest. 
pri národnobudíteljskih, or. z národnobudíteljskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
národnogospodárski -a -o prid.  
|nanašajoč se na narodno gospodarstvo|: presoja 
narodnogospodarske koristnosti; povračilo 
narodnogospodarske škode  
{O} moški: EDNINA: im. národnogospodárski, rod. 
národnogospodárskega, daj. národnogospodárskemu, 
tož. národnogospodárski (živostno 
národnogospodárskega), mest. pri 
národnogospodárskem, or. z národnogospodárskim; 
DVOJINA: im. národnogospodárska, rod. 
národnogospodárskih, daj. národnogospodárskima, 
tož. národnogospodárska, mest. pri 
národnogospodárskih, or. z národnogospodárskima; 
MNOŽINA: im. národnogospodárski, rod. 
národnogospodárskih, daj. národnogospodárskim, 
tož. národnogospodárske, mest. pri 
národnogospodárskih, or. z národnogospodárskimi  
ženski: EDNINA: im. národnogospodárska, rod. 
národnogospodárske, daj. národnogospodárski, tož. 
národnogospodársko, mest. pri národnogospodárski, 
or. z národnogospodársko; DVOJINA: im. 
národnogospodárski, rod. národnogospodárskih, daj. 
národnogospodárskima, tož. národnogospodárski, 
mest. pri národnogospodárskih, or. z 
národnogospodárskima; MNOŽINA: im. 
národnogospodárske, rod. národnogospodárskih, daj. 
národnogospodárskim, tož. národnogospodárske, 
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mest. pri národnogospodárskih, or. z 
národnogospodárskimi  
srednji: EDNINA: im. národnogospodársko, rod. 
národnogospodárskega, daj. národnogospodárskemu, 
tož. národnogospodársko, mest. pri 
národnogospodárskem, or. z národnogospodárskim; 
DVOJINA: im. národnogospodárski, rod. 
národnogospodárskih, daj. národnogospodárskima, 
tož. národnogospodárski, mest. pri 
národnogospodárskih, or. z národnogospodárskima; 
MNOŽINA: im. národnogospodárska, rod. 
národnogospodárskih, daj. národnogospodárskim, 
tož. národnogospodárska, mest. pri 
národnogospodárskih, or. z národnogospodárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
národnostnomanjšínski -a -o prid.  
|nanašajoč se na narodnostno manjšino|: 
narodnostnomanšinska politika; 
narodnostnomanjšinska skupnost  
{O} moški: EDNINA: im. národnostnomanjšínski, rod. 
národnostnomanjšínskega, daj. 
národnostnomanjšínskemu, tož. 
národnostnomanjšínski (živostno 
národnostnomanjšínskega), mest. pri 
národnostnomanjšínskem, or. z 
národnostnomanjšínskim; DVOJINA: im. 
národnostnomanjšínska, rod. 
národnostnomanjšínskih, daj. 
národnostnomanjšínskima, tož. 
národnostnomanjšínska, mest. pri 
národnostnomanjšínskih, or. z 
národnostnomanjšínskima; MNOŽINA: im. 
národnostnomanjšínski, rod. 
národnostnomanjšínskih, daj. 
národnostnomanjšínskim, tož. 
národnostnomanjšínske, mest. pri 
národnostnomanjšínskih, or. z 
národnostnomanjšínskimi  
ženski: EDNINA: im. národnostnomanjšínska, rod. 
národnostnomanjšínske, daj. národnostnomanjšínski, 
tož. národnostnomanjšínsko, mest. pri 
národnostnomanjšínski, or. z 
národnostnomanjšínsko; DVOJINA: im. 
národnostnomanjšínski, rod. 
národnostnomanjšínskih, daj. 
národnostnomanjšínskima, tož. 
národnostnomanjšínski, mest. pri 
národnostnomanjšínskih, or. z 
národnostnomanjšínskima; MNOŽINA: im. 
národnostnomanjšínske, rod. 
národnostnomanjšínskih, daj. 
národnostnomanjšínskim, tož. 
národnostnomanjšínske, mest. pri 
národnostnomanjšínskih, or. z 
národnostnomanjšínskimi  

srednji: EDNINA: im. národnostnomanjšínsko, rod. 
národnostnomanjšínskega, daj. 
národnostnomanjšínskemu, tož. 
národnostnomanjšínsko, mest. pri 
národnostnomanjšínskem, or. z 
národnostnomanjšínskim; DVOJINA: im. 
národnostnomanjšínski, rod. 
národnostnomanjšínskih, daj. 
národnostnomanjšínskima, tož. 
národnostnomanjšínski, mest. pri 
národnostnomanjšínskih, or. z 
národnostnomanjšínskima; MNOŽINA: im. 
národnostnomanjšínska, rod. 
národnostnomanjšínskih, daj. 
národnostnomanjšínskim, tož. 
národnostnomanjšínska, mest. pri 
národnostnomanjšínskih, or. z 
národnostnomanjšínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
nastanítveno-gostínski -a -o prid.  
|nastanitveni in gostinski|: nastanitveno-gostinski 
obrat; sopomenka gostinsko-nastanitveni  
{O} moški: EDNINA: im. nastanítveno-gostínski, rod. 
nastanítveno-gostínskega, daj. nastanítveno-
gostínskemu, tož. nastanítveno-gostínski (živostno 
nastanítveno-gostínskega), mest. pri nastanítveno-
gostínskem, or. z nastanítveno-gostínskim; DVOJINA: 
im. nastanítveno-gostínska, rod. nastanítveno-
gostínskih, daj. nastanítveno-gostínskima, tož. 
nastanítveno-gostínska, mest. pri nastanítveno-
gostínskih, or. z nastanítveno-gostínskima; 
MNOŽINA: im. nastanítveno-gostínski, rod. 
nastanítveno-gostínskih, daj. nastanítveno-
gostínskim, tož. nastanítveno-gostínske, mest. pri 
nastanítveno-gostínskih, or. z nastanítveno-
gostínskimi  
ženski: EDNINA: im. nastanítveno-gostínska, rod. 
nastanítveno-gostínske, daj. nastanítveno-gostínski, 
tož. nastanítveno-gostínsko, mest. pri nastanítveno-
gostínski, or. z nastanítveno-gostínsko; DVOJINA: im. 
nastanítveno-gostínski, rod. nastanítveno-gostínskih, 
daj. nastanítveno-gostínskima, tož. nastanítveno-
gostínski, mest. pri nastanítveno-gostínskih, or. z 
nastanítveno-gostínskima; MNOŽINA: im. 
nastanítveno-gostínske, rod. nastanítveno-gostínskih, 
daj. nastanítveno-gostínskim, tož. nastanítveno-
gostínske, mest. pri nastanítveno-gostínskih, or. z 
nastanítveno-gostínskimi  
srednji: EDNINA: im. nastanítveno-gostínsko, rod. 
nastanítveno-gostínskega, daj. nastanítveno-
gostínskemu, tož. nastanítveno-gostínsko, mest. pri 
nastanítveno-gostínskem, or. z nastanítveno-
gostínskim; DVOJINA: im. nastanítveno-gostínski, rod. 
nastanítveno-gostínskih, daj. nastanítveno-
gostínskima, tož. nastanítveno-gostínski, mest. pri 
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nastanítveno-gostínskih, or. z nastanítveno-
gostínskima; MNOŽINA: im. nastanítveno-gostínska, 
rod. nastanítveno-gostínskih, daj. nastanítveno-
gostínskim, tož. nastanítveno-gostínska, mest. pri 
nastanítveno-gostínskih, or. z nastanítveno-
gostínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
némško-amêriški -a -o prid.  
|nemški in ameriški|: nemško-ameriški avtomobilski 
koncern; sopomenka ameriško-nemški; prim. 
ameriški, nemški  
(< Amerika2, Nemčija)  
{O} moški: EDNINA: im. némško-amêriški, rod. 
némško-amêriškega, daj. némško-amêriškemu, tož. 
némško-amêriški (živostno némško-amêriškega), 
mest. pri némško-amêriškem, or. z némško-
amêriškim; DVOJINA: im. némško-amêriška, rod. 
némško-amêriških, daj. némško-amêriškima, tož. 
némško-amêriška, mest. pri némško-amêriških, or. z 
némško-amêriškima; MNOŽINA: im. némško-
amêriški, rod. némško-amêriških, daj. némško-
amêriškim, tož. némško-amêriške, mest. pri némško-
amêriških, or. z némško-amêriškimi  
ženski: EDNINA: im. némško-amêriška, rod. némško-
amêriške, daj. némško-amêriški, tož. némško-
amêriško, mest. pri némško-amêriški, or. z némško-
amêriško; DVOJINA: im. némško-amêriški, rod. 
némško-amêriških, daj. némško-amêriškima, tož. 
némško-amêriški, mest. pri némško-amêriških, or. z 
némško-amêriškima; MNOŽINA: im. némško-
amêriške, rod. némško-amêriških, daj. némško-
amêriškim, tož. némško-amêriške, mest. pri némško-
amêriških, or. z némško-amêriškimi  
srednji: EDNINA: im. némško-amêriško, rod. 
némško-amêriškega, daj. némško-amêriškemu, tož. 
némško-amêriško, mest. pri némško-amêriškem, or. z 
némško-amêriškim; DVOJINA: im. némško-amêriški, 
rod. némško-amêriških, daj. némško-amêriškima, tož. 
némško-amêriški, mest. pri némško-amêriških, or. z 
némško-amêriškima; MNOŽINA: im. némško-
amêriška, rod. némško-amêriških, daj. némško-
amêriškim, tož. némško-amêriška, mest. pri némško-
amêriških, or. z némško-amêriškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
némško-angléški -a -o prid.  
|nemški in angleški|: Razstavo bo pospremil 
nemško-angleški katalog; sopomenka angleško-
nemški; |nemški in angleški z nemškim izhodiščem|: 
nemško-angleški slovar; prim. angleški, nemški  
(< Anglija, Nemčija)  
{O} moški: EDNINA: im. némško-angléški, rod. 
némško-angléškega, daj. némško-angléškemu, tož. 
némško-angléški (živostno némško-angléškega), mest. 

pri némško-angléškem, or. z némško-angléškim; 
DVOJINA: im. némško-angléška, rod. némško-
angléških, daj. némško-angléškima, tož. némško-
angléška, mest. pri némško-angléških, or. z némško-
angléškima; MNOŽINA: im. némško-angléški, rod. 
némško-angléških, daj. némško-angléškim, tož. 
némško-angléške, mest. pri némško-angléških, or. z 
némško-angléškimi  
ženski: EDNINA: im. némško-angléška, rod. némško-
angléške, daj. némško-angléški, tož. némško-
angléško, mest. pri némško-angléški, or. z némško-
angléško; DVOJINA: im. némško-angléški, rod. 
némško-angléških, daj. némško-angléškima, tož. 
némško-angléški, mest. pri némško-angléških, or. z 
némško-angléškima; MNOŽINA: im. némško-
angléške, rod. némško-angléških, daj. némško-
angléškim, tož. némško-angléške, mest. pri némško-
angléških, or. z némško-angléškimi  
srednji: EDNINA: im. némško-angléško, rod. némško-
angléškega, daj. némško-angléškemu, tož. némško-
angléško, mest. pri némško-angléškem, or. z némško-
angléškim; DVOJINA: im. némško-angléški, rod. 
némško-angléških, daj. némško-angléškima, tož. 
némško-angléški, mest. pri némško-angléških, or. z 
némško-angléškima; MNOŽINA: im. némško-
angléška, rod. némško-angléških, daj. némško-
angléškim, tož. némško-angléška, mest. pri némško-
angléških, or. z némško-angléškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
némško-avstríjski -a -o prid.  
|nemški in avstrijski|: novoletna nemško-avstrijska 
skakalna turneja; sopomenka avstrijsko-nemški; prim. 
avstrijski, nemški  
(< Avstrija, Nemčija)  
{O} moški: EDNINA: im. némško-avstríjski, rod. 
némško-avstríjskega, daj. némško-avstríjskemu, tož. 
némško-avstríjski (živostno némško-avstríjskega), 
mest. pri némško-avstríjskem, or. z némško-
avstríjskim; DVOJINA: im. némško-avstríjska, rod. 
némško-avstríjskih, daj. némško-avstríjskima, tož. 
némško-avstríjska, mest. pri némško-avstríjskih, or. z 
némško-avstríjskima; MNOŽINA: im. némško-
avstríjski, rod. némško-avstríjskih, daj. némško-
avstríjskim, tož. némško-avstríjske, mest. pri némško-
avstríjskih, or. z némško-avstríjskimi  
ženski: EDNINA: im. némško-avstríjska, rod. némško-
avstríjske, daj. némško-avstríjski, tož. némško-
avstríjsko, mest. pri némško-avstríjski, or. z némško-
avstríjsko; DVOJINA: im. némško-avstríjski, rod. 
némško-avstríjskih, daj. némško-avstríjskima, tož. 
némško-avstríjski, mest. pri némško-avstríjskih, or. z 
némško-avstríjskima; MNOŽINA: im. némško-
avstríjske, rod. némško-avstríjskih, daj. némško-
avstríjskim, tož. némško-avstríjske, mest. pri némško-
avstríjskih, or. z némško-avstríjskimi  
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srednji: EDNINA: im. némško-avstríjsko, rod. 
némško-avstríjskega, daj. némško-avstríjskemu, tož. 
némško-avstríjsko, mest. pri némško-avstríjskem, or. 
z némško-avstríjskim; DVOJINA: im. némško-
avstríjski, rod. némško-avstríjskih, daj. némško-
avstríjskima, tož. némško-avstríjski, mest. pri 
némško-avstríjskih, or. z némško-avstríjskima; 
MNOŽINA: im. némško-avstríjska, rod. némško-
avstríjskih, daj. némško-avstríjskim, tož. némško-
avstríjska, mest. pri némško-avstríjskih, or. z 
némško-avstríjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
némško-francóski -a -o prid.  
|nemški in francoski|: Nemško-francosko spravo je 
omogočil nemški poraz v prvi svetovni vojni; 
sopomenka francosko-nemški; |nemški in francoski z 
nemškim izhodiščem|: nemško-francoski slovar; 
prim. francoski, nemški  
(< Francija, Nemčija)  
{O} moški: EDNINA: im. némško-francóski, rod. 
némško-francóskega, daj. némško-francóskemu, tož. 
némško-francóski (živostno némško-francóskega), 
mest. pri némško-francóskem, or. z némško-
francóskim; DVOJINA: im. némško-francóska, rod. 
némško-francóskih, daj. némško-francóskima, tož. 
némško-francóska, mest. pri némško-francóskih, or. z 
némško-francóskima; MNOŽINA: im. némško-
francóski, rod. némško-francóskih, daj. némško-
francóskim, tož. némško-francóske, mest. pri 
némško-francóskih, or. z némško-francóskimi  
ženski: EDNINA: im. némško-francóska, rod. némško-
francóske, daj. némško-francóski, tož. némško-
francósko, mest. pri némško-francóski, or. z némško-
francósko; DVOJINA: im. némško-francóski, rod. 
némško-francóskih, daj. némško-francóskima, tož. 
némško-francóski, mest. pri némško-francóskih, or. z 
némško-francóskima; MNOŽINA: im. némško-
francóske, rod. némško-francóskih, daj. némško-
francóskim, tož. némško-francóske, mest. pri 
némško-francóskih, or. z némško-francóskimi  
srednji: EDNINA: im. némško-francósko, rod. 
némško-francóskega, daj. némško-francóskemu, tož. 
némško-francósko, mest. pri némško-francóskem, or. 
z némško-francóskim; DVOJINA: im. némško-
francóski, rod. némško-francóskih, daj. némško-
francóskima, tož. némško-francóski, mest. pri 
némško-francóskih, or. z némško-francóskima; 
MNOŽINA: im. némško-francóska, rod. némško-
francóskih, daj. némško-francóskim, tož. némško-
francóska, mest. pri némško-francóskih, or. z 
némško-francóskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
némško-póljski -a -o prid.  

|nemški in poljski|: nemško-poljska sprava; 
nemško-poljski odnosi; sopomenka poljsko-nemški; 
|nemški in poljski z nemškim izhodiščem|: nemško-
poljski slovar; prim. poljski, nemški  
(< Poljska, Nemčija)  
{O} moški: EDNINA: im. némško-póljski, rod. 
némško-póljskega, daj. némško-póljskemu, tož. 
némško-póljski (živostno némško-póljskega), mest. 
pri némško-póljskem, or. z némško-póljskim; 
DVOJINA: im. némško-póljska, rod. némško-póljskih, 
daj. némško-póljskima, tož. némško-póljska, mest. pri 
némško-póljskih, or. z némško-póljskima; MNOŽINA: 
im. némško-póljski, rod. némško-póljskih, daj. 
némško-póljskim, tož. némško-póljske, mest. pri 
némško-póljskih, or. z némško-póljskimi  
ženski: EDNINA: im. némško-póljska, rod. némško-
póljske, daj. némško-póljski, tož. némško-póljsko, 
mest. pri némško-póljski, or. z némško-póljsko; 
DVOJINA: im. némško-póljski, rod. némško-póljskih, 
daj. némško-póljskima, tož. némško-póljski, mest. pri 
némško-póljskih, or. z némško-póljskima; MNOŽINA: 
im. némško-póljske, rod. némško-póljskih, daj. 
némško-póljskim, tož. némško-póljske, mest. pri 
némško-póljskih, or. z némško-póljskimi  
srednji: EDNINA: im. némško-póljsko, rod. némško-
póljskega, daj. némško-póljskemu, tož. némško-
póljsko, mest. pri némško-póljskem, or. z némško-
póljskim; DVOJINA: im. némško-póljski, rod. némško-
póljskih, daj. némško-póljskima, tož. némško-póljski, 
mest. pri némško-póljskih, or. z némško-póljskima; 
MNOŽINA: im. némško-póljska, rod. némško-póljskih, 
daj. némško-póljskim, tož. némško-póljska, mest. pri 
némško-póljskih, or. z némško-póljskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
némško-slovénski -a -o prid.  
|nemški in slovenski|: nemško-slovenska 
koprodukcija; skupni nemško-slovenski projekt; 
sopomenka slovensko-nemški; |nemški in slovenski z 
nemškim izhodiščem|: nemško-slovenski slovar; 
nemško-slovenska prevajalska delavnica; prim. 
slovenski, nemški  
(< Slovenija, Nemčija)  
{O} moški: EDNINA: im. némško-slovénski, rod. 
némško-slovénskega, daj. némško-slovénskemu, tož. 
némško-slovénski (živostno némško-slovénskega), 
mest. pri némško-slovénskem, or. z némško-
slovénskim; DVOJINA: im. némško-slovénska, rod. 
némško-slovénskih, daj. némško-slovénskima, tož. 
némško-slovénska, mest. pri némško-slovénskih, or. 
z némško-slovénskima; MNOŽINA: im. némško-
slovénski, rod. némško-slovénskih, daj. némško-
slovénskim, tož. némško-slovénske, mest. pri 
némško-slovénskih, or. z némško-slovénskimi  
ženski: EDNINA: im. némško-slovénska, rod. némško-
slovénske, daj. némško-slovénski, tož. némško-
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slovénsko, mest. pri némško-slovénski, or. z némško-
slovénsko; DVOJINA: im. némško-slovénski, rod. 
némško-slovénskih, daj. némško-slovénskima, tož. 
némško-slovénski, mest. pri némško-slovénskih, or. z 
némško-slovénskima; MNOŽINA: im. némško-
slovénske, rod. némško-slovénskih, daj. némško-
slovénskim, tož. némško-slovénske, mest. pri 
némško-slovénskih, or. z némško-slovénskimi  
srednji: EDNINA: im. némško-slovénsko, rod. 
némško-slovénskega, daj. némško-slovénskemu, tož. 
némško-slovénsko, mest. pri némško-slovénskem, or. 
z némško-slovénskim; DVOJINA: im. némško-
slovénski, rod. némško-slovénskih, daj. némško-
slovénskima, tož. némško-slovénski, mest. pri 
némško-slovénskih, or. z némško-slovénskima; 
MNOŽINA: im. némško-slovénska, rod. némško-
slovénskih, daj. némško-slovénskim, tož. némško-
slovénska, mest. pri némško-slovénskih, or. z 
némško-slovénskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Neptún1 -a m; ime bitja, religijsko ime  
|rimski bog morja|: Odisej je razjezil Neptuna; 
baročni vodnjak z Neptunom  
{B} Neptunov  
{O} EDNINA: im. Neptún, rod. Neptúna, daj. Neptúnu, 
tož. Neptúna, mest. pri Neptúnu, or. z Neptúnom; 
DVOJINA: im. Neptúna, rod. Neptúnov, daj. 
Neptúnoma, tož. Neptúna, mest. pri Neptúnih, or. z 
Neptúnoma; MNOŽINA: im. Neptúni, rod. Neptúnov, 
daj. Neptúnom, tož. Neptúne, mest. pri Neptúnih, or. z 
Neptúni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena; grško-
rimska imena  
  
Neptún2 -a m; zemljepisno ime  
|planet|: velika temna pega na Neptunu  
Kje? na Neptunu  
Od kod? z Neptuna  
Kam? na Neptun  
{B} Neptunov  
{O} EDNINA: im. Neptún, rod. Neptúna, daj. Neptúnu, 
tož. Neptúna, mest. pri Neptúnu, or. z Neptúnom; 
DVOJINA: im. Neptúna, rod. Neptúnov, daj. 
Neptúnoma, tož. Neptúna, mest. pri Neptúnih, or. z 
Neptúnoma; MNOŽINA: im. Neptúni, rod. Neptúnov, 
daj. Neptúnom, tož. Neptúne, mest. pri Neptúnih, or. z 
Neptúni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Nereída -e ž; zemljepisno ime  
|Neptunov satelit|: slika Nereide  

Kje? na Nereidi  
Od kod? z Nereide  
Kam? na Nereido  
{O} EDNINA: im. Nereida, rod. Nereide, daj. Nereidi, 
tož. Nereido, mest. pri Nereidi, or. z Nereido; 
DVOJINA: im. Nereidi, rod. Nereid, daj. Nereidama, 
tož. Nereidi, mest. pri Nereidah, or. z Nereidama; 
MNOŽINA: im. Nereide, rod. Nereid, daj. Nereidam, 
tož. Nereide, mest. pri Nereidah, or. z Nereidami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Nevêjski prevál -ega -a s; zemljepisno ime  
|gorski prelaz v Italiji|: Slovensko ime za Nevejski 
preval je Na Žlebeh; Na Nevejskem prevalu se sneg 
obdrži dlje kot na Kaninu; ◎ it. Sella Nevea; prim. 
nevejski; gl. Na Žlebeh  
Kje? na Nevejskem prevalu  
Od kod? z Nevejskega prevala  
Kam? na Nevejski preval  
{O} EDNINA: im. Nevêjski prevál, rod. Nevêjskega 
prevála, daj. Nevêjskemu preválu, tož. Nevêjski 
prevál, mest. pri Nevêjskem preválu, or. z Nevêjskim 
preválom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Niagara -e [nijagára] ž; zemljepisno ime  
|reka v Severni Ameriki|: Po Niagari poteka naravna 
meja med ZDA in Kanado; slapovi na Niagari; 
plavanje v Niagari  
Kje? na Niagari in v Niagari  
Od kod? z Niagare in iz Niagare  
Kam? na Niagaro in v Niagaro  
{B} niagarski  
{O} EDNINA: im. Niagara, rod. Niagare, daj. Niagari, 
tož. Niagaro, mest. pri Niagari, or. z Niagaro  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
niagarski -a -o [nijagárski] prid.  
Ladja je zadela ob niagarske čeri; prim. Niagarski 
slapovi  
(< Niagara)  
{O} moški: EDNINA: im. niagarski, rod. niagarskega, 
daj. niagarskemu, tož. niagarski (živostno 
niagarskega), mest. pri niagarskem, or. z niagarskim; 
DVOJINA: im. niagarska, rod. niagarskih, daj. 
niagarskima, tož. niagarska, mest. pri niagarskih, or. z 
niagarskima; MNOŽINA: im. niagarski, rod. 
niagarskih, daj. niagarskim, tož. niagarske, mest. pri 
niagarskih, or. z niagarskimi  
ženski: EDNINA: im. niagarska, rod. niagarske, daj. 
niagarski, tož. niagarsko, mest. pri niagarski, or. z 
niagarsko; DVOJINA: im. niagarski, rod. niagarskih, 
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daj. niagarskima, tož. niagarski, mest. pri niagarskih, 
or. z niagarskima; MNOŽINA: im. niagarske, rod. 
niagarskih, daj. niagarskim, tož. niagarske, mest. pri 
niagarskih, or. z niagarskimi  
srednji: EDNINA: im. niagarsko, rod. niagarskega, daj. 
niagarskemu, tož. niagarsko, mest. pri niagarskem, or. 
z niagarskim; DVOJINA: im. niagarski, rod. 
niagarskih, daj. niagarskima, tož. niagarski, mest. pri 
niagarskih, or. z niagarskima; MNOŽINA: im. 
niagarska, rod. niagarskih, daj. niagarskim, tož. 
niagarska, mest. pri niagarskih, or. z niagarskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Niagarski slapovi -ih -ov [nijagárski slapôvi, rod. 
nijagárskih slapô] m mn.; zemljepisno ime  
|slapovi v Kanadi in Združenih državah Amerike|: 
ogled Niagarskih slapov; ◎ angl. Niagara Falls; 
prim. niagarski  
(< Niagara)  
Kje? na Niagarskih slapovih  
Od kod? z Niagarskih slapov  
Kam? na Niagarske slapove  
{O} EDNINA: im. Niagarski slapovi, rod. Niagarskih 
slapov, daj. Niagarskim slapovom, tož. Niagarske 
slapove, mest. pri Niagarskih slapovih, or. z 
Niagarskimi slapovi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Niccolò -ja [nikoló, rod. nikolója, or. z nikolójem] m; 
ime bitja, osebno ime  
|citn. Niccolò|; |moško ime|: oboževalec violinskega 
virtuoza Niccolòja Paganinija  
{B} Niccolòjev  
{O} EDNINA: im. Niccolò, rod. Niccolòja, daj. 
Niccolòju, tož. Niccolòja, mest. pri Niccolòju, or. z 
Niccolòjem; DVOJINA: im. Niccolòja, rod. Niccolòjev, 
daj. Niccolòjema, tož. Niccolòja, mest. pri Niccolòjih, 
or. z Niccolòjema; MNOŽINA: im. Niccolòji, rod. 
Niccolòjev, daj. Niccolòjem, tož. Niccolòje, mest. pri 
Niccolòjih, or. z Niccolòji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: italijanščina; lastna imena 
(osebna, moška)  
  
Nikozija -e [nikózija] ž; zemljepisno ime  
|glavno mesto Cipra|: V času Osmanskega cesarstva 
so Nikozijo razdelili na dvanajst četrti; muzeji v 
Nikoziji; ◎ tur. Lefkoşa  
Kje? v Nikoziji  
Od kod? iz Nikozije  
Kam? v Nikozijo  
{B} Nikozijec, Nikozijka; Nikozijčev, Nikozijkin; 
nikozijski  

{O} EDNINA: im. Nikozija, rod. Nikozije, daj. 
Nikoziji, tož. Nikozijo, mest. pri Nikoziji, or. z 
Nikozijo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
nikozijski -a -o [nikózijski, ž. nikózijska, s. 
nikózijsko] prid.  
nikozijski akvadukt; nikozijska katedrala  
(< Nikozija)  
{O} moški: EDNINA: im. nikozijski, rod. 
nikozijskega, daj. nikozijskemu, tož. nikozijski 
(živostno nikozijskega), mest. pri nikozijskem, or. z 
nikozijskim; DVOJINA: im. nikozijska, rod. 
nikozijskih, daj. nikozijskima, tož. nikozijska, mest. 
pri nikozijskih, or. z nikozijskima; MNOŽINA: im. 
nikozijski, rod. nikozijskih, daj. nikozijskim, tož. 
nikozijske, mest. pri nikozijskih, or. z nikozijskimi  
ženski: EDNINA: im. nikozijska, rod. nikozijske, daj. 
nikozijski, tož. nikozijsko, mest. pri nikozijski, or. z 
nikozijsko; DVOJINA: im. nikozijski, rod. nikozijskih, 
daj. nikozijskima, tož. nikozijski, mest. pri 
nikozijskih, or. z nikozijskima; MNOŽINA: im. 
nikozijske, rod. nikozijskih, daj. nikozijskim, tož. 
nikozijske, mest. pri nikozijskih, or. z nikozijskimi  
srednji: EDNINA: im. nikozijsko, rod. nikozijskega, 
daj. nikozijskemu, tož. nikozijsko, mest. pri 
nikozijskem, or. z nikozijskim; DVOJINA: im. 
nikozijski, rod. nikozijskih, daj. nikozijskima, tož. 
nikozijski, mest. pri nikozijskih, or. z nikozijskima; 
MNOŽINA: im. nikozijska, rod. nikozijskih, daj. 
nikozijskim, tož. nikozijska, mest. pri nikozijskih, or. 
z nikozijskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Nil -a [níl] m; zemljepisno ime  
|reka v Afriki|: poplavljena delta Nila; vožnja po 
Nilu; virus Zahodnega Nila; kot prilastek, v 
imenovalniku spodnji tok reke Nil  
Kje? na Nilu in v Nilu  
Od kod? z Nila in iz Nila  
Kam? na Nil in v Nil  
{B} Nilov; nilski  
{O} EDNINA: im. Nil, rod. Nila, daj. Nilu, tož. Nil, mest. 
pri Nilu, or. z Nilom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Nílov -a -o prid.  
Nilovi katarakti; Nilove poplave; prim. Nilova delta  
(< Nil)  
{O} moški: EDNINA: im. Nílov, rod. Nílovega, daj. 
Nílovemu, tož. Nílov (živostno Nílovega), mest. pri 
Nílovem, or. z Nílovim; DVOJINA: im. Nílova, rod. 
Nílovih, daj. Nílovima, tož. Nílova, mest. pri Nílovih, 
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or. z Nílovima; MNOŽINA: im. Nílovi, rod. Nílovih, 
daj. Nílovim, tož. Nílove, mest. pri Nílovih, or. z 
Nílovimi  
ženski: EDNINA: im. Nílova, rod. Nílove, daj. Nílovi, 
tož. Nílovo, mest. pri Nílovi, or. z Nílovo; DVOJINA: 
im. Nílovi, rod. Nílovih, daj. Nílovima, tož. Nílovi, 
mest. pri Nílovih, or. z Nílovima; MNOŽINA: im. 
Nílove, rod. Nílovih, daj. Nílovim, tož. Nílove, mest. 
pri Nílovih, or. z Nílovimi  
srednji: EDNINA: im. Nílovo, rod. Nílovega, daj. 
Nílovemu, tož. Nílovo, mest. pri Nílovem, or. z 
Nílovim; DVOJINA: im. Nílovi, rod. Nílovih, daj. 
Nílovima, tož. Nílovi, mest. pri Nílovih, or. z 
Nílovima; MNOŽINA: im. Nílova, rod. Nílovih, daj. 
Nílovim, tož. Nílova, mest. pri Nílovih, or. z 
Nílovimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki; pridevniki  
  
Nílova délta -e -e ž; zemljepisno ime  
|rečna delta v severni Afriki|: Iz vesolja je Nilova 
delta videti kot trikotnik ali cvet; Stari Egipčani so 
Nilovo delto poimenovali Ta-Mehet; prim. Nilov  
(< Nil)  
Kje? v Nilovi delti  
Od kod? iz Nilove delte  
Kam? v Nilovo delto  
{O} EDNINA: im. Nílova delta, rod. Nílove delte, daj. 
Nílovi delti, tož. Nílovo delto, mest. pri Nílovi delti, 
or. z Nílovo delto  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
nílski -a -o prid.  
nilski otok; Država se je razprostirala od Evfrata do 
četrtega nilskega katarakta; Jadrali so v znamenitih 
nilskih felukah  
nilski povodni konj |povodni konj|: Opazovali so 
večstokilogramskega nilskega povodnega konja; 
nilski krokodil |krokodil|: V faraonskih časih so bili 
nilski krokodili svete živali  
(< Nil)  
{O} moški: EDNINA: im. nílski, rod. nílskega, daj. 
nílskemu, tož. nílski (živostno nílskega), mest. pri 
nílskem, or. z nílskim; DVOJINA: im. nílska, rod. 
nílskih, daj. nílskima, tož. nílska, mest. pri nílskih, or. 
z nílskima; MNOŽINA: im. nílski, rod. nílskih, daj. 
nílskim, tož. nílske, mest. pri nílskih, or. z nílskimi  
ženski: EDNINA: im. nílska, rod. nílske, daj. nílski, tož. 
nílsko, mest. pri nílski, or. z nílsko; DVOJINA: im. 
nílski, rod. nílskih, daj. nílskima, tož. nílski, mest. pri 
nílskih, or. z nílskima; MNOŽINA: im. nílske, rod. 
nílskih, daj. nílskim, tož. nílske, mest. pri nílskih, or. z 
nílskimi  
srednji: EDNINA: im. nílsko, rod. nílskega, daj. 
nílskemu, tož. nílsko, mest. pri nílskem, or. z nílskim; 
DVOJINA: im. nílski, rod. nílskih, daj. nílskima, tož. 

nílski, mest. pri nílskih, or. z nílskima; MNOŽINA: im. 
nílska, rod. nílskih, daj. nílskim, tož. nílska, mest. pri 
nílskih, or. z nílskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
níndža1 -e tudi ninja -e [níndža] m  
|japonski bojevnik v srednjeveški Japonski|: Kot 
pravi japonski nindža je bil od glave do pet oblečen 
v črno; v pridevniški rabi Sin se je našemil v nindža 
želvo, svojega najljubšega risanega junaka  
{B} nindžev tudi ninjev  
{O} EDNINA: im. níndža tudi ninja, rod. níndže tudi 
ninje, daj. níndži tudi ninji, tož. níndžo tudi ninjo, mest. 
pri níndži tudi pri ninji, or. z níndžo tudi z ninjo; 
DVOJINA: im. níndži tudi ninji, rod. níndž tudi ninj, daj. 
níndžama tudi ninjama, tož. níndži tudi ninji, mest. pri 
níndžah tudi pri ninjah, or. z níndžama tudi z 
ninjama; MNOŽINA: im. níndže tudi ninje, rod. níndž 
tudi ninj, daj. níndžam tudi ninjam, tož. níndže tudi 
ninje, mest. pri níndžah tudi pri ninjah, or. z níndžami 
tudi z ninjami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
nindža2 -e tudi ninja -e [níndža] ž  
|japonski bojevnik|: Junak filma se v tibetanskem 
templju uri za belo nindžo  
{B} nindžin tudi ninjin  
{O} EDNINA: im. níndža tudi ninja, rod. níndže tudi 
ninje, daj. níndži tudi ninji, tož. níndžo tudi ninjo, mest. 
pri níndži tudi pri ninji, or. z níndžo tudi z ninjo; 
DVOJINA: im. níndži tudi ninji, rod. níndž tudi ninj, daj. 
níndžama tudi ninjama, tož. níndži tudi ninji, mest. pri 
níndžah tudi pri ninjah, or. z níndžama tudi z 
ninjama; MNOŽINA: im. níndže tudi ninje, rod. níndž 
tudi ninj, daj. níndžam tudi ninjam, tož. níndže tudi 
ninje, mest. pri níndžah tudi pri ninjah, or. z níndžami 
tudi z ninjami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik ženskega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
níndžev -a -o tudi ninjev -a -o [níndžev-] prid.  
Nindževa obleka je bila v celoti črna  
(< nindža1)  
{O} moški: EDNINA: im. níndžev tudi ninjev, rod. 
níndževega tudi ninjevega, daj. níndževemu tudi 
ninjevemu, tož. níndžev tudi ninjev (živostno 
níndževega tudi ninjevega), mest. pri níndževem tudi 
pri ninjevem, or. z níndževim tudi z ninjevim; 
DVOJINA: im. níndževa tudi ninjeva, rod. níndževih 
tudi ninjevih, daj. níndževima tudi ninjevima, tož. 
níndževa tudi ninjeva, mest. pri níndževih tudi pri 
ninjevih, or. z níndževima tudi z ninjevima; 
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MNOŽINA: im. níndževi tudi ninjevi, rod. níndževih 
tudi ninjevih, daj. níndževim tudi ninjevim, tož. 
níndževe tudi ninjeve, mest. pri níndževih tudi pri 
ninjevih, or. z níndževimi tudi z ninjevimi  
ženski: EDNINA: im. níndževa tudi ninjeva, rod. 
níndževe tudi ninjeve, daj. níndževi tudi ninjevi, tož. 
níndževo tudi ninjevo, mest. pri níndževi tudi pri 
ninjevi, or. z níndževo tudi z ninjevo; DVOJINA: im. 
níndževi tudi ninjevi, rod. níndževih tudi ninjevih, daj. 
níndževima tudi ninjevima, tož. níndževi tudi ninjevi, 
mest. pri níndževih tudi pri ninjevih, or. z níndževima 
tudi z ninjevima; MNOŽINA: im. níndževe tudi ninjeve, 
rod. níndževih tudi ninjevih, daj. níndževim tudi 
ninjevim, tož. níndževe tudi ninjeve, mest. pri 
níndževih tudi pri ninjevih, or. z níndževimi tudi z 
ninjevimi  
srednji: EDNINA: im. níndževo tudi ninjevo, rod. 
níndževega tudi ninjevega, daj. níndževemu tudi 
ninjevemu, tož. níndževo tudi ninjevo, mest. pri 
níndževem tudi pri ninjevem, or. z níndževim tudi z 
ninjevim; DVOJINA: im. níndževi tudi ninjevi, rod. 
níndževih tudi ninjevih, daj. níndževima tudi 
ninjevima, tož. níndževi tudi ninjevi, mest. pri 
níndževih tudi pri ninjevih, or. z níndževima tudi z 
ninjevima; MNOŽINA: im. níndževa tudi ninjeva, rod. 
níndževih tudi ninjevih, daj. níndževim tudi ninjevim, 
tož. níndževa tudi ninjeva, mest. pri níndževih tudi pri 
ninjevih, or. z níndževimi tudi z ninjevimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
níndžin -a -o tudi ninjin -a -o [níndžin] prid.  
nindžine akrobatske spretnosti  
(< nindža2)  
{O} moški: EDNINA: im. níndžin tudi ninjin, rod. 
níndžinega tudi ninjinega, daj. níndžinemu tudi 
ninjinemu, tož. níndžin tudi ninjin (živostno 
níndžinega tudi ninjinega), mest. pri níndžinem tudi 
pri ninjinem, or. z níndžinim tudi z ninjinim; 
DVOJINA: im. níndžina tudi ninjina, rod. níndžinih tudi 
ninjinih, daj. níndžinima tudi ninjinima, tož. níndžina 
tudi ninjina, mest. pri níndžinih tudi pri ninjinih, or. z 
níndžinima tudi z ninjinima; MNOŽINA: im. níndžini 
tudi ninjini, rod. níndžinih tudi ninjinih, daj. níndžinim 
tudi ninjinim, tož. níndžine tudi ninjine, mest. pri 
níndžinih tudi pri ninjinih, or. z níndžinimi tudi z 
ninjinimi  
ženski: EDNINA: im. níndžina tudi ninjina, rod. 
níndžine tudi ninjine, daj. níndžini tudi ninjini, tož. 
níndžino tudi ninjino, mest. pri níndžini tudi pri 
ninjini, or. z níndžino tudi z ninjino; DVOJINA: im. 
níndžini tudi ninjini, rod. níndžinih tudi ninjinih, daj. 
níndžinima tudi ninjinima, tož. níndžini tudi ninjini, 
mest. pri níndžinih tudi pri ninjinih, or. z níndžinima 
tudi z ninjinima; MNOŽINA: im. níndžine tudi ninjine, 
rod. níndžinih tudi ninjinih, daj. níndžinim tudi 
ninjinim, tož. níndžine tudi ninjine, mest. pri 

níndžinih tudi pri ninjinih, or. z níndžinimi tudi z 
ninjinimi  
srednji: EDNINA: im. níndžino tudi ninjino, rod. 
níndžinega tudi ninjinega, daj. níndžinemu tudi 
ninjinemu, tož. níndžino tudi ninjino, mest. pri 
níndžinem tudi pri ninjinem, or. z níndžinim tudi z 
ninjinim; DVOJINA: im. níndžini tudi ninjini, rod. 
níndžinih tudi ninjinih, daj. níndžinima tudi 
ninjinima, tož. níndžini tudi ninjini, mest. pri 
níndžinih tudi pri ninjinih, or. z níndžinima tudi z 
ninjinima; MNOŽINA: im. níndžina tudi ninjina, rod. 
níndžinih tudi ninjinih, daj. níndžinim tudi ninjinim, 
tož. níndžina tudi ninjina, mest. pri níndžinih tudi pri 
ninjinih, or. z níndžinimi tudi z ninjinimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
ninja1 m; obširneje glej pri nindža1  
  
ninja2 ž; obširneje glej pri nindža2  
  
ninjev prid.; obširneje glej pri nindžev  
  
ninjin prid.; obširneje glej pri nindžin  
  
Nizke Tatre -ih -ter [níske tátre, rod. nískih tatər] ž 
mn.; zemljepisno ime  
|gorovje v Evropi|: Prespali smo v majhni vasici ob 
vznožju Nizkih Tater; izlet v Nizke Tatre; jezero v 
Nizkih Tatrah; ◎ slš. Nízke Tatry  
Kje? v Nizkih Tatrah  
Od kod? iz Nizkih Tater  
Kam? v Nizke Tatre  
{O} MNOŽINA: im. Nizke Tatre, rod. iz Nizkih Tater, 
daj. Nizkim Tatram, tož. Nizke Tatre, mest. pri Nizkih 
Tatrah, or. z Nzkimi Tatrami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij; 
slovaščina  
  
nizozémsko-británski -a -o prid.  
|nizozemski in britanski|: nizozemsko-britanska 
naftna družba; sopomenka britansko-nizozemski; prim. 
nizozemski, britanski  
(< Velika Britanija, Nizozemska)  
{O} moški: EDNINA: im. nizozémsko-británski, rod. 
nizozémsko-británskega, daj. nizozémsko-
británskemu, tož. nizozémsko-británski (živostno 
nizozémsko-británskega), mest. pri nizozémsko-
británskem, or. z nizozémsko-británskim; DVOJINA: 
im. nizozémsko-británska, rod. nizozémsko-
británskih, daj. nizozémsko-británskima, tož. 
nizozémsko-británska, mest. pri nizozémsko-
británskih, or. z nizozémsko-británskima; MNOŽINA: 
im. nizozémsko-británski, rod. nizozémsko-
británskih, daj. nizozémsko-británskim, tož. 
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nizozémsko-británske, mest. pri nizozémsko-
británskih, or. z nizozémsko-británskimi  
ženski: EDNINA: im. nizozémsko-británska, rod. 
nizozémsko-británske, daj. nizozémsko-británski, 
tož. nizozémsko-británsko, mest. pri nizozémsko-
británski, or. z nizozémsko-británsko; DVOJINA: im. 
nizozémsko-británski, rod. nizozémsko-británskih, 
daj. nizozémsko-británskima, tož. nizozémsko-
británski, mest. pri nizozémsko-británskih, or. z 
nizozémsko-británskima; MNOŽINA: im. 
nizozémsko-británske, rod. nizozémsko-británskih, 
daj. nizozémsko-británskim, tož. nizozémsko-
británske, mest. pri nizozémsko-británskih, or. z 
nizozémsko-británskimi  
srednji: EDNINA: im. nizozémsko-británsko, rod. 
nizozémsko-británskega, daj. nizozémsko-
británskemu, tož. nizozémsko-británsko, mest. pri 
nizozémsko-británskem, or. z nizozémsko-
británskim; DVOJINA: im. nizozémsko-británski, rod. 
nizozémsko-británskih, daj. nizozémsko-
británskima, tož. nizozémsko-británski, mest. pri 
nizozémsko-británskih, or. z nizozémsko-
británskima; MNOŽINA: im. nizozémsko-británska, 
rod. nizozémsko-británskih, daj. nizozémsko-
británskim, tož. nizozémsko-británska, mest. pri 
nizozémsko-británskih, or. z nizozémsko-
británskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
nizozémsko-francóski -a -o prid.  
|nizozemski in francoski|: nizozemsko-francoski 
letalski prevoznik; sopomenka francosko-nizozemski; 
prim. francoski, nizozemski  
(< Francija, Nizozemska)  
{O} moški: EDNINA: im. nizozémsko-francóski, rod. 
nizozémsko-francóskega, daj. nizozémsko-
francóskemu, tož. nizozémsko-francóski (živostno 
nizozémsko-francóskega), mest. pri nizozémsko-
francóskem, or. z nizozémsko-francóskim; DVOJINA: 
im. nizozémsko-francóska, rod. nizozémsko-
francóskih, daj. nizozémsko-francóskima, tož. 
nizozémsko-francóska, mest. pri nizozémsko-
francóskih, or. z nizozémsko-francóskima; 
MNOŽINA: im. nizozémsko-francóski, rod. 
nizozémsko-francóskih, daj. nizozémsko-
francóskim, tož. nizozémsko-francóske, mest. pri 
nizozémsko-francóskih, or. z nizozémsko-
francóskimi  
ženski: EDNINA: im. nizozémsko-francóska, rod. 
nizozémsko-francóske, daj. nizozémsko-francóski, 
tož. nizozémsko-francósko, mest. pri nizozémsko-
francóski, or. z nizozémsko-francósko; DVOJINA: im. 
nizozémsko-francóski, rod. nizozémsko-francóskih, 
daj. nizozémsko-francóskima, tož. nizozémsko-
francóski, mest. pri nizozémsko-francóskih, or. z 
nizozémsko-francóskima; MNOŽINA: im. 

nizozémsko-francóske, rod. nizozémsko-francóskih, 
daj. nizozémsko-francóskim, tož. nizozémsko-
francóske, mest. pri nizozémsko-francóskih, or. z 
nizozémsko-francóskimi  
srednji: EDNINA: im. nizozémsko-francósko, rod. 
nizozémsko-francóskega, daj. nizozémsko-
francóskemu, tož. nizozémsko-francósko, mest. pri 
nizozémsko-francóskem, or. z nizozémsko-
francóskim; DVOJINA: im. nizozémsko-francóski, rod. 
nizozémsko-francóskih, daj. nizozémsko-
francóskima, tož. nizozémsko-francóski, mest. pri 
nizozémsko-francóskih, or. z nizozémsko-
francóskima; MNOŽINA: im. nizozémsko-francóska, 
rod. nizozémsko-francóskih, daj. nizozémsko-
francóskim, tož. nizozémsko-francóska, mest. pri 
nizozémsko-francóskih, or. z nizozémsko-
francóskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
NLB-jevski -a -o [enelbêjeski in nələbjeski] 
prid.  
NLB-jevski postopki  
(< NLB1)  
{O} moški: EDNINA: im. NLB-jevski, rod. NLB-
jevskega, daj. NLB-jevskemu, tož. NLB-jevski 
(živostno NLB-jevskega), mest. pri NLB-jevskem, or. 
z NLB-jevskim; DVOJINA: im. NLB-jevska, rod. 
NLB-jevskih, daj. NLB-jevskima, tož. NLB-jevska, 
mest. pri NLB-jevskih, or. z NLB-jevskima; 
MNOŽINA: im. NLB-jevski, rod. NLB-jevskih, daj. 
NLB-jevskim, tož. NLB-jevske, mest. pri NLB-
jevskih, or. z NLB-jevskimi  
ženski: EDNINA: im. NLB-jevska, rod. NLB-jevske, 
daj. NLB-jevski, tož. NLB-jevsko, mest. pri NLB-
jevski, or. z NLB-jevsko; DVOJINA: im. NLB-jevski, 
rod. NLB-jevskih, daj. NLB-jevskima, tož. NLB-
jevski, mest. pri NLB-jevskih, or. z NLB-jevskima; 
MNOŽINA: im. NLB-jevske, rod. NLB-jevskih, daj. 
NLB-jevskim, tož. NLB-jevske, mest. pri NLB-
jevskih, or. z NLB-jevskimi  
srednji: EDNINA: im. NLB-jevsko, rod. NLB-
jevskega, daj. NLB-jevskemu, tož. NLB-jevsko, mest. 
pri NLB-jevskem, or. z NLB-jevskim; DVOJINA: im. 
NLB-jevski, rod. NLB-jevskih, daj. NLB-jevskima, 
tož. NLB-jevski, mest. pri NLB-jevskih, or. z NLB-
jevskima; MNOŽINA: im. NLB-jevska, rod. NLB-
jevskih, daj. NLB-jevskim, tož. NLB-jevska, mest. pri 
NLB-jevskih, or. z NLB-jevskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
  
Nótranjec -jca m; ime bitja, prebivalsko ime  
Bila sta Notranjca iz okolice Pivke; Srečal sem 
skupino petih Notranjcev, ki so raziskovali 
podzemne jame  
(< Notranjska, Notranjsko)  
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{B} Notranjčev  
{O} EDNINA: im. Nótranjec, rod. Nótranjca, daj. 
Nótranjcu, tož. Nótranjca, mest. pri Nótranjcu, or. z 
Nótranjcem; DVOJINA: im. Nótranjca, rod. 
Nótranjcev, daj. Nótranjcema, tož. Nótranjca, mest. 
pri Nótranjcih, or. z Nótranjcema; MNOŽINA: im. 
Nótranjci, rod. Nótranjcev, daj. Nótranjcem, tož. 
Nótranjce, mest. pri Nótranjcih, or. z Nótranjci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Nótranjka -e ž; ime bitja, prebivalsko ime  
Po materi je Belokranjka in po očetu Notranjka; 
kulturna dediščina Primork in Notranjk; v prenesenem 
pomenu |pripadnica športnega kluba iz/z Notranjske|: 
zmaga Notranjk  
(< Notranjska, Notranjsko)  
{B} Notranjkin  
{O} EDNINA: im. Nótranjka, rod. Nótranjke, daj. 
Nótranjki, tož. Nótranjko, mest. pri Nótranjki, or. z 
Nótranjko; DVOJINA: im. Nótranjki, rod. Nótranjk, daj. 
Nótranjkama, tož. Nótranjki, mest. pri Nótranjkah, or. 
z Nótranjkama; MNOŽINA: im. Nótranjke, rod. 
Nótranjk, daj. Nótranjkam, tož. Nótranjke, mest. pri 
Nótranjkah, or. z Nótranjkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Nótranjska -e ž; zemljepisno ime  
|pokrajina v osrednjem delu Slovenije|: V 
Notranjski živijo Notranjci ustrezneje na 
Notranjskem; Območje žledu se je širilo iz/z 
Notranjske na Kočevsko; Na severovzhodu se 
kočevska gozdnata krajina nadaljuje v Notranjsko 
ustrezneje na Notranjsko; prim. Notranjsko  
Kje? v Notranjski ustrezneje na Notranjskem  
Od kod? iz Notranjske in z Notranjske  
Kam? v Notranjsko ustrezneje na Notranjsko  
{B} Notranjec, Notranjka; Notranjčev, Notranjkin; 
notranjski  
{O} EDNINA: im. Nótranjska, rod. Nótranjske, daj. 
Nótranjski, tož. Nótranjsko, mest. pri Nótranjski, or. z 
Nótranjsko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
nótranjski -a -o prid.  
Ogledali smo si notranjsko hišo z značilno črno 
kuhinjo, hišo in izbo; notranjsko narečje; prim. 
Notranjski kras, Notranjski regijski park  
(< Notranjska, Notranjsko)  
{O} moški: EDNINA: im. nótranjski, rod. 
nótranjskega, daj. nótranjskemu, tož. nótranjski 
(živostno nótranjskega), mest. pri nótranjskem, or. z 
nótranjskim; DVOJINA: im. nótranjska, rod. 
nótranjskih, daj. nótranjskima, tož. nótranjska, mest. 

pri nótranjskih, or. z nótranjskima; MNOŽINA: im. 
nótranjski, rod. nótranjskih, daj. nótranjskim, tož. 
nótranjske, mest. pri nótranjskih, or. z nótranjskimi  
ženski: EDNINA: im. nótranjska, rod. nótranjske, daj. 
nótranjski, tož. nótranjsko, mest. pri nótranjski, or. z 
nótranjsko; DVOJINA: im. nótranjski, rod. nótranjskih, 
daj. nótranjskima, tož. nótranjski, mest. pri 
nótranjskih, or. z nótranjskima; MNOŽINA: im. 
nótranjske, rod. nótranjskih, daj. nótranjskim, tož. 
nótranjske, mest. pri nótranjskih, or. z nótranjskimi  
srednji: EDNINA: im. nótranjsko, rod. nótranjskega, 
daj. nótranjskemu, tož. nótranjsko, mest. pri 
nótranjskem, or. z nótranjskim; DVOJINA: im. 
nótranjski, rod. nótranjskih, daj. nótranjskima, tož. 
nótranjski, mest. pri nótranjskih, or. z nótranjskima; 
MNOŽINA: im. nótranjska, rod. nótranjskih, daj. 
nótranjskim, tož. nótranjska, mest. pri nótranjskih, or. 
z nótranjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Nótranjski krás -ega -a m; zemljepisno ime  
|pokrajina v osrednjem delu Slovenije|: kraška polja 
na Notranjskem krasu; Snežnik je najvišja gora v 
osrčju Notranjskega krasa; prim. notranjski  
(< Notranjska, Notranjsko)  
Kje? na Notranjskem krasu  
Od kod? z Notranjskega krasa  
Kam? na Notranjski kras  
{O} EDNINA: im. Nótranjski krás, rod. Nótranjskega 
krása, daj. Nótranjskemu krásu, tož. Nótranjski krás, 
mest. pri Nótranjskem krásu, or. z Nótranjskim 
krásom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
Nótranjski régijski párk -ega -ega -a m; zemljepisno 
ime  
|regijski park v občini Cerknica|: Cerkniška občina 
je Notranjski regijski park ustanovila leta 2002; 
območje Notranjskega regijskega parka; skrajšano 
mokrišča v Notranjskem parku; prim. notranjski  
(< Notranjska, Notranjsko)  
Kje? v Notranjskem regijskem parku  
Od kod? iz Notranjskega regijskega parka  
Kam? v Notranjski regijski park  
{O} EDNINA: im. Nótranjski régijski párk, rod. 
Nótranjskega régijskega párka, daj. Nótranjskemu 
régijskemu párku, tož. Nótranjski régijski párk, mest. 
pri Nótranjskem régijskem párku, or. z Nótranjskim 
régijskim párkom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Nótranjsko -ega s; zemljepisno ime  
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|pokrajina v osrednjem delu Slovenije|: noša z 
Notranjskega; variantno iz/z Notranjske; Medvedi na 
Notranjskem niso redkost; Učenci so se napotili na 
Notranjsko v Rakov Škocjan; prim. Notranjska  
Kje? na Notranjskem  
Od kod? z Notranjskega variantno iz/z Notranjske  
Kam? na Notranjsko  
{B} Notranjec, Notranjka; Notranjčev, Notranjkin; 
notranjski  
{O} EDNINA: im. Nótranjsko, rod. Nótranjskega, daj. 
Nótranjskemu, tož. Nótranjsko, mest. pri 
Nótranjskem, or. z Nótranjskim  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
nótranjskokráški -a -o prid.  
|nanašajoč se na notranjski kras|: notranjskokraška 
regija; prim. notranjsko-kraški, notranjski, kraški  
(< Notranjska, Kras)  
{O} moški: EDNINA: im. nótranjskokráški, rod. 
nótranjskokráškega, daj. nótranjskokráškemu, tož. 
nótranjskokráški (živostno nótranjskokráškega), mest. 
pri nótranjskokráškem, or. z nótranjskokráškim; 
DVOJINA: im. nótranjskokráška, rod. 
nótranjskokráških, daj. nótranjskokráškima, tož. 
nótranjskokráška, mest. pri nótranjskokráških, or. z 
nótranjskokráškima; MNOŽINA: im. nótranjskokráški, 
rod. nótranjskokráških, daj. nótranjskokráškim, tož. 
nótranjskokráške, mest. pri nótranjskokráških, or. z 
nótranjskokráškimi  
ženski: EDNINA: im. nótranjskokráška, rod. 
nótranjskokráške, daj. nótranjskokráški, tož. 
nótranjskokráško, mest. pri nótranjskokráški, or. z 
nótranjskokráško; DVOJINA: im. nótranjskokráški, 
rod. nótranjskokráških, daj. nótranjskokráškima, tož. 
nótranjskokráški, mest. pri nótranjskokráških, or. z 
nótranjskokráškima; MNOŽINA: im. 
nótranjskokráške, rod. nótranjskokráških, daj. 
nótranjskokráškim, tož. nótranjskokráške, mest. pri 
nótranjskokráških, or. z nótranjskokráškimi  
srednji: EDNINA: im. nótranjskokráško, rod. 
nótranjskokráškega, daj. nótranjskokráškemu, tož. 
nótranjskokráško, mest. pri nótranjskokráškem, or. z 
nótranjskokráškim; DVOJINA: im. nótranjskokráški, 
rod. nótranjskokráških, daj. nótranjskokráškima, tož. 
nótranjskokráški, mest. pri nótranjskokráških, or. z 
nótranjskokráškima; MNOŽINA: im. 
nótranjskokráška, rod. nótranjskokráških, daj. 
nótranjskokráškim, tož. nótranjskokráška, mest. pri 
nótranjskokráških, or. z nótranjskokráškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
nótranjsko-kráški -a -o prid.  
|nanašajoč se na Notranjsko in Kras|: notranjsko-
kraška regija; Regijski park Snežnik se razteza na 

območju osmih notranjsko-kraških občin; prim. 
notranjskokraški, notranjski, kraški  
(< Notranjska, Kras)  
{O} moški: EDNINA: im. nótranjsko-kráški, rod. 
nótranjsko-kráškega, daj. nótranjsko-kráškemu, tož. 
nótranjsko-kráški (živostno nótranjsko-kráškega), 
mest. pri nótranjsko-kráškem, or. z nótranjsko-
kráškim; DVOJINA: im. nótranjsko-kráška, rod. 
nótranjsko-kráških, daj. nótranjsko-kráškima, tož. 
nótranjsko-kráška, mest. pri nótranjsko-kráških, or. z 
nótranjsko-kráškima; MNOŽINA: im. nótranjsko-
kráški, rod. nótranjsko-kráških, daj. nótranjsko-
kráškim, tož. nótranjsko-kráške, mest. pri nótranjsko-
kráških, or. z nótranjsko-kráškimi  
ženski: EDNINA: im. nótranjsko-kráška, rod. 
nótranjsko-kráške, daj. nótranjsko-kráški, tož. 
nótranjsko-kráško, mest. pri nótranjsko-kráški, or. z 
nótranjsko-kráško; DVOJINA: im. nótranjsko-kráški, 
rod. nótranjsko-kráških, daj. nótranjsko-kráškima, tož. 
nótranjsko-kráški, mest. pri nótranjsko-kráških, or. z 
nótranjsko-kráškima; MNOŽINA: im. nótranjsko-
kráške, rod. nótranjsko-kráških, daj. nótranjsko-
kráškim, tož. nótranjsko-kráške, mest. pri nótranjsko-
kráških, or. z nótranjsko-kráškimi  
srednji: EDNINA: im. nótranjsko-kráško, rod. 
nótranjsko-kráškega, daj. nótranjsko-kráškemu, tož. 
nótranjsko-kráško, mest. pri nótranjsko-kráškem, or. 
z nótranjsko-kráškim; DVOJINA: im. nótranjsko-
kráški, rod. nótranjsko-kráških, daj. nótranjsko-
kráškima, tož. nótranjsko-kráški, mest. pri 
nótranjsko-kráških, or. z nótranjsko-kráškima; 
MNOŽINA: im. nótranjsko-kráška, rod. nótranjsko-
kráških, daj. nótranjsko-kráškim, tož. nótranjsko-
kráška, mest. pri nótranjsko-kráških, or. z nótranjsko-
kráškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
nouveau riche -- -- [nuvó ríš] m  
|družbeni sloj|: Žiga Zois je bil rojen v družino 
nouveau riche, ki je v 18. stol. postala najbogatejša 
na Kranjskem; v pridevniški rabi Umetnik obravnava 
nouveau riche bogataše, ki se ne znajo lepo 
obnašati  
{O} EDNINA: im. nouveau riche, rod. nouveau riche, 
daj. nouveau riche, tož. nouveau riche, mest. pri 
nouveau riche, or. z nouveau riche; DVOJINA: im. 
nouveau riche, rod. nouveau riche, daj. nouveau 
riche, tož. nouveau riche, mest. pri nouveau riche, or. 
z nouveau riche; MNOŽINA: im. nouveau riche, rod. 
nouveau riche, daj. nouveau riche, tož. nouveau 
riche, mest. pri nouveau riche, or. z nouveau riche  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Nova Gorica -e -e [nôva goríca] ž; zemljepisno ime  
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|mesto v Sloveniji|: Na smučanje sta se pripeljala z 
vlakom iz Nove Gorice; gledališče v Novi Gorici  
Kje? v Novi Gorici  
Od kod? iz Nove Gorice  
Kam? v Novo Gorico  
{B} Novogoričan, Novogoričanka; Novogoričanov, 
Novogoričankin; novogoriški  
{O} EDNINA: im. Nova Gorica, rod. Nove Gorice, daj. 
Novi Gorici, tož. Novo Gorico, mest. pri Novi Gorici, 
or. z Novo Gorico  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
novogoríški -a -o prid.  
Prireditev so pripravili nogovoriški 
študenti/študentje; predavatelj na novogoriški 
univerzi; gostovanje novogoriškega gledališča  
(< Nova Gorica)  
{O} moški: EDNINA: im. novogoríški, rod. 
novogoríškega, daj. novogoríškemu, tož. novogoríški 
(živostno novogoríškega), mest. pri novogoríškem, or. 
z novogoríškim; DVOJINA: im. novogoríška, rod. 
novogoríških, daj. novogoríškima, tož. novogoríška, 
mest. pri novogoríških, or. z novogoríškima; 
MNOŽINA: im. novogoríški, rod. novogoríških, daj. 
novogoríškim, tož. novogoríške, mest. pri 
novogoríških, or. z novogoríškimi  
ženski: EDNINA: im. novogoríška, rod. novogoríške, 
daj. novogoríški, tož. novogoríško, mest. pri 
novogoríški, or. z novogoríško; DVOJINA: im. 
novogoríški, rod. novogoríških, daj. novogoríškima, 
tož. novogoríški, mest. pri novogoríških, or. z 
novogoríškima; MNOŽINA: im. novogoríške, rod. 
novogoríških, daj. novogoríškim, tož. novogoríške, 
mest. pri novogoríških, or. z novogoríškimi  
srednji: EDNINA: im. novogoríško, rod. 
novogoríškega, daj. novogoríškemu, tož. 
novogoríško, mest. pri novogoríškem, or. z 
novogoríškim; DVOJINA: im. novogoríški, rod. 
novogoríških, daj. novogoríškima, tož. novogoríški, 
mest. pri novogoríških, or. z novogoríškima; 
MNOŽINA: im. novogoríška, rod. novogoríških, daj. 
novogoríškim, tož. novogoríška, mest. pri 
novogoríških, or. z novogoríškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
novogoríško-goríški -a -o prid.  
|nanašajoč se na Novo Gorico na slovenski in 
Gorico na italijanski strani meje|: čezmejni 
novogoriško-goriški trg je bil osrednje prizorišče 
slovenskega širitvenega dogajanja; novogoriško-
goriški projekt Evropska prestolnica kulture; 
sopomenka goriško-novogoriški; prim. goriški, 
novogoriški  
(< Gorica, Nova Gorica)  

{O} moški: EDNINA: im. novogoríško-goríški, rod. 
novogoríško-goríškega, daj. novogoríško-goríškemu, 
tož. novogoríško-goríški (živostno novogoríško-
goríškega), mest. pri novogoríško-goríškem, or. z 
novogoríško-goríškim; DVOJINA: im. novogoríško-
goríška, rod. novogoríško-goríških, daj. novogoríško-
goríškima, tož. novogoríško-goríška, mest. pri 
novogoríško-goríških, or. z novogoríško-goríškima; 
MNOŽINA: im. novogoríško-goríški, rod. 
novogoríško-goríških, daj. novogoríško-goríškim, 
tož. novogoríško-goríške, mest. pri novogoríško-
goríških, or. z novogoríško-goríškimi  
ženski: EDNINA: im. novogoríško-goríška, rod. 
novogoríško-goríške, daj. novogoríško-goríški, tož. 
novogoríško-goríško, mest. pri novogoríško-goríški, 
or. z novogoríško-goríško; DVOJINA: im. 
novogoríško-goríški, rod. novogoríško-goríških, daj. 
novogoríško-goríškima, tož. novogoríško-goríški, 
mest. pri novogoríško-goríških, or. z novogoríško-
goríškima; MNOŽINA: im. novogoríško-goríške, rod. 
novogoríško-goríških, daj. novogoríško-goríškim, 
tož. novogoríško-goríške, mest. pri novogoríško-
goríških, or. z novogoríško-goríškimi  
srednji: EDNINA: im. novogoríško-goríško, rod. 
novogoríško-goríškega, daj. novogoríško-goríškemu, 
tož. novogoríško-goríško, mest. pri novogoríško-
goríškem, or. z novogoríško-goríškim; DVOJINA: im. 
novogoríško-goríški, rod. novogoríško-goríških, daj. 
novogoríško-goríškima, tož. novogoríško-goríški, 
mest. pri novogoríško-goríških, or. z novogoríško-
goríškima; MNOŽINA: im. novogoríško-goríška, rod. 
novogoríško-goríških, daj. novogoríško-goríškim, 
tož. novogoríško-goríška, mest. pri novogoríško-
goríških, or. z novogoríško-goríškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Novomeščán -a in Novomeščàn -ána m; ime bitja, 
prebivalsko ime  
Na festivalu je bila nagrejena zbirka kratkih zgodb 
Novomeščana Nejca Gazvode/Gazvoda; v 
prenesenem pomenu |pripadnik športnega kluba iz 
Novega Mesta|: kapetan Novomeščanov  
(< Novo Mesto)  
{B} Novomeščanov  
{O} EDNINA: im. Novomeščán in Novomeščàn, rod. 
Novomeščána, daj. Novomeščánu, tož. 
Novomeščána, mest. pri Novomeščánu, or. z 
Novomeščánom; DVOJINA: im. Novomeščána, rod. 
Novomeščánov, daj. Novomeščánoma, tož. 
Novomeščána, mest. pri Novomeščánih, or. z 
Novomeščánoma; MNOŽINA: im. Novomeščáni, rod. 
Novomeščánov, daj. Novomeščánom, tož. 
Novomeščáne, mest. pri Novomeščánih, or. z 
Novomeščáni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
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obálno-kráški -a -o prid.  
|obalni in kraški|: Epidemija novega koronavirusa in 
ukrepi za njeno zajezitev so lani oklestili tudi 
poslovne rezultate obalno-kraškega gospodarstva; 
prim. obalni, kraški  
(< Obala, Kras)  
{O} moški: EDNINA: im. obálno-kráški, rod. obálno-
kráškega, daj. obálno-kráškemu, tož. obálno-kráški 
(živostno obálno-kráškega), mest. pri obálno-kráškem, 
or. z obálno-kráškim; DVOJINA: im. obálno-kráška, 
rod. obálno-kráških, daj. obálno-kráškima, tož. 
obálno-kráška, mest. pri obálno-kráških, or. z obálno-
kráškima; MNOŽINA: im. obálno-kráški, rod. obálno-
kráških, daj. obálno-kráškim, tož. obálno-kráške, 
mest. pri obálno-kráških, or. z obálno-kráškimi  
ženski: EDNINA: im. obálno-kráška, rod. obálno-
kráške, daj. obálno-kráški, tož. obálno-kráško, mest. 
pri obálno-kráški, or. z obálno-kráško; DVOJINA: im. 
obálno-kráški, rod. obálno-kráških, daj. obálno-
kráškima, tož. obálno-kráški, mest. pri obálno-
kráških, or. z obálno-kráškima; MNOŽINA: im. 
obálno-kráške, rod. obálno-kráških, daj. obálno-
kráškim, tož. obálno-kráške, mest. pri obálno-kráških, 
or. z obálno-kráškimi  
srednji: EDNINA: im. obálno-kráško, rod. obálno-
kráškega, daj. obálno-kráškemu, tož. obálno-kráško, 
mest. pri obálno-kráškem, or. z obálno-kráškim; 
DVOJINA: im. obálno-kráški, rod. obálno-kráških, daj. 
obálno-kráškima, tož. obálno-kráški, mest. pri 
obálno-kráških, or. z obálno-kráškima; MNOŽINA: im. 
obálno-kráška, rod. obálno-kráških, daj. obálno-
kráškim, tož. obálno-kráška, mest. pri obálno-kráških, 
or. z obálno-kráškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
obléganje -a s  
|vojaško osvajanje mesta, objekta|: obleganje gradu  
obleganje Leningrada |zgodovinski dogodek|: V 
vojaški zgodovini je večletno obleganje Leningrada 
eno najdaljših v sodobni zgodovini  
{O} EDNINA: im. obléganje, rod. obléganja, daj. 
obléganju, tož. obléganje, mest. pri obléganju, or. z 
obléganjem; DVOJINA: im. obléganji, rod. obléganj, 
daj. obléganjema, tož. obléganji, mest. pri obléganjih, 
or. z obléganjema; MNOŽINA: im. obléganja, rod. 
obléganj, daj. obléganjem, tož. obléganja, mest. pri 
obléganjih, or. z obléganji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja zgodovinskih 
dogodkov  
  
obrtníško-podjétniški -a -o prid.  
|obrtniški in podjetniški|: slovenska obrtniško-
podjetniška stranka; sopomenka obrtno-podjetniški  

{O} moški: EDNINA: im. obrtníško-podjétniški, rod. 
obrtníško-podjétniškega, daj. obrtníško-
podjétniškemu, tož. obrtníško-podjétniški (živostno 
obrtníško-podjétniškega), mest. pri obrtníško-
podjétniškem, or. z obrtníško-podjétniškim; 
DVOJINA: im. obrtníško-podjétniška, rod. obrtníško-
podjétniških, daj. obrtníško-podjétniškima, tož. 
obrtníško-podjétniška, mest. pri obrtníško-
podjétniških, or. z obrtníško-podjétniškima; 
MNOŽINA: im. obrtníško-podjétniški, rod. obrtníško-
podjétniških, daj. obrtníško-podjétniškim, tož. 
obrtníško-podjétniške, mest. pri obrtníško-
podjétniških, or. z obrtníško-podjétniškimi  
ženski: EDNINA: im. obrtníško-podjétniška, rod. 
obrtníško-podjétniške, daj. obrtníško-podjétniški, tož. 
obrtníško-podjétniško, mest. pri obrtníško-
podjétniški, or. z obrtníško-podjétniško; DVOJINA: 
im. obrtníško-podjétniški, rod. obrtníško-
podjétniških, daj. obrtníško-podjétniškima, tož. 
obrtníško-podjétniški, mest. pri obrtníško-
podjétniških, or. z obrtníško-podjétniškima; 
MNOŽINA: im. obrtníško-podjétniške, rod. obrtníško-
podjétniških, daj. obrtníško-podjétniškim, tož. 
obrtníško-podjétniške, mest. pri obrtníško-
podjétniških, or. z obrtníško-podjétniškimi  
srednji: EDNINA: im. obrtníško-podjétniško, rod. 
obrtníško-podjétniškega, daj. obrtníško-
podjétniškemu, tož. obrtníško-podjétniško, mest. pri 
obrtníško-podjétniškem, or. z obrtníško-
podjétniškim; DVOJINA: im. obrtníško-podjétniški, 
rod. obrtníško-podjétniških, daj. obrtníško-
podjétniškima, tož. obrtníško-podjétniški, mest. pri 
obrtníško-podjétniških, or. z obrtníško-
podjétniškima; MNOŽINA: im. obrtníško-podjétniška, 
rod. obrtníško-podjétniških, daj. obrtníško-
podjétniškim, tož. obrtníško-podjétniška, mest. pri 
obrtníško-podjétniških, or. z obrtníško-
podjétniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
obŕtno-gospodárski -a -o prid.  
|obrtni in gospodarski|: obrtno-gospodarska 
zbornica; sopomenka gospodarsko-obrtni  
{O} moški: EDNINA: im. obŕtno-gospodárski, rod. 
obŕtno-gospodárskega, daj. obŕtno-gospodárskemu, 
tož. obŕtno-gospodárski (živostno obŕtno-
gospodárskega), mest. pri obŕtno-gospodárskem, or. z 
obŕtno-gospodárskim; DVOJINA: im. obŕtno-
gospodárska, rod. obŕtno-gospodárskih, daj. obŕtno-
gospodárskima, tož. obŕtno-gospodárska, mest. pri 
obŕtno-gospodárskih, or. z obŕtno-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. obŕtno-gospodárski, rod. obŕtno-
gospodárskih, daj. obŕtno-gospodárskim, tož. obŕtno-
gospodárske, mest. pri obŕtno-gospodárskih, or. z 
obŕtno-gospodárskimi  
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ženski: EDNINA: im. obŕtno-gospodárska, rod. 
obŕtno-gospodárske, daj. obŕtno-gospodárski, tož. 
obŕtno-gospodársko, mest. pri obŕtno-gospodárski, 
or. z obŕtno-gospodársko; DVOJINA: im. obŕtno-
gospodárski, rod. obŕtno-gospodárskih, daj. obŕtno-
gospodárskima, tož. obŕtno-gospodárski, mest. pri 
obŕtno-gospodárskih, or. z obŕtno-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. obŕtno-gospodárske, rod. obŕtno-
gospodárskih, daj. obŕtno-gospodárskim, tož. obŕtno-
gospodárske, mest. pri obŕtno-gospodárskih, or. z 
obŕtno-gospodárskimi  
srednji: EDNINA: im. obŕtno-gospodársko, rod. 
obŕtno-gospodárskega, daj. obŕtno-gospodárskemu, 
tož. obŕtno-gospodársko, mest. pri obŕtno-
gospodárskem, or. z obŕtno-gospodárskim; DVOJINA: 
im. obŕtno-gospodárski, rod. obŕtno-gospodárskih, 
daj. obŕtno-gospodárskima, tož. obŕtno-gospodárski, 
mest. pri obŕtno-gospodárskih, or. z obŕtno-
gospodárskima; MNOŽINA: im. obŕtno-gospodárska, 
rod. obŕtno-gospodárskih, daj. obŕtno-gospodárskim, 
tož. obŕtno-gospodárska, mest. pri obŕtno-
gospodárskih, or. z obŕtno-gospodárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
obŕtno-industríjski -a -o prid.  
|obrtni in industrijski|: obrtno-industrijska cona; 
sopomenka industrijsko-obrtni  
{O} moški: EDNINA: im. obŕtno-industríjski, rod. 
obŕtno-industríjskega, daj. obŕtno-industríjskemu, 
tož. obŕtno-industríjski (živostno obŕtno-
industríjskega), mest. pri obŕtno-industríjskem, or. z 
obŕtno-industríjskim; DVOJINA: im. obŕtno-
industríjska, rod. obŕtno-industríjskih, daj. obŕtno-
industríjskima, tož. obŕtno-industríjska, mest. pri 
obŕtno-industríjskih, or. z obŕtno-industríjskima; 
MNOŽINA: im. obŕtno-industríjski, rod. obŕtno-
industríjskih, daj. obŕtno-industríjskim, tož. obŕtno-
industríjske, mest. pri obŕtno-industríjskih, or. z 
obŕtno-industríjskimi  
ženski: EDNINA: im. obŕtno-industríjska, rod. obŕtno-
industríjske, daj. obŕtno-industríjski, tož. obŕtno-
industríjsko, mest. pri obŕtno-industríjski, or. z 
obŕtno-industríjsko; DVOJINA: im. obŕtno-
industríjski, rod. obŕtno-industríjskih, daj. obŕtno-
industríjskima, tož. obŕtno-industríjski, mest. pri 
obŕtno-industríjskih, or. z obŕtno-industríjskima; 
MNOŽINA: im. obŕtno-industríjske, rod. obŕtno-
industríjskih, daj. obŕtno-industríjskim, tož. obŕtno-
industríjske, mest. pri obŕtno-industríjskih, or. z 
obŕtno-industríjskimi  
srednji: EDNINA: im. obŕtno-industríjsko, rod. 
obŕtno-industríjskega, daj. obŕtno-industríjskemu, 
tož. obŕtno-industríjsko, mest. pri obŕtno-
industríjskem, or. z obŕtno-industríjskim; DVOJINA: 
im. obŕtno-industríjski, rod. obŕtno-industríjskih, daj. 
obŕtno-industríjskima, tož. obŕtno-industríjski, mest. 

pri obŕtno-industríjskih, or. z obŕtno-industríjskima; 
MNOŽINA: im. obŕtno-industríjska, rod. obŕtno-
industríjskih, daj. obŕtno-industríjskim, tož. obŕtno-
industríjska, mest. pri obŕtno-industríjskih, or. z 
obŕtno-industríjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
obŕtno-podjétniški -a -o prid.  
|obrtni in podjetniški|: obrtno-podjetniška zbornica; 
sopomenka obrtniško-podjetniški  
{O} moški: EDNINA: im. obŕtno-podjétniški, rod. 
obŕtno-podjétniškega, daj. obŕtno-podjétniškemu, 
tož. obŕtno-podjétniški (živostno obŕtno-
podjétniškega), mest. pri obŕtno-podjétniškem, or. z 
obŕtno-podjétniškim; DVOJINA: im. obŕtno-
podjétniška, rod. obŕtno-podjétniških, daj. obŕtno-
podjétniškima, tož. obŕtno-podjétniška, mest. pri 
obŕtno-podjétniških, or. z obŕtno-podjétniškima; 
MNOŽINA: im. obŕtno-podjétniški, rod. obŕtno-
podjétniških, daj. obŕtno-podjétniškim, tož. obŕtno-
podjétniške, mest. pri obŕtno-podjétniških, or. z 
obŕtno-podjétniškimi  
ženski: EDNINA: im. obŕtno-podjétniška, rod. obŕtno-
podjétniške, daj. obŕtno-podjétniški, tož. obŕtno-
podjétniško, mest. pri obŕtno-podjétniški, or. z 
obŕtno-podjétniško; DVOJINA: im. obŕtno-
podjétniški, rod. obŕtno-podjétniških, daj. obŕtno-
podjétniškima, tož. obŕtno-podjétniški, mest. pri 
obŕtno-podjétniških, or. z obŕtno-podjétniškima; 
MNOŽINA: im. obŕtno-podjétniške, rod. obŕtno-
podjétniških, daj. obŕtno-podjétniškim, tož. obŕtno-
podjétniške, mest. pri obŕtno-podjétniških, or. z 
obŕtno-podjétniškimi  
srednji: EDNINA: im. obŕtno-podjétniško, rod. 
obŕtno-podjétniškega, daj. obŕtno-podjétniškemu, 
tož. obŕtno-podjétniško, mest. pri obŕtno-
podjétniškem, or. z obŕtno-podjétniškim; DVOJINA: 
im. obŕtno-podjétniški, rod. obŕtno-podjétniških, daj. 
obŕtno-podjétniškima, tož. obŕtno-podjétniški, mest. 
pri obŕtno-podjétniških, or. z obŕtno-podjétniškima; 
MNOŽINA: im. obŕtno-podjétniška, rod. obŕtno-
podjétniških, daj. obŕtno-podjétniškim, tož. obŕtno-
podjétniška, mest. pri obŕtno-podjétniških, or. z 
obŕtno-podjétniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
odisêja -e ž  
|dolgo trajajoče potovanje, dogajanje|: Pacientova 
odiseja se je končno zaključila z ozdravitvijo; 
Grofovo potovanje se spremeni v čarobno odisejo; 
Z nahrbtnikom so se odpravili na več odisej po 
oddaljenih krajih; prim. Odiseja  
{O} EDNINA: im. odisêja, rod. odisêje, daj. odisêji, tož. 
odisêjo, mest. pri odisêji, or. z odisêjo; DVOJINA: im. 
odisêji, rod. odisêj, daj. odisêjama, tož. odisêji, mest. 
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pri odisêjah, or. z odisêjama; MNOŽINA: im. odisêje, 
rod. odisêj, daj. odisêjam, tož. odisêje, mest. pri 
odisêjah, or. z odisêjami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Odisêja -e ž; stvarno ime  
|literarno delo|: 24 spevov Odiseje; Poleg bogov 
nastopajo v Odiseji tudi druga mitološka bitja; kot 
prilastek, v imenovalniku Glavni junak Homerjevega 
epa Odiseja se vrača iz Troje na rodno Itako; prim. 
odiseja  
{O} EDNINA: im. Odisêja, rod. Odisêje, daj. Odisêji, 
tož. Odisêjo, mest. pri Odisêji, or. z Odisêjo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
odstóten -tna -o prid.  
v stalni besedni zvezi kot vrstni pridevnik odstotna točka  
{PRZ} % stično in z vezajem v pridevniških podrednih 
zloženkah Izkoristite 50-% popust  
(< odstotek)  
{O} moški: EDNINA: im. odstóten, rod. odstótnega, 
daj. odstótnemu, tož. odstóten (živostno odstótnega), 
mest. pri odstótnem, or. z odstótnim; DVOJINA: im. 
odstótna, rod. odstótnih, daj. odstótnima, tož. 
odstótna, mest. pri odstótnih, or. z odstótnima; 
MNOŽINA: im. odstótni, rod. odstótnih, daj. odstótnim, 
tož. odstótne, mest. pri odstótnih, or. z odstótnimi  
ženski: EDNINA: im. odstótna, rod. odstótne, daj. 
odstótni, tož. odstótno, mest. pri odstótni, or. z 
odstótno; DVOJINA: im. odstótni, rod. odstótnih, daj. 
odstótnima, tož. odstótni, mest. pri odstótnih, or. z 
odstótnima; MNOŽINA: im. odstótne, rod. odstótnih, 
daj. odstótnim, tož. odstótne, mest. pri odstótnih, or. z 
odstótnimi  
srednji: EDNINA: im. odstótno, rod. odstótnega, daj. 
odstótnemu, tož. odstótno, mest. pri odstótnem, or. z 
odstótnim; DVOJINA: im. odstótni, rod. odstótnih, daj. 
odstótnima, tož. odstótni, mest. pri odstótnih, or. z 
odstótnima; MNOŽINA: im. odstótna, rod. odstótnih, 
daj. odstótnim, tož. odstótna, mest. pri odstótnih, or. z 
odstótnimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pisna znamenja  
  
Ojašio -a [ojášijo, rod. ojášija, or. z ojášijem] m; 
zemljepisno ime  
|morski tok v Tihem oceanu|: Ojašio je hladen 
subpolarni tok; kot prilastek, v imenovalniku Tok Ojašio 
kroži v nasprotni smeri urinega kazalca na zahodu 
Tihega oceana; ◎ jap. Oyashio, Oya Siwo  
Kje? v Ojašiu  
Od kod? iz Ojašia  
Kam? v Ojašio  
{B} Ojašiev in Ojašiov  

{O} EDNINA: im. Ojašio, rod. Ojašia, daj. Ojašiu, tož. 
Ojašio, mest. pri Ojašiu, or. z Ojašiem in z Ojašiom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda; samostalnik 
moškega spola  
  
okóljsko-energétski -a -o prid.  
|okoljski in energetski|: Evropska unija je potrdila 
okoljsko-energetski sveženj ukrepov; prim. 
okoljsko-podnebni  
{O} moški: EDNINA: im. okóljsko-energétski, rod. 
okóljsko-energétskega, daj. okóljsko-energétskemu, 
tož. okóljsko-energétski (živostno okóljsko-
energétskega), mest. pri okóljsko-energétskem, or. z 
okóljsko-energétskim; DVOJINA: im. okóljsko-
energétska, rod. okóljsko-energétskih, daj. okóljsko-
energétskima, tož. okóljsko-energétska, mest. pri 
okóljsko-energétskih, or. z okóljsko-energétskima; 
MNOŽINA: im. okóljsko-energétski, rod. okóljsko-
energétskih, daj. okóljsko-energétskim, tož. okóljsko-
energétske, mest. pri okóljsko-energétskih, or. z 
okóljsko-energétskimi  
ženski: EDNINA: im. okóljsko-energétska, rod. 
okóljsko-energétske, daj. okóljsko-energétski, tož. 
okóljsko-energétsko, mest. pri okóljsko-energétski, 
or. z okóljsko-energétsko; DVOJINA: im. okóljsko-
energétski, rod. okóljsko-energétskih, daj. okóljsko-
energétskima, tož. okóljsko-energétski, mest. pri 
okóljsko-energétskih, or. z okóljsko-energétskima; 
MNOŽINA: im. okóljsko-energétske, rod. okóljsko-
energétskih, daj. okóljsko-energétskim, tož. okóljsko-
energétske, mest. pri okóljsko-energétskih, or. z 
okóljsko-energétskimi  
srednji: EDNINA: im. okóljsko-energétsko, rod. 
okóljsko-energétskega, daj. okóljsko-energétskemu, 
tož. okóljsko-energétsko, mest. pri okóljsko-
energétskem, or. z okóljsko-energétskim; DVOJINA: 
im. okóljsko-energétski, rod. okóljsko-energétskih, 
daj. okóljsko-energétskima, tož. okóljsko-energétski, 
mest. pri okóljsko-energétskih, or. z okóljsko-
energétskima; MNOŽINA: im. okóljsko-energétska, 
rod. okóljsko-energétskih, daj. okóljsko-energétskim, 
tož. okóljsko-energétska, mest. pri okóljsko-
energétskih, or. z okóljsko-energétskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Olimp1 -a [olímp] m; zemljepisno ime  
|gora v Grčiji|: vzpon na Olimp; Atletsko 
tekmovanje je bilo v stari Grčiji ena od oblik 
čaščenja bogov, ki so prebivali na Olimpu; kot 
prilastek, v imenovalniku Olimpijske igre so ime dobile 
po mestu Olimpija in gori Olimp  
Kje? na Olimpu  
Od kod? z Olimpa  
Kam? na Olimp  
{B} olimpski  



 
214 

{O} EDNINA: im. Olimp, rod. Olimpa, daj. Olimpu, tož. 
Olimp, mest. pri Olimpu, or. z Olimpom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Olimp2 -a [olímp] m  
|najboljši, najvišji položaj|: tudi z malo začetnico olimp 
Uspelo se mu je povzpeti na vrh poslovnega 
Olimpa/olimpa; Za nogometni Olimp/olimp se bo 
potegovalo 32 reprezentanc; Ni nastopil na 
olimpijskih igrah, se je pa povzpel na evropski 
Olimp/olimp  
{B} olimpski  
{O} EDNINA: im. Olimp, rod. Olimpa, daj. Olimpu, tož. 
Olimp, mest. pri Olimpu, or. z Olimpom; DVOJINA: 
im. Olimpa, rod. Olimpov, daj. Olimpoma, tož. 
Olimpa, mest. pri Olimpih, or. z Olimpoma; 
MNOŽINA: im. Olimpi, rod. Olimpov, daj. Olimpom, 
tož. Olimpe, mest. pri Olimpih, or. z Olimpi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
opera buffa -e -e [ópera búfa] ž  
|komična opera|: Pri operi buffi je najpomembneje 
to, da je komični zaplet predstavljen kar najbolj 
verodostojno  
{O} EDNINA: im. opera buffa, rod. opere buffe, daj. 
operi buffi, tož. opero buffo, mest. pri operi buffi, or. 
z opero buffo; DVOJINA: im. operi buffi, rod. oper 
buff, daj. operama buffama, tož. operi buffi, mest. pri 
operah buffah, or. z operama buffama; MNOŽINA: im. 
opere buffe, rod. oper buff, daj. operam buffam, tož. 
opere buffe, mest. pri operah buffah, or. z operami 
buffami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
operatívno-komunikacíjski -a -o prid.  
|operativni in komunikacijski|: operativno-
komunikacijski center  
{O} moški: EDNINA: im. operatívno-komunikacíjski, 
rod. operatívno-komunikacíjskega, daj. operatívno-
komunikacíjskemu, tož. operatívno-komunikacíjski 
(živostno operatívno-komunikacíjskega), mest. pri 
operatívno-komunikacíjskem, or. z operatívno-
komunikacíjskim; DVOJINA: im. operatívno-
komunikacíjska, rod. operatívno-komunikacíjskih, 
daj. operatívno-komunikacíjskima, tož. operatívno-
komunikacíjska, mest. pri operatívno-
komunikacíjskih, or. z operatívno-
komunikacíjskima; MNOŽINA: im. operatívno-
komunikacíjski, rod. operatívno-komunikacíjskih, 
daj. operatívno-komunikacíjskim, tož. operatívno-
komunikacíjske, mest. pri operatívno-

komunikacíjskih, or. z operatívno-
komunikacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. operatívno-komunikacíjska, rod. 
operatívno-komunikacíjske, daj. operatívno-
komunikacíjski, tož. operatívno-komunikacíjsko, 
mest. pri operatívno-komunikacíjski, or. z 
operatívno-komunikacíjsko; DVOJINA: im. 
operatívno-komunikacíjski, rod. operatívno-
komunikacíjskih, daj. operatívno-komunikacíjskima, 
tož. operatívno-komunikacíjski, mest. pri operatívno-
komunikacíjskih, or. z operatívno-
komunikacíjskima; MNOŽINA: im. operatívno-
komunikacíjske, rod. operatívno-komunikacíjskih, 
daj. operatívno-komunikacíjskim, tož. operatívno-
komunikacíjske, mest. pri operatívno-
komunikacíjskih, or. z operatívno-
komunikacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. operatívno-komunikacíjsko, 
rod. operatívno-komunikacíjskega, daj. operatívno-
komunikacíjskemu, tož. operatívno-komunikacíjsko, 
mest. pri operatívno-komunikacíjskem, or. z 
operatívno-komunikacíjskim; DVOJINA: im. 
operatívno-komunikacíjski, rod. operatívno-
komunikacíjskih, daj. operatívno-komunikacíjskima, 
tož. operatívno-komunikacíjski, mest. pri operatívno-
komunikacíjskih, or. z operatívno-
komunikacíjskima; MNOŽINA: im. operatívno-
komunikacíjska, rod. operatívno-komunikacíjskih, 
daj. operatívno-komunikacíjskim, tož. operatívno-
komunikacíjska, mest. pri operatívno-
komunikacíjskih, or. z operatívno-
komunikacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
ópica -e ž  
|žival|: človečnjaška opica; trop opic; |kitajsko 
horoskopsko znamenje|: Kaj nas čaka v letu opice?; 
|oseba, rojena v kitajskem horoskopskem znamenju 
opice|: Opica se najbolje ujema z zmajem in 
podgano  
človeku podobna opica |človeku najbolj podobna večja 
opica|: ogrožene vrste človeku podobnih pic; prava 
opica |vrsta opice|: Makiji imajo tako kot prave 
opice oprijemalni palec; opica rezus |vrsta opice|: 
poskusi na opicah rezus; opica kapucinka |vrsta 
opice|: Z drevesnih krošenj se oglašajo opice 
kapucinke; afriška opica |vrsta opice|: Afriška opica 
je lahko prenašalka zloglasnega virusa Marburg  
{B} opičin  
{O} EDNINA: im. ópica, rod. ópice, daj. ópici, tož. 
ópico, mest. pri ópici, or. z ópico; DVOJINA: im. ópici, 
rod. ópic, daj. ópicama, tož. ópici, mest. pri ópicah, or. 
z ópicama; MNOŽINA: im. ópice, rod. ópic, daj. 
ópicam, tož. ópice, mest. pri ópicah, or. z ópicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
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opróda -e tudi opróda -a m  
|plemičev služabnik, spremljevalec|: roman o vitezu 
in njegovem oprodi; v prenesenem pomenu župan in 
njegovi oprode  
{B} oprodov  
{O} EDNINA: im. opróda, rod. opróde tudi opróda, daj. 
opródi tudi opródu, tož. opródo tudi opróda, mest. pri 
opródi tudi pri opródu, or. z opródo tudi z opródom; 
DVOJINA: im. opródi tudi opróda, rod. opród tudi 
opródov, daj. opródama tudi opródoma, tož. opródi 
tudi opróda, mest. pri opródah tudi pri opródih, or. z 
opródama tudi z opródoma; MNOŽINA: im. opróde tudi 
opródi, rod. opród tudi opródov, daj. opródam tudi 
opródom, tož. opróde tudi opróde, mest. pri opródah 
tudi pri opródih, or. z opródami tudi z opródi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola  
  
opródov -a -o prid.  
oprodove dolžnosti  
(< oproda)  
{O} moški: EDNINA: im. opródov, rod. opródovega, 
daj. opródovemu, tož. opródov (živostno opródovega), 
mest. pri opródovem, or. z opródovim; DVOJINA: im. 
opródova, rod. opródovih, daj. opródovima, tož. 
opródova, mest. pri opródovih, or. z opródovima; 
MNOŽINA: im. opródovi, rod. opródovih, daj. 
opródovim, tož. opródove, mest. pri opródovih, or. z 
opródovimi  
ženski: EDNINA: im. opródova, rod. opródove, daj. 
opródovi, tož. opródovo, mest. pri opródovi, or. z 
opródovo; DVOJINA: im. opródovi, rod. opródovih, 
daj. opródovima, tož. opródovi, mest. pri opródovih, 
or. z opródovima; MNOŽINA: im. opródove, rod. 
opródovih, daj. opródovim, tož. opródove, mest. pri 
opródovih, or. z opródovimi  
srednji: EDNINA: im. opródovo, rod. opródovega, daj. 
opródovemu, tož. opródovo, mest. pri opródovem, or. 
z opródovim; DVOJINA: im. opródovi, rod. opródovih, 
daj. opródovima, tož. opródovi, mest. pri opródovih, 
or. z opródovima; MNOŽINA: im. opródova, rod. 
opródovih, daj. opródovim, tož. opródova, mest. pri 
opródovih, or. z opródovimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
Organizacija združenih narodov -e ~ ~ 
[organizácija zdrúženih národo] ž; stvarno ime  
|organizacija|: skupščina Organizacije združenih 
narodov; veleposlanik pri/v Organizaciji združenih 
narodov; prim. Združeni narodi, OZN1, OZN2  
{O} EDNINA: im. Organizacija združenih narodov, 
rod. Organizacije združenih narodov, daj. 
Organizaciji združenih narodov, tož. Organizacijo 
združenih narodov, mest. pri Organizaciji združenih 
narodov, or. z Organizacijo združenih narodov  

STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
Órion1 -a [órijon] m; ime bitja, osebno ime  
|grška bajeslovna oseba, velikan|: Smrt velikana 
Oriona  
{B} Orionov  
{O} EDNINA: im. Orion, rod. Oriona, daj. Orionu, tož. 
Oriona, mest. pri Orionu, or. z Orionom; DVOJINA: im. 
Oriona, rod. Orionov, daj. Orionoma, tož. Oriona, 
mest. pri Orionih, or. z Orionoma; MNOŽINA: im. 
Orioni, rod. Orionov, daj. Orionom, tož. Orione, mest. 
pri Orionih, or. z Orioni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: mitološka imena; grško-
rimska imena  
  
Órion2 -a [órijon] m; zemljepisno ime  
|ozvezdje|: Piramide tvorijo natančno preslikavo 
zvezd v ozvezdju Oriona; V sosednjem Orionu je 
našel sistem treh zvezd  
Kje? v Órionu  
Od kod? iz Óriona  
Kam? v Órion  
{O} EDNINA: im. Órion, rod. Óriona, daj. Órionu, tož. 
Óriona, mest. pri Órionu, or. z Órionom; DVOJINA: im. 
Óriona, rod. Órionov, daj. Órionoma, tož. Óriona, 
mest. pri Órionih, or. z Órionoma; MNOŽINA: im. 
Órioni, rod. Órionov, daj. Órionom, tož. Órione, mest. 
pri Órionih, or. z Órioni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Orlove glave -ih glav [ôrlove gláve, rod. ôrlovih 
glá] ž mn.; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: Na Orlove glave smo se 
zapeljali s sedežnico; Vremenska postaja pri 
Orlovih glavah je izmerila sunek vetra, ki je dosegel 
178 kilometrov na uro  
Kje? na Orlovih glavah  
Od kod? z Orlovih glav  
Kam? na Orlove glave  
{O} EDNINA: im. Orlove glave, rod. Orlovih glav, daj. 
Orlovim glavam, tož. Orlove glave, mest. pri Orlovih 
glavah, or. z Orlovimi glavami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Ortisei -a [ortizêj, rod. ortizêja, or. z ortizêjem] m; 
zemljepisno ime  
|mesto v Italiji|: muzej lesenih božjih podobic v 
Ortiseiu; ◎ lad. Urtijëi  
Kje? v Ortiseiju  
Od kod? iz Ortiseija  
Kam? v Ortisei  
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{B} Ortiseičan, Ortiseičanka; Ortiseičanov, 
Ortiseičankin; ortisejski  
{O} EDNINA: im. Ortisei, rod. Ortiseia, daj. Ortiseiu, 
tož. Ortisei, mest. pri Ortiseiu, or. z Ortiseiem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; italijanščina; 
endonimi  
  
Orvieto -a [orvjéto] m; zemljepisno ime  
|mesto in občina v Italiji|: Po zajtrku je sledila 
vožnja do Orvieta; kot prilastek, v imenovalniku 
drugoligaška ekipa iz starodavnega mesta Orvieto  
Kje? v Orvietu  
Od kod? iz Orvieta  
Kam? v Orvieto  
{B} Ortvietčan, Orvietčanka; Ortvietčanov, 
Ortvietčankin; orvietski  
{O} EDNINA: im. Orvieto, rod. Orvieta, daj. Orvietu, 
tož. Orvieto, mest. pri Orvietu, or. z Orvietom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; italijanščina; 
endonimi  
  
oselski -a -o [ósəlski, ž. ósəlska, s. ósəlsko] prid.  
oselski grb; Med oselskimi otoki je največji 
Malmøya; prim. Oselski fjord  
(< Oslo)  
{O} moški: EDNINA: im. oselski, rod. oselskega, daj. 
oselskemu, tož. oselski (živostno oselskega), mest. pri 
oselskem, or. z oselskim; DVOJINA: im. oselska, rod. 
oselskih, daj. oselskima, tož. oselska, mest. pri 
oselskih, or. z oselskima; MNOŽINA: im. oselski, rod. 
oselskih, daj. oselskim, tož. oselske, mest. pri 
oselskih, or. z oselskimi  
ženski: EDNINA: im. oselska, rod. oselske, daj. oselski, 
tož. oselsko, mest. pri oselski, or. z oselsko; DVOJINA: 
im. oselski, rod. oselskih, daj. oselskima, tož. oselski, 
mest. pri oselskih, or. z oselskima; MNOŽINA: im. 
oselske, rod. oselskih, daj. oselskim, tož. oselske, mest. 
pri oselskih, or. z oselskimi  
srednji: EDNINA: im. oselsko, rod. oselskega, daj. 
oselskemu, tož. oselsko, mest. pri oselskem, or. z 
oselskim; DVOJINA: im. oselski, rod. oselskih, daj. 
oselskima, tož. oselski, mest. pri oselskih, or. z 
oselskima; MNOŽINA: im. oselska, rod. oselskih, daj. 
oselskim, tož. oselska, mest. pri oselskih, or. z 
oselskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Oslo -a [óslo] m; zemljepisno ime  
|glavno mesto Norveške|: Norveški nobelovec 
Bjørnson je Oslo poimenoval mesto tigrov; V Oslu 
živi več kot desetina norveškega prebivalstva  
Kje? v Oslu  
Od kod? iz Osla  

Kam? v Oslo  
{B} Oselčan, Oselčanka; Oselčanov, Oselčankin; 
oselski  
{O} EDNINA: im. Oslo, rod. Osla, daj. Oslu, tož. Oslo, 
mest. pri Oslu, or. z Oslom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
Osnôvna šóla brátov Letónja Šmártno ob Páki -e 
-e ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ž; stvarno ime  
|osnovna šola|: Hodil sem na/v Osnovno šolo bratov 
Letonja Šmartno ob Paki; skrajšano učenci Osnovne 
šole bratov Letonja  
{O} EDNINA: im. Osnôvna šóla brátov Letónja 
Šmártno ob Páki, rod. Osnôvne šóle brátov Letónja 
Šmártno ob Páki, daj. Osnôvni šóli brátov Letónja 
Šmártno ob Páki, tož. Osnôvno šólo brátov Letónja 
Šmártno ob Páki, mest. pri Osnôvni šóli brátov 
Letónja Šmártno ob Páki, or. z Osnôvno šólo brátov 
Letónja Šmártno ob Páki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
osónčje -a s  
|vrsta skupine nebesnih teles|: planeta iz različnih 
osončij; potovanje med osončji ali galaksijami; prim. 
Osončje  
{O} EDNINA: im. osónčje, rod. osónčja, daj. osónčju, 
tož. osónčje, mest. pri osónčju, or. z osónčjem; 
DVOJINA: im. osónčji, rod. osónčij, daj. osónčjema, tož. 
osónčji, mest. pri osónčjih, or. z osónčjema; 
MNOŽINA: im. osónčja, rod. osónčij, daj. osónčjem, 
tož. osónčja, mest. pri osónčjih, or. z osónčji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Osónčje -a s; zemljepisno ime  
|skupina nebesnih teles s Soncem kot središčem|: 
planeti izven Osončja; Merkur je najmanjši planet v 
Osončju; prim. osončje  
Kje? v Osončju  
Od kod? iz Osončja  
Kam? v Osončju  
{O} EDNINA: im. Osónčje, rod. Osónčja, daj. Osónčju, 
tož. Osónčje, mest. pri Osónčju, or. z Osónčjem; 
DVOJINA: im. Osónčji, rod. Osónčij, daj. Osónčjema, 
tož. Osónčji, mest. pri Osónčjih, or. z Osónčjema; 
MNOŽINA: im. Osónčja, rod. Osónčij, daj. Osónčjem, 
tož. Osónčja, mest. pri Osónčjih, or. z Osónčji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Óstri vŕh -ega -a m; zemljepisno ime  
|gora v Posavskem hribovju|: pohod na Ostri vrh  
Kje? na Ostrem vrhu  
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Od kod? z Ostrega vrha  
Kam? na Ostri vrh  
{O} EDNINA: im. Óstri vŕh, rod. Óstrega vŕha, daj. 
Óstremu vŕhu, tož. Óstri vŕh, mest. pri Óstrem vŕhu, 
or. z Óstrim vŕhom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Otrantska vrata -ih vrat [otrántska ráta in 
otrántska vráta] s mn.; zemljepisno ime  
|morski preliv med Jadranskim in Jonskim morjem|: 
Ladja naj bi že ponoči v bližini Otrantskih vrat 
oddajala znake za klic na pomoč; razdalja med 
albansko in italijansko obalo v Otrantskih vratih  
(< Otranto)  
Kje? v Otrantskih vratih  
Od kod? iz Otrantskih vrat  
Kam? v Otrantska vrata  
{O} EDNINA: im. Otrantska vrata, rod. Otrantskih 
vrat, daj. Otrantskim vratom, tož. Otrantska vrata, 
mest. pri Otrantskih vratih, or. z Otrantskimi vrati  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Otrántski prelív -ega -a m; zemljepisno ime  
|drugo ime za Otrantska vrata|: tihotapljenje prek 
Otrantskega preliva ustrezneje prek Otrantskih vrat; 
nemirno morje v Otrantskem prelivu ustrezneje v 
Otrantskih vratih  
(< Otranto)  
Kje? v Otrantskem prelivu  
Od kod? iz Otrantskega preliva  
Kam? v Otrantski preliv  
{O} EDNINA: im. Otrántski preliv, rod. Otrántskega 
prelíva, daj. Otrántskemu prelívu, tož. Otrántski 
prelív, mest. pri Otrántskem prelívu, or. z Otrántskim 
prelívom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
ôvca -e ž  
|žival|: breja ovca; V hlevu ima dvajset plemenskih 
ovc/ovac; |kitajsko horoskopsko znamenje|: V 
kitajskem horoskopu se koza imenuje tudi ovca; 
|oseba, rojena v kitajskem horoskopskem znamenju 
koze oziroma ovce|: Ovca se najmanj ujema z 
bivolom  
bovška ovca |pasma ovce|: Tretje leto reje so začeli 
čredo bovških ovc/ovac oplemenjevati; jezersko-
solčavska ovca |pasma ovce|: Tako kot na številnih 
drugih domačijah gojijo solčavske ovce z 
geografskim poreklom; črna ovca |kdor je kje slabo 
sprejet|: Črne ovce kvarijo naš ugled in nas 
spravljajo na slab glas; prim. koza  
{B} ovčin  

{O} EDNINA: im. ôvca, rod. ôvce, daj. ôvci, tož. ôvco, 
mest. pri ôvci, or. z ôvco; DVOJINA: im. ôvci, rod. ôvc, 
daj. ôvcama, tož. ôvci, mest. pri ôvcah, or. z ôvcama; 
MNOŽINA: im. ôvce, rod. ôvc in ovác, daj. ôvcam, tož. 
ôvce, mest. pri ôvcah, or. z ôvcami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
ôven -vna m  
|žival|: plemenski oven; reja ovna; |horoskopsko 
znamenje|: Rojena je v znaku ovna, v podznaku pa 
je strelka; |oseba, rojena v horoskopskem znamenju 
ovna|: Najbolje se ujema z ovni; Če želite očarati 
ovna, morate biti zanimivi; |naprava za obleganje, 
vdor v prostor|: policijski oven; Z ovnom so razbili 
samostanska vrata; tudi neživostno Uporabili so 
majhnega kovinskega ovna /majhen kovinski oven; 
prim. Oven2  
{B} ovnov  
{O} EDNINA: im. ôven, rod. ôvna, daj. ôvnu, tož. ôvna, 
mest. pri ôvnu, or. z ôvnom; DVOJINA: im. ôvna, rod. 
ôvnov, daj. ôvnoma, tož. ôvna, mest. pri ôvnih, or. z 
ôvnoma; MNOŽINA: im. ôvni, rod. ôvnov, daj. ôvnom, 
tož. ôvne, mest. pri ôvnih, or. z ôvni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Ôven1 -vna m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |slovenski slavist|: Leta 1939 je izšla 
čitanka Antona Ovna; prim. oven  
{B} Ovnov  
{O} EDNINA: im. Ôven, rod. Ôvna, daj. Ôvnu, tož. 
Ôvna, mest. pri Ôvnu, or. z Ôvnom; DVOJINA: im. 
Ôvna, rod. Ôvnov, daj. Ôvnoma, tož. Ôvna, mest. pri 
Ôvnih, or. z Ôvnoma; MNOŽINA: im. Ôvni, rod. 
Ôvnov, daj. Ôvnom, tož. Ôvne, mest. pri Ôvnih, or. z 
Ôvni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki)  
  
Ôven2 -vna m; zemljepisno ime  
|ozvezdje|: najsvetlejša zvezda v Ovnu; prihod 
Marsa v ozvezdje Ovna; prim. oven  
Kje? v Ovnu  
Od kod? iz Ovna  
Kam? v Ovna  
{O} EDNINA: im. Ôven, rod. Ôvna, daj. Ôvnu, tož. 
Ôvna, mest. pri Ôvnu, or. z Ôvnom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
ovníca -e ž  
|ženska, rojena v horoskopskem znamenju ovna|: 
Petra je tipična ovnica – trmasta in željna 
dogodivščin; Dolgčas je sovražnik vseh ovnic  
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{B} ovničin  
{O} EDNINA: im. ovníca, rod. ovníce, daj. ovníci, tož. 
ovníco, mest. pri ovníci, or. z ovníco; DVOJINA: im. 
ovníci, rod. ovníc, daj. ovnícama, tož. ovníci, mest. pri 
ovnícah, or. z ovnícama; MNOŽINA: im. ovníce, rod. 
ovníc, daj. ovnícam, tož. ovníce, mest. pri ovnícah, or. 
z ovnícami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Pacifik -a [pacífik] m; zemljepisno ime  
|skrajšano ime za Pacifiški ocean|: azijska obala 
Pacifika; sončni zahod na Pacifiku; koralni grebeni 
v Pacifiku; prim. Pacifiški ocean, Tihi ocean  
Kje? na Pacifiku in v Pacifiku  
Od kod? s Pacifika in iz Pacifika  
Kam? na Pacifik in v Pacifik  
{B} pacifiški  
{O} EDNINA: im. Pacifik, rod. Pacifika, daj. Pacifiku, 
tož. Pacifik, mest. pri Pacifiku, or. s Pacifikom; 
DVOJINA: im. Pacifika, rod. Pacifikov, daj. 
Pacifikoma, tož. Pacifika, mest. pri Pacifikih, or. s 
Pacifikoma; MNOŽINA: im. Pacifiki, rod. Pacifikov, 
daj. Pacifikom, tož. Pacifike, mest. pri Pacifikih, or. s 
Pacifiki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
pacífiški -a -o prid.  
Bil je poveljnik pacifiške flote; Cesta nas pelje ob 
pacifiški obali; Pot čez pacifiški greben ZDA obide 
več kot tisoč jezer  
pacifiška vojna |zgodovinski dogodek, vojna|: 
Bolivijce so po pacifiški ali solitrni vojni med 
letoma 1879 in 1884 odrezali od morja; prim. 
Pacifiški ocean, pacifiško-azijski, tihomorski, 
tihooceanski  
{O} moški: EDNINA: im. pacífiški, rod. pacífiškega, 
daj. pacífiškemu, tož. pacífiški (živostno pacífiškega), 
mest. pri pacífiškem, or. s pacífiškim; DVOJINA: im. 
pacífiška, rod. pacífiških, daj. pacífiškima, tož. 
pacífiška, mest. pri pacífiških, or. s pacífiškima; 
MNOŽINA: im. pacífiški, rod. pacífiških, daj. 
pacífiškim, tož. pacífiške, mest. pri pacífiških, or. s 
pacífiškimi  
ženski: EDNINA: im. pacífiška, rod. pacífiške, daj. 
pacífiški, tož. pacífiško, mest. pri pacífiški, or. s 
pacífiško; DVOJINA: im. pacífiški, rod. pacífiških, daj. 
pacífiškima, tož. pacífiški, mest. pri pacífiških, or. s 
pacífiškima; MNOŽINA: im. pacífiške, rod. pacífiških, 
daj. pacífiškim, tož. pacífiške, mest. pri pacífiških, or. 
s pacífiškimi  
srednji: EDNINA: im. pacífiško, rod. pacífiškega, daj. 
pacífiškemu, tož. pacífiško, mest. pri pacífiškem, or. s 
pacífiškim; DVOJINA: im. pacífiški, rod. pacífiških, 
daj. pacífiškima, tož. pacífiški, mest. pri pacífiških, or. 
s pacífiškima; MNOŽINA: im. pacífiška, rod. 

pacífiških, daj. pacífiškim, tož. pacífiška, mest. pri 
pacífiških, or. s pacífiškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Pacifiški ocean -ega -a [pacífiški oceán] m; 
zemljepisno ime  
|ocean med Azijo, Avstralijo ter Severno in Južno 
Ameriko|: Panamski prekop povezuje Pacifiški 
ocean s Karibskim morjem; Plula sta z Atlantskega 
na Pacifiški ocean; Velikonočni otoki na Pacifiškem 
oceanu; prim. Pacifik, Tihi ocean, pacifiški  
Kje? na Pacifiškem oceanu in v Pacifiškem oceanu  
Od kod? s Pacifiškega oceana in iz Pacifiškega 
oceana  
Kam? na Pacifiški ocean in v Pacifiški ocean  
{B} pacifiški  
{O} EDNINA: im. Pacifiški ocean, rod. Pacifiškega 
oceana, daj. Pacifiškemu oceanu, tož. Pacifiški 
ocean, mest. pri Pacifiškem oceanu, or. s Pacifiškim 
oceanom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
pacífiško-ázijski -a -o prid.  
|pacifiški in azijski|: pacifiško-azijsko tržišče; prim. 
tihomorsko-azijski, azijsko-pacifiški  
{O} moški: EDNINA: im. pacífiško-ázijski, rod. 
pacífiško-ázijskega, daj. pacífiško-ázijskemu, tož. 
pacífiško-ázijski (živostno pacífiško-ázijskega), mest. 
pri pacífiško-ázijskem, or. z pacífiško-ázijskim; 
DVOJINA: im. pacífiško-ázijska, rod. pacífiško-
ázijskih, daj. pacífiško-ázijskima, tož. pacífiško-
ázijska, mest. pri pacífiško-ázijskih, or. z pacífiško-
ázijskima; MNOŽINA: im. pacífiško-ázijski, rod. 
pacífiško-ázijskih, daj. pacífiško-ázijskim, tož. 
pacífiško-ázijske, mest. pri pacífiško-ázijskih, or. z 
pacífiško-ázijskimi  
ženski: EDNINA: im. pacífiško-ázijska, rod. pacífiško-
ázijske, daj. pacífiško-ázijski, tož. pacífiško-ázijsko, 
mest. pri pacífiško-ázijski, or. z pacífiško-ázijsko; 
DVOJINA: im. pacífiško-ázijski, rod. pacífiško-
ázijskih, daj. pacífiško-ázijskima, tož. pacífiško-
ázijski, mest. pri pacífiško-ázijskih, or. z pacífiško-
ázijskima; MNOŽINA: im. pacífiško-ázijske, rod. 
pacífiško-ázijskih, daj. pacífiško-ázijskim, tož. 
pacífiško-ázijske, mest. pri pacífiško-ázijskih, or. z 
pacífiško-ázijskimi  
srednji: EDNINA: im. pacífiško-ázijsko, rod. 
pacífiško-ázijskega, daj. pacífiško-ázijskemu, tož. 
pacífiško-ázijsko, mest. pri pacífiško-ázijskem, or. z 
pacífiško-ázijskim; DVOJINA: im. pacífiško-ázijski, 
rod. pacífiško-ázijskih, daj. pacífiško-ázijskima, tož. 
pacífiško-ázijski, mest. pri pacífiško-ázijskih, or. z 
pacífiško-ázijskima; MNOŽINA: im. pacífiško-ázijska, 
rod. pacífiško-ázijskih, daj. pacífiško-ázijskim, tož. 
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pacífiško-ázijska, mest. pri pacífiško-ázijskih, or. z 
pacífiško-ázijskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
paintball -a [pêjndbôl] m  
|športna igra|: V paintballu sta združeni avantura in 
sposobnost hitrega odločanja; poligon za paintball; 
v pridevniški rabi Festival se bo pričel s paintball 
turnirjem variantno paintballskim turnirjem  
{O} EDNINA: im. paintball, rod. paintballa, daj. 
paintballu, tož. paintball, mest. pri paintballu, or. s 
paintballom; DVOJINA: im. paintballa, rod. 
paintballov, daj. paintballoma, tož. paintballa, mest. 
pri paintballih, or. s paintballoma; MNOŽINA: im. 
paintballi, rod. paintballov, daj. paintballom, tož. 
paintballe, mest. pri paintballih, or. s paintballi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
palestínsko-izraélski -a -o prid.  
|palestinski in izraelski|: palestinsko-izraelski 
mirovni proces; sopomenka izraelsko-palestinski; 
prim. izraelski, arabski  
(< Arabija, Izrael)  
{O} moški: EDNINA: im. palestínsko-izraélski, rod. 
palestínsko-izraélskega, daj. palestínsko-
izraélskemu, tož. palestínsko-izraélski (živostno 
palestínsko-izraélskega), mest. pri palestínsko-
izraélskem, or. s palestínsko-izraélskim; DVOJINA: 
im. palestínsko-izraélska, rod. palestínsko-izraélskih, 
daj. palestínsko-izraélskima, tož. palestínsko-
izraélska, mest. pri palestínsko-izraélskih, or. s 
palestínsko-izraélskima; MNOŽINA: im. palestínsko-
izraélski, rod. palestínsko-izraélskih, daj. palestínsko-
izraélskim, tož. palestínsko-izraélske, mest. pri 
palestínsko-izraélskih, or. s palestínsko-izraélskimi  
ženski: EDNINA: im. palestínsko-izraélska, rod. 
palestínsko-izraélske, daj. palestínsko-izraélski, tož. 
palestínsko-izraélsko, mest. pri palestínsko-izraélski, 
or. s palestínsko-izraélsko; DVOJINA: im. palestínsko-
izraélski, rod. palestínsko-izraélskih, daj. palestínsko-
izraélskima, tož. palestínsko-izraélski, mest. pri 
palestínsko-izraélskih, or. s palestínsko-izraélskima; 
MNOŽINA: im. palestínsko-izraélske, rod. palestínsko-
izraélskih, daj. palestínsko-izraélskim, tož. 
palestínsko-izraélske, mest. pri palestínsko-
izraélskih, or. s palestínsko-izraélskimi  
srednji: EDNINA: im. palestínsko-izraélsko, rod. 
palestínsko-izraélskega, daj. palestínsko-
izraélskemu, tož. palestínsko-izraélsko, mest. pri 
palestínsko-izraélskem, or. s palestínsko-izraélskim; 
DVOJINA: im. palestínsko-izraélski, rod. palestínsko-
izraélskih, daj. palestínsko-izraélskima, tož. 
palestínsko-izraélski, mest. pri palestínsko-
izraélskih, or. s palestínsko-izraélskima; MNOŽINA: 

im. palestínsko-izraélska, rod. palestínsko-izraélskih, 
daj. palestínsko-izraélskim, tož. palestínsko-
izraélska, mest. pri palestínsko-izraélskih, or. s 
palestínsko-izraélskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Panamski prekop -ega -opa [pánamski prekòp, rod. 
pánamskega prekópa] m; zemljepisno ime  
|prekop, ki povezuje Atlantski in Tihi ocean|: 
plovna pot čez Panamski prekop; Ob Panamskem 
prekopu so postavili letališče; prim. panamski  
(< Panama)  
Kje? v Panamskem prekopu  
Od kod? iz Panamskega prekopa  
Kam? v Panamski prekop  
{O} EDNINA: im. Panamski prekop, rod. Panamskega 
prekopa, daj. Panamskemu prekopu, tož. Panamski 
prekop, mest. pri Panamskem prekopu, or. s 
Panamskim prekopom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
pánda1 -e tudi pánda -a m  
|medved|: genetski zapis orjaškega pande; Glavni 
junak je debelušen, simpatičen panda, ki obvlada 
borilne veščine; |rakunu podobna zver|: samica 
mačjega pande  
{B} pandov  
{O} EDNINA: im. pánda, rod. pánde tudi pánda, daj. 
pándi tudi pándu, tož. pándo tudi pánda, mest. pri 
pándi tudi pri pándu, or. s pándo tudi s pándom; 
DVOJINA: im. pándi tudi pánda, rod. pánd tudi pándov, 
daj. pándama tudi pándoma, tož. pándi tudi pánda, 
mest. pri pándah tudi pri pándih, or. s pándama tudi s 
pándoma; MNOŽINA: im. pánde tudi pándi, rod. pánd 
tudi pándov, daj. pándam tudi pándom, tož. pánde tudi 
pánde, mest. pri pándah tudi pri pándih, or. s pándami 
tudi s pándi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
pánda2 -e ž  
|medved|: Na območju črno-bele pande živi tudi 
mala rdeča panda; Nekaj mesecev kasneje so v 
živalskem vrtu dobili pando  
{B} pandin  
{O} EDNINA: im. pánda, rod. pánde, daj. pándi, tož. 
pándo, mest. pri pándi, or. s pándo; DVOJINA: im. 
pándi, rod. pánd, daj. pándama, tož. pándi, mest. pri 
pándah, or. s pándama; MNOŽINA: im. pánde, rod. 
pánd, daj. pándam, tož. pánde, mest. pri pándah, or. s 
pándami  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik ženskega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
Pandórin grózd -ega -a m; zemljepisno ime  
|meglica|: V Pandorinem grozdu je združenih več 
galaksij  
(< Pandora)  
Kje? v Pandorinem grozdu  
Od kod? iz Pandorinega grozda  
Kam? v Pandorin grozd  
{O} EDNINA: im. Pandórin grózd, rod. Pandórinega 
grózda, daj. Pandórinemu grózdu, tož. Pandórin 
grózd, mest. pri Pandórinem grózdu, or. s Pandórinim 
grózdom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Pantelleria -e [panteleríja] ž; zemljepisno ime  
|otok v Italiji|: Jeseni potujemo na Pantellerio, 
italijanski vulkanski otoček pred afriško obalo  
Kje? na Pantellerii  
Od kod? s Pantellerie  
Kam? na Pantellerio  
{B} Pantellerijčan, Pantellerijčanka; 
Pantellerijčanov, Pantellerijčankin; pantellerijski  
{O} EDNINA: im. Pantelleria, rod. Pantellerie, daj. 
Pantellerii, tož. Pantellerio, mest. pri Pantellerii, or. s 
Pantellerio  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena otokov in polotokov; 
italijanščina  
  
Parižan -a [parižán in parižàn, rod. parižána] m; ime 
bitja, prebivalsko ime  
Kot rojeni Parižan je navdušen nad oblikovanjem; v 
prenesenem pomenu |pripadnik športnega kluba iz 
Pariza|: poraz Parižanov  
(< Pariz2)  
{B} Parižanov  
{O} EDNINA: im. Parižan, rod. Parižana, daj. Parižanu, 
tož. Parižana, mest. pri Parižanu, or. s Parižanom; 
DVOJINA: im. Parižana, rod. Parižanov, daj. 
Parižanoma, tož. Parižana, mest. pri Parižanih, or. s 
Parižanoma; MNOŽINA: im. Parižani, rod. Parižanov, 
daj. Parižanom, tož. Parižane, mest. pri Parižanih, or. s 
Parižani  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Parižanka -e [parižánka] ž; ime bitja, prebivalsko ime  
Štiri Francozinje so sestavile zabaven priročnik o 
vedenju pravih Parižank  
(< Pariz2)  
{B} Parižankin  

{O} EDNINA: im. Parižanka, rod. Parižanke, daj. 
Parižanki, tož. Parižanko, mest. pri Parižanki, or. s 
Parižanko; DVOJINA: im. Parižanki, rod. Parižank, daj. 
Parižankama, tož. Parižanki, mest. pri Parižankah, or. 
s Parižankama; MNOŽINA: im. Parižanke, rod. 
Parižank, daj. Parižankam, tož. Parižanke, mest. pri 
Parižankah, or. s Parižankami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Pascoli -ja [páskoli, rod. páskolija, or. s páskolijem] 
m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |italijanski pesnik|: znamenita dela 
predstavnika dekadence Giovannija Pascolija  
{B} Pascolijev  
{O} EDNINA: im. Pascoli, rod. Pascolija, daj. 
Pascoliju, tož. Pascolija, mest. pri Pascoliju, or. s 
Pascolijem; DVOJINA: im. Pascolija, rod. Pascolijev, 
daj. Pascolijema, tož. Pascolija, mest. pri Pascolijih, 
or. s Pascolijema; MNOŽINA: im. Pascoliji, rod. 
Pascolijev, daj. Pascolijem, tož. Pascolije, mest. pri 
Pascolijih, or. s Pascoliji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
Pásja raván -e -vní ž; zemljepisno ime  
|gora v Polhograjskem hribovju|: Na Pasjo ravan 
vodi označena planinska pot; kmetije pod Pasjo 
ravnjo  
Kje? na Pasji ravni  
Od kod? s Pasje ravni  
Kam? na Pasjo ravan  
{O} EDNINA: im. Pásja raván, rod. Pásje ravní, daj. 
Pásji rávni, tož. Pásjo raván, mest. pri Pásji rávni, or. s 
Pásjo ravnjó  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Pásje pečí -ih pečí ž mn.; zemljepisno ime  
|skalno pobočje v Kamniško-Savinjskih Alpah|: 
pobočja Pasjih peči; Pot čez Pasje peči je zametena 
z zmrznjenim snegom, zato je nujna uporaba derez 
in cepina  
Kje? na Pasjih pečeh  
Od kod? s Pasjih peči  
Kam? na Pasje peči  
{O} EDNINA: im. Pásje pečí, rod. Pásjih pečí, daj. 
Pásjim pečém, tož. Pásje pečí, mest. pri Pásjih pečéh, 
or. s Pásjimi pečmí  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
páša -e tudi páša -a m  
nekdaj |turški oblastnik v fevdalni Turčiji|: Mnogi 
turški paše so bili hkrati guvernerji in generali; za 
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imenom, pregibanje po drugi moški sklanjatvi poraz 
Ahmeda paše  
{B} pašev  
{O} EDNINA: im. páša, rod. páše tudi páša, daj. páši tudi 
pášu, tož. pášo tudi páša, mest. pri páši tudi pri pášu, 
or. s pášo tudi s pášem; DVOJINA: im. páši tudi kádija, 
rod. páš tudi pášev, daj. pášama tudi pášema, tož. páši 
tudi páša, mest. pri pášah tudi pri páših, or. s pášama 
tudi s pášema; MNOŽINA: im. páše tudi páši, rod. páš 
tudi pášev, daj. pášam tudi pášem, tož. páše tudi páše, 
mest. pri pášah tudi pri páših, or. s pášami tudi s páši  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
pášev -a -o prid.  
Prva paševa žena je dobila v dar diamantni prstan  
(< paša)  
{O} moški: EDNINA: im. pášev, rod. páševega, daj. 
páševemu, tož. pášev (živostno páševega), mest. pri 
páševem, or. s páševim; DVOJINA: im. páševa, rod. 
páševih, daj. páševima, tož. páševa, mest. pri páševih, 
or. s páševima; MNOŽINA: im. páševi, rod. páševih, daj. 
páševim, tož. páševe, mest. pri páševih, or. s 
páševimi  
ženski: EDNINA: im. páševa, rod. páševe, daj. páševi, 
tož. páševo, mest. pri páševi, or. s páševo; DVOJINA: 
im. páševi, rod. páševih, daj. páševima, tož. páševi, 
mest. pri páševih, or. s páševima; MNOŽINA: im. 
páševe, rod. páševih, daj. páševim, tož. páševe, mest. 
pri páševih, or. s páševimi  
srednji: EDNINA: im. páševo, rod. páševega, daj. 
páševemu, tož. páševo, mest. pri páševem, or. s 
páševim; DVOJINA: im. páševi, rod. páševih, daj. 
páševima, tož. páševi, mest. pri páševih, or. s 
páševima; MNOŽINA: im. páševa, rod. páševih, daj. 
páševim, tož. páševa, mest. pri páševih, or. s 
páševimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
Pavia -e [pavíja] ž; zemljepisno ime  
|mesto v Italiji|: Menda je odpotoval v Pavio  
Kje? v Pavii  
Od kod? iz Pavie  
Kam? v Pavio  
{B} Pavijčan, Pavijčanka; Pavijčanov, Pavijčankin; 
pavijski  
{O} EDNINA: im. Pavia, rod. Pavie, daj. Pavii, tož. 
Pavio, mest. pri Pavii, or. s Pavio  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; italijanščina; 
endonimi  
  
Pávličevo sêdlo -ega -a s; zemljepisno ime  

|gorski prelaz v Kamniško-Savinjskih Alpah|: 
gorska cesta čez Pavličevo sedlo; mejni prehod na 
Pavličevem sedlu; ◎ nem. Paulitschsattel  
(< Pavlič)  
Kje? na Pavličevem sedlu  
Od kod? s Pavličevega sedla  
Kam? na Pavličevo sedlo  
{O} EDNINA: im. Pávličevo sêdlo, rod. Pávličevega 
sêdla, daj. Pávličevemu sêdlu, tož. Pávličevo sêdlo, 
mest. pri Pávličevem sêdlu, or. s Pávličevim sêdlom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
pavlíha -e in pavlíha -a m  
|šaljiv, norčav človek|: Ker je v otroških letih 
zabaval vse okoli sebe, mu pravijo pavliha; Za 
razvedrilo v igri skrbi Janez, vaški pavliha; prim. 
Pavliha1  
{B} pavlihov  
{O} EDNINA: im. pavlíha, rod. pavlíhe in pavlíha, daj. 
pavlíhi in pavlíhu, tož. pavlího in pavlíha, mest. pri 
pavlíhi in pri pavlíhu, or. s pavlího in s pavlíhom; 
DVOJINA: im. pavlíhi in pavlíha, rod. pavlíh in 
pavlíhov, daj. pavlíhama in pavlíhoma, tož. pavlíhi in 
pavlíha, mest. pri pavlíhah in pri pavlíhih, or. s 
pavlíhama in s pavlíhoma; MNOŽINA: im. pavlíhe in 
pavlíhi, rod. pavlíh in pavlíhov, daj. pavlíham in 
pavlíhom, tož. pavlíhe in pavlíhe, mest. pri pavlíhah in 
pri pavlíhih, or. s pavlíhami in s pavlíhi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja mitoloških, 
nadnaravnih, domišljijskih bitij; enakozvočnice  
  
Pavlíha1 -e in Pavlíha -a m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|: Povabili so jih na pogovor z ravnateljem 
Pavliho/Pavlihom; |domišljijski lik|: šaljiv pogovor 
Pavlihe/Pavliha z Ribničanom; prim. pavliha  
{B} Pavlihov  
{O} EDNINA: im. Pavlíha, rod. Pavlíhe in Pavlíha, daj. 
Pavlíhi in Pavlíhu, tož. Pavlího in Pavlíha, mest. pri 
Pavlíhi in pri Pavlíhu, or. s Pavlího in s Pavlíhom; 
DVOJINA: im. Pavlíhi in Pavlíha, rod. Pavlíh in 
Pavlíhov, daj. Pavlíhama in Pavlíhoma, tož. Pavlíhi in 
Pavlíha, mest. pri Pavlíhah in pri Pavlíhih, or. s 
Pavlíhama in s Pavlíhoma; MNOŽINA: im. Pavlíhe in 
Pavlíhi, rod. Pavlíh in Pavlíhov, daj. Pavlíham in 
Pavlíhom, tož. Pavlíhe in Pavlíhe, mest. pri Pavlíhah 
in pri Pavlíhih, or. s Pavlíhami in s Pavlíhi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki)  
  
Pavlíha2 -e in Pavlíha -a m; stvarno ime  
|slovenski časopis|: šaljiv pogovor Pavlihe/Pavliha z 
Ribničanom; prim. pavliha, Pavlihova pratika  
{B} Pavlihov  
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{O} EDNINA: im. Pavlíha, rod. Pavlíhe in Pavlíha, daj. 
Pavlíhi in Pavlíhu, tož. Pavlího in Pavlíha, mest. pri 
Pavlíhi in pri Pavlíhu, or. s Pavlího in s Pavlíhom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
PCR PCR-a in PCR PCR-ja tudi PCR -- [prva oblika 
pécẹèr in pẹcẹèr pécẹèra in pẹcẹèra, or. s pécẹèrom in 
s pẹcẹèrom] [druga oblika pcər in pəcər, rod. 
pcərja in pəcərja, or. s pcəèrjem in s pəcərjem] 
m; kratica  
|verižna reakcija s polimerazo|: PCR omogoča 
kopiranje odsekov DNA; kot prilastek, v imenovalniku v 
zvezi metoda PCR testiranje po metodi PCR; kot 
prilastek, v imenovalniku v zvezi test PCR rezultati testov 
PCR; v pridevniški rabi Več kot štirideset odstotkov 
opravljenih PCR testov je bilo pozitivnih variantno 
testov PCR; neformalno |test za odkrivanje prisotnosti 
virusa|: Naročite se na PCR; Hitri testi imajo slabše 
zmogljivosti od PCR-a/PCR-ja; ◎ angl. polymerase 
chain reaction  
{O} EDNINA: im. PCR, rod. PCR-a in PCR-ja tudi 
PCR, daj. PCR-u in PCR-ju tudi PCR, tož. PCR, mest. 
pri PCR-u in pri PCR-ju tudi pri PCR, or. s PCR-om 
in s PCR-jem tudi s PCR; DVOJINA: im. PCR-a in 
PCR-ja tudi PCR, rod. PCR-ov in PCR-jev tudi PCR, 
daj. PCR-oma in PCR-jema tudi PCR, tož. PCR-a in 
PCR-ja tudi PCR, mest. pri PCR-ih in pri PCR-jih tudi 
pri PCR, or. s PCR-oma in s PCR-jema tudi s PCR; 
MNOŽINA: im. PCR-i in PCR-ji tudi PCR, rod. PCR-ov 
in PCR-jev tudi PCR, daj. PCR-om in PCR-jem tudi 
PCR, tož. PCR-e in PCR-je tudi PCR, mest. pri PCR-
ih in pri PCR-jih tudi pri PCR, or. s PCR-i in s PCR-ji 
tudi s PCR  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: kratice; pravopisne 
zanimivosti  
  
PCT PCT-ja tudi PCT -- [pécẹté in pẹcẹté in pcət 
in pəcət, rod. pécẹtêja in pẹcẹtêja in pcətja in 
pəcətja, or. s pécẹtêjem in s pẹcẹtêjem in s 
pcətjem in s pəcətjem] m; kratica  
|preboleli, cepljeni, testirani|: Na koncerte smejo le 
PCT; kot prilastek, v imenovalniku v zvezi pogoj PCT 
Novi odlok uvaja v javno življenje pogoj PCT; v 
pridevniški rabi V knjižnico je mogoče vstopiti le z 
dokazilom o izpolnjevanju PCT pogoja variantno 
pogoja PCT; neformalno |pogoj preboleli, cepljeni, 
testirani|: preverjanje PCT-ja  
{O} EDNINA: im. PCT, rod. PCT-ja tudi PCT, daj. 
PCT-ju tudi PCT, tož. PCT, mest. pri PCT-ju tudi pri 
PCT, or. s PCT-jem tudi s PCT; DVOJINA: im. PCT-ja 
tudi PCT, rod. PCT-jev tudi PCT, daj. PCT-jema tudi 
PCT, tož. PCT-ja tudi PCT, mest. pri PCT-jih tudi pri 
PCT, or. s PCT-jema tudi s PCT; MNOŽINA: im. PCT-
ji tudi PCT, rod. PCT-jev tudi PCT, daj. PCT-jem tudi 

PCT, tož. PCT-je tudi PCT, mest. pri PCT-jih tudi pri 
PCT, or. s PCT-ji tudi s PCT  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: kratice; pravopisne 
zanimivosti  
  
pedagóško-andragóški -a -o prid.  
|pedagoški in andragoški|: pedagoško-andragoška 
izobrazba; sopomenka andragoško-pedagoški  
{O} moški: EDNINA: im. pedagóško-andragóški, rod. 
pedagóško-andragóškega, daj. pedagóško-
andragóškemu, tož. pedagóško-andragóški (živostno 
pedagóško-andragóškega), mest. pri pedagóško-
andragóškem, or. s pedagóško-andragóškim; 
DVOJINA: im. pedagóško-andragóška, rod. 
pedagóško-andragóških, daj. pedagóško-
andragóškima, tož. pedagóško-andragóška, mest. pri 
pedagóško-andragóških, or. s pedagóško-
andragóškima; MNOŽINA: im. pedagóško-andragóški, 
rod. pedagóško-andragóških, daj. pedagóško-
andragóškim, tož. pedagóško-andragóške, mest. pri 
pedagóško-andragóških, or. s pedagóško-
andragóškimi  
ženski: EDNINA: im. pedagóško-andragóška, rod. 
pedagóško-andragóške, daj. pedagóško-andragóški, 
tož. pedagóško-andragóško, mest. pri pedagóško-
andragóški, or. s pedagóško-andragóško; DVOJINA: 
im. pedagóško-andragóški, rod. pedagóško-
andragóških, daj. pedagóško-andragóškima, tož. 
pedagóško-andragóški, mest. pri pedagóško-
andragóških, or. s pedagóško-andragóškima; 
MNOŽINA: im. pedagóško-andragóške, rod. 
pedagóško-andragóških, daj. pedagóško-
andragóškim, tož. pedagóško-andragóške, mest. pri 
pedagóško-andragóških, or. s pedagóško-
andragóškimi  
srednji: EDNINA: im. pedagóško-andragóško, rod. 
pedagóško-andragóškega, daj. pedagóško-
andragóškemu, tož. pedagóško-andragóško, mest. pri 
pedagóško-andragóškem, or. s pedagóško-
andragóškim; DVOJINA: im. pedagóško-andragóški, 
rod. pedagóško-andragóških, daj. pedagóško-
andragóškima, tož. pedagóško-andragóški, mest. pri 
pedagóško-andragóških, or. s pedagóško-
andragóškima; MNOŽINA: im. pedagóško-
andragóška, rod. pedagóško-andragóških, daj. 
pedagóško-andragóškim, tož. pedagóško-
andragóška, mest. pri pedagóško-andragóških, or. s 
pedagóško-andragóškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Pekrska gorca -e -e [pékərska gôrca] ž; zemljepisno 
ime  
|vzpetina nad Mariborom|: Skakalnico na Pekrski 
gorci so leta 1955 zgradili po načrtih Stanka 
Bloudka; pripovedka o Pekrski gorci  
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(< Pekre)  
Kje? na Pekrski gorci  
Od kod? s Pekrske gorce  
Kam? na Pekrsko gorco  
{O} EDNINA: im. Pekrska gorca, rod. Pekrske gorce, 
daj. Pekrski gorci, tož. Pekrsko gorco, mest. pri 
Pekrski gorci, or. s Pekrsko gorco  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Peričnik -a [períčnik] m; zemljepisno ime  
|slap v dolini Vrat|: šumenje vode v Peričniku; 
Popravljali so pot pri Peričniku; kot prilastek, v 
imenovalniku Pot do slapa Peričnik je relativno lahka  
Kje? v Peričniku  
Od kod? iz Peričnika  
Kam? v Peričnik  
{B} Peričnikov  
{O} EDNINA: im. Peričnik, rod. Peričnika, daj. 
Peričniku, tož. Peričnik, mest. pri Peričniku, or. s 
Peričnikom; DVOJINA: im. Peričnika, rod. Peričnikov, 
daj. Peričnikoma, tož. Peričnika, mest. pri Peričnikih, 
or. s Peričnikoma; MNOŽINA: im. Peričniki, rod. 
Peričnikov, daj. Peričnikom, tož. Peričnike, mest. pri 
Peričnikih, or. s Peričniki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Perujski tok -ega -a [perújski tók] m; zemljepisno 
ime  
|morski tok v Tihem oceanu|: meritve Perujskega 
toka; Tople ekvatorialne vode z območja Indonezije 
spodrinejo hladen Perujski tok; prim. Humboldtov 
tok, perujski  
(< Peru)  
Kje? v Perujskem toku  
Od kod? iz Perujskega toka  
Kam? v Perujski tok  
{O} EDNINA: im. Perujski tok, rod. Perujskega toka, 
daj. Perujskemu toku, tož. Perujski tok, mest. pri 
Perujskem toku, or. s Perujskim tokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
pès psà m  
|žival|: Ugriznil ga je stekel pes; ljubitelj psov; 
Izobraževanja se je udeležilo 140 vodnikov s psi; 
|kitajsko horoskopsko znamenje|: vpliv znamenja 
psa; |oseba, rojena v kitajskem horoskopskem 
znamenju psa|: Tiger se najbolje ujema s konjem in 
psom  
morski pes |vrsta ribe|: napad morskega psa  
{B} psov  
{O} EDNINA: im. pès, rod. psà, daj. psù, tož. psà, mest. 
pri psù, or. s psòm; DVOJINA: im. psà, rod. psòv in 
psôv, daj. psôma, tož. psà, mest. pri psìh, or. s psôma; 

MNOŽINA: im. psì, rod. psòv in psôv, daj. psòm, tož. 
psè, mest. pri psìh, or. s psì  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
petêlin -a m  
|žival|: petelin ruševec; kikirikanje petelina; |del 
strelnega orožja|: pritisk na petelina; |kitajsko 
horoskopsko znamenje|: partner, rojen v znamenju 
petelina; |oseba, rojena v kitajskem horoskopsemo 
znamenju petelina|: Petelin se najbolje ujema z 
bivolom in kačo  
divji petelin |vrsta ptiča, živečega v gozdu|: srečanje z 
divjim petelinom; zlati petelin |nagrada|: podelitev 
zlatih petelinov, nagrad za glasbene dosežke; dežela 
galskih petelinov |Francija|: Pariz, prestolnica dežele 
galskih petelinov; galski petelini |ekipa francoskih 
športnikov|: zmaga galskih petelinov; rdeči petelin 
|požar|: Močna burja je grozečega rdečega petelina 
ponesla vse do naselij; prim. Petelin  
{B} petelinov  
{O} EDNINA: im. petêlin, rod. petelína, daj. petelínu, 
tož. petelína, mest. pri petelínu, or. s petelínom; 
DVOJINA: im. petelína, rod. petelínov, daj. petelínoma, 
tož. petelína, mest. pri petelínih, or. s petelínoma; 
MNOŽINA: im. petelíni, rod. petelínov, daj. petelínom, 
tož. petelíne, mest. pri petelínih, or. s petelíni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Petêlin -a m; ime bitja, osebno ime  
|vzdevek slovenskega skladatelja Jacobusa Handla|: 
Skladatelj Gallus (Petelin) je bil po Evropi najprej 
znan z imenom Iacobus Handl, tudi Händl; tudi ob 
imenu dvorana je poimenovana po Jakobu Petelinu 
Gallusu  
{B} Petelinov  
{O} EDNINA: im. Petêlin, rod. Petelína, daj. Petelínu, 
tož. Petelína, mest. pri Petelínu, or. s Petelínom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: psevdonimi  
  
Pfizer -ja [fájzer, rod. fájzerja, or. s fájzerjem] m; 
stvarno ime  
|podjetje|: cepivo Pfizerja; Cepivo Comirnaty je 
razvilo podjetje BioNTech v sodelovanju s 
Pfizerjem; kot prilastek, v imenovalniku predstavnik 
farmacevtske družbe Pfizer; v prenesenem pomenu 
|Pfizerjevo cepivo|: Mlajšim od 30 let priporočajo 
cepljenje s Pfizerjem  
{B} Pfizerjev  
{O} EDNINA: im. Pfizer, rod. Pfizerja, daj. Pfizerju, 
tož. Pfizer, mest. pri Pfizerju, or. s Pfizerjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena; pravopisne 
zanimivosti  
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Phobos -a [fóbos, or. s fóbosom] m; zemljepisno ime  
|Marsov satelit|: Rusi so leta 1988 izstrelili dve 
sondi, da bi raziskali Phobos; posnetek Phobosa  
Kje? na Phobosu  
Od kod? s Phobosa  
Kam? na Phobos  
{O} EDNINA: im. Phobos, rod. Phobosa, daj. Phobosu, 
tož. Phobosa, mest. pri Phobosu, or. s Phobosom; 
DVOJINA: im. Phobosa, rod. Phobosov, daj. 
Phobosoma, tož. Phobosa, mest. pri Phobosih, or. s 
Phobosoma; MNOŽINA: im. Phobosi, rod. Phobosov, 
daj. Phobosom, tož. Phobose, mest. pri Phobosih, or. s 
Phobosi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Piacenza -e [pjačénca] ž; zemljepisno ime  
|mesto in občina v Italiji|: Po 109 kilometrih se je na 
cilju v Piacenzi razveselila etapne zmage  
Kje? v Piacenzi  
Od kod? iz Piacenze  
Kam? v Piacenzo  
{B} Piacenčan, Piacenčanka; Piacenčanov, 
Piacenčankin; piacenški  
{O} EDNINA: im. Piacenza, rod. Piacenze, daj. 
Piacenzi, tož. Piacenzo, mest. pri Piacenzi, or. s 
Piacenzo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; italijanščina; 
endonimi  
  
pianissimo1 -a [pjanísimo] m  
|zelo tiho izvajanje tonov|: V drugem delu skladbe 
nas je navdušil komaj slišni pianissimo  
{O} EDNINA: im. pianissimo, rod. pianissima, daj. 
pianissimu, tož. pianissimo, mest. pri pianissimu, or. s 
pianissimom; DVOJINA: im. pianissima, rod. 
pianissimov, daj. pianissimoma, tož. pianissima, mest. 
pri pianissimih, or. s pianissimoma; MNOŽINA: im. 
pianissimi, rod. pianissimov, daj. pianissimom, tož. 
pianissime, mest. pri pianissimih, or. s pianissimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
pianissimo2 [pjanísimo] prisl.  
|zelo tiho|: Kljunasta flavta lahko igra glasno ali 
tiho, forte ali pianissimo; prim. pp  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi; glasbeni izrazi  
  
Piccolomini -ja [pikolómini, rod. pikolóminija, or. s 
pikolóminijem] m; ime bitja, osebno ime  

|priimek|; |italijanski papež|: razstava o tržaškem 
škofu Piccolominiju, poznejšem papežu Piju II.  
{B} Piccolominijev  
{O} EDNINA: im. Piccolomini, rod. Piccolominija, daj. 
Piccolominiju, tož. Piccolominija, mest. pri 
Piccolominiju, or. s Piccolominijem; DVOJINA: im. 
Piccolominija, rod. Piccolominijev, daj. 
Piccolominijema, tož. Piccolominija, mest. pri 
Piccolominijih, or. s Piccolominijema; MNOŽINA: im. 
Piccolominiji, rod. Piccolominijev, daj. 
Piccolominijem, tož. Piccolominije, mest. pri 
Piccolominijih, or. s Piccolominiji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
Pietà -- [pjetá] ž; stvarno ime  
|Michelangelov kip|: V Milanu sem se 
nepričakovano znašel pred Michelangelovo Pietà; 
kot prilastek, v imenovalniku V kapeli desno od vhoda 
lahko vidimo marmorni kip Pietà  
{O} EDNINA: im. Pietà, rod. Pietà, daj. Pietà, tož. Pietà, 
mest. pri Pietà, or. s Pietà  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: italijanščina; stvarna imena  
  
pikadór -ja m  
; v španskem okolju |bikoborec na konju|: Konji 
pikadorjev odvlečejo mrtvega bika iz arene; ◎ šp. 
picador  
{O} EDNINA: im. pikadór, rod. pikadórja, daj. 
pikadórju, tož. pikadór, mest. pri pikadórju, or. s 
pikadórjem; DVOJINA: im. pikadórja, rod. pikadórjev, 
daj. pikadórjema, tož. pikadórja, mest. pri pikadórjih, 
or. s pikadórjema; MNOŽINA: im. pikadórji, rod. 
pikadórjev, daj. pikadórjem, tož. pikadórje, mest. pri 
pikadórjih, or. s pikadórji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; španščina  
  
Pirán -a m; zemljepisno ime  
|mesto na Primorskem|: prebivalci občine Piran; 
Charles Nodier je raziskoval jadransko obalo od 
Pirana do Benetk; Tartini se je rodil v Piranu leta 
1692  
Kje? v Piranu  
Od kod? iz Pirana  
Kam? v Piran  
{B} Pirančan, Pirančanka; Pirančanov, Pirančankin; 
piranski  
{O} EDNINA: im. Pirán, rod. Pirána, daj. Piránu, tož. 
Pirán, mest. pri Piránu, or. s Piránom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
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piránski -a -o prid.  
Iz piranskega mandrača so odpluli ob svitu; Koncert 
je potekal na piranskem Tartinijevem trgu; Rt 
Madona in piranska Punta sta zavarovani območji; 
prim. Piranski zaliv  
(< Piran)  
{O} moški: EDNINA: im. piránski, rod. piránskega, 
daj. piránskemu, tož. piránski (živostno piránskega), 
mest. pri piránskem, or. s piránskim; DVOJINA: im. 
piránska, rod. piránskih, daj. piránskima, tož. 
piránska, mest. pri piránskih, or. s piránskima; 
MNOŽINA: im. piránski, rod. piránskih, daj. piránskim, 
tož. piránske, mest. pri piránskih, or. s piránskimi  
ženski: EDNINA: im. piránska, rod. piránske, daj. 
piránski, tož. piránsko, mest. pri piránski, or. s 
piránsko; DVOJINA: im. piránski, rod. piránskih, daj. 
piránskima, tož. piránski, mest. pri piránskih, or. s 
piránskima; MNOŽINA: im. piránske, rod. piránskih, 
daj. piránskim, tož. piránske, mest. pri piránskih, or. s 
piránskimi  
srednji: EDNINA: im. piránsko, rod. piránskega, daj. 
piránskemu, tož. piránsko, mest. pri piránskem, or. s 
piránskim; DVOJINA: im. piránski, rod. piránskih, daj. 
piránskima, tož. piránski, mest. pri piránskih, or. s 
piránskima; MNOŽINA: im. piránska, rod. piránskih, 
daj. piránskim, tož. piránska, mest. pri piránskih, or. s 
piránskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Piranski zaliv -ega -a [piránski zalí, rod. 
piránskega zalíva] m; zemljepisno ime  
|zaliv na severu Jadranskega morja|: obala 
Piranskega zaliva; ribolov v Piranskem zalivu; prim. 
piranski  
(< Piran)  
Kje? v Piranskem zalivu  
Od kod? iz Piranskega zaliva  
Kam? v Piranski zaliv  
{O} EDNINA: im. Piranski zaliv, rod. Piranskega 
zaliva, daj. Piranskemu zalivu, tož. Piranski zaliv, 
mest. pri Piranskem zalivu, or. s Piranskim zalivom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Pireneji -ev [pirenêji, rod. pirenêje] m mn.; 
zemljepisno ime  
|gorovje v Evropi|: francoski Pireneji; španski 
Pireneji; gorski prelaz v Pirenejih  
Kje? v Pirenejih  
Od kod? iz Pirenejev  
Kam? v Pireneje  
{B} pirenejski  
{O} EDNINA: im. Pireneji, rod. Pirenejev, daj. 
Pirenejem, tož. Pireneje, mest. pri Pirenejih, or. s 
Pireneji  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
pirenêjski -a -o prid.  
pirenejski gozdovi; V pirenejski državici Andori 
živi 80.000 ljudi  
pirenejski ovčar |pes|: vzreja pirenejskih ovčarjev; 
pirenejski kozorog |kozorog|: izumrtje pirenejskega 
kozoroga; prim. Pirenejski polotok  
(< Pireneji)  
{O} moški: EDNINA: im. pirenêjski, rod. 
pirenêjskega, daj. pirenêjskemu, tož. pirenêjski 
(živostno pirenêjskega), mest. pri pirenêjskem, or. s 
pirenêjskim; DVOJINA: im. pirenêjska, rod. 
pirenêjskih, daj. pirenêjskima, tož. pirenêjska, mest. 
pri pirenêjskih, or. s pirenêjskima; MNOŽINA: im. 
pirenêjski, rod. pirenêjskih, daj. pirenêjskim, tož. 
pirenêjske, mest. pri pirenêjskih, or. s pirenêjskimi  
ženski: EDNINA: im. pirenêjska, rod. pirenêjske, daj. 
pirenêjski, tož. pirenêjsko, mest. pri pirenêjski, or. s 
pirenêjsko; DVOJINA: im. pirenêjski, rod. pirenêjskih, 
daj. pirenêjskima, tož. pirenêjski, mest. pri 
pirenêjskih, or. s pirenêjskima; MNOŽINA: im. 
pirenêjske, rod. pirenêjskih, daj. pirenêjskim, tož. 
pirenêjske, mest. pri pirenêjskih, or. s pirenêjskimi  
srednji: EDNINA: im. pirenêjsko, rod. pirenêjskega, 
daj. pirenêjskemu, tož. pirenêjsko, mest. pri 
pirenêjskem, or. s pirenêjskim; DVOJINA: im. 
pirenêjski, rod. pirenêjskih, daj. pirenêjskima, tož. 
pirenêjski, mest. pri pirenêjskih, or. s pirenêjskima; 
MNOŽINA: im. pirenêjska, rod. pirenêjskih, daj. 
pirenêjskim, tož. pirenêjska, mest. pri pirenêjskih, or. 
s pirenêjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Pirenejski polotok -ega -oka [pirenêjski pólotok in 
pirenêjski polotòk, rod. pirenêjskega pólotọka in 
pirenêjskega polotóka] m; zemljepisno ime  
|polotok na skrajnem jugozahodnem delu Evrope|: 
Na severu Pirenejskega polotoka so se majhna 
krščanska kraljestva bojevala z Arabci; kolesarjenje 
po Pirenejskem polotoku; Na Pirenejskem polotoku 
imajo več uradnih jezikov; prim. pirenejski  
(< Pireneji)  
Kje? na Pirenejskem polotoku  
Od kod? s Pirenejskega polotoka  
Kam? na Pirenejski polotok  
{O} EDNINA: im. Pirenejski polotok, rod. 
Pirenejskega polotoka, daj. Pirenejskemu polotoku, 
tož. Pirenejski polotok, mest. pri Pirenejskem 
polotoku, or. s Pirenejskim polotokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena otokov in polotokov  
  
Plazjánski vršác -ega -a m; zemljepisno ime  
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|gora v Julijskih Alpah|: greben Plazjanskega 
vršaca; Hodil sem po lovski stezici, ki vodi pod 
Plazjanskim vršacem  
Kje? na Plazjanskem vršacu  
Od kod? s Plazjanskega vršaca  
Kam? na Plazjanski vršac  
{O} EDNINA: im. Plazjánski vršác, rod. Plazjánskega 
vršáca, daj. Plazjánskemu vršácu, tož. Plazjánski 
vršác, mest. pri Plazjánskem vršácu, or. s 
Plazjánskim vršácem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
pleménsko-klánski -a -o prid.  
|plemenski in klanski|: plemensko-klanski 
poglavarji; dežela s tradicionalno plemensko-
klansko ureditvijo; sopomenka klansko-plemenski  
{O} moški: EDNINA: im. pleménsko-klánski, rod. 
pleménsko-klánskega, daj. pleménsko-klánskemu, 
tož. pleménsko-klánski (živostno pleménsko-
klánskega), mest. pri pleménsko-klánskem, or. s 
pleménsko-klánskim; DVOJINA: im. pleménsko-
klánska, rod. pleménsko-klánskih, daj. pleménsko-
klánskima, tož. pleménsko-klánska, mest. pri 
pleménsko-klánskih, or. s pleménsko-klánskima; 
MNOŽINA: im. pleménsko-klánski, rod. pleménsko-
klánskih, daj. pleménsko-klánskim, tož. pleménsko-
klánske, mest. pri pleménsko-klánskih, or. s 
pleménsko-klánskimi  
ženski: EDNINA: im. pleménsko-klánska, rod. 
pleménsko-klánske, daj. pleménsko-klánski, tož. 
pleménsko-klánsko, mest. pri pleménsko-klánski, or. 
s pleménsko-klánsko; DVOJINA: im. pleménsko-
klánski, rod. pleménsko-klánskih, daj. pleménsko-
klánskima, tož. pleménsko-klánski, mest. pri 
pleménsko-klánskih, or. s pleménsko-klánskima; 
MNOŽINA: im. pleménsko-klánske, rod. pleménsko-
klánskih, daj. pleménsko-klánskim, tož. pleménsko-
klánske, mest. pri pleménsko-klánskih, or. s 
pleménsko-klánskimi  
srednji: EDNINA: im. pleménsko-klánsko, rod. 
pleménsko-klánskega, daj. pleménsko-klánskemu, 
tož. pleménsko-klánsko, mest. pri pleménsko-
klánskem, or. s pleménsko-klánskim; DVOJINA: im. 
pleménsko-klánski, rod. pleménsko-klánskih, daj. 
pleménsko-klánskima, tož. pleménsko-klánski, mest. 
pri pleménsko-klánskih, or. s pleménsko-klánskima; 
MNOŽINA: im. pleménsko-klánska, rod. pleménsko-
klánskih, daj. pleménsko-klánskim, tož. pleménsko-
klánska, mest. pri pleménsko-klánskih, or. s 
pleménsko-klánskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
plésnoelektrónski -a -o prid.  
|nanašajoč se na elektronsko plesno glasbo|: 
ljubitelji plesnoelektronske glasbe  

{O} moški: EDNINA: im. plésnoelektrónski, rod. 
plésnoelektrónskega, daj. plésnoelektrónskemu, tož. 
plésnoelektrónski (živostno plésnoelektrónskega), 
mest. pri plésnoelektrónskem, or. s 
plésnoelektrónskim; DVOJINA: im. 
plésnoelektrónska, rod. plésnoelektrónskih, daj. 
plésnoelektrónskima, tož. plésnoelektrónska, mest. 
pri plésnoelektrónskih, or. s plésnoelektrónskima; 
MNOŽINA: im. plésnoelektrónski, rod. 
plésnoelektrónskih, daj. plésnoelektrónskim, tož. 
plésnoelektrónske, mest. pri plésnoelektrónskih, or. s 
plésnoelektrónskimi  
ženski: EDNINA: im. plésnoelektrónska, rod. 
plésnoelektrónske, daj. plésnoelektrónski, tož. 
plésnoelektrónsko, mest. pri plésnoelektrónski, or. s 
plésnoelektrónsko; DVOJINA: im. plésnoelektrónski, 
rod. plésnoelektrónskih, daj. plésnoelektrónskima, 
tož. plésnoelektrónski, mest. pri plésnoelektrónskih, 
or. s plésnoelektrónskima; MNOŽINA: im. 
plésnoelektrónske, rod. plésnoelektrónskih, daj. 
plésnoelektrónskim, tož. plésnoelektrónske, mest. pri 
plésnoelektrónskih, or. s plésnoelektrónskimi  
srednji: EDNINA: im. plésnoelektrónsko, rod. 
plésnoelektrónskega, daj. plésnoelektrónskemu, tož. 
plésnoelektrónsko, mest. pri plésnoelektrónskem, or. 
s plésnoelektrónskim; DVOJINA: im. 
plésnoelektrónski, rod. plésnoelektrónskih, daj. 
plésnoelektrónskima, tož. plésnoelektrónski, mest. pri 
plésnoelektrónskih, or. s plésnoelektrónskima; 
MNOŽINA: im. plésnoelektrónska, rod. 
plésnoelektrónskih, daj. plésnoelektrónskim, tož. 
plésnoelektrónska, mest. pri plésnoelektrónskih, or. s 
plésnoelektrónskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
plésnogledalíški -a -o prid.  
|nanašajoč se na plesno gledališče|: plesnogledališka 
predstava za otroke; prim. gledališko-plesni, plesno-
gledališki  
{O} moški: EDNINA: im. plésnogledalíški, rod. 
plésnogledalíškega, daj. plésnogledalíškemu, tož. 
plésnogledalíški (živostno plésnogledalíškega), mest. 
pri plésnogledalíškem, or. s plésnogledalíškim; 
DVOJINA: im. plésnogledalíška, rod. 
plésnogledalíških, daj. plésnogledalíškima, tož. 
plésnogledalíška, mest. pri plésnogledalíških, or. s 
plésnogledalíškima; MNOŽINA: im. plésnogledalíški, 
rod. plésnogledalíških, daj. plésnogledalíškim, tož. 
plésnogledalíške, mest. pri plésnogledalíških, or. s 
plésnogledalíškimi  
ženski: EDNINA: im. plésnogledalíška, rod. 
plésnogledalíške, daj. plésnogledalíški, tož. 
plésnogledalíško, mest. pri plésnogledalíški, or. s 
plésnogledalíško; DVOJINA: im. plésnogledalíški, rod. 
plésnogledalíških, daj. plésnogledalíškima, tož. 
plésnogledalíški, mest. pri plésnogledalíških, or. s 
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plésnogledalíškima; MNOŽINA: im. plésnogledalíške, 
rod. plésnogledalíških, daj. plésnogledalíškim, tož. 
plésnogledalíške, mest. pri plésnogledalíških, or. s 
plésnogledalíškimi  
srednji: EDNINA: im. plésnogledalíško, rod. 
plésnogledalíškega, daj. plésnogledalíškemu, tož. 
plésnogledalíško, mest. pri plésnogledalíškem, or. s 
plésnogledalíškim; DVOJINA: im. plésnogledalíški, 
rod. plésnogledalíških, daj. plésnogledalíškima, tož. 
plésnogledalíški, mest. pri plésnogledalíških, or. s 
plésnogledalíškima; MNOŽINA: im. plésnogledalíška, 
rod. plésnogledalíških, daj. plésnogledalíškim, tož. 
plésnogledalíška, mest. pri plésnogledalíških, or. s 
plésnogledalíškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
plésno-gledalíški -a -o prid.  
|plesni in gledališki|: plesno-gledališki abonma; 
plesno-gledališka predstava; sopomenka gledališko-
plesni; prim. plesnogledališki  
{O} moški: EDNINA: im. plésno-gledalíški, rod. 
plésno-gledalíškega, daj. plésno-gledalíškemu, tož. 
plésno-gledalíški (živostno plésno-gledalíškega), 
mest. pri plésno-gledalíškem, or. s plésno-
gledalíškim; DVOJINA: im. plésno-gledalíška, rod. 
plésno-gledalíških, daj. plésno-gledalíškima, tož. 
plésno-gledalíška, mest. pri plésno-gledalíških, or. s 
plésno-gledalíškima; MNOŽINA: im. plésno-
gledalíški, rod. plésno-gledalíških, daj. plésno-
gledalíškim, tož. plésno-gledalíške, mest. pri plésno-
gledalíških, or. s plésno-gledalíškimi  
ženski: EDNINA: im. plésno-gledalíška, rod. plésno-
gledalíške, daj. plésno-gledalíški, tož. plésno-
gledalíško, mest. pri plésno-gledalíški, or. s plésno-
gledalíško; DVOJINA: im. plésno-gledalíški, rod. 
plésno-gledalíških, daj. plésno-gledalíškima, tož. 
plésno-gledalíški, mest. pri plésno-gledalíških, or. s 
plésno-gledalíškima; MNOŽINA: im. plésno-
gledalíške, rod. plésno-gledalíških, daj. plésno-
gledalíškim, tož. plésno-gledalíške, mest. pri plésno-
gledalíških, or. s plésno-gledalíškimi  
srednji: EDNINA: im. plésno-gledalíško, rod. plésno-
gledalíškega, daj. plésno-gledalíškemu, tož. plésno-
gledalíško, mest. pri plésno-gledalíškem, or. s plésno-
gledalíškim; DVOJINA: im. plésno-gledalíški, rod. 
plésno-gledalíških, daj. plésno-gledalíškima, tož. 
plésno-gledalíški, mest. pri plésno-gledalíških, or. s 
plésno-gledalíškima; MNOŽINA: im. plésno-
gledalíška, rod. plésno-gledalíških, daj. plésno-
gledalíškim, tož. plésno-gledalíška, mest. pri plésno-
gledalíških, or. s plésno-gledalíškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
plésno-navijáški -a -o prid.  

|nanašajoč se na ples in športno navijanje|: plesno-
navijaška skupina Žabice  
{O} moški: EDNINA: im. plésno-navijáški, rod. 
plésno-navijáškega, daj. plésno-navijáškemu, tož. 
plésno-navijáški (živostno plésno-navijáškega), mest. 
pri plésno-navijáškem, or. s plésno-navijáškim; 
DVOJINA: im. plésno-navijáška, rod. plésno-
navijáških, daj. plésno-navijáškima, tož. plésno-
navijáška, mest. pri plésno-navijáških, or. s plésno-
navijáškima; MNOŽINA: im. plésno-navijáški, rod. 
plésno-navijáških, daj. plésno-navijáškim, tož. 
plésno-navijáške, mest. pri plésno-navijáških, or. s 
plésno-navijáškimi  
ženski: EDNINA: im. plésno-navijáška, rod. plésno-
navijáške, daj. plésno-navijáški, tož. plésno-
navijáško, mest. pri plésno-navijáški, or. s plésno-
navijáško; DVOJINA: im. plésno-navijáški, rod. 
plésno-navijáških, daj. plésno-navijáškima, tož. 
plésno-navijáški, mest. pri plésno-navijáških, or. s 
plésno-navijáškima; MNOŽINA: im. plésno-navijáške, 
rod. plésno-navijáških, daj. plésno-navijáškim, tož. 
plésno-navijáške, mest. pri plésno-navijáških, or. s 
plésno-navijáškimi  
srednji: EDNINA: im. plésno-navijáško, rod. plésno-
navijáškega, daj. plésno-navijáškemu, tož. plésno-
navijáško, mest. pri plésno-navijáškem, or. s plésno-
navijáškim; DVOJINA: im. plésno-navijáški, rod. 
plésno-navijáških, daj. plésno-navijáškima, tož. 
plésno-navijáški, mest. pri plésno-navijáških, or. s 
plésno-navijáškima; MNOŽINA: im. plésno-navijáška, 
rod. plésno-navijáških, daj. plésno-navijáškim, tož. 
plésno-navijáška, mest. pri plésno-navijáških, or. s 
plésno-navijáškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Plúton1 -a m; ime bitja, religijsko ime  
|grški bog podzemlja|: Pluton kot bog podzemlja 
vlada vsemu, kar je skrivnostno, temno in 
predstavlja nevidne sile  
{B} Plutonov  
{O} EDNINA: im. Plúton, rod. Plútona, daj. Plútonu, 
tož. Plútona, mest. pri Plútonu, or. s Plútonom; 
DVOJINA: im. Plútona, rod. Plútonov, daj. Plútonoma, 
tož. Plútona, mest. pri Plútonih, or. s Plútonoma; 
MNOŽINA: im. Plútoni, rod. Plútonov, daj. Plútonom, 
tož. Plútone, mest. pri Plútonih, or. s Plútoni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena; grško-
rimska imena  
  
Plúton2 -a m; zemljepisno ime  
|pritlikavi planet|: Okoli Plutona krožijo vsaj trije 
naravni sateliti; led na Plutonu  
Kje? na Plutonu  
Od kod? s Plutona  
Kam? na Pluton  
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{B} Plutonov  
{O} EDNINA: im. Plúton, rod. Plútona, daj. Plútonu, 
tož. Plúton, mest. pri Plútonu, or. s Plútonom; 
DVOJINA: im. Plútona, rod. Plútonov, daj. Plútonoma, 
tož. Plútona, mest. pri Plútonih, or. s Plútonoma; 
MNOŽINA: im. Plútoni, rod. Plútonov, daj. Plútonom, 
tož. Plútone, mest. pri Plútonih, or. s Plútoni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
podgána -e ž  
|žival|: laboratorijska podgana; razmnoževanje 
podgan; |kitajsko horoskopsko znamenje|: Za 
kitajsko znamenje podgane je primeren poklic 
voznik dirkalnega avtomobila; |oseba, rojena v 
kitajskem horoskopskem znamenju podgane|: 
Podgana se bo morala malo obvladati  
{B} podganin  
{O} EDNINA: im. podgána, rod. podgáne, daj. podgáni, 
tož. podgáno, mest. pri podgáni, or. s podgáno; 
DVOJINA: im. podgáni, rod. podgán, daj. podgánama, 
tož. podgáni, mest. pri podgánah, or. s podgánama; 
MNOŽINA: im. podgáne, rod. podgána, daj. podgán, tož. 
podgáne, mest. pri podgánah, or. s podgánami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Podgorica -e [pódgorica] ž; zemljepisno ime  
|glavno mesto Črne gore|: gostovanje v Podgorici; 
V Ljubljani gostuje Črnogorsko narodno gledališče 
iz Podgorice  
Kje? v Podgorici  
Od kod? iz Podgorice  
Kam? v Podgorico  
{B} Podgoričan, Podgoričanka; Podgoričanov, 
Podgoričankin; podgoriški  
{O} EDNINA: im. Podgorica, rod. Podgorice, daj. 
Podgorici, tož. Podgorico, mest. pri Podgorici, or. s 
Podgorico  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
podgoriški -a -o [pódgoriški, ž. pódgoriška, s. 
pódgoriško] prid.  
Reka Morača velja za podgoriški simbol  
(< Podgorica)  
{O} moški: EDNINA: im. podgoriški, rod. 
podgoriškega, daj. podgoriškemu, tož. podgoriški 
(živostno podgoriškega), mest. pri podgoriškem, or. s 
podgoriškim; DVOJINA: im. podgoriška, rod. 
podgoriških, daj. podgoriškima, tož. podgoriška, mest. 
pri podgoriških, or. s podgoriškima; MNOŽINA: im. 
podgoriški, rod. podgoriških, daj. podgoriškim, tož. 
podgoriške, mest. pri podgoriških, or. s podgoriškimi  

ženski: EDNINA: im. podgoriška, rod. podgoriške, daj. 
podgoriški, tož. podgoriško, mest. pri podgoriški, or. s 
podgoriško; DVOJINA: im. podgoriški, rod. 
podgoriških, daj. podgoriškima, tož. podgoriški, mest. 
pri podgoriških, or. s podgoriškima; MNOŽINA: im. 
podgoriške, rod. podgoriških, daj. podgoriškim, tož. 
podgoriške, mest. pri podgoriških, or. s podgoriškimi  
srednji: EDNINA: im. podgoriško, rod. podgoriškega, 
daj. podgoriškemu, tož. podgoriško, mest. pri 
podgoriškem, or. s podgoriškim; DVOJINA: im. 
podgoriški, rod. podgoriških, daj. podgoriškima, tož. 
podgoriški, mest. pri podgoriških, or. s podgoriškima; 
MNOŽINA: im. podgoriška, rod. podgoriških, daj. 
podgoriškim, tož. podgoriška, mest. pri podgoriških, 
or. s podgoriškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
podnébno-energétski -a -o prid.  
|podnebni in energetski|: Dogovora o podnevno-
energetskem svežnju ukrepov bodo sprejeli do 
konca leta; sopomenka energetsko-podnebni  
{O} moški: EDNINA: im. podnébno-energétski, rod. 
podnébno-energétskega, daj. podnébno-
energétskemu, tož. podnébno-energétski (živostno 
podnébno-energétskega), mest. pri podnébno-
energétskem, or. s podnébno-energétskim; DVOJINA: 
im. podnébno-energétska, rod. podnébno-
energétskih, daj. podnébno-energétskima, tož. 
podnébno-energétska, mest. pri podnébno-
energétskih, or. s podnébno-energétskima; 
MNOŽINA: im. podnébno-energétski, rod. podnébno-
energétskih, daj. podnébno-energétskim, tož. 
podnébno-energétske, mest. pri podnébno-
energétskih, or. s podnébno-energétskimi  
ženski: EDNINA: im. podnébno-energétska, rod. 
podnébno-energétske, daj. podnébno-energétski, tož. 
podnébno-energétsko, mest. pri podnébno-
energétski, or. s podnébno-energétsko; DVOJINA: im. 
podnébno-energétski, rod. podnébno-energétskih, 
daj. podnébno-energétskima, tož. podnébno-
energétski, mest. pri podnébno-energétskih, or. s 
podnébno-energétskima; MNOŽINA: im. podnébno-
energétske, rod. podnébno-energétskih, daj. 
podnébno-energétskim, tož. podnébno-energétske, 
mest. pri podnébno-energétskih, or. s podnébno-
energétskimi  
srednji: EDNINA: im. podnébno-energétsko, rod. 
podnébno-energétskega, daj. podnébno-
energétskemu, tož. podnébno-energétsko, mest. pri 
podnébno-energétskem, or. s podnébno-
energétskim; DVOJINA: im. podnébno-energétski, rod. 
podnébno-energétskih, daj. podnébno-energétskima, 
tož. podnébno-energétski, mest. pri podnébno-
energétskih, or. s podnébno-energétskima; 
MNOŽINA: im. podnébno-energétska, rod. podnébno-
energétskih, daj. podnébno-energétskim, tož. 
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podnébno-energétska, mest. pri podnébno-
energétskih, or. s podnébno-energétskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Podónavje -a s; zemljepisno ime  
|pokrajina ob reki Donavi|: hrvaško Podonavje; 
Habsburška monarhija je bila dolgo prva sila na 
območju Podonavja; izseljevanje iz Podonavlja  
Kje? v Podonavju  
Od kod? iz Podonavja  
Kam? v Podonavje  
{B} podonavski  
{O} EDNINA: im. Podónavje, rod. Podónavja, daj. 
Podónavju, tož. Podónavje, mest. pri Podónavju, or. s 
Podónavjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
Podónavska régija -e -e ž; stvarno ime  
|evropska regija|: razvoj Podonavske regije; 
Pelikani, volki, risi in medvedi v Evropi živijo le še 
v Podonavski regiji; prim. podonavski  
(< Podonavje)  
{O} EDNINA: im. Podónavska régija, rod. Podónavske 
régije, daj. Podónavski régiji, tož. Podónavsko régijo, 
mest. pri Podónavski régiji, or. s Podónavsko régijo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
Podrávec -vca m; ime bitja, prebivalsko ime  
Podravci si želijo razvijati turizem; v prenesenem 
pomenu |pripadnik športnega kluba iz Podravja|: 
Državni prvaki so postali Podravci  
(< Podravje)  
{B} Podravčev  
{O} EDNINA: im. Podrávec, rod. Podrávca, daj. 
Podrávcu, tož. Podrávca, mest. pri Podrávcu, or. s 
Podrávcem; DVOJINA: im. Podrávca, rod. Podrávcev, 
daj. Podrávcema, tož. Podrávca, mest. pri Podrávcih, 
or. s Podrávcema; MNOŽINA: im. Podrávci, rod. 
Podrávcev, daj. Podrávcem, tož. Podrávce, mest. pri 
Podrávcih, or. s Podrávci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Podrávje -a s; zemljepisno ime  
|pokrajina ob reki Dravi|: hrvaško Podravje; 23 
nagrajenih vin je iz Podravja; Želijo si sodelovati s 
Podravjem na gospodarskem, kulturnem in 
turističnem področju  
Kje? v Podravju  
Od kod? iz Podravja  
Kam? v Podravje  
{B} Podravec, Podravka; Podravčev, Podravkin; 
podravksi  

{O} EDNINA: im. Podrávje, rod. Podrávja, daj. 
Podrávju, tož. Podrávje, mest. pri Podrávju, or. s 
Podrávjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
Podrávka1 -e ž; ime bitja, prebivalsko ime  
Po mami sem Podravka  
(< Podravje)  
{B} Podravkin  
{O} EDNINA: im. Podrávka, rod. Podrávke, daj. 
Podrávki, tož. Podrávko, mest. pri Podrávki, or. s 
Podrávko; DVOJINA: im. Podrávki, rod. Podrávk, daj. 
Podrávkama, tož. Podrávki, mest. pri Podrávkah, or. s 
Podrávkama; MNOŽINA: im. Podrávke, rod. Podrávk, 
daj. Podrávkam, tož. Podrávke, mest. pri Podrávkah, 
or. s Podrávkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Podrávka2 -e ž; stvarno ime  
|podjetje|: delnice Podravke; kot prilastek, v 
imenovalniku Podpisal je pogodbo s hrvaško družbo 
Podravka; |športni klub|: trener Podravke; V tej 
sezoni bo igrala za Podravko iz Koprivnice  
{B} Podravkin  
{O} EDNINA: im. Podrávka, rod. Podrávke, daj. 
Podrávki, tož. Podrávko, mest. pri Podrávki, or. s 
Podrávko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
podrávski -a -o prid.  
Vinograde ima v podravskem vinorodnem okolišu; 
Po podravski magistrali so se odpeljali vse do meje 
s Srbijo; strategija podravskega gospodarstva; prim. 
Podravska statistična regija  
(< Podravje)  
{O} moški: EDNINA: im. podrávski, rod. 
podrávskega, daj. podrávskemu, tož. podrávski 
(živostno podrávskega), mest. pri podrávskem, or. s 
podrávskim; DVOJINA: im. podrávska, rod. 
podrávskih, daj. podrávskima, tož. podrávska, mest. 
pri podrávskih, or. s podrávskima; MNOŽINA: im. 
podrávski, rod. podrávskih, daj. podrávskim, tož. 
podrávske, mest. pri podrávskih, or. s podrávskimi  
ženski: EDNINA: im. podrávska, rod. podrávske, daj. 
podrávski, tož. podrávsko, mest. pri podrávski, or. s 
podrávsko; DVOJINA: im. podrávski, rod. podrávskih, 
daj. podrávskima, tož. podrávski, mest. pri 
podrávskih, or. s podrávskima; MNOŽINA: im. 
podrávske, rod. podrávskih, daj. podrávskim, tož. 
podrávske, mest. pri podrávskih, or. s podrávskimi  
srednji: EDNINA: im. podrávsko, rod. podrávskega, 
daj. podrávskemu, tož. podrávsko, mest. pri 
podrávskem, or. s podrávskim; DVOJINA: im. 
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podrávski, rod. podrávskih, daj. podrávskima, tož. 
podrávski, mest. pri podrávskih, or. s podrávskima; 
MNOŽINA: im. podrávska, rod. podrávskih, daj. 
podrávskim, tož. podrávska, mest. pri podrávskih, or. 
s podrávskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
pogódba -e ž  
|uradni dogovor|: mirovna pogodba; podpis 
kupoprodajne pogodbe; prim. Amsterdamska 
pogodba, Avstrijska državna pogodba, 
Lizbonska pogodba, Maastrichtska pogodba, 
Versajska mirovna pogodba  
{O} EDNINA: im. pogódba, rod. pogódbe, daj. 
pogódbi, tož. pogódbo, mest. pri pogódbi, or. s 
pogódbo; DVOJINA: im. pogódbi, rod. pogódb, daj. 
pogódbama, tož. pogódbi, mest. pri pogódbah, or. s 
pogódbama; MNOŽINA: im. pogódbe, rod. pogódb, daj. 
pogódbam, tož. pogódbe, mest. pri pogódbah, or. s 
pogódbami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: Občnoimensko jedro 
lastnoimenske besedne zveze  
  
poklícno-téhniški -a -o prid.  
|poklicni in tehniški|: programi poklicno-tehniškega 
izobraževanja  
{O} moški: EDNINA: im. poklícno-téhniški, rod. 
poklícno-téhniškega, daj. poklícno-téhniškemu, tož. 
poklícno-téhniški (živostno poklícno-téhniškega), 
mest. pri poklícno-téhniškem, or. s poklícno-
téhniškim; DVOJINA: im. poklícno-téhniška, rod. 
poklícno-téhniških, daj. poklícno-téhniškima, tož. 
poklícno-téhniška, mest. pri poklícno-téhniških, or. s 
poklícno-téhniškima; MNOŽINA: im. poklícno-
téhniški, rod. poklícno-téhniških, daj. poklícno-
téhniškim, tož. poklícno-téhniške, mest. pri poklícno-
téhniških, or. s poklícno-téhniškimi  
ženski: EDNINA: im. poklícno-téhniška, rod. 
poklícno-téhniške, daj. poklícno-téhniški, tož. 
poklícno-téhniško, mest. pri poklícno-téhniški, or. s 
poklícno-téhniško; DVOJINA: im. poklícno-téhniški, 
rod. poklícno-téhniških, daj. poklícno-téhniškima, tož. 
poklícno-téhniški, mest. pri poklícno-téhniških, or. s 
poklícno-téhniškima; MNOŽINA: im. poklícno-
téhniške, rod. poklícno-téhniških, daj. poklícno-
téhniškim, tož. poklícno-téhniške, mest. pri poklícno-
téhniških, or. s poklícno-téhniškimi  
srednji: EDNINA: im. poklícno-téhniško, rod. 
poklícno-téhniškega, daj. poklícno-téhniškemu, tož. 
poklícno-téhniško, mest. pri poklícno-téhniškem, or. 
s poklícno-téhniškim; DVOJINA: im. poklícno-
téhniški, rod. poklícno-téhniških, daj. poklícno-
téhniškima, tož. poklícno-téhniški, mest. pri 
poklícno-téhniških, or. s poklícno-téhniškima; 
MNOŽINA: im. poklícno-téhniška, rod. poklícno-

téhniških, daj. poklícno-téhniškim, tož. poklícno-
téhniška, mest. pri poklícno-téhniških, or. s poklícno-
téhniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
pokojnínsko-invalídski -a -o prid.  
|pokojninski in invalidski|: pokojninsko-invalidsko 
zavarovanje; sopomenka invalidsko-pokojninski  
{O} moški: EDNINA: im. pokojnínsko-invalídski, rod. 
pokojnínsko-invalídskega, daj. pokojnínsko-
invalídskemu, tož. pokojnínsko-invalídski (živostno 
pokojnínsko-invalídskega), mest. pri pokojnínsko-
invalídskem, or. s pokojnínsko-invalídskim; 
DVOJINA: im. pokojnínsko-invalídska, rod. 
pokojnínsko-invalídskih, daj. pokojnínsko-
invalídskima, tož. pokojnínsko-invalídska, mest. pri 
pokojnínsko-invalídskih, or. s pokojnínsko-
invalídskima; MNOŽINA: im. pokojnínsko-invalídski, 
rod. pokojnínsko-invalídskih, daj. pokojnínsko-
invalídskim, tož. pokojnínsko-invalídske, mest. pri 
pokojnínsko-invalídskih, or. s pokojnínsko-
invalídskimi  
ženski: EDNINA: im. pokojnínsko-invalídska, rod. 
pokojnínsko-invalídske, daj. pokojnínsko-invalídski, 
tož. pokojnínsko-invalídsko, mest. pri pokojnínsko-
invalídski, or. s pokojnínsko-invalídsko; DVOJINA: 
im. pokojnínsko-invalídski, rod. pokojnínsko-
invalídskih, daj. pokojnínsko-invalídskima, tož. 
pokojnínsko-invalídski, mest. pri pokojnínsko-
invalídskih, or. s pokojnínsko-invalídskima; 
MNOŽINA: im. pokojnínsko-invalídske, rod. 
pokojnínsko-invalídskih, daj. pokojnínsko-
invalídskim, tož. pokojnínsko-invalídske, mest. pri 
pokojnínsko-invalídskih, or. s pokojnínsko-
invalídskimi  
srednji: EDNINA: im. pokojnínsko-invalídsko, rod. 
pokojnínsko-invalídskega, daj. pokojnínsko-
invalídskemu, tož. pokojnínsko-invalídsko, mest. pri 
pokojnínsko-invalídskem, or. s pokojnínsko-
invalídskim; DVOJINA: im. pokojnínsko-invalídski, 
rod. pokojnínsko-invalídskih, daj. pokojnínsko-
invalídskima, tož. pokojnínsko-invalídski, mest. pri 
pokojnínsko-invalídskih, or. s pokojnínsko-
invalídskima; MNOŽINA: im. pokojnínsko-invalídska, 
rod. pokojnínsko-invalídskih, daj. pokojnínsko-
invalídskim, tož. pokojnínsko-invalídska, mest. pri 
pokojnínsko-invalídskih, or. s pokojnínsko-
invalídskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Polárnica -e ž; zemljepisno ime  
|zvezda|: Severnica oziroma Polarnica – zvezda, za 
katero se zdi, da miruje na severnem delu neba; 
Severnico so Stari Rimljani poimenovali Stella 
Polaris – Polarna zvezda ali Polarnica  
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Kje? na Polarnici  
Od kod? s Polarnice  
Kam? na Polarnico  
{B} Polarničin  
{O} EDNINA: im. Polárnica, rod. Polárnice, daj. 
Polárnici, tož. Polárnico, mest. pri Polárnici, or. s 
Polárnico; DVOJINA: im. Polárnici, rod. Polárnic, daj. 
Polárnicama, tož. Polárnici, mest. pri Polárnicah, or. s 
Polárnicama; MNOŽINA: im. Polárnice, rod. Polárnic, 
daj. Polárnicam, tož. Polárnice, mest. pri Polárnicah, 
or. s Polárnicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Polhográjska Grmáda -e -e ž; zemljepisno ime  
|vzpetina v Polhograjskem hribovju|: S Topola do 
vrha Polhograjske Grmade je približno uro in pol 
hoje; tek na Polhograjsko Grmado; skrajšano Z vrha 
Grmade smo se spustili po Krkini poti; prim. 
polhograjski  
(< Polhov Gradec)  
Kje? na Polhograjski Grmadi  
Od kod? s Polhograjske Grmade  
Kam? na Polhograjsko Grmado  
{O} EDNINA: im. Polhográjska Grmáda, rod. 
Polhográjske Grmáde, daj. Polhográjski Grmádi, tož. 
Polhográjsko Grmádo, mest. pri Polhográjski 
Grmádi, or. s Polhográjsko Grmádo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Polhográjski dolomíti -ih -ov m mn.; zemljepisno ime  
|hribovje v zahodnem delu Slovenije|: Za območje 
Polhograjskih dolomitov je značilna razpršena 
poselitev ustrezneje Polhograjskega hribovja; 
Izhodišče za vzpone v Polhograjske dolomite so 
naselja v medvoški, škofjeloški ali polhograjski 
občini ustrezneje Polhograjsko hribovje; prim. 
polhograjski  
(< Polhov Gradec)  
Kje? v Polhograjskih dolomitih  
Od kod? iz Polhograjskih dolomitov  
Kam? v Polhograjske dolomite  
{O} EDNINA: im. Polhográjski dolomíti, rod. 
Polhográjskih dolomítov, daj. Polhográjskim 
dolomítom, tož. Polhográjske dolomíte, mest. pri 
Polhográjskih dolomítih, or. s Polhográjskimi 
dolomíti  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Polhográjsko hribôvje -ega -a s; zemljepisno ime  
|hribovje v zahodnem delu Slovenije|: zemljevid 
Polhograjskega hribovja; kmetije v Polhograjskem 
hribovju; prim. polhograjski  

(< Polhov Gradec)  
Kje? v Polhograjskem hribovju  
Od kod? iz Polhograjskega hribovja  
Kam? v Polhograjsko hribovje  
{O} EDNINA: im. Polhográjsko hribôvje, rod. 
Polhográjskega hribôvja, daj. Polhográjskemu 
hribôvju, tož. Polhográjsko hribôvje, mest. pri 
Polhográjskem hribôvju, or. s Polhográjskim 
hribôvjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
policíjskoveteránski -a -o prid.  
|nanašajoč se na policijske veterane|: člani 
policijskoveteranskega združenja  
{O} moški: EDNINA: im. policíjskoveteránski, rod. 
policíjskoveteránskega, daj. policíjskoveteránskemu, 
tož. policíjskoveteránski (živostno 
policíjskoveteránskega), mest. pri 
policíjskoveteránskem, or. s policíjskoveteránskim; 
DVOJINA: im. policíjskoveteránska, rod. 
policíjskoveteránskih, daj. policíjskoveteránskima, 
tož. policíjskoveteránska, mest. pri 
policíjskoveteránskih, or. s policíjskoveteránskima; 
MNOŽINA: im. policíjskoveteránski, rod. 
policíjskoveteránskih, daj. policíjskoveteránskim, 
tož. policíjskoveteránske, mest. pri 
policíjskoveteránskih, or. s policíjskoveteránskimi  
ženski: EDNINA: im. policíjskoveteránska, rod. 
policíjskoveteránske, daj. policíjskoveteránski, tož. 
policíjskoveteránsko, mest. pri policíjskoveteránski, 
or. s policíjskoveteránsko; DVOJINA: im. 
policíjskoveteránski, rod. policíjskoveteránskih, daj. 
policíjskoveteránskima, tož. policíjskoveteránski, 
mest. pri policíjskoveteránskih, or. s 
policíjskoveteránskima; MNOŽINA: im. 
policíjskoveteránske, rod. policíjskoveteránskih, daj. 
policíjskoveteránskim, tož. policíjskoveteránske, 
mest. pri policíjskoveteránskih, or. s 
policíjskoveteránskimi  
srednji: EDNINA: im. policíjskoveteránsko, rod. 
policíjskoveteránskega, daj. policíjskoveteránskemu, 
tož. policíjskoveteránsko, mest. pri 
policíjskoveteránskem, or. s policíjskoveteránskim; 
DVOJINA: im. policíjskoveteránski, rod. 
policíjskoveteránskih, daj. policíjskoveteránskima, 
tož. policíjskoveteránski, mest. pri 
policíjskoveteránskih, or. s policíjskoveteránskima; 
MNOŽINA: im. policíjskoveteránska, rod. 
policíjskoveteránskih, daj. policíjskoveteránskim, 
tož. policíjskoveteránska, mest. pri 
policíjskoveteránskih, or. s policíjskoveteránskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
Políški Špík -ega -a m; zemljepisno ime  
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|gora v Italiji|; ◎ it. Jôf di Montasio; gl. Montaž, 
Špik nad Policami  
Kje? na Poliškem Špiku  
Od kod? s Poliškega Špika  
Kam? na Poliški Špik  
{O} EDNINA: im. Políški Špík, rod. Políškega Špíka, 
daj. Políškemu Špíku, tož. Políški Špík, mest. pri 
Políškem Špíku, or. s Políškim Špíkom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
polítično-diplomátski -a -o prid.  
|politični in diplomatski|: politično-diplomatska 
izolacija države; politično-diplomatske poteze; prim. 
diplomatsko-politični  
{O} moški: EDNINA: im. polítično-diplomátski, rod. 
polítično-diplomátskega, daj. polítično-
diplomátskemu, tož. polítično-diplomátski (živostno 
polítično-diplomátskega), mest. pri polítično-
diplomátskem, or. s polítično-diplomátskim; 
DVOJINA: im. polítično-diplomátska, rod. polítično-
diplomátskih, daj. polítično-diplomátskima, tož. 
polítično-diplomátska, mest. pri polítično-
diplomátskih, or. s polítično-diplomátskima; 
MNOŽINA: im. polítično-diplomátski, rod. polítično-
diplomátskih, daj. polítično-diplomátskim, tož. 
polítično-diplomátske, mest. pri polítično-
diplomátskih, or. s polítično-diplomátskimi  
ženski: EDNINA: im. polítično-diplomátska, rod. 
polítično-diplomátske, daj. polítično-diplomátski, 
tož. polítično-diplomátsko, mest. pri polítično-
diplomátski, or. s polítično-diplomátsko; DVOJINA: 
im. polítično-diplomátski, rod. polítično-
diplomátskih, daj. polítično-diplomátskima, tož. 
polítično-diplomátski, mest. pri polítično-
diplomátskih, or. s polítično-diplomátskima; 
MNOŽINA: im. polítično-diplomátske, rod. polítično-
diplomátskih, daj. polítično-diplomátskim, tož. 
polítično-diplomátske, mest. pri polítično-
diplomátskih, or. s polítično-diplomátskimi  
srednji: EDNINA: im. polítično-diplomátsko, rod. 
polítično-diplomátskega, daj. polítično-
diplomátskemu, tož. polítično-diplomátsko, mest. pri 
polítično-diplomátskem, or. s polítično-
diplomátskim; DVOJINA: im. polítično-diplomátski, 
rod. polítično-diplomátskih, daj. polítično-
diplomátskima, tož. polítično-diplomátski, mest. pri 
polítično-diplomátskih, or. s polítično-
diplomátskima; MNOŽINA: im. polítično-
diplomátska, rod. polítično-diplomátskih, daj. 
polítično-diplomátskim, tož. polítično-diplomátska, 
mest. pri polítično-diplomátskih, or. s polítično-
diplomátskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
polítičnoekonómski -a -o prid.  

|nanašajoč se na politično ekonomijo|: 
političnoekonomski vidiki prodaje družbenega 
premoženja; prim. ekonomskopolitični, politično-
gospodarski, politično-ekonomski, ekonomsko-
politični, gospodarsko-politični  
{O} moški: EDNINA: im. polítičnoekonómski, rod. 
polítičnoekonómskega, daj. polítičnoekonómskemu, 
tož. polítičnoekonómski (živostno 
polítičnoekonómskega), mest. pri 
polítičnoekonómskem, or. s polítičnoekonómskim; 
DVOJINA: im. polítičnoekonómska, rod. 
polítičnoekonómskih, daj. polítičnoekonómskima, 
tož. polítičnoekonómska, mest. pri 
polítičnoekonómskih, or. s polítičnoekonómskima; 
MNOŽINA: im. polítičnoekonómski, rod. 
polítičnoekonómskih, daj. polítičnoekonómskim, tož. 
polítičnoekonómske, mest. pri polítičnoekonómskih, 
or. s polítičnoekonómskimi  
ženski: EDNINA: im. polítičnoekonómska, rod. 
polítičnoekonómske, daj. polítičnoekonómski, tož. 
polítičnoekonómsko, mest. pri polítičnoekonómski, 
or. s polítičnoekonómsko; DVOJINA: im. 
polítičnoekonómski, rod. polítičnoekonómskih, daj. 
polítičnoekonómskima, tož. polítičnoekonómski, 
mest. pri polítičnoekonómskih, or. s 
polítičnoekonómskima; MNOŽINA: im. 
polítičnoekonómske, rod. polítičnoekonómskih, daj. 
polítičnoekonómskim, tož. polítičnoekonómske, 
mest. pri polítičnoekonómskih, or. s 
polítičnoekonómskimi  
srednji: EDNINA: im. polítičnoekonómsko, rod. 
polítičnoekonómskega, daj. polítičnoekonómskemu, 
tož. polítičnoekonómsko, mest. pri 
polítičnoekonómskem, or. s polítičnoekonómskim; 
DVOJINA: im. polítičnoekonómski, rod. 
polítičnoekonómskih, daj. polítičnoekonómskima, 
tož. polítičnoekonómski, mest. pri 
polítičnoekonómskih, or. s polítičnoekonómskima; 
MNOŽINA: im. polítičnoekonómska, rod. 
polítičnoekonómskih, daj. polítičnoekonómskim, tož. 
polítičnoekonómska, mest. pri polítičnoekonómskih, 
or. s polítičnoekonómskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
polítično-ekonómski -a -o prid.  
|politični in ekonomski|: politično-ekonomska 
nestabilnost; sopomenka ekonomsko-politični; prim. 
politično-gospodarski  
{O} moški: EDNINA: im. polítično-ekonómski, rod. 
polítično-ekonómskega, daj. polítično-
ekonómskemu, tož. polítično-ekonómski (živostno 
polítično-ekonómskega), mest. pri polítično-
ekonómskem, or. s polítično-ekonómskim; DVOJINA: 
im. polítično-ekonómska, rod. polítično-ekonómskih, 
daj. polítično-ekonómskima, tož. polítično-
ekonómska, mest. pri polítično-ekonómskih, or. s 
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polítično-ekonómskima; MNOŽINA: im. polítično-
ekonómski, rod. polítično-ekonómskih, daj. 
polítično-ekonómskim, tož. polítično-ekonómske, 
mest. pri polítično-ekonómskih, or. s polítično-
ekonómskimi  
ženski: EDNINA: im. polítično-ekonómska, rod. 
polítično-ekonómske, daj. polítično-ekonómski, tož. 
polítično-ekonómsko, mest. pri polítično-ekonómski, 
or. s polítično-ekonómsko; DVOJINA: im. polítično-
ekonómski, rod. polítično-ekonómskih, daj. 
polítično-ekonómskima, tož. polítično-ekonómski, 
mest. pri polítično-ekonómskih, or. s polítično-
ekonómskima; MNOŽINA: im. polítično-ekonómske, 
rod. polítično-ekonómskih, daj. polítično-
ekonómskim, tož. polítično-ekonómske, mest. pri 
polítično-ekonómskih, or. s polítično-ekonómskimi  
srednji: EDNINA: im. polítično-ekonómsko, rod. 
polítično-ekonómskega, daj. polítično-
ekonómskemu, tož. polítično-ekonómsko, mest. pri 
polítično-ekonómskem, or. s polítično-ekonómskim; 
DVOJINA: im. polítično-ekonómski, rod. polítično-
ekonómskih, daj. polítično-ekonómskima, tož. 
polítično-ekonómski, mest. pri polítično-
ekonómskih, or. s polítično-ekonómskima; 
MNOŽINA: im. polítično-ekonómska, rod. polítično-
ekonómskih, daj. polítično-ekonómskim, tož. 
polítično-ekonómska, mest. pri polítično-
ekonómskih, or. s polítično-ekonómskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
polítičnogeográfski -a -o prid.  
|nanašajoč se na politično geografijo|: 
političnogeografski vidiki; prim. geopolitični, 
politično-geografski, geografsko-politični  
{O} moški: EDNINA: im. polítičnogeográfski, rod. 
polítičnogeográfskega, daj. polítičnogeográfskemu, 
tož. polítičnogeográfski (živostno 
polítičnogeográfskega), mest. pri 
polítičnogeográfskem, or. s polítičnogeográfskim; 
DVOJINA: im. polítičnogeográfska, rod. 
polítičnogeográfskih, daj. polítičnogeográfskima, tož. 
polítičnogeográfska, mest. pri polítičnogeográfskih, 
or. s polítičnogeográfskima; MNOŽINA: im. 
polítičnogeográfski, rod. polítičnogeográfskih, daj. 
polítičnogeográfskim, tož. polítičnogeográfske, mest. 
pri polítičnogeográfskih, or. s 
polítičnogeográfskimi  
ženski: EDNINA: im. polítičnogeográfska, rod. 
polítičnogeográfske, daj. polítičnogeográfski, tož. 
polítičnogeográfsko, mest. pri polítičnogeográfski, 
or. s polítičnogeográfsko; DVOJINA: im. 
polítičnogeográfski, rod. polítičnogeográfskih, daj. 
polítičnogeográfskima, tož. polítičnogeográfski, 
mest. pri polítičnogeográfskih, or. s 
polítičnogeográfskima; MNOŽINA: im. 
polítičnogeográfske, rod. polítičnogeográfskih, daj. 

polítičnogeográfskim, tož. polítičnogeográfske, mest. 
pri polítičnogeográfskih, or. s 
polítičnogeográfskimi  
srednji: EDNINA: im. polítičnogeográfsko, rod. 
polítičnogeográfskega, daj. polítičnogeográfskemu, 
tož. polítičnogeográfsko, mest. pri 
polítičnogeográfskem, or. s polítičnogeográfskim; 
DVOJINA: im. polítičnogeográfski, rod. 
polítičnogeográfskih, daj. polítičnogeográfskima, tož. 
polítičnogeográfski, mest. pri polítičnogeográfskih, 
or. s polítičnogeográfskima; MNOŽINA: im. 
polítičnogeográfska, rod. polítičnogeográfskih, daj. 
polítičnogeográfskim, tož. polítičnogeográfska, mest. 
pri polítičnogeográfskih, or. s 
polítičnogeográfskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
polítično-geográfski -a -o prid.  
|politični in geografski|: politično-geografski 
prostor; politično-geografska usmeritev; sopomenka 
geografsko-politični  
{O} moški: EDNINA: im. polítično-geográfski, rod. 
polítično-geográfskega, daj. polítično-geográfskemu, 
tož. polítično-geográfski (živostno polítično-
geográfskega), mest. pri polítično-geográfskem, or. s 
polítično-geográfskim; DVOJINA: im. polítično-
geográfska, rod. polítično-geográfskih, daj. polítično-
geográfskima, tož. polítično-geográfska, mest. pri 
polítično-geográfskih, or. s polítično-geográfskima; 
MNOŽINA: im. polítično-geográfski, rod. polítično-
geográfskih, daj. polítično-geográfskim, tož. 
polítično-geográfske, mest. pri polítično-
geográfskih, or. s polítično-geográfskimi  
ženski: EDNINA: im. polítično-geográfska, rod. 
polítično-geográfske, daj. polítično-geográfski, tož. 
polítično-geográfsko, mest. pri polítično-geográfski, 
or. s polítično-geográfsko; DVOJINA: im. polítično-
geográfski, rod. polítično-geográfskih, daj. polítično-
geográfskima, tož. polítično-geográfski, mest. pri 
polítično-geográfskih, or. s polítično-geográfskima; 
MNOŽINA: im. polítično-geográfske, rod. polítično-
geográfskih, daj. polítično-geográfskim, tož. 
polítično-geográfske, mest. pri polítično-
geográfskih, or. s polítično-geográfskimi  
srednji: EDNINA: im. polítično-geográfsko, rod. 
polítično-geográfskega, daj. polítično-geográfskemu, 
tož. polítično-geográfsko, mest. pri polítično-
geográfskem, or. s polítično-geográfskim; DVOJINA: 
im. polítično-geográfski, rod. polítično-geográfskih, 
daj. polítično-geográfskima, tož. polítično-
geográfski, mest. pri polítično-geográfskih, or. s 
polítično-geográfskima; MNOŽINA: im. polítično-
geográfska, rod. polítično-geográfskih, daj. polítično-
geográfskim, tož. polítično-geográfska, mest. pri 
polítično-geográfskih, or. s polítično-geográfskimi  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
polítično-gospodárski -a -o prid.  
|politični in gospodarski|: politično-gospodarski 
interes; sopomenka politično-ekonomski, 
gospodarsko-politični; prim. političnoekonomski, 
ekonomsko-politični, ekonomskopolitični  
{O} moški: EDNINA: im. polítično-gospodárski, rod. 
polítično-gospodárskega, daj. polítično-
gospodárskemu, tož. polítično-gospodárski (živostno 
polítično-gospodárskega), mest. pri polítično-
gospodárskem, or. s polítično-gospodárskim; 
DVOJINA: im. polítično-gospodárska, rod. polítično-
gospodárskih, daj. polítično-gospodárskima, tož. 
polítično-gospodárska, mest. pri polítično-
gospodárskih, or. s polítično-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. polítično-gospodárski, rod. polítično-
gospodárskih, daj. polítično-gospodárskim, tož. 
polítično-gospodárske, mest. pri polítično-
gospodárskih, or. s polítično-gospodárskimi  
ženski: EDNINA: im. polítično-gospodárska, rod. 
polítično-gospodárske, daj. polítično-gospodárski, 
tož. polítično-gospodársko, mest. pri polítično-
gospodárski, or. s polítično-gospodársko; DVOJINA: 
im. polítično-gospodárski, rod. polítično-
gospodárskih, daj. polítično-gospodárskima, tož. 
polítično-gospodárski, mest. pri polítično-
gospodárskih, or. s polítično-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. polítično-gospodárske, rod. polítično-
gospodárskih, daj. polítično-gospodárskim, tož. 
polítično-gospodárske, mest. pri polítično-
gospodárskih, or. s polítično-gospodárskimi  
srednji: EDNINA: im. polítično-gospodársko, rod. 
polítično-gospodárskega, daj. polítično-
gospodárskemu, tož. polítično-gospodársko, mest. pri 
polítično-gospodárskem, or. s polítično-
gospodárskim; DVOJINA: im. polítično-gospodárski, 
rod. polítično-gospodárskih, daj. polítično-
gospodárskima, tož. polítično-gospodárski, mest. pri 
polítično-gospodárskih, or. s polítično-
gospodárskima; MNOŽINA: im. polítično-
gospodárska, rod. polítično-gospodárskih, daj. 
polítično-gospodárskim, tož. polítično-gospodárska, 
mest. pri polítično-gospodárskih, or. s polítično-
gospodárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
polítično-ideolóški -a -o prid.  
|politični in ideološki|: politično-ideološka 
pripadnost; politično-ideološki interesi; sopomenka 
ideološko-politični  
{O} moški: EDNINA: im. polítično-ideolóški, rod. 
polítično-ideolóškega, daj. polítično-ideolóškemu, 
tož. polítično-ideolóški (živostno polítično-
ideolóškega), mest. pri polítično-ideolóškem, or. s 
polítično-ideolóškim; DVOJINA: im. polítično-

ideolóška, rod. polítično-ideolóških, daj. polítično-
ideolóškima, tož. polítično-ideolóška, mest. pri 
polítično-ideolóških, or. s polítično-ideolóškima; 
MNOŽINA: im. polítično-ideolóški, rod. polítično-
ideolóških, daj. polítično-ideolóškim, tož. polítično-
ideolóške, mest. pri polítično-ideolóških, or. s 
polítično-ideolóškimi  
ženski: EDNINA: im. polítično-ideolóška, rod. 
polítično-ideolóške, daj. polítično-ideolóški, tož. 
polítično-ideolóško, mest. pri polítično-ideolóški, or. 
s polítično-ideolóško; DVOJINA: im. polítično-
ideolóški, rod. polítično-ideolóških, daj. polítično-
ideolóškima, tož. polítično-ideolóški, mest. pri 
polítično-ideolóških, or. s polítično-ideolóškima; 
MNOŽINA: im. polítično-ideolóške, rod. polítično-
ideolóških, daj. polítično-ideolóškim, tož. polítično-
ideolóške, mest. pri polítično-ideolóških, or. s 
polítično-ideolóškimi  
srednji: EDNINA: im. polítično-ideolóško, rod. 
polítično-ideolóškega, daj. polítično-ideolóškemu, 
tož. polítično-ideolóško, mest. pri polítično-
ideolóškem, or. s polítično-ideolóškim; DVOJINA: im. 
polítično-ideolóški, rod. polítično-ideolóških, daj. 
polítično-ideolóškima, tož. polítično-ideolóški, mest. 
pri polítično-ideolóških, or. s polítično-ideolóškima; 
MNOŽINA: im. polítično-ideolóška, rod. polítično-
ideolóških, daj. polítično-ideolóškim, tož. polítično-
ideolóška, mest. pri polítično-ideolóških, or. s 
polítično-ideolóškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
polítičnonazórski -a -o prid.  
|nanašajoč se na politični nazor|: desna 
političnonazorska opredelitev; merilo 
političnonazorske uravnoteženosti  
{O} moški: EDNINA: im. polítičnonazórski, rod. 
polítičnonazórskega, daj. polítičnonazórskemu, tož. 
polítičnonazórski (živostno polítičnonazórskega), 
mest. pri polítičnonazórskem, or. s 
polítičnonazórskim; DVOJINA: im. polítičnonazórska, 
rod. polítičnonazórskih, daj. polítičnonazórskima, tož. 
polítičnonazórska, mest. pri polítičnonazórskih, or. s 
polítičnonazórskima; MNOŽINA: im. 
polítičnonazórski, rod. polítičnonazórskih, daj. 
polítičnonazórskim, tož. polítičnonazórske, mest. pri 
polítičnonazórskih, or. s polítičnonazórskimi  
ženski: EDNINA: im. polítičnonazórska, rod. 
polítičnonazórske, daj. polítičnonazórski, tož. 
polítičnonazórsko, mest. pri polítičnonazórski, or. s 
polítičnonazórsko; DVOJINA: im. polítičnonazórski, 
rod. polítičnonazórskih, daj. polítičnonazórskima, tož. 
polítičnonazórski, mest. pri polítičnonazórskih, or. s 
polítičnonazórskima; MNOŽINA: im. 
polítičnonazórske, rod. polítičnonazórskih, daj. 
polítičnonazórskim, tož. polítičnonazórske, mest. pri 
polítičnonazórskih, or. s polítičnonazórskimi  
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srednji: EDNINA: im. polítičnonazórsko, rod. 
polítičnonazórskega, daj. polítičnonazórskemu, tož. 
polítičnonazórsko, mest. pri polítičnonazórskem, or. s 
polítičnonazórskim; DVOJINA: im. polítičnonazórski, 
rod. polítičnonazórskih, daj. polítičnonazórskima, tož. 
polítičnonazórski, mest. pri polítičnonazórskih, or. s 
polítičnonazórskima; MNOŽINA: im. 
polítičnonazórska, rod. polítičnonazórskih, daj. 
polítičnonazórskim, tož. polítičnonazórska, mest. pri 
polítičnonazórskih, or. s polítičnonazórskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
polítično-vojáški -a -o prid.  
|politični in vojaški|: politično-vojaško zavezništvo; 
sopomenka vojaško-politični  
{O} moški: EDNINA: im. polítično-vojáški, rod. 
polítično-vojáškega, daj. polítično-vojáškemu, tož. 
polítično-vojáški (živostno polítično-vojáškega), mest. 
pri polítično-vojáškem, or. s polítično-vojáškim; 
DVOJINA: im. polítično-vojáška, rod. polítično-
vojáških, daj. polítično-vojáškima, tož. polítično-
vojáška, mest. pri polítično-vojáških, or. s polítično-
vojáškima; MNOŽINA: im. polítično-vojáški, rod. 
polítično-vojáških, daj. polítično-vojáškim, tož. 
polítično-vojáške, mest. pri polítično-vojáških, or. s 
polítično-vojáškimi  
ženski: EDNINA: im. polítično-vojáška, rod. polítično-
vojáške, daj. polítično-vojáški, tož. polítično-vojáško, 
mest. pri polítično-vojáški, or. s polítično-vojáško; 
DVOJINA: im. polítično-vojáški, rod. polítično-
vojáških, daj. polítično-vojáškima, tož. polítično-
vojáški, mest. pri polítično-vojáških, or. s polítično-
vojáškima; MNOŽINA: im. polítično-vojáške, rod. 
polítično-vojáških, daj. polítično-vojáškim, tož. 
polítično-vojáške, mest. pri polítično-vojáških, or. s 
polítično-vojáškimi  
srednji: EDNINA: im. polítično-vojáško, rod. 
polítično-vojáškega, daj. polítično-vojáškemu, tož. 
polítično-vojáško, mest. pri polítično-vojáškem, or. s 
polítično-vojáškim; DVOJINA: im. polítično-vojáški, 
rod. polítično-vojáških, daj. polítično-vojáškima, tož. 
polítično-vojáški, mest. pri polítično-vojáških, or. s 
polítično-vojáškima; MNOŽINA: im. polítično-
vojáška, rod. polítično-vojáških, daj. polítično-
vojáškim, tož. polítično-vojáška, mest. pri polítično-
vojáških, or. s polítično-vojáškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
póljsko-némški -a -o prid.  
|poljski in nemški|: poljsko-nemška meja; sopomenka 
nemško-poljski; prim. poljski, nemški  
(< Poljska, Nemčija)  
{O} moški: EDNINA: im. póljsko-némški, rod. 
póljsko-némškega, daj. póljsko-némškemu, tož. 
póljsko-némški (živostno póljsko-némškega), mest. 

pri póljsko-némškem, or. s póljsko-némškim; 
DVOJINA: im. póljsko-némška, rod. póljsko-némških, 
daj. póljsko-némškima, tož. póljsko-némška, mest. pri 
póljsko-némških, or. s póljsko-némškima; MNOŽINA: 
im. póljsko-némški, rod. póljsko-némških, daj. 
póljsko-némškim, tož. póljsko-némške, mest. pri 
póljsko-némških, or. s póljsko-némškimi  
ženski: EDNINA: im. póljsko-némška, rod. póljsko-
némške, daj. póljsko-némški, tož. póljsko-némško, 
mest. pri póljsko-némški, or. s póljsko-némško; 
DVOJINA: im. póljsko-némški, rod. póljsko-némških, 
daj. póljsko-némškima, tož. póljsko-némški, mest. pri 
póljsko-némških, or. s póljsko-némškima; MNOŽINA: 
im. póljsko-némške, rod. póljsko-némških, daj. 
póljsko-némškim, tož. póljsko-némške, mest. pri 
póljsko-némških, or. s póljsko-némškimi  
srednji: EDNINA: im. póljsko-némško, rod. póljsko-
némškega, daj. póljsko-némškemu, tož. póljsko-
némško, mest. pri póljsko-némškem, or. s póljsko-
némškim; DVOJINA: im. póljsko-némški, rod. póljsko-
némških, daj. póljsko-némškima, tož. póljsko-
némški, mest. pri póljsko-némških, or. s póljsko-
némškima; MNOŽINA: im. póljsko-némška, rod. 
póljsko-némških, daj. póljsko-némškim, tož. póljsko-
némška, mest. pri póljsko-némških, or. s póljsko-
némškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
póljsko-rúski -a -o prid.  
|poljski in ruski|: poljsko-ruski Judje; Z vstopom 
Poljske v Nato so se poljsko-ruski odnosi 
poslabšali; sopomenka rusko-poljski; prim. poljski, 
ruski  
(< Poljska, Rusija)  
{O} moški: EDNINA: im. póljsko-rúski, rod. póljsko-
rúskega, daj. póljsko-rúskemu, tož. póljsko-rúski 
(živostno póljsko-rúskega), mest. pri póljsko-rúskem, 
or. s póljsko-rúskim; DVOJINA: im. póljsko-rúska, rod. 
póljsko-rúskih, daj. póljsko-rúskima, tož. póljsko-
rúska, mest. pri póljsko-rúskih, or. s póljsko-rúskima; 
MNOŽINA: im. póljsko-rúski, rod. póljsko-rúskih, daj. 
póljsko-rúskim, tož. póljsko-rúske, mest. pri póljsko-
rúskih, or. s póljsko-rúskimi  
ženski: EDNINA: im. póljsko-rúska, rod. póljsko-
rúske, daj. póljsko-rúski, tož. póljsko-rúsko, mest. pri 
póljsko-rúski, or. s póljsko-rúsko; DVOJINA: im. 
póljsko-rúski, rod. póljsko-rúskih, daj. póljsko-
rúskima, tož. póljsko-rúski, mest. pri póljsko-rúskih, 
or. s póljsko-rúskima; MNOŽINA: im. póljsko-rúske, 
rod. póljsko-rúskih, daj. póljsko-rúskim, tož. póljsko-
rúske, mest. pri póljsko-rúskih, or. s póljsko-rúskimi  
srednji: EDNINA: im. póljsko-rúsko, rod. póljsko-
rúskega, daj. póljsko-rúskemu, tož. póljsko-rúsko, 
mest. pri póljsko-rúskem, or. s póljsko-rúskim; 
DVOJINA: im. póljsko-rúski, rod. póljsko-rúskih, daj. 
póljsko-rúskima, tož. póljsko-rúski, mest. pri póljsko-
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rúskih, or. s póljsko-rúskima; MNOŽINA: im. póljsko-
rúska, rod. póljsko-rúskih, daj. póljsko-rúskim, tož. 
póljsko-rúska, mest. pri póljsko-rúskih, or. s póljsko-
rúskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
pomlád -i ž  
|letni čas|: Prodaja nepremičnin v primerjavi z 
lansko pomladjo narašča  
arabska pomlad |protivladni protesti in demonstracije 
ter oboroženi upor, vstaja arabskih narodov (2010)|: 
Do konca leta 2011 se je mirna arabska pomlad v 
Siriji sprevrgla v krvavo oboroženo vstajo in nato v 
državljansko vojno; pomlad narodov |meščanske ali 
nacionalne revolucije (1948), revolucija|: Slovenski 
narodni buditelji so v času pomladi narodov 
zahtevali enakopravnost slovenskega jezika v 
javnosti; praška pomlad |obdobje demokratizacije na 
Češkoslovaškem (1968)|: Vodilna oseba praške 
pomladi je bil Aleksander Dubček  
{O} EDNINA: im. pomlád, rod. pomládi, daj. pomládi, 
tož. pomlád, mest. pri pomládi, or. s pomládjó; 
DVOJINA: im. pomládi, rod. pomládi, daj. pomládma, 
tož. pomládí, mest. pri pomládih, or. s pomládima; 
MNOŽINA: im. pomládi, rod. pomládi, daj. pomládim, 
tož. pomládi, mest. pri pomládih, or. s pomládmi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja zgodovinskih 
dogodkov  
  
Pomúrec -rca m; ime bitja, prebivalsko ime  
Za razumevanje problematike Pomurja ni treba biti 
Pomurec; Veliko mladih Pomurcev ne najde 
zaposlitve v domači pokrajini; v prenesenem pomenu 
|pripadnik športnega kluba iz Pomurja|: Z zmago 
nad Pomurci so se uvrstili na drugo mesto  
Pomurec leta |naziv|: izbor za Pomurca leta  
(< Pomurje)  
{B} Pomurčev  
{O} EDNINA: im. Pomúrec, rod. Pomúrca, daj. 
Pomúrcu, tož. Pomúrca, mest. pri Pomúrcu, or. s 
Pomúrcem; DVOJINA: im. Pomúrca, rod. Pomúrcev, 
daj. Pomúrcema, tož. Pomúrca, mest. pri Pomúrcih, or. 
s Pomúrcema; MNOŽINA: im. Pomúrci, rod. 
Pomúrcev, daj. Pomúrcem, tož. Pomúrce, mest. pri 
Pomúrcih, or. s Pomúrci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Pomúrje -a s; zemljepisno ime  
|pokrajina ob reki Muri|: Večina udeležencev 
maratona je v Pomurje prišla zaradi rekreacije; 
Lokalni vodotoki v Pomurju imajo največ vode v 
pozni jeseni  
Kje? v Pomurju  

Od kod? iz Pomurja  
Kam? v Pomurje  
{B} Pomurec, Pomurka; Pomurčev, Pomurkin; 
pomurski  
{O} EDNINA: im. Pomúrje, rod. Pomúrja, daj. 
Pomúrju, tož. Pomúrje, mest. pri Pomúrju, or. s 
Pomúrjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
pomúrka -e ž  
neformalno |pomurska avtomobilska cesta|: gradnja 
pomurke; dela na pomurki; prim. Pomurka  
Kje? na/po pomurki  
Od kod? s pomurke  
Kam? na pomurko  
{O} EDNINA: im. pomúrka, rod. pomúrke, daj. 
pomúrki, tož. pomúrko, mest. pri pomúrki, or. s 
pomúrko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Pomúrka -e ž; ime bitja, prebivalsko ime  
V spletnem biografskem leksikonu najdemo kar 
nekaj Pomurk in Pomurcev; v prenesenem pomenu 
|pripadnica športnega kluba iz Pomurja|: Tekmo so 
dobile Pomurke  
Pomurka leta |naziv|: glasovanje za Pomurko leta; 
prim. pomurka  
(< Pomurje)  
{B} Pomurkin  
{O} EDNINA: im. Pomúrka, rod. Pomúrke, daj. 
Pomúrki, tož. Pomúrko, mest. pri Pomúrki, or. s 
Pomúrko; DVOJINA: im. Pomúrki, rod. Pomúrk, daj. 
Pomúrkama, tož. Pomúrki, mest. pri Pomúrkah, or. s 
Pomúrkama; MNOŽINA: im. Pomúrke, rod. Pomúrk, 
daj. Pomúrkam, tož. Pomúrke, mest. pri Pomúrkah, or. 
s Pomúrkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
pomúrski -a -o prid.  
pomurska ravnica; Ljudje se radi vračajo v 
pomurska zdravilišča; prim. Pomurska statistična 
regija  
(< Pomurje)  
{O} moški: EDNINA: im. pomúrski, rod. pomúrskega, 
daj. pomúrskemu, tož. pomúrski (živostno 
pomúrskega), mest. pri pomúrskem, or. s pomúrskim; 
DVOJINA: im. pomúrska, rod. pomúrskih, daj. 
pomúrskima, tož. pomúrska, mest. pri pomúrskih, or. 
s pomúrskima; MNOŽINA: im. pomúrski, rod. 
pomúrskih, daj. pomúrskim, tož. pomúrske, mest. pri 
pomúrskih, or. s pomúrskimi  
ženski: EDNINA: im. pomúrska, rod. pomúrske, daj. 
pomúrski, tož. pomúrsko, mest. pri pomúrski, or. s 
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pomúrsko; DVOJINA: im. pomúrski, rod. pomúrskih, 
daj. pomúrskima, tož. pomúrski, mest. pri pomúrskih, 
or. s pomúrskima; MNOŽINA: im. pomúrske, rod. 
pomúrskih, daj. pomúrskim, tož. pomúrske, mest. pri 
pomúrskih, or. s pomúrskimi  
srednji: EDNINA: im. pomúrsko, rod. pomúrskega, 
daj. pomúrskemu, tož. pomúrsko, mest. pri 
pomúrskem, or. s pomúrskim; DVOJINA: im. 
pomúrski, rod. pomúrskih, daj. pomúrskima, tož. 
pomúrski, mest. pri pomúrskih, or. s pomúrskima; 
MNOŽINA: im. pomúrska, rod. pomúrskih, daj. 
pomúrskim, tož. pomúrska, mest. pri pomúrskih, or. s 
pomúrskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
pôp -a m  
|glasbeni žanr|: Njihov repertoar sega od jazza do 
popa in etna; v pridevniški rabi elektronska pop 
glasba; slovenska pop skupina  
{O} EDNINA: im. pôp, rod. pôpa, daj. pôpu, tož. pôp, 
mest. pri pôpu, or. s pôpom; DVOJINA: im. pôpa, rod. 
pôpov, daj. pôpoma, tož. pôpa, mest. pri pôpih, or. s 
pôpoma; MNOŽINA: im. pôpi, rod. pôpov, daj. pôpom, 
tož. pôpe, mest. pri pôpih, or. s pôpi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
porodníško-ginekolóški -a -o prid.  
|porodniški in ginekološki|: Gradnja novih 
prostorov za porodniško-ginekološki oddelek je 
končana; sopomenka ginekološko-porodniški  
{O} moški: EDNINA: im. porodníško-ginekolóški, 
rod. porodníško-ginekolóškega, daj. porodníško-
ginekolóškemu, tož. porodníško-ginekolóški (živostno 
porodníško-ginekolóškega), mest. pri porodníško-
ginekolóškem, or. s porodníško-ginekolóškim; 
DVOJINA: im. porodníško-ginekolóška, rod. 
porodníško-ginekolóških, daj. porodníško-
ginekolóškima, tož. porodníško-ginekolóška, mest. 
pri porodníško-ginekolóških, or. s porodníško-
ginekolóškima; MNOŽINA: im. porodníško-
ginekolóški, rod. porodníško-ginekolóških, daj. 
porodníško-ginekolóškim, tož. porodníško-
ginekolóške, mest. pri porodníško-ginekolóških, or. s 
porodníško-ginekolóškimi  
ženski: EDNINA: im. porodníško-ginekolóška, rod. 
porodníško-ginekolóške, daj. porodníško-
ginekolóški, tož. porodníško-ginekolóško, mest. pri 
porodníško-ginekolóški, or. s porodníško-
ginekolóško; DVOJINA: im. porodníško-ginekolóški, 
rod. porodníško-ginekolóških, daj. porodníško-
ginekolóškima, tož. porodníško-ginekolóški, mest. pri 
porodníško-ginekolóških, or. s porodníško-
ginekolóškima; MNOŽINA: im. porodníško-
ginekolóške, rod. porodníško-ginekolóških, daj. 

porodníško-ginekolóškim, tož. porodníško-
ginekolóške, mest. pri porodníško-ginekolóških, or. s 
porodníško-ginekolóškimi  
srednji: EDNINA: im. porodníško-ginekolóško, rod. 
porodníško-ginekolóškega, daj. porodníško-
ginekolóškemu, tož. porodníško-ginekolóško, mest. 
pri porodníško-ginekolóškem, or. s porodníško-
ginekolóškim; DVOJINA: im. porodníško-ginekolóški, 
rod. porodníško-ginekolóških, daj. porodníško-
ginekolóškima, tož. porodníško-ginekolóški, mest. pri 
porodníško-ginekolóških, or. s porodníško-
ginekolóškima; MNOŽINA: im. porodníško-
ginekolóška, rod. porodníško-ginekolóških, daj. 
porodníško-ginekolóškim, tož. porodníško-
ginekolóška, mest. pri porodníško-ginekolóških, or. s 
porodníško-ginekolóškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
posávec -vca m  
neformalno |posavski konj|: žrebec posavec; križanec 
med lipicancem in posavcem; prim. Posavec  
{O} EDNINA: im. posávec, rod. posávca, daj. posávcu, 
tož. posávca, mest. pri posávcu, or. s posávcem; 
DVOJINA: im. posávca, rod. posávcev, daj. posávcema, 
tož. posávca, mest. pri posávcih, or. s posávcema; 
MNOŽINA: im. posávci, rod. posávcev, daj. posávcem, 
tož. posávce, mest. pri posávcih, or. s posávci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Posávec -vca m; ime bitja, prebivalsko ime  
Nikoli se nisem imel za Posavca; Ob gradnji 
hidroelektrarn so Posavcem obljubljali, da bo 
zajezena Sava na voljo tudi za plovbo; v prenesenem 
pomenu |pripadnik športnega kluba iz Posavja|: 
zmaga Posavcev; prim. posavec  
(< Posavje)  
{B} Posavčev  
{O} EDNINA: im. Posávec, rod. Posávca, daj. Posávcu, 
tož. Posávca, mest. pri Posávcu, or. s Posávcem; 
DVOJINA: im. Posávca, rod. Posávcev, daj. 
Posávcema, tož. Posávca, mest. pri Posávcih, or. s 
Posávcema; MNOŽINA: im. Posávci, rod. Posávcev, 
daj. Posávcem, tož. Posávce, mest. pri Posávcih, or. s 
Posávci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Posávje -a s; zemljepisno ime  
|pokrajina ob reki Savi|: Mladi šahisti iz Posavja so 
osvojili štiri medalje; pustne prireditve v Posavju  
Kje? v Posavje  
Od kod? iz Posavja  
Kam? v Posavje  
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{B} Posavec, Posavka; Posavčev, Posavkin; 
posavski  
{O} EDNINA: im. Posávje, rod. Posávja, daj. Posávju, 
tož. Posávje, mest. pri Posávju, or. s Posávjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
posávka -e ž  
|solata|: Med zimske solate uvrščamo zimsko 
rjavko, posavko, vegorko; neformalno |samica 
posavskega konja|: Najraje jaha rodovniško kobilo 
posavko; prim. Posavka  
{O} EDNINA: im. posávka, rod. posávke, daj. posávki, 
tož. posávko, mest. pri posávki, or. s posávko; 
DVOJINA: im. posávki, rod. posávk, daj. posávkama, 
tož. posávki, mest. pri posávkah, or. s posávkama; 
MNOŽINA: im. posávke, rod. posávk, daj. posávkam, 
tož. posávke, mest. pri posávkah, or. s posávkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Posávka -e ž; ime bitja, prebivalsko ime  
Na naslovnici časopisa so portreti najuspešnejših 
Posavcev in Posavk; v prenesenem pomenu |pripadnica 
športnega kluba iz Posavja|: Turnir prvenstva za 
Pokal Slovenije je potrdil premoč mladih Posavk; 
prim. posavka  
(< Posavje)  
{B} Posavkin  
{O} EDNINA: im. Posávka, rod. Posávke, daj. Posávki, 
tož. Posávko, mest. pri Posávki, or. s Posávko; 
DVOJINA: im. Posávki, rod. Posávk, daj. Posávkama, 
tož. Posávki, mest. pri Posávkah, or. s Posávkama; 
MNOŽINA: im. Posávke, rod. Posávk, daj. Posávkam, 
tož. Posávke, mest. pri Posávkah, or. s Posávkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
posávski -a -o prid.  
reja konj posavske pasme; Ocenili so 52 vzorcev 
vin iz treh okolišev posavske vinorodne dežele; 
posavsko podeželje  
posavski gonič |pes|: leglo posavskih goničev; prim. 
Posavska statistična regija  
(< Posavje)  
{O} moški: EDNINA: im. posávski, rod. posávskega, 
daj. posávskemu, tož. posávski (živostno posávskega), 
mest. pri posávskem, or. s posávskim; DVOJINA: im. 
posávska, rod. posávskih, daj. posávskima, tož. 
posávska, mest. pri posávskih, or. s posávskima; 
MNOŽINA: im. posávski, rod. posávskih, daj. 
posávskim, tož. posávske, mest. pri posávskih, or. s 
posávskimi  
ženski: EDNINA: im. posávska, rod. posávske, daj. 
posávski, tož. posávsko, mest. pri posávski, or. s 
posávsko; DVOJINA: im. posávski, rod. posávskih, daj. 

posávskima, tož. posávski, mest. pri posávskih, or. s 
posávskima; MNOŽINA: im. posávske, rod. posávskih, 
daj. posávskim, tož. posávske, mest. pri posávskih, or. 
s posávskimi  
srednji: EDNINA: im. posávsko, rod. posávskega, daj. 
posávskemu, tož. posávsko, mest. pri posávskem, or. s 
posávskim; DVOJINA: im. posávski, rod. posávskih, 
daj. posávskima, tož. posávski, mest. pri posávskih, or. 
s posávskima; MNOŽINA: im. posávska, rod. 
posávskih, daj. posávskim, tož. posávska, mest. pri 
posávskih, or. s posávskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
poslôvno-ekonómski -a -o prid.  
|poslovni in ekonomski|: doktor poslovno-
ekonomskih znanosti; sopomenka ekonomsko-
poslovni; prim. gospodarsko-poslovni, poslovno-
gospodarski  
{O} moški: EDNINA: im. poslôvno-ekonómski, rod. 
poslôvno-ekonómskega, daj. poslôvno-
ekonómskemu, tož. poslôvno-ekonómski (živostno 
poslôvno-ekonómskega), mest. pri poslôvno-
ekonómskem, or. s poslôvno-ekonómskim; 
DVOJINA: im. poslôvno-ekonómska, rod. poslôvno-
ekonómskih, daj. poslôvno-ekonómskima, tož. 
poslôvno-ekonómska, mest. pri poslôvno-
ekonómskih, or. s poslôvno-ekonómskima; 
MNOŽINA: im. poslôvno-ekonómski, rod. poslôvno-
ekonómskih, daj. poslôvno-ekonómskim, tož. 
poslôvno-ekonómske, mest. pri poslôvno-
ekonómskih, or. s poslôvno-ekonómskimi  
ženski: EDNINA: im. poslôvno-ekonómska, rod. 
poslôvno-ekonómske, daj. poslôvno-ekonómski, tož. 
poslôvno-ekonómsko, mest. pri poslôvno-
ekonómski, or. s poslôvno-ekonómsko; DVOJINA: im. 
poslôvno-ekonómski, rod. poslôvno-ekonómskih, 
daj. poslôvno-ekonómskima, tož. poslôvno-
ekonómski, mest. pri poslôvno-ekonómskih, or. s 
poslôvno-ekonómskima; MNOŽINA: im. poslôvno-
ekonómske, rod. poslôvno-ekonómskih, daj. 
poslôvno-ekonómskim, tož. poslôvno-ekonómske, 
mest. pri poslôvno-ekonómskih, or. s poslôvno-
ekonómskimi  
srednji: EDNINA: im. poslôvno-ekonómsko, rod. 
poslôvno-ekonómskega, daj. poslôvno-
ekonómskemu, tož. poslôvno-ekonómsko, mest. pri 
poslôvno-ekonómskem, or. s poslôvno-
ekonómskim; DVOJINA: im. poslôvno-ekonómski, 
rod. poslôvno-ekonómskih, daj. poslôvno-
ekonómskima, tož. poslôvno-ekonómski, mest. pri 
poslôvno-ekonómskih, or. s poslôvno-
ekonómskima; MNOŽINA: im. poslôvno-ekonómska, 
rod. poslôvno-ekonómskih, daj. poslôvno-
ekonómskim, tož. poslôvno-ekonómska, mest. pri 
poslôvno-ekonómskih, or. s poslôvno-ekonómskimi  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
poslóvno-gospodárski -a -o prid.  
|gospodarski in poslovni|: največja poslovno-
gospodarska prireditev v Sloveniji; sopomenka 
gospodarsko-poslovni, ekonomsko-poslovni, 
gospodarsko-poslovni  
{O} moški: EDNINA: im. poslôvno-gospodárski, rod. 
poslôvno-gospodárskega, daj. poslôvno-
gospodárskemu, tož. poslôvno-gospodárski (živostno 
poslôvno-gospodárskega), mest. pri poslôvno-
gospodárskem, or. s poslôvno-gospodárskim; 
DVOJINA: im. poslôvno-gospodárska, rod. poslôvno-
gospodárskih, daj. poslôvno-gospodárskima, tož. 
poslôvno-gospodárska, mest. pri poslôvno-
gospodárskih, or. s poslôvno-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. poslôvno-gospodárski, rod. poslôvno-
gospodárskih, daj. poslôvno-gospodárskim, tož. 
poslôvno-gospodárske, mest. pri poslôvno-
gospodárskih, or. s poslôvno-gospodárskimi  
ženski: EDNINA: im. poslôvno-gospodárska, rod. 
poslôvno-gospodárske, daj. poslôvno-gospodárski, 
tož. poslôvno-gospodársko, mest. pri poslôvno-
gospodárski, or. s poslôvno-gospodársko; DVOJINA: 
im. poslôvno-gospodárski, rod. poslôvno-
gospodárskih, daj. poslôvno-gospodárskima, tož. 
poslôvno-gospodárski, mest. pri poslôvno-
gospodárskih, or. s poslôvno-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. poslôvno-gospodárske, rod. poslôvno-
gospodárskih, daj. poslôvno-gospodárskim, tož. 
poslôvno-gospodárske, mest. pri poslôvno-
gospodárskih, or. s poslôvno-gospodárskimi  
srednji: EDNINA: im. poslôvno-gospodársko, rod. 
poslôvno-gospodárskega, daj. poslôvno-
gospodárskemu, tož. poslôvno-gospodársko, mest. pri 
poslôvno-gospodárskem, or. s poslôvno-
gospodárskim; DVOJINA: im. poslôvno-gospodárski, 
rod. poslôvno-gospodárskih, daj. poslôvno-
gospodárskima, tož. poslôvno-gospodárski, mest. pri 
poslôvno-gospodárskih, or. s poslôvno-
gospodárskima; MNOŽINA: im. poslôvno-
gospodárska, rod. poslôvno-gospodárskih, daj. 
poslôvno-gospodárskim, tož. poslôvno-gospodárska, 
mest. pri poslôvno-gospodárskih, or. s poslôvno-
gospodárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
poslôvnoinformacíjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na poslovne informacije|: 
poslovnoinformacijska stroka; 
poslovnoinformacijski standardi; prim. poslovno-
informacijski  
{O} moški: EDNINA: im. poslôvnoinformacíjski, rod. 
poslôvnoinformacíjskega, daj. 
poslôvnoinformacíjskemu, tož. 
poslôvnoinformacíjski (živostno 

poslôvnoinformacíjskega), mest. pri 
poslôvnoinformacíjskem, or. s 
poslôvnoinformacíjskim; DVOJINA: im. 
poslôvnoinformacíjska, rod. poslôvnoinformacíjskih, 
daj. poslôvnoinformacíjskima, tož. 
poslôvnoinformacíjska, mest. pri 
poslôvnoinformacíjskih, or. s 
poslôvnoinformacíjskima; MNOŽINA: im. 
poslôvnoinformacíjski, rod. poslôvnoinformacíjskih, 
daj. poslôvnoinformacíjskim, tož. 
poslôvnoinformacíjske, mest. pri 
poslôvnoinformacíjskih, or. s 
poslôvnoinformacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. poslôvnoinformacíjska, rod. 
poslôvnoinformacíjske, daj. poslôvnoinformacíjski, 
tož. poslôvnoinformacíjsko, mest. pri 
poslôvnoinformacíjski, or. s poslôvnoinformacíjsko; 
DVOJINA: im. poslôvnoinformacíjski, rod. 
poslôvnoinformacíjskih, daj. 
poslôvnoinformacíjskima, tož. 
poslôvnoinformacíjski, mest. pri 
poslôvnoinformacíjskih, or. s 
poslôvnoinformacíjskima; MNOŽINA: im. 
poslôvnoinformacíjske, rod. poslôvnoinformacíjskih, 
daj. poslôvnoinformacíjskim, tož. 
poslôvnoinformacíjske, mest. pri 
poslôvnoinformacíjskih, or. s 
poslôvnoinformacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. poslôvnoinformacíjsko, rod. 
poslôvnoinformacíjskega, daj. 
poslôvnoinformacíjskemu, tož. 
poslôvnoinformacíjsko, mest. pri 
poslôvnoinformacíjskem, or. s 
poslôvnoinformacíjskim; DVOJINA: im. 
poslôvnoinformacíjski, rod. poslôvnoinformacíjskih, 
daj. poslôvnoinformacíjskima, tož. 
poslôvnoinformacíjski, mest. pri 
poslôvnoinformacíjskih, or. s 
poslôvnoinformacíjskima; MNOŽINA: im. 
poslôvnoinformacíjska, rod. poslôvnoinformacíjskih, 
daj. poslôvnoinformacíjskim, tož. 
poslôvnoinformacíjska, mest. pri 
poslôvnoinformacíjskih, or. s 
poslôvnoinformacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
poslôvno-informacíjski -a -o prid.  
|poslovni in informacijski|: Predstavili so poslovno-
informacijski sistem pri kartografiranju; prim. 
poslovnoinformacijski  
{O} moški: EDNINA: im. poslôvno-informacíjski, rod. 
poslôvno-informacíjskega, daj. poslôvno-
informacíjskemu, tož. poslôvno-informacíjski 
(živostno poslôvno-informacíjskega), mest. pri 
poslôvno-informacíjskem, or. s poslôvno-
informacíjskim; DVOJINA: im. poslôvno-
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informacíjska, rod. poslôvno-informacíjskih, daj. 
poslôvno-informacíjskima, tož. poslôvno-
informacíjska, mest. pri poslôvno-informacíjskih, or. 
s poslôvno-informacíjskima; MNOŽINA: im. 
poslôvno-informacíjski, rod. poslôvno-
informacíjskih, daj. poslôvno-informacíjskim, tož. 
poslôvno-informacíjske, mest. pri poslôvno-
informacíjskih, or. s poslôvno-informacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. poslôvno-informacíjska, rod. 
poslôvno-informacíjske, daj. poslôvno-
informacíjski, tož. poslôvno-informacíjsko, mest. pri 
poslôvno-informacíjski, or. s poslôvno-
informacíjsko; DVOJINA: im. poslôvno-informacíjski, 
rod. poslôvno-informacíjskih, daj. poslôvno-
informacíjskima, tož. poslôvno-informacíjski, mest. 
pri poslôvno-informacíjskih, or. s poslôvno-
informacíjskima; MNOŽINA: im. poslôvno-
informacíjske, rod. poslôvno-informacíjskih, daj. 
poslôvno-informacíjskim, tož. poslôvno-
informacíjske, mest. pri poslôvno-informacíjskih, or. 
s poslôvno-informacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. poslôvno-informacíjsko, rod. 
poslôvno-informacíjskega, daj. poslôvno-
informacíjskemu, tož. poslôvno-informacíjsko, mest. 
pri poslôvno-informacíjskem, or. s poslôvno-
informacíjskim; DVOJINA: im. poslôvno-
informacíjski, rod. poslôvno-informacíjskih, daj. 
poslôvno-informacíjskima, tož. poslôvno-
informacíjski, mest. pri poslôvno-informacíjskih, or. 
s poslôvno-informacíjskima; MNOŽINA: im. 
poslôvno-informacíjska, rod. poslôvno-
informacíjskih, daj. poslôvno-informacíjskim, tož. 
poslôvno-informacíjska, mest. pri poslôvno-
informacíjskih, or. s poslôvno-informacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
poslôvno-prográmski -a -o prid.  
|poslovni in programski|: poslovno-programski 
direktor; sopomenka programsko-poslovni  
{O} moški: EDNINA: im. poslôvno-prográmski, rod. 
poslôvno-prográmskega, daj. poslôvno-
prográmskemu, tož. poslôvno-prográmski (živostno 
poslôvno-prográmskega), mest. pri poslôvno-
prográmskem, or. s poslôvno-prográmskim; 
DVOJINA: im. poslôvno-prográmska, rod. poslôvno-
prográmskih, daj. poslôvno-prográmskima, tož. 
poslôvno-prográmska, mest. pri poslôvno-
prográmskih, or. s poslôvno-prográmskima; 
MNOŽINA: im. poslôvno-prográmski, rod. poslôvno-
prográmskih, daj. poslôvno-prográmskim, tož. 
poslôvno-prográmske, mest. pri poslôvno-
prográmskih, or. s poslôvno-prográmskimi  
ženski: EDNINA: im. poslôvno-prográmska, rod. 
poslôvno-prográmske, daj. poslôvno-prográmski, tož. 
poslôvno-prográmsko, mest. pri poslôvno-
prográmski, or. s poslôvno-prográmsko; DVOJINA: 

im. poslôvno-prográmski, rod. poslôvno-
prográmskih, daj. poslôvno-prográmskima, tož. 
poslôvno-prográmski, mest. pri poslôvno-
prográmskih, or. s poslôvno-prográmskima; 
MNOŽINA: im. poslôvno-prográmske, rod. poslôvno-
prográmskih, daj. poslôvno-prográmskim, tož. 
poslôvno-prográmske, mest. pri poslôvno-
prográmskih, or. s poslôvno-prográmskimi  
srednji: EDNINA: im. poslôvno-prográmsko, rod. 
poslôvno-prográmskega, daj. poslôvno-
prográmskemu, tož. poslôvno-prográmsko, mest. pri 
poslôvno-prográmskem, or. s poslôvno-
prográmskim; DVOJINA: im. poslôvno-prográmski, 
rod. poslôvno-prográmskih, daj. poslôvno-
prográmskima, tož. poslôvno-prográmski, mest. pri 
poslôvno-prográmskih, or. s poslôvno-
prográmskima; MNOŽINA: im. poslôvno-prográmska, 
rod. poslôvno-prográmskih, daj. poslôvno-
prográmskim, tož. poslôvno-prográmska, mest. pri 
poslôvno-prográmskih, or. s poslôvno-
prográmskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
poslôvno-stanovánjski -a -o prid.  
|poslovni in stanovanjski|: poslovno-stanovanjski 
objekt; sopomenka stanovanjsko-poslovni  
{O} moški: EDNINA: im. poslôvno-stanovánjski, rod. 
poslôvno-stanovánjskega, daj. poslôvno-
stanovánjskemu, tož. poslôvno-stanovánjski (živostno 
poslôvno-stanovánjskega), mest. pri poslôvno-
stanovánjskem, or. s poslôvno-stanovánjskim; 
DVOJINA: im. poslôvno-stanovánjska, rod. poslôvno-
stanovánjskih, daj. poslôvno-stanovánjskima, tož. 
poslôvno-stanovánjska, mest. pri poslôvno-
stanovánjskih, or. s poslôvno-stanovánjskima; 
MNOŽINA: im. poslôvno-stanovánjski, rod. poslôvno-
stanovánjskih, daj. poslôvno-stanovánjskim, tož. 
poslôvno-stanovánjske, mest. pri poslôvno-
stanovánjskih, or. s poslôvno-stanovánjskimi  
ženski: EDNINA: im. poslôvno-stanovánjska, rod. 
poslôvno-stanovánjske, daj. poslôvno-stanovánjski, 
tož. poslôvno-stanovánjsko, mest. pri poslôvno-
stanovánjski, or. s poslôvno-stanovánjsko; DVOJINA: 
im. poslôvno-stanovánjski, rod. poslôvno-
stanovánjskih, daj. poslôvno-stanovánjskima, tož. 
poslôvno-stanovánjski, mest. pri poslôvno-
stanovánjskih, or. s poslôvno-stanovánjskima; 
MNOŽINA: im. poslôvno-stanovánjske, rod. poslôvno-
stanovánjskih, daj. poslôvno-stanovánjskim, tož. 
poslôvno-stanovánjske, mest. pri poslôvno-
stanovánjskih, or. s poslôvno-stanovánjskimi  
srednji: EDNINA: im. poslôvno-stanovánjsko, rod. 
poslôvno-stanovánjskega, daj. poslôvno-
stanovánjskemu, tož. poslôvno-stanovánjsko, mest. 
pri poslôvno-stanovánjskem, or. s poslôvno-
stanovánjskim; DVOJINA: im. poslôvno-stanovánjski, 
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rod. poslôvno-stanovánjskih, daj. poslôvno-
stanovánjskima, tož. poslôvno-stanovánjski, mest. pri 
poslôvno-stanovánjskih, or. s poslôvno-
stanovánjskima; MNOŽINA: im. poslôvno-
stanovánjska, rod. poslôvno-stanovánjskih, daj. 
poslôvno-stanovánjskim, tož. poslôvno-
stanovánjska, mest. pri poslôvno-stanovánjskih, or. s 
poslôvno-stanovánjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
poslôvno-trgôvski -a -o prid.  
|poslovni in trgovski|: poslovno-trgovski in 
rekreacijski center; sopomenka trgovsko-poslovni  
{O} moški: EDNINA: im. poslôvno-trgôvski, rod. 
poslôvno-trgôvskega, daj. poslôvno-trgôvskemu, tož. 
poslôvno-trgôvski (živostno poslôvno-trgôvskega), 
mest. pri poslôvno-trgôvskem, or. s poslôvno-
trgôvskim; DVOJINA: im. poslôvno-trgôvska, rod. 
poslôvno-trgôvskih, daj. poslôvno-trgôvskima, tož. 
poslôvno-trgôvska, mest. pri poslôvno-trgôvskih, or. 
s poslôvno-trgôvskima; MNOŽINA: im. poslôvno-
trgôvski, rod. poslôvno-trgôvskih, daj. poslôvno-
trgôvskim, tož. poslôvno-trgôvske, mest. pri 
poslôvno-trgôvskih, or. s poslôvno-trgôvskimi  
ženski: EDNINA: im. poslôvno-trgôvska, rod. 
poslôvno-trgôvske, daj. poslôvno-trgôvski, tož. 
poslôvno-trgôvsko, mest. pri poslôvno-trgôvski, or. s 
poslôvno-trgôvsko; DVOJINA: im. poslôvno-trgôvski, 
rod. poslôvno-trgôvskih, daj. poslôvno-trgôvskima, 
tož. poslôvno-trgôvski, mest. pri poslôvno-trgôvskih, 
or. s poslôvno-trgôvskima; MNOŽINA: im. poslôvno-
trgôvske, rod. poslôvno-trgôvskih, daj. poslôvno-
trgôvskim, tož. poslôvno-trgôvske, mest. pri 
poslôvno-trgôvskih, or. s poslôvno-trgôvskimi  
srednji: EDNINA: im. poslôvno-trgôvsko, rod. 
poslôvno-trgôvskega, daj. poslôvno-trgôvskemu, tož. 
poslôvno-trgôvsko, mest. pri poslôvno-trgôvskem, 
or. s poslôvno-trgôvskim; DVOJINA: im. poslôvno-
trgôvski, rod. poslôvno-trgôvskih, daj. poslôvno-
trgôvskima, tož. poslôvno-trgôvski, mest. pri 
poslôvno-trgôvskih, or. s poslôvno-trgôvskima; 
MNOŽINA: im. poslôvno-trgôvska, rod. poslôvno-
trgôvskih, daj. poslôvno-trgôvskim, tož. poslôvno-
trgôvska, mest. pri poslôvno-trgôvskih, or. s 
poslôvno-trgôvskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Pozzo -a [póco] m; ime bitja, osebno ime  
|moško ime|: Na odru spoznamo slepega Pozza in 
njegovega slugo Luckyja; |priimek|; |italijanski 
slikar|: Baročna ljubljanska stolnica je delo 
arhitekta Andrea Pozza; |priimek|; |italijanski 
podjetnik|: Videmski prvoligaški klub Udinese 
pripada Giampaolu Pozzu  
{B} Pozzov  

{O} EDNINA: im. Pozzo, rod. Pozza, daj. Pozzu, tož. 
Pozza, mest. pri Pozzu, or. s Pozzom; DVOJINA: im. 
Pozza, rod. Pozzov, daj. Pozzoma, tož. Pozza, mest. pri 
Pozzih, or. s Pozzoma; MNOŽINA: im. Pozzi, rod. 
Pozzov, daj. Pozzom, tož. Pozze, mest. pri Pozzih, or. 
s Pozzi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
lastna imena (osebna, moška); italijanščina  
  
Praga -e [prága] ž; zemljepisno ime  
|glavno mesto Češke|: umetnik iz Prage; Jože 
Plečnik je v Pragi deloval več desetletij; ◎ češ. 
Praha  
Kje? v Pragi  
Od kod? iz Prage  
Kam? v Prago  
{B} Pražan, Pražanka; Pražanov, Pražankin; praški  
{O} EDNINA: im. Praga, rod. Prage, daj. Pragi, tož. 
Prago, mest. pri Pragi, or. s Prago  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
prášič -íča m  
|žival|: reja plemenskih prašičev; |kitajsko 
horoskopsko znamenje|: leto prašiča; |človek, rojen 
v kitajskem horoskopskem znamenju merjasca|: 
Prašiči so dobrosrčni in zvesti  
divji prašič |v gozdu živeči prašič|: Zemljo je razril 
divji prašič; krškopoljski prašič |pasma prašiča|: 
razlike med krškopoljskimi prašiči in 
komercialnimi križanci; prim. prašič  
{B} prašičev  
{O} EDNINA: im. prášič, rod. prašíča, daj. prašíču, tož. 
prašíča, mest. pri prašíču, or. s prašíčem; DVOJINA: im. 
prašíča, rod. prašíčev, daj. prašíčema, tož. prašíča, 
mest. pri prašíčih, or. s prašíčema; MNOŽINA: im. 
prašíči, rod. prašíčev, daj. prašíčem, tož. prašíče, mest. 
pri prašíčih, or. s prašíči  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
praški -a -o [práški, ž. práška, s. práško] prid.  
praški grad; praški strukturalizem; Študira na praški 
Karlovi univerzi  
praška defenestracija |upor čeških protestantskih 
stanov proti habsburški katoliški oblasti|: V obeh 
praških defenestracijah je ljudstvo predstavnike 
oblasti pometalo skozi okna; praška pomlad |obdobje 
demokratizacije na Češkoslovaškem (1968)|: 
Vodilna oseba praške pomladi je bil Aleksander 
Dubček; prim. Praška šola, Praški lingvistični 
krožek  
(< Praga)  
{O} moški: EDNINA: im. praški, rod. praškega, daj. 
praškemu, tož. praški (živostno praškega), mest. pri 
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praškem, or. s praškim; DVOJINA: im. praška, rod. 
praških, daj. praškima, tož. praška, mest. pri praških, 
or. s praškima; MNOŽINA: im. praški, rod. praških, daj. 
praškim, tož. praške, mest. pri praških, or. s praškimi  
ženski: EDNINA: im. praška, rod. praške, daj. praški, 
tož. praško, mest. pri praški, or. s praško; DVOJINA: im. 
praški, rod. praških, daj. praškima, tož. praški, mest. 
pri praških, or. s praškima; MNOŽINA: im. praške, rod. 
praških, daj. praškim, tož. praške, mest. pri praških, or. 
s praškimi  
srednji: EDNINA: im. praško, rod. praškega, daj. 
praškemu, tož. praško, mest. pri praškem, or. s 
praškim; DVOJINA: im. praški, rod. praških, daj. 
praškima, tož. praški, mest. pri praških, or. s 
praškima; MNOŽINA: im. praška, rod. praških, daj. 
praškim, tož. praška, mest. pri praških, or. s praškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
právnoinformacíjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na pravne informacije|: 
pravnoinformacijska pomoč  
{O} moški: EDNINA: im. právnoinformacíjski, rod. 
právnoinformacíjskega, daj. právnoinformacíjskemu, 
tož. právnoinformacíjski (živostno 
právnoinformacíjskega), mest. pri 
právnoinformacíjskem, or. s právnoinformacíjskim; 
DVOJINA: im. právnoinformacíjska, rod. 
právnoinformacíjskih, daj. právnoinformacíjskima, 
tož. právnoinformacíjska, mest. pri 
právnoinformacíjskih, or. s právnoinformacíjskima; 
MNOŽINA: im. právnoinformacíjski, rod. 
právnoinformacíjskih, daj. právnoinformacíjskim, 
tož. právnoinformacíjske, mest. pri 
právnoinformacíjskih, or. s právnoinformacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. právnoinformacíjska, rod. 
právnoinformacíjske, daj. právnoinformacíjski, tož. 
právnoinformacíjsko, mest. pri právnoinformacíjski, 
or. s právnoinformacíjsko; DVOJINA: im. 
právnoinformacíjski, rod. právnoinformacíjskih, daj. 
právnoinformacíjskima, tož. právnoinformacíjski, 
mest. pri právnoinformacíjskih, or. s 
právnoinformacíjskima; MNOŽINA: im. 
právnoinformacíjske, rod. právnoinformacíjskih, daj. 
právnoinformacíjskim, tož. právnoinformacíjske, 
mest. pri právnoinformacíjskih, or. s 
právnoinformacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. právnoinformacíjsko, rod. 
právnoinformacíjskega, daj. právnoinformacíjskemu, 
tož. právnoinformacíjsko, mest. pri 
právnoinformacíjskem, or. s právnoinformacíjskim; 
DVOJINA: im. právnoinformacíjski, rod. 
právnoinformacíjskih, daj. právnoinformacíjskima, 
tož. právnoinformacíjski, mest. pri 
právnoinformacíjskih, or. s právnoinformacíjskima; 
MNOŽINA: im. právnoinformacíjska, rod. 
právnoinformacíjskih, daj. právnoinformacíjskim, 

tož. právnoinformacíjska, mest. pri 
právnoinformacíjskih, or. s právnoinformacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
právnoorganizacíjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na pravno organizacijo|: 
pravnoorganizacijske oblike družb; izkoriščanje 
pravnoorganizacijskih lukenj  
{O} moški: EDNINA: im. právnoorganizacíjski, rod. 
právnoorganizacíjskega, daj. 
právnoorganizacíjskemu, tož. právnoorganizacíjski 
(živostno právnoorganizacíjskega), mest. pri 
právnoorganizacíjskem, or. s 
právnoorganizacíjskim; DVOJINA: im. 
právnoorganizacíjska, rod. právnoorganizacíjskih, 
daj. právnoorganizacíjskima, tož. 
právnoorganizacíjska, mest. pri 
právnoorganizacíjskih, or. s 
právnoorganizacíjskima; MNOŽINA: im. 
právnoorganizacíjski, rod. právnoorganizacíjskih, 
daj. právnoorganizacíjskim, tož. 
právnoorganizacíjske, mest. pri 
právnoorganizacíjskih, or. s právnoorganizacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. právnoorganizacíjska, rod. 
právnoorganizacíjske, daj. právnoorganizacíjski, tož. 
právnoorganizacíjsko, mest. pri 
právnoorganizacíjski, or. s právnoorganizacíjsko; 
DVOJINA: im. právnoorganizacíjski, rod. 
právnoorganizacíjskih, daj. právnoorganizacíjskima, 
tož. právnoorganizacíjski, mest. pri 
právnoorganizacíjskih, or. s 
právnoorganizacíjskima; MNOŽINA: im. 
právnoorganizacíjske, rod. právnoorganizacíjskih, 
daj. právnoorganizacíjskim, tož. 
právnoorganizacíjske, mest. pri 
právnoorganizacíjskih, or. s právnoorganizacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. právnoorganizacíjsko, rod. 
právnoorganizacíjskega, daj. 
právnoorganizacíjskemu, tož. právnoorganizacíjsko, 
mest. pri právnoorganizacíjskem, or. s 
právnoorganizacíjskim; DVOJINA: im. 
právnoorganizacíjski, rod. právnoorganizacíjskih, 
daj. právnoorganizacíjskima, tož. 
právnoorganizacíjski, mest. pri 
právnoorganizacíjskih, or. s 
právnoorganizacíjskima; MNOŽINA: im. 
právnoorganizacíjska, rod. právnoorganizacíjskih, 
daj. právnoorganizacíjskim, tož. 
právnoorganizacíjska, mest. pri 
právnoorganizacíjskih, or. s právnoorganizacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
právnopremožênjski -a -o prid.  
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|nanašajoč se na premoženjsko pravo|: 
pravnopremoženjski zahtevek; maloobmejni in 
pravnopremoženjski sporazum s Hrvaško  
{O} moški: EDNINA: im. právnopremožênjski, rod. 
právnopremožênjskega, daj. 
právnopremožênjskemu, tož. právnopremožênjski 
(živostno právnopremožênjskega), mest. pri 
právnopremožênjskem, or. s právnopremožênjskim; 
DVOJINA: im. právnopremožênjska, rod. 
právnopremožênjskih, daj. právnopremožênjskima, 
tož. právnopremožênjska, mest. pri 
právnopremožênjskih, or. s právnopremožênjskima; 
MNOŽINA: im. právnopremožênjski, rod. 
právnopremožênjskih, daj. právnopremožênjskim, 
tož. právnopremožênjske, mest. pri 
právnopremožênjskih, or. s právnopremožênjskimi  
ženski: EDNINA: im. právnopremožênjska, rod. 
právnopremožênjske, daj. právnopremožênjski, tož. 
právnopremožênjsko, mest. pri právnopremožênjski, 
or. s právnopremožênjsko; DVOJINA: im. 
právnopremožênjski, rod. právnopremožênjskih, daj. 
právnopremožênjskima, tož. právnopremožênjski, 
mest. pri právnopremožênjskih, or. s 
právnopremožênjskima; MNOŽINA: im. 
právnopremožênjske, rod. právnopremožênjskih, daj. 
právnopremožênjskim, tož. právnopremožênjske, 
mest. pri právnopremožênjskih, or. s 
právnopremožênjskimi  
srednji: EDNINA: im. právnopremožênjsko, rod. 
právnopremožênjskega, daj. 
právnopremožênjskemu, tož. právnopremožênjsko, 
mest. pri právnopremožênjskem, or. s 
právnopremožênjskim; DVOJINA: im. 
právnopremožênjski, rod. právnopremožênjskih, daj. 
právnopremožênjskima, tož. právnopremožênjski, 
mest. pri právnopremožênjskih, or. s 
právnopremožênjskima; MNOŽINA: im. 
právnopremožênjska, rod. právnopremožênjskih, daj. 
právnopremožênjskim, tož. právnopremožênjska, 
mest. pri právnopremožênjskih, or. s 
právnopremožênjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
právno-premožênjski -a -o prid.  
|pravni in premoženjski|: pravno-premoženjska 
razmerja; sopomenka premoženjsko-pravni  
{O} moški: EDNINA: im. právno-premožênjski, rod. 
právno-premožênjskega, daj. právno-
premožênjskemu, tož. právno-premožênjski (živostno 
právno-premožênjskega), mest. pri právno-
premožênjskem, or. s právno-premožênjskim; 
DVOJINA: im. právno-premožênjska, rod. právno-
premožênjskih, daj. právno-premožênjskima, tož. 
právno-premožênjska, mest. pri právno-
premožênjskih, or. s právno-premožênjskima; 
MNOŽINA: im. právno-premožênjski, rod. právno-

premožênjskih, daj. právno-premožênjskim, tož. 
právno-premožênjske, mest. pri právno-
premožênjskih, or. s právno-premožênjskimi  
ženski: EDNINA: im. právno-premožênjska, rod. 
právno-premožênjske, daj. právno-premožênjski, tož. 
právno-premožênjsko, mest. pri právno-
premožênjski, or. s právno-premožênjsko; DVOJINA: 
im. právno-premožênjski, rod. právno-
premožênjskih, daj. právno-premožênjskima, tož. 
právno-premožênjski, mest. pri právno-
premožênjskih, or. s právno-premožênjskima; 
MNOŽINA: im. právno-premožênjske, rod. právno-
premožênjskih, daj. právno-premožênjskim, tož. 
právno-premožênjske, mest. pri právno-
premožênjskih, or. s právno-premožênjskimi  
srednji: EDNINA: im. právno-premožênjsko, rod. 
právno-premožênjskega, daj. právno-
premožênjskemu, tož. právno-premožênjsko, mest. 
pri právno-premožênjskem, or. s právno-
premožênjskim; DVOJINA: im. právno-premožênjski, 
rod. právno-premožênjskih, daj. právno-
premožênjskima, tož. právno-premožênjski, mest. pri 
právno-premožênjskih, or. s právno-
premožênjskima; MNOŽINA: im. právno-
premožênjska, rod. právno-premožênjskih, daj. 
právno-premožênjskim, tož. právno-premožênjska, 
mest. pri právno-premožênjskih, or. s právno-
premožênjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
právnosistémski -a -o prid.  
|nanašajoč se na pravni sistem|: pravnosistemske 
izboljšave; pravnosistemska vprašanja  
{O} moški: EDNINA: im. právnosistémski, rod. 
právnosistémskega, daj. právnosistémskemu, tož. 
právnosistémski (živostno právnosistémskega), mest. 
pri právnosistémskem, or. s právnosistémskim; 
DVOJINA: im. právnosistémska, rod. 
právnosistémskih, daj. právnosistémskima, tož. 
právnosistémska, mest. pri právnosistémskih, or. s 
právnosistémskima; MNOŽINA: im. právnosistémski, 
rod. právnosistémskih, daj. právnosistémskim, tož. 
právnosistémske, mest. pri právnosistémskih, or. s 
právnosistémskimi  
ženski: EDNINA: im. právnosistémska, rod. 
právnosistémske, daj. právnosistémski, tož. 
právnosistémsko, mest. pri právnosistémski, or. s 
právnosistémsko; DVOJINA: im. právnosistémski, rod. 
právnosistémskih, daj. právnosistémskima, tož. 
právnosistémski, mest. pri právnosistémskih, or. s 
právnosistémskima; MNOŽINA: im. právnosistémske, 
rod. právnosistémskih, daj. právnosistémskim, tož. 
právnosistémske, mest. pri právnosistémskih, or. s 
právnosistémskimi  
srednji: EDNINA: im. právnosistémsko, rod. 
právnosistémskega, daj. právnosistémskemu, tož. 



 
244 

právnosistémsko, mest. pri právnosistémskem, or. s 
právnosistémskim; DVOJINA: im. právnosistémski, 
rod. právnosistémskih, daj. právnosistémskima, tož. 
právnosistémski, mest. pri právnosistémskih, or. s 
právnosistémskima; MNOŽINA: im. právnosistémska, 
rod. právnosistémskih, daj. právnosistémskim, tož. 
právnosistémska, mest. pri právnosistémskih, or. s 
právnosistémskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
právnozgodovínski -a -o prid.  
|nanašajoč se na pravno zgodovino|: 
pravnozgodovinska in gospodarskozgodovinska 
vprašanja; Jezik kot pravnozgodovinski vir  
{O} moški: EDNINA: im. právnozgodovínski, rod. 
právnozgodovínskega, daj. právnozgodovínskemu, 
tož. právnozgodovínski (živostno 
právnozgodovínskega), mest. pri 
právnozgodovínskem, or. s právnozgodovínskim; 
DVOJINA: im. právnozgodovínska, rod. 
právnozgodovínskih, daj. právnozgodovínskima, tož. 
právnozgodovínska, mest. pri právnozgodovínskih, 
or. s právnozgodovínskima; MNOŽINA: im. 
právnozgodovínski, rod. právnozgodovínskih, daj. 
právnozgodovínskim, tož. právnozgodovínske, mest. 
pri právnozgodovínskih, or. s právnozgodovínskimi  
ženski: EDNINA: im. právnozgodovínska, rod. 
právnozgodovínske, daj. právnozgodovínski, tož. 
právnozgodovínsko, mest. pri právnozgodovínski, or. 
s právnozgodovínsko; DVOJINA: im. 
právnozgodovínski, rod. právnozgodovínskih, daj. 
právnozgodovínskima, tož. právnozgodovínski, mest. 
pri právnozgodovínskih, or. s právnozgodovínskima; 
MNOŽINA: im. právnozgodovínske, rod. 
právnozgodovínskih, daj. právnozgodovínskim, tož. 
právnozgodovínske, mest. pri právnozgodovínskih, 
or. s právnozgodovínskimi  
srednji: EDNINA: im. právnozgodovínsko, rod. 
právnozgodovínskega, daj. právnozgodovínskemu, 
tož. právnozgodovínsko, mest. pri 
právnozgodovínskem, or. s právnozgodovínskim; 
DVOJINA: im. právnozgodovínski, rod. 
právnozgodovínskih, daj. právnozgodovínskima, tož. 
právnozgodovínski, mest. pri právnozgodovínskih, 
or. s právnozgodovínskima; MNOŽINA: im. 
právnozgodovínska, rod. právnozgodovínskih, daj. 
právnozgodovínskim, tož. právnozgodovínska, mest. 
pri právnozgodovínskih, or. s právnozgodovínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
Pražan -a [pražán in pražàn, rod. pražána] m; ime 
bitja, prebivalsko ime  
Skoraj 80 odstotkov Pražanov ve, da je bil Plečnik 
slovenski arhitekt  
(< Praga)  

{B} Pražanov  
{O} EDNINA: im. Pražan, rod. Pražana, daj. Pražanu, 
tož. Pražana, mest. pri Pražanu, or. s Pražanom; 
DVOJINA: im. Pražana, rod. Pražanov, daj. Pražanoma, 
tož. Pražana, mest. pri Pražanih, or. s Pražanoma; 
MNOŽINA: im. Pražani, rod. Pražanov, daj. Pražanom, 
tož. Pražane, mest. pri Pražanih, or. s Pražani  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Pražanka -e [pražánka] ž; ime bitja, prebivalsko ime  
Rilkejeva mati je bila Pražanka iz bogate družine  
(< Praga)  
{B} Pražankin  
{O} EDNINA: im. Pražanka, rod. Pražanke, daj. 
Pražanki, tož. Pražanko, mest. pri Pražanki, or. s 
Pražanko; DVOJINA: im. Pražanki, rod. Pražank, daj. 
Pražankama, tož. Pražanki, mest. pri Pražankah, or. s 
Pražankama; MNOŽINA: im. Pražanke, rod. Pražank, 
daj. Pražankam, tož. Pražanke, mest. pri Pražankah, or. 
s Pražankami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Prekmúrec -rca in Prékmurec -rca m; ime bitja, 
prebivalsko ime  
Sodeloval je s Prekmurcem Miškom Kranjcem; Bil 
je na obisku pri Prekmurcih v Argentini; v 
prenesenem pomenu |pripadnik športnega kluba iz 
Prekmurja|: Na prvi tekmi so Prekmurci zmagali s 3 
: 0  
(< Prekmurje)  
{B} Prekmurčev  
{O} EDNINA: im. Prekmúrec in Prékmurec, rod. 
Prekmúrca in Prékmurca, daj. Prekmúrcu in 
Prékmurcu, tož. Prekmúrca in Prékmurca, mest. pri 
Prekmúrcu in pri Prékmurcu, or. s Prekmúrcem in s 
Prékmurcem; DVOJINA: im. Prekmúrca in Prékmurca, 
rod. Prekmúrcev in Prékmurcev, daj. Prekmúrcema in 
Prékmurcema, tož. Prekmúrca in Prékmurca, mest. pri 
Prekmúrcih in pri Prékmurcih, or. s Prekmúrcema in 
s Prékmurcema; MNOŽINA: im. Prekmúrci in 
Prékmurci, rod. Prekmúrcev in Prékmurcev, daj. 
Prekmúrcem in Prékmurcem, tož. Prekmúrce in 
Prékmurce, mest. pri Prekmúrcih in pri Prékmurcih, 
or. s Prekmúrci in s Prékmurci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Prekmúrje -a in Prékmurje -a s; zemljepisno ime  
|pokrajina na skrajnem severovzhodnem delu 
Slovenije|: folklorna skupina iz Prekmurja; Mejna 
reka med Prekmurjem in Prlekijo je Mura  
Kje? v Prekmurju  
Od kod? iz Prekmurja  
Kam? v Prekmurje  
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{B} Prekmurec, Prekmurka; Prekmurčev, 
Prekmurkin; prekmurski  
{O} EDNINA: im. Prekmúrje in Prékmurje, rod. 
Prekmúrja in Prékmurja, daj. Prekmúrju in 
Prékmurju, tož. Prekmúrje in Prékmurje, mest. pri 
Prekmúrju in pri Prékmurju, or. s Prekmúrjem in s 
Prékmurjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
Prekmúrka -e in Prékmurka -e ž; ime bitja, 
prebivalsko ime  
Z ženo Prekmurko sva prepotovala cel svet; Pred 
drugo svetovno vojno je bilo izseljevanje Prekmurk 
večinoma povezano s preživetjem; v prenesenem 
pomenu |pripadnica športnega kluba iz Prekmurja|: 
Na vseh tekmah državnega prvenstva so zmagale 
Prekmurke  
(< Prekmurje)  
{B} Prekmurkin  
{O} EDNINA: im. Prekmúrka in Prékmurka, rod. 
Prekmúrke in Prékmurke, daj. Prekmúrki in 
Prékmurki, tož. Prekmúrko in Prékmurko, mest. pri 
Prekmúrki in pri Prékmurki, or. s Prekmúrko in s 
Prékmurko; DVOJINA: im. Prekmúrki in Prékmurki, 
rod. Prekmúrk in Prékmurk, daj. Prekmúrkama in 
Prékmurkama, tož. Prekmúrki in Prékmurki, mest. pri 
Prekmúrkah in pri Prékmurkah, or. s Prekmúrkama 
in s Prékmurkama; MNOŽINA: im. Prekmúrke in 
Prékmurke, rod. Prekmúrk in Prékmurk, daj. 
Prekmúrkam in Prékmurkam, tož. Prekmúrke in 
Prékmurke, mest. pri Prekmúrkah in pri Prékmurkah, 
or. s Prekmúrkami in s Prékmurkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
prekmúrski -a -o in prékmurski -a -o prid.  
prekmurski Slovenci; prekmurski vinorodni okoliš; 
vasi na prekmurski ravnici; prekmursko narečje  
prekmurska gibanica |sladica|: Za pripravo 
prekmurske gibanice potrebujemo krhko testo, 
vlečeno testo, nadeve in polive; prekmurska šunka 
|jed|: tekmovanje za najboljšo prekmursko šunko; 
prekmurska vinska kraljica |naziv|: izbor prekmurske 
vinske kraljice; dan združitve prekmurskih Slovencev 
|praznik|: praznovanje dneva združitve prekmurskih 
Slovencev  
(< Prekmurje)  
{O} moški: EDNINA: im. prekmúrski in prékmurski, 
rod. prekmúrskega in prékmurskega, daj. 
prekmúrskemu in prékmurskemu, tož. prekmúrski in 
prékmurski (živostno prekmúrskega in 
prékmurskega), mest. pri prekmúrskem in pri 
prékmurskem, or. s prekmúrskim in s prékmurskim; 
DVOJINA: im. prekmúrska in prékmurska, rod. 
prekmúrskih in prékmurskih, daj. prekmúrskima in 
prékmurskima, tož. prekmúrska in prékmurska, mest. 

pri prekmúrskih in prékmurskih, or. s prekmúrskima 
in s prékmurskima; MNOŽINA: im. prekmúrski in 
prékmurski, rod. prekmúrskih in prékmurskih, daj. 
prekmúrskim in prékmurskim, tož. prekmúrske in 
prékmurske, mest. pri prekmúrskih in prékmurskih, 
or. s prekmúrskimi in s prékmurskimi  
ženski: EDNINA: im. prekmúrska in prékmurska, rod. 
prekmúrske in prékmurske, daj. prekmúrski in 
prékmurski, tož. prekmúrsko in prékmursko, mest. pri 
prekmúrski in pri prékmurski, or. s prekmúrsko in s 
prékmursko; DVOJINA: im. prekmúrski in 
prékmurski, rod. prekmúrskih in prékmurskih, daj. 
prekmúrskima in prékmurskima, tož. prekmúrski in 
prékmurski, mest. pri prekmúrskih in pri 
prékmurskih, or. s prekmúrskima in s prékmurskima; 
MNOŽINA: im. prekmúrske in prékmurske, rod. 
prekmúrskih in prékmurskih, daj. prekmúrskim in 
prékmurskim, tož. prekmúrske in prékmurske, mest. 
pri prekmúrskih in prékmurskih, or. s prekmúrskimi 
in s prékmurskimi  
srednji: EDNINA: im. prekmúrsko in prékmursko, rod. 
prekmúrskega in prékmurskega, daj. prekmúrskemu 
in prékmurskemu, tož. prekmúrsko in prékmursko, 
mest. pri prekmúrskem in pri prékmurskem, or. s 
prekmúrskim in s prékmurskim; DVOJINA: im. 
prekmúrski in prékmurski, rod. prekmúrskih in 
prékmurskih, daj. prekmúrskima in prékmurskima, 
tož. prekmúrski in prékmurski, mest. pri prekmúrskih 
in prékmurskih, or. s prekmúrskima in s 
prékmurskima; MNOŽINA: im. prekmúrska in 
prékmurska, rod. prekmúrskih in prékmurskih, daj. 
prekmúrskim in prékmurskim, tož. prekmúrska in 
prékmurska, mest. pri prekmúrskih in pri 
prékmurskih, or. s prekmúrskimi in s prékmurskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; poimenovanja 
jedi; poimenovanja nagrad, odlikovanj, častnih 
nazivov  
  
prijávno-informacíjski -a -o prid.  
|prijavni in informacijski|: prijavno-informacijska 
služba  
{O} moški: EDNINA: im. prijávno-informacíjski, rod. 
prijávno-informacíjskega, daj. prijávno-
informacíjskemu, tož. prijávno-informacíjski 
(živostno prijávno-informacíjskega), mest. pri 
prijávno-informacíjskem, or. s prijávno-
informacíjskim; DVOJINA: im. prijávno-
informacíjska, rod. prijávno-informacíjskih, daj. 
prijávno-informacíjskima, tož. prijávno-
informacíjska, mest. pri prijávno-informacíjskih, or. s 
prijávno-informacíjskima; MNOŽINA: im. prijávno-
informacíjski, rod. prijávno-informacíjskih, daj. 
prijávno-informacíjskim, tož. prijávno-
informacíjske, mest. pri prijávno-informacíjskih, or. s 
prijávno-informacíjskimi  
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ženski: EDNINA: im. prijávno-informacíjska, rod. 
prijávno-informacíjske, daj. prijávno-informacíjski, 
tož. prijávno-informacíjsko, mest. pri prijávno-
informacíjski, or. s prijávno-informacíjsko; 
DVOJINA: im. prijávno-informacíjski, rod. prijávno-
informacíjskih, daj. prijávno-informacíjskima, tož. 
prijávno-informacíjski, mest. pri prijávno-
informacíjskih, or. s prijávno-informacíjskima; 
MNOŽINA: im. prijávno-informacíjske, rod. prijávno-
informacíjskih, daj. prijávno-informacíjskim, tož. 
prijávno-informacíjske, mest. pri prijávno-
informacíjskih, or. s prijávno-informacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. prijávno-informacíjsko, rod. 
prijávno-informacíjskega, daj. prijávno-
informacíjskemu, tož. prijávno-informacíjsko, mest. 
pri prijávno-informacíjskem, or. s prijávno-
informacíjskim; DVOJINA: im. prijávno-
informacíjski, rod. prijávno-informacíjskih, daj. 
prijávno-informacíjskima, tož. prijávno-
informacíjski, mest. pri prijávno-informacíjskih, or. s 
prijávno-informacíjskima; MNOŽINA: im. prijávno-
informacíjska, rod. prijávno-informacíjskih, daj. 
prijávno-informacíjskim, tož. prijávno-
informacíjska, mest. pri prijávno-informacíjskih, or. s 
prijávno-informacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Pri Júriju ~ ~ in Pri Júriju Júrija m; stvarno ime  
|gostilna|: kot prilastek, v imenovalniku V gostilni Pri 
Juriju imajo odlične jedi na žlico; Za kosilu smo si 
pri Juriju privoščili junčji biftek  
{O} EDNINA: im. gostilna Pri Júriju in Pri Júriju, rod. 
gostilne Pri Júriju in Júrija, daj. gostilni Pri Júriju in 
Júriju, tož. gostilno Pri Júriju in Júrija, mest. pri 
gostilni Pri Júriju in pri Júriju, or. z gostilno Pri 
Júriju in z Júrijem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
Primórec -rca m; ime bitja, prebivalsko ime  
O Slovencih Primorcih, ki so bili pregnani v 
Makedonijo, ni veliko gradiva; V govoru se je 
zahvalil Primorcem, ki so pomembno pripomogli k 
slovenski osamosvojitvi; v prenesenem pomenu 
|pripadnik športnega kluba iz/s Primorske|: Primorci 
so se z zmago utrdili na vrhu lestvice tekmovanja  
(< Primorska, Primorsko)  
{B} Primorčev  
{O} EDNINA: im. Primórec, rod. Primórca, daj. 
Primórcu, tož. Primórca, mest. pri Primórcu, or. s 
Primórcem; DVOJINA: im. Primórca, rod. Primórcev, 
daj. Primórcema, tož. Primórca, mest. pri Primórcih, 
or. s Primórcema; MNOŽINA: im. Primórci, rod. 
Primórcev, daj. Primórcem, tož. Primórce, mest. pri 
Primórcih, or. s Primórci  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
primórka -e ž  
neformalno |primorska avtomobilska cesta|: zastoji na 
primorki; Pot se je tistim, ki so potovali po 
primorki, podaljšala za najmanj dve uri; prim. 
Primorka  
Kje? na/po primorki  
Od kod? s primorke  
Kam? na primorko  
{O} EDNINA: im. primórka, rod. primórke, daj. 
primórki, tož. primórko, mest. pri primórki, or. s 
primórko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Primórka -e ž; ime bitja, prebivalsko ime  
Čeprav živi v Ljubljani, je še vedno Primorka; 
Poročil se je s Primorko Elzo; Novogoriška in 
koprska knjižnica sta pripravili spletni biografski 
leksikon znanih Primork in Primorcev; v prenesenem 
pomenu |pripadnica športnega kluba iz/s Primorske|: 
zaslužena zmaga Primork  
(< Primorska, Primorsko)  
{B} Primorkin  
{O} EDNINA: im. Primórka, rod. Primórke, daj. 
Primórki, tož. Primórko, mest. pri Primórki, or. s 
Primórko; DVOJINA: im. Primórki, rod. Primórk, daj. 
Primórkama, tož. Primórki, mest. pri Primórkah, or. s 
Primórkama; MNOŽINA: im. Primórke, rod. Primórk, 
daj. Primórkam, tož. Primórke, mest. pri Primórkah, 
or. s Primórkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Primórska -e ž; zemljepisno ime  
|pokrajina v zahodni in jugozahodni Sloveniji|: 
severna Primorska; Predstavili so plese in noše iz/s 
Primorske  
dan vrnitve Primorske k matični domovini |praznik, 25. 
september|: V Tatrah v Brkinih bo državna proslava 
ob dnevu vrnitve Primorske k matični domovini; 
prim. Primorsko  
Kje? v Primorski ustrezneje na Primorskem  
Od kod? iz Primorske in s Primorske  
Kam? v Primorsko ustrezneje na Primorsko  
{B} Primorec, Primorka; Primorčev, Primorkin; 
primorski  
{O} EDNINA: im. Primórska, rod. Primórske, daj. 
Primórski, tož. Primórsko, mest. pri Primórski, or. s 
Primórsko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin; 
poimenovanja praznikov, posebnih datumov, 
dnevov, mesecev  
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primórski -a -o prid.  
primorski Slovenci; primorsko narečje; prim. 
Primorski dnevnik, Primorske novice  
(< Primorska, Primorsko)  
{O} moški: EDNINA: im. primórski, rod. 
primórskega, daj. primórskemu, tož. primórski 
(živostno primórskega), mest. pri primórskem, or. s 
primórskim; DVOJINA: im. primórska, rod. 
primórskih, daj. primórskima, tož. primórska, mest. 
pri primórskih, or. s primórskima; MNOŽINA: im. 
primórski, rod. primórskih, daj. primórskim, tož. 
primórske, mest. pri primórskih, or. s primórskimi  
ženski: EDNINA: im. primórska, rod. primórske, daj. 
primórski, tož. primórsko, mest. pri primórski, or. s 
primórsko; DVOJINA: im. primórski, rod. primórskih, 
daj. primórskima, tož. primórski, mest. pri primórskih, 
or. s primórskima; MNOŽINA: im. primórske, rod. 
primórskih, daj. primórskim, tož. primórske, mest. pri 
primórskih, or. s primórskimi  
srednji: EDNINA: im. primórsko, rod. primórskega, 
daj. primórskemu, tož. primórsko, mest. pri 
primórskem, or. s primórskim; DVOJINA: im. 
primórski, rod. primórskih, daj. primórskima, tož. 
primórski, mest. pri primórskih, or. s primórskima; 
MNOŽINA: im. primórska, rod. primórskih, daj. 
primórskim, tož. primórska, mest. pri primórskih, or. s 
primórskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Primórsko -ega s; zemljepisno ime  
|pokrajina v zahodni in jugozahodni Sloveniji|: 
Ženske s Primorskega, ki so odhajale na delo v 
Egipt, so se imenovale aleksandrinke; variantno iz/s 
Primorske; Ob dežju in burji se bo na Primorskem 
ohladilo; prim. Primorska  
Kje? na Primorskem  
Od kod? s Primorskega variantno iz/s Primorske  
Kam? na Primorsko  
{B} Primorec, Primorka; Primorčev, Primorkin; 
primorski  
{O} EDNINA: im. Primórsko, rod. Primórskega, daj. 
Primórskemu, tož. Primórsko, mest. pri Primórskem, 
or. s Primórskim  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
primórsko-nótranjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Primorsko in Notranjsko|: 
razglasitev primorsko-notranjske gazele; Med 
najbolj obiskanimi slovenskimi vrhovi je tudi 1796 
metrov visoki primorsko-notranjski velikan 
Snežnik; sopomenka notranjsko-primorski; prim. 
primorski, notranjski  
(< Primorska, Notranjska)  
{O} moški: EDNINA: im. primórsko-nótranjski, rod. 
primórsko-nótranjskega, daj. primórsko-

nótranjskemu, tož. primórsko-nótranjski (živostno 
primórsko-nótranjskega), mest. pri primórsko-
nótranjskem, or. s primórsko-nótranjskim; DVOJINA: 
im. primórsko-nótranjska, rod. primórsko-
nótranjskih, daj. primórsko-nótranjskima, tož. 
primórsko-nótranjska, mest. pri primórsko-
nótranjskih, or. s primórsko-nótranjskima; MNOŽINA: 
im. primórsko-nótranjski, rod. primórsko-nótranjskih, 
daj. primórsko-nótranjskim, tož. primórsko-
nótranjske, mest. pri primórsko-nótranjskih, or. s 
primórsko-nótranjskimi  
ženski: EDNINA: im. primórsko-nótranjska, rod. 
primórsko-nótranjske, daj. primórsko-nótranjski, tož. 
primórsko-nótranjsko, mest. pri primórsko-
nótranjski, or. s primórsko-nótranjsko; DVOJINA: im. 
primórsko-nótranjski, rod. primórsko-nótranjskih, 
daj. primórsko-nótranjskima, tož. primórsko-
nótranjski, mest. pri primórsko-nótranjskih, or. s 
primórsko-nótranjskima; MNOŽINA: im. primórsko-
nótranjske, rod. primórsko-nótranjskih, daj. 
primórsko-nótranjskim, tož. primórsko-nótranjske, 
mest. pri primórsko-nótranjskih, or. s primórsko-
nótranjskimi  
srednji: EDNINA: im. primórsko-nótranjsko, rod. 
primórsko-nótranjskega, daj. primórsko-
nótranjskemu, tož. primórsko-nótranjsko, mest. pri 
primórsko-nótranjskem, or. s primórsko-
nótranjskim; DVOJINA: im. primórsko-nótranjski, rod. 
primórsko-nótranjskih, daj. primórsko-nótranjskima, 
tož. primórsko-nótranjski, mest. pri primórsko-
nótranjskih, or. s primórsko-nótranjskima; MNOŽINA: 
im. primórsko-nótranjska, rod. primórsko-
nótranjskih, daj. primórsko-nótranjskim, tož. 
primórsko-nótranjska, mest. pri primórsko-
nótranjskih, or. s primórsko-nótranjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Prísank -a m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: severno ostenje Prisanka; 
plezalna pot na Prisank; v prenesenem pomenu |stena 
Prisanka|: Z Nejcem sva šla plezat v Prisank  
Kje? na Prisanku  
Od kod? s Prisanka  
Kam? na Prisank  
{B} prisanški  
{O} EDNINA: im. Prísank, rod. Prísanka, daj. Prísanku, 
tož. Prísank, mest. pri Prísanku, or. s Prísankom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Prisojnik -a [prisójnik] m; zemljepisno ime  
|drugo ime za Prisank|: ajdovska deklica v skali 
Prisojnika ustrezneje Prisanka; Na Prisojnik so se 
odpravili po zahtevni Hanzovi poti ustrezneje 
Prisank; v prenesenem pomenu |stena Prisojnika|: 
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vzpon po Hudičevem stebru v Prisojniku ustrezneje v 
Prisanku  
Kje? na Prisojniku  
Od kod? s Prisojnika  
Kam? na Prisojnik  
{B} prisojniški  
{O} EDNINA: im. Prisojnik, rod. Prisojnika, daj. 
Prisojniku, tož. Prisojnik, mest. pri Prisojniku, or. s 
Prisojnikom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
procès -a m  
|celota pravno določenih dejanj|: Tožilci so na 
sodnem procesu proti zahtevali zaporno kazen  
dachavski procesi |zgodovinski dogodek|: Na 
dachavskih procesih je bilo v letih 1948 in 1949 v 
Ljubljani obsojenih 34 nekdanjih taboriščnikov; 
nürnberški procesi |zgodovinski dogodek|: Veliko 
nacističnih voditeljev je bilo po drugi svetovni vojni 
obsojenih na nürnberških procesih; Nagodetov proces 
|zgodovinski dogodek|: Po koncu vojne je bila 
Angela Vode na Nagodetovem procesu obsojena na 
dvajsetletno zaporno kazen  
{O} EDNINA: im. procès, rod. procésa, daj. procésu, 
tož. procès, mest. pri procésu, or. s procésom; 
DVOJINA: im. procésa, rod. procésov, daj. procésoma, 
tož. procésa, mest. pri procésih, or. s procésoma; 
MNOŽINA: im. procési, rod. procésov, daj. procésom, 
tož. procése, mest. pri procésih, or. s procési  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja zgodovinskih 
dogodkov  
  
Próksima Kentávra -e -- ž; zemljepisno ime  
|zvezda|: Če bi hoteli priti do Proksime Kentavra z 
današnjo vesoljsko ladjo, bi potovali vsaj 25.000 
let; kot prilastek, v imenovalniku Do zvezde Proksima 
Kentavra potuje svetloba štiri leta in štiri mesece  
Kje? na Proksimi Kentavra  
Od kod? s Proksime Kentavra  
Kam? na Proksimo Kentavra  
{O} EDNINA: im. Próksima Kentávra, rod. Próksime 
Kentávra, daj. Próksimi Kentávra, tož. Próksimo 
Kentávra, mest. pri Próksimi Kentávra, or. s 
Próksimo Kentávra; DVOJINA: im. Próksimi 
Kentávra, rod. Próksim Kentávra, daj. Próksimama 
Kentávra, tož. Próksimi Kentávra, mest. pri 
Próksimah Kentávra, or. s Próksimama Kentávra; 
MNOŽINA: im. Próksime Kentávra, rod. Próksim 
Kentávra, daj. Próksimam Kentávra, tož. Próksime 
Kentávra, mest. pri Próksimah Kentávra, or. s 
Próksimami Kentávra  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  

  
prométnoinformacíjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na prometne informacije|: 
prometnoinformacijski center  
{O} moški: EDNINA: im. prométnoinformacíjski, rod. 
prométnoinformacíjskega, daj. 
prométnoinformacíjskemu, tož. 
prométnoinformacíjski (živostno 
prométnoinformacíjskega), mest. pri 
prométnoinformacíjskem, or. s 
prométnoinformacíjskim; DVOJINA: im. 
prométnoinformacíjska, rod. 
prométnoinformacíjskih, daj. 
prométnoinformacíjskima, tož. 
prométnoinformacíjska, mest. pri 
prométnoinformacíjskih, or. s 
prométnoinformacíjskima; MNOŽINA: im. 
prométnoinformacíjski, rod. 
prométnoinformacíjskih, daj. 
prométnoinformacíjskim, tož. 
prométnoinformacíjske, mest. pri 
prométnoinformacíjskih, or. s 
prométnoinformacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. prométnoinformacíjska, rod. 
prométnoinformacíjske, daj. prométnoinformacíjski, 
tož. prométnoinformacíjsko, mest. pri 
prométnoinformacíjski, or. s 
prométnoinformacíjsko; DVOJINA: im. 
prométnoinformacíjski, rod. 
prométnoinformacíjskih, daj. 
prométnoinformacíjskima, tož. 
prométnoinformacíjski, mest. pri 
prométnoinformacíjskih, or. s 
prométnoinformacíjskima; MNOŽINA: im. 
prométnoinformacíjske, rod. 
prométnoinformacíjskih, daj. 
prométnoinformacíjskim, tož. 
prométnoinformacíjske, mest. pri 
prométnoinformacíjskih, or. s 
prométnoinformacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. prométnoinformacíjsko, rod. 
prométnoinformacíjskega, daj. 
prométnoinformacíjskemu, tož. 
prométnoinformacíjsko, mest. pri 
prométnoinformacíjskem, or. s 
prométnoinformacíjskim; DVOJINA: im. 
prométnoinformacíjski, rod. 
prométnoinformacíjskih, daj. 
prométnoinformacíjskima, tož. 
prométnoinformacíjski, mest. pri 
prométnoinformacíjskih, or. s 
prométnoinformacíjskima; MNOŽINA: im. 
prométnoinformacíjska, rod. 
prométnoinformacíjskih, daj. 
prométnoinformacíjskim, tož. 
prométnoinformacíjska, mest. pri 



 
249 

prométnoinformacíjskih, or. s 
prométnoinformacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
prométnotéhniški -a -o prid.  
|nanašajoč se na prometno tehniko|: 
Prometnotehniški inštitut pri ljubljanski Fakulteti za 
gradbeništvo in geodezijo  
{O} moški: EDNINA: im. prométnotéhniški, rod. 
prométnotéhniškega, daj. prométnotéhniškemu, tož. 
prométnotéhniški (živostno prométnotéhniškega), 
mest. pri prométnotéhniškem, or. s 
prométnotéhniškim; DVOJINA: im. prométnotéhniška, 
rod. prométnotéhniških, daj. prométnotéhniškima, tož. 
prométnotéhniška, mest. pri prométnotéhniških, or. s 
prométnotéhniškima; MNOŽINA: im. 
prométnotéhniški, rod. prométnotéhniških, daj. 
prométnotéhniškim, tož. prométnotéhniške, mest. pri 
prométnotéhniških, or. s prométnotéhniškimi  
ženski: EDNINA: im. prométnotéhniška, rod. 
prométnotéhniške, daj. prométnotéhniški, tož. 
prométnotéhniško, mest. pri prométnotéhniški, or. s 
prométnotéhniško; DVOJINA: im. prométnotéhniški, 
rod. prométnotéhniških, daj. prométnotéhniškima, tož. 
prométnotéhniški, mest. pri prométnotéhniških, or. s 
prométnotéhniškima; MNOŽINA: im. 
prométnotéhniške, rod. prométnotéhniških, daj. 
prométnotéhniškim, tož. prométnotéhniške, mest. pri 
prométnotéhniških, or. s prométnotéhniškimi  
srednji: EDNINA: im. prométnotéhniško, rod. 
prométnotéhniškega, daj. prométnotéhniškemu, tož. 
prométnotéhniško, mest. pri prométnotéhniškem, or. 
s prométnotéhniškim; DVOJINA: im. 
prométnotéhniški, rod. prométnotéhniških, daj. 
prométnotéhniškima, tož. prométnotéhniški, mest. pri 
prométnotéhniških, or. s prométnotéhniškima; 
MNOŽINA: im. prométnotéhniška, rod. 
prométnotéhniških, daj. prométnotéhniškim, tož. 
prométnotéhniška, mest. pri prométnotéhniških, or. s 
prométnotéhniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
prosínec -nca m  
starinsko |januar|: Ljudska modrost pravi: »Prosinca 
mnogo snega, poleti mnogo sena.«; prim. januar  
{O} EDNINA: im. prosínec, rod. prosínca, daj. 
prosíncu, tož. prosínca, mest. pri prosíncu, or. s 
prosíncem; DVOJINA: im. prosínca, rod. prosíncev, daj. 
prosíncema, tož. prosínca, mest. pri prosíncih, or. s 
prosíncema; MNOŽINA: im. prosínci, rod. prosíncev, 
daj. prosíncem, tož. prosínce, mest. pri prosíncih, or. s 
prosínci  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja praznikov, 
posebnih datumov, dnevov, mesecev; neobstojni 
polglasnik  
  
Prostovóljno gasílsko drúštvo Šentúrška Gôra -
ega -ega -a ∼ ∼ s; stvarno ime  
|društvo|: gasilci Prostovoljnega gasilskega društva 
Šenturška Gora; Že dolga leta v Prostovoljnem 
gasilskem društvu Šenturška gora deluje kot 
načelnik; skrajšano Enota PGD Šenturška Gora je 
pomagala pri odpravi posledic neurja  
{O} EDNINA: im. Prostovóljno gasílsko drúštvo 
Šentúrška Gôra, rod. Prostovóljnega gasílskega 
drúštva Šentúrška Gôra, daj. Prostovóljnemu 
gasílskemu drúštvu Šentúrška Gôra, tož. 
Prostovóljno gasílsko drúštvo Šentúrška Gôra, mest. 
pri Prostovóljnem gasílskem drúštvu Šentúrška 
Gôra, or. s Prostovóljnim gasílskim drúštvom 
Šentúrška Gôra  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
ptújsko-órmoški -a -o prid.  
|nanašajoč se na Ptuj in Ormož|: lovstvo na ptujsko-
ormoškem območju; sopomenka ormoško-ptujski; 
prim. ptujski, ormoški  
(< Ptuj, Ormož)  
{O} moški: EDNINA: im. ptújsko-órmoški, rod. 
ptújsko-órmoškega, daj. ptújsko-órmoškemu, tož. 
ptújsko-órmoški (živostno ptújsko-órmoškega), mest. 
pri ptújsko-órmoškem, or. s ptújsko-órmoškim; 
DVOJINA: im. ptújsko-órmoška, rod. ptújsko-
órmoških, daj. ptújsko-órmoškima, tož. ptújsko-
órmoška, mest. pri ptújsko-órmoških, or. s ptújsko-
órmoškima; MNOŽINA: im. ptújsko-órmoški, rod. 
ptújsko-órmoških, daj. ptújsko-órmoškim, tož. 
ptújsko-órmoške, mest. pri ptújsko-órmoških, or. s 
ptújsko-órmoškimi  
ženski: EDNINA: im. ptújsko-órmoška, rod. ptújsko-
órmoške, daj. ptújsko-órmoški, tož. ptújsko-órmoško, 
mest. pri ptújsko-órmoški, or. s ptújsko-órmoško; 
DVOJINA: im. ptújsko-órmoški, rod. ptújsko-
órmoških, daj. ptújsko-órmoškima, tož. ptújsko-
órmoški, mest. pri ptújsko-órmoških, or. s ptújsko-
órmoškima; MNOŽINA: im. ptújsko-órmoške, rod. 
ptújsko-órmoških, daj. ptújsko-órmoškim, tož. 
ptújsko-órmoške, mest. pri ptújsko-órmoških, or. s 
ptújsko-órmoškimi  
srednji: EDNINA: im. ptújsko-órmoško, rod. ptújsko-
órmoškega, daj. ptújsko-órmoškemu, tož. ptújsko-
órmoško, mest. pri ptújsko-órmoškem, or. s ptújsko-
órmoškim; DVOJINA: im. ptújsko-órmoški, rod. 
ptújsko-órmoških, daj. ptújsko-órmoškima, tož. 
ptújsko-órmoški, mest. pri ptújsko-órmoških, or. s 
ptújsko-órmoškima; MNOŽINA: im. ptújsko-órmoška, 
rod. ptújsko-órmoških, daj. ptújsko-órmoškim, tož. 
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ptújsko-órmoška, mest. pri ptújsko-órmoških, or. s 
ptújsko-órmoškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Puccini -ja [pučíni, rod. pučínija, or. s pučínijem] m; 
ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |italijanski operni skladatelj|: koncertna 
izvedba opere Giacoma Puccinija  
{B} Puccinijev  
{O} EDNINA: im. Puccini, rod. Puccinija, daj. 
Pucciniju, tož. Puccinija, mest. pri Pucciniju, or. s 
Puccinijem; DVOJINA: im. Puccinija, rod. Puccinijev, 
daj. Puccinijema, tož. Puccinija, mest. pri Puccinijih, 
or. s Puccinijema; MNOŽINA: im. Pucciniji, rod. 
Puccinijev, daj. Puccinijem, tož. Puccinije, mest. pri 
Puccinijih, or. s Pucciniji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
Pulcinella1 -e in Pulcinella -a [pulčinéla] m; stvarno 
ime  
|balet Igorja Stravinskega|: Stravinski je svojega 
Pulcinello/Pulcinella prav tako oblikoval kot poklon 
preteklosti; v imenovalniku, kot prilastek odlomki iz 
suite Pulcinella  
{O} EDNINA: im. Pulcinella, rod. Pulcinelle in 
Pulcinella, daj. Pulcinelli in Pulcinellu, tož. Pulcinello 
in Pulcinella, mest. pri Pulcinelli in pri Pulcinellu, or. 
s Pulcinello in s Pulcinellom; DVOJINA: im. Pulcinelli 
in Pulcinella, rod. Pulcinell in Pulcinellov, daj. 
Pulcinellama in Pulcinelloma, tož. Pulcinelli in 
Pulcinella, mest. pri Pulcinellah in pri Pulcinellih, or. 
s Pulcinellama in s Pulcinelloma; MNOŽINA: im. 
Pulcinelle in Pulcinelli, rod. Pulcinell in Pulcinellov, 
daj. Pulcinellam in Pulcinellom, tož. Pulcinelle in 
Pulcinelle, mest. pri Pulcinellah in pri Pulcinellih, or. 
s Pulcinellami in s Pulcinelli  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena; italijanščina  
  
Pulcinella2 -e in Pulcinella -a [pulčinéla] m; ime 
bitja, osebno ime  
|oseba iz commedie dell'arte|: Iz belega robca je 
naredil Pulcinello/Pulcinella, lutko, ki dobi svoj 
glas; v imenovalniku, kot prilastek Občinstvo bodo 
zabavali mladi lutkarji neapeljske šole tradicionalne 
lutke Pulcinella  
{B} Pulcinellov  
{O} EDNINA: im. Pulcinella, rod. Pulcinelle in 
Pulcinella, daj. Pulcinelli in Pulcinellu, tož. Pulcinello 
in Pulcinella, mest. pri Pulcinelli in pri Pulcinellu, or. 
s Pulcinello in s Pulcinellom; DVOJINA: im. Pulcinelli 
in Pulcinella, rod. Pulcinell in Pulcinellov, daj. 
Pulcinellama in Pulcinelloma, tož. Pulcinelli in 

Pulcinella, mest. pri Pulcinellah in pri Pulcinellih, or. 
s Pulcinellama in s Pulcinelloma; MNOŽINA: im. 
Pulcinelle in Pulcinelli, rod. Pulcinell in Pulcinellov, 
daj. Pulcinellam in Pulcinellom, tož. Pulcinelle in 
Pulcinelle, mest. pri Pulcinellah in pri Pulcinellih, or. 
s Pulcinellami in s Pulcinelli  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
moška); italijanščina  
  
Quasimodo -a [kazímodo] m; ime bitja, osebno ime  
|italijansko moško ime|: Po videzu je kot 
Quasimodo iz romana »Notredamski zvonar«; 
|priimek|; |italijanski lirični pesnik|: Pesniška zbirka 
»Vode in zemlja« Salvatoreja Quasimoda je izšla 
leta 1930  
{B} Quasimodov  
{O} EDNINA: im. Quasimodo, rod. Quasimoda, daj. 
Quasimodu, tož. Quasimoda, mest. pri Quasimodu, or. 
s Quasimodom; DVOJINA: im. Quasimoda, rod. 
Quasimodov, daj. Quasimodoma, tož. Quasimoda, 
mest. pri Quasimodih, or. s Quasimodoma; MNOŽINA: 
im. Quasimodi, rod. Quasimodov, daj. Quasimodom, 
tož. Quasimode, mest. pri Quasimodih, or. s 
Quasimodi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
lastna imena (osebna, moška); italijanščina  
  
računovódja -e tudi računovódja -a m  
|kdor opravlja računovodske posle|: glavni 
računovodja; kodeks poklicne etike računovodij  
{B} računovodjev  
{O} EDNINA: im. računovódja, rod. računovódje tudi 
računovódja, daj. računovódji tudi računovódju, tož. 
računovódjo tudi računovódja, mest. pri računovódji 
tudi pri računovódju, or. z računovódjo tudi z 
računovódjem; DVOJINA: im. računovódji tudi 
računovódja, rod. računovódij tudi računovódjev, daj. 
računovódjama tudi računovódjema, tož. računovódji 
tudi računovódja, mest. pri računovódjah tudi pri 
računovódjih, or. z računovódjama tudi z 
računovódjema; MNOŽINA: im. računovódje tudi 
računovódji, rod. računovódij tudi računovódjev, daj. 
računovódjam tudi računovódjem, tož. računovódje 
tudi računovódje, mest. pri računovódjah tudi pri 
računovódjih, or. z računovódjami tudi z 
računovódji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola  
  
računovódjev -a -o prid.  
Marsikateri podjetnik potrebuje pri vodenju bilanc 
računovodjevo pomoč  
(< računovodja)  
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{O} moški: EDNINA: im. računovódjev, rod. 
računovódjevega, daj. računovódjevemu, tož. 
računovódjev (živostno računovódjevega), mest. pri 
računovódjevem, or. z računovódjevim; DVOJINA: 
im. računovódjeva, rod. računovódjevih, daj. 
računovódjevima, tož. računovódjeva, mest. pri 
računovódjevih, or. z računovódjevima; MNOŽINA: 
im. računovódjevi, rod. računovódjevih, daj. 
računovódjevim, tož. računovódjeve, mest. pri 
računovódjevih, or. z računovódjevimi  
ženski: EDNINA: im. računovódjeva, rod. 
računovódjeve, daj. računovódjevi, tož. 
računovódjevo, mest. pri računovódjevi, or. z 
računovódjevo; DVOJINA: im. računovódjevi, rod. 
računovódjevih, daj. računovódjevima, tož. 
računovódjevi, mest. pri računovódjevih, or. z 
računovódjevima; MNOŽINA: im. računovódjeve, rod. 
računovódjevih, daj. računovódjevim, tož. 
računovódjeve, mest. pri računovódjevih, or. z 
računovódjevimi  
srednji: EDNINA: im. računovódjevo, rod. 
računovódjevega, daj. računovódjevemu, tož. 
računovódjevo, mest. pri računovódjevem, or. z 
računovódjevim; DVOJINA: im. računovódjevi, rod. 
računovódjevih, daj. računovódjevima, tož. 
računovódjevi, mest. pri računovódjevih, or. z 
računovódjevima; MNOŽINA: im. računovódjeva, rod. 
računovódjevih, daj. računovódjevim, tož. 
računovódjeva, mest. pri računovódjevih, or. z 
računovódjevimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
rádijskoígrski -a -o prid.  
|nanašajoč se na radijsko igro|: radijskoigrsko 
ustvarjanje; radijskoigrska produkcija  
{O} moški: EDNINA: im. rádijskoígrski, rod. 
rádijskoígrskega, daj. rádijskoígrskemu, tož. 
rádijskoígrski (živostno rádijskoígrskega), mest. pri 
rádijskoígrskem, or. z rádijskoígrskim; DVOJINA: im. 
rádijskoígrska, rod. rádijskoígrskih, daj. 
rádijskoígrskima, tož. rádijskoígrska, mest. pri 
rádijskoígrskih, or. z rádijskoígrskima; MNOŽINA: im. 
rádijskoígrski, rod. rádijskoígrskih, daj. 
rádijskoígrskim, tož. rádijskoígrske, mest. pri 
rádijskoígrskih, or. z rádijskoígrskimi  
ženski: EDNINA: im. rádijskoígrska, rod. 
rádijskoígrske, daj. rádijskoígrski, tož. 
rádijskoígrsko, mest. pri rádijskoígrski, or. z 
rádijskoígrsko; DVOJINA: im. rádijskoígrski, rod. 
rádijskoígrskih, daj. rádijskoígrskima, tož. 
rádijskoígrski, mest. pri rádijskoígrskih, or. z 
rádijskoígrskima; MNOŽINA: im. rádijskoígrske, rod. 
rádijskoígrskih, daj. rádijskoígrskim, tož. 
rádijskoígrske, mest. pri rádijskoígrskih, or. z 
rádijskoígrskimi  

srednji: EDNINA: im. rádijskoígrsko, rod. 
rádijskoígrskega, daj. rádijskoígrskemu, tož. 
rádijskoígrsko, mest. pri rádijskoígrskem, or. z 
rádijskoígrskim; DVOJINA: im. rádijskoígrski, rod. 
rádijskoígrskih, daj. rádijskoígrskima, tož. 
rádijskoígrski, mest. pri rádijskoígrskih, or. z 
rádijskoígrskima; MNOŽINA: im. rádijskoígrska, rod. 
rádijskoígrskih, daj. rádijskoígrskim, tož. 
rádijskoígrska, mest. pri rádijskoígrskih, or. z 
rádijskoígrskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
rádža -e in rádža -a m  
|indijski vladar|: Knjiga opisuje navade Indijcev in 
njihovih radž/radžev  
{B} radžev  
{O} EDNINA: im. rádža, rod. rádže in rádža, daj. rádži 
in rádžu, tož. rádžo in rádža, mest. pri rádži in pri 
rádžu, or. z rádžo in z rádžem; DVOJINA: im. rádži in 
rádža, rod. rádž in rádžev, daj. rádžama in rádžema, 
tož. rádži in rádža, mest. pri rádžah in pri rádžih, or. z 
rádžama in z rádžema; MNOŽINA: im. rádže in rádži, 
rod. rádž in rádžev, daj. rádžam in rádžem, tož. rádže 
in rádže, mest. pri rádžah in pri rádžih, or. z rádžami 
in z rádži  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
rádžev -a -o prid.  
bogato okrašena radževa palača  
(< radža)  
{O} moški: EDNINA: im. rádžev, rod. rádževega, daj. 
rádževemu, tož. rádžev (živostno rádževega), mest. pri 
rádževem, or. z rádževim; DVOJINA: im. rádževa, rod. 
rádževih, daj. rádževima, tož. rádževa, mest. pri 
rádževih, or. z rádževima; MNOŽINA: im. rádževi, rod. 
rádževih, daj. rádževim, tož. rádževe, mest. pri 
rádževih, or. z rádževimi  
ženski: EDNINA: im. rádževa, rod. rádževe, daj. 
rádževi, tož. rádževo, mest. pri rádževi, or. z rádževo; 
DVOJINA: im. rádževi, rod. rádževih, daj. rádževima, 
tož. rádževi, mest. pri rádževih, or. z rádževima; 
MNOŽINA: im. rádževe, rod. rádževih, daj. rádževim, 
tož. rádževe, mest. pri rádževih, or. z rádževimi  
srednji: EDNINA: im. rádževo, rod. rádževega, daj. 
rádževemu, tož. rádževo, mest. pri rádževem, or. z 
rádževim; DVOJINA: im. rádževi, rod. rádževih, daj. 
rádževima, tož. rádževi, mest. pri rádževih, or. z 
rádževima; MNOŽINA: im. rádževa, rod. rádževih, daj. 
rádževim, tož. rádževa, mest. pri rádževih, or. z 
rádževimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
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ragdoll -a [rêgdol] m  
|mačka|: Večina ragdollov ima modre oči in srednje 
dolgo svilnato dlako; kot prilastek, v imenovalniku 
Mačke pasme ragdoll se v skrbnikovem naročju 
popolnoma sprostijo; v pridevniški rabi Veterinarka je 
pojasnila, da so ragdoll mačke ene najprimernejših 
stanovanjskih mačk  
{O} EDNINA: im. ragdoll, rod. ragdolla, daj. ragdollu, 
tož. ragdoll, mest. pri ragdollu, or. z ragdollom; 
DVOJINA: im. ragdolla, rod. ragdollov, daj. 
ragdolloma, tož. ragdolla, mest. pri ragdollih, or. z 
ragdolloma; MNOŽINA: im. ragdolli, rod. ragdollov, 
daj. ragdollom, tož. ragdolle, mest. pri ragdollih, or. z 
ragdolli  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
ragtime -a [rêktajm tudi réktajm] m  
|ameriška plesna glasba|: Mešanje črnske in 
evropske glasbe je prineslo obdobje ragtima; v 
pridevniški rabi Koncert obljublja glasbeno 
popotovanje od klasičnih do temperamentnih 
ragtime ritmov variantno ragtimovskih ritmov; |ples|: 
Sčasoma je ragtime postal najbolj moden ples  
{O} EDNINA: im. ragtime, rod. ragtima, daj. ragtimu, 
tož. ragtime, mest. pri ragtimu, or. z ragtimom; 
DVOJINA: im. ragtima, rod. ragtimov, daj. ragtimoma, 
tož. ragtima, mest. pri ragtimih, or. z ragtimoma; 
MNOŽINA: im. ragtimi, rod. ragtimov, daj. ragtimom, 
tož. ragtime, mest. pri ragtimih, or. z ragtimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
ràk1 ráka m  
|žival|: potočni raki; Brskajo za črvi, raki in 
školjkami; |horoskopsko znamenje|: Rak je 
znamenje, ki se mu pripisuje čustvenost; |oseba, 
rojena v horoskopskem znamenju raka|: Jaz sem po 
horoskopu rak, ona pa je vodnar; zanesljivi in 
čustveni raki; prim. Rak  
{B} rakov  
{O} EDNINA: im. ràk, rod. ráka, daj. ráku, tož. ráka, 
mest. pri ráku, or. z rákom; DVOJINA: im. ráka, rod. 
rákov, daj. rákoma, tož. ráka, mest. pri rákih, or. z 
rákoma; MNOŽINA: im. ráki, rod. rákov, daj. rákom, 
tož. ráke, mest. pri rákih, or. z ráki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
ràk2 ráka m  
|bolezen|: kožni rak; V Sloveniji je bolezen 
kostanjevega raka po letu 1950 zmanjšala površino 
kostanjevih gozdov za več kot polovico; prim. Rak  

{O} EDNINA: im. ràk, rod. ráka, daj. ráku, tož. ráka, 
mest. pri ráku, or. z rákom; DVOJINA: im. ráka, rod. 
rákov, daj. rákoma, tož. ráka, mest. pri rákih, or. z 
rákoma; MNOŽINA: im. ráki, rod. rákov, daj. rákom, 
tož. ráke, mest. pri rákih, or. z ráki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Ràk -a m; zemljepisno ime  
|ozvezdje|: Luna v Raku; kot prilastek, v imenovalniku 
zvezdna kopica v ozvezdju Rak  
Kje? v Raku  
Od kod? iz Raka  
Kam? v Raka  
{O} EDNINA: im. Ràk, rod. Ráka, daj. Ráku, tož. Ráka, 
mest. pri Ráku, or. z Rákom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
rákica -e ž  
|ženska, rojena v horoskopskem znamenju raka|: 
odnos s škorpijonko, ribo ali rakico; rakica s 
podznakom v kozorogu  
{B} rakičin  
{O} EDNINA: im. rákica, rod. rákice, daj. rákici, tož. 
rákico, mest. pri rákici, or. z rákico; DVOJINA: im. 
rákici, rod. rákic, daj. rákicama, tož. rákici, mest. pri 
rákicah, or. z rákicama; MNOŽINA: im. rákice, rod. 
rákic, daj. rákicam, tož. rákice, mest. pri rákicah, or. z 
rákicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Ratítovec -vca m; zemljepisno ime  
|sleme v Julijskih Alpah|: Najvišji vrh Ratitovca je 
Altemaver; Prvo kočo na Ratitovcu so postavili 
poleti 1925; Zaselki pod Ratitovcem veljajo za ene 
najvišje ležečih v Sloveniji  
Kje? na Ratitovcu  
Od kod? z Ratitovca  
Kam? na Ratitovec  
{B} ratitovški  
{O} EDNINA: im. Ratítovec, rod. Ratítovca, daj. 
Ratítovcu, tož. Ratítovec, mest. pri Ratítovcu, or. z 
Ratítovcem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
razvójnogospodárski -a -o prid.  
|nanašajoč se na razvojno gospodarstvo|: ključna 
razvojnogospodarska vprašanja; prim. 
gospodarskorazvojni, gospodarsko-razvojni, 
razvojno-gospodarski  
{O} moški: EDNINA: im. razvójnogospodárski, rod. 
razvójnogospodárskega, daj. 
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razvójnogospodárskemu, tož. razvójnogospodárski 
(živostno razvójnogospodárskega), mest. pri 
razvójnogospodárskem, or. z 
razvójnogospodárskim; DVOJINA: im. 
razvójnogospodárska, rod. razvójnogospodárskih, 
daj. razvójnogospodárskima, tož. 
razvójnogospodárska, mest. pri 
razvójnogospodárskih, or. z 
razvójnogospodárskima; MNOŽINA: im. 
razvójnogospodárski, rod. razvójnogospodárskih, daj. 
razvójnogospodárskim, tož. razvójnogospodárske, 
mest. pri razvójnogospodárskih, or. z 
razvójnogospodárskimi  
ženski: EDNINA: im. razvójnogospodárska, rod. 
razvójnogospodárske, daj. razvójnogospodárski, tož. 
razvójnogospodársko, mest. pri 
razvójnogospodárski, or. z razvójnogospodársko; 
DVOJINA: im. razvójnogospodárski, rod. 
razvójnogospodárskih, daj. razvójnogospodárskima, 
tož. razvójnogospodárski, mest. pri 
razvójnogospodárskih, or. z 
razvójnogospodárskima; MNOŽINA: im. 
razvójnogospodárske, rod. razvójnogospodárskih, 
daj. razvójnogospodárskim, tož. 
razvójnogospodárske, mest. pri 
razvójnogospodárskih, or. z razvójnogospodárskimi  
srednji: EDNINA: im. razvójnogospodársko, rod. 
razvójnogospodárskega, daj. 
razvójnogospodárskemu, tož. razvójnogospodársko, 
mest. pri razvójnogospodárskem, or. z 
razvójnogospodárskim; DVOJINA: im. 
razvójnogospodárski, rod. razvójnogospodárskih, daj. 
razvójnogospodárskima, tož. razvójnogospodárski, 
mest. pri razvójnogospodárskih, or. z 
razvójnogospodárskima; MNOŽINA: im. 
razvójnogospodárska, rod. razvójnogospodárskih, 
daj. razvójnogospodárskim, tož. 
razvójnogospodárska, mest. pri 
razvójnogospodárskih, or. z razvójnogospodárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
razvójno-gospodárski -a -o prid.  
|razvojni in gospodarski|: razvojno-gospodarske 
težnje; sopomenka gospodarsko-razvojni; prim. 
razvojnogospodarski, gospodarskorazvojni  
{O} moški: EDNINA: im. razvójno-gospodárski, rod. 
razvójno-gospodárskega, daj. razvójno-
gospodárskemu, tož. razvójno-gospodárski (živostno 
razvójno-gospodárskega), mest. pri razvójno-
gospodárskem, or. z razvójno-gospodárskim; 
DVOJINA: im. razvójno-gospodárska, rod. razvójno-
gospodárskih, daj. razvójno-gospodárskima, tož. 
razvójno-gospodárska, mest. pri razvójno-
gospodárskih, or. z razvójno-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. razvójno-gospodárski, rod. razvójno-
gospodárskih, daj. razvójno-gospodárskim, tož. 

razvójno-gospodárske, mest. pri razvójno-
gospodárskih, or. z razvójno-gospodárskimi  
ženski: EDNINA: im. razvójno-gospodárska, rod. 
razvójno-gospodárske, daj. razvójno-gospodárski, 
tož. razvójno-gospodársko, mest. pri razvójno-
gospodárski, or. z razvójno-gospodársko; DVOJINA: 
im. razvójno-gospodárski, rod. razvójno-
gospodárskih, daj. razvójno-gospodárskima, tož. 
razvójno-gospodárski, mest. pri razvójno-
gospodárskih, or. z razvójno-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. razvójno-gospodárske, rod. razvójno-
gospodárskih, daj. razvójno-gospodárskim, tož. 
razvójno-gospodárske, mest. pri razvójno-
gospodárskih, or. z razvójno-gospodárskimi  
srednji: EDNINA: im. razvójno-gospodársko, rod. 
razvójno-gospodárskega, daj. razvójno-
gospodárskemu, tož. razvójno-gospodársko, mest. pri 
razvójno-gospodárskem, or. z razvójno-
gospodárskim; DVOJINA: im. razvójno-gospodárski, 
rod. razvójno-gospodárskih, daj. razvójno-
gospodárskima, tož. razvójno-gospodárski, mest. pri 
razvójno-gospodárskih, or. z razvójno-
gospodárskima; MNOŽINA: im. razvójno-
gospodárska, rod. razvójno-gospodárskih, daj. 
razvójno-gospodárskim, tož. razvójno-gospodárska, 
mest. pri razvójno-gospodárskih, or. z razvójno-
gospodárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
razvójnopsihóloški -a -o prid.  
|nanašajoč se na psihološki razvoj|: nova 
razvojnopsihološka spoznanja; razvojnopsihološki 
vidiki zgodnjega učenja  
{O} moški: EDNINA: im. razvójnopsihóloški, rod. 
razvójnopsihóloškega, daj. razvójnopsihóloškemu, 
tož. razvójnopsihóloški (živostno 
razvójnopsihóloškega), mest. pri 
razvójnopsihóloškem, or. z razvójnopsihóloškim; 
DVOJINA: im. razvójnopsihóloška, rod. 
razvójnopsihóloških, daj. razvójnopsihóloškima, tož. 
razvójnopsihóloška, mest. pri razvójnopsihóloških, 
or. z razvójnopsihóloškima; MNOŽINA: im. 
razvójnopsihóloški, rod. razvójnopsihóloških, daj. 
razvójnopsihóloškim, tož. razvójnopsihóloške, mest. 
pri razvójnopsihóloških, or. z razvójnopsihóloškimi  
ženski: EDNINA: im. razvójnopsihóloška, rod. 
razvójnopsihóloške, daj. razvójnopsihóloški, tož. 
razvójnopsihóloško, mest. pri razvójnopsihóloški, or. 
z razvójnopsihóloško; DVOJINA: im. 
razvójnopsihóloški, rod. razvójnopsihóloških, daj. 
razvójnopsihóloškima, tož. razvójnopsihóloški, mest. 
pri razvójnopsihóloških, or. z razvójnopsihóloškima; 
MNOŽINA: im. razvójnopsihóloške, rod. 
razvójnopsihóloških, daj. razvójnopsihóloškim, tož. 
razvójnopsihóloške, mest. pri razvójnopsihóloških, 
or. z razvójnopsihóloškimi  
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srednji: EDNINA: im. razvójnopsihóloško, rod. 
razvójnopsihóloškega, daj. razvójnopsihóloškemu, 
tož. razvójnopsihóloško, mest. pri 
razvójnopsihóloškem, or. z razvójnopsihóloškim; 
DVOJINA: im. razvójnopsihóloški, rod. 
razvójnopsihóloških, daj. razvójnopsihóloškima, tož. 
razvójnopsihóloški, mest. pri razvójnopsihóloških, 
or. z razvójnopsihóloškima; MNOŽINA: im. 
razvójnopsihóloška, rod. razvójnopsihóloških, daj. 
razvójnopsihóloškim, tož. razvójnopsihóloška, mest. 
pri razvójnopsihóloških, or. z razvójnopsihóloškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
razvójnotehnolóški -a -o prid.  
|nanašajoč se na tehnološki razvoj|: 
razvojnotehnološki izzivi za projektante in 
konstrukterje; razvojnotehnološki center; prim. 
razvojno-tehnološki  
{O} moški: EDNINA: im. razvójnotehnolóški, rod. 
razvójnotehnolóškega, daj. razvójnotehnolóškemu, 
tož. razvójnotehnolóški (živostno 
razvójnotehnolóškega), mest. pri 
razvójnotehnolóškem, or. z razvójnotehnolóškim; 
DVOJINA: im. razvójnotehnolóška, rod. 
razvójnotehnolóških, daj. razvójnotehnolóškima, tož. 
razvójnotehnolóška, mest. pri razvójnotehnolóških, 
or. z razvójnotehnolóškima; MNOŽINA: im. 
razvójnotehnolóški, rod. razvójnotehnolóških, daj. 
razvójnotehnolóškim, tož. razvójnotehnolóške, mest. 
pri razvójnotehnolóških, or. z razvójnotehnolóškimi  
ženski: EDNINA: im. razvójnotehnolóška, rod. 
razvójnotehnolóške, daj. razvójnotehnolóški, tož. 
razvójnotehnolóško, mest. pri razvójnotehnolóški, or. 
z razvójnotehnolóško; DVOJINA: im. 
razvójnotehnolóški, rod. razvójnotehnolóških, daj. 
razvójnotehnolóškima, tož. razvójnotehnolóški, mest. 
pri razvójnotehnolóških, or. z 
razvójnotehnolóškima; MNOŽINA: im. 
razvójnotehnolóške, rod. razvójnotehnolóških, daj. 
razvójnotehnolóškim, tož. razvójnotehnolóške, mest. 
pri razvójnotehnolóških, or. z razvójnotehnolóškimi  
srednji: EDNINA: im. razvójnotehnolóško, rod. 
razvójnotehnolóškega, daj. razvójnotehnolóškemu, 
tož. razvójnotehnolóško, mest. pri 
razvójnotehnolóškem, or. z razvójnotehnolóškim; 
DVOJINA: im. razvójnotehnolóški, rod. 
razvójnotehnolóških, daj. razvójnotehnolóškima, tož. 
razvójnotehnolóški, mest. pri razvójnotehnolóških, 
or. z razvójnotehnolóškima; MNOŽINA: im. 
razvójnotehnolóška, rod. razvójnotehnolóških, daj. 
razvójnotehnolóškim, tož. razvójnotehnolóška, mest. 
pri razvójnotehnolóških, or. z razvójnotehnolóškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
razvójno-tehnolóški -a -o prid.  

|razvojni in tehnološki|: razvojno-tehnološki center; 
sopomenka tehnološko-razvojni; prim. 
razvojnotehnološki  
{O} moški: EDNINA: im. razvójno-tehnolóški, rod. 
razvójno-tehnolóškega, daj. razvójno-tehnolóškemu, 
tož. razvójno-tehnolóški (živostno razvójno-
tehnolóškega), mest. pri razvójno-tehnolóškem, or. z 
razvójno-tehnolóškim; DVOJINA: im. razvójno-
tehnolóška, rod. razvójno-tehnolóških, daj. razvójno-
tehnolóškima, tož. razvójno-tehnolóška, mest. pri 
razvójno-tehnolóških, or. z razvójno-tehnolóškima; 
MNOŽINA: im. razvójno-tehnolóški, rod. razvójno-
tehnolóških, daj. razvójno-tehnolóškim, tož. 
razvójno-tehnolóške, mest. pri razvójno-tehnolóških, 
or. z razvójno-tehnolóškimi  
ženski: EDNINA: im. razvójno-tehnolóška, rod. 
razvójno-tehnolóške, daj. razvójno-tehnolóški, tož. 
razvójno-tehnolóško, mest. pri razvójno-tehnolóški, 
or. z razvójno-tehnolóško; DVOJINA: im. razvójno-
tehnolóški, rod. razvójno-tehnolóških, daj. razvójno-
tehnolóškima, tož. razvójno-tehnolóški, mest. pri 
razvójno-tehnolóških, or. z razvójno-tehnolóškima; 
MNOŽINA: im. razvójno-tehnolóške, rod. razvójno-
tehnolóških, daj. razvójno-tehnolóškim, tož. 
razvójno-tehnolóške, mest. pri razvójno-tehnolóških, 
or. z razvójno-tehnolóškimi  
srednji: EDNINA: im. razvójno-tehnolóško, rod. 
razvójno-tehnolóškega, daj. razvójno-tehnolóškemu, 
tož. razvójno-tehnolóško, mest. pri razvójno-
tehnolóškem, or. z razvójno-tehnolóškim; DVOJINA: 
im. razvójno-tehnolóški, rod. razvójno-tehnolóških, 
daj. razvójno-tehnolóškima, tož. razvójno-tehnolóški, 
mest. pri razvójno-tehnolóških, or. z razvójno-
tehnolóškima; MNOŽINA: im. razvójno-tehnolóška, 
rod. razvójno-tehnolóških, daj. razvójno-
tehnolóškim, tož. razvójno-tehnolóška, mest. pri 
razvójno-tehnolóških, or. z razvójno-tehnolóškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
rdečearmêjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Rdečo armado|: rdečearmejski 
osvoboditelji; Med rdečearmejskim prebojem fronte 
na Donu je padlo 148 tisoč madžarskih vojakov  
(< Rdeča armada)  
{O} moški: EDNINA: im. rdečearmêjski, rod. 
rdečearmêjskega, daj. rdečearmêjskemu, tož. 
rdečearmêjski (živostno rdečearmêjskega), mest. pri 
rdečearmêjskem, or. z rdečearmêjskim; DVOJINA: im. 
rdečearmêjska, rod. rdečearmêjskih, daj. 
rdečearmêjskima, tož. rdečearmêjska, mest. pri 
rdečearmêjskih, or. z rdečearmêjskima; MNOŽINA: 
im. rdečearmêjski, rod. rdečearmêjskih, daj. 
rdečearmêjskim, tož. rdečearmêjske, mest. pri 
rdečearmêjskih, or. z rdečearmêjskimi  
ženski: EDNINA: im. rdečearmêjska, rod. 
rdečearmêjske, daj. rdečearmêjski, tož. 
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rdečearmêjsko, mest. pri rdečearmêjski, or. z 
rdečearmêjsko; DVOJINA: im. rdečearmêjski, rod. 
rdečearmêjskih, daj. rdečearmêjskima, tož. 
rdečearmêjski, mest. pri rdečearmêjskih, or. z 
rdečearmêjskima; MNOŽINA: im. rdečearmêjske, rod. 
rdečearmêjskih, daj. rdečearmêjskim, tož. 
rdečearmêjske, mest. pri rdečearmêjskih, or. z 
rdečearmêjskimi  
srednji: EDNINA: im. rdečearmêjsko, rod. 
rdečearmêjskega, daj. rdečearmêjskemu, tož. 
rdečearmêjsko, mest. pri rdečearmêjskem, or. z 
rdečearmêjskim; DVOJINA: im. rdečearmêjski, rod. 
rdečearmêjskih, daj. rdečearmêjskima, tož. 
rdečearmêjski, mest. pri rdečearmêjskih, or. z 
rdečearmêjskima; MNOŽINA: im. rdečearmêjska, rod. 
rdečearmêjskih, daj. rdečearmêjskim, tož. 
rdečearmêjska, mest. pri rdečearmêjskih, or. z 
rdečearmêjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
rdečekmêrski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Rdeče Kmere|: rdečekmerska 
utopična politika; Za rdečekmerski režim so bili 
značilni okrutnost, obsedenost s čistkami in 
protivietnamska histerija  
(< Rdeči Kmeri)  
{O} moški: EDNINA: im. rdečekmêrski, rod. 
rdečekmêrskega, daj. rdečekmêrskemu, tož. 
rdečekmêrski (živostno rdečekmêrskega), mest. pri 
rdečekmêrskem, or. z rdečekmêrskim; DVOJINA: im. 
rdečekmêrska, rod. rdečekmêrskih, daj. 
rdečekmêrskima, tož. rdečekmêrska, mest. pri 
rdečekmêrskih, or. z rdečekmêrskima; MNOŽINA: im. 
rdečekmêrski, rod. rdečekmêrskih, daj. 
rdečekmêrskim, tož. rdečekmêrske, mest. pri 
rdečekmêrskih, or. z rdečekmêrskimi  
ženski: EDNINA: im. rdečekmêrska, rod. 
rdečekmêrske, daj. rdečekmêrski, tož. rdečekmêrsko, 
mest. pri rdečekmêrski, or. z rdečekmêrsko; DVOJINA: 
im. rdečekmêrski, rod. rdečekmêrskih, daj. 
rdečekmêrskima, tož. rdečekmêrski, mest. pri 
rdečekmêrskih, or. z rdečekmêrskima; MNOŽINA: im. 
rdečekmêrske, rod. rdečekmêrskih, daj. 
rdečekmêrskim, tož. rdečekmêrske, mest. pri 
rdečekmêrskih, or. z rdečekmêrskimi  
srednji: EDNINA: im. rdečekmêrsko, rod. 
rdečekmêrskega, daj. rdečekmêrskemu, tož. 
rdečekmêrsko, mest. pri rdečekmêrskem, or. z 
rdečekmêrskim; DVOJINA: im. rdečekmêrski, rod. 
rdečekmêrskih, daj. rdečekmêrskima, tož. 
rdečekmêrski, mest. pri rdečekmêrskih, or. z 
rdečekmêrskima; MNOŽINA: im. rdečekmêrska, rod. 
rdečekmêrskih, daj. rdečekmêrskim, tož. 
rdečekmêrska, mest. pri rdečekmêrskih, or. z 
rdečekmêrskimi  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
rdečemôrski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Rdeče morje|: rdečemorsko 
pristanišče; rdečemorski koralni greben  
(< Rdeče morje)  
{O} moški: EDNINA: im. rdečemôrski, rod. 
rdečemôrskega, daj. rdečemôrskemu, tož. 
rdečemôrski (živostno rdečemôrskega), mest. pri 
rdečemôrskem, or. z rdečemôrskim; DVOJINA: im. 
rdečemôrska, rod. rdečemôrskih, daj. rdečemôrskima, 
tož. rdečemôrska, mest. pri rdečemôrskih, or. z 
rdečemôrskima; MNOŽINA: im. rdečemôrski, rod. 
rdečemôrskih, daj. rdečemôrskim, tož. rdečemôrske, 
mest. pri rdečemôrskih, or. z rdečemôrskimi  
ženski: EDNINA: im. rdečemôrska, rod. rdečemôrske, 
daj. rdečemôrski, tož. rdečemôrsko, mest. pri 
rdečemôrski, or. z rdečemôrsko; DVOJINA: im. 
rdečemôrski, rod. rdečemôrskih, daj. rdečemôrskima, 
tož. rdečemôrski, mest. pri rdečemôrskih, or. z 
rdečemôrskima; MNOŽINA: im. rdečemôrske, rod. 
rdečemôrskih, daj. rdečemôrskim, tož. rdečemôrske, 
mest. pri rdečemôrskih, or. z rdečemôrskimi  
srednji: EDNINA: im. rdečemôrsko, rod. 
rdečemôrskega, daj. rdečemôrskemu, tož. 
rdečemôrsko, mest. pri rdečemôrskem, or. z 
rdečemôrskim; DVOJINA: im. rdečemôrski, rod. 
rdečemôrskih, daj. rdečemôrskima, tož. rdečemôrski, 
mest. pri rdečemôrskih, or. z rdečemôrskima; 
MNOŽINA: im. rdečemôrska, rod. rdečemôrskih, daj. 
rdečemôrskim, tož. rdečemôrska, mest. pri 
rdečemôrskih, or. z rdečemôrskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
Rdéči Kmêri -ih -ov m mn.; stvarno ime  
nekdaj |politična stranka v Kambodži ali njeni 
pripadniki|: V obdobju Rdečih Kmerov sta zaradi 
nasilja umrla dve milijona prebivalcev  
(< Kmer)  
{B} rdečekmerski  
{O} MNOŽINA: im. Rdéči Kmêri, rod. Rdéčih 
Kmêrov, daj. Rdéčim Kmêrom, tož. Rdéče Kmêre, 
mest. pri Rdéčih Kmêrih, or. z Rdéčimi Kmêri  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
regionalnogeografski -a -o [regijonálnogeográfski] 
prid.  
|nanašajoč se na regionalno geografijo|: 
regionalnogeografske značilnosti Cerkljanskega 
hribovja  
{O} moški: EDNINA: im. regionalnogeografski, rod. 
regionalnogeografskega, daj. 
regionalnogeografskemu, tož. regionalnogeografski 
(živostno regionalnogeografskega), mest. pri 
regionalnogeografskem, or. z 
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regionalnogeografskim; DVOJINA: im. 
regionalnogeografska, rod. regionalnogeografskih, 
daj. regionalnogeografskima, tož. 
regionalnogeografska, mest. pri 
regionalnogeografskih, or. z 
regionalnogeografskima; MNOŽINA: im. 
regionalnogeografski, rod. regionalnogeografskih, 
daj. regionalnogeografskim, tož. 
regionalnogeografske, mest. pri 
regionalnogeografskih, or. z 
regionalnogeografskimi  
ženski: EDNINA: im. regionalnogeografska, rod. 
regionalnogeografske, daj. regionalnogeografski, tož. 
regionalnogeografsko, mest. pri 
regionalnogeografski, or. z regionalnogeografsko; 
DVOJINA: im. regionalnogeografski, rod. 
regionalnogeografskih, daj. regionalnogeografskima, 
tož. regionalnogeografski, mest. pri 
regionalnogeografskih, or. z 
regionalnogeografskima; MNOŽINA: im. 
regionalnogeografske, rod. regionalnogeografskih, 
daj. regionalnogeografskim, tož. 
regionalnogeografske, mest. pri 
regionalnogeografskih, or. z 
regionalnogeografskimi  
srednji: EDNINA: im. regionalnogeografsko, rod. 
regionalnogeografskega, daj. 
regionalnogeografskemu, tož. regionalnogeografsko, 
mest. pri regionalnogeografskem, or. z 
regionalnogeografskim; DVOJINA: im. 
regionalnogeografski, rod. regionalnogeografskih, 
daj. regionalnogeografskima, tož. 
regionalnogeografski, mest. pri 
regionalnogeografskih, or. z 
regionalnogeografskima; MNOŽINA: im. 
regionalnogeografska, rod. regionalnogeografskih, 
daj. regionalnogeografskim, tož. 
regionalnogeografska, mest. pri 
regionalnogeografskih, or. z 
regionalnogeografskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
regionalno-prostorski -a -o [regijonálnoprostórski] 
prid.  
|regionalni in prostorski|: regionalno-prostorski 
razvoj  
{O} moški: EDNINA: im. regionalno-prostorski, rod. 
regionalno-prostorskega, daj. regionalno-
prostorskemu, tož. regionalno-prostorski (živostno 
regionalno-prostorskega), mest. pri regionalno-
prostorskem, or. z regionalno-prostorskim; DVOJINA: 
im. regionalno-prostorska, rod. regionalno-
prostorskih, daj. regionalno-prostorskima, tož. 
regionalno-prostorska, mest. pri regionalno-
prostorskih, or. z regionalno-prostorskima; 
MNOŽINA: im. regionalno-prostorski, rod. regionalno-

prostorskih, daj. regionalno-prostorskim, tož. 
regionalno-prostorske, mest. pri regionalno-
prostorskih, or. z regionalno-prostorskimi  
ženski: EDNINA: im. regionalno-prostorska, rod. 
regionalno-prostorske, daj. regionalno-prostorski, 
tož. regionalno-prostorsko, mest. pri regionalno-
prostorski, or. z regionalno-prostorsko; DVOJINA: im. 
regionalno-prostorski, rod. regionalno-prostorskih, 
daj. regionalno-prostorskima, tož. regionalno-
prostorski, mest. pri regionalno-prostorskih, or. z 
regionalno-prostorskima; MNOŽINA: im. regionalno-
prostorske, rod. regionalno-prostorskih, daj. 
regionalno-prostorskim, tož. regionalno-prostorske, 
mest. pri regionalno-prostorskih, or. z regionalno-
prostorskimi  
srednji: EDNINA: im. regionalno-prostorsko, rod. 
regionalno-prostorskega, daj. regionalno-
prostorskemu, tož. regionalno-prostorsko, mest. pri 
regionalno-prostorskem, or. z regionalno-
prostorskim; DVOJINA: im. regionalno-prostorski, rod. 
regionalno-prostorskih, daj. regionalno-
prostorskima, tož. regionalno-prostorski, mest. pri 
regionalno-prostorskih, or. z regionalno-
prostorskima; MNOŽINA: im. regionalno-prostorska, 
rod. regionalno-prostorskih, daj. regionalno-
prostorskim, tož. regionalno-prostorska, mest. pri 
regionalno-prostorskih, or. z regionalno-
prostorskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
revolúcija -e ž  
|radikalna sprememba družbenih, ekonomskih, 
političnih odnosov|: Nasprotnike revolucije so 
poslali v delovna taborišča  
francoska revolucija |zgodovinski dogodek, 
revolucija|: Navduševal se je nad idejami francoske 
revolucije; marčna revolucija |zgodovinski dogodek, 
revolucija|: Na Slovenskem so marčno revolucijo z 
navdušenjem pozdravili kmetje, ker jim je prinesla 
odpravo fevdalnih obveznosti; oktobrska revolucija 
|zgodovinski dogodek, revolucija|: Lenin je bil 
glavni vodja oktobrske revolucije in potem tudi 
sovjetske države  
{O} EDNINA: im. revolúcija, rod. revolúcije, daj. 
revolúciji, tož. revolúcijo, mest. pri revolúciji, or. z 
revolúcijo; DVOJINA: im. revolúciji, rod. revolúcij, daj. 
revolúcijama, tož. revolúciji, mest. pri revolúcijah, or. 
z revolúcijama; MNOŽINA: im. revolúcije, rod. 
revolúcij, daj. revolúcijam, tož. revolúcije, mest. pri 
revolúcijah, or. z revolúcijami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja zgodovinskih 
dogodkov  
  
Reykjavik -a [rêjkjavik] m; zemljepisno ime  
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|glavno mesto Islandije|: Na otoku pred 
Reykjavikom so postavili spomenik, imenovan po 
pesmi Johna Lennona; kot prilastek, v imenovalniku 
Sprehod po mestu Reykjavik razkriva skandinavsko 
gradnjo in arhitekturo  
Kje? v Reykjaviku  
Od kod? iz Reykjavika  
Kam? v Reykjavik  
{B} Reykjavičan, Reykjavičanka; Reykjavičanov, 
Reykjavičankin; reykjaviški  
{O} EDNINA: im. Reykjavik, rod. Reykjavika, daj. 
Reykjaviku, tož. Reykjavik, mest. pri Reykjaviku, or. 
z Reykjavikom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
reykjaviški -a -o [rêjkjaviški, ž. rêjkjaviška, s. 
rêjkjaviško] prid.  
reykjaviška vilinska šola; Legenda pravi, da v hribu 
nad reykjaviškim pristaniščem živijo škrati  
(< Reykjavik)  
{O} moški: EDNINA: im. reykjaviški, rod. 
reykjaviškega, daj. reykjaviškemu, tož. reykjaviški 
(živostno reykjaviškega), mest. pri reykjaviškem, or. z 
reykjaviškim; DVOJINA: im. reykjaviška, rod. 
reykjaviških, daj. reykjaviškima, tož. reykjaviška, 
mest. pri reykjaviških, or. z reykjaviškima; MNOŽINA: 
im. reykjaviški, rod. reykjaviških, daj. reykjaviškim, 
tož. reykjaviške, mest. pri reykjaviških, or. z 
reykjaviškimi  
ženski: EDNINA: im. reykjaviška, rod. reykjaviške, 
daj. reykjaviški, tož. reykjaviško, mest. pri 
reykjaviški, or. z reykjaviško; DVOJINA: im. 
reykjaviški, rod. reykjaviških, daj. reykjaviškima, tož. 
reykjaviški, mest. pri reykjaviških, or. z 
reykjaviškima; MNOŽINA: im. reykjaviške, rod. 
reykjaviških, daj. reykjaviškim, tož. reykjaviške, mest. 
pri reykjaviških, or. z reykjaviškimi  
srednji: EDNINA: im. reykjaviško, rod. reykjaviškega, 
daj. reykjaviškemu, tož. reykjaviško, mest. pri 
reykjaviškem, or. z reykjaviškim; DVOJINA: im. 
reykjaviški, rod. reykjaviških, daj. reykjaviškima, tož. 
reykjaviški, mest. pri reykjaviških, or. z 
reykjaviškima; MNOŽINA: im. reykjaviška, rod. 
reykjaviških, daj. reykjaviškim, tož. reykjaviška, mest. 
pri reykjaviških, or. z reykjaviškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Ríbi Ríb ž; zemljepisno ime  
|ozvezdje|: Merkur v Ribah; kot prilastek, v 
imenovalniku Venera vzhaja v ozvezdju Rib  
Kje? v Ribah  
Od kod? iz Rib  
Kam? v Ribi  
{O} DVOJINA: im. Ríbi, rod. Ríb, daj. Ríbama, tož. 
Ríbi, mest. pri Ríbah, or. z Ríbama  

STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
ribolôvno-ekolóški -a -o prid.  
|ribolovni in ekološki|: ribolovno-ekološko območje 
na Jadranu; sopomenka ekološko-ribolovni, okoljsko-
ribolovni  
{O} moški: EDNINA: im. ribolôvno-ekolóški, rod. 
ribolôvno-ekolóškega, daj. ribolôvno-ekolóškemu, 
tož. ribolôvno-ekolóški (živostno ribolôvno-
ekolóškega), mest. pri ribolôvno-ekolóškem, or. z 
ribolôvno-ekolóškim; DVOJINA: im. ribolôvno-
ekolóška, rod. ribolôvno-ekolóških, daj. ribolôvno-
ekolóškima, tož. ribolôvno-ekolóška, mest. pri 
ribolôvno-ekolóških, or. z ribolôvno-ekolóškima; 
MNOŽINA: im. ribolôvno-ekolóški, rod. ribolôvno-
ekolóških, daj. ribolôvno-ekolóškim, tož. ribolôvno-
ekolóške, mest. pri ribolôvno-ekolóških, or. z 
ribolôvno-ekolóškimi  
ženski: EDNINA: im. ribolôvno-ekolóška, rod. 
ribolôvno-ekolóške, daj. ribolôvno-ekolóški, tož. 
ribolôvno-ekolóško, mest. pri ribolôvno-ekolóški, or. 
z ribolôvno-ekolóško; DVOJINA: im. ribolôvno-
ekolóški, rod. ribolôvno-ekolóških, daj. ribolôvno-
ekolóškima, tož. ribolôvno-ekolóški, mest. pri 
ribolôvno-ekolóških, or. z ribolôvno-ekolóškima; 
MNOŽINA: im. ribolôvno-ekolóške, rod. ribolôvno-
ekolóških, daj. ribolôvno-ekolóškim, tož. ribolôvno-
ekolóške, mest. pri ribolôvno-ekolóških, or. z 
ribolôvno-ekolóškimi  
srednji: EDNINA: im. ribolôvno-ekolóško, rod. 
ribolôvno-ekolóškega, daj. ribolôvno-ekolóškemu, 
tož. ribolôvno-ekolóško, mest. pri ribolôvno-
ekolóškem, or. z ribolôvno-ekolóškim; DVOJINA: im. 
ribolôvno-ekolóški, rod. ribolôvno-ekolóških, daj. 
ribolôvno-ekolóškima, tož. ribolôvno-ekolóški, mest. 
pri ribolôvno-ekolóških, or. z ribolôvno-ekolóškima; 
MNOŽINA: im. ribolôvno-ekolóška, rod. ribolôvno-
ekolóških, daj. ribolôvno-ekolóškim, tož. ribolôvno-
ekolóška, mest. pri ribolôvno-ekolóških, or. z 
ribolôvno-ekolóškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Riga -e [ríga] ž; zemljepisno ime  
|glavno mesto Latvije|: Zgodovinsko središče Rige 
je na seznamu Unescove svetovne dediščine; 
Poletja v Rigi so blaga in deževna; ◎ latv. Rīga  
Kje? v Rigi  
Od kod? iz Rige  
Kam? v Rigo  
{B} Rižan, Rižanka; Rižanov, Rižankin; riški  
{O} EDNINA: im. Riga, rod. Rige, daj. Rigi, tož. Rigo, 
mest. pri Rigi, or. z Rigo  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
Rígel -gla m; zemljepisno ime  
|zvezda|: Modri Rigel in oranžna Betelgeza sta 
najsvetlejši zvezdi Oriona; Riglu rečemo tudi Beta 
Oriona  
Kje? na Riglu  
Od kod? z Rigla  
Kam? na Rigel  
{O} EDNINA: im. Rígel, rod. Rígla, daj. Ríglu, tož. 
Rígel, mest. pri Ríglu, or. z Ríglom; DVOJINA: im. 
Rígla, rod. Ríglov, daj. Rígloma, tož. Rígla, mest. pri 
Ríglih, or. z Rígloma; MNOŽINA: im. Rígli, rod. 
Ríglov, daj. Ríglom, tož. Rígle, mest. pri Ríglih, or. z 
Rígli  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij; samostalnik moškega 
spola  
  
Rimini -ja [rímini] m; zemljepisno ime  
|mesto v Italiji|: letovišča v Riminiju; kot prilastek, v 
imenovalniku V mestu Rimini se skrivajo številne 
zgodovinske znamenitosti  
Kje? v Riminiju  
Od kod? iz Riminija  
Kam? v Rimini  
{B} Riminijčan, Riminijčanka; Riminijčanov, 
Riminijčankin; riminijski  
{O} EDNINA: im. Rimini, rod. Riminija, daj. Riminiju, 
tož. Rimini, mest. pri Riminiju, or. z Riminijem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: italijanščina; imena krajev; 
endonimi  
  
Rimljan -a [rimlján in rimljàn, rod. rimljána] m; ime 
bitja, prebivalsko ime  
|prebivalec Rima|: Znameniti kolosej Rimljani 
uporabljajo danes za džoging; |prebivalec starega 
Rima, predstavnik rimskega imperija|: Avtor prvih 
zapisov o sfingi je Rimljan Plinij Starejši; kip 
Rimljana s togo; Pavlova pisma Rimljanom; spopad 
legije Rimljanov z vojsko sužnjev  
stari Rimljani |Rimljani do razpada rimskega 
imperija|: V času starih Rimljanov je bilo kopanje 
družaben dogodek  
(< Rim)  
{B} Rimljanov  
{O} EDNINA: im. Rimljan in Rimljàn, rod. Rimljana, 
daj. Rimljanu, tož. Rimljana, mest. pri Rimljanu, or. z 
Rimljanom; DVOJINA: im. Rimljana, rod. Rimljanov, 
daj. Rimljanoma, tož. Rimljana, mest. pri Rimljanih, 
or. z Rimljanoma; MNOŽINA: im. Rimljani, rod. 
Rimljanov, daj. Rimljanom, tož. Rimljane, mest. pri 
Rimljanih, or. z Rimljani  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
rimljanka -e [rimljánka] ž  
neformalno |rimska solata|: Šele s solatnim prelivom 
postane rimljanka okusna; neformalno, navadno v 
množini |sandale, kakršne so nosili v starem Rimu|: 
Obula je nove rimljanke; žargonsko |stiskalnica za 
grozdje|: Pri vhodu v prostor je kraljevala velika 
rimljanka; prim. Rimljanka  
(< Rim)  
{O} EDNINA: im. rimljanka, rod. rimljanke, daj. 
rimljanki, tož. rimljanko, mest. pri rimljanki, or. z 
rimljanko; DVOJINA: im. rimljanki, rod. rimljank, daj. 
rimljankama, tož. rimljanki, mest. pri rimljankah, or. z 
rimljankama; MNOŽINA: im. rimljanke, rod. rimljank, 
daj. rimljankam, tož. rimljanke, mest. pri rimljankah, 
or. z rimljankami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Rimljanka -e [rimljánka] ž; ime bitja, prebivalsko ime  
|prebivalka Rima|: Okoli pol milijona Rimljank in 
Rimljanov se vsak dan na delo vozi z vespami in 
mopedi; |prebivalka starega Rima, predstavnica 
rimskega imperija|: Čeprav so bile Rimljanke v 
skrbništvu moškega, so bile pri dedovanju 
enakopravne z njimi; Lepo kožo Rimljank 
pripisujejo tudi obiskovanju term  
stare Rimljanke |prebivalka starega Rima|: Že starim 
Rimljankam je olivno olje predstavljalo skrivnost 
ženske lepote in vir njihove mladosti; prim. 
rimljanka  
(< Rim)  
{B} Rimljankin  
{O} EDNINA: im. Rimljanka, rod. Rimljanke, daj. 
Rimljanki, tož. Rimljanko, mest. pri Rimljanki, or. z 
Rimljanko; DVOJINA: im. Rimljanki, rod. Rimljank, 
daj. Rimljankama, tož. Rimljanki, mest. pri 
Rimljankah, or. z Rimljankama; MNOŽINA: im. 
Rimljanke, rod. Rimljank, daj. Rimljankam, tož. 
Rimljanke, mest. pri Rimljankah, or. z Rimljankami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Rímska césta -e -e ž; zemljepisno ime  
|galaksija|: Dvojčka ležita na robu Rimske ceste; 
Rimsko cesto obkroža kolobar zelo starih zvezd; 
prim. Mlečna cesta  
(< Rim)  
Kje? v Rimski cesti  
Od kod? iz Rimske ceste  
Kam? v Rimsko cesto  
{O} EDNINA: im. Rímska césta, rod. Rímske céste, 
daj. Rímski césti, tož. Rímsko césto, mest. pri Rímski 
césti, or. z Rímsko césto; DVOJINA: im. Rímski césti, 
rod. Rímskih cést, daj. Rímskima céstama, tož. 
Rímski césti, mest. pri Rímskih céstah, or. z 
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Rímskima céstama; MNOŽINA: im. Rímske céste, rod. 
Rímskih cést, daj. Rímskim céstam, tož. Rímske 
céste, mest. pri Rímskih céstah, or. z Rímskimi 
céstami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Rímski zíd -ega -ú tudi Rímski zíd -ega -a m; 
zemljepisno ime  
|del rimskega obzidja v Ljubljani|: rekonstrukcija 
Rimskega zidu na Mirju; Otroštvo je preživljala 
med Križankami in Rimskim zidom  
Kje? na Rimskem zidu  
Od kod? z Rimskega zidu tudi z Rimskega zida  
Kam? na Rimski zid  
{O} EDNINA: im. Rímski zíd, rod. Rímskega zidú tudi 
Rímskega zída, daj. Rímskemu zídu, tož. Rímski zíd, 
mest. pri Rímskem zídu, or. z Rímskim zídom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena objektov, stavb  
  
rímsko-kéltski -a -o prid.  
|nanašajoč se na stare Rimljane in Kelte|: Abnoba je 
rimsko-keltska boginja gozda in reke; prim. keltsko-
rimski  
{O} moški: EDNINA: im. rímsko-kéltski, rod. rímsko-
kéltskega, daj. rímsko-kéltskemu, tož. rímsko-kéltski 
(živostno rímsko-kéltskega), mest. pri rímsko-
kéltskem, or. z rímsko-kéltskim; DVOJINA: im. 
rímsko-kéltska, rod. rímsko-kéltskih, daj. rímsko-
kéltskima, tož. rímsko-kéltska, mest. pri rímsko-
kéltskih, or. z rímsko-kéltskima; MNOŽINA: im. 
rímsko-kéltski, rod. rímsko-kéltskih, daj. rímsko-
kéltskim, tož. rímsko-kéltske, mest. pri rímsko-
kéltskih, or. z rímsko-kéltskimi  
ženski: EDNINA: im. rímsko-kéltska, rod. rímsko-
kéltske, daj. rímsko-kéltski, tož. rímsko-kéltsko, mest. 
pri rímsko-kéltski, or. z rímsko-kéltsko; DVOJINA: im. 
rímsko-kéltski, rod. rímsko-kéltskih, daj. rímsko-
kéltskima, tož. rímsko-kéltski, mest. pri rímsko-
kéltskih, or. z rímsko-kéltskima; MNOŽINA: im. 
rímsko-kéltske, rod. rímsko-kéltskih, daj. rímsko-
kéltskim, tož. rímsko-kéltske, mest. pri rímsko-
kéltskih, or. z rímsko-kéltskimi  
srednji: EDNINA: im. rímsko-kéltsko, rod. rímsko-
kéltskega, daj. rímsko-kéltskemu, tož. rímsko-
kéltsko, mest. pri rímsko-kéltskem, or. z rímsko-
kéltskim; DVOJINA: im. rímsko-kéltski, rod. rímsko-
kéltskih, daj. rímsko-kéltskima, tož. rímsko-kéltski, 
mest. pri rímsko-kéltskih, or. z rímsko-kéltskima; 
MNOŽINA: im. rímsko-kéltska, rod. rímsko-kéltskih, 
daj. rímsko-kéltskim, tož. rímsko-kéltska, mest. pri 
rímsko-kéltskih, or. z rímsko-kéltskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  

  
rímsko-némški -a -o prid.  
|nanašajoč se na Sveto rimsko cesarstvo nemške 
narodnosti|: rimsko-nemško cesarstvo; rimsko-
nemški cesar Friderik III.  
(< Sveto rimsko cesarstvo)  
{O} moški: EDNINA: im. rímsko-némški, rod. rímsko-
némškega, daj. rímsko-némškemu, tož. rímsko-
némški (živostno rímsko-némškega), mest. pri rímsko-
némškem, or. z rímsko-némškim; DVOJINA: im. 
rímsko-némška, rod. rímsko-némških, daj. rímsko-
némškima, tož. rímsko-némška, mest. pri rímsko-
némških, or. z rímsko-némškima; MNOŽINA: im. 
rímsko-némški, rod. rímsko-némških, daj. rímsko-
némškim, tož. rímsko-némške, mest. pri rímsko-
némških, or. z rímsko-némškimi  
ženski: EDNINA: im. rímsko-némška, rod. rímsko-
némške, daj. rímsko-némški, tož. rímsko-némško, 
mest. pri rímsko-némški, or. z rímsko-némško; 
DVOJINA: im. rímsko-némški, rod. rímsko-némških, 
daj. rímsko-némškima, tož. rímsko-némški, mest. pri 
rímsko-némških, or. z rímsko-némškima; MNOŽINA: 
im. rímsko-némške, rod. rímsko-némških, daj. 
rímsko-némškim, tož. rímsko-némške, mest. pri 
rímsko-némških, or. z rímsko-némškimi  
srednji: EDNINA: im. rímsko-némško, rod. rímsko-
némškega, daj. rímsko-némškemu, tož. rímsko-
némško, mest. pri rímsko-némškem, or. z rímsko-
némškim; DVOJINA: im. rímsko-némški, rod. rímsko-
némških, daj. rímsko-némškima, tož. rímsko-némški, 
mest. pri rímsko-némških, or. z rímsko-némškima; 
MNOŽINA: im. rímsko-némška, rod. rímsko-némških, 
daj. rímsko-némškim, tož. rímsko-némška, mest. pri 
rímsko-némških, or. z rímsko-némškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Rinka -e [rínka] ž; zemljepisno ime  
|slap v Logarski dolini|: Preplezal je zaledenelo 
Rinko; kot prilastek, v imenovalniku koča pod slapom 
Rinka  
Kje? v Rinki  
Od kod? iz Rinke  
Kam? v Rinko  
{B} rinški  
{O} EDNINA: im. Rinka, rod. Rinke, daj. Rinki, tož. 
Rinko, mest. pri Rinki, or. z Rinko; DVOJINA: im. 
Rinki, rod. Rink, daj. Rinkama, tož. Rinki, mest. pri 
Rinkah, or. z Rinkama; MNOŽINA: im. Rinke, rod. 
Rink, daj. Rinkam, tož. Rinke, mest. pri Rinkah, or. z 
Rinkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
riški -a -o [ríški, ž. ríška, s. ríško] prid.  
riško obzidje; riško pristanišče; prim. Riški zaliv  
(< Riga)  
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{O} moški: EDNINA: im. riški, rod. riškega, daj. 
riškemu, tož. riški (živostno riškega), mest. pri riškem, 
or. z riškim; DVOJINA: im. riška, rod. riških, daj. 
riškima, tož. riška, mest. pri riških, or. z riškima; 
MNOŽINA: im. riški, rod. riških, daj. riškim, tož. riške, 
mest. pri riških, or. z riškimi  
ženski: EDNINA: im. riška, rod. riške, daj. riški, tož. 
riško, mest. pri riški, or. z riško; DVOJINA: im. riški, 
rod. riških, daj. riškima, tož. riški, mest. pri riških, or. z 
riškima; MNOŽINA: im. riške, rod. riških, daj. riškim, 
tož. riške, mest. pri riških, or. z riškimi  
srednji: EDNINA: im. riško, rod. riškega, daj. riškemu, 
tož. riško, mest. pri riškem, or. z riškim; DVOJINA: im. 
riški, rod. riških, daj. riškima, tož. riški, mest. pri 
riških, or. z riškima; MNOŽINA: im. riška, rod. riških, 
daj. riškim, tož. riška, mest. pri riških, or. z riškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Rižan -a [rížan] m; ime bitja, prebivalsko ime  
Največ Rižanov se piše Berzins  
(< Riga)  
{B} Rižanov  
{O} EDNINA: im. Rižan, rod. Rižana, daj. Rižanu, tož. 
Rižana, mest. pri Rižanu, or. z Rižanom; DVOJINA: im. 
Rižana, rod. Rižanov, daj. Rižanoma, tož. Rižana, 
mest. pri Rižanih, or. z Rižanoma; MNOŽINA: im. 
Rižani, rod. Rižanov, daj. Rižanom, tož. Rižane, mest. 
pri Rižanih, or. z Rižani  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Rižanka -e [rížanka] ž; ime bitja, prebivalsko ime  
V Rigi živi precej več Rižank kot Rižanov  
(< Riga)  
{B} Rižankin  
{O} EDNINA: im. Rižanka, rod. Rižanke, daj. Rižanki, 
tož. Rižanko, mest. pri Rižanki, or. z Rižanko; 
DVOJINA: im. Rižanki, rod. Rižank, daj. Rižankama, 
tož. Rižanki, mest. pri Rižankah, or. z Rižankama; 
MNOŽINA: im. Rižanke, rod. Rižank, daj. Rižankam, 
tož. Rižanke, mest. pri Rižankah, or. z Rižankami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
rodôvno-pleménski -a -o prid.  
|rodovni in plemenski|: ustroj rodovno-plemenske 
družbe  
{O} moški: EDNINA: im. rodôvno-pleménski, rod. 
rodôvno-pleménskega, daj. rodôvno-pleménskemu, 
tož. rodôvno-pleménski (živostno rodôvno-
pleménskega), mest. pri rodôvno-pleménskem, or. z 
rodôvno-pleménskim; DVOJINA: im. rodôvno-
pleménska, rod. rodôvno-pleménskih, daj. rodôvno-
pleménskima, tož. rodôvno-pleménska, mest. pri 
rodôvno-pleménskih, or. z rodôvno-pleménskima; 

MNOŽINA: im. rodôvno-pleménski, rod. rodôvno-
pleménskih, daj. rodôvno-pleménskim, tož. rodôvno-
pleménske, mest. pri rodôvno-pleménskih, or. z 
rodôvno-pleménskimi  
ženski: EDNINA: im. rodôvno-pleménska, rod. 
rodôvno-pleménske, daj. rodôvno-pleménski, tož. 
rodôvno-pleménsko, mest. pri rodôvno-pleménski, 
or. z rodôvno-pleménsko; DVOJINA: im. rodôvno-
pleménski, rod. rodôvno-pleménskih, daj. rodôvno-
pleménskima, tož. rodôvno-pleménski, mest. pri 
rodôvno-pleménskih, or. z rodôvno-pleménskima; 
MNOŽINA: im. rodôvno-pleménske, rod. rodôvno-
pleménskih, daj. rodôvno-pleménskim, tož. rodôvno-
pleménske, mest. pri rodôvno-pleménskih, or. z 
rodôvno-pleménskimi  
srednji: EDNINA: im. rodôvno-pleménsko, rod. 
rodôvno-pleménskega, daj. rodôvno-pleménskemu, 
tož. rodôvno-pleménsko, mest. pri rodôvno-
pleménskem, or. z rodôvno-pleménskim; DVOJINA: 
im. rodôvno-pleménski, rod. rodôvno-pleménskih, 
daj. rodôvno-pleménskima, tož. rodôvno-pleménski, 
mest. pri rodôvno-pleménskih, or. z rodôvno-
pleménskima; MNOŽINA: im. rodôvno-pleménska, 
rod. rodôvno-pleménskih, daj. rodôvno-pleménskim, 
tož. rodôvno-pleménska, mest. pri rodôvno-
pleménskih, or. z rodôvno-pleménskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Rokavski preliv -ega -a [rokáski prelí, rod. 
rokáskega prelíva] m; zemljepisno ime  
|preliv med Evropo in Britanskim otočjem|: Prek 
Rokavskega preliva so pripotovali v Anglijo; predor 
pod Rokavskim prelivom  
Kje? v Rokavskem prelivu  
Od kod? iz Rokavskega preliva  
Kam? v Rokavski preliv  
{O} EDNINA: im. Rokavski preliv, rod. Rokavskega 
preliva, daj. Rokavskemu prelivu, tož. Rokavski 
preliv, mest. pri Rokavskem prelivu, or. z Rokavskim 
prelivom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
rólka -e ž  
|športni pripomoček|: proizvodnja rolk in snežnih 
desk  
{O} EDNINA: im. rólka, rod. rólke, daj. rólki, tož. rólko, 
mest. pri rólki, or. z rólko; DVOJINA: im. rólki, rod. 
rólk, daj. rólkama, tož. rólki, mest. pri rólkah, or. z 
rólkama; MNOŽINA: im. rólke, rod. rólk, daj. rólkam, 
tož. rólke, mest. pri rólkah, or. z rólkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: občno besedje  
  
Rombónski pôdi -ih -ov m mn.; zemljepisno ime  
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|planota v Julijskih Alpah|: Najgloblja slovenska 
jama je jama Čehi 2 na Rombonskih podih; kraške 
jame v Rombonskih podih; prim. rombonski  
(< Rombon)  
Kje? na Rombonskih podih in v Rombonskih podih  
Od kod? z Rombonskih podov in iz Rombonskih 
podov  
Kam? na Rombonske pode in v Rombonske pode  
{O} MNOŽINA: im. Rombónski pôdi, rod. 
Rombónskih pôdov, daj. Rombónskim pôdom, tož. 
Rombónske pôde, mest. pri Rombónskih pôdih, or. z 
Rombónskimi pôdi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Rossini -ja [rosíni, rod. rosínija, or. z rosínijem] m; 
ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |italijanski operni skladatelj|: Na 
programu bodo dela Mozarta, Verdija, Puccinija in 
Rossinija  
{B} Rossinijev  
{O} EDNINA: im. Rossini, rod. Rossinija, daj. 
Rossiniju, tož. Rossinija, mest. pri Rossiniju, or. z 
Rossinijem; DVOJINA: im. Rossinija, rod. Rossinijev, 
daj. Rossinijema, tož. Rossinija, mest. pri Rossinijih, 
or. z Rossinijema; MNOŽINA: im. Rossiniji, rod. 
Rossinijev, daj. Rossinijem, tož. Rossinije, mest. pri 
Rossinijih, or. z Rossiniji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
rožnik -a [róžnik] m  
starinsko |maj|: V mesecu rožniku najlepše cvetijo 
vrtnice in čajevke; prim. maj, Rožnik  
{O} EDNINA: im. rožnik, rod. rožnika, daj. rožniku, tož. 
rožnika, mest. pri rožniku, or. z rožnikom; DVOJINA: 
im. rožnika, rod. rožnikov, daj. rožnikoma, tož. 
rožnika, mest. pri rožnikih, or. z rožnikoma; 
MNOŽINA: im. rožniki, rod. rožnikov, daj. rožnikom, 
tož. rožnike, mest. pri rožnikih, or. z rožniki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja praznikov, 
posebnih datumov, dnevov, mesecev  
  
Róžnik -a m; zemljepisno ime  
|vzpetina ob Ljubljani|: stavba na elitni lokaciji pod 
Rožnikom  
Kje? na Rožniku  
Od kod? z Rožnika  
Kam? na Rožnik  
{B} rožniški  
{O} EDNINA: im. Róžnik, rod. Róžnika, daj. Róžniku, 
tož. Róžnika, mest. pri Róžniku, or. z Róžnikom; 
DVOJINA: im. Róžnika, rod. Róžnikov, daj. 
Róžnikoma, tož. Róžnika, mest. pri Róžnikih, or. z 

Róžnikoma; MNOŽINA: im. Róžniki, rod. Róžnikov, 
daj. Róžnikom, tož. Róžnike, mest. pri Róžnikih, or. z 
Róžniki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
rtv-jevski prid.; obširneje glej pri RTV-jevski  
  
RTV-jevski -a -o tudi rtv-jevski -a -o [ertẹvêjeski] 
prid.  
RTV-jevski novinarski kolektiv; prim. ertevejevski  
(< RTV1, RTV2)  
{O} moški: EDNINA: im. RTV-jevski tudi rtv-jevski, 
rod. RTV-jevskega tudi rtv-jevskega, daj. RTV-
jevskemu tudi rtv-jevskemu, tož. RTV-jevski tudi rtv-
jevski (živostno RTV-jevskega tudi rtv-jevskega), 
mest. pri RTV-jevskem tudi pri rtv-jevskem, or. z 
RTV-jevskim tudi z rtv-jevskim; DVOJINA: im. RTV-
jevska tudi rtv-jevska, rod. RTV-jevskih tudi rtv-
jevskih, daj. RTV-jevskima tudi rtv-jevskima, tož. 
RTV-jevska tudi rtv-jevska, mest. pri RTV-jevskih 
tudi pri rtv-jevskih, or. z RTV-jevskima tudi z rtv-
jevskima; MNOŽINA: im. RTV-jevski tudi rtv-jevski, 
rod. RTV-jevskih tudi rtv-jevskih, daj. RTV-jevskim 
tudi rtv-jevskim, tož. RTV-jevske tudi rtv-jevske, 
mest. pri RTV-jevskih tudi pri rtv-jevskih, or. z RTV-
jevskimi tudi z rtv-jevskimi  
ženski: EDNINA: im. RTV-jevska tudi rtv-jevska, rod. 
RTV-jevske tudi rtv-jevske, daj. RTV-jevski tudi rtv-
jevski, tož. RTV-jevsko tudi rtv-jevsko, mest. pri 
RTV-jevski tudi pri rtv-jevski, or. z RTV-jevsko tudi 
z rtv-jevsko; DVOJINA: im. RTV-jevski tudi rtv-
jevski, rod. RTV-jevskih tudi rtv-jevskih, daj. RTV-
jevskima tudi rtv-jevskima, tož. RTV-jevski tudi rtv-
jevski, mest. pri RTV-jevskih tudi pri rtv-jevskih, or. 
z RTV-jevskima tudi z rtv-jevskima; MNOŽINA: im. 
RTV-jevske tudi rtv-jevske, rod. RTV-jevskih tudi 
rtv-jevskih, daj. RTV-jevskim tudi rtv-jevskim, tož. 
RTV-jevske tudi rtv-jevske, mest. pri RTV-jevskih 
tudi pri rtv-jevskih, or. z RTV-jevskimi tudi z rtv-
jevskimi  
srednji: EDNINA: im. RTV-jevsko tudi rtv-jevsko, 
rod. RTV-jevskega tudi rtv-jevskega, daj. RTV-
jevskemu tudi rtv-jevskemu, tož. RTV-jevsko tudi 
rtv-jevsko, mest. pri RTV-jevskem tudi pri rtv-
jevskem, or. z RTV-jevskim tudi z rtv-jevskim; 
DVOJINA: im. RTV-jevski tudi rtv-jevski, rod. RTV-
jevskih tudi rtv-jevskih, daj. RTV-jevskima tudi rtv-
jevskima, tož. RTV-jevski tudi rtv-jevski, mest. pri 
RTV-jevskih tudi pri rtv-jevskih, or. z RTV-jevskima 
tudi z rtv-jevskima; MNOŽINA: im. RTV-jevska tudi 
rtv-jevska, rod. RTV-jevskih tudi rtv-jevskih, daj. 
RTV-jevskim tudi rtv-jevskim, tož. RTV-jevska tudi 
rtv-jevska, mest. pri RTV-jevskih tudi pri rtv-jevskih, 
or. z RTV-jevskimi tudi z rtv-jevskim  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
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rúsko-amêriški -a -o prid.  
|ruski in ameriški|: rusko-ameriški odnosi; rusko-
ameriška posadka; sopomenka ameriško-ruski; prim. 
ameriški, ruski  
(< Amerika2, Rusija)  
{O} moški: EDNINA: im. rúsko-amêriški, rod. rúsko-
amêriškega, daj. rúsko-amêriškemu, tož. rúsko-
amêriški (živostno rúsko-amêriškega), mest. pri rúsko-
amêriškem, or. z rúsko-amêriškim; DVOJINA: im. 
rúsko-amêriška, rod. rúsko-amêriških, daj. rúsko-
amêriškima, tož. rúsko-amêriška, mest. pri rúsko-
amêriških, or. z rúsko-amêriškima; MNOŽINA: im. 
rúsko-amêriški, rod. rúsko-amêriških, daj. rúsko-
amêriškim, tož. rúsko-amêriške, mest. pri rúsko-
amêriških, or. z rúsko-amêriškimi  
ženski: EDNINA: im. rúsko-amêriška, rod. rúsko-
amêriške, daj. rúsko-amêriški, tož. rúsko-amêriško, 
mest. pri rúsko-amêriški, or. z rúsko-amêriško; 
DVOJINA: im. rúsko-amêriški, rod. rúsko-amêriških, 
daj. rúsko-amêriškima, tož. rúsko-amêriški, mest. pri 
rúsko-amêriških, or. z rúsko-amêriškima; MNOŽINA: 
im. rúsko-amêriške, rod. rúsko-amêriških, daj. rúsko-
amêriškim, tož. rúsko-amêriške, mest. pri rúsko-
amêriških, or. z rúsko-amêriškimi  
srednji: EDNINA: im. rúsko-amêriško, rod. rúsko-
amêriškega, daj. rúsko-amêriškemu, tož. rúsko-
amêriško, mest. pri rúsko-amêriškem, or. z rúsko-
amêriškim; DVOJINA: im. rúsko-amêriški, rod. rúsko-
amêriških, daj. rúsko-amêriškima, tož. rúsko-
amêriški, mest. pri rúsko-amêriških, or. z rúsko-
amêriškima; MNOŽINA: im. rúsko-amêriška, rod. 
rúsko-amêriških, daj. rúsko-amêriškim, tož. rúsko-
amêriška, mest. pri rúsko-amêriških, or. z rúsko-
amêriškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
rúsko-belorúski -a -o prid.  
|ruski in beloruski|: rusko-beloruska unija; sopomenka 
belorusko-ruski; prim. beloruski, ruski  
(< Belorusija, Rusija)  
{O} moški: EDNINA: im. rúsko-belorúski, rod. rúsko-
belorúskega, daj. rúsko-belorúskemu, tož. rúsko-
belorúski (živostno rúsko-belorúskega), mest. pri 
rúsko-belorúskem, or. z rúsko-belorúskim; DVOJINA: 
im. rúsko-belorúska, rod. rúsko-belorúskih, daj. 
rúsko-belorúskima, tož. rúsko-belorúska, mest. pri 
rúsko-belorúskih, or. z rúsko-belorúskima; 
MNOŽINA: im. rúsko-belorúski, rod. rúsko-belorúskih, 
daj. rúsko-belorúskim, tož. rúsko-belorúske, mest. pri 
rúsko-belorúskih, or. z rúsko-belorúskimi  
ženski: EDNINA: im. rúsko-belorúska, rod. rúsko-
belorúske, daj. rúsko-belorúski, tož. rúsko-belorúsko, 
mest. pri rúsko-belorúski, or. z rúsko-belorúsko; 
DVOJINA: im. rúsko-belorúski, rod. rúsko-belorúskih, 
daj. rúsko-belorúskima, tož. rúsko-belorúski, mest. pri 

rúsko-belorúskih, or. z rúsko-belorúskima; 
MNOŽINA: im. rúsko-belorúske, rod. rúsko-
belorúskih, daj. rúsko-belorúskim, tož. rúsko-
belorúske, mest. pri rúsko-belorúskih, or. z rúsko-
belorúskimi  
srednji: EDNINA: im. rúsko-belorúsko, rod. rúsko-
belorúskega, daj. rúsko-belorúskemu, tož. rúsko-
belorúsko, mest. pri rúsko-belorúskem, or. z rúsko-
belorúskim; DVOJINA: im. rúsko-belorúski, rod. 
rúsko-belorúskih, daj. rúsko-belorúskima, tož. rúsko-
belorúski, mest. pri rúsko-belorúskih, or. z rúsko-
belorúskima; MNOŽINA: im. rúsko-belorúska, rod. 
rúsko-belorúskih, daj. rúsko-belorúskim, tož. rúsko-
belorúska, mest. pri rúsko-belorúskih, or. z rúsko-
belorúskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
rúsko-grúzijski -a -o in rúsko-gruzínski -a -o prid.  
|ruski in gruzijski/gruzinski|: odziv ZDA na rusko-
gruzijski/rusko-gruzinski konflikt; rusko-
gruzijska/rusko-gruzinska vojna; sopomenka 
gruzijsko-ruski; prim. gruzijski, ruski  
(< Gruzija, Rusija)  
{O} moški: EDNINA: im. rúsko-grúzijski in rúsko-
gruzínski, rod. rúsko-grúzijskega in rúsko-
gruzínskega, daj. rúsko-grúzijskemu in rúsko-
gruzínskemu, tož. rúsko-grúzijski in rúsko-gruzínski 
(živostno rúsko-grúzijskega in rúsko-gruzínskega), 
mest. pri rúsko-grúzijskem in pri rúsko-gruzínskem, 
or. z rúsko-grúzijskim in z rúsko-gruzínskim; 
DVOJINA: im. rúsko-grúzijska in rúsko-gruzínska, rod. 
rúsko-grúzijskih in rúsko-gruzínskih, daj. rúsko-
grúzijskima in rúsko-gruzínskima, tož. rúsko-
grúzijska in rúsko-gruzínska, mest. pri rúsko-
grúzijskih in pri rúsko-gruzínskih, or. z rúsko-
grúzijskima in z rúsko-gruzínskima; MNOŽINA: im. 
rúsko-grúzijski in rúsko-gruzínski, rod. rúsko-
grúzijskih in rúsko-gruzínskih, daj. rúsko-grúzijskim 
in rúsko-gruzínskim, tož. rúsko-grúzijske in rúsko-
gruzínske, mest. pri rúsko-grúzijskih in pri rúsko-
gruzínskih, or. z rúsko-grúzijskimi in z rúsko-
gruzínskimi  
ženski: EDNINA: im. rúsko-grúzijska in rúsko-
gruzínska, rod. rúsko-grúzijske in rúsko-gruzínske, 
daj. rúsko-grúzijski in rúsko-gruzínski, tož. rúsko-
grúzijsko in rúsko-gruzínsko, mest. pri rúsko-
grúzijski in pri rúsko-gruzínski, or. z rúsko-grúzijsko 
in z rúsko-gruzínsko; DVOJINA: im. rúsko-grúzijski in 
rúsko-gruzínski, rod. rúsko-grúzijskih in rúsko-
gruzínskih, daj. rúsko-grúzijskima in rúsko-
gruzínskima, tož. rúsko-grúzijski in rúsko-gruzínski, 
mest. pri rúsko-grúzijskih in pri rúsko-gruzínskih, or. 
z rúsko-grúzijskima in z rúsko-gruzínskima; 
MNOŽINA: im. rúsko-grúzijske in rúsko-gruzínske, 
rod. rúsko-grúzijskih in rúsko-gruzínskih, daj. rúsko-
grúzijskim in rúsko-gruzínskim, tož. rúsko-grúzijske 
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in rúsko-gruzínske, mest. pri rúsko-grúzijskih in pri 
rúsko-gruzínskih, or. z rúsko-grúzijskimi in z rúsko-
gruzínskimi  
srednji: EDNINA: im. rúsko-grúzijsko in rúsko-
gruzínsko, rod. rúsko-grúzijskega in rúsko-
gruzínskega, daj. rúsko-grúzijskemu in rúsko-
gruzínskemu, tož. rúsko-grúzijsko in rúsko-
gruzínsko, mest. pri rúsko-grúzijskem in pri rúsko-
gruzínskem, or. z rúsko-grúzijskim in z rúsko-
gruzínskim; DVOJINA: im. rúsko-grúzijski in rúsko-
gruzínski, rod. rúsko-grúzijskih in rúsko-gruzínskih, 
daj. rúsko-grúzijskima in rúsko-gruzínskima, tož. 
rúsko-grúzijski in rúsko-gruzínski, mest. pri rúsko-
grúzijskih in pri rúsko-gruzínskih, or. z rúsko-
grúzijskima in z rúsko-gruzínskima; MNOŽINA: im. 
rúsko-grúzijska in rúsko-gruzínska, rod. rúsko-
grúzijskih in rúsko-gruzínskih, daj. rúsko-grúzijskim 
in rúsko-gruzínskim, tož. rúsko-grúzijska in rúsko-
gruzínska, mest. pri rúsko-grúzijskih in pri rúsko-
gruzínskih, or. z rúsko-grúzijskimi in z rúsko-
gruzínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke; priredne 
zloženke  
  
rúsko-gruzínski prid.; obširneje glej pri rusko-
gruzijski  
  
rúsko-póljski -a -o prid.  
|ruski in poljski|: rusko-poljski spor iz leta 2005; 
sopomenka poljsko-ruski; prim. poljski, ruski  
(< Poljska, Rusija)  
{O} moški: EDNINA: im. rúsko-póljski, rod. rúsko-
póljskega, daj. rúsko-póljskemu, tož. rúsko-póljski 
(živostno rúsko-póljskega), mest. pri rúsko-póljskem, 
or. z rúsko-póljskim; DVOJINA: im. rúsko-póljska, rod. 
rúsko-póljskih, daj. rúsko-póljskima, tož. rúsko-
póljska, mest. pri rúsko-póljskih, or. z rúsko-
póljskima; MNOŽINA: im. rúsko-póljski, rod. rúsko-
póljskih, daj. rúsko-póljskim, tož. rúsko-póljske, mest. 
pri rúsko-póljskih, or. z rúsko-póljskimi  
ženski: EDNINA: im. rúsko-póljska, rod. rúsko-
póljske, daj. rúsko-póljski, tož. rúsko-póljsko, mest. 
pri rúsko-póljski, or. z rúsko-póljsko; DVOJINA: im. 
rúsko-póljski, rod. rúsko-póljskih, daj. rúsko-
póljskima, tož. rúsko-póljski, mest. pri rúsko-
póljskih, or. z rúsko-póljskima; MNOŽINA: im. rúsko-
póljske, rod. rúsko-póljskih, daj. rúsko-póljskim, tož. 
rúsko-póljske, mest. pri rúsko-póljskih, or. z rúsko-
póljskimi  
srednji: EDNINA: im. rúsko-póljsko, rod. rúsko-
póljskega, daj. rúsko-póljskemu, tož. rúsko-póljsko, 
mest. pri rúsko-póljskem, or. z rúsko-póljskim; 
DVOJINA: im. rúsko-póljski, rod. rúsko-póljskih, daj. 
rúsko-póljskima, tož. rúsko-póljski, mest. pri rúsko-
póljskih, or. z rúsko-póljskima; MNOŽINA: im. rúsko-
póljska, rod. rúsko-póljskih, daj. rúsko-póljskim, tož. 

rúsko-póljska, mest. pri rúsko-póljskih, or. z rúsko-
póljskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
rúsko-slovénski -a -o prid.  
|ruski in slovenski|: rusko-slovenska poslovna 
konferenca; sopomenka slovensko-ruski; |ruski in 
slovenski z ruskim izhodiščem|: Po vojni smo dobili 
tri manjše rusko-slovenske slovarje; prim. ruski, 
slovenski  
(< Rusija, Slovenija)  
{O} moški: EDNINA: im. rúsko-slovénski, rod. rúsko-
slovénskega, daj. rúsko-slovénskemu, tož. rúsko-
slovénski (živostno rúsko-slovénskega), mest. pri 
rúsko-slovénskem, or. z rúsko-slovénskim; DVOJINA: 
im. rúsko-slovénska, rod. rúsko-slovénskih, daj. 
rúsko-slovénskima, tož. rúsko-slovénska, mest. pri 
rúsko-slovénskih, or. z rúsko-slovénskima; 
MNOŽINA: im. rúsko-slovénski, rod. rúsko-slovénskih, 
daj. rúsko-slovénskim, tož. rúsko-slovénske, mest. pri 
rúsko-slovénskih, or. z rúsko-slovénskimi  
ženski: EDNINA: im. rúsko-slovénska, rod. rúsko-
slovénske, daj. rúsko-slovénski, tož. rúsko-slovénsko, 
mest. pri rúsko-slovénski, or. z rúsko-slovénsko; 
DVOJINA: im. rúsko-slovénski, rod. rúsko-slovénskih, 
daj. rúsko-slovénskima, tož. rúsko-slovénski, mest. pri 
rúsko-slovénskih, or. z rúsko-slovénskima; 
MNOŽINA: im. rúsko-slovénske, rod. rúsko-
slovénskih, daj. rúsko-slovénskim, tož. rúsko-
slovénske, mest. pri rúsko-slovénskih, or. z rúsko-
slovénskimi  
srednji: EDNINA: im. rúsko-slovénsko, rod. rúsko-
slovénskega, daj. rúsko-slovénskemu, tož. rúsko-
slovénsko, mest. pri rúsko-slovénskem, or. z rúsko-
slovénskim; DVOJINA: im. rúsko-slovénski, rod. 
rúsko-slovénskih, daj. rúsko-slovénskima, tož. rúsko-
slovénski, mest. pri rúsko-slovénskih, or. z rúsko-
slovénskima; MNOŽINA: im. rúsko-slovénska, rod. 
rúsko-slovénskih, daj. rúsko-slovénskim, tož. rúsko-
slovénska, mest. pri rúsko-slovénskih, or. z rúsko-
slovénskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
rúsko-ukrajínski -a -o prid.  
|ruski in ukrajinski|: rusko-ukrajinski plinski spor; 
rusko-ukrajinska meja; sopomenka ukrajinsko-ruski; 
prim. ruski, ukrajinski  
(< Rusija, Ukrajina)  
{O} moški: EDNINA: im. rúsko-ukrajínski, rod. rúsko-
ukrajínskega, daj. rúsko-ukrajínskemu, tož. rúsko-
ukrajínski (živostno rúsko-ukrajínskega), mest. pri 
rúsko-ukrajínskem, or. z rúsko-ukrajínskim; 
DVOJINA: im. rúsko-ukrajínska, rod. rúsko-
ukrajínskih, daj. rúsko-ukrajínskima, tož. rúsko-
ukrajínska, mest. pri rúsko-ukrajínskih, or. z rúsko-
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ukrajínskima; MNOŽINA: im. rúsko-ukrajínski, rod. 
rúsko-ukrajínskih, daj. rúsko-ukrajínskim, tož. rúsko-
ukrajínske, mest. pri rúsko-ukrajínskih, or. z rúsko-
ukrajínskimi  
ženski: EDNINA: im. rúsko-ukrajínska, rod. rúsko-
ukrajínske, daj. rúsko-ukrajínski, tož. rúsko-
ukrajínsko, mest. pri rúsko-ukrajínski, or. z rúsko-
ukrajínsko; DVOJINA: im. rúsko-ukrajínski, rod. 
rúsko-ukrajínskih, daj. rúsko-ukrajínskima, tož. 
rúsko-ukrajínski, mest. pri rúsko-ukrajínskih, or. z 
rúsko-ukrajínskima; MNOŽINA: im. rúsko-ukrajínske, 
rod. rúsko-ukrajínskih, daj. rúsko-ukrajínskim, tož. 
rúsko-ukrajínske, mest. pri rúsko-ukrajínskih, or. z 
rúsko-ukrajínskimi  
srednji: EDNINA: im. rúsko-ukrajínsko, rod. rúsko-
ukrajínskega, daj. rúsko-ukrajínskemu, tož. rúsko-
ukrajínsko, mest. pri rúsko-ukrajínskem, or. z rúsko-
ukrajínskim; DVOJINA: im. rúsko-ukrajínski, rod. 
rúsko-ukrajínskih, daj. rúsko-ukrajínskima, tož. 
rúsko-ukrajínski, mest. pri rúsko-ukrajínskih, or. z 
rúsko-ukrajínskima; MNOŽINA: im. rúsko-ukrajínska, 
rod. rúsko-ukrajínskih, daj. rúsko-ukrajínskim, tož. 
rúsko-ukrajínska, mest. pri rúsko-ukrajínskih, or. z 
rúsko-ukrajínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Rž -i [rš, rod. ərží, or. z əržjó] ž; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: greben Rži; Veselil sem se 
ture na Rž; snežišča pod Ržjo; prim. rž  
Kje? na Rži  
Od kod? z Rži  
Kam? na Rž  
{B} rški  
{O} EDNINA: im. Rž, rod. Rži, daj. Rži, tož. Rž, mest. 
pri Rži, or. z Ržjo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
San Marino1 ~ -a [sán maríno] m; zemljepisno ime  
|polno ime Republika San Marino|; |država v Evropi|: 
Mladi dirkač iz San Marina je na koncu zmagal za 
22 tisočink sekunde; V društvu pripravljajo 
dvodnevni izlet v San Marino; kongres v San 
Marinu  
Kje? v San Marinu  
Od kod? iz San Marina  
Kam? v San Marino  
{B} Sanmarinec, Sanmarinka; Sanmarinčev, 
Sanmarinkin; sanmarinski  
{O} EDNINA: im. San Marino, rod. San Marina, daj. 
San Marinu, tož. San Marino, mest. pri San Marinu, 
or. s San Marinom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena držav  
  

San Marino2 ~ -a [sán maríno] m; zemljepisno ime  
|glavno mesto San Marina|: San Marino je tretje 
največje mesto v državici San Marino; kot prilastek, v 
imenovalniku V mestu San Marino si lahko ogledate 
Baziliko svetega Marina  
Kje? v San Marinu  
Od kod? iz San Marina  
Kam? v San Marino  
{B} Sanmarinec, Sanmarinka; Sanmarinčev, 
Sanmarinkin; sanmarinski  
{O} EDNINA: im. San Marino, rod. San Marina, daj. 
San Marinu, tož. San Marino, mest. pri San Marinu, 
or. s San Marinom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; endonim  
  
sárs -a m  
|bolezen|: virus sarsa; Država si je opomogla po 
izbruhu sarsa; Cepiva proti sarsu še niso uspešna; 
bolnik s sarsom; v prenesenem pomenu |virus, ki 
povzroča bolezen|: preprečevanje okužb s sarsom; 
kot prilastek, v imenovalniku Obrazne maske za 
enkratno uporabo nosijo, da bi se ubranili okužbe z 
virusom sars  
(< SARS)  
{O} EDNINA: im. sárs, rod. sársa, daj. sársu, tož. sárs, 
mest. pri sársu, or. s sársom; DVOJINA: im. sársa, rod. 
sársov, daj. sársoma, tož. sársa, mest. pri sársih, or. s 
sársoma; MNOŽINA: im. sársi, rod. sársov, daj. sársom, 
tož. sárse, mest. pri sársih, or. s sársi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izkratične besede; 
pravopisne zanimivosti  
  
SÁRS SÁRS-a tudi SÁRS -- m; kratica  
|bolezen, hudi akutni respiratorni sindrom|: Uradno 
so potrdili prvi primer SARS-a; kot prilastek, v 
imenovalniku epidemija bolezni SARS; v prenesenem 
pomenu |virus, ki povzroča bolezen|: posledice 
okužbe s SARS-om; kot prilastek, v imenovalniku 
Strokovnjaki proučujejo poti prenosa virusa SARS; 
◎ angl. Severe Acute Respiratory Syndrome; prim. 
sars  
{O} EDNINA: im. SÁRS, rod. SÁRS-a tudi SÁRS, daj. 
SÁRS-u tudi SÁRS, tož. SÁRS, mest. pri SÁRS-u tudi 
pri SÁRS, or. s SÁRS-om tudi s SÁRS; DVOJINA: im. 
SÁRS-a tudi SÁRS, rod. SÁRS-ov tudi SÁRS, daj. 
SÁRS-oma tudi SÁRS, tož. SÁRS-a tudi SÁRS, mest. 
pri SÁRS-ih tudi pri SÁRS, or. s SÁRS-oma tudi s 
SÁRS; MNOŽINA: im. SÁRS-i tudi SÁRS, rod. SÁRS-
ov tudi SÁRS, daj. SÁRS-om tudi SÁRS, tož. SÁRS-e 
tudi SÁRS, mest. pri SÁRS-ih tudi pri SÁRS, or. s 
SÁRS-i tudi s SÁRS  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: kratice; pravopisne 
zanimivosti  
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Satúrn1 -a m; ime bitja, religijsko ime  
|rimski bog poljedelstva|: Saturna so upodabljali kot 
dolgolasega moža z brado  
{B} Saturnov  
{O} EDNINA: im. Satúrn, rod. Satúrna, daj. Satúrnu, 
tož. Satúrna, mest. pri Satúrnu, or. s Satúrnom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena; grško-
rimska imena  
  
Satúrn2 -a m; zemljepisno ime  
|planet|: pozicija planeta Saturn/Saturna; neugodna 
povezava med Saturnom in Neptunom  
Kje? na Saturnu  
Od kod? s Saturna  
Kam? na Saturn  
{B} Saturnov  
{O} EDNINA: im. Satúrn, rod. Satúrna, daj. Satúrnu, 
tož. Satúrna, mest. pri Satúrnu, or. s Satúrnom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
sauvignon -a tudi sovinjón -a [sovinjón] m  
|sorta vinske trte, grozdje|: vinograd, zasajen s 
sauvignonom; kot prilastek, v imenovalniku Lani so 
pridelek pojedle ptice, zato smo letos grozdje sorte 
sauvignon dodatno zavarovali; |vino|: Vinarstvo je 
prvo zaščitno znamko podelilo sauvignonu letnik 
1968 iz Zavrča; kot prilastek, v imenovalniku Najvišjo 
oceno za belo vino sauvignon je dobil lokalni vinar  
{O} EDNINA: im. sauvignon tudi sovinjón, rod. 
sauvignona tudi sovinjóna, daj. sauvignonu tudi 
sovinjónu, tož. sauvignon tudi sovinjón, mest. pri 
sauvignonu tudi pri sovinjónu, or. s sauvignonom tudi 
s sovinjónom; DVOJINA: im. sauvignona tudi 
sovinjóna, rod. sauvignonov tudi sovinjónov, daj. 
sauvignonoma tudi sovinjónoma, tož. sauvignona tudi 
sovinjóna, mest. pri sauvignonih tudi pri sovinjónih, 
or. s sauvignonoma tudi s sovinjónoma; MNOŽINA: 
im. sauvignoni tudi sovinjóni, rod. sauvignonov tudi 
sovinjónov, daj. sauvignonom tudi sovinjónom, tož. 
sauvignone tudi sovinjóne, mest. pri sauvignonih tudi 
pri sovinjónih, or. s sauvignoni tudi s sovinjóni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Sáva1 -e tudi Sáva -a m; ime bitja, osebno ime  
|srbski vladar|: Savo so pokopali v samostanu 
Mileševa; Štefan Nemanjić je živel v samostanu 
skupaj s sinom Savo; v zvezi sveti/sv. Sava cerkev 
svetega/sv. Save v Beogradu  
{B} Savov  

{O} EDNINA: im. Sáva, rod. Sáve tudi Sáva, daj. Sávi 
tudi Sávu, tož. Sávo tudi Sáva, mest. pri Sávi tudi pri 
Sávu, or. s Sávo tudi s Sávom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena zgodovinskih 
osebnosti  
  
Sáva2 -e ž; zemljepisno ime  
|reka v Evropi|: spodnja, srednja, zgornja Sava; 
hidroelektrarna na Savi; pogin rib v Savi; Član 
brežiške ribiške družine je iz Save potegnil 
tridesetkilogramskega soma; na območju spodnje 
Save, na srednji Savi, na zgornji Savi  
nositi vodo v Savo |zaman se truditi|: To dokazovati je 
tako, kot da bi nosil vodo v Savo; prim. Sava 
Dolinka, Sava Bohinjka  
Kje? na Savi in v Savi  
Od kod? s Save in iz Save  
Kam? na Savo in v Savo  
{B} Savin; savski  
{O} EDNINA: im. Sáva, rod. Sáve, daj. Sávi, tož. Sávo, 
mest. pri Sávi, or. s Sávo; DVOJINA: im. Sávi, rod. Sáv, 
daj. Sávama, tož. Sávi, mest. pri Sávah, or. s Sávama; 
MNOŽINA: im. Sáve, rod. Sáv, daj. Sávam, tož. Sáve, 
mest. pri Sávah, or. s Sávami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda; lastna imena v 
frazemih  
  
Sáva3 -e ž; stvarno ime  
|podjetje|: delnice Save; |znamka|: kot prilastek, v 
imenovalniku pnevmatike Sava  
{B} Savin  
{O} EDNINA: im. Sáva, rod. Sáve, daj. Sávi, tož. Sávo, 
mest. pri Sávi, or. s Sávo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
Sáva Bohínjka -e -e ž; zemljepisno ime  
|reka v Sloveniji|: prodišče Save Bohinjke; 
hidrocentrala na Savi Bohinjki; skrajšano 
Gospodarsko najpomembnejša riba v Bohinjki je 
bila potočna postrv; muharjenje na Bohinjki  
(< Sava2)  
Kje? na Savi Bohinjki in v Savi Bohinjki  
Od kod? s Save Bohinjke in iz Save Bohinjke  
Kam? na Savo Bohinjko in v Savo Bohinjko  
{B} savski  
{O} EDNINA: im. Sáva Bohínjka, rod. Sáve Bohínjke, 
daj. Sávi Bohínjki, tož. Sávo Bohínjko, mest. pri Sávi 
Bohínjki, or. s Sávo Bohínjko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Savica1 -e [savíca] ž; zemljepisno ime  
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|slap v jezerski kotlini Bohinjskega jezera|: pohod 
od Ajdovskega gradca do slapa Savice; Skupaj sta 
obiskala Bohinj in Savico; kot prilastek, v imenovalniku 
ogled slapa Savica; |potok v jezerski kotlini 
Bohinjskega jezera|: izliv Savice v jezero; kot 
prilastek, v imenovalniku igrivost potoka Savica na poti 
do Bohinjskega jezera  
Kje? v Savici  
Od kod? iz Savice  
Kam? v Savico  
{B} saviški  
{O} EDNINA: im. Savica, rod. Savice, daj. Savici, tož. 
Savico, mest. pri Savici, or. s Savico; DVOJINA: im. 
Savici, rod. Savic, daj. Savicama, tož. Savici, mest. pri 
Savicah, or. s Savicama; MNOŽINA: im. Savice, rod. 
Savic, daj. Savicam, tož. Savice, mest. pri Savicah, or. 
s Savicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Savica2 -e [savíca] ž; zemljepisno ime  
|kraj v občini Bohinj|: cesta skozi Savico; kot 
prilastek, v imenovalniku obnova lesenega mostu v vasi 
Savica  
Kje? na Savici  
Od kod? s Savice  
Kam? na Savico  
{B} Savičan, Savičanka; Savičanov, Savičankin; 
saviški  
{O} EDNINA: im. Savica, rod. Savice, daj. Savici, tož. 
Savico, mest. pri Savici, or. s Savico  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
Sávin -a -o prid.  
|nanašajoč se na reko|: Savini pritoki; |nanašajoč se 
na podjetje|: Savina uprava  
(< Sava2, Sava3)  
{O} moški: EDNINA: im. Sávin, rod. Sávinega, daj. 
Sávinemu, tož. Sávin (živostno Sávinega), mest. pri 
Sávinem, or. s Sávinim; DVOJINA: im. Sávina, rod. 
Sávinih, daj. Sávinima, tož. Sávina, mest. pri Sávinih, 
or. s Sávinima; MNOŽINA: im. Sávini, rod. Sávinih, daj. 
Sávinim, tož. Sávine, mest. pri Sávinih, or. s 
Sávinimi  
ženski: EDNINA: im. Sávina, rod. Sávine, daj. Sávini, 
tož. Sávino, mest. pri Sávini, or. s Sávino; DVOJINA: 
im. Sávini, rod. Sávinih, daj. Sávinima, tož. Sávini, 
mest. pri Sávinih, or. s Sávinima; MNOŽINA: im. 
Sávine, rod. Sávinih, daj. Sávinim, tož. Sávine, mest. 
pri Sávinih, or. s Sávinimi  
srednji: EDNINA: im. Sávino, rod. Sávinega, daj. 
Sávinemu, tož. Sávino, mest. pri Sávinem, or. s 
Sávinim; DVOJINA: im. Sávini, rod. Sávinih, daj. 
Sávinima, tož. Sávini, mest. pri Sávinih, or. s 
Sávinima; MNOŽINA: im. Sávina, rod. Sávinih, daj. 

Sávinim, tož. Sávina, mest. pri Sávinih, or. s 
Sávinimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki; pridevniki  
  
Savinja -e [savínja] ž; zemljepisno ime  
|reka v Sloveniji|: varovanje vodnih virov v povodju 
Savinje; most na Savinji  
Kje? na Savinji in v Savinji  
Od kod? s Savinje in iz Savinje  
Kam? na Savinjo in v Savinjo  
{B} Savinjin; savinjski  
{O} EDNINA: im. Savinja, rod. Savinje, daj. Savinji, 
tož. Savinjo, mest. pri Savinji, or. s Savinjo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
savínjsko-šaléški -a -o prid.  
|nanašajoč se na Savinjsko in Šaleško dolino|: 
savinjsko-šaleški gospodarstveniki; savinjsko-
šaleška pokrajina; prim. savinjski, šaleški  
(< Savinjska dolina, Šaleška dolina)  
{O} moški: EDNINA: im. savínjsko-šaléški, rod. 
savínjsko-šaléškega, daj. savínjsko-šaléškemu, tož. 
savínjsko-šaléški (živostno savínjsko-šaléškega), 
mest. pri savínjsko-šaléškem, or. s savínjsko-
šaléškim; DVOJINA: im. savínjsko-šaléška, rod. 
savínjsko-šaléških, daj. savínjsko-šaléškima, tož. 
savínjsko-šaléška, mest. pri savínjsko-šaléških, or. s 
savínjsko-šaléškima; MNOŽINA: im. savínjsko-
šaléški, rod. savínjsko-šaléških, daj. savínjsko-
šaléškim, tož. savínjsko-šaléške, mest. pri savínjsko-
šaléških, or. s savínjsko-šaléškimi  
ženski: EDNINA: im. savínjsko-šaléška, rod. 
savínjsko-šaléške, daj. savínjsko-šaléški, tož. 
savínjsko-šaléško, mest. pri savínjsko-šaléški, or. s 
savínjsko-šaléško; DVOJINA: im. savínjsko-šaléški, 
rod. savínjsko-šaléških, daj. savínjsko-šaléškima, tož. 
savínjsko-šaléški, mest. pri savínjsko-šaléških, or. s 
savínjsko-šaléškima; MNOŽINA: im. savínjsko-
šaléške, rod. savínjsko-šaléških, daj. savínjsko-
šaléškim, tož. savínjsko-šaléške, mest. pri savínjsko-
šaléških, or. s savínjsko-šaléškimi  
srednji: EDNINA: im. savínjsko-šaléško, rod. 
savínjsko-šaléškega, daj. savínjsko-šaléškemu, tož. 
savínjsko-šaléško, mest. pri savínjsko-šaléškem, or. s 
savínjsko-šaléškim; DVOJINA: im. savínjsko-šaléški, 
rod. savínjsko-šaléških, daj. savínjsko-šaléškima, tož. 
savínjsko-šaléški, mest. pri savínjsko-šaléških, or. s 
savínjsko-šaléškima; MNOŽINA: im. savínjsko-
šaléška, rod. savínjsko-šaléških, daj. savínjsko-
šaléškim, tož. savínjsko-šaléška, mest. pri savínjsko-
šaléških, or. s savínjsko-šaléškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
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sávski -a -o prid.  
savski most; savski nasip; področje savske mrtvice 
pri Čatežu; prim. Savska banovina, Savski otok, 
Savsko naselje  
(< Sava2)  
{O} moški: EDNINA: im. sávski, rod. sávskega, daj. 
sávskemu, tož. sávski (živostno sávskega), mest. pri 
sávskem, or. s sávskim; DVOJINA: im. sávska, rod. 
sávskih, daj. sávskima, tož. sávska, mest. pri sávskih, 
or. s sávskima; MNOŽINA: im. sávski, rod. sávskih, daj. 
sávskim, tož. sávske, mest. pri sávskih, or. s sávskimi  
ženski: EDNINA: im. sávska, rod. sávske, daj. sávski, 
tož. sávsko, mest. pri sávski, or. s sávsko; DVOJINA: 
im. sávski, rod. sávskih, daj. sávskima, tož. sávski, 
mest. pri sávskih, or. s sávskima; MNOŽINA: im. 
sávske, rod. sávskih, daj. sávskim, tož. sávske, mest. 
pri sávskih, or. s sávskimi  
srednji: EDNINA: im. sávsko, rod. sávskega, daj. 
sávskemu, tož. sávsko, mest. pri sávskem, or. s 
sávskim; DVOJINA: im. sávski, rod. sávskih, daj. 
sávskima, tož. sávski, mest. pri sávskih, or. s 
sávskima; MNOŽINA: im. sávska, rod. sávskih, daj. 
sávskim, tož. sávska, mest. pri sávskih, or. s sávskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
scénsko-režíjski -a -o prid.  
|scenski in režijski|: scensko-režijski koncept; 
scensko-režijska postavitev; sopomenka scensko-
režijski  
{O} moški: EDNINA: im. scénsko-režíjski, rod. 
scénsko-režíjskega, daj. scénsko-režíjskemu, tož. 
scénsko-režíjski (živostno scénsko-režíjskega), mest. 
pri scénsko-režíjskem, or. s scénsko-režíjskim; 
DVOJINA: im. scénsko-režíjska, rod. scénsko-
režíjskih, daj. scénsko-režíjskima, tož. scénsko-
režíjska, mest. pri scénsko-režíjskih, or. s scénsko-
režíjskima; MNOŽINA: im. scénsko-režíjski, rod. 
scénsko-režíjskih, daj. scénsko-režíjskim, tož. 
scénsko-režíjske, mest. pri scénsko-režíjskih, or. s 
scénsko-režíjskimi  
ženski: EDNINA: im. scénsko-režíjska, rod. scénsko-
režíjske, daj. scénsko-režíjski, tož. scénsko-režíjsko, 
mest. pri scénsko-režíjski, or. s scénsko-režíjsko; 
DVOJINA: im. scénsko-režíjski, rod. scénsko-režíjskih, 
daj. scénsko-režíjskima, tož. scénsko-režíjski, mest. 
pri scénsko-režíjskih, or. s scénsko-režíjskima; 
MNOŽINA: im. scénsko-režíjske, rod. scénsko-
režíjskih, daj. scénsko-režíjskim, tož. scénsko-
režíjske, mest. pri scénsko-režíjskih, or. s scénsko-
režíjskimi  
srednji: EDNINA: im. scénsko-režíjsko, rod. scénsko-
režíjskega, daj. scénsko-režíjskemu, tož. scénsko-
režíjsko, mest. pri scénsko-režíjskem, or. s scénsko-
režíjskim; DVOJINA: im. scénsko-režíjski, rod. 
scénsko-režíjskih, daj. scénsko-režíjskima, tož. 
scénsko-režíjski, mest. pri scénsko-režíjskih, or. s 

scénsko-režíjskima; MNOŽINA: im. scénsko-režíjska, 
rod. scénsko-režíjskih, daj. scénsko-režíjskim, tož. 
scénsko-režíjska, mest. pri scénsko-režíjskih, or. s 
scénsko-režíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
SD-jevski -a -o [ezdêjeski] prid.  
SD-jevski poslanec; prim. esdejevski  
(< SD1, SD2)  
{O} moški: EDNINA: im. SD-jevski, rod. SD-
jevskega, daj. SD-jevskemu, tož. SD-jevski (živostno 
SD-jevskega), mest. pri SD-jevskem, or. s/z SD-
jevskim; DVOJINA: im. SD-jevska, rod. SD-jevskih, 
daj. SD-jevskima, tož. SD-jevska, mest. pri SD-
jevskih, or. s/z SD-jevskima; MNOŽINA: im. SD-
jevski, rod. SD-jevskih, daj. SD-jevskim, tož. SD-
jevske, mest. pri SD-jevskih, or. s/z SD-jevskimi  
ženski: EDNINA: im. SD-jevska, rod. SD-jevske, daj. 
SD-jevski, tož. SD-jevsko, mest. pri SD-jevski, or. s/z 
SD-jevsko; DVOJINA: im. SD-jevski, rod. SD-jevskih, 
daj. SD-jevskima, tož. SD-jevski, mest. pri SD-
jevskih, or. s/z SD-jevskima; MNOŽINA: im. SD-
jevske, rod. SD-jevskih, daj. SD-jevskim, tož. SD-
jevske, mest. pri SD-jevskih, or. s/z SD-jevskimi  
srednji: EDNINA: im. SD-jevsko, rod. SD-jevskega, 
daj. SD-jevskemu, tož. SD-jevsko, mest. pri SD-
jevskem, or. s/z SD-jevskim; DVOJINA: im. SD-
jevski, rod. SD-jevskih, daj. SD-jevskima, tož. SD-
jevski, mest. pri SD-jevskih, or. s/z SD-jevskima; 
MNOŽINA: im. SD-jevska, rod. SD-jevskih, daj. SD-
jevskim, tož. SD-jevska, mest. pri SD-jevskih, or. s/z 
SD-jevskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
  
SDS-ovski -a -o [ezdẹêsoski] prid.  
izvolitev SDS-ovskega poslanca; prim. esdeesovski  
(< SDS1, SDS3)  
{O} moški: EDNINA: im. SDS-ovski, rod. SDS-
ovskega, daj. SDS-ovskemu, tož. SDS-ovski (živostno 
SDS-ovskega), mest. pri SDS-ovskem, or. s/z SDS-
ovskim; DVOJINA: im. SDS-ovska, rod. SDS-ovskih, 
daj. SDS-ovskima, tož. SDS-ovska, mest. pri SDS-
ovskih, or. s/z SDS-ovskima; MNOŽINA: im. SDS-
ovski, rod. SDS-ovskih, daj. SDS-ovskim, tož. SDS-
ovske, mest. pri SDS-ovskih, or. s/z SDS-ovskimi  
ženski: EDNINA: im. SDS-ovska, rod. SDS-ovske, daj. 
SDS-ovski, tož. SDS-ovsko, mest. pri SDS-ovski, or. 
s/z SDS-ovsko; DVOJINA: im. SDS-ovski, rod. SDS-
ovskih, daj. SDS-ovskima, tož. SDS-ovski, mest. pri 
SDS-ovskih, or. s/z SDS-ovskima; MNOŽINA: im. 
SDS-ovske, rod. SDS-ovskih, daj. SDS-ovskim, tož. 
SDS-ovske, mest. pri SDS-ovskih, or. s/z SDS-
ovskimi  
srednji: EDNINA: im. SDS-ovsko, rod. SDS-ovskega, 
daj. SDS-ovskemu, tož. SDS-ovsko, mest. pri SDS-
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ovskem, or. s/z SDS-ovskim; DVOJINA: im. SDS-
ovski, rod. SDS-ovskih, daj. SDS-ovskima, tož. SDS-
ovski, mest. pri SDS-ovskih, or. s/z SDS-ovskima; 
MNOŽINA: im. SDS-ovska, rod. SDS-ovskih, daj. 
SDS-ovskim, tož. SDS-ovska, mest. pri SDS-ovskih, 
or. s/z SDS-ovskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
  
sêlfi -ja in selfie -ja [sêlfi] m  
|fotografija samega sebe|: Z oboževalci pozira za 
selfije/selfieje; v pridevniški rabi selfi/selfie palica; 
Glavna kamera tega telefona ima 13 megapikslov, 
prednja selfi/selfie kamera pa jih ima kar 16  
{O} EDNINA: im. sêlfi in selfie, rod. sêlfija in selfieja, 
daj. sêlfiju in selfieju, tož. sêlfija in selfieja, mest. pri 
sêlfiju in pri selfieju, or. s sêlfijem in s selfiejem; 
DVOJINA: im. sêlfija in selfieja, rod. sêlfijev in 
selfiejev, daj. sêlfijema in selfiejema, tož. sêlfija in 
selfieja, mest. pri sêlfijih in pri selfiejih, or. s 
sêlfijema in s selfiejema; MNOŽINA: im. sêlfiji in 
selfieji, rod. sêlfijev in selfiejev, daj. sêlfijem in 
selfiejem, tož. sêlfije in selfieje, mest. pri sêlfijih in pri 
selfiejih, or. s sêlfiji in s selfieji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
selfie m; obširneje glej pri selfi  
  
Serdíški brég -ega -a m; zemljepisno ime  
|vzpetina v Prekmurju|: razgled s Serdiškega ali 
Rdečega brega; pohod na Serdiški breg  
(< Serdica)  
Kje? na Serdiškem bregu  
Od kod? s Serdiškega brega  
Kam? na Serdiški breg  
{O} EDNINA: im. Serdíški brég, rod. Serdíškega 
bréga, daj. Serdíškemu brégu, tož. Serdíški brég, mest. 
pri Serdíškem brégu, or. s Serdíškim brégom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Sévernica -e ž; zemljepisno ime  
|zvezda|: Veliki voz in Mali voz navidezno krožita 
okrog Severnice; opazovanje Severnice in Južnega 
križa; orientacija z zvezdo Severnico  
Kje? na Severnici  
Od kod? s Severnice  
Kam? na Severnico  
{B} Severničin  
{O} EDNINA: im. Sévernica, rod. Sévernice, daj. 
Sévernici, tož. Sévernico, mest. pri Sévernici, or. s 
Sévernico; DVOJINA: im. Sévernici, rod. Sévernic, daj. 
Sévernicama, tož. Sévernici, mest. pri Sévernicah, or. 
s Sévernicama; MNOŽINA: im. Sévernice, rod. 

Sévernic, daj. Sévernicam, tož. Sévernice, mest. pri 
Sévernicah, or. s Sévernicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Severnoatlantski tok -ega -a [sévernoatlántski tók] 
m; zemljepisno ime  
|morski tok v Atlantskem oceanu|: Na podnebje 
Islandije ugodno vpliva Severnoatlantski tok; S 
Severnoatlantskim tokom Wales dosežejo zahodni 
vetrovi  
Kje? v Severnoatlantskem toku  
Od kod? iz Severnoatlantskega toka  
Kam? v Severnoatlantski tok  
{O} EDNINA: im. Severnoatlantski tok, rod. 
Severnoatlantskega toka, daj. Severnoatlantskemu 
toku, tož. Severnoatlantski tok, mest. pri 
Severnoatlantskem toku, or. s Severnoatlantskim 
tokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Sévernoekvatoriálni tók -ega -a m; zemljepisno ime  
|morski tok v Atlantskem oceanu|: Od vzhoda proti 
zahodu teče Severnoekvatorialni tok; tople vode 
Severnoekvatorialnega toka  
Kje? v Severnoekvatorialnem toku  
Od kod? iz Severnoekvatorialnega toka  
Kam? v Severnoekvatorialni tok  
{O} EDNINA: im. Sévernoekvatoriálni tók, rod. 
Sévernoekvatoriálnega tóka, daj. 
Sévernoekvatoriálnemu tóku, tož. 
Sévernoekvatoriálni tók, mest. pri 
Sévernoekvatoriálnem tóku, or. s 
Sévernoekvatoriálnim tókom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
siesta -e [sjésta] ž  
v španskem in italijanskem okolju |opoldanski počitek|: 
Večina trgovin je med siesto, od 14. do 17. ure, 
zaprtih; Mnogi Italijani siesto izkoristijo za kratek 
dremež  
{O} EDNINA: im. siesta, rod. sieste, daj. siesti, tož. 
siesto, mest. pri siesti, or. s siesto; DVOJINA: im. siesti, 
rod. siest, daj. siestama, tož. siesti, mest. pri siestah, or. 
s siestama; MNOŽINA: im. sieste, rod. siest, daj. 
siestam, tož. sieste, mest. pri siestah, or. s siestami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; španščina  
  
Sínji vŕh -ega -a m; zemljepisno ime  
|gora nad Ajdovščino|: Pogled s Sinjega vrha v 
jasnih dneh seže do Furlanije – Julijske krajine; 
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Med vožnjo pod Sinjim vrhom sta nas vodnika 
opozorila na lepo vidne škraplje  
Kje? na Sinjem vrhu  
Od kod? s Sinjega vrha  
Kam? na Sinji vrh  
{O} EDNINA: im. Sínji vŕh, rod. Sínjega vŕha, daj. 
Sínjemu vŕhu, tož. Sínji vŕh, mest. pri Sínjem vŕhu, 
or. s Sínjim vŕhom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Sírij -a m; zemljepisno ime  
|zvezda|: V 19. stoletju so ugotovili, da je Sirij 
sestavljen iz dveh zvezd – iz Sirija A in Sirija B; 
astronomski zapiski o Siriju; kot prilastek, v 
imenovalniku najsvetlejša zvezda Sirij  
Kje? na Siriju  
Od kod? s Sirija  
Kam? na Sirij  
{O} EDNINA: im. Sírij, rod. Sírija, daj. Síriju, tož. 
Sírija, mest. pri Síriju, or. s Sírijem; DVOJINA: im. 
Sírija, rod. Sírijev, daj. Sírijema, tož. Sírija, mest. pri 
Sírijih, or. s Sírijema; MNOŽINA: im. Síriji, rod. 
Sírijev, daj. Sírijem, tož. Sírije, mest. pri Sírijih, or. s 
Síriji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Skálno gorôvje -ega -a s; zemljepisno ime  
|gorovje v Severni Ameriki|: kanadsko Skalno 
gorovje; V državah v Skalnem gorovju je malo ali 
nič javnih transportnih sredstev  
mrzlica Skalnega gorovja |bolezen|: Klopi v Severni 
Ameriki prenašajo mrzlico Skalnega gorovja  
Kje? v Skalnem gorovju  
Od kod? iz Skalnega gorovja  
Kam? v Skalno gorovje  
{O} EDNINA: im. Skálno gorôvje, rod. Skálnega 
gorôvja, daj. Skálnemu gorôvju, tož. Skálno gorôvje, 
mest. pri Skálnem gorôvju, or. s Skálnim gorôvjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij; 
poimenovanja bolezni  
  
skêjt -a m  
|športni pripomoček|: Poslušajo pank/punk in se 
vozijo s skejti ustrezneje rolkami; v pridevniški rabi 
Manjka pravih skejt parkov variantno skejterskih 
parkov ustrezneje rolkarskih parkov  
{O} EDNINA: im. skêjt, rod. skêjta, daj. skêjtu, tož. 
skêjt, mest. pri skêjtu, or. s skêjtom; DVOJINA: im. 
skêjta, rod. skêjtov, daj. skêjtoma, tož. skêjta, mest. pri 
skêjtih, or. s skêjtoma; MNOŽINA: im. skêjti, rod. 
skêjtov, daj. skêjtom, tož. skêjte, mest. pri skêjtih, or. s 
skêjti  

STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
skijêring m; obširneje glej pri skijoring  
  
skijøring -a tudi skijöring -a tudi skijêring -a tudi 
skijéring -a [skíjêring in skíjéring] m  
|šport|: tekmovanje v skijøringu; sopomenka 
smučarska vožnja  
{O} EDNINA: im. skijøring tudi skijöring tudi skijêring 
tudi skijéring, rod. skijøringa tudi skijöringa tudi 
skijêringa tudi skijéringa, daj. skijøringu tudi 
skijöringu tudi skijêringu tudi skijéringu, tož. 
skijøring tudi skijöring tudi skijêring tudi skijéring, 
mest. pri skijøringu tudi pri skijöringu tudi pri 
skijêringu tudi pri skijéringu, or. s skijøringom tudi s 
skijöringom tudi s skijêringom tudi s skijéringom; 
DVOJINA: im. skijøringa tudi skijöringa tudi skijêringa 
tudi skijéringa, rod. skijøringov tudi skijöringov tudi 
skijêringov tudi skijéringov, daj. skijøringoma tudi 
skijöringoma tudi skijêringoma tudi skijéringoma, 
tož. skijøringa tudi skijöringa tudi skijêringa tudi 
skijéringa, mest. pri skijøringih tudi pri skijöringih 
tudi pri skijêringih tudi pri skijéringih, or. s 
skijøringoma tudi s skijöringoma tudi s skijêringoma 
tudi s skijéringoma; MNOŽINA: im. skijøringi tudi 
skijöringi tudi skijêringi tudi skijéringi, rod. 
skijøringov tudi skijöringov tudi skijêringov tudi 
skijéringov, daj. skijøringom tudi skijöringom tudi 
skijêringom tudi skijéringom, tož. skijøringe tudi 
skijöringe tudi skijêringe tudi skijéringe, mest. pri 
skijøringih tudi pri skijöringih tudi pri skijêringih tudi 
pri skijéringih, or. s skijøringi tudi s skijöringi tudi s 
skijêringi tudi s skijéringi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Skúta -e ž; zemljepisno ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah|: severna stena 
Skute; pot na Skuto; v prenesenem pomenu |stena 
Skute|: Plezalna smer v Skuti je ocenjena z oceno 
6b+; prim. Ledenik pod Skuto  
Kje? na Skuti  
Od kod? s Skute  
Kam? na Skuto  
{B} Skutin; skutski  
{O} EDNINA: im. Skúta, rod. Skúte, daj. Skúti, tož. 
Skúto, mest. pri Skúti, or. s Skúto  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Sleménova špíca -e -e ž; zemljepisno ime  
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|gora v Julijskih Alpah|: Na vrhu Slemenove špice 
se poleti pasejo ovce; Zlati macesni jeseni na 
Slemenovo špico privabljajo množico obiskovalcev  
Kje? na Slemenovi špici  
Od kod? s Slemenove špice  
Kam? na Slemenovo špico  
{O} EDNINA: im. Sleménova špíca, rod. Sleménove 
špíce, daj. Sleménovi špíci, tož. Sleménovo špíco, 
mest. pri Sleménovi špíci, or. s Sleménovo špíco  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Slovénska slôvnica -e -e ž; stvarno ime  
|slovnica|: četrta izdaja Slovenske slovnice; 
Toporišičeva Slovenska slovnica; Po Slovenski 
slovnici imajo samostalniki, ki zaznamujejo živo, 
slovnično kategorijo živosti  
{O} EDNINA: im. Slovénska slôvnica, rod. Slovénske 
slôvnice, daj. Slovénski slôvnici, tož. Slovénsko 
slôvnico, mest. pri Slovénski slôvnici, or. s 
Slovénsko slôvnico; DVOJINA: im. Slovénski 
slôvnici, rod. Slovénskih slôvnic, daj. Slovénskima 
slôvnicama, tož. Slovénski slôvnici, mest. pri 
Slovénskih slôvnicah, or. s Slovénskima 
slôvnicama; MNOŽINA: im. Slovénske slôvnice, rod. 
Slovénskih slôvnic, daj. Slovénskim slôvnicam, tož. 
Slovénske slôvnice, mest. pri Slovénskih slôvnicah, 
or. s Slovénskimi slôvnicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
slovénsko-amêriški -a -o prid.  
|slovenski in ameriški|: slovensko-ameriški odnosi; 
sopomenka ameriško-slovenski; prim. ameriški, 
slovenski  
(< Amerika2, Slovenija)  
{O} moški: EDNINA: im. slovénsko-amêriški, rod. 
slovénsko-amêriškega, daj. slovénsko-amêriškemu, 
tož. slovénsko-amêriški (živostno slovénsko-
amêriškega), mest. pri slovénsko-amêriškem, or. s 
slovénsko-amêriškim; DVOJINA: im. slovénsko-
amêriška, rod. slovénsko-amêriških, daj. slovénsko-
amêriškima, tož. slovénsko-amêriška, mest. pri 
slovénsko-amêriških, or. s slovénsko-amêriškima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-amêriški, rod. slovénsko-
amêriških, daj. slovénsko-amêriškim, tož. slovénsko-
amêriške, mest. pri slovénsko-amêriških, or. s 
slovénsko-amêriškimi  
ženski: EDNINA: im. slovénsko-amêriška, rod. 
slovénsko-amêriške, daj. slovénsko-amêriški, tož. 
slovénsko-amêriško, mest. pri slovénsko-amêriški, 
or. s slovénsko-amêriško; DVOJINA: im. slovénsko-
amêriški, rod. slovénsko-amêriških, daj. slovénsko-
amêriškima, tož. slovénsko-amêriški, mest. pri 
slovénsko-amêriških, or. s slovénsko-amêriškima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-amêriške, rod. slovénsko-
amêriških, daj. slovénsko-amêriškim, tož. slovénsko-

amêriške, mest. pri slovénsko-amêriških, or. s 
slovénsko-amêriškimi  
srednji: EDNINA: im. slovénsko-amêriško, rod. 
slovénsko-amêriškega, daj. slovénsko-amêriškemu, 
tož. slovénsko-amêriško, mest. pri slovénsko-
amêriškem, or. s slovénsko-amêriškim; DVOJINA: im. 
slovénsko-amêriški, rod. slovénsko-amêriških, daj. 
slovénsko-amêriškima, tož. slovénsko-amêriški, 
mest. pri slovénsko-amêriških, or. s slovénsko-
amêriškima; MNOŽINA: im. slovénsko-amêriška, rod. 
slovénsko-amêriških, daj. slovénsko-amêriškim, tož. 
slovénsko-amêriška, mest. pri slovénsko-amêriških, 
or. s slovénsko-amêriškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
slovénsko-angléški -a -o prid.  
|slovenski in angleški|: V začetku 21. stoletja 
prevladuje v Sloveniji slovensko-angleška 
dvojezičnost; sopomenka angleško-slovenski; 
|slovenski in angleški s slovenskim izhodiščem|: 
slovensko-angleški slovar; Rezultat projekta je 
slovensko-angleški priročnik za dijake; prim. 
angleški, slovenski  
(< Anglija, Slovenija)  
{O} moški: EDNINA: im. slovénsko-angléški, rod. 
slovénsko-angléškega, daj. slovénsko-angléškemu, 
tož. slovénsko-angléški (živostno slovénsko-
angléškega), mest. pri slovénsko-angléškem, or. s 
slovénsko-angléškim; DVOJINA: im. slovénsko-
angléška, rod. slovénsko-angléških, daj. slovénsko-
angléškima, tož. slovénsko-angléška, mest. pri 
slovénsko-angléških, or. s slovénsko-angléškima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-angléški, rod. slovénsko-
angléških, daj. slovénsko-angléškim, tož. slovénsko-
angléške, mest. pri slovénsko-angléških, or. s 
slovénsko-angléškimi  
ženski: EDNINA: im. slovénsko-angléška, rod. 
slovénsko-angléške, daj. slovénsko-angléški, tož. 
slovénsko-angléško, mest. pri slovénsko-angléški, or. 
s slovénsko-angléško; DVOJINA: im. slovénsko-
angléški, rod. slovénsko-angléških, daj. slovénsko-
angléškima, tož. slovénsko-angléški, mest. pri 
slovénsko-angléških, or. s slovénsko-angléškima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-angléške, rod. slovénsko-
angléških, daj. slovénsko-angléškim, tož. slovénsko-
angléške, mest. pri slovénsko-angléških, or. s 
slovénsko-angléškimi  
srednji: EDNINA: im. slovénsko-angléško, rod. 
slovénsko-angléškega, daj. slovénsko-angléškemu, 
tož. slovénsko-angléško, mest. pri slovénsko-
angléškem, or. s slovénsko-angléškim; DVOJINA: im. 
slovénsko-angléški, rod. slovénsko-angléških, daj. 
slovénsko-angléškima, tož. slovénsko-angléški, mest. 
pri slovénsko-angléških, or. s slovénsko-angléškima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-angléška, rod. slovénsko-
angléških, daj. slovénsko-angléškim, tož. slovénsko-
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angléška, mest. pri slovénsko-angléških, or. s 
slovénsko-angléškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
slovénsko-argentínski -a -o prid.  
|slovenski in argentinski|: zasedanje slovensko-
argentinske gospodarske komisije; sopomenka 
argentinsko-slovenski; prim. argentinski, slovenski  
(< Argentina, Slovenija)  
{O} moški: EDNINA: im. slovénsko-argentínski, rod. 
slovénsko-argentínskega, daj. slovénsko-
argentínskemu, tož. slovénsko-argentínski (živostno 
slovénsko-argentínskega), mest. pri slovénsko-
argentínskem, or. s slovénsko-argentínskim; 
DVOJINA: im. slovénsko-argentínska, rod. slovénsko-
argentínskih, daj. slovénsko-argentínskima, tož. 
slovénsko-argentínska, mest. pri slovénsko-
argentínskih, or. s slovénsko-argentínskima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-argentínski, rod. slovénsko-
argentínskih, daj. slovénsko-argentínskim, tož. 
slovénsko-argentínske, mest. pri slovénsko-
argentínskih, or. s slovénsko-argentínskimi  
ženski: EDNINA: im. slovénsko-argentínska, rod. 
slovénsko-argentínske, daj. slovénsko-argentínski, 
tož. slovénsko-argentínsko, mest. pri slovénsko-
argentínski, or. s slovénsko-argentínsko; DVOJINA: 
im. slovénsko-argentínski, rod. slovénsko-
argentínskih, daj. slovénsko-argentínskima, tož. 
slovénsko-argentínski, mest. pri slovénsko-
argentínskih, or. s slovénsko-argentínskima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-argentínske, rod. slovénsko-
argentínskih, daj. slovénsko-argentínskim, tož. 
slovénsko-argentínske, mest. pri slovénsko-
argentínskih, or. s slovénsko-argentínskimi  
srednji: EDNINA: im. slovénsko-argentínsko, rod. 
slovénsko-argentínskega, daj. slovénsko-
argentínskemu, tož. slovénsko-argentínsko, mest. pri 
slovénsko-argentínskem, or. s slovénsko-
argentínskim; DVOJINA: im. slovénsko-argentínski, 
rod. slovénsko-argentínskih, daj. slovénsko-
argentínskima, tož. slovénsko-argentínski, mest. pri 
slovénsko-argentínskih, or. s slovénsko-
argentínskima; MNOŽINA: im. slovénsko-argentínska, 
rod. slovénsko-argentínskih, daj. slovénsko-
argentínskim, tož. slovénsko-argentínska, mest. pri 
slovénsko-argentínskih, or. s slovénsko-
argentínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
slovénsko-avstríjski -a -o prid.  
|slovenski in avstrijski|: vloga koroških Slovencev v 
slovensko-avstrijskih odnosih; Udeležili so se 
srečanja z Društvom slovensko-avstrijskega 
prijateljstva; sopomenka avstrijsko-slovenski; prim. 
avstrijski, slovenski  

(< Avstrija, Slovenija)  
{O} moški: EDNINA: im. slovénsko-avstríjski, rod. 
slovénsko-avstríjskega, daj. slovénsko-avstríjskemu, 
tož. slovénsko-avstríjski (živostno slovénsko-
avstríjskega), mest. pri slovénsko-avstríjskem, or. s 
slovénsko-avstríjskim; DVOJINA: im. slovénsko-
avstríjska, rod. slovénsko-avstríjskih, daj. slovénsko-
avstríjskima, tož. slovénsko-avstríjska, mest. pri 
slovénsko-avstríjskih, or. s slovénsko-avstríjskima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-avstríjski, rod. slovénsko-
avstríjskih, daj. slovénsko-avstríjskim, tož. 
slovénsko-avstríjske, mest. pri slovénsko-avstríjskih, 
or. s slovénsko-avstríjskimi  
ženski: EDNINA: im. slovénsko-avstríjska, rod. 
slovénsko-avstríjske, daj. slovénsko-avstríjski, tož. 
slovénsko-avstríjsko, mest. pri slovénsko-avstríjski, 
or. s slovénsko-avstríjsko; DVOJINA: im. slovénsko-
avstríjski, rod. slovénsko-avstríjskih, daj. slovénsko-
avstríjskima, tož. slovénsko-avstríjski, mest. pri 
slovénsko-avstríjskih, or. s slovénsko-avstríjskima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-avstríjske, rod. slovénsko-
avstríjskih, daj. slovénsko-avstríjskim, tož. 
slovénsko-avstríjske, mest. pri slovénsko-avstríjskih, 
or. s slovénsko-avstríjskimi  
srednji: EDNINA: im. slovénsko-avstríjsko, rod. 
slovénsko-avstríjskega, daj. slovénsko-avstríjskemu, 
tož. slovénsko-avstríjsko, mest. pri slovénsko-
avstríjskem, or. s slovénsko-avstríjskim; DVOJINA: 
im. slovénsko-avstríjski, rod. slovénsko-avstríjskih, 
daj. slovénsko-avstríjskima, tož. slovénsko-avstríjski, 
mest. pri slovénsko-avstríjskih, or. s slovénsko-
avstríjskima; MNOŽINA: im. slovénsko-avstríjska, rod. 
slovénsko-avstríjskih, daj. slovénsko-avstríjskim, tož. 
slovénsko-avstríjska, mest. pri slovénsko-avstríjskih, 
or. s slovénsko-avstríjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
slovénsko-hrváški -a -o prid.  
|slovenski in hrvaški|: slovensko-hrvaška meja; 
Drugo slovensko-hrvaško slavistično srečanje 
nadaljuje sodelovanje med slavisti ljubljanske in 
zagrebške filozofske fakultete; sopomenka hrvaško-
slovenski; |slovenski in hrvaški s slovenskim 
izhodiščem|: slovensko-hrvaški slovar; prim. 
hrvaški, slovenski  
(< Hrvaška, Slovenija)  
{O} moški: EDNINA: im. slovénsko-hrváški, rod. 
slovénsko-hrváškega, daj. slovénsko-hrváškemu, tož. 
slovénsko-hrváški (živostno slovénsko-hrváškega), 
mest. pri slovénsko-hrváškem, or. s slovénsko-
hrváškim; DVOJINA: im. slovénsko-hrváška, rod. 
slovénsko-hrváških, daj. slovénsko-hrváškima, tož. 
slovénsko-hrváška, mest. pri slovénsko-hrváških, or. 
s slovénsko-hrváškima; MNOŽINA: im. slovénsko-
hrváški, rod. slovénsko-hrváških, daj. slovénsko-



 
272 

hrváškim, tož. slovénsko-hrváške, mest. pri 
slovénsko-hrváških, or. s slovénsko-hrváškimi  
ženski: EDNINA: im. slovénsko-hrváška, rod. 
slovénsko-hrváške, daj. slovénsko-hrváški, tož. 
slovénsko-hrváško, mest. pri slovénsko-hrváški, or. s 
slovénsko-hrváško; DVOJINA: im. slovénsko-hrváški, 
rod. slovénsko-hrváških, daj. slovénsko-hrváškima, 
tož. slovénsko-hrváški, mest. pri slovénsko-hrváških, 
or. s slovénsko-hrváškima; MNOŽINA: im. slovénsko-
hrváške, rod. slovénsko-hrváških, daj. slovénsko-
hrváškim, tož. slovénsko-hrváške, mest. pri 
slovénsko-hrváških, or. s slovénsko-hrváškimi  
srednji: EDNINA: im. slovénsko-hrváško, rod. 
slovénsko-hrváškega, daj. slovénsko-hrváškemu, tož. 
slovénsko-hrváško, mest. pri slovénsko-hrváškem, 
or. s slovénsko-hrváškim; DVOJINA: im. slovénsko-
hrváški, rod. slovénsko-hrváških, daj. slovénsko-
hrváškima, tož. slovénsko-hrváški, mest. pri 
slovénsko-hrváških, or. s slovénsko-hrváškima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-hrváška, rod. slovénsko-
hrváških, daj. slovénsko-hrváškim, tož. slovénsko-
hrváška, mest. pri slovénsko-hrváških, or. s 
slovénsko-hrváškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
slovénsko-italijánski -a -o prid.  
|slovenski in italijanski|: prebivalstvo ob slovensko-
italijanski meji; sopomenka italijansko-slovenski; 
|slovenski in italijanski s slovenskim izhodiščem|: 
slovensko-italijanski slovar; prim. italijanski, 
slovenski  
(< Italija, Slovenija)  
{O} moški: EDNINA: im. slovénsko-italijánski, rod. 
slovénsko-italijánskega, daj. slovénsko-
italijánskemu, tož. slovénsko-italijánski (živostno 
slovénsko-italijánskega), mest. pri slovénsko-
italijánskem, or. s slovénsko-italijánskim; DVOJINA: 
im. slovénsko-italijánska, rod. slovénsko-italijánskih, 
daj. slovénsko-italijánskima, tož. slovénsko-
italijánska, mest. pri slovénsko-italijánskih, or. s 
slovénsko-italijánskima; MNOŽINA: im. slovénsko-
italijánski, rod. slovénsko-italijánskih, daj. 
slovénsko-italijánskim, tož. slovénsko-italijánske, 
mest. pri slovénsko-italijánskih, or. s slovénsko-
italijánskimi  
ženski: EDNINA: im. slovénsko-italijánska, rod. 
slovénsko-italijánske, daj. slovénsko-italijánski, tož. 
slovénsko-italijánsko, mest. pri slovénsko-italijánski, 
or. s slovénsko-italijánsko; DVOJINA: im. slovénsko-
italijánski, rod. slovénsko-italijánskih, daj. 
slovénsko-italijánskima, tož. slovénsko-italijánski, 
mest. pri slovénsko-italijánskih, or. s slovénsko-
italijánskima; MNOŽINA: im. slovénsko-italijánske, 
rod. slovénsko-italijánskih, daj. slovénsko-
italijánskim, tož. slovénsko-italijánske, mest. pri 
slovénsko-italijánskih, or. s slovénsko-italijánskimi  

srednji: EDNINA: im. slovénsko-italijánsko, rod. 
slovénsko-italijánskega, daj. slovénsko-
italijánskemu, tož. slovénsko-italijánsko, mest. pri 
slovénsko-italijánskem, or. s slovénsko-italijánskim; 
DVOJINA: im. slovénsko-italijánski, rod. slovénsko-
italijánskih, daj. slovénsko-italijánskima, tož. 
slovénsko-italijánski, mest. pri slovénsko-
italijánskih, or. s slovénsko-italijánskima; MNOŽINA: 
im. slovénsko-italijánska, rod. slovénsko-italijánskih, 
daj. slovénsko-italijánskim, tož. slovénsko-
italijánska, mest. pri slovénsko-italijánskih, or. s 
slovénsko-italijánskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
slovénsko-italijánsko-avstríjski -a -o prid.  
|slovenski, italijanski in avstrijski|: tristranski 
slovensko-italijansko-avstrijski dogovor; slovensko-
italijansko-avstrijska tromeja; prim. avstrijski, 
italijanski, slovenski  
(< Avstrija, Italija, Slovenija)  
{O} moški: EDNINA: im. slovénsko-italijánsko-
avstríjski, rod. slovénsko-italijánsko-avstríjskega, 
daj. slovénsko-italijánsko-avstríjskemu, tož. 
slovénsko-italijánsko-avstríjski (živostno slovénsko-
italijánsko-avstríjskega), mest. pri slovénsko-
italijánsko-avstríjskem, or. s slovénsko-italijánsko-
avstríjskim; DVOJINA: im. slovénsko-italijánsko-
avstríjska, rod. slovénsko-italijánsko-avstríjskih, daj. 
slovénsko-italijánsko-avstríjskima, tož. slovénsko-
italijánsko-avstríjska, mest. pri slovénsko-
italijánsko-avstríjskih, or. s slovénsko-italijánsko-
avstríjskima; MNOŽINA: im. slovénsko-italijánsko-
avstríjski, rod. slovénsko-italijánsko-avstríjskih, daj. 
slovénsko-italijánsko-avstríjskim, tož. slovénsko-
italijánsko-avstríjske, mest. pri slovénsko-
italijánsko-avstríjskih, or. s slovénsko-italijánsko-
avstríjskimi  
ženski: EDNINA: im. slovénsko-italijánsko-
avstríjska, rod. slovénsko-italijánsko-avstríjske, daj. 
slovénsko-italijánsko-avstríjski, tož. slovénsko-
italijánsko-avstríjsko, mest. pri slovénsko-
italijánsko-avstríjski, or. s slovénsko-italijánsko-
avstríjsko; DVOJINA: im. slovénsko-italijánsko-
avstríjski, rod. slovénsko-italijánsko-avstríjskih, daj. 
slovénsko-italijánsko-avstríjskima, tož. slovénsko-
italijánsko-avstríjski, mest. pri slovénsko-italijánsko-
avstríjskih, or. s slovénsko-italijánsko-avstríjskima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-italijánsko-avstríjske, rod. 
slovénsko-italijánsko-avstríjskih, daj. slovénsko-
italijánsko-avstríjskim, tož. slovénsko-italijánsko-
avstríjske, mest. pri slovénsko-italijánsko-avstríjskih, 
or. s slovénsko-italijánsko-avstríjskimi  
srednji: EDNINA: im. slovénsko-italijánsko-
avstríjsko, rod. slovénsko-italijánsko-avstríjskega, 
daj. slovénsko-italijánsko-avstríjskemu, tož. 
slovénsko-italijánsko-avstríjsko, mest. pri slovénsko-
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italijánsko-avstríjskem, or. s slovénsko-italijánsko-
avstríjskim; DVOJINA: im. slovénsko-italijánsko-
avstríjski, rod. slovénsko-italijánsko-avstríjskih, daj. 
slovénsko-italijánsko-avstríjskima, tož. slovénsko-
italijánsko-avstríjski, mest. pri slovénsko-italijánsko-
avstríjskih, or. s slovénsko-italijánsko-avstríjskima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-italijánsko-avstríjska, rod. 
slovénsko-italijánsko-avstríjskih, daj. slovénsko-
italijánsko-avstríjskim, tož. slovénsko-italijánsko-
avstríjska, mest. pri slovénsko-italijánsko-avstríjskih, 
or. s slovénsko-italijánsko-avstríjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
slovénsko-madžárski -a -o prid.  
|slovenski in madžarski|: slovensko-madžarski 
mejni prehod; dvojezična slovensko-madžarska 
gimnazija; sopomenka madžarsko-slovenski; 
|slovenski in madžarski s slovenskim izhodiščem|: 
slovensko-madžarski slovar; prim. madžarski, 
slovenski  
(< Madžarska, Slovenija)  
{O} moški: EDNINA: im. slovénsko-madžárski, rod. 
slovénsko-madžárskega, daj. slovénsko-
madžárskemu, tož. slovénsko-madžárski (živostno 
slovénsko-madžárskega), mest. pri slovénsko-
madžárskem, or. s slovénsko-madžárskim; DVOJINA: 
im. slovénsko-madžárska, rod. slovénsko-
madžárskih, daj. slovénsko-madžárskima, tož. 
slovénsko-madžárska, mest. pri slovénsko-
madžárskih, or. s slovénsko-madžárskima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-madžárski, rod. slovénsko-
madžárskih, daj. slovénsko-madžárskim, tož. 
slovénsko-madžárske, mest. pri slovénsko-
madžárskih, or. s slovénsko-madžárskimi  
ženski: EDNINA: im. slovénsko-madžárska, rod. 
slovénsko-madžárske, daj. slovénsko-madžárski, tož. 
slovénsko-madžársko, mest. pri slovénsko-
madžárski, or. s slovénsko-madžársko; DVOJINA: im. 
slovénsko-madžárski, rod. slovénsko-madžárskih, 
daj. slovénsko-madžárskima, tož. slovénsko-
madžárski, mest. pri slovénsko-madžárskih, or. s 
slovénsko-madžárskima; MNOŽINA: im. slovénsko-
madžárske, rod. slovénsko-madžárskih, daj. 
slovénsko-madžárskim, tož. slovénsko-madžárske, 
mest. pri slovénsko-madžárskih, or. s slovénsko-
madžárskimi  
srednji: EDNINA: im. slovénsko-madžársko, rod. 
slovénsko-madžárskega, daj. slovénsko-
madžárskemu, tož. slovénsko-madžársko, mest. pri 
slovénsko-madžárskem, or. s slovénsko-
madžárskim; DVOJINA: im. slovénsko-madžárski, rod. 
slovénsko-madžárskih, daj. slovénsko-madžárskima, 
tož. slovénsko-madžárski, mest. pri slovénsko-
madžárskih, or. s slovénsko-madžárskima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-madžárska, rod. slovénsko-
madžárskih, daj. slovénsko-madžárskim, tož. 

slovénsko-madžárska, mest. pri slovénsko-
madžárskih, or. s slovénsko-madžárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
slovénsko-némški -a -o prid.  
|slovenski in nemški|: slovensko-nemška 
gospodarska zbornica; sopomenka nemško-slovenski; 
|slovenski in nemški s slovenskim izhodiščem|: 
slovensko-nemški slovar; slovensko-nemška 
literarna dvojezičnost; prim. nemški, slovenski  
(< Nemčija, Slovenija)  
{O} moški: EDNINA: im. slovénsko-némški, rod. 
slovénsko-némškega, daj. slovénsko-némškemu, tož. 
slovénsko-némški (živostno slovénsko-némškega), 
mest. pri slovénsko-némškem, or. s slovénsko-
némškim; DVOJINA: im. slovénsko-némška, rod. 
slovénsko-némških, daj. slovénsko-némškima, tož. 
slovénsko-némška, mest. pri slovénsko-némških, or. s 
slovénsko-némškima; MNOŽINA: im. slovénsko-
némški, rod. slovénsko-némških, daj. slovénsko-
némškim, tož. slovénsko-némške, mest. pri 
slovénsko-némških, or. s slovénsko-némškimi  
ženski: EDNINA: im. slovénsko-némška, rod. 
slovénsko-némške, daj. slovénsko-némški, tož. 
slovénsko-némško, mest. pri slovénsko-némški, or. s 
slovénsko-némško; DVOJINA: im. slovénsko-némški, 
rod. slovénsko-némških, daj. slovénsko-némškima, 
tož. slovénsko-némški, mest. pri slovénsko-némških, 
or. s slovénsko-némškima; MNOŽINA: im. slovénsko-
némške, rod. slovénsko-némških, daj. slovénsko-
némškim, tož. slovénsko-némške, mest. pri 
slovénsko-némških, or. s slovénsko-némškimi  
srednji: EDNINA: im. slovénsko-némško, rod. 
slovénsko-némškega, daj. slovénsko-némškemu, tož. 
slovénsko-némško, mest. pri slovénsko-némškem, or. 
s slovénsko-némškim; DVOJINA: im. slovénsko-
némški, rod. slovénsko-némških, daj. slovénsko-
némškima, tož. slovénsko-némški, mest. pri 
slovénsko-némških, or. s slovénsko-némškima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-némška, rod. slovénsko-
némških, daj. slovénsko-némškim, tož. slovénsko-
némška, mest. pri slovénsko-némških, or. s 
slovénsko-némškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
slovénsko-rúski -a -o prid.  
|slovenski in ruski|: slovensko-ruski politični in 
gospodarski odnosi; slovensko-ruski glasbeni večer; 
sopomenka rusko-slovenski; |slovenski in ruski s 
slovenskim izhodiščem|: slovensko-ruski slovar; 
prim. ruski, slovenski  
(< Rusija, Slovenija)  
{O} moški: EDNINA: im. slovénsko-rúski, rod. 
slovénsko-rúskega, daj. slovénsko-rúskemu, tož. 
slovénsko-rúski (živostno slovénsko-rúskega), mest. 
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pri slovénsko-rúskem, or. s slovénsko-rúskim; 
DVOJINA: im. slovénsko-rúska, rod. slovénsko-rúskih, 
daj. slovénsko-rúskima, tož. slovénsko-rúska, mest. 
pri slovénsko-rúskih, or. s slovénsko-rúskima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-rúski, rod. slovénsko-rúskih, 
daj. slovénsko-rúskim, tož. slovénsko-rúske, mest. pri 
slovénsko-rúskih, or. s slovénsko-rúskimi  
ženski: EDNINA: im. slovénsko-rúska, rod. slovénsko-
rúske, daj. slovénsko-rúski, tož. slovénsko-rúsko, 
mest. pri slovénsko-rúski, or. s slovénsko-rúsko; 
DVOJINA: im. slovénsko-rúski, rod. slovénsko-rúskih, 
daj. slovénsko-rúskima, tož. slovénsko-rúski, mest. pri 
slovénsko-rúskih, or. s slovénsko-rúskima; 
MNOŽINA: im. slovénsko-rúske, rod. slovénsko-
rúskih, daj. slovénsko-rúskim, tož. slovénsko-rúske, 
mest. pri slovénsko-rúskih, or. s slovénsko-rúskimi  
srednji: EDNINA: im. slovénsko-rúsko, rod. 
slovénsko-rúskega, daj. slovénsko-rúskemu, tož. 
slovénsko-rúsko, mest. pri slovénsko-rúskem, or. s 
slovénsko-rúskim; DVOJINA: im. slovénsko-rúski, 
rod. slovénsko-rúskih, daj. slovénsko-rúskima, tož. 
slovénsko-rúski, mest. pri slovénsko-rúskih, or. s 
slovénsko-rúskima; MNOŽINA: im. slovénsko-rúska, 
rod. slovénsko-rúskih, daj. slovénsko-rúskim, tož. 
slovénsko-rúska, mest. pri slovénsko-rúskih, or. s 
slovénsko-rúskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
SLS-ovski -a -o [eselêsoski] prid.  
Imamo SLS-ovskega župana; prim. eselesovski  
(< SLS1, SLS2)  
{O} moški: EDNINA: im. SLS-ovski, rod. SLS-
ovskega, daj. SLS-ovskemu, tož. SLS-ovski (živostno 
SLS-ovskega), mest. pri SLS-ovskem, or. s/z SLS-
ovskim; DVOJINA: im. SLS-ovska, rod. SLS-ovskih, 
daj. SLS-ovskima, tož. SLS-ovska, mest. pri SLS-
ovskih, or. s/z SLS-ovskima; MNOŽINA: im. SLS-
ovski, rod. SLS-ovskih, daj. SLS-ovskim, tož. SLS-
ovske, mest. pri SLS-ovskih, or. s/z SLS-ovskimi  
ženski: EDNINA: im. SLS-ovska, rod. SLS-ovske, daj. 
SLS-ovski, tož. SLS-ovsko, mest. pri SLS-ovski, or. 
s/z SLS-ovsko; DVOJINA: im. SLS-ovski, rod. SLS-
ovskih, daj. SLS-ovskima, tož. SLS-ovski, mest. pri 
SLS-ovskih, or. s/z SLS-ovskima; MNOŽINA: im. 
SLS-ovske, rod. SLS-ovskih, daj. SLS-ovskim, tož. 
SLS-ovske, mest. pri SLS-ovskih, or. s/z SLS-
ovskimi  
srednji: EDNINA: im. SLS-ovsko, rod. SLS-ovskega, 
daj. SLS-ovskemu, tož. SLS-ovsko, mest. pri SLS-
ovskem, or. s/z SLS-ovskim; DVOJINA: im. SLS-
ovski, rod. SLS-ovskih, daj. SLS-ovskima, tož. SLS-
ovski, mest. pri SLS-ovskih, or. s/z SLS-ovskima; 
MNOŽINA: im. SLS-ovska, rod. SLS-ovskih, daj. SLS-
ovskim, tož. SLS-ovska, mest. pri SLS-ovskih, or. s/z 
SLS-ovskimi  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
  
slúga -e tudi slúga -a m  
|služabnik, pomočnik|: V svoji knjigi opisuje tudi 
nekdanje običaje slug in drugih papeževih 
pomočnikov; Predsednik porote je sodnemu slugi 
izročil prepognjen list papirja; v prenesenem pomenu 
Nehaj mi ukazovati, nisem tvoj sluga; prim. Sluga  
{B} slugov  
{O} EDNINA: im. slúga, rod. slúge tudi slúga, daj. slúgi 
tudi slúgu, tož. slúgo tudi slúga, mest. pri slúgi tudi pri 
slúgu, or. s slúgo tudi s slúgom; DVOJINA: im. slúgi 
tudi slúga, rod. slúg tudi slúgov, daj. slúgama tudi 
slúgoma, tož. slúgi tudi slúga, mest. pri slúgah tudi pri 
slúgih, or. s slúgama tudi s slúgoma; MNOŽINA: im. 
slúge tudi slúgi, rod. slúg tudi slúgov, daj. slúgam tudi 
slúgom, tož. slúge tudi slúge, mest. pri slúgah tudi pri 
slúgih, or. s slúgami tudi s slúgi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola  
  
slúgov -a -o prid.  
slugova uniforma  
(< sluga)  
{O} moški: EDNINA: im. slúgov, rod. slúgovega, daj. 
slúgovemu, tož. slúgov (živostno slúgovega), mest. pri 
slúgovem, or. s slúgovim; DVOJINA: im. slúgova, rod. 
slúgovih, daj. slúgovima, tož. slúgova, mest. pri 
slúgovih, or. s slúgovima; MNOŽINA: im. slúgovi, rod. 
slúgovih, daj. slúgovim, tož. slúgove, mest. pri 
slúgovih, or. s slúgovimi  
ženski: EDNINA: im. slúgova, rod. slúgove, daj. 
slúgovi, tož. slúgovo, mest. pri slúgovi, or. s slúgovo; 
DVOJINA: im. slúgovi, rod. slúgovih, daj. slúgovima, 
tož. slúgovi, mest. pri slúgovih, or. s slúgovima; 
MNOŽINA: im. slúgove, rod. slúgovih, daj. slúgovim, 
tož. slúgove, mest. pri slúgovih, or. s slúgovimi  
srednji: EDNINA: im. slúgovo, rod. slúgovega, daj. 
slúgovemu, tož. slúgovo, mest. pri slúgovem, or. s 
slúgovim; DVOJINA: im. slúgovi, rod. slúgovih, daj. 
slúgovima, tož. slúgovi, mest. pri slúgovih, or. s 
slúgovima; MNOŽINA: im. slúgova, rod. slúgovih, daj. 
slúgovim, tož. slúgova, mest. pri slúgovih, or. s 
slúgovimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
SMC-jevski -a -o [esemcêjeski in səməcjeski] 
prid.  
Nekdanja SMC-jevska ministrica je iz Maribora; 
prim. esemcejevski  
(< SMC1, SMC2)  
{O} moški: EDNINA: im. SMC-jevski, rod. SMC-
jevskega, daj. SMC-jevskemu, tož. SMC-jevski 
(živostno SMC-jevskega), mest. pri SMC-jevskem, or. 
s/z SMC-jevskim; DVOJINA: im. SMC-jevska, rod. 
SMC-jevskih, daj. SMC-jevskima, tož. SMC-jevska, 
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mest. pri SMC-jevskih, or. s/z SMC-jevskima; 
MNOŽINA: im. SMC-jevski, rod. SMC-jevskih, daj. 
SMC-jevskim, tož. SMC-jevske, mest. pri SMC-
jevskih, or. s/z SMC-jevskimi  
ženski: EDNINA: im. SMC-jevska, rod. SMC-jevske, 
daj. SMC-jevski, tož. SMC-jevsko, mest. pri SMC-
jevski, or. s/z SMC-jevsko; DVOJINA: im. SMC-
jevski, rod. SMC-jevskih, daj. SMC-jevskima, tož. 
SMC-jevski, mest. pri SMC-jevskih, or. s/z SMC-
jevskima; MNOŽINA: im. SMC-jevske, rod. SMC-
jevskih, daj. SMC-jevskim, tož. SMC-jevske, mest. 
pri SMC-jevskih, or. s/z SMC-jevskimi  
srednji: EDNINA: im. SMC-jevsko, rod. SMC-
jevskega, daj. SMC-jevskemu, tož. SMC-jevsko, 
mest. pri SMC-jevskem, or. s/z SMC-jevskim; 
DVOJINA: im. SMC-jevski, rod. SMC-jevskih, daj. 
SMC-jevskima, tož. SMC-jevski, mest. pri SMC-
jevskih, or. s/z SMC-jevskima; MNOŽINA: im. SMC-
jevska, rod. SMC-jevskih, daj. SMC-jevskim, tož. 
SMC-jevska, mest. pri SMC-jevskih, or. s/z SMC-
jevskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
  
Snežník -a m; zemljepisno ime  
|kraška planota v južni Sloveniji|: Na Snežniku 
najdemo rastlinske vrste, značilne tako za alpsko 
kot sredozemsko podnebje; kot prilastek, v imenovalniku 
Veliki Snežnik je najvišji vrh kraške planote 
Snežnik; prim. Mali Snežnik, Veliki Snežnik  
Kje? na Snežniku  
Od kod? s Snežnika  
Kam? na Snežnik  
{B} snežniški  
{O} EDNINA: im. Snežník, rod. Snežníka, daj. 
Snežníku, tož. Snežník, mest. pri Snežníku, or. s 
Snežníkom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij; 
nekrajevna imena  
  
SNG-jevski -a -o [esengêjeski in sənəgjeski] 
prid.  
izvedba SNG-jevske prireditve »Noč pod 
zvezdami«  
(< SNG1, SNG2)  
{O} moški: EDNINA: im. SNG-jevski, rod. SNG-
jevskega, daj. SNG-jevskemu, tož. SNG-jevski 
(živostno SNG-jevskega), mest. pri SNG-jevskem, or. 
s/z SNG-jevskim; DVOJINA: im. SNG-jevska, rod. 
SNG-jevskih, daj. SNG-jevskima, tož. SNG-jevska, 
mest. pri SNG-jevskih, or. s/z SNG-jevskima; 
MNOŽINA: im. SNG-jevski, rod. SNG-jevskih, daj. 
SNG-jevskim, tož. SNG-jevske, mest. pri SNG-
jevskih, or. s/z SNG-jevskimi  
ženski: EDNINA: im. SNG-jevska, rod. SNG-jevske, 
daj. SNG-jevski, tož. SNG-jevsko, mest. pri SNG-

jevski, or. s/z SNG-jevsko; DVOJINA: im. SNG-
jevski, rod. SNG-jevskih, daj. SNG-jevskima, tož. 
SNG-jevski, mest. pri SNG-jevskih, or. s/z SNG-
jevskima; MNOŽINA: im. SNG-jevske, rod. SNG-
jevskih, daj. SNG-jevskim, tož. SNG-jevske, mest. pri 
SNG-jevskih, or. s/z SNG-jevskimi  
srednji: EDNINA: im. SNG-jevsko, rod. SNG-
jevskega, daj. SNG-jevskemu, tož. SNG-jevsko, mest. 
pri SNG-jevskem, or. s/z SNG-jevskim; DVOJINA: 
im. SNG-jevski, rod. SNG-jevskih, daj. SNG-
jevskima, tož. SNG-jevski, mest. pri SNG-jevskih, or. 
s/z SNG-jevskima; MNOŽINA: im. SNG-jevska, rod. 
SNG-jevskih, daj. SNG-jevskim, tož. SNG-jevska, 
mest. pri SNG-jevskih, or. s/z SNG-jevskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
  
sociálno-ekonómski -a -o prid.  
|socialni in ekonomski|: izboljševanje socialno-
ekonomskega položaja; družine z nižjim socialno-
ekonomskim statusom; sopomenka ekonomsko-
socialni  
{O} moški: EDNINA: im. sociálno-ekonómski, rod. 
sociálno-ekonómskega, daj. sociálno-ekonómskemu, 
tož. sociálno-ekonómski (živostno sociálno-
ekonómskega), mest. pri sociálno-ekonómskem, or. s 
sociálno-ekonómskim; DVOJINA: im. sociálno-
ekonómska, rod. sociálno-ekonómskih, daj. sociálno-
ekonómskima, tož. sociálno-ekonómska, mest. pri 
sociálno-ekonómskih, or. s sociálno-ekonómskima; 
MNOŽINA: im. sociálno-ekonómski, rod. sociálno-
ekonómskih, daj. sociálno-ekonómskim, tož. 
sociálno-ekonómske, mest. pri sociálno-ekonómskih, 
or. s sociálno-ekonómskimi  
ženski: EDNINA: im. sociálno-ekonómska, rod. 
sociálno-ekonómske, daj. sociálno-ekonómski, tož. 
sociálno-ekonómsko, mest. pri sociálno-ekonómski, 
or. s sociálno-ekonómsko; DVOJINA: im. sociálno-
ekonómski, rod. sociálno-ekonómskih, daj. sociálno-
ekonómskima, tož. sociálno-ekonómski, mest. pri 
sociálno-ekonómskih, or. s sociálno-ekonómskima; 
MNOŽINA: im. sociálno-ekonómske, rod. sociálno-
ekonómskih, daj. sociálno-ekonómskim, tož. 
sociálno-ekonómske, mest. pri sociálno-ekonómskih, 
or. s sociálno-ekonómskimi  
srednji: EDNINA: im. sociálno-ekonómsko, rod. 
sociálno-ekonómskega, daj. sociálno-ekonómskemu, 
tož. sociálno-ekonómsko, mest. pri sociálno-
ekonómskem, or. s sociálno-ekonómskim; DVOJINA: 
im. sociálno-ekonómski, rod. sociálno-ekonómskih, 
daj. sociálno-ekonómskima, tož. sociálno-ekonómski, 
mest. pri sociálno-ekonómskih, or. s sociálno-
ekonómskima; MNOŽINA: im. sociálno-ekonómska, 
rod. sociálno-ekonómskih, daj. sociálno-
ekonómskim, tož. sociálno-ekonómska, mest. pri 
sociálno-ekonómskih, or. s sociálno-ekonómskimi  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
sociálno-gospodárski -a -o prid.  
|socialni in gospodarski|: socialno-gospodarski 
razvoj; sopomenka gospodarsko-socialni  
{O} moški: EDNINA: im. sociálno-gospodárski, rod. 
sociálno-gospodárskega, daj. sociálno-
gospodárskemu, tož. sociálno-gospodárski (živostno 
sociálno-gospodárskega), mest. pri sociálno-
gospodárskem, or. s sociálno-gospodárskim; 
DVOJINA: im. sociálno-gospodárska, rod. sociálno-
gospodárskih, daj. sociálno-gospodárskima, tož. 
sociálno-gospodárska, mest. pri sociálno-
gospodárskih, or. s sociálno-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. sociálno-gospodárski, rod. sociálno-
gospodárskih, daj. sociálno-gospodárskim, tož. 
sociálno-gospodárske, mest. pri sociálno-
gospodárskih, or. s sociálno-gospodárskimi  
ženski: EDNINA: im. sociálno-gospodárska, rod. 
sociálno-gospodárske, daj. sociálno-gospodárski, tož. 
sociálno-gospodársko, mest. pri sociálno-
gospodárski, or. s sociálno-gospodársko; DVOJINA: 
im. sociálno-gospodárski, rod. sociálno-
gospodárskih, daj. sociálno-gospodárskima, tož. 
sociálno-gospodárski, mest. pri sociálno-
gospodárskih, or. s sociálno-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. sociálno-gospodárske, rod. sociálno-
gospodárskih, daj. sociálno-gospodárskim, tož. 
sociálno-gospodárske, mest. pri sociálno-
gospodárskih, or. s sociálno-gospodárskimi  
srednji: EDNINA: im. sociálno-gospodársko, rod. 
sociálno-gospodárskega, daj. sociálno-
gospodárskemu, tož. sociálno-gospodársko, mest. pri 
sociálno-gospodárskem, or. s sociálno-
gospodárskim; DVOJINA: im. sociálno-gospodárski, 
rod. sociálno-gospodárskih, daj. sociálno-
gospodárskima, tož. sociálno-gospodárski, mest. pri 
sociálno-gospodárskih, or. s sociálno-
gospodárskima; MNOŽINA: im. sociálno-
gospodárska, rod. sociálno-gospodárskih, daj. 
sociálno-gospodárskim, tož. sociálno-gospodárska, 
mest. pri sociálno-gospodárskih, or. s sociálno-
gospodárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Sóča1 -e ž; zemljepisno ime  
|reka v Sloveniji in Italiji|: brzice na Soči; 
populacija postrvi v Soči; vožnja z raftom po Soči  
Kje? na Soči in v Soči  
Od kod? s Soče in iz Soče  
Kam? na Sočo in v Sočo  
{B} Sočin; soški  
{O} EDNINA: im. Sóča, rod. Sóče, daj. Sóči, tož. Sóčo, 
mest. pri Sóči, or. s Sóčo; DVOJINA: im. Sóči, rod. Sóč, 
daj. Sóčama, tož. Sóči, mest. pri Sóčah, or. s Sóčama; 

MNOŽINA: im. Sóče, rod. Sóč, daj. Sóčam, tož. Sóče, 
mest. pri Sóčah, or. s Sóčami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Soča2 -e ž; zemljepisno ime  
|kraj v občini Bovec|: kmetija v Soči; kot prilastek, v 
imenovalniku pot do vasi Soča  
Kje? v Soči  
Od kod? iz Soče  
Kam? v Sočo  
{B} Sočan, Sočanka; Sočanov, Sočankin; sočanski  
{O} EDNINA: im. Sóča, rod. Sóče, daj. Sóči, tož. Sóčo, 
mest. pri Sóči, or. s Sóčo; DVOJINA: im. Sóči, rod. Sóč, 
daj. Sóčama, tož. Sóči, mest. pri Sóčah, or. s Sóčama; 
MNOŽINA: im. Sóče, rod. Sóč, daj. Sóčam, tož. Sóče, 
mest. pri Sóčah, or. s Sóčami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
Sóča3 -e ž; stvarno ime  
|revija|: Rad je objavljal v Soči  
{B} Sočin  
{O} EDNINA: im. Sóča, rod. Sóče, daj. Sóči, tož. Sóčo, 
mest. pri Sóči, or. s Sóčo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
Sofia -e [sofíja] ž; ime bitja, osebno ime  
|italijansko žensko ime|: Najhitrejši čas drugega 
treninga je dosegla smučarka Sofia Goggia; prim. 
Sophia  
{B} Sofiin in Sofijin  
{O} EDNINA: im. Sofia, rod. Sofie, daj. Sofii, tož. 
Sofio, mest. pri Sofii, or. s Sofio; DVOJINA: im. Sofii, 
rod. Sofij, daj. Sofiama, tož. Sofii, mest. pri Sofiah, or. 
s Sofiama; MNOŽINA: im. Sofie, rod. Sofij, daj. 
Sofiam, tož. Sofie, mest. pri Sofiah, or. s Sofiami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
ženska); italijanščina  
  
sónce -a s  
|vrsta nebesnega telesa|: Takoj ko je zašlo sonce, so 
se pokazale tudi zvezde; Samo v Rimski cesti je več 
kot milijarda sonc, ki jih lahko spremljajo planeti, 
podobni naši Zemlji  
dežela vzhajajočega sonca |Japonska|: gejša iz/z 
Japonske, dežele vzhajajočega sonca; Haiku lirika 
je zvrst, nastala v deželi vzhajajočega sonca, 
Japonski; prim. Sonce  
{O} EDNINA: im. sónce, rod. sónca, daj. sóncu, tož. 
sónce, mest. pri sóncu, or. s sóncem; DVOJINA: im. 
sónci, rod. sónc, daj. sóncema, tož. sónci, mest. pri 
sóncih, or. z sóncema; MNOŽINA: im. sónca, rod. sónc, 
daj. sóncem, tož. sónca, mest. pri sóncih, or. s sónci  
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STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice; 
poimenovanja zemljepisnih danosti  
  
Sónce -a s; zemljepisno ime  
|zvezda, okoli katere kroži Zemlja|: orbita okoli 
Sonca; zvezda, podobna Soncu  
{B} Sončev  
{O} EDNINA: im. Sónce, rod. Sónca, daj. Sóncu, tož. 
Sónce, mest. pri Sóncu, or. s Sóncem; DVOJINA: im. 
Sónci, rod. Sónc, daj. Sóncema, tož. Sónci, mest. pri 
Sóncih, or. s Sóncema; MNOŽINA: im. Sónca, rod. 
Sónc, daj. Sóncem, tož. Sónca, mest. pri Sóncih, or. s 
Sónci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
sónčnica -e ž  
|rastlina|: polje sončnic; griči, prekriti s sončnicami; 
prim. Sončnica  
{O} EDNINA: im. sónčnica, rod. sónčnice, daj. 
sónčnici, tož. sónčnico, mest. pri sónčnici, or. s 
sónčnico; DVOJINA: im. sónčnici, rod. sónčnic, daj. 
sónčnicama, tož. sónčnici, mest. pri sónčnicah, or. s 
sónčnicama; MNOŽINA: im. sónčnice, rod. sónčnic, 
daj. sónčnicam, tož. sónčnice, mest. pri sónčnicah, or. 
s sónčnicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Sónčnica -e ž; zemljepisno ime  
|galaksija|: Sončnica je znana tudi kot Messier 63, 
M63 ali NGC 5055; kot prilastek, v imenovalniku 
Spiralna galaksija Sončnica je od Sonca oddaljena 
37 milijonov svetlobnih let; prim. sončnica  
Kje? v Sončnici  
Od kod? iz Sončnice  
Kam? v Sončnico  
{O} EDNINA: im. Sónčnica, rod. Sónčnice, daj. 
Sónčnici, tož. Sónčnico, mest. pri Sónčnici, or. s 
Sónčnico; DVOJINA: im. Sónčnici, rod. Sónčnic, daj. 
Sónčnicama, tož. Sónčnici, mest. pri Sónčnicah, or. s 
Sónčnicama; MNOŽINA: im. Sónčnice, rod. Sónčnic, 
daj. Sónčnicam, tož. Sónčnice, mest. pri Sónčnicah, or. 
s Sónčnicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Sophia -e [sofíja] ž; ime bitja, osebno ime  
|italijansko žensko ime|: Italijanski filmski 
producent Carlo Ponti se je poročil s Sophio Loren; 
prim. Sofia  
{B} Sophiin in Sophijin  

{O} EDNINA: im. Sophia, rod. Sophie, daj. Sophii, tož. 
Sophio, mest. pri Sophii, or. s Sophio; DVOJINA: im. 
Sophii, rod. Sophij, daj. Sophiama, tož. Sophii, mest. 
pri Sophiah, or. s Sophiama; MNOŽINA: im. Sophie, 
rod. Sophij, daj. Sophiam, tož. Sophie, mest. pri 
Sophiah, or. s Sophiami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, 
ženska); italijanščina  
  
Sóriška planína -e -e ž; zemljepisno ime  
|planina v Julijskih Alpah|: Letos so ovce na 
obronke Soriške planine prignali že dober teden prej 
kot ponavadi; Cilj kolesarske dirke bo na Soriški 
planini; prim. soriški  
(< Sorica)  
Kje? na Soriški planini  
Od kod? s Soriške planine  
Kam? na Soriško planino  
{O} EDNINA: im. Sóriška planína, rod. Sóriške 
planíne, daj. Sóriški planíni, tož. Sóriško planíno, 
mest. pri Sóriški planíni, or. s Sóriško planíno  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
soul -a [sôl] m  
|glasbeni žanr|: V soulu so združeni elementi drugih 
glasbenih zvrsti, na primer jazza/džeza in gospela; v 
pridevniški rabi Pesem je napisala priljubljena soul 
pevka; variantno soulovska pevka; Fado je znamenita 
portugalska zvrst soul glasbe variantno soulovske 
glasbe  
{O} EDNINA: im. soul, rod. soula, daj. soulu, tož. soul, 
mest. pri soulu, or. s soulom; DVOJINA: im. soula, rod. 
soulov, daj. souloma, tož. soula, mest. pri soulih, or. s 
souloma; MNOŽINA: im. souli, rod. soulov, daj. 
soulom, tož. soule, mest. pri soulih, or. s souli  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
sovinjón m; obširneje glej pri sauvignon  
  
sovjét -a m  
|posvetovalno telo v Ruskem cesarstvu in Sovjetski 
zvezi|: Atentator na Kennedyja, Lee Harvey 
Oswald, je prosil sovjetski vrhovni sovjet za 
politični azil; Lev Trocki, vodja petrograjskega 
sovjeta, je ruskim državljanom oznanil, da so oblast 
prevzeli boljševiki; Ruski carji so vladali s pomočjo 
sovjetov; V Sovjetski zvezi so ustanovili sovjete 
delavskih poslancev; prim. Sovjet  
(< Sovjetska zveza)  
{B} sovjetski  
{O} EDNINA: im. sovjét, rod. sovjéta, daj. sovjétu, tož. 
sovjéta, mest. pri sovjétu, or. s sovjétom; DVOJINA: 
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im. sovjéta, rod. sovjétov, daj. sovjétoma, tož. sovjéta, 
mest. pri sovjétih, or. s sovjétoma; MNOŽINA: im. 
sovjéti, rod. sovjétov, daj. sovjétom, tož. sovjéte, mest. 
pri sovjétih, or. s sovjéti  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Sovjét -a m; ime bitja, prebivalsko ime  
Vzhodni del Berlina so Sovjeti vključili v Nemško 
demokratično republiko; vesoljska tekma 
Američanov in Sovjetov; prim. sovjet  
(< Sovjetska zveza)  
{B} Sovjetov  
{O} EDNINA: im. Sovjét, rod. Sovjéta, daj. Sovjétu, tož. 
Sovjéta, mest. pri Sovjétu, or. s Sovjétom; DVOJINA: 
im. Sovjéta, rod. Sovjétov, daj. Sovjétoma, tož. 
Sovjéta, mest. pri Sovjétih, or. s Sovjétoma; 
MNOŽINA: im. Sovjéti, rod. Sovjétov, daj. Sovjétom, 
tož. Sovjéte, mest. pri Sovjétih, or. s Sovjéti  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
sovjétsko-afgánistanski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Sovjetsko zvezo in Afganistan|: 
sovjetsko-afganistanska vojna; prim. afganistanski, 
sovjetski  
(< Afganistan, Sovjetska zveza)  
{O} moški: EDNINA: im. sovjétsko-afgánistanski, 
rod. sovjétsko-afgánistanskega, daj. sovjétsko-
afgánistanskemu, tož. sovjétsko-afgánistanski 
(živostno sovjétsko-afgánistanskega), mest. pri 
sovjétsko-afgánistanskem, or. s sovjétsko-
afgánistanskim; DVOJINA: im. sovjétsko-
afgánistanska, rod. sovjétsko-afgánistanskih, daj. 
sovjétsko-afgánistanskima, tož. sovjétsko-
afgánistanska, mest. pri sovjétsko-afgánistanskih, or. 
s sovjétsko-afgánistanskima; MNOŽINA: im. 
sovjétsko-afgánistanski, rod. sovjétsko-
afgánistanskih, daj. sovjétsko-afgánistanskim, tož. 
sovjétsko-afgánistanske, mest. pri sovjétsko-
afgánistanskih, or. s sovjétsko-afgánistanskimi  
ženski: EDNINA: im. sovjétsko-afgánistanska, rod. 
sovjétsko-afgánistanske, daj. sovjétsko-
afgánistanski, tož. sovjétsko-afgánistansko, mest. pri 
sovjétsko-afgánistanski, or. s sovjétsko-
afgánistansko; DVOJINA: im. sovjétsko-afgánistanski, 
rod. sovjétsko-afgánistanskih, daj. sovjétsko-
afgánistanskima, tož. sovjétsko-afgánistanski, mest. 
pri sovjétsko-afgánistanskih, or. s sovjétsko-
afgánistanskima; MNOŽINA: im. sovjétsko-
afgánistanske, rod. sovjétsko-afgánistanskih, daj. 
sovjétsko-afgánistanskim, tož. sovjétsko-
afgánistanske, mest. pri sovjétsko-afgánistanskih, or. 
s sovjétsko-afgánistanskimi  
srednji: EDNINA: im. sovjétsko-afgánistansko, rod. 
sovjétsko-afgánistanskega, daj. sovjétsko-
afgánistanskemu, tož. sovjétsko-afgánistansko, mest. 

pri sovjétsko-afgánistanskem, or. s sovjétsko-
afgánistanskim; DVOJINA: im. sovjétsko-
afgánistanski, rod. sovjétsko-afgánistanskih, daj. 
sovjétsko-afgánistanskima, tož. sovjétsko-
afgánistanski, mest. pri sovjétsko-afgánistanskih, or. 
s sovjétsko-afgánistanskima; MNOŽINA: im. 
sovjétsko-afgánistanska, rod. sovjétsko-
afgánistanskih, daj. sovjétsko-afgánistanskim, tož. 
sovjétsko-afgánistanska, mest. pri sovjétsko-
afgánistanskih, or. s sovjétsko-afgánistanskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
spáhija -e tudi spáhija -a m  
nekdaj |zemljiški posestnik v fevdalni Turčiji|: Zaradi 
sodelovanja na vojnih pohodih spahije v večini 
primerov niso živeli na svojih posestvih; Zemljiška 
enota, ki jo je spahija dobil od sultana, se imenuje 
timar  
{B} spahijev  
{O} EDNINA: im. spáhija, rod. spáhije tudi spáhija, daj. 
spáhiji tudi spáhiju, tož. spáhijo tudi spáhija, mest. pri 
spáhiji tudi pri spáhiju, or. s spáhijo tudi s spáhijem; 
DVOJINA: im. spáhiji tudi kádija, rod. spáhij tudi 
spáhijev, daj. spáhijama tudi spáhijema, tož. spáhiji 
tudi spáhija, mest. pri spáhijah tudi pri spáhijih, or. s 
spáhijama tudi s spáhijema; MNOŽINA: im. spáhije tudi 
spáhiji, rod. spáhij tudi spáhijev, daj. spáhijam tudi 
spáhijem, tož. spáhije tudi spáhije, mest. pri spáhijah 
tudi pri spáhijih, or. s spáhijami tudi s spáhiji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
prevzeta občna poimenovanja  
  
spáhijev -a -o prid.  
spahijeva vojaška dolžnost  
(< spahija)  
{O} moški: EDNINA: im. spáhijev, rod. spáhijevega, 
daj. spáhijevemu, tož. spáhijev (živostno spáhijevega), 
mest. pri spáhijevem, or. s spáhijevim; DVOJINA: im. 
spáhijeva, rod. spáhijevih, daj. spáhijevima, tož. 
spáhijeva, mest. pri spáhijevih, or. s spáhijevima; 
MNOŽINA: im. spáhijevi, rod. spáhijevih, daj. 
spáhijevim, tož. spáhijeve, mest. pri spáhijevih, or. s 
spáhijevimi  
ženski: EDNINA: im. spáhijeva, rod. spáhijeve, daj. 
spáhijevi, tož. spáhijevo, mest. pri spáhijevi, or. s 
spáhijevo; DVOJINA: im. spáhijevi, rod. spáhijevih, 
daj. spáhijevima, tož. spáhijevi, mest. pri spáhijevih, 
or. s spáhijevima; MNOŽINA: im. spáhijeve, rod. 
spáhijevih, daj. spáhijevim, tož. spáhijeve, mest. pri 
spáhijevih, or. s spáhijevimi  
srednji: EDNINA: im. spáhijevo, rod. spáhijevega, daj. 
spáhijevemu, tož. spáhijevo, mest. pri spáhijevem, or. 
s spáhijevim; DVOJINA: im. spáhijevi, rod. spáhijevih, 
daj. spáhijevima, tož. spáhijevi, mest. pri spáhijevih, 
or. s spáhijevima; MNOŽINA: im. spáhijeva, rod. 
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spáhijevih, daj. spáhijevim, tož. spáhijeva, mest. pri 
spáhijevih, or. s spáhijevimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
Spinola -e in Spinola -a [spínola] m; ime bitja, osebno 
ime  
|priimek|; |italijanski rimskokatoliški duhovnik, škof 
in kardinal|: Vodič je turistom povedal zgodbo o 
kardinalu Filippu Spinoli/Spinolu  
{B} Spinolov  
{O} EDNINA: im. Spinola, rod. Spinole in Spinola, daj. 
Spinoli in Spinolu, tož. Spinolo in Spinola, mest. pri 
Spinoli in pri Spinolu, or. s Spinolo in s Spinolom; 
DVOJINA: im. Spinoli in Spinola, rod. Spinol in 
Spinolov, daj. Spinolama in Spinoloma, tož. Spinoli 
in Spinola, mest. pri Spinolah in pri Spinolih, or. s 
Spinolama in s Spinoloma; MNOŽINA: im. Spinole in 
Spinoli, rod. Spinol in Spinolov, daj. Spinolam in 
Spinolom, tož. Spinole in Spinole, mest. pri Spinolah 
in pri Spinolih, or. s Spinolami in s Spinoli  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
splítsko-dalmatínski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Split in Dalmacijo|: Požar je gasilo 
100 gasilcev s splitsko-dalmatinskega okrožja; V 
juliju je bilo na splitsko-dalmatinski rivieri več kot 
55.000 gostov; prim. dalmatinski, splitski  
(< Dalmacija, Split)  
{O} moški: EDNINA: im. splítsko-dalmatínski, rod. 
splítsko-dalmatínskega, daj. splítsko-dalmatínskemu, 
tož. splítsko-dalmatínski (živostno splítsko-
dalmatínskega), mest. pri splítsko-dalmatínskem, or. 
s splítsko-dalmatínskim; DVOJINA: im. splítsko-
dalmatínska, rod. splítsko-dalmatínskih, daj. splítsko-
dalmatínskima, tož. splítsko-dalmatínska, mest. pri 
splítsko-dalmatínskih, or. s splítsko-dalmatínskima; 
MNOŽINA: im. splítsko-dalmatínski, rod. splítsko-
dalmatínskih, daj. splítsko-dalmatínskim, tož. 
splítsko-dalmatínske, mest. pri splítsko-
dalmatínskih, or. s splítsko-dalmatínskimi  
ženski: EDNINA: im. splítsko-dalmatínska, rod. 
splítsko-dalmatínske, daj. splítsko-dalmatínski, tož. 
splítsko-dalmatínsko, mest. pri splítsko-dalmatínski, 
or. s splítsko-dalmatínsko; DVOJINA: im. splítsko-
dalmatínski, rod. splítsko-dalmatínskih, daj. splítsko-
dalmatínskima, tož. splítsko-dalmatínski, mest. pri 
splítsko-dalmatínskih, or. s splítsko-dalmatínskima; 
MNOŽINA: im. splítsko-dalmatínske, rod. splítsko-
dalmatínskih, daj. splítsko-dalmatínskim, tož. 
splítsko-dalmatínske, mest. pri splítsko-
dalmatínskih, or. s splítsko-dalmatínskimi  
srednji: EDNINA: im. splítsko-dalmatínsko, rod. 
splítsko-dalmatínskega, daj. splítsko-dalmatínskemu, 
tož. splítsko-dalmatínsko, mest. pri splítsko-

dalmatínskem, or. s splítsko-dalmatínskim; 
DVOJINA: im. splítsko-dalmatínski, rod. splítsko-
dalmatínskih, daj. splítsko-dalmatínskima, tož. 
splítsko-dalmatínski, mest. pri splítsko-dalmatínskih, 
or. s splítsko-dalmatínskima; MNOŽINA: im. splítsko-
dalmatínska, rod. splítsko-dalmatínskih, daj. splítsko-
dalmatínskim, tož. splítsko-dalmatínska, mest. pri 
splítsko-dalmatínskih, or. s splítsko-dalmatínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Spódnja Vrbánova špíca -e -e -e ž; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: Na vrh Spodnje Vrbanove 
špice se vzpnemo po izpostavljenem grebenu; Na 
Spodnjo Vrbanovo špico smo se odpravili po Poti 
Lojzeta Rekarja  
Kje? na Spodnji Vrbanovi špici  
Od kod? s Spodnje Vrbanove špice  
Kam? na Spodnjo Vrbanovo špico  
{O} EDNINA: im. Spódnja Vrbánova špíca, rod. 
Spódnje Vrbánove špíce, daj. Spódnji Vrbánovi 
špíci, tož. Spódnjo Vrbánovo špíco, mest. pri Spódnji 
Vrbánovi špíci, or. s Spódnjo Vrbánovo špíco  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Spódnji Martúljkov sláp -ega -ega -ú in Spódnji 
Martúljkov sláp -ega -ega -a in Spódnji 
Martúljški sláp -ega -ega -ú in Spódnji Martúljški 
sláp -ega -ega -a m; zemljepisno ime  
|slap pod Martuljškimi gorami|: Spodnji 
Martuljkov/Martuljški slap je visok približno 60 
metrov; voda Spodnjega 
Martuljkovega/Martuljškega slapu/slapa  
Kje? v Spodnjem Martuljkovem slapu in v 
Spodnjem Martuljškem slapu  
Od kod? iz Spodnjega Martuljkovega slapu in iz 
Spodnjega Martuljkovega slapa in iz Spodnjega 
Martuljškega slapu in iz Spodnjega Martuljškega 
slapa  
Kam? v Spodnji Martuljkov slap in v Spodnji 
Martuljški slap  
{O} EDNINA: im. Spódnji Martúljkov sláp in Spódnji 
Martúljški sláp, rod. Spódnjega Martúljkovega slápu 
in Spódnjega Martúljkovega slápa in Spódnjega 
Martúljškega slápu in Spódnjega Martúljškega 
slápa, daj. Spódnjemu Martúljkovemu slápu in 
Spódnjemu Martúljškemu slápu, tož. Spódnji 
Martúljkov sláp in Spódnji Martúljški sláp, mest. pri 
Spódnjem Martúljkovem slápu in pri Spódnjem 
Martúljškem slápu, or. s Spódnjim Martúljkovim 
slápom in s Spódnjim Martúljškim slápom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  



 
280 

Spódnji Martúljkov sláp DEMO -ega -ega -ú in -
ega -ega -a in Spódnji Martúljški sláp -ega -ega -ú 
in -ega -ega -a m; zemljepisno ime  
|slap pod Martuljškimi gorami|: Spodnji 
Martuljkov/Martuljški slap je visok približno 60 
metrov; voda Spodnjega 
Martuljkovega/Martuljškega slapu/slapa  
Kje? v Spodnjem Martuljkovem slapu in v 
Spodnjem Martuljškem slapu  
Od kod? iz Spodnjega Martuljkovega slapu in iz 
Spodnjega Martuljkovega slapa in iz Spodnjega 
Martuljškega slapu in iz Spodnjega Martuljškega 
slapa  
Kam? v Spodnji Martuljkov slap in v Spodnji 
Martuljški slap  
{O} EDNINA: im. Spódnji Martúljkov sláp in Spódnji 
Martúljški sláp, rod. Spódnjega Martúljkovega slápu 
in Spódnjega Martúljkovega slápa in Spódnjega 
Martúljškega slápu in Spódnjega Martúljškega 
slápa, daj. Spódnjemu Martúljkovemu slápu in 
Spódnjemu Martúljškemu slápu, tož. Spódnji 
Martúljkov sláp in Spódnji Martúljški sláp, mest. pri 
Spódnjem Martúljkovem slápu in pri Spódnjem 
Martúljškem slápu, or. s Spódnjim Martúljkovim 
slápom in s Spódnjim Martúljškim slápom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Spódnji Martúljški sláp m; zemljepisno ime; obširneje 
glej pri Spodnji Martuljkov slap  
  
Spódnji Períčnik -ega -a m; zemljepisno ime  
|slap v dolini Vrat|: bučanje Spodnjega Peričnika; 
pot pod Spodnjim Peričnikom; kot prilastek, v 
imenovalniku Obiskali smo dolino Vrat s slapovoma 
Spodnji Peričnik in Zgornji Peričnik  
Kje? v Spodnjem Peričniku  
Od kod? iz Spodnjega Peričnika  
Kam? v Spodnji Peričnik  
{B} Peričnikov  
{O} EDNINA: im. Spódnji Períčnik, rod. Spódnjega 
Períčnika, daj. Spódnjemu Períčniku, tož. Spódnji 
Períčnik, mest. pri Spódnjem Períčniku, or. s 
Spódnjim Períčnikom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Spodnji Rokav -ega -a [spódnji roká, rod. 
spódnjega rokáva] m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: sestop s Spodnjega 
Rokava; Na Spodnji Rokav se ponavadi odpravimo 
iz Kotla  
Kje? na Spodnjem Rokavu  
Od kod? s Spodnjega Rokava  
Kam? na Spodnji Rokav  
{O} EDNINA: im. Spodnji Rokav, rod. Spodnjega 
Rokava, daj. Spodnjemu Rokavu, tož. Spodnji 

Rokav, mest. pri Spodnjem Rokavu, or. s Spodnjim 
Rokavom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
sŕbsko-albánski -a -o prid.  
|srbski in albanski|: srbsko-albanska pogajanja v 
Bruslju; sopomenka albansko-srbski; prim. albanski, 
srbski  
(< Albanija, Srbija)  
{O} moški: EDNINA: im. sŕbsko-albánski, rod. 
sŕbsko-albánskega, daj. sŕbsko-albánskemu, tož. 
sŕbsko-albánski (živostno sŕbsko-albánskega), mest. 
pri sŕbsko-albánskem, or. s sŕbsko-albánskim; 
DVOJINA: im. sŕbsko-albánska, rod. sŕbsko-albánskih, 
daj. sŕbsko-albánskima, tož. sŕbsko-albánska, mest. pri 
sŕbsko-albánskih, or. s sŕbsko-albánskima; 
MNOŽINA: im. sŕbsko-albánski, rod. sŕbsko-albánskih, 
daj. sŕbsko-albánskim, tož. sŕbsko-albánske, mest. pri 
sŕbsko-albánskih, or. s sŕbsko-albánskimi  
ženski: EDNINA: im. sŕbsko-albánska, rod. sŕbsko-
albánske, daj. sŕbsko-albánski, tož. sŕbsko-albánsko, 
mest. pri sŕbsko-albánski, or. s sŕbsko-albánsko; 
DVOJINA: im. sŕbsko-albánski, rod. sŕbsko-albánskih, 
daj. sŕbsko-albánskima, tož. sŕbsko-albánski, mest. pri 
sŕbsko-albánskih, or. s sŕbsko-albánskima; 
MNOŽINA: im. sŕbsko-albánske, rod. sŕbsko-
albánskih, daj. sŕbsko-albánskim, tož. sŕbsko-
albánske, mest. pri sŕbsko-albánskih, or. s sŕbsko-
albánskimi  
srednji: EDNINA: im. sŕbsko-albánsko, rod. sŕbsko-
albánskega, daj. sŕbsko-albánskemu, tož. sŕbsko-
albánsko, mest. pri sŕbsko-albánskem, or. s sŕbsko-
albánskim; DVOJINA: im. sŕbsko-albánski, rod. 
sŕbsko-albánskih, daj. sŕbsko-albánskima, tož. 
sŕbsko-albánski, mest. pri sŕbsko-albánskih, or. s 
sŕbsko-albánskima; MNOŽINA: im. sŕbsko-albánska, 
rod. sŕbsko-albánskih, daj. sŕbsko-albánskim, tož. 
sŕbsko-albánska, mest. pri sŕbsko-albánskih, or. s 
sŕbsko-albánskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
sŕbsko-črnogórski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Srbijo in Črno goro|: srbsko-
črnogorska federacija; srbsko-črnogorska državna 
skupnost; sopomenka črnogorsko-srbski; prim. 
črnogorski, srbski  
(< Črna gora, Srbija)  
{O} moški: EDNINA: im. sŕbsko-črnogórski, rod. 
sŕbsko-črnogórskega, daj. sŕbsko-črnogórskemu, tož. 
sŕbsko-črnogórski (živostno sŕbsko-črnogórskega), 
mest. pri sŕbsko-črnogórskem, or. s sŕbsko-
črnogórskim; DVOJINA: im. sŕbsko-črnogórska, rod. 
sŕbsko-črnogórskih, daj. sŕbsko-črnogórskima, tož. 
sŕbsko-črnogórska, mest. pri sŕbsko-črnogórskih, or. s 
sŕbsko-črnogórskima; MNOŽINA: im. sŕbsko-



 
281 

črnogórski, rod. sŕbsko-črnogórskih, daj. sŕbsko-
črnogórskim, tož. sŕbsko-črnogórske, mest. pri 
sŕbsko-črnogórskih, or. s sŕbsko-črnogórskimi  
ženski: EDNINA: im. sŕbsko-črnogórska, rod. sŕbsko-
črnogórske, daj. sŕbsko-črnogórski, tož. sŕbsko-
črnogórsko, mest. pri sŕbsko-črnogórski, or. s sŕbsko-
črnogórsko; DVOJINA: im. sŕbsko-črnogórski, rod. 
sŕbsko-črnogórskih, daj. sŕbsko-črnogórskima, tož. 
sŕbsko-črnogórski, mest. pri sŕbsko-črnogórskih, or. s 
sŕbsko-črnogórskima; MNOŽINA: im. sŕbsko-
črnogórske, rod. sŕbsko-črnogórskih, daj. sŕbsko-
črnogórskim, tož. sŕbsko-črnogórske, mest. pri 
sŕbsko-črnogórskih, or. s sŕbsko-črnogórskimi  
srednji: EDNINA: im. sŕbsko-črnogórsko, rod. sŕbsko-
črnogórskega, daj. sŕbsko-črnogórskemu, tož. sŕbsko-
črnogórsko, mest. pri sŕbsko-črnogórskem, or. s 
sŕbsko-črnogórskim; DVOJINA: im. sŕbsko-
črnogórski, rod. sŕbsko-črnogórskih, daj. sŕbsko-
črnogórskima, tož. sŕbsko-črnogórski, mest. pri 
sŕbsko-črnogórskih, or. s sŕbsko-črnogórskima; 
MNOŽINA: im. sŕbsko-črnogórska, rod. sŕbsko-
črnogórskih, daj. sŕbsko-črnogórskim, tož. sŕbsko-
črnogórska, mest. pri sŕbsko-črnogórskih, or. s 
sŕbsko-črnogórskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
sŕbsko-hrváški -a -o prid.  
|srbski in hrvaški|: srbsko-hrvaški spopad; srbsko-
hrvaški odnosi; sopomenka srbohrvaški, hrvaško-
srbski; prim. hrvaški, srbski  
(< Hrvaška, Srbija)  
{O} moški: EDNINA: im. sŕbsko-hrváški, rod. sŕbsko-
hrváškega, daj. sŕbsko-hrváškemu, tož. sŕbsko-
hrváški (živostno sŕbsko-hrváškega), mest. pri sŕbsko-
hrváškem, or. s sŕbsko-hrváškim; DVOJINA: im. 
sŕbsko-hrváška, rod. sŕbsko-hrváških, daj. sŕbsko-
hrváškima, tož. sŕbsko-hrváška, mest. pri sŕbsko-
hrváških, or. s sŕbsko-hrváškima; MNOŽINA: im. 
sŕbsko-hrváški, rod. sŕbsko-hrváških, daj. sŕbsko-
hrváškim, tož. sŕbsko-hrváške, mest. pri sŕbsko-
hrváških, or. s sŕbsko-hrváškimi  
ženski: EDNINA: im. sŕbsko-hrváška, rod. sŕbsko-
hrváške, daj. sŕbsko-hrváški, tož. sŕbsko-hrváško, 
mest. pri sŕbsko-hrváški, or. s sŕbsko-hrváško; 
DVOJINA: im. sŕbsko-hrváški, rod. sŕbsko-hrváških, 
daj. sŕbsko-hrváškima, tož. sŕbsko-hrváški, mest. pri 
sŕbsko-hrváških, or. s sŕbsko-hrváškima; MNOŽINA: 
im. sŕbsko-hrváške, rod. sŕbsko-hrváških, daj. sŕbsko-
hrváškim, tož. sŕbsko-hrváške, mest. pri sŕbsko-
hrváških, or. s sŕbsko-hrváškimi  
srednji: EDNINA: im. sŕbsko-hrváško, rod. sŕbsko-
hrváškega, daj. sŕbsko-hrváškemu, tož. sŕbsko-
hrváško, mest. pri sŕbsko-hrváškem, or. s sŕbsko-
hrváškim; DVOJINA: im. sŕbsko-hrváški, rod. sŕbsko-
hrváških, daj. sŕbsko-hrváškima, tož. sŕbsko-hrváški, 
mest. pri sŕbsko-hrváških, or. s sŕbsko-hrváškima; 

MNOŽINA: im. sŕbsko-hrváška, rod. sŕbsko-hrváških, 
daj. sŕbsko-hrváškim, tož. sŕbsko-hrváška, mest. pri 
sŕbsko-hrváških, or. s sŕbsko-hrváškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
sŕbsko-romúnski -a -o prid.  
|srbski in romunski|: srbsko-romunska meja; 
sopomenka romunsko-srbski; prim. srbski, romunski  
(< Srbija, Romunija)  
{O} moški: EDNINA: im. sŕbsko-romúnski, rod. 
sŕbsko-romúnskega, daj. sŕbsko-romúnskemu, tož. 
sŕbsko-romúnski (živostno sŕbsko-romúnskega), mest. 
pri sŕbsko-romúnskem, or. s sŕbsko-romúnskim; 
DVOJINA: im. sŕbsko-romúnska, rod. sŕbsko-
romúnskih, daj. sŕbsko-romúnskima, tož. sŕbsko-
romúnska, mest. pri sŕbsko-romúnskih, or. s sŕbsko-
romúnskima; MNOŽINA: im. sŕbsko-romúnski, rod. 
sŕbsko-romúnskih, daj. sŕbsko-romúnskim, tož. 
sŕbsko-romúnske, mest. pri sŕbsko-romúnskih, or. s 
sŕbsko-romúnskimi  
ženski: EDNINA: im. sŕbsko-romúnska, rod. sŕbsko-
romúnske, daj. sŕbsko-romúnski, tož. sŕbsko-
romúnsko, mest. pri sŕbsko-romúnski, or. s sŕbsko-
romúnsko; DVOJINA: im. sŕbsko-romúnski, rod. 
sŕbsko-romúnskih, daj. sŕbsko-romúnskima, tož. 
sŕbsko-romúnski, mest. pri sŕbsko-romúnskih, or. s 
sŕbsko-romúnskima; MNOŽINA: im. sŕbsko-
romúnske, rod. sŕbsko-romúnskih, daj. sŕbsko-
romúnskim, tož. sŕbsko-romúnske, mest. pri sŕbsko-
romúnskih, or. s sŕbsko-romúnskimi  
srednji: EDNINA: im. sŕbsko-romúnsko, rod. sŕbsko-
romúnskega, daj. sŕbsko-romúnskemu, tož. sŕbsko-
romúnsko, mest. pri sŕbsko-romúnskem, or. s sŕbsko-
romúnskim; DVOJINA: im. sŕbsko-romúnski, rod. 
sŕbsko-romúnskih, daj. sŕbsko-romúnskima, tož. 
sŕbsko-romúnski, mest. pri sŕbsko-romúnskih, or. s 
sŕbsko-romúnskima; MNOŽINA: im. sŕbsko-
romúnska, rod. sŕbsko-romúnskih, daj. sŕbsko-
romúnskim, tož. sŕbsko-romúnska, mest. pri sŕbsko-
romúnskih, or. s sŕbsko-romúnskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Srednji Rokav -ega -a [srédnji roká, rod. srédnjega 
rokáva] m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: pristop na Srednji Rokav  
Kje? na Srednjem Rokavu  
Od kod? s Srednjega Rokava  
Kam? na Srednji Rokav  
{O} EDNINA: im. Srednji Rokav, rod. Srednjega 
Rokava, daj. Srednjemu Rokavu, tož. Srednji Rokav, 
mest. pri Srednjem Rokavu, or. s Srednjim Rokavom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
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Sredozemsko morje -ega -a [sredozémsko mórje] 
s; zemljepisno ime  
|morje med Evropo, Afriko in Azijo|: francoska 
obala Sredozemskega morja; Ljubljanica se od vseh 
rek donavskega porečja najbolj približa 
Sredozemskemu morju  
Kje? na Sredozemskem morju in v Sredozemskem 
morju  
Od kod? s Sredozemskega morja in iz 
Sredozemskega morja  
Kam? na Sredozemsko morje  
{B} sredozemski  
{O} EDNINA: im. Sredozemsko morje, rod. 
Sredozemskega morja, daj. Sredozemskemu morju, 
tož. Sredozemsko morje, mest. pri Sredozemskem 
morju, or. s Sredozemskim morjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
sŕpan -a m  
starinsko |julij ali avgust|: Ime srpana izhaja iz besede 
srp, saj so julija in avgusta nekdaj želi razne vrste 
žita  
mali srpan |julij|: Star slovenski ljudski pregovor 
pravi, da se vreme ravna po drugem srpanu; veliki 
srpan |avgust|: zadnji dan velikega srpana; prim. 
avgust, julij, Srpan  
{O} EDNINA: im. sŕpan, rod. sŕpana, daj. sŕpanu, tož. 
sŕpana, mest. pri sŕpanu, or. s sŕpanom; DVOJINA: im. 
sŕpana, rod. sŕpanov, daj. sŕpanoma, tož. sŕpana, mest. 
pri sŕpanih, or. s sŕpanoma; MNOŽINA: im. sŕpani, rod. 
sŕpanov, daj. sŕpanom, tož. sŕpane, mest. pri sŕpanih, 
or. s sŕpani  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja praznikov, 
posebnih datumov, dnevov, mesecev  
  
Sŕpan -a m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|: Leta 1955 je z Edijem Srpanom izdal 
knjigo »Orientacijski šport«  
{B} Srpanov  
{O} EDNINA: im. Sŕpan, rod. Sŕpana, daj. Sŕpanu, tož. 
Sŕpana, mest. pri Sŕpanu, or. s Sŕpanom; DVOJINA: im. 
Sŕpana, rod. Sŕpanov, daj. Sŕpanoma, tož. Sŕpana, 
mest. pri Sŕpanih, or. s Sŕpanoma; MNOŽINA: im. 
Sŕpani, rod. Sŕpanov, daj. Sŕpanom, tož. Sŕpane, mest. 
pri Sŕpanih, or. s Sŕpani  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki)  
  
SS-ovski -a -o [esêsoski] prid.  
plašč SS-ovskega vojaka; prim. esesovski  
(< SS1)  
{O} moški: EDNINA: im. SS-ovski, rod. SS-ovskega, 
daj. SS-ovskemu, tož. SS-ovski (živostno SS-
ovskega), mest. pri SS-ovskem, or. s/z SS-ovskim; 

DVOJINA: im. SS-ovska, rod. SS-ovskih, daj. SS-
ovskima, tož. SS-ovska, mest. pri SS-ovskih, or. s/z 
SS-ovskima; MNOŽINA: im. SS-ovski, rod. SS-ovskih, 
daj. SS-ovskim, tož. SS-ovske, mest. pri SS-ovskih, or. 
s/z SS-ovskimi  
ženski: EDNINA: im. SS-ovska, rod. SS-ovske, daj. 
SS-ovski, tož. SS-ovsko, mest. pri SS-ovski, or. s/z 
SS-ovsko; DVOJINA: im. SS-ovski, rod. SS-ovskih, 
daj. SS-ovskima, tož. SS-ovski, mest. pri SS-ovskih, 
or. s/z SS-ovskima; MNOŽINA: im. SS-ovske, rod. SS-
ovskih, daj. SS-ovskim, tož. SS-ovske, mest. pri SS-
ovskih, or. s/z SS-ovskimi  
srednji: EDNINA: im. SS-ovsko, rod. SS-ovskega, daj. 
SS-ovskemu, tož. SS-ovsko, mest. pri SS-ovskem, or. 
s/z SS-ovskim; DVOJINA: im. SS-ovski, rod. SS-
ovskih, daj. SS-ovskima, tož. SS-ovski, mest. pri SS-
ovskih, or. s/z SS-ovskima; MNOŽINA: im. SS-ovska, 
rod. SS-ovskih, daj. SS-ovskim, tož. SS-ovska, mest. 
pri SS-ovskih, or. s/z SS-ovskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki; tvorjenke iz kratic  
  
St.1 okrajš.  
|Stari|: prvi del večbesednih zemljepisnih imen St. Cerkev; 
prim. Sv.  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: okrajšave  
  
St.2 okrajš.  
|Sveti|: prvi del večbesednih zemljepisnih imen St. Moritz; 
St. Peterburg; Fendrich je rekorder znane gorske 
proge v St. Antonu; ◎ nem. Sankt; Sant; prim. Sv.  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: okrajšave  
  
stabilizacíjsko-asociacíjski -a -o in stabilizácijsko-
asociacíjski -a -o prid.  
|stabilizacijski in asociacijski|: stabilizacijsko-
asociacijski sporazum; prim. stabilizacijsko-
pridružitveni  
{O} moški: EDNINA: im. stabilizacíjsko-asociacíjski 
in stabilizácijsko-asociacíjski, rod. stabilizacíjsko-
asociacíjskega in stabilizácijsko-asociacíjskega, daj. 
stabilizacíjsko-asociacíjskemu in stabilizácijsko-
asociacíjskemu, tož. stabilizacíjsko-asociacíjski in 
stabilizácijsko-asociacíjski (živostno stabilizacíjsko-
asociacíjskega in stabilizácijsko-asociacíjskega), 
mest. pri stabilizacíjsko-asociacíjskem in pri 
stabilizácijsko-asociacíjskem, or. s stabilizacíjsko-
asociacíjskim in s stabilizácijsko-asociacíjskim; 
DVOJINA: im. stabilizacíjsko-asociacíjska in 
stabilizácijsko-asociacíjska, rod. stabilizacíjsko-
asociacíjskih in stabilizácijsko-asociacíjskih, daj. 
stabilizacíjsko-asociacíjskima in stabilizácijsko-
asociacíjskima, tož. stabilizacíjsko-asociacíjska in 
stabilizácijsko-asociacíjska, mest. pri stabilizacíjsko-



 
283 

asociacíjskih in pri stabilizácijsko-asociacíjskih, or. s 
stabilizacíjsko-asociacíjskima in s stabilizácijsko-
asociacíjskima; MNOŽINA: im. stabilizacíjsko-
asociacíjski in stabilizácijsko-asociacíjski, rod. 
stabilizacíjsko-asociacíjskih in stabilizácijsko-
asociacíjskih, daj. stabilizacíjsko-asociacíjskim in 
stabilizácijsko-asociacíjskim, tož. stabilizacíjsko-
asociacíjske in stabilizácijsko-asociacíjske, mest. pri 
stabilizacíjsko-asociacíjskih in pri stabilizácijsko-
asociacíjskih, or. s stabilizacíjsko-asociacíjskimi in s 
stabilizácijsko-asociacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. stabilizacíjsko-asociacíjska in 
stabilizácijsko-asociacíjska, rod. stabilizacíjsko-
asociacíjske in stabilizácijsko-asociacíjske, daj. 
stabilizacíjsko-asociacíjski in stabilizácijsko-
asociacíjski, tož. stabilizacíjsko-asociacíjsko in 
stabilizácijsko-asociacíjsko, mest. pri stabilizacíjsko-
asociacíjski in pri stabilizácijsko-asociacíjski, or. s 
stabilizacíjsko-asociacíjsko in s stabilizácijsko-
asociacíjsko; DVOJINA: im. stabilizacíjsko-
asociacíjski in stabilizácijsko-asociacíjski, rod. 
stabilizacíjsko-asociacíjskih in stabilizácijsko-
asociacíjskih, daj. stabilizacíjsko-asociacíjskima in 
stabilizácijsko-asociacíjskima, tož. stabilizacíjsko-
asociacíjski in stabilizácijsko-asociacíjski, mest. pri 
stabilizacíjsko-asociacíjskih in pri stabilizácijsko-
asociacíjskih, or. s stabilizacíjsko-asociacíjskima in s 
stabilizácijsko-asociacíjskima; MNOŽINA: im. 
stabilizacíjsko-asociacíjske in stabilizácijsko-
asociacíjske, rod. stabilizacíjsko-asociacíjskih in 
stabilizácijsko-asociacíjskih, daj. stabilizacíjsko-
asociacíjskim in stabilizácijsko-asociacíjskim, tož. 
stabilizacíjsko-asociacíjske in stabilizácijsko-
asociacíjske, mest. pri stabilizacíjsko-asociacíjskih in 
pri stabilizácijsko-asociacíjskih, or. s stabilizacíjsko-
asociacíjskimi in s stabilizácijsko-asociacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. stabilizacíjsko-asociacíjsko in 
stabilizácijsko-asociacíjsko, rod. stabilizacíjsko-
asociacíjskega in stabilizácijsko-asociacíjskega, daj. 
stabilizacíjsko-asociacíjskemu in stabilizácijsko-
asociacíjskemu, tož. stabilizacíjsko-asociacíjsko in 
stabilizácijsko-asociacíjsko, mest. pri stabilizacíjsko-
asociacíjskem in pri stabilizácijsko-asociacíjskem, 
or. s stabilizacíjsko-asociacíjskim in s 
stabilizácijsko-asociacíjskim; DVOJINA: im. 
stabilizacíjsko-asociacíjski in stabilizácijsko-
asociacíjski, rod. stabilizacíjsko-asociacíjskih in 
stabilizácijsko-asociacíjskih, daj. stabilizacíjsko-
asociacíjskima in stabilizácijsko-asociacíjskima, tož. 
stabilizacíjsko-asociacíjski in stabilizácijsko-
asociacíjski, mest. pri stabilizacíjsko-asociacíjskih in 
pri stabilizácijsko-asociacíjskih, or. s stabilizacíjsko-
asociacíjskima in s stabilizácijsko-asociacíjskima; 
MNOŽINA: im. stabilizacíjsko-asociacíjska in 
stabilizácijsko-asociacíjska, rod. stabilizacíjsko-
asociacíjskih in stabilizácijsko-asociacíjskih, daj. 
stabilizacíjsko-asociacíjskim in stabilizácijsko-

asociacíjskim, tož. stabilizacíjsko-asociacíjska in 
stabilizácijsko-asociacíjska, mest. pri stabilizacíjsko-
asociacíjskih in pri stabilizácijsko-asociacíjskih, or. s 
stabilizacíjsko-asociacíjskimi in s stabilizácijsko-
asociacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
staccato1 -a tudi stakáto -a [stakáto] m  
|kratko, ločeno izvajanje tonov|: Občinstvo je bilo 
presenečeno nad odsekanimi staccati na saksofonu; 
v pridevniški rabi staccato ritem; v prenesenem pomenu 
Zvok tipk pisalnega stroja se razlega po prostoru v 
odločnem staccatu  
{O} EDNINA: im. staccato tudi stakáto, rod. staccata 
tudi stakáta, daj. staccatu tudi stakátu, tož. staccato tudi 
stakáto, mest. pri staccatu tudi pri stakátu, or. s 
staccatom tudi s stakátom; DVOJINA: im. staccata tudi 
stakáta, rod. staccatov tudi stakátov, daj. staccatoma 
tudi stakátoma, tož. staccata tudi stakáta, mest. pri 
staccatih tudi pri stakátih, or. s staccatoma tudi s 
stakátoma; MNOŽINA: im. staccati tudi stakáti, rod. 
staccatov tudi stakátov, daj. staccatom tudi stakátom, 
tož. staccate tudi stakáte, mest. pri staccatih tudi pri 
stakátih, or. s staccati tudi s stakáti  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
staccato2 [stakáto] prisl.  
|kratko, ločeno|: Klavirska spremljava na začetku 
skladbe se izvaja staccato; V glasbeni notaciji je 
oznaka za staccato majhna pika pod noto ali nad 
njo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
stakáto m; obširneje glej pri staccato1  
  
starešína -e tudi starešína -a m  
|vodja skupnosti|: lovski starešina; Pred prihodom v 
vas smo se dogovorili za srečanje s plemenskim 
starešino  
hmeljarski starešina |častni naziv|: V nedeljo bo v 
Kulturnem domu Braslovče tradicionalno srečanje 
hmeljarskih starešin in princes  
{B} starešinov  
{O} EDNINA: im. starešína, rod. starešíne tudi 
starešína, daj. starešíni tudi starešínu, tož. starešíno 
tudi starešína, mest. pri starešíni tudi pri starešínu, or. s 
starešíno tudi s starešínom; DVOJINA: im. starešíni tudi 
starešína, rod. starešín tudi starešínov, daj. 
starešínama tudi starešínoma, tož. starešíni tudi 
starešína, mest. pri starešínah tudi pri starešínih, or. s 
starešínama tudi s starešínoma; MNOŽINA: im. 
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starešíne tudi starešíni, rod. starešín tudi starešínov, 
daj. starešínam tudi starešínom, tož. starešíne tudi 
starešíne, mest. pri starešínah tudi pri starešínih, or. s 
starešínami tudi s starešíni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola; 
poimenovanja nagrad, odlikovanj, častnih nazivov  
  
starešínov -a -o prid.  
starešinov nasvet  
(< starešina)  
{O} moški: EDNINA: im. starešínov, rod. 
starešínovega, daj. starešínovemu, tož. starešínov 
(živostno starešínovega), mest. pri starešínovem, or. s 
starešínovim; DVOJINA: im. starešínova, rod. 
starešínovih, daj. starešínovima, tož. starešínova, 
mest. pri starešínovih, or. s starešínovima; MNOŽINA: 
im. starešínovi, rod. starešínovih, daj. starešínovim, 
tož. starešínove, mest. pri starešínovih, or. s 
starešínovimi  
ženski: EDNINA: im. starešínova, rod. starešínove, daj. 
starešínovi, tož. starešínovo, mest. pri starešínovi, or. 
s starešínovo; DVOJINA: im. starešínovi, rod. 
starešínovih, daj. starešínovima, tož. starešínovi, mest. 
pri starešínovih, or. s starešínovima; MNOŽINA: im. 
starešínove, rod. starešínovih, daj. starešínovim, tož. 
starešínove, mest. pri starešínovih, or. s 
starešínovimi  
srednji: EDNINA: im. starešínovo, rod. starešínovega, 
daj. starešínovemu, tož. starešínovo, mest. pri 
starešínovem, or. s starešínovim; DVOJINA: im. 
starešínovi, rod. starešínovih, daj. starešínovima, tož. 
starešínovi, mest. pri starešínovih, or. s 
starešínovima; MNOŽINA: im. starešínova, rod. 
starešínovih, daj. starešínovim, tož. starešínova, mest. 
pri starešínovih, or. s starešínovimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
Stôržič -a m; zemljepisno ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah|: V severni 
steni Storžiča se je sprožil snežni plaz; Botanik 
Karel Zois je Zoisovo/zoisovo zvončico našel tudi 
na Storžiču; v prenesenem pomenu |stena Storžiča|: S 
soplezalci sem veliko plezal v Storžiču  
Kje? na Storžiču  
Od kod? s Storžiča  
Kam? na Storžič  
{B} storžiški  
{O} EDNINA: im. Stôržič, rod. Stôržiča, daj. Stôržiču, 
tož. Stôržič, mest. pri Stôržiču, or. s Stôržičem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
strelec -lca [stréləc, rod. strélca, or. s strélcem] m  

|kdor strelja|: Lani je osvojil naslov najboljšega 
strelca pri streljanju z zračno puško; Mlademu in 
neveščemu strelcu je že zmanjkalo nabojev; 
|horoskopsko znamenje|: strelec in ribi; |oseba, 
rojena v horoskopskem znamenju strelca|: Pisci 
horoskopov pravijo, da strelce najbolj privlačijo 
ognjena znamenja; prim. Strelec1  
{B} strelčev  
{O} EDNINA: im. strelec, rod. strelca, daj. strelcu, tož. 
strelca, mest. pri strelcu, or. s strelcem; DVOJINA: im. 
strelca, rod. strelcev, daj. strelcema, tož. strelca, mest. 
pri strelcih, or. s strelcema; MNOŽINA: im. strelci, rod. 
strelcev, daj. strelcem, tož. strelce, mest. pri strelcih, 
or. s strelci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Strelec1 -lca [strélǝc, rod. strélca, or. s strélcem] m; 
ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |narodopisec in krajevni zgodovinar 
šolstva|: zapisi Ivana Strelca; prim. strelec  
{B} Strelčev  
{O} EDNINA: im. Strelec, rod. Strelca, daj. Strelcu, tož. 
Strelca, mest. pri Strelcu, or. s Strelcem; DVOJINA: im. 
Strelca, rod. Strelcev, daj. Strelcema, tož. Strelca, 
mest. pri Strelcih, or. s Strelcema; MNOŽINA: im. 
Strelci, rod. Strelcev, daj. Strelcem, tož. Strelce, mest. 
pri Strelcih, or. s Strelci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki)  
  
Strelec2 -lca [strélǝc, rod. strélca, or. s strélcem] m; 
zemljepisno ime  
|ozvezdje|: S Saturnom v Strelcu je miren in 
uravnovešen človek; kot prilastek, v imenovalniku Iz 
ozvezdja Strelca se preseli v ozvezdje Kozoroga; 
prim. strelec  
Kje? v Strelcu  
Od kod? iz Strelca  
Kam? v Strelca  
{O} EDNINA: im. Strelec, rod. Strelca, daj. Strelcu, tož. 
Strelca, mest. pri Strelcu, or. s Strelcem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
strélka -e ž  
|ženska, ki strelja|: strelka z zračno pištolo; |ženska, 
rojena v horoskopskem znamenju strelca|: Po 
horoskopu je tipična strelka; lastnosti astrološke 
strelke  
{B} strelkin  
{O} EDNINA: im. strélka, rod. strélke, daj. strélki, tož. 
strélko, mest. pri strélki, or. s strélko; DVOJINA: im. 
strélki, rod. strélk, daj. strélkama, tož. strélki, mest. pri 
strélkah, or. s strélkama; MNOŽINA: im. strélke, rod. 
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strélk, daj. strélkam, tož. strélke, mest. pri strélkah, or. 
s strélkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
strokôvnomedicínski -a -o prid.  
|nanašajoč se na medicinsko stroko|: 
strokovnomedicinski razlogi; odbor za 
strokovnomedicinska vprašanja  
{O} moški: EDNINA: im. strokôvnomedicínski, rod. 
strokôvnomedicínskega, daj. 
strokôvnomedicínskemu, tož. strokôvnomedicínski 
(živostno strokôvnomedicínskega), mest. pri 
strokôvnomedicínskem, or. s 
strokôvnomedicínskim; DVOJINA: im. 
strokôvnomedicínska, rod. strokôvnomedicínskih, 
daj. strokôvnomedicínskima, tož. 
strokôvnomedicínska, mest. pri 
strokôvnomedicínskih, or. s 
strokôvnomedicínskima; MNOŽINA: im. 
strokôvnomedicínski, rod. strokôvnomedicínskih, 
daj. strokôvnomedicínskim, tož. 
strokôvnomedicínske, mest. pri 
strokôvnomedicínskih, or. s strokôvnomedicínskimi  
ženski: EDNINA: im. strokôvnomedicínska, rod. 
strokôvnomedicínske, daj. strokôvnomedicínski, tož. 
strokôvnomedicínsko, mest. pri 
strokôvnomedicínski, or. s strokôvnomedicínsko; 
DVOJINA: im. strokôvnomedicínski, rod. 
strokôvnomedicínskih, daj. strokôvnomedicínskima, 
tož. strokôvnomedicínski, mest. pri 
strokôvnomedicínskih, or. s 
strokôvnomedicínskima; MNOŽINA: im. 
strokôvnomedicínske, rod. strokôvnomedicínskih, 
daj. strokôvnomedicínskim, tož. 
strokôvnomedicínske, mest. pri 
strokôvnomedicínskih, or. s strokôvnomedicínskimi  
srednji: EDNINA: im. strokôvnomedicínsko, rod. 
strokôvnomedicínskega, daj. 
strokôvnomedicínskemu, tož. strokôvnomedicínsko, 
mest. pri strokôvnomedicínskem, or. s 
strokôvnomedicínskim; DVOJINA: im. 
strokôvnomedicínski, rod. strokôvnomedicínskih, 
daj. strokôvnomedicínskima, tož. 
strokôvnomedicínski, mest. pri 
strokôvnomedicínskih, or. s 
strokôvnomedicínskima; MNOŽINA: im. 
strokôvnomedicínska, rod. strokôvnomedicínskih, 
daj. strokôvnomedicínskim, tož. 
strokôvnomedicínska, mest. pri 
strokôvnomedicínskih, or. s strokôvnomedicínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
strokovno-medicinski -a -o prid.; gl. 
strokovnomedicinski  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
strokôvno-prográmski -a -o prid.  
|strokovni in programski|: strokovno-programska 
komisija  
{O} moški: EDNINA: im. strokôvno-prográmski, rod. 
strokôvno-prográmskega, daj. strokôvno-
prográmskemu, tož. strokôvno-prográmski (živostno 
strokôvno-prográmskega), mest. pri strokôvno-
prográmskem, or. s strokôvno-prográmskim; 
DVOJINA: im. strokôvno-prográmska, rod. strokôvno-
prográmskih, daj. strokôvno-prográmskima, tož. 
strokôvno-prográmska, mest. pri strokôvno-
prográmskih, or. s strokôvno-prográmskima; 
MNOŽINA: im. strokôvno-prográmski, rod. strokôvno-
prográmskih, daj. strokôvno-prográmskim, tož. 
strokôvno-prográmske, mest. pri strokôvno-
prográmskih, or. s strokôvno-prográmskimi  
ženski: EDNINA: im. strokôvno-prográmska, rod. 
strokôvno-prográmske, daj. strokôvno-prográmski, 
tož. strokôvno-prográmsko, mest. pri strokôvno-
prográmski, or. s strokôvno-prográmsko; DVOJINA: 
im. strokôvno-prográmski, rod. strokôvno-
prográmskih, daj. strokôvno-prográmskima, tož. 
strokôvno-prográmski, mest. pri strokôvno-
prográmskih, or. s strokôvno-prográmskima; 
MNOŽINA: im. strokôvno-prográmske, rod. strokôvno-
prográmskih, daj. strokôvno-prográmskim, tož. 
strokôvno-prográmske, mest. pri strokôvno-
prográmskih, or. s strokôvno-prográmskimi  
srednji: EDNINA: im. strokôvno-prográmsko, rod. 
strokôvno-prográmskega, daj. strokôvno-
prográmskemu, tož. strokôvno-prográmsko, mest. pri 
strokôvno-prográmskem, or. s strokôvno-
prográmskim; DVOJINA: im. strokôvno-prográmski, 
rod. strokôvno-prográmskih, daj. strokôvno-
prográmskima, tož. strokôvno-prográmski, mest. pri 
strokôvno-prográmskih, or. s strokôvno-
prográmskima; MNOŽINA: im. strokôvno-
prográmska, rod. strokôvno-prográmskih, daj. 
strokôvno-prográmskim, tož. strokôvno-prográmska, 
mest. pri strokôvno-prográmskih, or. s strokôvno-
prográmskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
súeški -a -o prid.  
sueški naftovod  
sueška kriza |zgodovinski dogodek|: V petdesetih 
letih sta Egipt in Sirija zaradi sueške krize prišla 
pod sovjetski vpliv; prim. Sueški prekop  
(< Suez)  
{O} moški: EDNINA: im. súeški, rod. súeškega, daj. 
súeškemu, tož. súeški (živostno súeškega), mest. pri 
súeškem, or. s súeškim; DVOJINA: im. súeška, rod. 
súeških, daj. súeškima, tož. súeška, mest. pri súeških, 
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or. s súeškima; MNOŽINA: im. súeški, rod. súeških, daj. 
súeškim, tož. súeške, mest. pri súeških, or. s súeškimi  
ženski: EDNINA: im. súeška, rod. súeške, daj. súeški, 
tož. súeško, mest. pri súeški, or. s súeško; DVOJINA: 
im. súeški, rod. súeških, daj. súeškima, tož. súeški, 
mest. pri súeških, or. s súeškima; MNOŽINA: im. 
súeške, rod. súeških, daj. súeškim, tož. súeške, mest. 
pri súeških, or. s súeškimi  
srednji: EDNINA: im. súeško, rod. súeškega, daj. 
súeškemu, tož. súeško, mest. pri súeškem, or. s 
súeškim; DVOJINA: im. súeški, rod. súeških, daj. 
súeškima, tož. súeški, mest. pri súeških, or. s 
súeškima; MNOŽINA: im. súeška, rod. súeških, daj. 
súeškim, tož. súeška, mest. pri súeških, or. s súeškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Sueški prekop -ega -opa [súeški prekòp, rod. 
súeškega prekópa] m; zemljepisno ime  
|prekop, ki povezuje Mediteransko morje z Rdečim 
morjem|: odprtje Sueškega prekopa leta 1869; 
nadzor nad Sueškim prekopom; prim. sueški  
(< Suez)  
Kje? v Sueškem prekopu  
Od kod? iz Sueškega prekopa  
Kam? v Sueški prekop  
{O} EDNINA: im. Sueški prekop, rod. Sueškega 
prekopa, daj. Sueškemu prekopu, tož. Sueški prekop, 
mest. pri Sueškem prekopu, or. s Sueškim prekopom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Súez -a m; zemljepisno ime  
|mesto v Egiptu|: Pluli so iz Sueza do Krete; 
pomorska trgovska prometnica Suez‒Singapur  
Kje? v Suezu  
Od kod? iz Sueza  
Kam? v Suez  
{B} Suežan, Suežanka; Suežanov, Suežankin; 
sueški  
{O} EDNINA: im. Súez, rod. Súeza, daj. Súezu, tož. 
Súez, mest. pri Súezu, or. s Súezom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
súpernôva -e ž  
|zvezda|: Jedra supernov se običajno skrčijo v 
izredno goste nevtronske zvezde  
{O} EDNINA: im. súpernôva, rod. súpernôve, daj. 
súpernôvi, tož. súpernôvo, mest. pri súpernôvi, or. s 
súpernôvo; DVOJINA: im. súpernôvi, rod. súpernôv, 
daj. súpernôvama, tož. súpernôvi, mest. pri 
súpernôvah, or. s súpernôvama; MNOŽINA: im. 
súpernôve, rod. súpernôv, daj. súpernôvam, tož. 
súpernôve, mest. pri súpernôvah, or. s súpernôvami  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
súšec -sca m  
starinsko |marec|: Letos sušec ni upravičil svojega 
imena; prim. Sušec, marec  
{O} EDNINA: im. súšec, rod. súšca, daj. súšcu, tož. 
súšca, mest. pri súšcu, or. s súšcem; DVOJINA: im. 
súšca, rod. súšcev, daj. súšcema, tož. súšca, mest. pri 
súšcih, or. z súšcoma; MNOŽINA: im. súšci, rod. 
súšcev, daj. súšcem, tož. súšce, mest. pri súšcih, or. s 
súšci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja praznikov, 
posebnih datumov, dnevov, mesecev; neobstojni 
polglasnik  
  
Sušec -sca [súšǝc, rod. súšca, or. s súšcem] m; ime 
bitja, osebno ime  
|priimek|: raziskave biologa Sušca  
{B} Suščev  
{O} EDNINA: im. Sušec, rod. Sušca, daj. Sušcu, tož. 
Sušca, mest. pri Sušcu, or. s Sušcem; DVOJINA: im. 
Sušca, rod. Sušcev, daj. Sušcema, tož. Sušca, mest. pri 
Sušcih, or. s Sušcema; MNOŽINA: im. Sušci, rod. 
Sušcev, daj. Sušcem, tož. Sušce, mest. pri Sušcih, or. s 
Sušci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: neobstojni polglasnik; lastna 
imena (priimki)  
  
svečàn -ána m  
starinsko |februar|: V svečanu je končno zapadel 
sneg; prim. februar  
{O} EDNINA: im. svečàn, rod. svečána, daj. svečánu, 
tož. svečána, mest. pri svečánu, or. s svečánom; 
DVOJINA: im. svečána, rod. svečánov, daj. svečánoma, 
tož. svečána, mest. pri svečánih, or. s svečánoma; 
MNOŽINA: im. svečáni, rod. svečánov, daj. svečánom, 
tož. svečáne, mest. pri svečánih, or. s svečáni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja praznikov, 
posebnih datumov, dnevov, mesecev  
  
Svéto písmo -ega -a s; stvarno ime  
|sveta knjiga krščanstva|: razlagalec Svetega pisma; 
Visoka pesem je uvrščena v tretji del hebrejskega 
Svetega pisma; prim. Biblija  
{O} EDNINA: im. Svéto písmo, rod. Svétega písma, 
daj. Svétemu písmu, tož. Svéto písmo, mest. pri 
Svétem písmu, or. s Svétim písmom; DVOJINA: im. 
Svéti písmi, rod. Svétih písm, daj. Svétima písmoma, 
tož. Svéti písmi, mest. pri Svétih písmih, or. s Svétima 
písmoma; MNOŽINA: im. Svéta písma, rod. Svétih 
písm, daj. Svétim písmom, tož. Svéta písma, mest. pri 
Svétih písmih, or. s Svétimi písmi  
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STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
Šaleška jezera -ih -er [šaléška jézera] s mn.; 
zemljepisno ime  
|jezera na Štajerskem|: nastanek Šaleških jezer  
Kje? na Šaleških jezerih in v Šaleških jezerih  
Od kod? s Šaleških jezer in iz Šaleških jezer  
Kam? na Šaleška jezera in v Šaleška jezera  
{O} EDNINA: im. Šaleška jezera, rod. Šaleških jezer, 
daj. Šaleškim jezerom, tož. Šaleška jezera, mest. pri 
Šaleških jezerih, or. s Šaleškimi jezeri  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
šansón -a m  
|popevka, po izvoru iz Francije|: francoski šanson; 
koncert šansonov Edith Piaf  
{O} EDNINA: im. šansón, rod. šansóna, daj. šansónu, 
tož. šansón, mest. pri šansónu, or. s šansónom; 
DVOJINA: im. šansóna, rod. šansónov, daj. šansónoma, 
tož. šansóna, mest. pri šansónih, or. s šansónoma; 
MNOŽINA: im. šansóni, rod. šansónov, daj. šansónom, 
tož. šansóne, mest. pri šansónih, or. s šansóni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; glasbeni izrazi  
  
šardoné m; obširneje glej pri chardonnay  
  
šempétrsko-vrtójbenski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Šempeter in Vrtojbo|: šempetrsko-
vrtojbenska občina; prim. šempeterski, vrtojbenski  
(< Šempeter, Vrtojba)  
{O} moški: EDNINA: im. šempétrsko-vrtójbenski, 
rod. šempétrsko-vrtójbenskega, daj. šempétrsko-
vrtójbenskemu, tož. šempétrsko-vrtójbenski (živostno 
šempétrsko-vrtójbenskega), mest. pri šempétrsko-
vrtójbenskem, or. s šempétrsko-vrtójbenskim; 
DVOJINA: im. šempétrsko-vrtójbenska, rod. 
šempétrsko-vrtójbenskih, daj. šempétrsko-
vrtójbenskima, tož. šempétrsko-vrtójbenska, mest. pri 
šempétrsko-vrtójbenskih, or. s šempétrsko-
vrtójbenskima; MNOŽINA: im. šempétrsko-
vrtójbenski, rod. šempétrsko-vrtójbenskih, daj. 
šempétrsko-vrtójbenskim, tož. šempétrsko-
vrtójbenske, mest. pri šempétrsko-vrtójbenskih, or. s 
šempétrsko-vrtójbenskimi  
ženski: EDNINA: im. šempétrsko-vrtójbenska, rod. 
šempétrsko-vrtójbenske, daj. šempétrsko-
vrtójbenski, tož. šempétrsko-vrtójbensko, mest. pri 
šempétrsko-vrtójbenski, or. s šempétrsko-
vrtójbensko; DVOJINA: im. šempétrsko-vrtójbenski, 
rod. šempétrsko-vrtójbenskih, daj. šempétrsko-
vrtójbenskima, tož. šempétrsko-vrtójbenski, mest. pri 
šempétrsko-vrtójbenskih, or. s šempétrsko-

vrtójbenskima; MNOŽINA: im. šempétrsko-
vrtójbenske, rod. šempétrsko-vrtójbenskih, daj. 
šempétrsko-vrtójbenskim, tož. šempétrsko-
vrtójbenske, mest. pri šempétrsko-vrtójbenskih, or. s 
šempétrsko-vrtójbenskimi  
srednji: EDNINA: im. šempétrsko-vrtójbensko, rod. 
šempétrsko-vrtójbenskega, daj. šempétrsko-
vrtójbenskemu, tož. šempétrsko-vrtójbensko, mest. 
pri šempétrsko-vrtójbenskem, or. s šempétrsko-
vrtójbenskim; DVOJINA: im. šempétrsko-vrtójbenski, 
rod. šempétrsko-vrtójbenskih, daj. šempétrsko-
vrtójbenskima, tož. šempétrsko-vrtójbenski, mest. pri 
šempétrsko-vrtójbenskih, or. s šempétrsko-
vrtójbenskima; MNOŽINA: im. šempétrsko-
vrtójbenska, rod. šempétrsko-vrtójbenskih, daj. 
šempétrsko-vrtójbenskim, tož. šempétrsko-
vrtójbenska, mest. pri šempétrsko-vrtójbenskih, or. s 
šempétrsko-vrtójbenskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Šišenski hrib -ega -a [šíšǝnski hríp, rod. šíšǝnskega 
hríba] m; zemljepisno ime  
|vzpetina nad Ljubljano|: Šišenski hrib je najvišji 
vrh Rožnika; pobočje Šišenskega hriba; rekreativna 
steza na Šišenskem hribu; prim. šišenski  
(< Šiška)  
Kje? na Šišenskem hribu  
Od kod? s Šišenskega hriba  
Kam? na Šišenski hrib  
{O} EDNINA: im. Šišenski hrib, rod. Šišenskega hriba, 
daj. Šišenskemu hribu, tož. Šišenski hrib, mest. pri 
Šišenskem hribu, or. s Šišenskim hribom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
škorpijón -a m  
|žival|: samica škorpijona; Do srednjega veka je 
serpentin veljal za zaščitni kamen proti urokom, 
pajkom, škorpijonom in čebelam; |horoskopsko 
znamenje|: najizrazitejše lastnosti znamenja 
škorpijona; |oseba, rojena v horoskopskem 
znamenju škorpijona|: čustvene ribe in intenzivni 
škorpijoni; prim. Škorpijon  
{B} škorpijonov  
{O} EDNINA: im. škorpijón, rod. škorpijóna, daj. 
škorpijónu, tož. škorpijóna, mest. pri škorpijónu, or. s 
škorpijónom; DVOJINA: im. škorpijóna, rod. 
škorpijónov, daj. škorpijónoma, tož. škorpijóna, mest. 
pri škorpijónih, or. s škorpijónoma; MNOŽINA: im. 
škorpijóni, rod. škorpijónov, daj. škorpijónom, tož. 
škorpijóne, mest. pri škorpijónih, or. s škorpijóni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Škorpijón -a m; zemljepisno ime  
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|ozvezdje|: Mars je še vedno v Škorpijonu; 
Polinezijci ozvezdje Škorpijona imenujejo Trnek; 
prim. škorpijon  
Kje? v Škorpijonu  
Od kod? iz Škorpijona  
Kam? v Škorpijona  
{O} EDNINA: im. Škorpijón, rod. Škorpijóna, daj. 
Škorpijónu, tož. Škorpijóna, mest. pri Škorpijónu, or. 
s Škorpijónom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
škorpijónka -e ž  
|žival|: Škorpijonka izleže tudi do 95 mladičev; Kot 
vse iz družine škorpijonk je tudi levja riba 
oborožena s strupenimi bodicami; |ženska, rojena v 
horoskopskem znamenju škorpijona|: Ima lastnosti 
škorpijonke; Čutnost in magnetičnost sta glavni 
značilnosti škorpijonk  
japonska škorpijonka |vrsta žuželke|: O japonski 
škorpijonki, vrsti žuželk iz reda kljunavci vemo bolj 
malo; navadna škorpijonka |vrsta žuželke|: Navadna 
škorpijonka zraste v dolžino do 30 mm  
{B} škorpijonkin  
{O} EDNINA: im. škorpijónka, rod. škorpijónke, daj. 
škorpijónki, tož. škorpijónko, mest. pri škorpijónki, 
or. s škorpijónko; DVOJINA: im. škorpijónki, rod. 
škorpijónk, daj. škorpijónkama, tož. škorpijónki, mest. 
pri škorpijónkah, or. s škorpijónkama; MNOŽINA: im. 
škorpijónke, rod. škorpijónk, daj. škorpijónkam, tož. 
škorpijónke, mest. pri škorpijónkah, or. s 
škorpijónkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Škrlatíca -e ž; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: melišča pod južno steno 
Škrlatice; vzpon na Škrlatico; v prenesenem pomenu 
|stena Škrlatice|: Preplezala sta Skalaški steber v 
Škrlatici  
Kje? na Škrlatici  
Od kod? s Škrlatice  
Kam? na Škrlatico  
{B} Škrlatičin; škrlatiški  
{O} EDNINA: im. Škrlatíca, rod. Škrlatíce, daj. 
Škrlatíci, tož. Škrlatíco, mest. pri Škrlatíci, or. s 
Škrlatíco  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Šmárje pri Jélšah -a ∼ ∼ s; zemljepisno ime  
|kraj v Sloveniji|: Doma sem iz Šmarja pri Jelšah; 
griči nad Šmarjem pri Jelšah; skrajšano Leta 1778 je 
bilo Šmarje v požaru skoraj v celoti uničeno  
Kje? v Šmarju pri Jelšah  

Od kod? iz Šmarja pri Jelšah  
Kam? v Šmarje pri Jelšah  
{B} Šmarčan, Šmarčanka; Šmarčanov, Šmarčankin; 
šmarski  
{O} EDNINA: im. Šmárje pri Jélšah, rod. Šmárja pri 
Jélšah, daj. Šmárju pri Jélšah, tož. Šmárje pri Jélšah, 
mest. pri Šmárju pri Jélšah, or. s Šmárjem pri Jélšah  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
Šmarjetna glava -e -e [šmarjétna gláva] ž; 
zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: ostenje Šmarjetne glave; 
Na Šmarjetno glavo sem šel po dveh različnih 
brezpotjih  
Kje? na Šmarjetni glavi  
Od kod? s Šmarjetne glave  
Kam? na Šmarjetno glavo  
{O} EDNINA: im. Šmarjetna glava, rod. Šmarjetne 
glave, daj. Šmarjetni glavi, tož. Šmarjetno glavo, 
mest. pri Šmarjetni glavi, or. s Šmarjetno glavo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Šmárna gôra -e -e ž; zemljepisno ime  
|vzpetina nad Ljubljano|: sankanje s Šmarne gore; 
tek na Šmarno goro  
Kje? na Šmarni gori  
Od kod? s Šmarne gore  
Kam? na Šmarno goro  
{B} šmarnogorski  
{O} EDNINA: im. Šmárna gôra, rod. Šmárne gôre, daj. 
Šmárni gôri, tož. Šmárno gôro, mest. pri Šmárni gôri, 
or. s Šmárno gôro  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
šmárski -a -o prid.  
zgodovina šmarskega dvorca Jelšingrad; šmarski 
vinogradniki; Zaposlena je na šmarskem radiu  
(< Šmarje pri Jelšah, Šmartno)  
{O} moški: EDNINA: im. šmárski, rod. šmárskega, daj. 
šmárskemu, tož. šmárski (živostno šmárskega), mest. 
pri šmárskem, or. s šmárskim; DVOJINA: im. šmárska, 
rod. šmárskih, daj. šmárskima, tož. šmárska, mest. pri 
šmárskih, or. s šmárskima; MNOŽINA: im. šmárski, 
rod. šmárskih, daj. šmárskim, tož. šmárske, mest. pri 
šmárskih, or. s šmárskimi  
ženski: EDNINA: im. šmárska, rod. šmárske, daj. 
šmárski, tož. šmársko, mest. pri šmárski, or. s 
šmársko; DVOJINA: im. šmárski, rod. šmárskih, daj. 
šmárskima, tož. šmárski, mest. pri šmárskih, or. s 
šmárskima; MNOŽINA: im. šmárske, rod. šmárskih, 
daj. šmárskim, tož. šmárske, mest. pri šmárskih, or. s 
šmárskimi  
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srednji: EDNINA: im. šmársko, rod. šmárskega, daj. 
šmárskemu, tož. šmársko, mest. pri šmárskem, or. s 
šmárskim; DVOJINA: im. šmárski, rod. šmárskih, daj. 
šmárskima, tož. šmárski, mest. pri šmárskih, or. s 
šmárskima; MNOŽINA: im. šmárska, rod. šmárskih, 
daj. šmárskim, tož. šmárska, mest. pri šmárskih, or. s 
šmárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Špik -a [špík] m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: severna stena Špika; 
gorniški pohod na Špik; v prenesenem pomenu |stena 
Špika|: alpinistična nesreča v Špiku  
Kje? na Špiku  
Od kod? s Špika  
Kam? na Špik  
{B} Špikov; špiški  
{O} EDNINA: im. Špik, rod. Špika, daj. Špiku, tož. 
Špik, mest. pri Špiku, or. s Špikom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Špik Hude police -a ~ ~ [špík húde políce] m; 
zemljepisno ime  
|gora v Italiji|: S Špika Hude police je lep razgled na 
planino Pecol; ferata na Špik Hude police; ◎ it. 
Cima di Terrarossa  
Kje? na Špiku Hude police  
Od kod? s Špika Hude police  
Kam? na Špik Hude police  
{O} EDNINA: im. Špik Hude police, rod. Špika Hude 
police, daj. Špiku Hude police, tož. Špik Hude police, 
mest. pri Špiku Hude police, or. s Špikom Hude 
police  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Špik nad Nosom -a ~ ~ [špík nad nósom] m; 
zemljepisno ime  
|gora v Italiji|: S Špika nad Nosom smo odmučali v 
dolino; Na Špiku nad Nosom smo se vpisali v 
vpisno knjigo; ◎ it. Foronon del Buinz  
Kje? na Špiku nad Nosom  
Od kod? s Špika nad Nosom  
Kam? na Špik nad Nosom  
{O} EDNINA: im. Špik nad Nosom, rod. Špika nad 
Nosom, daj. Špiku nad Nosom, tož. Špik nad Nosom, 
mest. pri Špiku nad Nosom, or. s Špikom nad Nosom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Špík nad Polícami -a ~ ~ m; zemljepisno ime  
|gora v Italiji|: pogorje Špika nad Policami; 
Planinsko društvo vabi na Montaž ali Špik nad 

Policami (2753 m); ◎ it. Jôf di Montasio; prim. 
Montaž  
Kje? na Špiku nad Policami  
Od kod? s Špika nad Policami  
Kam? na Špik nad Policami  
{O} EDNINA: im. Špík nad Polícami, rod. Špíka nad 
Polícami, daj. Špíku nad Polícami, tož. Špík nad 
Polícami, mest. pri Špíku nad Polícami, or. s Špíkom 
nad Polícami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
špórtnoinformacíjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na športne informacije|: 
športnoinformacijska točka  
{O} moški: EDNINA: im. špórtnoinformacíjski, rod. 
špórtnoinformacíjskega, daj. 
špórtnoinformacíjskemu, tož. špórtnoinformacíjski 
(živostno špórtnoinformacíjskega), mest. pri 
špórtnoinformacíjskem, or. s špórtnoinformacíjskim; 
DVOJINA: im. špórtnoinformacíjska, rod. 
špórtnoinformacíjskih, daj. špórtnoinformacíjskima, 
tož. špórtnoinformacíjska, mest. pri 
špórtnoinformacíjskih, or. s špórtnoinformacíjskima; 
MNOŽINA: im. špórtnoinformacíjski, rod. 
špórtnoinformacíjskih, daj. špórtnoinformacíjskim, 
tož. špórtnoinformacíjske, mest. pri 
špórtnoinformacíjskih, or. s špórtnoinformacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. špórtnoinformacíjska, rod. 
špórtnoinformacíjske, daj. špórtnoinformacíjski, tož. 
špórtnoinformacíjsko, mest. pri 
špórtnoinformacíjski, or. s špórtnoinformacíjsko; 
DVOJINA: im. špórtnoinformacíjski, rod. 
špórtnoinformacíjskih, daj. špórtnoinformacíjskima, 
tož. špórtnoinformacíjski, mest. pri 
špórtnoinformacíjskih, or. s špórtnoinformacíjskima; 
MNOŽINA: im. špórtnoinformacíjske, rod. 
špórtnoinformacíjskih, daj. špórtnoinformacíjskim, 
tož. špórtnoinformacíjske, mest. pri 
špórtnoinformacíjskih, or. s špórtnoinformacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. špórtnoinformacíjsko, rod. 
špórtnoinformacíjskega, daj. 
špórtnoinformacíjskemu, tož. špórtnoinformacíjsko, 
mest. pri špórtnoinformacíjskem, or. s 
špórtnoinformacíjskim; DVOJINA: im. 
špórtnoinformacíjski, rod. špórtnoinformacíjskih, daj. 
špórtnoinformacíjskima, tož. špórtnoinformacíjski, 
mest. pri špórtnoinformacíjskih, or. s 
špórtnoinformacíjskima; MNOŽINA: im. 
špórtnoinformacíjska, rod. špórtnoinformacíjskih, 
daj. špórtnoinformacíjskim, tož. 
špórtnoinformacíjska, mest. pri 
špórtnoinformacíjskih, or. s špórtnoinformacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
športnomedicínski -a -o prid.  
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|nanašajoč se na športno medicino|: 
športnomedicinska stroka  
{O} moški: EDNINA: im. športnomedicínski, rod. 
športnomedicínskega, daj. športnomedicínskemu, 
tož. športnomedicínski (živostno 
športnomedicínskega), mest. pri 
športnomedicínskem, or. s športnomedicínskim; 
DVOJINA: im. športnomedicínska, rod. 
športnomedicínskih, daj. športnomedicínskima, tož. 
športnomedicínska, mest. pri športnomedicínskih, or. 
s športnomedicínskima; MNOŽINA: im. 
športnomedicínski, rod. športnomedicínskih, daj. 
športnomedicínskim, tož. športnomedicínske, mest. 
pri športnomedicínskih, or. s športnomedicínskimi  
ženski: EDNINA: im. športnomedicínska, rod. 
športnomedicínske, daj. športnomedicínski, tož. 
športnomedicínsko, mest. pri športnomedicínski, or. s 
športnomedicínsko; DVOJINA: im. 
športnomedicínski, rod. športnomedicínskih, daj. 
športnomedicínskima, tož. športnomedicínski, mest. 
pri športnomedicínskih, or. s športnomedicínskima; 
MNOŽINA: im. športnomedicínske, rod. 
športnomedicínskih, daj. športnomedicínskim, tož. 
športnomedicínske, mest. pri športnomedicínskih, or. 
s športnomedicínskimi  
srednji: EDNINA: im. športnomedicínsko, rod. 
športnomedicínskega, daj. športnomedicínskemu, 
tož. športnomedicínsko, mest. pri 
športnomedicínskem, or. s športnomedicínskim; 
DVOJINA: im. športnomedicínski, rod. 
športnomedicínskih, daj. športnomedicínskima, tož. 
športnomedicínski, mest. pri športnomedicínskih, or. 
s športnomedicínskima; MNOŽINA: im. 
športnomedicínska, rod. športnomedicínskih, daj. 
športnomedicínskim, tož. športnomedicínska, mest. 
pri športnomedicínskih, or. s športnomedicínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
špórtnonovinarski -a -o prid.  
|nanašajoč se na športno novinarstvo|: 
športnonovinarska legenda; športnonovinarsko 
srečanje  
{O} moški: EDNINA: im. špórtnonovinarski, rod. 
špórtnonovinarskega, daj. špórtnonovinarskemu, tož. 
špórtnonovinarski (živostno špórtnonovinarskega), 
mest. pri špórtnonovinarskem, or. s 
špórtnonovinarskim; DVOJINA: im. 
špórtnonovinarska, rod. špórtnonovinarskih, daj. 
špórtnonovinarskima, tož. špórtnonovinarska, mest. 
pri špórtnonovinarskih, or. s špórtnonovinarskima; 
MNOŽINA: im. špórtnonovinarski, rod. 
špórtnonovinarskih, daj. špórtnonovinarskim, tož. 
špórtnonovinarske, mest. pri špórtnonovinarskih, or. s 
špórtnonovinarskimi  
ženski: EDNINA: im. špórtnonovinarska, rod. 
špórtnonovinarske, daj. špórtnonovinarski, tož. 

špórtnonovinarsko, mest. pri špórtnonovinarski, or. s 
špórtnonovinarsko; DVOJINA: im. špórtnonovinarski, 
rod. špórtnonovinarskih, daj. špórtnonovinarskima, 
tož. špórtnonovinarski, mest. pri špórtnonovinarskih, 
or. s špórtnonovinarskima; MNOŽINA: im. 
špórtnonovinarske, rod. špórtnonovinarskih, daj. 
špórtnonovinarskim, tož. špórtnonovinarske, mest. pri 
špórtnonovinarskih, or. s špórtnonovinarskimi  
srednji: EDNINA: im. špórtnonovinarsko, rod. 
špórtnonovinarskega, daj. špórtnonovinarskemu, tož. 
špórtnonovinarsko, mest. pri špórtnonovinarskem, or. 
s špórtnonovinarskim; DVOJINA: im. 
špórtnonovinarski, rod. špórtnonovinarskih, daj. 
špórtnonovinarskima, tož. špórtnonovinarski, mest. 
pri špórtnonovinarskih, or. s špórtnonovinarskima; 
MNOŽINA: im. špórtnonovinarska, rod. 
špórtnonovinarskih, daj. špórtnonovinarskim, tož. 
špórtnonovinarska, mest. pri špórtnonovinarskih, or. s 
špórtnonovinarskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
špórtnorekreacíjski -a -o in špórtnorekreácijski -
a -o prid.  
|nanašajoč se na športno rekreacijo|: 
športnorekreacijske prireditve; prim. športno-
rekreacijski  
{O} moški: EDNINA: im. špórtnorekreacíjski tudi 
špórtnorekreácijski, rod. špórtnorekreacíjskega tudi 
špórtnorekreácijskega, daj. špórtnorekreacíjskemu 
tudi špórtnorekreácijskemu, tož. špórtnorekreacíjski 
tudi špórtnorekreácijski (živostno 
špórtnorekreacíjskega tudi špórtnorekreácijskega), 
mest. pri špórtnorekreacíjskem tudi pri 
špórtnorekreácijskem, or. s špórtnorekreacíjskim tudi 
s špórtnorekreácijskim; DVOJINA: im. 
špórtnorekreacíjska tudi špórtnorekreácijska, rod. 
špórtnorekreacíjskih tudi špórtnorekreácijskih, daj. 
špórtnorekreacíjskima tudi špórtnorekreácijskima, 
tož. špórtnorekreacíjska tudi špórtnorekreácijska, 
mest. pri špórtnorekreacíjskih tudi pri 
špórtnorekreácijskih, or. s špórtnorekreacíjskima tudi 
s špórtnorekreácijskima; MNOŽINA: im. 
špórtnorekreacíjski tudi špórtnorekreácijski, rod. 
špórtnorekreacíjskih tudi špórtnorekreácijskih, daj. 
špórtnorekreacíjskim tudi špórtnorekreácijskim, tož. 
špórtnorekreacíjske tudi špórtnorekreácijske, mest. 
pri špórtnorekreacíjskih tudi pri 
špórtnorekreácijskih, or. s špórtnorekreacíjskimi tudi 
s špórtnorekreácijskimi  
ženski: EDNINA: im. špórtnorekreacíjska tudi 
špórtnorekreácijska, rod. špórtnorekreacíjske tudi 
špórtnorekreácijske, daj. špórtnorekreacíjski tudi 
špórtnorekreácijski, tož. špórtnorekreacíjsko tudi 
špórtnorekreácijsko, mest. pri špórtnorekreacíjski tudi 
pri špórtnorekreácijski, or. s špórtnorekreacíjsko tudi 
s špórtnorekreácijsko; DVOJINA: im. 
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špórtnorekreacíjski tudi špórtnorekreácijski, rod. 
špórtnorekreacíjskih tudi špórtnorekreácijskih, daj. 
špórtnorekreacíjskima tudi špórtnorekreácijskima, 
tož. špórtnorekreacíjski tudi špórtnorekreácijski, mest. 
pri špórtnorekreacíjskih tudi pri 
špórtnorekreácijskih, or. s špórtnorekreacíjskima tudi 
s špórtnorekreácijskima; MNOŽINA: im. 
špórtnorekreacíjske tudi špórtnorekreácijske, rod. 
špórtnorekreacíjskih tudi špórtnorekreácijskih, daj. 
špórtnorekreacíjskim tudi špórtnorekreácijskim, tož. 
špórtnorekreacíjske tudi špórtnorekreácijske, mest. 
pri špórtnorekreacíjskih tudi pri 
špórtnorekreácijskih, or. s špórtnorekreacíjskimi tudi 
s špórtnorekreácijskimi  
srednji: EDNINA: im. špórtnorekreacíjsko tudi 
špórtnorekreácijsko, rod. špórtnorekreacíjskega tudi 
špórtnorekreácijskega, daj. špórtnorekreacíjskemu 
tudi špórtnorekreácijskemu, tož. špórtnorekreacíjsko 
tudi špórtnorekreácijsko, mest. pri 
špórtnorekreacíjskem tudi pri špórtnorekreácijskem, 
or. s špórtnorekreacíjskim tudi s 
špórtnorekreácijskim; DVOJINA: im. 
špórtnorekreacíjski tudi špórtnorekreácijski, rod. 
špórtnorekreacíjskih tudi špórtnorekreácijskih, daj. 
špórtnorekreacíjskima tudi špórtnorekreácijskima, 
tož. špórtnorekreacíjski tudi špórtnorekreácijski, mest. 
pri špórtnorekreacíjskih tudi pri 
špórtnorekreácijskih, or. s špórtnorekreacíjskima tudi 
s špórtnorekreácijskima; MNOŽINA: im. 
špórtnorekreacíjska tudi špórtnorekreácijska, rod. 
špórtnorekreacíjskih tudi špórtnorekreácijskih, daj. 
špórtnorekreacíjskim tudi špórtnorekreácijskim, tož. 
špórtnorekreacíjska tudi špórtnorekreácijska, mest. 
pri špórtnorekreacíjskih tudi pri 
špórtnorekreácijskih, or. s špórtnorekreacíjskimi tudi 
s špórtnorekreácijskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke; 
podredne zloženke  
  
špórtno-rekreacíjski -a -o prid.  
|športni in rekreacijski|: športno-rekreacijska 
infrastruktura; ureditev športno-rekreacijskega 
parka; sopomenka športno-rekreativni  
{O} moški: EDNINA: im. špórtno-rekreacíjski, rod. 
špórtno-rekreacíjskega, daj. špórtno-rekreacíjskemu, 
tož. špórtno-rekreacíjski (živostno špórtno-
rekreacíjskega), mest. pri špórtno-rekreacíjskem, or. s 
špórtno-rekreacíjskim; DVOJINA: im. špórtno-
rekreacíjska, rod. špórtno-rekreacíjskih, daj. špórtno-
rekreacíjskima, tož. špórtno-rekreacíjska, mest. pri 
špórtno-rekreacíjskih, or. s špórtno-rekreacíjskima; 
MNOŽINA: im. špórtno-rekreacíjski, rod. špórtno-
rekreacíjskih, daj. špórtno-rekreacíjskim, tož. 
špórtno-rekreacíjske, mest. pri špórtno-rekreacíjskih, 
or. s špórtno-rekreacíjskimi  

ženski: EDNINA: im. špórtno-rekreacíjska, rod. 
špórtno-rekreacíjske, daj. špórtno-rekreacíjski, tož. 
špórtno-rekreacíjsko, mest. pri špórtno-rekreacíjski, 
or. s špórtno-rekreacíjsko; DVOJINA: im. špórtno-
rekreacíjski, rod. špórtno-rekreacíjskih, daj. špórtno-
rekreacíjskima, tož. špórtno-rekreacíjski, mest. pri 
špórtno-rekreacíjskih, or. s špórtno-rekreacíjskima; 
MNOŽINA: im. špórtno-rekreacíjske, rod. špórtno-
rekreacíjskih, daj. špórtno-rekreacíjskim, tož. 
špórtno-rekreacíjske, mest. pri špórtno-rekreacíjskih, 
or. s špórtno-rekreacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. špórtno-rekreacíjsko, rod. 
špórtno-rekreacíjskega, daj. špórtno-rekreacíjskemu, 
tož. špórtno-rekreacíjsko, mest. pri špórtno-
rekreacíjskem, or. s špórtno-rekreacíjskim; DVOJINA: 
im. špórtno-rekreacíjski, rod. špórtno-rekreacíjskih, 
daj. špórtno-rekreacíjskima, tož. špórtno-rekreacíjski, 
mest. pri špórtno-rekreacíjskih, or. s špórtno-
rekreacíjskima; MNOŽINA: im. špórtno-rekreacíjska, 
rod. špórtno-rekreacíjskih, daj. špórtno-
rekreacíjskim, tož. špórtno-rekreacíjska, mest. pri 
špórtno-rekreacíjskih, or. s špórtno-rekreacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
špórtnoríbiški -a -o prid.  
|nanašajoč se na športno ribištvo|: športnoribiško 
društvo  
{O} moški: EDNINA: im. špórtnoríbiški, rod. 
špórtnoríbiškega, daj. špórtnoríbiškemu, tož. 
špórtnoríbiški (živostno špórtnoríbiškega), mest. pri 
špórtnoríbiškem, or. s špórtnoríbiškim; DVOJINA: im. 
špórtnoríbiška, rod. špórtnoríbiških, daj. 
špórtnoríbiškima, tož. špórtnoríbiška, mest. pri 
špórtnoríbiških, or. s špórtnoríbiškima; MNOŽINA: im. 
špórtnoríbiški, rod. špórtnoríbiških, daj. 
špórtnoríbiškim, tož. špórtnoríbiške, mest. pri 
špórtnoríbiških, or. s špórtnoríbiškimi  
ženski: EDNINA: im. špórtnoríbiška, rod. 
špórtnoríbiške, daj. špórtnoríbiški, tož. 
špórtnoríbiško, mest. pri špórtnoríbiški, or. s 
špórtnoríbiško; DVOJINA: im. špórtnoríbiški, rod. 
špórtnoríbiških, daj. špórtnoríbiškima, tož. 
špórtnoríbiški, mest. pri špórtnoríbiških, or. s 
špórtnoríbiškima; MNOŽINA: im. špórtnoríbiške, rod. 
špórtnoríbiških, daj. špórtnoríbiškim, tož. 
špórtnoríbiške, mest. pri špórtnoríbiških, or. s 
špórtnoríbiškimi  
srednji: EDNINA: im. špórtnoríbiško, rod. 
špórtnoríbiškega, daj. špórtnoríbiškemu, tož. 
špórtnoríbiško, mest. pri špórtnoríbiškem, or. s 
špórtnoríbiškim; DVOJINA: im. špórtnoríbiški, rod. 
špórtnoríbiških, daj. špórtnoríbiškima, tož. 
špórtnoríbiški, mest. pri špórtnoríbiških, or. s 
špórtnoríbiškima; MNOŽINA: im. špórtnoríbiška, rod. 
špórtnoríbiških, daj. špórtnoríbiškim, tož. 
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špórtnoríbiška, mest. pri špórtnoríbiških, or. s 
špórtnoríbiškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
Štájerec -rca m; ime bitja, prebivalsko ime  
|prebivalec Štajerske|: Poročila se je s Štajercem; V 
knjigi je predstavljeno etnološko gradivo o 
Štajercih; v prenesenem pomenu |pripadnik športnega 
kluba iz/s Štajerske|: Na tekmi se je poškodoval 
Ljubljančan v dresu Štajercev  
(< Štajerska, Štajersko)  
{B} Štajerčev  
{O} EDNINA: im. Štájerec, rod. Štájerca, daj. Štájercu, 
tož. Štájerca, mest. pri Štájercu, or. s Štájercem; 
DVOJINA: im. Štájerca, rod. Štájercev, daj. Štájercema, 
tož. Štájerca, mest. pri Štájercih, or. s Štájercema; 
MNOŽINA: im. Štájerci, rod. Štájercev, daj. Štájercem, 
tož. Štájerce, mest. pri Štájercih, or. s Štájerci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
štájerka1 -e ž  
neformalno |štajerska kokoš|: jerebičasta štajerka; 
Začeli so z rejo štajerk; prim. Štajerka  
{O} EDNINA: im. štájerka, rod. štájerke, daj. štájerki, 
tož. štájerko, mest. pri štájerki, or. s štájerko; 
DVOJINA: im. štájerki, rod. štájerk, daj. štájerkama, tož. 
štájerki, mest. pri štájerkah, or. s štájerkama; 
MNOŽINA: im. štájerke, rod. štájerk, daj. štájerkam, tož. 
štájerke, mest. pri štájerkah, or. s štájerkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
štájerka2 -e ž  
neformalno |štajerska atomobilska cesta|: obnova 
viadukta na štajerki; Peljal se je po štajerki od 
Šentjakoba proti Domžalam; prim. Štajerka  
Kje? na/po štajerki  
Od kod? s štajerke  
Kam? na štajerko  
{O} EDNINA: im. štájerka, rod. štájerke, daj. štájerki, 
tož. štájerko, mest. pri štájerki, or. s štájerko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Štájerka -e ž; ime bitja, prebivalsko ime  
Rodila se je leta 1927 očetu Primorcu in mami 
Štajerki; Na usposabljanje so prišle iz vseh koncev 
Slovenije, večina je bila Štajerk; v prenesenem pomenu 
|pripadnica športnega kluba iz/s Štajerske|: zmaga 
Štajerk; prim. štajerka1  
(< Štajerska, Štajersko)  
{B} Štajerkin  
{O} EDNINA: im. Štájerka, rod. Štájerke, daj. Štájerki, 
tož. Štájerko, mest. pri Štájerki, or. s Štájerko; 

DVOJINA: im. Štájerki, rod. Štájerk, daj. Štájerkama, 
tož. Štájerki, mest. pri Štájerkah, or. s Štájerkama; 
MNOŽINA: im. Štájerke, rod. Štájerk, daj. Štájerkam, 
tož. Štájerke, mest. pri Štájerkah, or. s Štájerkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Štájerska -e ž; zemljepisno ime  
|pokrajina v severovzhodni Sloveniji|: Moji predniki 
prihajajo iz/s Štajerske; |zvezna dežela v Avstriji|: 
avstrijska Štajerska; Gradec je glavno mesto zvezne 
dežele Štajerske  
miss Štajerske |naziv|: izbor za miss Štajerske; prim. 
Štajersko  
Kje? v Štajerski ustrezneje na Štajerskem  
Od kod? iz Štajerske in s Štajerske  
Kam? v Štajersko ustrezneje na Štajersko  
{B} Štajerec, Štajerka; Štajerčev, Štajerkin; 
štajerski  
{O} EDNINA: im. Štájerska, rod. Štájerske, daj. 
Štájerski, tož. Štájersko, mest. pri Štájerski, or. s 
Štájersko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
Štajerska Rinka -e -e [štájerska rínka] ž; zemljepisno 
ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah|: severna stena 
Štajerske Rinke; vzpon na Štajersko Rinko; v 
prenesenem pomenu |stena Štajerske Rinke|: Preplezal 
je najtežjo tehnično smer v Štajerski Rinki; prim. 
štajerski  
Kje? na Štajerski Rinki  
Od kod? s Štajerske Rinke  
Kam? na Štajersko Rinko  
{O} EDNINA: im. Štajerska Rinka, rod. Štajerske 
Rinke, daj. Štajerski Rinki, tož. Štajersko Rinko, mest. 
pri Štajerski Rinki, or. s Štajersko Rinko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
štájerski -a -o prid.  
Janez Betnavski je bil med letoma 1419 in 1427 
štajerski deželni glavar; štajerska avtocesta; reja 
štajerskih kokoši; razstava štajerskih vin; prim. 
Štajerska Rinka, Štajerska statistična regija  
(< Štajerska, Štajersko)  
{O} moški: EDNINA: im. štájerski, rod. štájerskega, 
daj. štájerskemu, tož. štájerski (živostno štájerskega), 
mest. pri štájerskem, or. s štájerskim; DVOJINA: im. 
štájerska, rod. štájerskih, daj. štájerskima, tož. 
štájerska, mest. pri štájerskih, or. s štájerskima; 
MNOŽINA: im. štájerski, rod. štájerskih, daj. 
štájerskim, tož. štájerske, mest. pri štájerskih, or. s 
štájerskimi  
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ženski: EDNINA: im. štájerska, rod. štájerske, daj. 
štájerski, tož. štájersko, mest. pri štájerski, or. s 
štájersko; DVOJINA: im. štájerski, rod. štájerskih, daj. 
štájerskima, tož. štájerski, mest. pri štájerskih, or. s 
štájerskima; MNOŽINA: im. štájerske, rod. štájerskih, 
daj. štájerskim, tož. štájerske, mest. pri štájerskih, or. s 
štájerskimi  
srednji: EDNINA: im. štájersko, rod. štájerskega, daj. 
štájerskemu, tož. štájersko, mest. pri štájerskem, or. s 
štájerskim; DVOJINA: im. štájerski, rod. štájerskih, daj. 
štájerskima, tož. štájerski, mest. pri štájerskih, or. s 
štájerskima; MNOŽINA: im. štájerska, rod. štájerskih, 
daj. štájerskim, tož. štájerska, mest. pri štájerskih, or. s 
štájerskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Štájersko -ega s; zemljepisno ime  
|pokrajina v severovzhodni Sloveniji|: 54. Zlato 
lisico so morali preseliti s Štajerskega na 
Gorenjsko; variantno iz/s Štajerske; vinorodni kraji 
na Štajerskem; |zvezna dežela v Avstriji|: Na 
avstrijskem Štajerskem je velika nevarnost plazov; 
prim. Štajerska  
Kje? na Štajerskem  
Od kod? s Štajerskega variantno iz/s Štajerske  
Kam? na Štajersko  
{B} Štajerec, Štajerka; Štajerčev, Štajerkin; 
štajerski  
{O} EDNINA: im. Štájersko, rod. Štájerskega, daj. 
Štájerskemu, tož. Štájersko, mest. pri Štájerskem, or. s 
Štájerskim  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
Štruca -e [štrúca] ž; zemljepisno ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah|: južna stena 
Štruce; vzpon na Štruco  
Kje? na Štruci  
Od kod? s Štruce  
Kam? na Štruco  
{B} Štrucin; štruški  
{O} EDNINA: im. Štruca, rod. Štruce, daj. Štruci, tož. 
Štruco, mest. pri Štruci, or. s Štruco  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
študêntsko-dijáški -a -o prid.  
|študentski in dijaški|: študentsko-dijaške 
demonstracije; sopomenka dijaško-študentski  
{O} moški: EDNINA: im. študêntsko-dijáški, rod. 
študêntsko-dijáškega, daj. študêntsko-dijáškemu, tož. 
študêntsko-dijáški (živostno študêntsko-dijáškega), 
mest. pri študêntsko-dijáškem, or. s študêntsko-
dijáškim; DVOJINA: im. študêntsko-dijáška, rod. 
študêntsko-dijáških, daj. študêntsko-dijáškima, tož. 

študêntsko-dijáška, mest. pri študêntsko-dijáških, or. 
s študêntsko-dijáškima; MNOŽINA: im. študêntsko-
dijáški, rod. študêntsko-dijáških, daj. študêntsko-
dijáškim, tož. študêntsko-dijáške, mest. pri 
študêntsko-dijáških, or. s študêntsko-dijáškimi  
ženski: EDNINA: im. študêntsko-dijáška, rod. 
študêntsko-dijáške, daj. študêntsko-dijáški, tož. 
študêntsko-dijáško, mest. pri študêntsko-dijáški, or. s 
študêntsko-dijáško; DVOJINA: im. študêntsko-dijáški, 
rod. študêntsko-dijáških, daj. študêntsko-dijáškima, 
tož. študêntsko-dijáški, mest. pri študêntsko-dijáških, 
or. s študêntsko-dijáškima; MNOŽINA: im. študêntsko-
dijáške, rod. študêntsko-dijáških, daj. študêntsko-
dijáškim, tož. študêntsko-dijáške, mest. pri 
študêntsko-dijáških, or. s študêntsko-dijáškimi  
srednji: EDNINA: im. študêntsko-dijáško, rod. 
študêntsko-dijáškega, daj. študêntsko-dijáškemu, tož. 
študêntsko-dijáško, mest. pri študêntsko-dijáškem, 
or. s študêntsko-dijáškim; DVOJINA: im. študêntsko-
dijáški, rod. študêntsko-dijáških, daj. študêntsko-
dijáškima, tož. študêntsko-dijáški, mest. pri 
študêntsko-dijáških, or. s študêntsko-dijáškima; 
MNOŽINA: im. študêntsko-dijáška, rod. študêntsko-
dijáških, daj. študêntsko-dijáškim, tož. študêntsko-
dijáška, mest. pri študêntsko-dijáških, or. s 
študêntsko-dijáškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
švícarsko-italijánski -a -o prid.  
|švicarski in italijanski|: švicarsko-italijanski 
baročni arhitekt Francesco Borromini; švicarsko-
italijanska meja; sopomenka italijansko-švicarski; 
prim. italijanski, švicarski  
(< Italija, Švica)  
{O} moški: EDNINA: im. švícarsko-italijánski, rod. 
švícarsko-italijánskega, daj. švícarsko-italijánskemu, 
tož. švícarsko-italijánski (živostno švícarsko-
italijánskega), mest. pri švícarsko-italijánskem, or. s 
švícarsko-italijánskim; DVOJINA: im. švícarsko-
italijánska, rod. švícarsko-italijánskih, daj. švícarsko-
italijánskima, tož. švícarsko-italijánska, mest. pri 
švícarsko-italijánskih, or. s švícarsko-italijánskima; 
MNOŽINA: im. švícarsko-italijánski, rod. švícarsko-
italijánskih, daj. švícarsko-italijánskim, tož. 
švícarsko-italijánske, mest. pri švícarsko-italijánskih, 
or. s švícarsko-italijánskimi  
ženski: EDNINA: im. švícarsko-italijánska, rod. 
švícarsko-italijánske, daj. švícarsko-italijánski, tož. 
švícarsko-italijánsko, mest. pri švícarsko-italijánski, 
or. s švícarsko-italijánsko; DVOJINA: im. švícarsko-
italijánski, rod. švícarsko-italijánskih, daj. švícarsko-
italijánskima, tož. švícarsko-italijánski, mest. pri 
švícarsko-italijánskih, or. s švícarsko-italijánskima; 
MNOŽINA: im. švícarsko-italijánske, rod. švícarsko-
italijánskih, daj. švícarsko-italijánskim, tož. 
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švícarsko-italijánske, mest. pri švícarsko-italijánskih, 
or. s švícarsko-italijánskimi  
srednji: EDNINA: im. švícarsko-italijánsko, rod. 
švícarsko-italijánskega, daj. švícarsko-italijánskemu, 
tož. švícarsko-italijánsko, mest. pri švícarsko-
italijánskem, or. s švícarsko-italijánskim; DVOJINA: 
im. švícarsko-italijánski, rod. švícarsko-italijánskih, 
daj. švícarsko-italijánskima, tož. švícarsko-italijánski, 
mest. pri švícarsko-italijánskih, or. s švícarsko-
italijánskima; MNOŽINA: im. švícarsko-italijánska, 
rod. švícarsko-italijánskih, daj. švícarsko-
italijánskim, tož. švícarsko-italijánska, mest. pri 
švícarsko-italijánskih, or. s švícarsko-italijánskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
tábor -a m  
|skupina šotorov|: skavtski tabor; |zborovanje na 
prostem|: Misel o združitvi Slovencev se je 
utrjevala tudi na taborih  
vižmarski tabor |zgodovinski dogodek|: Na 
vižmarskem taboru se je 17. maja 1869 zbralo okoli 
30 tisoč ljudi; prim. Tabor  
{O} EDNINA: im. tábor, rod. tábora, daj. táboru, tož. 
tábor, mest. pri táboru, or. s táborom; DVOJINA: im. 
tábora, rod. táborov, daj. táboroma, tož. tábora, mest. 
pri táborih, or. s táboroma; MNOŽINA: im. tábori, rod. 
táborov, daj. táborom, tož. tábore, mest. pri táborih, or. 
s tábori  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja zgodovinskih 
dogodkov  
  
Tasso -a [táso] m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |italijanski pesnik|: Leto 1544 je leto 
rojstva italijanskega renesančnega pesnika Torquata 
Tassa  
{B} Tassov  
{O} EDNINA: im. Tasso, rod. Tassa, daj. Tassu, tož. 
Tassa, mest. pri Tassu, or. s Tassom; DVOJINA: im. 
Tassa, rod. Tassov, daj. Tassoma, tož. Tassa, mest. pri 
Tassih, or. s Tassoma; MNOŽINA: im. Tassi, rod. 
Tassov, daj. Tassom, tož. Tasse, mest. pri Tassih, or. s 
Tassi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
Tatre1 -ter [tátre, rod. tátər] ž mn.; zemljepisno ime  
|gorovje v Evropi|: visokogorska jezera v Tatrah; 
Društvo pripravlja izlet v Tatre na Slovaškem; ◎ slš. 
Tatry; prim. Nizke Tatre, Visoke Tatre  
Kje? v Tatrah  
Od kod? iz Tater  
Kam? v Tatre  
{B} tatrski  

{O} MNOŽINA: im. Tatre, rod. Tater, daj. Tatram, tož. 
Tatre, mest. pri Tatrah, or. s Tatrami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij; 
slovaščina  
  
Tatre2 -ter [rod. tátər] ž mn.; zemljepisno ime  
|kraj v občini Hrpelje – Kozina|: Krajani s Tater 
imajo svoje kulturno društvo; 14. septembra 1944 
so nacisti na Tatrah požgali 41 hiš; kot prilastek, v 
imenovalniku Državna proslava ob dnevu priključitve 
Primorske k matični domovini je bila na trgu v vasi 
Tatre  
Kje? na Tatrah  
Od kod? s Tater  
Kam? na Tatre  
{B} Tatrc, Tatrka; Tatrčev, Tatrkin; tatrski  
{O} MNOŽINA: im. Tatre, rod. Tater, daj. Tatram, tož. 
Tatre, mest. pri Tatrah, or. s Tatrami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev  
  
Teams1 -a [tíms] m; stvarno ime  
|dolgo ime Microsoft Teams|; |računalniški program|: 
Začnimo pogovor v Teamsu; kot prilastek, v 
imenovalniku V minulih mesecih smo večino 
sestankov izvedli z orodjem Teams  
{B} Teamsov  
{O} EDNINA: im. Teams, rod. Teamsa, daj. Teamsu, 
tož. Teams, mest. pri Teamsu, or. s Teamsom; 
DVOJINA: im. Teamsa, rod. Teamsov, daj. Teamsoma, 
tož. Teamsa, mest. pri Teamsih, or. s Teamsoma; 
MNOŽINA: im. Teamsi, rod. Teamsov, daj. Teamsom, 
tož. Teamse, mest. pri Teamsih, or. s Teamsi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena; pravopisne 
zanimivosti  
  
Teams2 -ov [tíms] m mn.; stvarno ime  
|dolgo ime Microsoft Teams|; |računalniški program|: 
prva prijava v Teamse; posodobitve funkcij v 
Teamsih  
{O} MNOŽINA: im. Teams, rod. Teamsov, daj. 
Teamsom, tož. Teamse, mest. pri Teamsih, or. s 
Teamsi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena; pravopisne 
zanimivosti  
  
téhnično-tehnolóški -a -o prid.  
|tehnični in tehnološki|: tehnično-tehnološka 
opremljenost telekomunikacijskega omrežja; 
tehnično-tehnološke posodobitve; sopomenka 
tehnološko-tehnični  
{O} moški: EDNINA: im. téhnično-tehnolóški, rod. 
téhnično-tehnolóškega, daj. téhnično-tehnolóškemu, 
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tož. téhnično-tehnolóški (živostno téhnično-
tehnolóškega), mest. pri téhnično-tehnolóškem, or. s 
téhnično-tehnolóškim; DVOJINA: im. téhnično-
tehnolóška, rod. téhnično-tehnolóških, daj. téhnično-
tehnolóškima, tož. téhnično-tehnolóška, mest. pri 
téhnično-tehnolóških, or. s téhnično-tehnolóškima; 
MNOŽINA: im. téhnično-tehnolóški, rod. téhnično-
tehnolóških, daj. téhnično-tehnolóškim, tož. 
téhnično-tehnolóške, mest. pri téhnično-tehnolóških, 
or. s téhnično-tehnolóškimi  
ženski: EDNINA: im. téhnično-tehnolóška, rod. 
téhnično-tehnolóške, daj. téhnično-tehnolóški, tož. 
téhnično-tehnolóško, mest. pri téhnično-tehnolóški, 
or. s téhnično-tehnolóško; DVOJINA: im. téhnično-
tehnolóški, rod. téhnično-tehnolóških, daj. téhnično-
tehnolóškima, tož. téhnično-tehnolóški, mest. pri 
téhnično-tehnolóških, or. s téhnično-tehnolóškima; 
MNOŽINA: im. téhnično-tehnolóške, rod. téhnično-
tehnolóških, daj. téhnično-tehnolóškim, tož. 
téhnično-tehnolóške, mest. pri téhnično-tehnolóških, 
or. s téhnično-tehnolóškimi  
srednji: EDNINA: im. téhnično-tehnolóško, rod. 
téhnično-tehnolóškega, daj. téhnično-tehnolóškemu, 
tož. téhnično-tehnolóško, mest. pri téhnično-
tehnolóškem, or. s téhnično-tehnolóškim; DVOJINA: 
im. téhnično-tehnolóški, rod. téhnično-tehnolóških, 
daj. téhnično-tehnolóškima, tož. téhnično-tehnolóški, 
mest. pri téhnično-tehnolóških, or. s téhnično-
tehnolóškima; MNOŽINA: im. téhnično-tehnolóška, 
rod. téhnično-tehnolóških, daj. téhnično-tehnolóškim, 
tož. téhnično-tehnolóška, mest. pri téhnično-
tehnolóških, or. s téhnično-tehnolóškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
téhtnica -e ž  
|priprava za tehtanje|: elektronska vodna tehtnica; 
kazalec na tehtnici; |horoskopsko znamenje|: tipične 
lastnosti znamenja tehtnice; |oseba, rojena v 
horoskopskem znamenju tehtnice|: Kot tehtnica 
uživa, ko ljudje osebnostno rastejo; neodločnost 
tehtnic  
z lekarniško tehtnico |zelo preudarno, natančno|: 
Absolutne pravičnosti pri razmerjih med plačami 
seveda ni, ker teh razmerij ni mogoče izmeriti z 
lekarniško tehtnico; prim. Tehtnica  
{B} tehtničin  
{O} EDNINA: im. téhtnica, rod. téhtnice, daj. téhtnici, 
tož. téhtnico, mest. pri téhtnici, or. s téhtnico; 
DVOJINA: im. téhtnici, rod. téhtnic, daj. téhtnicama, 
tož. téhtnici, mest. pri téhtnicah, or. s téhtnicama; 
MNOŽINA: im. téhtnice, rod. téhtnic, daj. téhtnicam, 
tož. téhtnice, mest. pri téhtnicah, or. s téhtnicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Téhtnica -e ž; zemljepisno ime  

|ozvezdje|: Merkur se bo premaknil nazaj v 
Tehtnico; Ozvezdje Tehtnice leži med Devico na 
zahodu in Škorpijonom na vzhodu; prim. tehtnica  
Kje? v Tehtnici  
Od kod? iz Tehtnice  
Kam? v Tehtnico  
{O} EDNINA: im. Téhtnica, rod. Téhtnice, daj. 
Téhtnici, tož. Téhtnico, mest. pri Téhtnici, or. s 
Téhtnico  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Tétida1 -e im. tudi Tetis ž; ime bitja, osebno ime  
|grška bajeslovna oseba|: Ahil je bil sin kralja Peleja 
in morske nimfe Tetide; prim. Tetis  
{B} Tetidin  
{O} EDNINA: im. Tétida tudi Tetis, rod. Tétide, daj. 
Tétidi, tož. Tétido, mest. pri Tétidi, or. s Tétido; 
DVOJINA: im. Tétidi, rod. Tétid, daj. Tétidama, tož. 
Tétidi, mest. pri Tétidah, or. s Tétidama; MNOŽINA: 
im. Tétide, rod. Tétid, daj. Tétidam, tož. Tétide, mest. 
pri Tétidah, or. s Tétidami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: mitološka imena; grško-
rimska imena  
  
Tétida2 -e ž; zemljepisno ime  
|Saturnov satelit|: Preučevali so položaj lun Telesta 
in Kalipso v odnosu do Tetide; Na Tetidi niso 
odkrili vode; gl. Tetis2  
Kje? na Tetidi  
Od kod? s Tetide  
Kam? na Tetido  
{O} EDNINA: im. Tétida, rod. Tétide, daj. Tétidi, tož. 
Tétido, mest. pri Tétidi, or. s Tétido; DVOJINA: im. 
Tétidi, rod. Tétid, daj. Tétidama, tož. Tétidi, mest. pri 
Tétidah, or. s Tétidama; MNOŽINA: im. Tétide, rod. 
Tétid, daj. Tétidam, tož. Tétide, mest. pri Tétidah, or. s 
Tétidami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Tetida3 -e ž; zemljepisno ime  
|ime nekdanjega morja|: Tako Črno kot 
Sredozemsko morje sta ostanka starodavne Tetide ; 
bitja v pradavni Tetidi; gl. Tetis1  
Kje? na Tetidi in v Tetidi  
Od kod? s Tetide in iz Tetide  
Kam? na Tetido in v Tetido  
{O} EDNINA: im. Tetída, rod. Tetíde, daj. Tetídi, tož. 
Tetído, mest. pri Tetídi, or. s Tetído  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
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Tétis1 -a m; zemljepisno ime  
|ime nekdanjega morja|: morske plitvine v 
Indopacifiku, Tetisu in Karibih; V času mezozoika 
so nastale udorine, ki jih je zalil Tetis; kot prilastek, v 
imenovalniku obala prastarega morja Tetis; gl. 
Tetida3  
Kje? v Tetisu in na Tetisu  
Od kod? iz Tetisa in s Tetisa  
Kam? na Tetis in v Tetis  
{O} EDNINA: im. Tétis, rod. Tétisa, daj. Tétisu, tož. 
Tétis, mest. pri Tétisu, or. s Tétisom; DVOJINA: im. 
Tétisa, rod. Tétisov, daj. Tétisoma, tož. Tétisa, mest. 
pri Tétisih, or. s Tétisoma; MNOŽINA: im. Tétisi, rod. 
Tétisov, daj. Tétisom, tož. Tétise, mest. pri Tétisih, or. 
s Tétisi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Tétis2 -- ž; zemljepisno ime  
|Saturnov satelit|: Tetis je odkril Giovanni Cassini; 
kot prilastek, v imenovalniku Saturnova notranja luna 
Tetis; gl. Tetida2  
Kje? na Tetis  
Od kod? s Tetis  
Kam? na Tetis  
{O} EDNINA: im. Tétis, rod. Tétis, daj. Tétis, tož. Tétis, 
mest. Tétis, or. Tétis; DVOJINA: im. Tétis, rod. Tétis, 
daj. Tétis, tož. Tétis, mest. pri Tétis, or. s Tétis; 
MNOŽINA: im. Tétis, rod. Tétis, daj. Tétis, tož. Tétis, 
mest. pri Tétis, or. s Tétis  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Tetis3 ž; ime bitja, osebno ime; obširneje glej pri Tetida1  
  
Težka voda -e -e [têška vôda] ž; zemljepisno ime  
|potok na Dolenjskem|: stari most prek Težke vode; 
kot prilastek, v imenovalniku Na potoku Težka voda je 
mlelo sedem potočnih mlinov  
Kje? na Težki vodi in v Težki vodi  
Od kod? s Težke vode in iz Težke vode  
Kam? na Težko vodo in v Težko vodo  
{O} EDNINA: im. Težka voda, rod. Težke vode, daj. 
Težki vodi, tož. Težko vodo, mest. pri Težki vodi, or. 
s Težko vodo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
tíger -a m  
|žival|: ogroženost indijskega tigra; Objektivu sta se 
nastavila dva bela tigra; |kitajsko horoskopsko 
znamenje|: Leto 2010 je bilo v znamenju tigra; 
|oseba, rojena v kitajskem horoskopskem znamenju 
tigra|: Za osebe tigre je značilen pogum  

mali azijski tiger |Južna Koreja, Tajvan, Hongkong in 
Singapur|: bliskovit napredek malega azijskega 
tigra; tamilski tiger |pripadnik vojaške organizacije|: 
Obala je pod nadzorom tamilskih tigrov  
{B} tigrov  
{O} EDNINA: im. tíger, rod. tígra, daj. tígru, tož. tígra, 
mest. pri tígru, or. s tígrom; DVOJINA: im. tígra, rod. 
tígrov, daj. tígroma, tož. tígra, mest. pri tígrih, or. s 
tígroma; MNOŽINA: im. tígri, rod. tígrov, daj. tígrom, 
tož. tígre, mest. pri tígrih, or. s tígri  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja; 
samostalnik moškega spola  
  
Tihi ocean -ega -a [tíhi oceán] m; zemljepisno ime  
|ocean med Azijo, Avstralijo ter Severno in Južno 
Ameriko|: otočja Tihega oceana; znanstvena 
odprava na Tihi ocean; Astronavti so pristali v 
Tihem oceanu; Vojna na Tihem oceanu se je začela 
8. decembra 1941; prim. Pacifik, Pacifiški ocean  
Kje? na Tihem oceanu in v Tihem oceanu  
Od kod? s Tihega oceana in iz Tihega oceana  
Kam? na Tihi ocean in v Tihi ocean  
{B} tihooceanski  
{O} EDNINA: im. Tihi ocean, rod. Tihega oceana, daj. 
Tihemu oceanu, tož. Tihi ocean, mest. pri Tihem 
oceanu, or. s Tihim oceanom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
tihomôrski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Tihi ocean|: jedrski poskusi na 
tihomorskem atolu Bikini; srečanje tihomorskih in 
azijskih držav iz skupine APEC; Nova Zelandija 
leži na meji avstralske in tihomorske tektonske 
plošče; sopomenka tihooceanski  
(< Tihi ocean)  
{O} moški: EDNINA: im. tihomôrski, rod. 
tihomôrskega, daj. tihomôrskemu, tož. tihomôrski 
(živostno tihomôrskega), mest. pri tihomôrskem, or. s 
tihomôrskim; DVOJINA: im. tihomôrska, rod. 
tihomôrskih, daj. tihomôrskima, tož. tihomôrska, 
mest. pri tihomôrskih, or. s tihomôrskima; MNOŽINA: 
im. tihomôrski, rod. tihomôrskih, daj. tihomôrskim, 
tož. tihomôrske, mest. pri tihomôrskih, or. s 
tihomôrskimi  
ženski: EDNINA: im. tihomôrska, rod. tihomôrske, daj. 
tihomôrski, tož. tihomôrsko, mest. pri tihomôrski, or. 
s tihomôrsko; DVOJINA: im. tihomôrski, rod. 
tihomôrskih, daj. tihomôrskima, tož. tihomôrski, mest. 
pri tihomôrskih, or. s tihomôrskima; MNOŽINA: im. 
tihomôrske, rod. tihomôrskih, daj. tihomôrskim, tož. 
tihomôrske, mest. pri tihomôrskih, or. s 
tihomôrskimi  
srednji: EDNINA: im. tihomôrsko, rod. tihomôrskega, 
daj. tihomôrskemu, tož. tihomôrsko, mest. pri 
tihomôrskem, or. s tihomôrskim; DVOJINA: im. 
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tihomôrski, rod. tihomôrskih, daj. tihomôrskima, tož. 
tihomôrski, mest. pri tihomôrskih, or. s 
tihomôrskima; MNOŽINA: im. tihomôrska, rod. 
tihomôrskih, daj. tihomôrskim, tož. tihomôrska, mest. 
pri tihomôrskih, or. s tihomôrskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
tihomôrsko-ázijski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Tihi ocean in Azijo|: tihomorsko-
azijski trg; prim. pacifiško-azijski, azijsko-
tihomorski  
(< Azija, Tihi ocean)  
{O} moški: EDNINA: im. tihomôrsko-ázijski, rod. 
tihomôrsko-ázijskega, daj. tihomôrsko-ázijskemu, 
tož. tihomôrsko-ázijski (živostno tihomôrsko-
ázijskega), mest. pri tihomôrsko-ázijskem, or. s 
tihomôrsko-ázijskim; DVOJINA: im. tihomôrsko-
ázijska, rod. tihomôrsko-ázijskih, daj. tihomôrsko-
ázijskima, tož. tihomôrsko-ázijska, mest. pri 
tihomôrsko-ázijskih, or. s tihomôrsko-ázijskima; 
MNOŽINA: im. tihomôrsko-ázijski, rod. tihomôrsko-
ázijskih, daj. tihomôrsko-ázijskim, tož. tihomôrsko-
ázijske, mest. pri tihomôrsko-ázijskih, or. s 
tihomôrsko-ázijskimi  
ženski: EDNINA: im. tihomôrsko-ázijska, rod. 
tihomôrsko-ázijske, daj. tihomôrsko-ázijski, tož. 
tihomôrsko-ázijsko, mest. pri tihomôrsko-ázijski, or. 
s tihomôrsko-ázijsko; DVOJINA: im. tihomôrsko-
ázijski, rod. tihomôrsko-ázijskih, daj. tihomôrsko-
ázijskima, tož. tihomôrsko-ázijski, mest. pri 
tihomôrsko-ázijskih, or. s tihomôrsko-ázijskima; 
MNOŽINA: im. tihomôrsko-ázijske, rod. tihomôrsko-
ázijskih, daj. tihomôrsko-ázijskim, tož. tihomôrsko-
ázijske, mest. pri tihomôrsko-ázijskih, or. s 
tihomôrsko-ázijskimi  
srednji: EDNINA: im. tihomôrsko-ázijsko, rod. 
tihomôrsko-ázijskega, daj. tihomôrsko-ázijskemu, 
tož. tihomôrsko-ázijsko, mest. pri tihomôrsko-
ázijskem, or. s tihomôrsko-ázijskim; DVOJINA: im. 
tihomôrsko-ázijski, rod. tihomôrsko-ázijskih, daj. 
tihomôrsko-ázijskima, tož. tihomôrsko-ázijski, mest. 
pri tihomôrsko-ázijskih, or. s tihomôrsko-ázijskima; 
MNOŽINA: im. tihomôrsko-ázijska, rod. tihomôrsko-
ázijskih, daj. tihomôrsko-ázijskim, tož. tihomôrsko-
ázijska, mest. pri tihomôrsko-ázijskih, or. s 
tihomôrsko-ázijskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
tíhooceánski -a -o prid.  
Nizkoležečim tihooceanskim otokom grozijo 
poplave; tihooceanska država; Peru je država na 
tihooceanski obali Južne Amerike; prim. 
tihomorski, tihomorsko-azijski  
(< Tihi ocean)  

{O} moški: EDNINA: im. tíhooceánski, rod. 
tíhooceánskega, daj. tíhooceánskemu, tož. 
tíhooceánski (živostno tíhooceánskega), mest. pri 
tíhooceánskem, or. s tíhooceánskim; DVOJINA: im. 
tíhooceánska, rod. tíhooceánskih, daj. 
tíhooceánskima, tož. tíhooceánska, mest. pri 
tíhooceánskih, or. s tíhooceánskima; MNOŽINA: im. 
tíhooceánski, rod. tíhooceánskih, daj. tíhooceánskim, 
tož. tíhooceánske, mest. pri tíhooceánskih, or. s 
tíhooceánskimi  
ženski: EDNINA: im. tíhooceánska, rod. tíhooceánske, 
daj. tíhooceánski, tož. tíhooceánsko, mest. pri 
tíhooceánski, or. s tíhooceánsko; DVOJINA: im. 
tíhooceánski, rod. tíhooceánskih, daj. 
tíhooceánskima, tož. tíhooceánski, mest. pri 
tíhooceánskih, or. s tíhooceánskima; MNOŽINA: im. 
tíhooceánske, rod. tíhooceánskih, daj. tíhooceánskim, 
tož. tíhooceánske, mest. pri tíhooceánskih, or. s 
tíhooceánskimi  
srednji: EDNINA: im. tíhooceánsko, rod. 
tíhooceánskega, daj. tíhooceánskemu, tož. 
tíhooceánsko, mest. pri tíhooceánskem, or. s 
tíhooceánskim; DVOJINA: im. tíhooceánski, rod. 
tíhooceánskih, daj. tíhooceánskima, tož. 
tíhooceánski, mest. pri tíhooceánskih, or. s 
tíhooceánskima; MNOŽINA: im. tíhooceánska, rod. 
tíhooceánskih, daj. tíhooceánskim, tož. tíhooceánska, 
mest. pri tíhooceánskih, or. s tíhooceánskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Tirana -e [tirána] ž; zemljepisno ime  
|glavno mesto Albanije|: V središču Tirane je trg 
Skanderbeg; Urni stolp je največja sodobna 
znamenitost Tirane; ◎ alb. Tiranë/Tirana  
Kje? v Tirani  
Od kod? iz Tirane  
Kam? v Tirano  
{B} Tirančan, Tirančanka; Tirančanov, 
Tirančankin; tiranski  
{O} EDNINA: im. Tirana, rod. Tirane, daj. Tirani, tož. 
Tirano, mest. pri Tirani, or. s Tirano  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; eksonimi  
  
tiranski -a -o [tiránski, ž. tiránska, s. tiránsko] prid.  
Na osrednjem tiranskem trgu so se zbrali režimski 
nasprotniki; prim. Tiranska ožina  
(< Tirana)  
{O} moški: EDNINA: im. tiranski, rod. tiranskega, daj. 
tiranskemu, tož. tiranski (živostno tiranskega), mest. 
pri tiranskem, or. s tiranskim; DVOJINA: im. tiranska, 
rod. tiranskih, daj. tiranskima, tož. tiranska, mest. pri 
tiranskih, or. s tiranskima; MNOŽINA: im. tiranski, rod. 
tiranskih, daj. tiranskim, tož. tiranske, mest. pri 
tiranskih, or. s tiranskimi  
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ženski: EDNINA: im. tiranska, rod. tiranske, daj. 
tiranski, tož. tiransko, mest. pri tiranski, or. s tiransko; 
DVOJINA: im. tiranski, rod. tiranskih, daj. tiranskima, 
tož. tiranski, mest. pri tiranskih, or. s tiranskima; 
MNOŽINA: im. tiranske, rod. tiranskih, daj. tiranskim, 
tož. tiranske, mest. pri tiranskih, or. s tiranskimi  
srednji: EDNINA: im. tiransko, rod. tiranskega, daj. 
tiranskemu, tož. tiransko, mest. pri tiranskem, or. s 
tiranskim; DVOJINA: im. tiranski, rod. tiranskih, daj. 
tiranskima, tož. tiranski, mest. pri tiranskih, or. s 
tiranskima; MNOŽINA: im. tiranska, rod. tiranskih, daj. 
tiranskim, tož. tiranska, mest. pri tiranskih, or. s 
tiranskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
tisočlétje -a s  
|obdobje, ki traja tisoč let|: najdba, stara nekaj 
tisočletij; sopomenka milenij  
{O} EDNINA: im. tisočlétje, rod. tisočlétja, daj. 
tisočlétju, tož. tisočlétje, mest. pri tisočlétju, or. s 
tisočlétjem; DVOJINA: im. tisočlétji, rod. tisočlétij, daj. 
tisočlétjema, tož. tisočlétji, mest. pri tisočlétjih, or. s 
tisočlétjema; MNOŽINA: im. tisočlétja, rod. tisočlétij, 
daj. tisočlétjem, tož. tisočlétja, mest. pri tisočlétjih, or. 
s tisočlétji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: občno besedje  
  
Titán1 -a m; ime bitja, osebno ime  
|grško bajeslovno bitje|: Simbolno ločitev neba od 
zemlje je omogočil Titan Kronos; Premagane 
Titane so novi bogovi vrgli v Tartar; spopad 
Titanov z bogovi  
{B} Titanov  
{O} EDNINA: im. Titán, rod. Titána, daj. Titánu, tož. 
Titána, mest. pri Titánu, or. s Titánom; DVOJINA: im. 
Titána, rod. Titánov, daj. Titánoma, tož. Titána, mest. 
pri Titánih, or. s Titánoma; MNOŽINA: im. Titáni, rod. 
Titánov, daj. Titánom, tož. Titáne, mest. pri Titánih, 
or. s Titáni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: mitološka imena; grško-
rimska imena  
  
Títan2 -a m; stvarno ime  
|podjetje|: Zaposlen je bil v kamniškem Titanu; 
|znamka|: kot prilastek, v imenovalniku ključavnica 
Titan  
{B} Titanov  
{O} EDNINA: im. Títan, rod. Títana, daj. Títanu, tož. 
Títan, mest. pri Títanu, or. s Títanom; DVOJINA: im. 
Títana, rod. Títanov, daj. Títanoma, tož. Títana, mest. 
pri Títanih, or. s Títanoma; MNOŽINA: im. Títani, rod. 
Títanov, daj. Títanom, tož. Títane, mest. pri Títanih, 
or. s Títani  

STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
Titán 3 -a m; zemljepisno ime  
|Saturnov satelit|: tekoči metan na luni Titan; na 
severni polobli Titana  
Kje? na Titanu  
Od kod? s Titana  
Kam? na Titan  
{O} EDNINA: im. Titán, rod. Titána, daj. Titánu, tož. 
Titán, mest. pri Titánu, or. s Titánom; DVOJINA: im. 
Titána, rod. Titánov, daj. Titánoma, tož. Titána, mest. 
pri Titánih, or. s Titánoma; MNOŽINA: im. Titáni, rod. 
Titánov, daj. Titánom, tož. Titáne, mest. pri Titánih, 
or. s Titáni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Tizian -a [tícijan] m; ime bitja, osebno ime  
|italijanski slikar|: umetnina renesančnega slikarja 
Tiziana  
{B} Tizianov  
{O} EDNINA: im. Tiziano, rod. Tiziana, daj. Tizianu, 
tož. Tiziana, mest. pri Tizianu, or. s Tizianom; 
DVOJINA: im. Tiziana, rod. Tizianov, daj. Tizianoma, 
tož. Tiziana, mest. pri Tizianih, or. s Tizianoma; 
MNOŽINA: im. Tiziani, rod. Tizianov, daj. Tizianom, 
tož. Tiziane, mest. pri Tizianih, or. s Tiziani  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: italijanščina  
  
Tolminski kuk -ega -a [tolmínski kúk] m; 
zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: pobočje Tolminskega kuka; 
Odpravili smo se na Tolminski kuk, dvatisočak v 
grebenu Spodnjih Bohinjskih gora; prim. tolminski  
(< Tolmin)  
Kje? na Tolminskem kuku  
Od kod? s Tolminskega kuka  
Kam? na Tolminski kuk  
{O} EDNINA: im. Tolminski kuk, rod. Tolminskega 
kuka, daj. Tolminskemu kuku, tož. Tolminski kuk, 
mest. pri Tolminskem kuku, or. s Tolminskim 
kukom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
toplôtnoizolacíjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na toplotno izolacijo|: 
toplotnoizolacijska fasada; Z vgradnjo kamene 
volne kot toplotnoizolacijskega materiala se 
zmanjša poraba goriv pri ogrevanju stanovanjskih 
objektov  
{O} moški: EDNINA: im. toplôtnoizolacíjski, rod. 
toplôtnoizolacíjskega, daj. toplôtnoizolacíjskemu, 
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tož. toplôtnoizolacíjski (živostno 
toplôtnoizolacíjskega), mest. pri 
toplôtnoizolacíjskem, or. s toplôtnoizolacíjskim; 
DVOJINA: im. toplôtnoizolacíjska, rod. 
toplôtnoizolacíjskih, daj. toplôtnoizolacíjskima, tož. 
toplôtnoizolacíjska, mest. pri toplôtnoizolacíjskih, or. 
s toplôtnoizolacíjskima; MNOŽINA: im. 
toplôtnoizolacíjski, rod. toplôtnoizolacíjskih, daj. 
toplôtnoizolacíjskim, tož. toplôtnoizolacíjske, mest. 
pri toplôtnoizolacíjskih, or. s toplôtnoizolacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. toplôtnoizolacíjska, rod. 
toplôtnoizolacíjske, daj. toplôtnoizolacíjski, tož. 
toplôtnoizolacíjsko, mest. pri toplôtnoizolacíjski, or. s 
toplôtnoizolacíjsko; DVOJINA: im. 
toplôtnoizolacíjski, rod. toplôtnoizolacíjskih, daj. 
toplôtnoizolacíjskima, tož. toplôtnoizolacíjski, mest. 
pri toplôtnoizolacíjskih, or. s toplôtnoizolacíjskima; 
MNOŽINA: im. toplôtnoizolacíjske, rod. 
toplôtnoizolacíjskih, daj. toplôtnoizolacíjskim, tož. 
toplôtnoizolacíjske, mest. pri toplôtnoizolacíjskih, or. 
s toplôtnoizolacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. toplôtnoizolacíjsko, rod. 
toplôtnoizolacíjskega, daj. toplôtnoizolacíjskemu, 
tož. toplôtnoizolacíjsko, mest. pri 
toplôtnoizolacíjskem, or. s toplôtnoizolacíjskim; 
DVOJINA: im. toplôtnoizolacíjski, rod. 
toplôtnoizolacíjskih, daj. toplôtnoizolacíjskima, tož. 
toplôtnoizolacíjski, mest. pri toplôtnoizolacíjskih, or. 
s toplôtnoizolacíjskima; MNOŽINA: im. 
toplôtnoizolacíjska, rod. toplôtnoizolacíjskih, daj. 
toplôtnoizolacíjskim, tož. toplôtnoizolacíjska, mest. 
pri toplôtnoizolacíjskih, or. s toplôtnoizolacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
tortílja -e ž  
|jed|: Postregli so nama z dvema tortiljama; 
Prepognjeno tortiljo imenujemo tudi takos; Zvitke 
iz tortilje so Mehičani poimenovali burito; ◎ šp. 
tortilla  
{O} EDNINA: im. tortílja, rod. tortílje, daj. tortílji, tož. 
tortíljo, mest. pri tortílji, or. s tortíljo; DVOJINA: im. 
tortílji, rod. tortílj, daj. tortíljama, tož. tortílji, mest. pri 
tortíljah, or. s tortíljama; MNOŽINA: im. tortílje, rod. 
tortílj, daj. tortíljam, tož. tortílje, mest. pri tortíljah, or. 
s tortíljami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja; španščina  
  
Tósc -a in Tôsc -a m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: severna stena Tosca; Na 
Tosc vodi neoznačena pot; Pod Toscem sva opazila 
gamse  
Kje? na Toscu  
Od kod? s Tosca  
Kam? na Tosc  

{B} Toščev; toški  
{O} EDNINA: im. Tósc in Tôsc, rod. Tósca in Tôsca, 
daj. Tóscu in Tôscu, tož. Tósc in Tôsc, mest. pri Tóscu 
in pri Tôscu, or. s Tóscem in s Tôscem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Tóšč -a in Tôšč -a m; zemljepisno ime  
|gora v Polhograjskem hribovju|: Vodniški odsek 
organizira izlet na Tošč (1021 m); greben med 
Grmado in Toščem  
Kje? na Tošču  
Od kod? s Tošča  
Kam? na Tošč  
{B} toški  
{O} EDNINA: im. Tóšč in Tôšč, rod. Tóšča in Tôšča, 
daj. Tóšču in Tôšču, tož. Tóšč in Tôšč, mest. pri Tóšču 
in pri Tôšču, or. s Tóščem in s Tôščem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Toško čelo -ega -a [tóško čêlo, rod. tóškega čêla in 
tôško čêlo, rod. tôškega čêla] s; zemljepisno ime  
|vzpetina v Polhograjskem hribovju|: Na Toško čelo 
sva odšla po markirani poti iz Šentvida; prim. Toško 
Čelo  
Kje? na Toškem čelu  
Od kod? s Toškega čela  
Kam? na Toško čelo  
{O} EDNINA: im. Toško čelo, rod. Toškega čela, daj. 
Tóškemu čelu, tož. Tóško čelo, mest. pri Tóškem 
čelu, or. s Tóškim čelom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Trajánova vráta -ih vrát s mn.; zemljepisno ime  
|prelaz v Bolgariji|: Trajanova vrata so 
poimenovana po rimskem cesarju Trajanu  
bitka pri Trajanovih vratih |zgodovinski dogodek, 
vojna|: V bitki pri Trajanovih vratih so zmagali 
Bolgari  
(< Trajan)  
Kje? na Trajanovih vratih  
Od kod? s Trajanovih vrat  
Kam? na Trajanova vrata  
{O} EDNINA: im. Trajánova vráta, rod. Trajánovih 
vrát, daj. Trajánovim vrátom, tož. Trajánova vráta, 
mest. pri Trajánovih vrátih, or. s Trajánovimi vráti  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena; 
poimenovanja zgodovinskih dogodkov  
  
Trapani -ja [trápani] m; zemljepisno ime  
|mesto v Italiji|: Iz Trapanija na Siciliji bodo odpluli 
v Tunis; kot prilastek, v imenovalniku Ladja je 
namenjena v pristanišče Trapani  
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Kje? v Trapaniju  
Od kod? iz Trapanija  
Kam? v Trapani  
{B} Trapanijčan, Trapanijčanka; Trapanijčanov, 
Trapanijčankin; trapanijski  
{O} EDNINA: im. Trapani, rod. Trapanija, daj. 
Trapaniju, tož. Trapani, mest. pri Trapaniju, or. s 
Trapanijem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: italijanščina; imena krajev; 
endonimi  
  
tráven -vna m  
starinsko |april ali maj|: Ime traven sta april in maj 
dobila po rasti trave  
mali traven |april|: Smo šele sredi malega travna, pa 
je drevje in grmovje po nižinah že olistano; veliki 
traven |maj|: Prvi dan velikega travna že od nekdaj 
preveva praznično vzdušje; prim. april, maj, 
Traven  
{O} EDNINA: im. tráven, rod. trávna, daj. trávnu, tož. 
trávna, mest. pri trávnu, or. s trávnom; DVOJINA: im. 
trávna, rod. trávnov, daj. trávnoma, tož. trávna, mest. 
pri trávnih, or. s trávnoma; MNOŽINA: im. trávni, rod. 
trávnov, daj. trávnom, tož. trávne, mest. pri trávnih, or. 
s trávni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja praznikov, 
posebnih datumov, dnevov, mesecev; neobstojni 
polglasnik  
  
Tráven -vna m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |mehiški pisatelj nemškega rodu|: Zaradi 
načina pisanja so Bruna Travna primerjali z Jackom 
Londonom  
{B} Travnov  
{O} EDNINA: im. Tráven, rod. Trávna, daj. Trávnu, tož. 
Trávna, mest. pri Trávnu, or. s Trávnom; DVOJINA: 
im. Trávna, rod. Trávnov, daj. Trávnoma, tož. Trávna, 
mest. pri Trávnih, or. s Trávnoma; MNOŽINA: im. 
Trávni, rod. Trávnov, daj. Trávnom, tož. Trávne, mest. 
pri Trávnih, or. s Trávni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: neobstojni polglasnik; lastna 
imena (priimki)  
  
Trbíška Krníška špíca -e -e -e ž; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: severni raz Trbiške Krniške 
špice; vzpon na Trbiško Krniško špico; skrajšano 
Vzpon na Krniško špico je resna in zelo zahtevna 
tura, ki se je brez spremstva vodnika lahko lotijo le 
izjemno izurjeni gorniki; v prenesenem pomenu |stena 
Trbiške Krniške špice|: plezanje v Trbiški Krniški 
špici; ◎ it. Cima del Vallone; prim. trbiški  
(< Trbiž)  
Kje? na Trbiški Krniški špici  

Od kod? s Trbiške Krniške špice  
Kam? na Trbiško Krniško špico  
{O} EDNINA: im. Trbíška Krníška špíca, rod. Trbíške 
Krníške špíce, daj. Trbíški Krníški špíci, tož. Trbíško 
Krníško špíco, mest. pri Trbíški Krníški špíci, or. s 
Trbíško Krníško špíco  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Trdínov vŕh -ega -a m; zemljepisno ime  
|gora v Gorjancih|: vzpon na Trdinov vrh; Na 
Trdinovem vrhu stoji televizijski oddajnik; ◎ hr. 
Sveta Gera  
(< Trdina)  
Kje? na Trdinovem vrhu  
Od kod? s Trdinovega vrha  
Kam? na Trdinov vrh  
{O} EDNINA: im. Trdínov vŕh, rod. Trdínovega vŕha, 
daj. Trdínovemu vŕhu, tož. Trdínov vŕh, mest. pri 
Trdínovem vŕhu, or. s Trdínovim vŕhom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Trí Cíne -eh Cín ž mn.; zemljepisno ime  
|skupina treh vrhov v Dolomitih|: Najvišji vrh Treh 
Cin je Velika Cina; melišče pod Tremi Cinami; kot 
prilastek, v imenovalniku Na himalajsko odpravo se je 
pripravljal tudi v Dolomitih, kjer je preplezal 
severno steno gore Tri Cine; v prenesenem pomenu 
|stena Treh Cin|: V enem dnevu je v Treh Cinah 
preplezal tri smeri; ◎ it. Tre Cime  
Kje? na Treh Cinah  
Od kod? s Treh Cin  
Kam? na Tri Cine  
{O} EDNINA: im. Trí Cíne, rod. Tréh Cín, daj. Trém 
Cínan, tož. Trí Cíne, mest. pri Tréh Cínah, or. s Trémi 
Cínami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Tríglavska jézera -ih jézer s mn.; zemljepisno ime  
|jezera v Julijskih Alpah|: Izmed Triglavskih jezer je 
najtoplejše Črno jezero; Avgusta so se odpravili na 
Triglavska jezera; V Triglavskih jezerih je kopanje 
prepovedano; prim. triglavski  
(< Triglav2)  
Kje? na Triglavskih jezerih in v Triglavskih jezerih  
Od kod? s Triglavskih jezer in iz Triglavskih jezer  
Kam? na Triglavska jezera in v Triglavska jezera  
{O} EDNINA: im. Tríglavska jézera, rod. Tríglavskih 
jézer, daj. Tríglavskim jézerom, tož. Tríglavska 
jézera, mest. pri Tríglavskih jézerih, or. s 
Tríglavskimi jézeri  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
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Tríglavska séverna sténa -e -e -e ž; zemljepisno ime  
|stena v Julijskih Alpah|: Iz/S Triglavske severne 
stene so rešili dva alpinista; V/Na Triglavsko 
severno steno so se zjutraj odpravile tri naveze; 
Čopov steber v Triglavski severni steni; prim. 
triglavski  
(< Triglav2)  
Kje? v/na Triglavski severni steni  
Od kod? iz/s Triglavske severne stene  
Kam? v/na Triglavsko severno steno  
{O} EDNINA: im. Tríglavska séverna sténa, rod. 
Tríglavske séverne sténe, daj. Tríglavski séverni 
sténi, tož. Tríglavsko séverno sténo, mest. pri 
Tríglavski séverni sténi, or. s Tríglavsko séverno 
sténo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
tríglavski -a -o prid.  
Eden od triglavskih stebrov se imenuje po Joži 
Čopu; Iz triglavske doline Kot sva se hitro 
vzpenjala po poti; Preplezala sta zelo zahtevno smer 
v severni triglavski steni  
triglavska roža |rastlina|: Legenda pravi, da je iz 
lovčeve kaplje krvi zrasla rdeča triglavska roža; 
šopek triglavskih rož; prim. Triglavski ledenik, 
Triglavski narodni park, Triglavska severna 
stena, Triglavsko pogorje, Triglavska jezera  
(< Triglav2)  
{O} moški: EDNINA: im. tríglavski, rod. tríglavskega, 
daj. tríglavskemu, tož. tríglavski (živostno 
tríglavskega), mest. pri tríglavskem, or. s tríglavskim; 
DVOJINA: im. tríglavska, rod. tríglavskih, daj. 
tríglavskima, tož. tríglavska, mest. pri tríglavskih, or. 
s tríglavskima; MNOŽINA: im. tríglavski, rod. 
tríglavskih, daj. tríglavskim, tož. tríglavske, mest. pri 
tríglavskih, or. s tríglavskimi  
ženski: EDNINA: im. tríglavska, rod. tríglavske, daj. 
tríglavski, tož. tríglavsko, mest. pri tríglavski, or. s 
tríglavsko; DVOJINA: im. tríglavski, rod. tríglavskih, 
daj. tríglavskima, tož. tríglavski, mest. pri tríglavskih, 
or. s tríglavskima; MNOŽINA: im. tríglavske, rod. 
tríglavskih, daj. tríglavskim, tož. tríglavske, mest. pri 
tríglavskih, or. s tríglavskimi  
srednji: EDNINA: im. tríglavsko, rod. tríglavskega, 
daj. tríglavskemu, tož. tríglavsko, mest. pri 
tríglavskem, or. s tríglavskim; DVOJINA: im. 
tríglavski, rod. tríglavskih, daj. tríglavskima, tož. 
tríglavski, mest. pri tríglavskih, or. s tríglavskima; 
MNOŽINA: im. tríglavska, rod. tríglavskih, daj. 
tríglavskim, tož. tríglavska, mest. pri tríglavskih, or. s 
tríglavskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Tríglavski ledeník -ega -a m; zemljepisno ime  

|ledenik v Julijskih Alpah|: V Sloveniji sta dva 
ledenika, Triglavski ledenik in Ledenik pod Skuto; 
meritve Triglavskega ledenika; smučanje na 
Triglavskem ledeniku; prim. triglavski  
(< Triglav2)  
Kje? na Triglavskem ledeniku  
Od kod? s Triglavskega ledenika  
Kam? na Triglavski ledenik  
{O} EDNINA: im. Tríglavski ledeník, rod. 
Tríglavskega ledeníka, daj. Tríglavskemu ledeníku, 
tož. Tríglavski ledeník, mest. pri Tríglavskem 
ledeníku, or. s Tríglavskim ledeníkom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Tríglavski národni párk -ega -ega -a m; zemljepisno 
ime  
|narodni park v severozahodni Sloveniji|: Območje 
Triglavskega narodnega parka je priljubljen prostor 
za pohodnike; Večina Julijskih Alp je vključena v 
Triglavski narodni park; gozdovi v Triglavskem 
narodnem parku; prim. TNP, triglavski  
(< Triglav2)  
Kje? v Triglavskem narodnem parku  
Od kod? iz Triglavskega narodnega parka  
Kam? v Triglavski narodni park  
{O} EDNINA: im. Tríglavski národni párk, rod. 
Tríglavskega národnega párka, daj. Tríglavskemu 
národnemu párku, tož. Tríglavski národni párk, mest. 
pri Tríglavskem národnem párku, or. s Tríglavskim 
národnim párkom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Tríglavsko pogórje -ega -a s; zemljepisno ime  
|pogorje v Julijskih Alpah|: Žiga Zois je spodbujal 
mineraloško raziskovanje v Triglavskem pogorju; 
razgled na Julijske Alpe s Triglavskim pogorjem; 
prim. triglavski  
(< Triglav2)  
Kje? v Triglavskem pogorju  
Od kod? iz Triglavskega pogorja  
Kam? v Triglavsko pogorje  
{O} EDNINA: im. Tríglavsko pogórje, rod. 
Tríglavskega pogórja, daj. Tríglavskemu pogórju, 
tož. Tríglavsko pogórje, mest. pri Tríglavskem 
pogórju, or. s Tríglavskim pogórjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Tríton -a m; zemljepisno ime  
|Neptunov satelit|: Triton ima raznoliko površje; 
tirnica Tritona  
Kje? na Tritonu  
Od kod? s Tritona  
Kam? na Triton  
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{O} EDNINA: im. Tríton, rod. Trítona, daj. Trítonu, tož. 
Trítona, mest. pri Trítonu, or. s Trítonom; DVOJINA: 
im. Trítona, rod. Trítonov, daj. Trítonoma, tož. 
Trítona, mest. pri Trítonih, or. s Trítonoma; 
MNOŽINA: im. Trítoni, rod. Trítonov, daj. Trítonom, 
tož. Trítone, mest. pri Trítonih, or. s Trítoni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Trška gora -e -e [trška gôra] ž; zemljepisno ime  
|vzpetina na Dolenjskem|: Na vrhu Trške gore stoji 
cerkev; zidanice na Trški gori; kot prilastek, v 
imenovalniku Odraščala sem na vinorodnem hribu 
Trška gora v bližini Novega Mesta; prim. Trška 
Gora  
Kje? na Trški gori  
Od kod? s Trške gore  
Kam? na Trško goro  
{B} trškogorski  
{O} EDNINA: im. Trška gora, rod. Trške gore, daj. 
Trški gori, tož. Trško goro, mest. pri Trški gori, or. s 
Trško goro  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Trupejevo poldne -ega -dneva [trúpejevo pôdne, 
rod. trúpejevega podnéva] s; zemljepisno ime  
|gora v Karavankah|: najlepši vzpon na Trupejevo 
poldne vodi po zahodnem grebenu; Odpočili smo si 
na sedelcu pod Trupejevim poldnevom  
Kje? na Trupejevem poldnevu  
Od kod? s Trupejevega poldneva  
Kam? na Trupejevo poldne  
{O} EDNINA: im. Trupejevo poldne, rod. Trupejevega 
poldneva, daj. Trupejevemu poldnevu, tož. Trupejevo 
poldne, mest. pri Trupejevem poldnevu, or. s 
Trupejevim poldnevom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
tržáško-kóprski -a -o prid.  
|nanašajoč se na Trst in Koper|: tržaško-koprski 
škof; sopomenka koprsko-tržaški; prim. koprski, 
tržaški  
(< Koper, Trst)  
{O} moški: EDNINA: im. tržáško-kóprski, rod. 
tržáško-kóprskega, daj. tržáško-kóprskemu, tož. 
tržáško-kóprski (živostno tržáško-kóprskega), mest. 
pri tržáško-kóprskem, or. s tržáško-kóprskim; 
DVOJINA: im. tržáško-kóprska, rod. tržáško-kóprskih, 
daj. tržáško-kóprskima, tož. tržáško-kóprska, mest. pri 
tržáško-kóprskih, or. s tržáško-kóprskima; MNOŽINA: 
im. tržáško-kóprski, rod. tržáško-kóprskih, daj. 
tržáško-kóprskim, tož. tržáško-kóprske, mest. pri 
tržáško-kóprskih, or. s tržáško-kóprskimi  

ženski: EDNINA: im. tržáško-kóprska, rod. tržáško-
kóprske, daj. tržáško-kóprski, tož. tržáško-kóprsko, 
mest. pri tržáško-kóprski, or. s tržáško-kóprsko; 
DVOJINA: im. tržáško-kóprski, rod. tržáško-kóprskih, 
daj. tržáško-kóprskima, tož. tržáško-kóprski, mest. pri 
tržáško-kóprskih, or. s tržáško-kóprskima; MNOŽINA: 
im. tržáško-kóprske, rod. tržáško-kóprskih, daj. 
tržáško-kóprskim, tož. tržáško-kóprske, mest. pri 
tržáško-kóprskih, or. s tržáško-kóprskimi  
srednji: EDNINA: im. tržáško-kóprsko, rod. tržáško-
kóprskega, daj. tržáško-kóprskemu, tož. tržáško-
kóprsko, mest. pri tržáško-kóprskem, or. s tržáško-
kóprskim; DVOJINA: im. tržáško-kóprski, rod. 
tržáško-kóprskih, daj. tržáško-kóprskima, tož. 
tržáško-kóprski, mest. pri tržáško-kóprskih, or. s 
tržáško-kóprskima; MNOŽINA: im. tržáško-kóprska, 
rod. tržáško-kóprskih, daj. tržáško-kóprskim, tož. 
tržáško-kóprska, mest. pri tržáško-kóprskih, or. s 
tržáško-kóprskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
tŕžnogospodárski -a -o prid.  
|nanašajoč se na tržno gospodarstvo|: 
tržnogospodarske reforme  
{O} moški: EDNINA: im. tŕžnogospodárski, rod. 
tŕžnogospodárskega, daj. tŕžnogospodárskemu, tož. 
tŕžnogospodárski (živostno tŕžnogospodárskega), 
mest. pri tŕžnogospodárskem, or. s 
tŕžnogospodárskim; DVOJINA: im. tŕžnogospodárska, 
rod. tŕžnogospodárskih, daj. tŕžnogospodárskima, tož. 
tŕžnogospodárska, mest. pri tŕžnogospodárskih, or. s 
tŕžnogospodárskima; MNOŽINA: im. 
tŕžnogospodárski, rod. tŕžnogospodárskih, daj. 
tŕžnogospodárskim, tož. tŕžnogospodárske, mest. pri 
tŕžnogospodárskih, or. s tŕžnogospodárskimi  
ženski: EDNINA: im. tŕžnogospodárska, rod. 
tŕžnogospodárske, daj. tŕžnogospodárski, tož. 
tŕžnogospodársko, mest. pri tŕžnogospodárski, or. s 
tŕžnogospodársko; DVOJINA: im. tŕžnogospodárski, 
rod. tŕžnogospodárskih, daj. tŕžnogospodárskima, tož. 
tŕžnogospodárski, mest. pri tŕžnogospodárskih, or. s 
tŕžnogospodárskima; MNOŽINA: im. 
tŕžnogospodárske, rod. tŕžnogospodárskih, daj. 
tŕžnogospodárskim, tož. tŕžnogospodárske, mest. pri 
tŕžnogospodárskih, or. s tŕžnogospodárskimi  
srednji: EDNINA: im. tŕžnogospodársko, rod. 
tŕžnogospodárskega, daj. tŕžnogospodárskemu, tož. 
tŕžnogospodársko, mest. pri tŕžnogospodárskem, or. s 
tŕžnogospodárskim; DVOJINA: im. tŕžnogospodárski, 
rod. tŕžnogospodárskih, daj. tŕžnogospodárskima, tož. 
tŕžnogospodárski, mest. pri tŕžnogospodárskih, or. s 
tŕžnogospodárskima; MNOŽINA: im. 
tŕžnogospodárska, rod. tŕžnogospodárskih, daj. 
tŕžnogospodárskim, tož. tŕžnogospodárska, mest. pri 
tŕžnogospodárskih, or. s tŕžnogospodárskimi  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
tŕžnoinformacíjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na tržne informacije|: 
tržnoinformacijski sistem  
{O} moški: EDNINA: im. tŕžnoinformacíjski, rod. 
tŕžnoinformacíjskega, daj. tŕžnoinformacíjskemu, 
tož. tŕžnoinformacíjski (živostno 
tŕžnoinformacíjskega), mest. pri 
tŕžnoinformacíjskem, or. s tŕžnoinformacíjskim; 
DVOJINA: im. tŕžnoinformacíjska, rod. 
tŕžnoinformacíjskih, daj. tŕžnoinformacíjskima, tož. 
tŕžnoinformacíjska, mest. pri tŕžnoinformacíjskih, or. 
s tŕžnoinformacíjskima; MNOŽINA: im. 
tŕžnoinformacíjski, rod. tŕžnoinformacíjskih, daj. 
tŕžnoinformacíjskim, tož. tŕžnoinformacíjske, mest. 
pri tŕžnoinformacíjskih, or. s tŕžnoinformacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. tŕžnoinformacíjska, rod. 
tŕžnoinformacíjske, daj. tŕžnoinformacíjski, tož. 
tŕžnoinformacíjsko, mest. pri tŕžnoinformacíjski, or. s 
tŕžnoinformacíjsko; DVOJINA: im. 
tŕžnoinformacíjski, rod. tŕžnoinformacíjskih, daj. 
tŕžnoinformacíjskima, tož. tŕžnoinformacíjski, mest. 
pri tŕžnoinformacíjskih, or. s tŕžnoinformacíjskima; 
MNOŽINA: im. tŕžnoinformacíjske, rod. 
tŕžnoinformacíjskih, daj. tŕžnoinformacíjskim, tož. 
tŕžnoinformacíjske, mest. pri tŕžnoinformacíjskih, or. 
s tŕžnoinformacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. tŕžnoinformacíjsko, rod. 
tŕžnoinformacíjskega, daj. tŕžnoinformacíjskemu, 
tož. tŕžnoinformacíjsko, mest. pri 
tŕžnoinformacíjskem, or. s tŕžnoinformacíjskim; 
DVOJINA: im. tŕžnoinformacíjski, rod. 
tŕžnoinformacíjskih, daj. tŕžnoinformacíjskima, tož. 
tŕžnoinformacíjski, mest. pri tŕžnoinformacíjskih, or. 
s tŕžnoinformacíjskima; MNOŽINA: im. 
tŕžnoinformacíjska, rod. tŕžnoinformacíjskih, daj. 
tŕžnoinformacíjskim, tož. tŕžnoinformacíjska, mest. 
pri tŕžnoinformacíjskih, or. s tŕžnoinformacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
tŕžnokomunikacíjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na tržno komunikacijo|: 
tržnokomunikacijsko sporočilo; Izvedli so 
tržnokomunikacijsko akcijo z nagradno igro  
{O} moški: EDNINA: im. tŕžnokomunikacíjski, rod. 
tŕžnokomunikacíjskega, daj. 
tŕžnokomunikacíjskemu, tož. tŕžnokomunikacíjski 
(živostno tŕžnokomunikacíjskega), mest. pri 
tŕžnokomunikacíjskem, or. s tŕžnokomunikacíjskim; 
DVOJINA: im. tŕžnokomunikacíjska, rod. 
tŕžnokomunikacíjskih, daj. tŕžnokomunikacíjskima, 
tož. tŕžnokomunikacíjska, mest. pri 
tŕžnokomunikacíjskih, or. s tŕžnokomunikacíjskima; 
MNOŽINA: im. tŕžnokomunikacíjski, rod. 
tŕžnokomunikacíjskih, daj. tŕžnokomunikacíjskim, 

tož. tŕžnokomunikacíjske, mest. pri 
tŕžnokomunikacíjskih, or. s tŕžnokomunikacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. tŕžnokomunikacíjska, rod. 
tŕžnokomunikacíjske, daj. tŕžnokomunikacíjski, tož. 
tŕžnokomunikacíjsko, mest. pri tŕžnokomunikacíjski, 
or. s tŕžnokomunikacíjsko; DVOJINA: im. 
tŕžnokomunikacíjski, rod. tŕžnokomunikacíjskih, daj. 
tŕžnokomunikacíjskima, tož. tŕžnokomunikacíjski, 
mest. pri tŕžnokomunikacíjskih, or. s 
tŕžnokomunikacíjskima; MNOŽINA: im. 
tŕžnokomunikacíjske, rod. tŕžnokomunikacíjskih, daj. 
tŕžnokomunikacíjskim, tož. tŕžnokomunikacíjske, 
mest. pri tŕžnokomunikacíjskih, or. s 
tŕžnokomunikacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. tŕžnokomunikacíjsko, rod. 
tŕžnokomunikacíjskega, daj. 
tŕžnokomunikacíjskemu, tož. tŕžnokomunikacíjsko, 
mest. pri tŕžnokomunikacíjskem, or. s 
tŕžnokomunikacíjskim; DVOJINA: im. 
tŕžnokomunikacíjski, rod. tŕžnokomunikacíjskih, daj. 
tŕžnokomunikacíjskima, tož. tŕžnokomunikacíjski, 
mest. pri tŕžnokomunikacíjskih, or. s 
tŕžnokomunikacíjskima; MNOŽINA: im. 
tŕžnokomunikacíjska, rod. tŕžnokomunikacíjskih, daj. 
tŕžnokomunikacíjskim, tož. tŕžnokomunikacíjska, 
mest. pri tŕžnokomunikacíjskih, or. s 
tŕžnokomunikacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
turístično-etnolóški -a -o prid.  
|turistični in etnološki|: turistično-etnološko društvo; 
sopomenka etnološko-turistični  
{O} moški: EDNINA: im. turístično-etnolóški, rod. 
turístično-etnolóškega, daj. turístično-etnolóškemu, 
tož. turístično-etnolóški (živostno turístično-
etnolóškega), mest. pri turístično-etnolóškem, or. s 
turístično-etnolóškim; DVOJINA: im. turístično-
etnolóška, rod. turístično-etnolóških, daj. turístično-
etnolóškima, tož. turístično-etnolóška, mest. pri 
turístično-etnolóških, or. s turístično-etnolóškima; 
MNOŽINA: im. turístično-etnolóški, rod. turístično-
etnolóških, daj. turístično-etnolóškim, tož. turístično-
etnolóške, mest. pri turístično-etnolóških, or. s 
turístično-etnolóškimi  
ženski: EDNINA: im. turístično-etnolóška, rod. 
turístično-etnolóške, daj. turístično-etnolóški, tož. 
turístično-etnolóško, mest. pri turístično-etnolóški, 
or. s turístično-etnolóško; DVOJINA: im. turístično-
etnolóški, rod. turístično-etnolóških, daj. turístično-
etnolóškima, tož. turístično-etnolóški, mest. pri 
turístično-etnolóških, or. s turístično-etnolóškima; 
MNOŽINA: im. turístično-etnolóške, rod. turístično-
etnolóških, daj. turístično-etnolóškim, tož. turístično-
etnolóške, mest. pri turístično-etnolóških, or. s 
turístično-etnolóškimi  
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srednji: EDNINA: im. turístično-etnolóško, rod. 
turístično-etnolóškega, daj. turístično-etnolóškemu, 
tož. turístično-etnolóško, mest. pri turístično-
etnolóškem, or. s turístično-etnolóškim; DVOJINA: im. 
turístično-etnolóški, rod. turístično-etnolóških, daj. 
turístično-etnolóškima, tož. turístično-etnolóški, 
mest. pri turístično-etnolóških, or. s turístično-
etnolóškima; MNOŽINA: im. turístično-etnolóška, rod. 
turístično-etnolóških, daj. turístično-etnolóškim, tož. 
turístično-etnolóška, mest. pri turístično-etnolóških, 
or. s turístično-etnolóškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
turístično-gostínski -a -o prid.  
|turistični in gostinski|: turistično-gostinsko 
podjetje; sopomenka gostinsko-turistični  
{O} moški: EDNINA: im. turístično-gostínski, rod. 
turístično-gostínskega, daj. turístično-gostínskemu, 
tož. turístično-gostínski (živostno turístično-
gostínskega), mest. pri turístično-gostínskem, or. s 
turístično-gostínskim; DVOJINA: im. turístično-
gostínska, rod. turístično-gostínskih, daj. turístično-
gostínskima, tož. turístično-gostínska, mest. pri 
turístično-gostínskih, or. s turístično-gostínskima; 
MNOŽINA: im. turístično-gostínski, rod. turístično-
gostínskih, daj. turístično-gostínskim, tož. turístično-
gostínske, mest. pri turístično-gostínskih, or. s 
turístično-gostínskimi  
ženski: EDNINA: im. turístično-gostínska, rod. 
turístično-gostínske, daj. turístično-gostínski, tož. 
turístično-gostínsko, mest. pri turístično-gostínski, or. 
s turístično-gostínsko; DVOJINA: im. turístično-
gostínski, rod. turístično-gostínskih, daj. turístično-
gostínskima, tož. turístično-gostínski, mest. pri 
turístično-gostínskih, or. s turístično-gostínskima; 
MNOŽINA: im. turístično-gostínske, rod. turístično-
gostínskih, daj. turístično-gostínskim, tož. turístično-
gostínske, mest. pri turístično-gostínskih, or. s 
turístično-gostínskimi  
srednji: EDNINA: im. turístično-gostínsko, rod. 
turístično-gostínskega, daj. turístično-gostínskemu, 
tož. turístično-gostínsko, mest. pri turístično-
gostínskem, or. s turístično-gostínskim; DVOJINA: im. 
turístično-gostínski, rod. turístično-gostínskih, daj. 
turístično-gostínskima, tož. turístično-gostínski, mest. 
pri turístično-gostínskih, or. s turístično-
gostínskima; MNOŽINA: im. turístično-gostínska, rod. 
turístično-gostínskih, daj. turístično-gostínskim, tož. 
turístično-gostínska, mest. pri turístično-gostínskih, 
or. s turístično-gostínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
turístičnoinformacíjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na turistične informacije|: 
turističnoinformacijski center (TIC)  

{O} moški: EDNINA: im. turístičnoinformacíjski, rod. 
turístičnoinformacíjskega, daj. 
turístičnoinformacíjskemu, tož. 
turístičnoinformacíjski (živostno 
turístičnoinformacíjskega), mest. pri 
turístičnoinformacíjskem, or. s 
turístičnoinformacíjskim; DVOJINA: im. 
turístičnoinformacíjska, rod. 
turístičnoinformacíjskih, daj. 
turístičnoinformacíjskima, tož. 
turístičnoinformacíjska, mest. pri 
turístičnoinformacíjskih, or. s 
turístičnoinformacíjskima; MNOŽINA: im. 
turístičnoinformacíjski, rod. 
turístičnoinformacíjskih, daj. 
turístičnoinformacíjskim, tož. 
turístičnoinformacíjske, mest. pri 
turístičnoinformacíjskih, or. s 
turístičnoinformacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. turístičnoinformacíjska, rod. 
turístičnoinformacíjske, daj. turístičnoinformacíjski, 
tož. turístičnoinformacíjsko, mest. pri 
turístičnoinformacíjski, or. s 
turístičnoinformacíjsko; DVOJINA: im. 
turístičnoinformacíjski, rod. 
turístičnoinformacíjskih, daj. 
turístičnoinformacíjskima, tož. 
turístičnoinformacíjski, mest. pri 
turístičnoinformacíjskih, or. s 
turístičnoinformacíjskima; MNOŽINA: im. 
turístičnoinformacíjske, rod. 
turístičnoinformacíjskih, daj. 
turístičnoinformacíjskim, tož. 
turístičnoinformacíjske, mest. pri 
turístičnoinformacíjskih, or. s 
turístičnoinformacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. turístičnoinformacíjsko, rod. 
turístičnoinformacíjskega, daj. 
turístičnoinformacíjskemu, tož. 
turístičnoinformacíjsko, mest. pri 
turístičnoinformacíjskem, or. s 
turístičnoinformacíjskim; DVOJINA: im. 
turístičnoinformacíjski, rod. 
turístičnoinformacíjskih, daj. 
turístičnoinformacíjskima, tož. 
turístičnoinformacíjski, mest. pri 
turístičnoinformacíjskih, or. s 
turístičnoinformacíjskima; MNOŽINA: im. 
turístičnoinformacíjska, rod. 
turístičnoinformacíjskih, daj. 
turístičnoinformacíjskim, tož. 
turístičnoinformacíjska, mest. pri 
turístičnoinformacíjskih, or. s 
turístičnoinformacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
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turístično-promócijski -a -o prid.  
|turistični in promocijski|: Publikacija je bila izdana 
za turistično-promocijske namene  
{O} moški: EDNINA: im. turístično-promócijski, rod. 
turístično-promócijskega, daj. turístično-
promócijskemu, tož. turístično-promócijski (živostno 
turístično-promócijskega), mest. pri turístično-
promócijskem, or. s turístično-promócijskim; 
DVOJINA: im. turístično-promócijska, rod. turístično-
promócijskih, daj. turístično-promócijskima, tož. 
turístično-promócijska, mest. pri turístično-
promócijskih, or. s turístično-promócijskima; 
MNOŽINA: im. turístično-promócijski, rod. turístično-
promócijskih, daj. turístično-promócijskim, tož. 
turístično-promócijske, mest. pri turístično-
promócijskih, or. s turístično-promócijskimi  
ženski: EDNINA: im. turístično-promócijska, rod. 
turístično-promócijske, daj. turístično-promócijski, 
tož. turístično-promócijsko, mest. pri turístično-
promócijski, or. s turístično-promócijsko; DVOJINA: 
im. turístično-promócijski, rod. turístično-
promócijskih, daj. turístično-promócijskima, tož. 
turístično-promócijski, mest. pri turístično-
promócijskih, or. s turístično-promócijskima; 
MNOŽINA: im. turístično-promócijske, rod. turístično-
promócijskih, daj. turístično-promócijskim, tož. 
turístično-promócijske, mest. pri turístično-
promócijskih, or. s turístično-promócijskimi  
srednji: EDNINA: im. turístično-promócijsko, rod. 
turístično-promócijskega, daj. turístično-
promócijskemu, tož. turístično-promócijsko, mest. pri 
turístično-promócijskem, or. s turístično-
promócijskim; DVOJINA: im. turístično-promócijski, 
rod. turístično-promócijskih, daj. turístično-
promócijskima, tož. turístično-promócijski, mest. pri 
turístično-promócijskih, or. s turístično-
promócijskima; MNOŽINA: im. turístično-
promócijska, rod. turístično-promócijskih, daj. 
turístično-promócijskim, tož. turístično-promócijska, 
mest. pri turístično-promócijskih, or. s turístično-
promócijskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
turístično-rekreacíjski -a -o prid.  
|turistični in rekreacijski|: Novo turistično-
rekreacijsko središče ima 800 ležišč, bazene, savne, 
drsališče, kegljišče, garaže, gostinske in druge 
lokale  
{O} moški: EDNINA: im. turístično-rekreacíjski, rod. 
turístično-rekreacíjskega, daj. turístično-
rekreacíjskemu, tož. turístično-rekreacíjski (živostno 
turístično-rekreacíjskega), mest. pri turístično-
rekreacíjskem, or. s turístično-rekreacíjskim; 
DVOJINA: im. turístično-rekreacíjska, rod. turístično-
rekreacíjskih, daj. turístično-rekreacíjskima, tož. 
turístično-rekreacíjska, mest. pri turístično-

rekreacíjskih, or. s turístično-rekreacíjskima; 
MNOŽINA: im. turístično-rekreacíjski, rod. turístično-
rekreacíjskih, daj. turístično-rekreacíjskim, tož. 
turístično-rekreacíjske, mest. pri turístično-
rekreacíjskih, or. s turístično-rekreacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. turístično-rekreacíjska, rod. 
turístično-rekreacíjske, daj. turístično-rekreacíjski, 
tož. turístično-rekreacíjsko, mest. pri turístično-
rekreacíjski, or. s turístično-rekreacíjsko; DVOJINA: 
im. turístično-rekreacíjski, rod. turístično-
rekreacíjskih, daj. turístično-rekreacíjskima, tož. 
turístično-rekreacíjski, mest. pri turístično-
rekreacíjskih, or. s turístično-rekreacíjskima; 
MNOŽINA: im. turístično-rekreacíjske, rod. turístično-
rekreacíjskih, daj. turístično-rekreacíjskim, tož. 
turístično-rekreacíjske, mest. pri turístično-
rekreacíjskih, or. s turístično-rekreacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. turístično-rekreacíjsko, rod. 
turístično-rekreacíjskega, daj. turístično-
rekreacíjskemu, tož. turístično-rekreacíjsko, mest. pri 
turístično-rekreacíjskem, or. s turístično-
rekreacíjskim; DVOJINA: im. turístično-rekreacíjski, 
rod. turístično-rekreacíjskih, daj. turístično-
rekreacíjskima, tož. turístično-rekreacíjski, mest. pri 
turístično-rekreacíjskih, or. s turístično-
rekreacíjskima; MNOŽINA: im. turístično-
rekreacíjska, rod. turístično-rekreacíjskih, daj. 
turístično-rekreacíjskim, tož. turístično-rekreacíjska, 
mest. pri turístično-rekreacíjskih, or. s turístično-
rekreacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
túrško-cíprski -a -o prid.  
|turški in ciprski|: turško-ciprski spor glede statusa 
Cipra; sopomenka ciprsko-turški; prim. ciprski, 
turški  
(< Ciper, Turčija)  
{O} moški: EDNINA: im. túrško-cíprski, rod. túrško-
cíprskega, daj. túrško-cíprskemu, tož. túrško-cíprski 
(živostno túrško-cíprskega), mest. pri túrško-
cíprskem, or. s túrško-cíprskim; DVOJINA: im. túrško-
cíprska, rod. túrško-cíprskih, daj. túrško-cíprskima, 
tož. túrško-cíprska, mest. pri túrško-cíprskih, or. s 
túrško-cíprskima; MNOŽINA: im. túrško-cíprski, rod. 
túrško-cíprskih, daj. túrško-cíprskim, tož. túrško-
cíprske, mest. pri túrško-cíprskih, or. s túrško-
cíprskimi  
ženski: EDNINA: im. túrško-cíprska, rod. túrško-
cíprske, daj. túrško-cíprski, tož. túrško-cíprsko, mest. 
pri túrško-cíprski, or. s túrško-cíprsko; DVOJINA: im. 
túrško-cíprski, rod. túrško-cíprskih, daj. túrško-
cíprskima, tož. túrško-cíprski, mest. pri túrško-
cíprskih, or. s túrško-cíprskima; MNOŽINA: im. 
túrško-cíprske, rod. túrško-cíprskih, daj. túrško-
cíprskim, tož. túrško-cíprske, mest. pri túrško-
cíprskih, or. s túrško-cíprskimi  
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srednji: EDNINA: im. túrško-cíprsko, rod. túrško-
cíprskega, daj. túrško-cíprskemu, tož. túrško-cíprsko, 
mest. pri túrško-cíprskem, or. s túrško-cíprskim; 
DVOJINA: im. túrško-cíprski, rod. túrško-cíprskih, daj. 
túrško-cíprskima, tož. túrško-cíprski, mest. pri túrško-
cíprskih, or. s túrško-cíprskima; MNOŽINA: im. 
túrško-cíprska, rod. túrško-cíprskih, daj. túrško-
cíprskim, tož. túrško-cíprska, mest. pri túrško-
cíprskih, or. s túrško-cíprskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
tvítar m; obširneje glej pri tviteraš  
  
tviteráš -a tudi tvítar -ja m  
|uporabnik spletnega družabnega omrežja Twitter|: 
Papežu sledi že več kot deset milijonov tviterašev  
(< Twitter)  
{B} tviterašev  
{O} EDNINA: im. tviteráš tudi tvítar, rod. tviteráša tudi 
tvítarja, daj. tviterášu tudi tvítarju, tož. tviteráša tudi 
tvítarja, mest. pri tviterášu tudi pri tvítarju, or. s 
tviterášem tudi s tvítarjem; DVOJINA: im. tviteráša tudi 
tvítarja, rod. tviterášev tudi tvítarjev, daj. tviterášema 
tudi tvítarjema, tož. tviteráša tudi tvítarja, mest. pri 
tviteráših tudi pri tvítarjih, or. s tviterášema tudi s 
tvítarji; MNOŽINA: im. tviteráši tudi tvítarji, rod. 
tviterášev tudi tvítarjev, daj. tviterášem tudi tvítarjem, 
tož. tviteráše tudi tvítarje, mest. pri tviteráših tudi pri 
tvítarjih, or. s tviteráši tudi s tvítarji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pripadniki in pripadnice; 
samostalnik moškega spola  
  
tviterášica -e ž  
|uporabnica spletnega družabnega omrežja Twitter|: 
Neka tviterašica je v eni od svojih objav zapisala 
svoja čustva ob koncu ameriških volitev  
(< Twitter)  
{B} tviterašičin  
{O} EDNINA: im. tviterášica, rod. tviterášice, daj. 
tviterášici, tož. tviterášico, mest. pri tviterášici, or. s 
tviterášico; DVOJINA: im. tviterášici, rod. tviterášic, 
daj. tviterášicama, tož. tviterášici, mest. pri 
tviterášicah, or. s tviterášicama; MNOŽINA: im. 
tviterášice, rod. tviterášic, daj. tviterášicam, tož. 
tviterášice, mest. pri tviterášicah, or. s tviterášicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pripadniki in pripadnice  
  
ukrajínsko-rúski -a -o prid.  
|ukrajinski in ruski|: ukrajinsko-ruska mafijska 
naveza; Z izstrelitvene ploščadi Odiseja je v nedeljo 
vzletela tristopenjska ukrajinsko-ruska raketa Zenit-
3SL; sopomenka rusko-ukrajinski; prim. ruski, 
ukrajinski  

(< Rusija, Ukrajina)  
{O} moški: EDNINA: im. ukrajínsko-rúski, rod. 
ukrajínsko-rúskega, daj. ukrajínsko-rúskemu, tož. 
ukrajínsko-rúski (živostno ukrajínsko-rúskega), mest. 
pri ukrajínsko-rúskem, or. z ukrajínsko-rúskim; 
DVOJINA: im. ukrajínsko-rúska, rod. ukrajínsko-
rúskih, daj. ukrajínsko-rúskima, tož. ukrajínsko-
rúska, mest. pri ukrajínsko-rúskih, or. z ukrajínsko-
rúskima; MNOŽINA: im. ukrajínsko-rúski, rod. 
ukrajínsko-rúskih, daj. ukrajínsko-rúskim, tož. 
ukrajínsko-rúske, mest. pri ukrajínsko-rúskih, or. z 
ukrajínsko-rúskimi  
ženski: EDNINA: im. ukrajínsko-rúska, rod. 
ukrajínsko-rúske, daj. ukrajínsko-rúski, tož. 
ukrajínsko-rúsko, mest. pri ukrajínsko-rúski, or. z 
ukrajínsko-rúsko; DVOJINA: im. ukrajínsko-rúski, rod. 
ukrajínsko-rúskih, daj. ukrajínsko-rúskima, tož. 
ukrajínsko-rúski, mest. pri ukrajínsko-rúskih, or. z 
ukrajínsko-rúskima; MNOŽINA: im. ukrajínsko-rúske, 
rod. ukrajínsko-rúskih, daj. ukrajínsko-rúskim, tož. 
ukrajínsko-rúske, mest. pri ukrajínsko-rúskih, or. z 
ukrajínsko-rúskimi  
srednji: EDNINA: im. ukrajínsko-rúsko, rod. 
ukrajínsko-rúskega, daj. ukrajínsko-rúskemu, tož. 
ukrajínsko-rúsko, mest. pri ukrajínsko-rúskem, or. z 
ukrajínsko-rúskim; DVOJINA: im. ukrajínsko-rúski, 
rod. ukrajínsko-rúskih, daj. ukrajínsko-rúskima, tož. 
ukrajínsko-rúski, mest. pri ukrajínsko-rúskih, or. z 
ukrajínsko-rúskima; MNOŽINA: im. ukrajínsko-rúska, 
rod. ukrajínsko-rúskih, daj. ukrajínsko-rúskim, tož. 
ukrajínsko-rúska, mest. pri ukrajínsko-rúskih, or. z 
ukrajínsko-rúskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
umétnostnozgodovínski -a -o prid.  
|nanašajoč se na umetnostno zgodovino|: 
umetnostnozgodovinski spomenik  
{O} moški: EDNINA: im. umétnostnozgodovínski, 
rod. umétnostnozgodovínskega, daj. 
umétnostnozgodovínskemu, tož. 
umétnostnozgodovínski (živostno 
umétnostnozgodovínskega), mest. pri 
umétnostnozgodovínskem, or. z 
umétnostnozgodovínskim; DVOJINA: im. 
umétnostnozgodovínska, rod. 
umétnostnozgodovínskih, daj. 
umétnostnozgodovínskima, tož. 
umétnostnozgodovínska, mest. pri 
umétnostnozgodovínskih, or. z 
umétnostnozgodovínskima; MNOŽINA: im. 
umétnostnozgodovínski, rod. 
umétnostnozgodovínskih, daj. 
umétnostnozgodovínskim, tož. 
umétnostnozgodovínske, mest. pri 
umétnostnozgodovínskih, or. z 
umétnostnozgodovínskimi  
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ženski: EDNINA: im. umétnostnozgodovínska, rod. 
umétnostnozgodovínske, daj. 
umétnostnozgodovínski, tož. 
umétnostnozgodovínsko, mest. pri 
umétnostnozgodovínski, or. z 
umétnostnozgodovínsko; DVOJINA: im. 
umétnostnozgodovínski, rod. 
umétnostnozgodovínskih, daj. 
umétnostnozgodovínskima, tož. 
umétnostnozgodovínski, mest. pri 
umétnostnozgodovínskih, or. z 
umétnostnozgodovínskima; MNOŽINA: im. 
umétnostnozgodovínske, rod. 
umétnostnozgodovínskih, daj. 
umétnostnozgodovínskim, tož. 
umétnostnozgodovínske, mest. pri 
umétnostnozgodovínskih, or. z 
umétnostnozgodovínskimi  
srednji: EDNINA: im. umétnostnozgodovínsko, rod. 
umétnostnozgodovínskega, daj. 
umétnostnozgodovínskemu, tož. 
umétnostnozgodovínsko, mest. pri 
umétnostnozgodovínskem, or. z 
umétnostnozgodovínskim; DVOJINA: im. 
umétnostnozgodovínski, rod. 
umétnostnozgodovínskih, daj. 
umétnostnozgodovínskima, tož. 
umétnostnozgodovínski, mest. pri 
umétnostnozgodovínskih, or. z 
umétnostnozgodovínskima; MNOŽINA: im. 
umétnostnozgodovínska, rod. 
umétnostnozgodovínskih, daj. 
umétnostnozgodovínskim, tož. 
umétnostnozgodovínska, mest. pri 
umétnostnozgodovínskih, or. z 
umétnostnozgodovínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
underground -a [ándǝrgránd] m  
|kulturno gibanje|: Včasih je težko razločevati med 
undergroundom in širšo glasbeno sceno; v pridevniški 
rabi Glasbena skupina si je izborila vodilno vlogo na 
londonski underground sceni; variantno 
undergroundski/undergroundovski sceni; zlata leta 
ameriškega underground stripa variantno 
undergroundskega/undergroundovskega stripa  
{O} EDNINA: im. underground, rod. undergrounda, 
daj. undergroundu, tož. underground, mest. pri 
undergroundu, or. z undergroundom; DVOJINA: im. 
undergrounda, rod. undergroundov, daj. 
undergroundoma, tož. undergrounda, mest. pri 
undergroundih, or. z undergroundoma; MNOŽINA: im. 
undergroundi, rod. undergroundov, daj. 
undergroundom, tož. undergrounde, mest. pri 
undergroundih, or. z undergroundi  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
úpniško-dolžníški -a -o [dožníško-úpniški] prid.  
|upniški in dolžniški|: upniško-dolžniški odnos med 
podjetjem in državo; sopomenka dolžniško-upniški  
{O} moški: EDNINA: im. úpniško-dolžníški, rod. 
úpniško-dolžníškega, daj. úpniško-dolžníškemu, tož. 
úpniško-dolžníški (živostno úpniško-dolžníškega), 
mest. pri úpniško-dolžníškem, or. z úpniško-
dolžníškim; DVOJINA: im. úpniško-dolžníška, rod. 
úpniško-dolžníških, daj. úpniško-dolžníškima, tož. 
úpniško-dolžníška, mest. pri úpniško-dolžníških, or. z 
úpniško-dolžníškima; MNOŽINA: im. úpniško-
dolžníški, rod. úpniško-dolžníških, daj. úpniško-
dolžníškim, tož. úpniško-dolžníške, mest. pri 
úpniško-dolžníških, or. z úpniško-dolžníškimi  
ženski: EDNINA: im. úpniško-dolžníška, rod. úpniško-
dolžníške, daj. úpniško-dolžníški, tož. úpniško-
dolžníško, mest. pri úpniško-dolžníški, or. z úpniško-
dolžníško; DVOJINA: im. úpniško-dolžníški, rod. 
úpniško-dolžníških, daj. úpniško-dolžníškima, tož. 
úpniško-dolžníški, mest. pri úpniško-dolžníških, or. z 
úpniško-dolžníškima; MNOŽINA: im. úpniško-
dolžníške, rod. úpniško-dolžníških, daj. úpniško-
dolžníškim, tož. úpniško-dolžníške, mest. pri 
úpniško-dolžníških, or. z úpniško-dolžníškimi  
srednji: EDNINA: im. úpniško-dolžníško, rod. 
úpniško-dolžníškega, daj. úpniško-dolžníškemu, tož. 
úpniško-dolžníško, mest. pri úpniško-dolžníškem, or. 
z úpniško-dolžníškim; DVOJINA: im. úpniško-
dolžníški, rod. úpniško-dolžníških, daj. úpniško-
dolžníškima, tož. úpniško-dolžníški, mest. pri 
úpniško-dolžníških, or. z úpniško-dolžníškima; 
MNOŽINA: im. úpniško-dolžníška, rod. úpniško-
dolžníških, daj. úpniško-dolžníškim, tož. úpniško-
dolžníška, mest. pri úpniško-dolžníških, or. z 
úpniško-dolžníškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
uprávno-kázenski -a -o prid.  
|upravni in kazenski|: upravno-kazenski postopek  
{O} moški: EDNINA: im. uprávno-kázenski, rod. 
uprávno-kázenskega, daj. uprávno-kázenskemu, tož. 
uprávno-kázenski (živostno uprávno-kázenskega), 
mest. pri uprávno-kázenskem, or. z uprávno-
kázenskim; DVOJINA: im. uprávno-kázenska, rod. 
uprávno-kázenskih, daj. uprávno-kázenskima, tož. 
uprávno-kázenska, mest. pri uprávno-kázenskih, or. z 
uprávno-kázenskima; MNOŽINA: im. uprávno-
kázenski, rod. uprávno-kázenskih, daj. uprávno-
kázenskim, tož. uprávno-kázenske, mest. pri uprávno-
kázenskih, or. z uprávno-kázenskimi  
ženski: EDNINA: im. uprávno-kázenska, rod. 
uprávno-kázenske, daj. uprávno-kázenski, tož. 
uprávno-kázensko, mest. pri uprávno-kázenski, or. z 
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uprávno-kázensko; DVOJINA: im. uprávno-kázenski, 
rod. uprávno-kázenskih, daj. uprávno-kázenskima, 
tož. uprávno-kázenski, mest. pri uprávno-kázenskih, 
or. z uprávno-kázenskima; MNOŽINA: im. uprávno-
kázenske, rod. uprávno-kázenskih, daj. uprávno-
kázenskim, tož. uprávno-kázenske, mest. pri uprávno-
kázenskih, or. z uprávno-kázenskimi  
srednji: EDNINA: im. uprávno-kázensko, rod. 
uprávno-kázenskega, daj. uprávno-kázenskemu, tož. 
uprávno-kázensko, mest. pri uprávno-kázenskem, or. 
z uprávno-kázenskim; DVOJINA: im. uprávno-
kázenski, rod. uprávno-kázenskih, daj. uprávno-
kázenskima, tož. uprávno-kázenski, mest. pri 
uprávno-kázenskih, or. z uprávno-kázenskima; 
MNOŽINA: im. uprávno-kázenska, rod. uprávno-
kázenskih, daj. uprávno-kázenskim, tož. uprávno-
kázenska, mest. pri uprávno-kázenskih, or. z 
uprávno-kázenskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Urál -a m; zemljepisno ime  
|gorovje med Azijo in Evropo|: sleme Urala; 
odprava na Ural; kot prilastek, v imenovalniku V 
gorovju Ural so bogata nahajališča železove rude  
Kje? na Uralu  
Od kod? z Urala  
Kam? na Ural  
{B} uralski  
{O} EDNINA: im. Urál, rod. Urála, daj. Urálu, tož. Urál, 
mest. pri Urálu, or. z Urálom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
urálski -a -o prid.  
uralski jeziki  
(< Ural)  
{O} moški: EDNINA: im. urálski, rod. urálskega, daj. 
urálskemu, tož. urálski (živostno urálskega), mest. pri 
urálskem, or. z urálskim; DVOJINA: im. urálska, rod. 
urálskih, daj. urálskima, tož. urálska, mest. pri 
urálskih, or. z urálskima; MNOŽINA: im. urálski, rod. 
urálskih, daj. urálskim, tož. urálske, mest. pri urálskih, 
or. z urálskimi  
ženski: EDNINA: im. urálska, rod. urálske, daj. urálski, 
tož. urálsko, mest. pri urálski, or. z urálsko; DVOJINA: 
im. urálski, rod. urálskih, daj. urálskima, tož. urálski, 
mest. pri urálskih, or. z urálskima; MNOŽINA: im. 
urálske, rod. urálskih, daj. urálskim, tož. urálske, mest. 
pri urálskih, or. z urálskimi  
srednji: EDNINA: im. urálsko, rod. urálskega, daj. 
urálskemu, tož. urálsko, mest. pri urálskem, or. z 
urálskim; DVOJINA: im. urálski, rod. urálskih, daj. 
urálskima, tož. urálski, mest. pri urálskih, or. z 
urálskima; MNOŽINA: im. urálska, rod. urálskih, daj. 
urálskim, tož. urálska, mest. pri urálskih, or. z 
urálskimi  

STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Urán1 -a m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |slovenski strojni inženir|: profesor 
Dobromil Uran; |slovenski nadškof in pedagog|: 
posvetitev nadškofa Urana  
{B} Uranov  
{O} EDNINA: im. Urán, rod. Urána, daj. Uránu, tož. 
Urána, mest. pri Uránu, or. z Uránom; DVOJINA: im. 
Urána, rod. Uránov, daj. Uránoma, tož. Urána, mest. 
pri Uránih, or. z Uránoma; MNOŽINA: im. Uráni, rod. 
Uránov, daj. Uránom, tož. Uráne, mest. pri Uránih, or. 
z Uráni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki)  
  
Urán2 -a m; ime bitja, religijsko ime  
|grški bog neba|: V helenizmu so na Urana kot 
grškega boga neba naslavljali različne priprošnje  
{B} Uranov  
{O} EDNINA: im. Urán, rod. Urána, daj. Uránu, tož. 
Urána, mest. pri Uránu, or. z Uránom; DVOJINA: im. 
Urána, rod. Uránov, daj. Uránoma, tož. Urána, mest. 
pri Uránih, or. z Uránoma; MNOŽINA: im. Uráni, rod. 
Uránov, daj. Uránom, tož. Uráne, mest. pri Uránih, or. 
z Uráni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena; grško-
rimska imena  
  
Urán3 -a m; zemljepisno ime  
|planet|: Najbolj ekstremni so letni časi na Uranu; 
kot prilastek, v imenovalniku Angleški astronom 
Edmond Halley velja za odkritelja planeta Uran in 
dveh Saturnovih satelitov  
Kje? na Uranu  
Od kod? z Urana  
Kam? na Uran  
{B} Uranov  
{O} EDNINA: im. Urán, rod. Urána, daj. Uránu, tož. 
Urán, mest. pri Uránu, or. z Uránom; DVOJINA: im. 
Urána, rod. Uránov, daj. Uránoma, tož. Urána, mest. 
pri Uránih, or. z Uránoma; MNOŽINA: im. Uráni, rod. 
Uránov, daj. Uránom, tož. Uráne, mest. pri Uránih, or. 
z Uráni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Uršlja gora -e -e [úršlja gôra] ž; zemljepisno ime  
|gora v Karavankah|: vznožje Uršlje gore; 
Romarsko cerkev na Uršlji gori so sezidali 
uršljegorski kmetje; nahajališča rude med Peco in 
Uršljo goro  
Kje? na Uršlji gori  
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Od kod? z Uršlje gore  
Kam? na Uršljo goro  
{B} uršljegorski  
{O} EDNINA: im. Uršlja gora, rod. Uršlje gore, daj. 
Uršlji gori, tož. Uršljo goro, mest. pri Uršlji gori, or. z 
Uršljo goro  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Vaxzevria -e [vagzérija] ž; stvarno ime  
|ime zdravila|: Prejel je dva odmerka Vaxzevrie; kot 
prilastek, v imenovalniku cepljenje s cepivom 
Vaxzevria  
{B} Vaxzevrijin  
{O} EDNINA: im. Vaxzevria, rod. Vaxzevrie, daj. 
Vaxzevrii, tož. Vaxzevrio, mest. pri Vaxzevrii, or. z 
Vaxzevrio; DVOJINA: im. Vaxzevrii, rod. Vaxzevrij, 
daj. Vaxzevriama, tož. Vaxzevrii, mest. pri 
Vaxzevriah, or. z Vaxzevriama; MNOŽINA: im. 
Vaxzevrie, rod. Vaxzevrij, daj. Vaxzevriam, tož. 
Vaxzevrie, mest. pri Vaxzevriah, or. z Vaxzevriami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena; pravopisne 
zanimivosti  
  
Večérnica -e ž; zemljepisno nadomestno ime  
|planet Venera|: Kadar je Venera levo od Sonca, je 
Večernica  
zvezda večernica/Večernica |Venera|: Sijaj zvezde 
večernice/Večernice se je lahko kosal z luno; prim. 
večernica  
Kje? na Večernici  
Od kod? z Večernice  
Kam? na Večernico  
{B} Večerničin  
{O} EDNINA: im. Večérnica, rod. Večérnice, daj. 
Večérnici, tož. Večérnico, mest. pri Večérnici, or. z 
Večérnico; DVOJINA: im. Večérnici, rod. Večérnic, 
daj. Večérnicama, tož. Večérnici, mest. pri 
Večérnicah, or. z Večérnicama; MNOŽINA: im. 
Večérnice, rod. Večérnic, daj. Večérnicam, tož. 
Večérnice, mest. pri Večérnicah, or. z Večérnicami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Velika Baba -e -e [vélika bába] ž; zemljepisno ime  
|gora v Kamniško-Savinjskih Alpah|: Vršni greben 
med Malo in Veliko Babo je izpostavljen in 
neprimeren za vrtoglave; skrajšano Na Jenkovi 
planini pot na Babo zavije desno; |gora v Julijskih 
Alpah|: Od Krnskih jezer vodi na Veliko Babo 
označena pot  
Kje? na Veliki Babi  
Od kod? z Velike Babe  
Kam? na Veliko Babo  

{O} EDNINA: im. Velika Baba, rod. Velike Babe, daj. 
Veliki Babi, tož. Veliko Babo, mest. pri Veliki Babi, 
or. z Veliko Babo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Vélika Martúljška Pónca -e -e -e ž; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: stene Velike Martuljške 
Ponce; gorska tura na Veliko Martuljško Ponco; 
skrajšano Iz žleba sem vstopil v steno Velike Ponce; 
Od Male na Veliko Ponco je ura in pol hoje  
Kje? na Veliki Martuljški Ponci  
Od kod? z Velike Martuljške Ponce  
Kam? na Veliko Martuljško Ponco  
{O} EDNINA: im. Vélika Martúljška Pónca, rod. 
Vélike Martúljške Pónce, daj. Véliki Martúljški 
Pónci, tož. Véliko Martúljško Pónco, mest. pri Véliki 
Martúljški Pónci, or. z Véliko Martúljško Pónco  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Vélika planína -e -e ž; zemljepisno ime  
|planina v Kamniško-Savinjskih Alpah|: Pastirji in 
pastirice z Velike planine so sir trnič v večji meri 
izdelovali do leta 1960; bajtarstvo na Veliki planini; 
prim. Velika Planina  
Kje? na Veliki planini  
Od kod? z Velike planine  
Kam? na Veliko planino  
{B} velikoplaninski  
{O} EDNINA: im. Vélika planína, rod. Vélike planíne, 
daj. Véliki planíni, tož. Véliko planíno, mest. pri 
Véliki planíni, or. z Véliko planíno  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Véliki Klék -ega -a m; zemljepisno ime  
|gora v Avstriji|: Valentin Stanič je eden izmed 
prvopristopnikov na avstrijski Veliki Klek; ledenik 
pod Velikim Klekom; kot prilastek, v imenovalniku Na 
zaščitenem območju gore Veliki Klek najdemo 
edemično rastino alpski dihnik; |gorski prelaz v 
Avstriji|: Visokogorska alpska cesta na Veliki Klek 
je od leta 2015 pod spomeniškim varstvom; ◎ nem. 
Grossglockner; prim. Grossglockner  
Kje? na Velikem Kleku  
Od kod? z Velikega Kleka  
Kam? na Veliki Klek  
{O} EDNINA: im. Véliki Klék, rod. Vélikega Kléka, 
daj. Vélikemu Kléku, tož. Véliki Klék, mest. pri 
Vélikem Kléku, or. z Vélikim Klékom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij; 
nekrajevna imena  
  
Véliki mêdved -ega medvéda m; zemljepisno ime  
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|ozvezdje|: Ozvezdju Veliki voz rečemo tudi Plug  
Kje? v Velikem medvedu  
Od kod? iz Velikega medveda  
Kam? v Velikega medveda  
{O} EDNINA: im. Véliki mêdved, rod. Vélikega 
medvéda, daj. Vélikemu medvédu, tož. Vélikega 
medvéda, mest. pri Vélikem medvédu, or. z Vélikim 
medvédom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Veliki Oltar -ega -ja [véliki oltár, rod. vélikega 
oltárja, or. z vélikim oltárjem] m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: spust z Velikega Oltarja; 
skrajšano Greben Oltar–Škrlatica povezuje 
Martuljkovo skupino s skupino Škrlatice; ostenje 
Oltarja; v prenesenem pomenu |stena Velikega Oltarja|: 
Preplezal je Kačji jezik v Velikem Oltarju; skrajšano 
naravno okno v Oltarju  
Kje? na Velikem Oltarju  
Od kod? z Velikega Oltarja  
Kam? na Veliki Oltar  
{O} EDNINA: im. Veliki Oltar, rod. Velikega Oltarja, 
daj. Velikemu Oltarju, tož. Veliki Oltar, mest. pri 
Velikem Oltarju, or. z Velikim Oltarjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Véliki Róg -ega -a m; zemljepisno ime  
|gora v Kočevskem Rogu|: Pod vrhom Velikega 
Roga so ostanki stare žage; Na Velikem Rogu je 
postavljen visok razgledni stolp  
Kje? na Velikem Rogu  
Od kod? z Velikega Roga  
Kam? na Veliki Rog  
{O} EDNINA: im. Véliki Róg, rod. Vélikega Róga, daj. 
Vélikemu Rógu, tož. Véliki Róg, mest. pri Vélikem 
Rógu, or. z Vélikim Rógom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Véliki Snežník -ega -a m; zemljepisno ime  
|gora v Snežniškem pogorju|: Koča stoji tik pod 
vrhom Velikega Snežnika; izlet na Veliki Snežnik; 
skrajšano Planinsko društvo v soboto pripravlja 
pohod na Snežnik (1796 m)  
Kje? na Velikem Snežniku  
Od kod? z Velikega Snežnika  
Kam? na Veliki Snežnik  
{O} EDNINA: im. Véliki Snežník, rod. Vélikega 
Snežníka, daj. Vélikemu Snežníku, tož. Véliki 
Snežník, mest. pri Vélikem Snežníku, or. z Vélikim 
Snežníkom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  

  
Véliki vóz -ega -a m; zemljepisno ime  
|ozvezdje|: Učitelj nam je pokazal Veliki voz in 
Severnico; Za določitev severa sta pomembni 
zvezdi, ki označujeta zadnjo os Velikega voza  
Kje? v Velikem vozu  
Od kod? iz Velikega voza  
Kam? v Veliki voz  
{O} EDNINA: im. Véliki vóz, rod. Vélikega vóza, daj. 
Vélikemu vózu, tož. Véliki vóz, mest. pri Vélikem 
vózu, or. z Vélikim vózom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Véliko Kladívo -ega -a s; zemljepisno ime  
|gora v Karavankah|: ostenje Velikega Kladiva; 
Vzpon na Veliko kladivo poteka po skalnati poti; 
skrajšano Na vrhu Kladiva je bil sneg spihan in 
neprimeren za smuko; Na Kladivo se bomo vzpeli 
iz Šentanske doline; ◎ nem. Hainschturm; prim. 
Kladivo  
Kje? na Velikem Kladivu  
Od kod? z Velikega Kladiva  
Kam? na Veliko Kladivo  
{O} EDNINA: im. Véliko Kladívo, rod. Vélikega 
Kladíva, daj. Vélikemu Kladívu, tož. Véliko Kladívo, 
mest. pri Vélikem Kladívu, or. z Vélikim Kladívom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Véliko Špíčje -ega -a s; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: greben Velikega Špičja; Na 
Velikem Špičju smo srečali veliko čredo 
kozorogov  
Kje? na Velikem Špičju  
Od kod? z Velikega Špičja  
Kam? na Veliko Špičje  
{O} EDNINA: im. Véliko Špíčje, rod. Vélikega Špíčja, 
daj. Vélikemu Špíčju, tož. Véliko Špíčje, mest. pri 
Vélikem Špíčju, or. z Vélikim Špíčjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Vénera1 -e ž; ime bitja, religijsko ime  
|rimska boginja ljubezni|: motiv boginje Venere; 
Igralko Cate Blanchett primerjajo z Botticelijevo 
Venero; prim. Willendorfska Venera  
{B} Venerin  
{O} EDNINA: im. Vénera, rod. Vénere, daj. Véneri, tož. 
Vénero, mest. pri Véneri, or. z Vénero; DVOJINA: im. 
Véneri, rod. Véner, daj. Vénerama, tož. Véneri, mest. 
pri Vénerah, or. z Vénerama; MNOŽINA: im. Vénere, 
rod. Véner, daj. Véneram, tož. Vénere, mest. pri 
Vénerah, or. z Vénerami  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena; grško-
rimska imena  
  
Vénera2 -e ž; zemljepisno ime  
|planet|: prve radarske slike površine Venere; 
potovanje proti Veneri  
Kje? na Veneri  
Od kod? z Venere  
Kam? na Venero  
{B} Venerin  
{O} EDNINA: im. Vénera, rod. Vénere, daj. Véneri, tož. 
Vénero, mest. pri Véneri, or. z Vénero; DVOJINA: im. 
Véneri, rod. Véner, daj. Vénerama, tož. Véneri, mest. 
pri Vénerah, or. z Vénerama; MNOŽINA: im. Vénere, 
rod. Véner, daj. Véneram, tož. Vénere, mest. pri 
Vénerah, or. z Vénerami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
Vénerin1 -a -o prid.  
Avtor ene najslavnejših upodobitev Venerinega 
rojstva je Sandro Botticelli; prim. venerin  
(< Venera1)  
{O} moški: EDNINA: im. Vénerin, rod. Vénerinega, 
daj. Vénerinemu, tož. Vénerin (živostno Vénerinega), 
mest. pri Vénerinem, or. z Vénerinim; DVOJINA: im. 
Vénerina, rod. Vénerinih, daj. Vénerinima, tož. 
Vénerina, mest. pri Vénerinih, or. z Vénerinima; 
MNOŽINA: im. Vénerini, rod. Vénerinih, daj. 
Vénerinim, tož. Vénerine, mest. pri Vénerinih, or. z 
Vénerinimi  
ženski: EDNINA: im. Vénerina, rod. Vénerine, daj. 
Vénerini, tož. Vénerino, mest. pri Vénerini, or. z 
Vénerino; DVOJINA: im. Vénerini, rod. Vénerinih, daj. 
Vénerinima, tož. Vénerini, mest. pri Vénerinih, or. z 
Vénerinima; MNOŽINA: im. Vénerine, rod. Vénerinih, 
daj. Vénerinim, tož. Vénerine, mest. pri Vénerinih, or. 
z Vénerinimi  
srednji: EDNINA: im. Vénerino, rod. Vénerinega, daj. 
Vénerinemu, tož. Vénerino, mest. pri Vénerinem, or. z 
Vénerinim; DVOJINA: im. Vénerini, rod. Vénerinih, 
daj. Vénerinima, tož. Vénerini, mest. pri Vénerinih, or. 
z Vénerinima; MNOŽINA: im. Vénerina, rod. 
Vénerinih, daj. Vénerinim, tož. Vénerina, mest. pri 
Vénerinih, or. z Vénerinimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
Vénerin2 -a -o prid.  
Venerina oddaljenost od Sonca  
Venerin/venerin griček |del telesa|: Pasovi hlač so 
zlezli pod popek in komajda še pokrijejo Venerin/ 
venerin griček; prim. Venerin1  
(< Venera1)  

{O} moški: EDNINA: im. Vénerin, rod. Vénerinega, 
daj. Vénerinemu, tož. Vénerin (živostno Vénerinega), 
mest. pri Vénerinem, or. z Vénerinim; DVOJINA: im. 
Vénerina, rod. Vénerinih, daj. Vénerinima, tož. 
Vénerina, mest. pri Vénerinih, or. z Vénerinima; 
MNOŽINA: im. Vénerini, rod. Vénerinih, daj. 
Vénerinim, tož. Vénerine, mest. pri Vénerinih, or. z 
Vénerinimi  
ženski: EDNINA: im. Vénerina, rod. Vénerine, daj. 
Vénerini, tož. Vénerino, mest. pri Vénerini, or. z 
Vénerino; DVOJINA: im. Vénerini, rod. Vénerinih, daj. 
Vénerinima, tož. Vénerini, mest. pri Vénerinih, or. z 
Vénerinima; MNOŽINA: im. Vénerine, rod. Vénerinih, 
daj. Vénerinim, tož. Vénerine, mest. pri Vénerinih, or. 
z Vénerinimi  
srednji: EDNINA: im. Vénerino, rod. Vénerinega, daj. 
Vénerinemu, tož. Vénerino, mest. pri Vénerinem, or. z 
Vénerinim; DVOJINA: im. Vénerini, rod. Vénerinih, 
daj. Vénerinima, tož. Vénerini, mest. pri Vénerinih, or. 
z Vénerinima; MNOŽINA: im. Vénerina, rod. 
Vénerinih, daj. Vénerinim, tož. Vénerina, mest. pri 
Vénerinih, or. z Vénerinimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izlastnoimenski pridevniki na 
-ov/-ev ali -in v SBZ  
  
Verrocchio -a [verókijo, rod. verókija, or. z 
verókijem] m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |italijanski slikar|: Zelo verjetno je, da se 
je Tizian srečal z učiteljem Andreo/Andreom 
Verrochiem  
{B} Verrocchiev  
{O} EDNINA: im. Verrocchio, rod. Verrocchia, daj. 
Verrocchiu, tož. Verrocchia, mest. pri Verrocchiu, or. 
z Verrocchiem; DVOJINA: im. Verrocchia, rod. 
Verrocchiev, daj. Verrocchiema, tož. Verrocchia, 
mest. pri Verrocchiih, or. z Verrocchiema; MNOŽINA: 
im. Verrocchii, rod. Verrocchiev, daj. Verrocchiem, 
tož. Verrocchie, mest. pri Verrocchiih, or. z 
Verrocchii  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
Versájska mirôvna pogódba -e -e -e ž; stvarno ime  
|mednarodni mír|: določbe Versajske mirovne 
pogodbe; Z Versajsko mirovno pogodbo po prvi 
svetovni vojni se je morala Nemčija odpovedati 
Porenju; prim. mir  
{O} EDNINA: im. Versájska mirôvna pogódba, rod. 
Versájske mirôvne pogódbe, daj. Versájski mirôvni 
pogódbi, tož. Versájsko mirôvno pogódbo, mest. pri 
Versájski mirôvni pogódbi, or. z Versájsko mirôvno 
pogódbo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
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veterinársko-higiénski -a -o prid.  
|veterinarski in higienski|: veterinarsko-higienska 
služba  
{O} moški: EDNINA: im. veterinársko-higiénski, rod. 
veterinársko-higiénskega, daj. veterinársko-
higiénskemu, tož. veterinársko-higiénski (živostno 
veterinársko-higiénskega), mest. pri veterinársko-
higiénskem, or. z veterinársko-higiénskim; DVOJINA: 
im. veterinársko-higiénska, rod. veterinársko-
higiénskih, daj. veterinársko-higiénskima, tož. 
veterinársko-higiénska, mest. pri veterinársko-
higiénskih, or. z veterinársko-higiénskima; 
MNOŽINA: im. veterinársko-higiénski, rod. 
veterinársko-higiénskih, daj. veterinársko-
higiénskim, tož. veterinársko-higiénske, mest. pri 
veterinársko-higiénskih, or. z veterinársko-
higiénskimi  
ženski: EDNINA: im. veterinársko-higiénska, rod. 
veterinársko-higiénske, daj. veterinársko-higiénski, 
tož. veterinársko-higiénsko, mest. pri veterinársko-
higiénski, or. z veterinársko-higiénsko; DVOJINA: im. 
veterinársko-higiénski, rod. veterinársko-higiénskih, 
daj. veterinársko-higiénskima, tož. veterinársko-
higiénski, mest. pri veterinársko-higiénskih, or. z 
veterinársko-higiénskima; MNOŽINA: im. 
veterinársko-higiénske, rod. veterinársko-higiénskih, 
daj. veterinársko-higiénskim, tož. veterinársko-
higiénske, mest. pri veterinársko-higiénskih, or. z 
veterinársko-higiénskimi  
srednji: EDNINA: im. veterinársko-higiénsko, rod. 
veterinársko-higiénskega, daj. veterinársko-
higiénskemu, tož. veterinársko-higiénsko, mest. pri 
veterinársko-higiénskem, or. z veterinársko-
higiénskim; DVOJINA: im. veterinársko-higiénski, rod. 
veterinársko-higiénskih, daj. veterinársko-
higiénskima, tož. veterinársko-higiénski, mest. pri 
veterinársko-higiénskih, or. z veterinársko-
higiénskima; MNOŽINA: im. veterinársko-higiénska, 
rod. veterinársko-higiénskih, daj. veterinársko-
higiénskim, tož. veterinársko-higiénska, mest. pri 
veterinársko-higiénskih, or. z veterinársko-
higiénskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Viareggio -a [vjarédžo, rod. vjarédža, or. z 
vjarédžem] m; zemljepisno ime  
|mesto in občina v Italiji|: Na fotografiji je 
poplavljena ulica v toskanskem Viareggiu; kot 
prilastek, v imenovalniku Zdaj živi v obalnem mestecu 
Viareggio  
Kje? v Viareggiu  
Od kod? iz Viareggia  
Kam? v Viareggio  
{B} Viareggian, Viareggianka; Viareggianov, 
Viareggiankin; viareški  

{O} EDNINA: im. Viareggio, rod. Viareggia, daj. 
Viareggu, tož. Viareggio, mest. pri Viareggiu, or. z 
Viareggiem in z Viareggiom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; italijanščina; 
endonimi  
  
Vicenza -e [vičénca] ž; zemljepisno ime  
|kraj v Italiji|: Ob koncu tedna sva se odpeljala v 
Vicenzo; kot prilastek, v imenovalniku Rodil se je leta 
1955 v kraju Schiavon v bližini mesta Vicenza  
Kje? v Vicenzi  
Od kod? iz Vicenze  
Kam? v Vicenzo  
{B} Vicenčan, Vicenčanka; Vicenčanov, 
Vicenčankin; vicenški  
{O} EDNINA: im. Vicenza, rod. Vicenze, daj. Vicenzi, 
tož. Vicenzo, mest. pri Vicenzi, or. z Vicenzo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena krajev; italijanščina; 
endonimi  
  
vinotòk -óka m  
starinsko |oktober|: Glavnino trgatve pričakujejo v 
začetku vinotoka; prim. oktober  
{O} EDNINA: im. vinotòk, rod. vinotóka, daj. 
vinotóku, tož. vinotóka, mest. pri vinotóku, or. z 
vinotókom; DVOJINA: im. vinotóka, rod. vinotókov, 
daj. vinotókoma, tož. vinotóka, mest. pri vinotókih, or. 
z vinotókoma; MNOŽINA: im. vinotóki, rod. 
vinotókov, daj. vinotókom, tož. vinotóke, mest. pri 
vinotókih, or. z vinotóki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja praznikov, 
posebnih datumov, dnevov, mesecev  
  
Visconti -ja [viskónti, rod. viskóntija, or. z 
viskóntijem] m; ime bitja, osebno ime  
|priimek|; |italijanski režiser|: film italijanskega 
mojstra dekadence Luchina Viscontija; |italijanski 
kolesar|: Kolesar iz okolice Ajdovščine je premagal 
tudi italijanskega prvaka Giovannija Viscontija  
{B} Viscontijev  
{O} EDNINA: im. Visconti, rod. Viscontija, daj. 
Viscontiju, tož. Viscontija, mest. pri Viscontiju, or. z 
Viscontijem; DVOJINA: im. Viscontija, rod. 
Viscontijev, daj. Viscontijema, tož. Viscontija, mest. 
pri Viscontijih, or. z Viscontijema; MNOŽINA: im. 
Viscontiji, rod. Viscontijev, daj. Viscontijem, tož. 
Viscontije, mest. pri Viscontijih, or. z Viscontiji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki); 
italijanščina  
  
Visôke Tátre -ih -ter [visôke tátre, rod. visôkih 
tátər] ž mn.; zemljepisno ime  
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|gorovje v Evropi|: Najvišji vrh Visokih Tater je 
Gerlachovský štít; izlet v Visoke Tatre; svetovno 
prvenstvo v Visokih Tatrah; ◎ slš. Vysoké Tatry  
Kje? v Visokih Tatrah  
Od kod? iz Visokih Tater  
Kam? v Visoke Tatre  
{O} MNOŽINA: im. Visoke Tatre, rod. Visokih Tater, 
daj. Visokim Tatram, tož. Visoke Tatre, mest. pri 
Visokih Tatrah, or. z Visokimi Tatrami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij; 
slovaščina  
  
Visoki Kanin -ega -a [visôki kanín] m; zemljepisno 
ime  
|gora v Julijskih Alpah|: Najvišji vrh Kaninskega 
pogorja je Visoki Kanin; greben Visokega Kanina; 
pohod na Visoki Kanin; skrajšano turna smuka s 
Kanina; označena pot na Kanin  
Kje? na Visokem Kaninu  
Od kod? z Visokega Kanina  
Kam? na Visoki Kanin  
{B} kaninski  
{O} EDNINA: im. Visoki Kanin, rod. Visokega 
Kanina, daj. Visokemu Kaninu, tož. Visoki Kanin, 
mest. pri Visokem Kaninu, or. z Visokim Kaninom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Visôki Rokáv -ega -a m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: Vzpon na Visoki Rokav 
ima oceno III; Z Visokega Rokava smo se spustili 
po vrvi  
Kje? na Visokem Rokavu  
Od kod? z Visokega Rokava  
Kam? na Visoki Rokav  
{O} EDNINA: im. Visôki Rokáv, rod. Visôkega 
Rokáva, daj. Visôkemu Rokávu, tož. Visôki Rokáv, 
mest. pri Visôkem Rokávu, or. z Visôkim Rokávom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Víš -a m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: Reševalna akcija na Višu se 
je uspešno zaključila; Najlažji pristop na Viš vodi z 
južne strani; kot prilastek, v imenovalniku Na gori Viš 
sta se zaplezala dva alpinista  
Kje? na Višu  
Od kod? z Viša  
Kam? na Viš  
{B} viški  
{O} EDNINA: im. Víš, rod. Víša, daj. Víšu, tož. Víš, 
mest. pri Víšu, or. z Víšem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  

vládno-gospodárski -a -o prid.  
|vladni in gospodarski|: Slovenska vladno-
gospodarska delegacija se odpravlja na enotedenski 
obisk v Indijo  
{O} moški: EDNINA: im. vládno-gospodárski, rod. 
vládno-gospodárskega, daj. vládno-gospodárskemu, 
tož. vládno-gospodárski (živostno vládno-
gospodárskega), mest. pri vládno-gospodárskem, or. 
z vládno-gospodárskim; DVOJINA: im. vládno-
gospodárska, rod. vládno-gospodárskih, daj. vládno-
gospodárskima, tož. vládno-gospodárska, mest. pri 
vládno-gospodárskih, or. z vládno-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. vládno-gospodárski, rod. vládno-
gospodárskih, daj. vládno-gospodárskim, tož. vládno-
gospodárske, mest. pri vládno-gospodárskih, or. z 
vládno-gospodárskimi  
ženski: EDNINA: im. vládno-gospodárska, rod. 
vládno-gospodárske, daj. vládno-gospodárski, tož. 
vládno-gospodársko, mest. pri vládno-gospodárski, 
or. z vládno-gospodársko; DVOJINA: im. vládno-
gospodárski, rod. vládno-gospodárskih, daj. vládno-
gospodárskima, tož. vládno-gospodárski, mest. pri 
vládno-gospodárskih, or. z vládno-gospodárskima; 
MNOŽINA: im. vládno-gospodárske, rod. vládno-
gospodárskih, daj. vládno-gospodárskim, tož. vládno-
gospodárske, mest. pri vládno-gospodárskih, or. z 
vládno-gospodárskimi  
srednji: EDNINA: im. vládno-gospodársko, rod. 
vládno-gospodárskega, daj. vládno-gospodárskemu, 
tož. vládno-gospodársko, mest. pri vládno-
gospodárskem, or. z vládno-gospodárskim; 
DVOJINA: im. vládno-gospodárski, rod. vládno-
gospodárskih, daj. vládno-gospodárskima, tož. 
vládno-gospodárski, mest. pri vládno-gospodárskih, 
or. z vládno-gospodárskima; MNOŽINA: im. vládno-
gospodárska, rod. vládno-gospodárskih, daj. vládno-
gospodárskim, tož. vládno-gospodárska, mest. pri 
vládno-gospodárskih, or. z vládno-gospodárskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
vládnokoalícijski -a -o prid.  
|nanašajoč se na vladno koalicijo|: vladnokoalicijska 
stranka  
{O} moški: EDNINA: im. vládnokoalícijski, rod. 
vládnokoalícijskega, daj. vládnokoalícijskemu, tož. 
vládnokoalícijski (živostno vládnokoalícijskega), 
mest. pri vládnokoalícijskem, or. z 
vládnokoalícijskim; DVOJINA: im. vládnokoalícijska, 
rod. vládnokoalícijskih, daj. vládnokoalícijskima, tož. 
vládnokoalícijska, mest. pri vládnokoalícijskih, or. z 
vládnokoalícijskima; MNOŽINA: im. 
vládnokoalícijski, rod. vládnokoalícijskih, daj. 
vládnokoalícijskim, tož. vládnokoalícijske, mest. pri 
vládnokoalícijskih, or. z vládnokoalícijskimi  
ženski: EDNINA: im. vládnokoalícijska, rod. 
vládnokoalícijske, daj. vládnokoalícijski, tož. 
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vládnokoalícijsko, mest. pri vládnokoalícijski, or. z 
vládnokoalícijsko; DVOJINA: im. vládnokoalícijski, 
rod. vládnokoalícijskih, daj. vládnokoalícijskima, tož. 
vládnokoalícijski, mest. pri vládnokoalícijskih, or. z 
vládnokoalícijskima; MNOŽINA: im. 
vládnokoalícijske, rod. vládnokoalícijskih, daj. 
vládnokoalícijskim, tož. vládnokoalícijske, mest. pri 
vládnokoalícijskih, or. z vládnokoalícijskimi  
srednji: EDNINA: im. vládnokoalícijsko, rod. 
vládnokoalícijskega, daj. vládnokoalícijskemu, tož. 
vládnokoalícijsko, mest. pri vládnokoalícijskem, or. z 
vládnokoalícijskim; DVOJINA: im. vládnokoalícijski, 
rod. vládnokoalícijskih, daj. vládnokoalícijskima, tož. 
vládnokoalícijski, mest. pri vládnokoalícijskih, or. z 
vládnokoalícijskima; MNOŽINA: im. 
vládnokoalícijska, rod. vládnokoalícijskih, daj. 
vládnokoalícijskim, tož. vládnokoalícijska, mest. pri 
vládnokoalícijskih, or. z vládnokoalícijskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
vodnár -ja m  
|horoskopsko znamenje|: Jupiter je trenutno v znaku 
vodnarja; |oseba, rojena v horoskopskem znamenju 
vodnarja|: Druži se le z vodnarji in tehtnicami; 
vezani vodnarji; prim. Vodnar  
{B} vodnarjev  
{O} EDNINA: im. vodnár, rod. vodnárja, daj. vodnárju, 
tož. vodnárja, mest. pri vodnárju, or. z vodnárjem; 
DVOJINA: im. vodnárja, rod. vodnárjev, daj. 
vodnárjema, tož. vodnárja, mest. pri vodnárjih, or. z 
vodnárjema; MNOŽINA: im. vodnárji, rod. vodnárjev, 
daj. vodnárjem, tož. vodnárje, mest. pri vodnárjih, or. z 
vodnárji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Vodnár -ja m; zemljepisno ime  
|ozvezdje|: Uran je v ozvezdju Vodnarja viden 
zvečer; sončev mrk v Vodnarju; prim. vodnar  
Kje? v Vodnarju  
Od kod? iz Vodnarja  
Kam? v Vodnarja  
{B} Vodnarjev  
{O} EDNINA: im. Vodnár, rod. Vodnárja, daj. 
Vodnárju, tož. Vodnárja, mest. pri Vodnárju, or. z 
Vodnárjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
vodnárka -e ž  
|ženska, rojena v horoskopskem znamenju 
vodnarja|: trmasta in ambiciozna vodnarka; 
osebnostne značilnosti vodnark  
{B} vodnarkin  

{O} EDNINA: im. vodnárka, rod. vodnárke, daj. 
vodnárki, tož. vodnárko, mest. pri vodnárki, or. z 
vodnárko; DVOJINA: im. vodnárki, rod. vodnárk, daj. 
vodnárkama, tož. vodnárki, mest. pri vodnárkah, or. z 
vodnárkama; MNOŽINA: im. vodnárke, rod. vodnárk, 
daj. vodnárkam, tož. vodnárke, mest. pri vodnárkah, 
or. z vodnárkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: horoskopska znamenja  
  
Vódnikov razglédnik -ega -a m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: Z Vodnikovega razglednika 
se odpre razgled na Bohinjsko jezero; Iz Jereke se 
na Vodnikov razglednik vzpnemo po tlakovani poti 
iz 18. stoletja; prim. Vodnikov  
(< Vodnik)  
Kje? na Vodnikovem razgledniku  
Od kod? z Vodnikovega razglednika  
Kam? na Vodnikov razglednik  
{O} EDNINA: im. Vódnikov razglédnik, rod. 
Vódnikovega razglédnika, daj. Vódnikovemu 
razglédniku, tož. Vódnikov razglédnik, mest. pri 
Vódnikovem razglédniku, or. z Vódnikovim 
razglédnikom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Vódnikov vršác -ega -a m; zemljepisno ime  
|gora v Julijskih Alpah|: V steni Vodnikovega 
vršaca je ena največjih skalnih podob pri nas – 
človeški obraz; Vodnikova pesem Vršac 
najverjetneje opeva 2194 metrov visoko goro pri 
Kanjavcu, ki se po njem imenuje Vodnikov vršac; v 
prenesenem pomenu |stena Vodnikovega vršaca|: 
Najbolj sem ponosen na svoje vzpone v 
Vodnikovem vršacu; prim. Vodnikov  
(< Vodnik)  
Kje? na Vodnikovem vršacu  
Od kod? z Vodnikovega vršaca  
Kam? na Vodnikov vršac  
{O} EDNINA: im. Vódnikov vršác, rod. Vódnikovega 
vršáca, daj. Vódnikovemu vršácu, tož. Vódnikov 
vršác, mest. pri Vódnikovem vršácu, or. z 
Vódnikovim vršácem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
vogéški -a -o prid.  
Po vogeškem hribovju se vije na stotine kilometrov 
sprehajalnih poti  
(< Vogezi)  
{O} moški: EDNINA: im. vogéški, rod. vogéškega, daj. 
vogéškemu, tož. vogéški (živostno vogéškega), mest. 
pri vogéškem, or. z vogéškim; DVOJINA: im. vogéška, 
rod. vogéških, daj. vogéškima, tož. vogéška, mest. pri 
vogéških, or. z vogéškima; MNOŽINA: im. vogéški, 
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rod. vogéških, daj. vogéškim, tož. vogéške, mest. pri 
vogéških, or. z vogéškimi  
ženski: EDNINA: im. vogéška, rod. vogéške, daj. 
vogéški, tož. vogéško, mest. pri vogéški, or. z 
vogéško; DVOJINA: im. vogéški, rod. vogéških, daj. 
vogéškima, tož. vogéški, mest. pri vogéških, or. z 
vogéškima; MNOŽINA: im. vogéške, rod. vogéških, 
daj. vogéškim, tož. vogéške, mest. pri vogéških, or. z 
vogéškimi  
srednji: EDNINA: im. vogéško, rod. vogéškega, daj. 
vogéškemu, tož. vogéško, mest. pri vogéškem, or. z 
vogéškim; DVOJINA: im. vogéški, rod. vogéških, daj. 
vogéškima, tož. vogéški, mest. pri vogéških, or. z 
vogéškima; MNOŽINA: im. vogéška, rod. vogéških, 
daj. vogéškim, tož. vogéška, mest. pri vogéških, or. z 
vogéškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
Vogezi -ov [vogézi, rod. vogézo] m mn.; zemljepisno 
ime  
|hribovje v Evropi|: francoski Vogezi; vinogradi na 
vzhodnih pobočjih Vogezov; med iz Vogezov  
Kje? v Vogezih  
Od kod? iz Vogezov  
Kam? v Vogeze  
{B} vogeški  
{O} EDNINA: im. Vogezi, rod. Vogezov, daj. 
Vogezom, tož. Vogeze, mest. pri Vogezih, or. z 
Vogezi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Vogón -a m; ime bitja, prebivalsko ime  
|domišljijski lik|: napad Vogonov na Zemljo  
{B} Vogonov  
{O} EDNINA: im. Vogón, rod. Vogóna, daj. Vogónu, 
tož. Vogóna, mest. pri Vogónu, or. z Vogónom; 
DVOJINA: im. Vogóna, rod. Vogónov, daj. Vogónoma, 
tož. Vogóna, mest. pri Vogónih, or. z Vogónoma; 
MNOŽINA: im. Vogóni, rod. Vogónov, daj. Vogónom, 
tož. Vogóne, mest. pri Vogónih, or. z Vogóni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Vogónka -e ž; ime bitja, prebivalsko ime  
|domišljijski lik|  
{B} Vogonkin  
{O} EDNINA: im. Vogónka, rod. Vogónke, daj. 
Vogónki, tož. Vogónko, mest. pri Vogónki, or. z 
Vogónko; DVOJINA: im. Vogónki, rod. Vogónk, daj. 
Vogónkama, tož. Vogónki, mest. pri Vogónkah, or. z 
Vogónkama; MNOŽINA: im. Vogónke, rod. Vogónk, 
daj. Vogónkam, tož. Vogónke, mest. pri Vogónkah, or. 
z Vogónkami  
STATUS: predlog  

PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
vojáškoindustríjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na vojaško industrijo|: Podcenjevali so 
nasprotnikov vojaškoindustrijski kompleks in 
sposobnosti njegovih vojaških enot  
{O} moški: EDNINA: im. vojáškoindustríjski, rod. 
vojáškoindustríjskega, daj. vojáškoindustríjskemu, 
tož. vojáškoindustríjski (živostno 
vojáškoindustríjskega), mest. pri 
vojáškoindustríjskem, or. z vojáškoindustríjskim; 
DVOJINA: im. vojáškoindustríjska, rod. 
vojáškoindustríjskih, daj. vojáškoindustríjskima, tož. 
vojáškoindustríjska, mest. pri vojáškoindustríjskih, 
or. z vojáškoindustríjskima; MNOŽINA: im. 
vojáškoindustríjski, rod. vojáškoindustríjskih, daj. 
vojáškoindustríjskim, tož. vojáškoindustríjske, mest. 
pri vojáškoindustríjskih, or. z vojáškoindustríjskimi  
ženski: EDNINA: im. vojáškoindustríjska, rod. 
vojáškoindustríjske, daj. vojáškoindustríjski, tož. 
vojáškoindustríjsko, mest. pri vojáškoindustríjski, or. 
z vojáškoindustríjsko; DVOJINA: im. 
vojáškoindustríjski, rod. vojáškoindustríjskih, daj. 
vojáškoindustríjskima, tož. vojáškoindustríjski, mest. 
pri vojáškoindustríjskih, or. z vojáškoindustríjskima; 
MNOŽINA: im. vojáškoindustríjske, rod. 
vojáškoindustríjskih, daj. vojáškoindustríjskim, tož. 
vojáškoindustríjske, mest. pri vojáškoindustríjskih, 
or. z vojáškoindustríjskimi  
srednji: EDNINA: im. vojáškoindustríjsko, rod. 
vojáškoindustríjskega, daj. vojáškoindustríjskemu, 
tož. vojáškoindustríjsko, mest. pri 
vojáškoindustríjskem, or. z vojáškoindustríjskim; 
DVOJINA: im. vojáškoindustríjski, rod. 
vojáškoindustríjskih, daj. vojáškoindustríjskima, tož. 
vojáškoindustríjski, mest. pri vojáškoindustríjskih, 
or. z vojáškoindustríjskima; MNOŽINA: im. 
vojáškoindustríjska, rod. vojáškoindustríjskih, daj. 
vojáškoindustríjskim, tož. vojáškoindustríjska, mest. 
pri vojáškoindustríjskih, or. z vojáškoindustríjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
vojáško-industríjski -a -o prid.; gl. 
vojaškoindustrijski  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
vojáškomedicínski -a -o prid.  
|nanašajoč se na vojaško medicino|: 
vojaškomedicinska akademija  
{O} moški: EDNINA: im. vojáškomedicínski, rod. 
vojáškomedicínskega, daj. vojáškomedicínskemu, 
tož. vojáškomedicínski (živostno 
vojáškomedicínskega), mest. pri 
vojáškomedicínskem, or. z vojáškomedicínskim; 
DVOJINA: im. vojáškomedicínska, rod. 
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vojáškomedicínskih, daj. vojáškomedicínskima, tož. 
vojáškomedicínska, mest. pri vojáškomedicínskih, or. 
z vojáškomedicínskima; MNOŽINA: im. 
vojáškomedicínski, rod. vojáškomedicínskih, daj. 
vojáškomedicínskim, tož. vojáškomedicínske, mest. 
pri vojáškomedicínskih, or. z vojáškomedicínskimi  
ženski: EDNINA: im. vojáškomedicínska, rod. 
vojáškomedicínske, daj. vojáškomedicínski, tož. 
vojáškomedicínsko, mest. pri vojáškomedicínski, or. 
z vojáškomedicínsko; DVOJINA: im. 
vojáškomedicínski, rod. vojáškomedicínskih, daj. 
vojáškomedicínskima, tož. vojáškomedicínski, mest. 
pri vojáškomedicínskih, or. z vojáškomedicínskima; 
MNOŽINA: im. vojáškomedicínske, rod. 
vojáškomedicínskih, daj. vojáškomedicínskim, tož. 
vojáškomedicínske, mest. pri vojáškomedicínskih, or. 
z vojáškomedicínskimi  
srednji: EDNINA: im. vojáškomedicínsko, rod. 
vojáškomedicínskega, daj. vojáškomedicínskemu, 
tož. vojáškomedicínsko, mest. pri 
vojáškomedicínskem, or. z vojáškomedicínskim; 
DVOJINA: im. vojáškomedicínski, rod. 
vojáškomedicínskih, daj. vojáškomedicínskima, tož. 
vojáškomedicínski, mest. pri vojáškomedicínskih, or. 
z vojáškomedicínskima; MNOŽINA: im. 
vojáškomedicínska, rod. vojáškomedicínskih, daj. 
vojáškomedicínskim, tož. vojáškomedicínska, mest. 
pri vojáškomedicínskih, or. z vojáškomedicínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
vojáškopolicíjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na vojaško policijo|: vojaškopolicijska 
enota; prim. vojaško-policijski  
{O} moški: EDNINA: im. vojáškopolicíjski, rod. 
vojáškopolicíjskega, daj. vojáškopolicíjskemu, tož. 
vojáškopolicíjski (živostno vojáškopolicíjskega), 
mest. pri vojáškopolicíjskem, or. z 
vojáškopolicíjskim; DVOJINA: im. vojáškopolicíjska, 
rod. vojáškopolicíjskih, daj. vojáškopolicíjskima, tož. 
vojáškopolicíjska, mest. pri vojáškopolicíjskih, or. z 
vojáškopolicíjskima; MNOŽINA: im. 
vojáškopolicíjski, rod. vojáškopolicíjskih, daj. 
vojáškopolicíjskim, tož. vojáškopolicíjske, mest. pri 
vojáškopolicíjskih, or. z vojáškopolicíjskimi  
ženski: EDNINA: im. vojáškopolicíjska, rod. 
vojáškopolicíjske, daj. vojáškopolicíjski, tož. 
vojáškopolicíjsko, mest. pri vojáškopolicíjski, or. z 
vojáškopolicíjsko; DVOJINA: im. vojáškopolicíjski, 
rod. vojáškopolicíjskih, daj. vojáškopolicíjskima, tož. 
vojáškopolicíjski, mest. pri vojáškopolicíjskih, or. z 
vojáškopolicíjskima; MNOŽINA: im. 
vojáškopolicíjske, rod. vojáškopolicíjskih, daj. 
vojáškopolicíjskim, tož. vojáškopolicíjske, mest. pri 
vojáškopolicíjskih, or. z vojáškopolicíjskimi  
srednji: EDNINA: im. vojáškopolicíjsko, rod. 
vojáškopolicíjskega, daj. vojáškopolicíjskemu, tož. 

vojáškopolicíjsko, mest. pri vojáškopolicíjskem, or. z 
vojáškopolicíjskim; DVOJINA: im. vojáškopolicíjski, 
rod. vojáškopolicíjskih, daj. vojáškopolicíjskima, tož. 
vojáškopolicíjski, mest. pri vojáškopolicíjskih, or. z 
vojáškopolicíjskima; MNOŽINA: im. 
vojáškopolicíjska, rod. vojáškopolicíjskih, daj. 
vojáškopolicíjskim, tož. vojáškopolicíjska, mest. pri 
vojáškopolicíjskih, or. z vojáškopolicíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
vojáško-policíjski -a -o prid.  
|vojaški in policijski|: vojaško-policijski režim; 
vojaško-policijska akcija; prim. vojaškopolicijski  
{O} moški: EDNINA: im. vojáško-policíjski, rod. 
vojáško-policíjskega, daj. vojáško-policíjskemu, tož. 
vojáško-policíjski (živostno vojáško-policíjskega), 
mest. pri vojáško-policíjskem, or. z vojáško-
policíjskim; DVOJINA: im. vojáško-policíjska, rod. 
vojáško-policíjskih, daj. vojáško-policíjskima, tož. 
vojáško-policíjska, mest. pri vojáško-policíjskih, or. z 
vojáško-policíjskima; MNOŽINA: im. vojáško-
policíjski, rod. vojáško-policíjskih, daj. vojáško-
policíjskim, tož. vojáško-policíjske, mest. pri 
vojáško-policíjskih, or. z vojáško-policíjskimi  
ženski: EDNINA: im. vojáško-policíjska, rod. vojáško-
policíjske, daj. vojáško-policíjski, tož. vojáško-
policíjsko, mest. pri vojáško-policíjski, or. z vojáško-
policíjsko; DVOJINA: im. vojáško-policíjski, rod. 
vojáško-policíjskih, daj. vojáško-policíjskima, tož. 
vojáško-policíjski, mest. pri vojáško-policíjskih, or. z 
vojáško-policíjskima; MNOŽINA: im. vojáško-
policíjske, rod. vojáško-policíjskih, daj. vojáško-
policíjskim, tož. vojáško-policíjske, mest. pri 
vojáško-policíjskih, or. z vojáško-policíjskimi  
srednji: EDNINA: im. vojáško-policíjsko, rod. 
vojáško-policíjskega, daj. vojáško-policíjskemu, tož. 
vojáško-policíjsko, mest. pri vojáško-policíjskem, or. 
z vojáško-policíjskim; DVOJINA: im. vojáško-
policíjski, rod. vojáško-policíjskih, daj. vojáško-
policíjskima, tož. vojáško-policíjski, mest. pri 
vojáško-policíjskih, or. z vojáško-policíjskima; 
MNOŽINA: im. vojáško-policíjska, rod. vojáško-
policíjskih, daj. vojáško-policíjskim, tož. vojáško-
policíjska, mest. pri vojáško-policíjskih, or. z 
vojáško-policíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
vojáškopomôrski -a -o prid.  
|nanašajoč se na vojaško pomorstvo|: 
vojaškopomorska akademija; Bil je poveljnik 5. 
vojaškopomorskega sektorja v Puli  
{O} moški: EDNINA: im. vojáškopomôrski, rod. 
vojáškopomôrskega, daj. vojáškopomôrskemu, tož. 
vojáškopomôrski (živostno vojáškopomôrskega), 
mest. pri vojáškopomôrskem, or. z 
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vojáškopomôrskim; DVOJINA: im. vojáškopomôrska, 
rod. vojáškopomôrskih, daj. vojáškopomôrskima, tož. 
vojáškopomôrska, mest. pri vojáškopomôrskih, or. z 
vojáškopomôrskima; MNOŽINA: im. 
vojáškopomôrski, rod. vojáškopomôrskih, daj. 
vojáškopomôrskim, tož. vojáškopomôrske, mest. pri 
vojáškopomôrskih, or. z vojáškopomôrskimi  
ženski: EDNINA: im. vojáškopomôrska, rod. 
vojáškopomôrske, daj. vojáškopomôrski, tož. 
vojáškopomôrsko, mest. pri vojáškopomôrski, or. z 
vojáškopomôrsko; DVOJINA: im. vojáškopomôrski, 
rod. vojáškopomôrskih, daj. vojáškopomôrskima, tož. 
vojáškopomôrski, mest. pri vojáškopomôrskih, or. z 
vojáškopomôrskima; MNOŽINA: im. 
vojáškopomôrske, rod. vojáškopomôrskih, daj. 
vojáškopomôrskim, tož. vojáškopomôrske, mest. pri 
vojáškopomôrskih, or. z vojáškopomôrskimi  
srednji: EDNINA: im. vojáškopomôrsko, rod. 
vojáškopomôrskega, daj. vojáškopomôrskemu, tož. 
vojáškopomôrsko, mest. pri vojáškopomôrskem, or. z 
vojáškopomôrskim; DVOJINA: im. vojáškopomôrski, 
rod. vojáškopomôrskih, daj. vojáškopomôrskima, tož. 
vojáškopomôrski, mest. pri vojáškopomôrskih, or. z 
vojáškopomôrskima; MNOŽINA: im. 
vojáškopomôrska, rod. vojáškopomôrskih, daj. 
vojáškopomôrskim, tož. vojáškopomôrska, mest. pri 
vojáškopomôrskih, or. z vojáškopomôrskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
vojáškostratéški -a -o prid.  
|nanašajoč se na vojaško strategijo|: 
vojaškostrateška igra; V pripevku je prikazal 
vojaškostrateški pomen Pivške kotline  
{O} moški: EDNINA: im. vojáškostratéški, rod. 
vojáškostratéškega, daj. vojáškostratéškemu, tož. 
vojáškostratéški (živostno vojáškostratéškega), mest. 
pri vojáškostratéškem, or. z vojáškostratéškim; 
DVOJINA: im. vojáškostratéška, rod. 
vojáškostratéških, daj. vojáškostratéškima, tož. 
vojáškostratéška, mest. pri vojáškostratéških, or. z 
vojáškostratéškima; MNOŽINA: im. vojáškostratéški, 
rod. vojáškostratéških, daj. vojáškostratéškim, tož. 
vojáškostratéške, mest. pri vojáškostratéških, or. z 
vojáškostratéškimi  
ženski: EDNINA: im. vojáškostratéška, rod. 
vojáškostratéške, daj. vojáškostratéški, tož. 
vojáškostratéško, mest. pri vojáškostratéški, or. z 
vojáškostratéško; DVOJINA: im. vojáškostratéški, rod. 
vojáškostratéških, daj. vojáškostratéškima, tož. 
vojáškostratéški, mest. pri vojáškostratéških, or. z 
vojáškostratéškima; MNOŽINA: im. vojáškostratéške, 
rod. vojáškostratéških, daj. vojáškostratéškim, tož. 
vojáškostratéške, mest. pri vojáškostratéških, or. z 
vojáškostratéškimi  
srednji: EDNINA: im. vojáškostratéško, rod. 
vojáškostratéškega, daj. vojáškostratéškemu, tož. 

vojáškostratéško, mest. pri vojáškostratéškem, or. z 
vojáškostratéškim; DVOJINA: im. vojáškostratéški, 
rod. vojáškostratéških, daj. vojáškostratéškima, tož. 
vojáškostratéški, mest. pri vojáškostratéških, or. z 
vojáškostratéškima; MNOŽINA: im. vojáškostratéška, 
rod. vojáškostratéških, daj. vojáškostratéškim, tož. 
vojáškostratéška, mest. pri vojáškostratéških, or. z 
vojáškostratéškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
vojáškozgodovínski -a -o prid.  
|nanašajoč se na vojaško zgodovino|: 
vojaškozgodovinski muzej; Leta 1999 je bil 
ustanovljen Center za vojaškozgodovinsko 
dejavnost Slovenske vojske  
{O} moški: EDNINA: im. vojáškozgodovínski, rod. 
vojáškozgodovínskega, daj. vojáškozgodovínskemu, 
tož. vojáškozgodovínski (živostno 
vojáškozgodovínskega), mest. pri 
vojáškozgodovínskem, or. z vojáškozgodovínskim; 
DVOJINA: im. vojáškozgodovínska, rod. 
vojáškozgodovínskih, daj. vojáškozgodovínskima, 
tož. vojáškozgodovínska, mest. pri 
vojáškozgodovínskih, or. z vojáškozgodovínskima; 
MNOŽINA: im. vojáškozgodovínski, rod. 
vojáškozgodovínskih, daj. vojáškozgodovínskim, tož. 
vojáškozgodovínske, mest. pri vojáškozgodovínskih, 
or. z vojáškozgodovínskimi  
ženski: EDNINA: im. vojáškozgodovínska, rod. 
vojáškozgodovínske, daj. vojáškozgodovínski, tož. 
vojáškozgodovínsko, mest. pri vojáškozgodovínski, 
or. z vojáškozgodovínsko; DVOJINA: im. 
vojáškozgodovínski, rod. vojáškozgodovínskih, daj. 
vojáškozgodovínskima, tož. vojáškozgodovínski, 
mest. pri vojáškozgodovínskih, or. z 
vojáškozgodovínskima; MNOŽINA: im. 
vojáškozgodovínske, rod. vojáškozgodovínskih, daj. 
vojáškozgodovínskim, tož. vojáškozgodovínske, 
mest. pri vojáškozgodovínskih, or. z 
vojáškozgodovínskimi  
srednji: EDNINA: im. vojáškozgodovínsko, rod. 
vojáškozgodovínskega, daj. vojáškozgodovínskemu, 
tož. vojáškozgodovínsko, mest. pri 
vojáškozgodovínskem, or. z vojáškozgodovínskim; 
DVOJINA: im. vojáškozgodovínski, rod. 
vojáškozgodovínskih, daj. vojáškozgodovínskima, 
tož. vojáškozgodovínski, mest. pri 
vojáškozgodovínskih, or. z vojáškozgodovínskima; 
MNOŽINA: im. vojáškozgodovínska, rod. 
vojáškozgodovínskih, daj. vojáškozgodovínskim, tož. 
vojáškozgodovínska, mest. pri vojáškozgodovínskih, 
or. z vojáškozgodovínskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
vôjna -e ž  
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|vojaški spopad|: Število prosilcev za azil se poveča 
v času vojn  
balkanske vojne |zgodovinski dogodek, vojna|: V 
času balkanskih vojn je življenje izgubilo približno 
300.000 ljudi; desetdnevna vojna |zgodovinski 
dogodek, vojna|: V Sloveniji se je 27. junija 1991 
začela desetdnevna vojna; druga svetovna vojna 
|zgodovinski dogodek, vojna|: Japonska je v drugo 
svetovno vojno vstopila decembra 1941 z nenadnim 
napadom na Pearl Harbour; makabejske vojne 
|zgodovinski dogodek, vojna|: Judje hanuko 
praznujejo v spomin ponovne vzpostavitve 
delovanja jeruzalemskega templja v času 
makabejskih vojn; osamosvojitvena vojna 
|zgodovinski dogodek, vojna|: slovenska 
osamosvojitvena vojna; prva svetovna vojna 
|zgodovinski dogodek, vojna|: Povod za izbruh prve 
svetovne vojne je bil atentat na Franca Ferdinanda; 
tridesetletna vojna |zgodovinski dogodek, vojna|: S 
podpisom Vestfalskega miru/mira se je končala 
tridesetletna vojna; trojanska vojna |zgodovinski 
dogodek, vojna|: Homerjev ep Iliada opeva 
trojansko vojno; zalivska vojna |zgodovinski 
dogodek, vojna|: veterani zalivske vojne  
{O} EDNINA: im. vôjna, rod. vôjne, daj. vôjni, tož. 
vôjno, mest. pri vôjni, or. z vôjno; DVOJINA: im. vôjni, 
rod. vôjn, daj. vôjnama, tož. vôjni, mest. pri vôjnah, or. 
z vôjnama; MNOŽINA: im. vôjne, rod. vôjn, daj. 
vôjnam, tož. vôjne, mest. pri vôjnah, or. z vôjnami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja zgodovinskih 
dogodkov  
  
vojskovódja -e tudi vojskovódja -a m  
|poveljnik vojske|: zmaga rimskega vojskovodje 
Scipia nad Hanibalom  
{B} vojskovodjev  
{O} EDNINA: im. vojskovódja, rod. vojskovódje tudi 
vojskovódja, daj. vojskovódji tudi vojskovódju, tož. 
vojskovódjo tudi vojskovódja, mest. pri vojskovódji 
tudi pri vojskovódju, or. z vojskovódjo tudi z 
vojskovódjem; DVOJINA: im. vojskovódji tudi 
vojskovódja, rod. vojskovódij tudi vojskovódjev, daj. 
vojskovódjama tudi vojskovódjema, tož. vojskovódji 
tudi vojskovódja, mest. pri vojskovódjah tudi pri 
vojskovódjih, or. z vojskovódjama tudi z 
vojskovódjema; MNOŽINA: im. vojskovódje tudi 
vojskovódji, rod. vojskovódij tudi vojskovódjev, daj. 
vojskovódjam tudi vojskovódjem, tož. vojskovódje 
tudi vojskovódje, mest. pri vojskovódjah tudi pri 
vojskovódjih, or. z vojskovódjami tudi z vojskovódji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola  
  
vojskovódjev -a -o prid.  
vojskovodjev kip  
(< vojskovodja)  

{O} moški: EDNINA: im. vojskovódjev, rod. 
vojskovódjevega, daj. vojskovódjevemu, tož. 
vojskovódjev (živostno vojskovódjevega), mest. pri 
vojskovódjevem, or. z vojskovódjevim; DVOJINA: im. 
vojskovódjeva, rod. vojskovódjevih, daj. 
vojskovódjevima, tož. vojskovódjeva, mest. pri 
vojskovódjevih, or. z vojskovódjevima; MNOŽINA: 
im. vojskovódjevi, rod. vojskovódjevih, daj. 
vojskovódjevim, tož. vojskovódjeve, mest. pri 
vojskovódjevih, or. z vojskovódjevimi  
ženski: EDNINA: im. vojskovódjeva, rod. 
vojskovódjeve, daj. vojskovódjevi, tož. 
vojskovódjevo, mest. pri vojskovódjevi, or. z 
vojskovódjevo; DVOJINA: im. vojskovódjevi, rod. 
vojskovódjevih, daj. vojskovódjevima, tož. 
vojskovódjevi, mest. pri vojskovódjevih, or. z 
vojskovódjevima; MNOŽINA: im. vojskovódjeve, rod. 
vojskovódjevih, daj. vojskovódjevim, tož. 
vojskovódjeve, mest. pri vojskovódjevih, or. z 
vojskovódjevimi  
srednji: EDNINA: im. vojskovódjevo, rod. 
vojskovódjevega, daj. vojskovódjevemu, tož. 
vojskovódjevo, mest. pri vojskovódjevem, or. z 
vojskovódjevim; DVOJINA: im. vojskovódjevi, rod. 
vojskovódjevih, daj. vojskovódjevima, tož. 
vojskovódjevi, mest. pri vojskovódjevih, or. z 
vojskovódjevima; MNOŽINA: im. vojskovódjeva, rod. 
vojskovódjevih, daj. vojskovódjevim, tož. 
vojskovódjeva, mest. pri vojskovódjevih, or. z 
vojskovódjevimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
Vójvodina Kránjska -e -e ž; zemljepisno ime  
|slovenska zgodovinska pokrajina (1364‒1797)|: 
ustanovitev Vojvodine Kranjske; Habsburžani so 
posestvo Vojvodine Kranjske širili na Kras, 
Primorsko in v Istro; prim. Kranjska  
Kje? v Vojvodini Kranjski  
Od kod? iz Vojvodine Kranjske  
Kam? v Vojvodini Kranjski  
{O} EDNINA: im. Vójvodina Kránjska, rod. 
Vójvodine Kránjske, daj. Vójvodine Kránjski, tož. 
Vójvodino Kránjsko, mest. pri Vójvodini Kránjski, 
or. z Vójvodino Kránjsko  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
vox populi -- -- [vóks pópuli] m  
|mnenje javnosti|: Tudi internetne komentarje lahko 
razumemo kot obliko vox populi; |anketa, intervju|: 
Pri metodi vox populi ali glas ljudstva novinar 
naključnim ljudem postavi ista vprašanja in za 
objavo izbere najbolj zanimive odgovore  
{O} EDNINA: im. vox populi, rod. vox populi, daj. vox 
populi, tož. vox populi, mest. pri vox populi, or. z vox 
populi; DVOJINA: im. vox populi, rod. vox populi, daj. 
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vox populi, tož. vox populi, mest. pri vox populi, or. z 
vox populi; MNOŽINA: im. vox populi, rod. vox 
populi, daj. vox populi, tož. vox populi, mest. pri vox 
populi, or. z vox populi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prevzeta občna 
poimenovanja  
  
Vŕbsko jézero -ega -a s; zemljepisno ime  
|jezero na avstrijskem Koroškem|: izlet na Vrbsko 
jezero; Plaval sem v Vrbskem jezeru; festival na 
Vrbskem jezeru; ◎ nem. Wörthersee; prim. vrbski  
(< Vrba na Koroškem)  
Kje? na Vrbskem jezeru in v Vrbskem jezeru  
Od kod? z Vrbskega jezera in iz Vrbskega jezera  
Kam? na Vrbsko jezero in v Vrbsko jezero  
{O} EDNINA: im. Vŕbsko jézero, rod. Vŕbskega 
jézera, daj. Vŕbskemu jézeru, tož. Vŕbsko jézero, 
mest. pri Vŕbskem jézeru, or. z Vŕbskim jézerom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Vrénski zób -ega -a m; zemljepisno ime  
|vzpetina nad Podčetrtkom|: razgledni stolp na 
Vrenskem zobu  
Kje? na Vrenskem zobu  
Od kod? z Vrenskega zoba  
Kam? na Vrenski zob  
{O} EDNINA: im. Vrénski zób, rod. Vrénskega zóba, 
daj. Vrénskemu zóbu, tož. Vrénski zób, mest. pri 
Vrénskem zóbu, or. z Vrénskim zóbom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Vrtača -e [vərtáča] ž; zemljepisno ime  
|gora v Karavankah|: planinska pot na Vrtačo z 
Ljubelja; v prenesenem pomenu |stena Vrtače|: 
Presmučala sva Desno grapo v Vrtači  
Kje? na Vrtači  
Od kod? z Vrtače  
Kam? na Vrtačo  
{B} vrtaški  
{O} EDNINA: im. Vrtača, rod. Vrtače, daj. Vrtači, tož. 
Vrtačo, mest. pri Vrtači, or. z Vrtačo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
vstája -e ž  
|upor proti oblasti|: Veliko vstaj so v preteklosti 
zatrli s silo  
ilindenska vstaja |zgodovinski dogodek, vstaja|: V 
času ilindenske vstaje leta 1903 so se Makedonci in 
Vlahi združili in uprli turškim fevdalcem; varšavska 
vstaja |zgodovinski dogodek, vstaja|: Nemci so 
varšavsko vstajo kmalu zatrli in pobili skoraj vse 
upornike  

{O} EDNINA: im. vstája, rod. vstáje, daj. vstáji, tož. 
vstájo, mest. pri vstáji, or. z vstájo; DVOJINA: im. 
vstáji, rod. vstáj, daj. vstájama, tož. vstáji, mest. pri 
vstájah, or. z vstájama; MNOŽINA: im. vstáje, rod. 
vstáj, daj. vstájam, tož. vstáje, mest. pri vstájah, or. z 
vstájami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja zgodovinskih 
dogodkov  
  
Vzhódne Álpe -ih Álp ž mn.; zemljepisno ime  
|del Alp|: Najvišja gora Vzhodnih Alp je visoka 
4049 metrov; naselitev Slovanov v Vzhodne Alpe  
Kje? v Vzhodnih Alpah  
Od kod? iz Vzhodnih Alp  
Kam? v Vzhodne Alpe  
{O} MNOŽINA: im. Vzhódne Álpe, rod. Vzhódnih 
Álp, daj. Vzhódnim Álpam, tož. Vzhódne Álpe, mest. 
pri Vzhódnih Álpah, or. z Vzhódnimi Álpami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Vzhódne Júlijske Álpe -ih -ih Álp ž mn.; zemljepisno 
ime  
|del Julijskih Alp|: zemljevid Vzhodnih Julijskih 
Alp; Gorski prelaz Vršič je najvišji cestni prelaz v 
Vzhodnih Julijskih Alpah  
Kje? v Vzhodnih Julijskih Alpah  
Od kod? iz Vzhodnih Julijskih Alp  
Kam? v Vzhodne Julijske Alpe  
{O} MNOŽINA: im. Vzhódne Júlijske Álpe, rod. 
Vzhódnih Júlijskih Álp, daj. Vzhódnim Júlijskim 
Álpam, tož. Vzhódne Júlijske Álpe, mest. pri 
Vzhódnih Júlijskih Álpah, or. z Vzhódnimi 
Júlijskimi Álpami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Vzhodnoavstralski tok -ega -a [shódnoastrálski 
tók] m; zemljepisno ime  
|morski tok v Tihem oceanu|: želva iz 
Vzhodnoavstralskega toka  
Kje? v Vzhodnoavstralskem toku  
Od kod? iz Vzhodnoavstralskega toka  
Kam? v Vzhodnoavstralski tok  
{O} EDNINA: im. Vzhodnoavstralski tok, rod. 
Vzhodnoavstralskega toka, daj. 
Vzhodnoavstralskemu toku, tož. Vzhodnoavstralski 
tok, mest. pri Vzhodnoavstralskem toku, or. z 
Vzhodnoavstralskim tokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Vzhodnogrenlandski tok -ega -a 
[shódnogrénlantski tók] m; zemljepisno ime  
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|morski tok v Atlantskem oceanu|: Na globusu je 
pokazal približen potek Vzhodnogrenlandskega 
toka  
Kje? v Vzhodnogrenlandskem toku  
Od kod? iz Vzhodnogrenlandskega toka  
Kam? v Vzhodnogrenlandski tok  
{O} EDNINA: im. Vzhodnogrenlandski tok, rod. 
Vzhodnogrenlandskega toka, daj. 
Vzhodnogrenlandskemu toku, tož. 
Vzhodnogrenlandski tok, mest. pri 
Vzhodnogrenlandskem toku, or. z 
Vzhodnogrenlandskim tokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Willendorfska Venera -e -e [vílendorfska vénera] 
ž; stvarno ime  
|kipec ženske iz paleolitika|: Leta 2008 so na 
Dunaju praznovali 100-letnico odkritja 
Willendorfske Venere  
{O} EDNINA: im. Willendorfska Venera, rod. 
Willendorfske Venere, daj. Willendorfski Veneri, 
tož. Willendorfsko Venero, mest. pri Willendorfski 
Veneri, or. z Willendorfsko Venero  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
zabavíščno-igrálniški -a -o prid.  
|zabaviščni in igralniški|: zabaviščno-igralniški 
kompleks; zabaviščno-igralniško središče; 
sopomenka igralniško-zabaviščni  
{O} moški: EDNINA: im. zabavíščno-igrálniški, rod. 
zabavíščno-igrálniškega, daj. zabavíščno-
igrálniškemu, tož. zabavíščno-igrálniški (živostno 
zabavíščno-igrálniškega), mest. pri zabavíščno-
igrálniškem, or. z zabavíščno-igrálniškim; DVOJINA: 
im. zabavíščno-igrálniška, rod. zabavíščno-
igrálniških, daj. zabavíščno-igrálniškima, tož. 
zabavíščno-igrálniška, mest. pri zabavíščno-
igrálniških, or. z zabavíščno-igrálniškima; MNOŽINA: 
im. zabavíščno-igrálniški, rod. zabavíščno-
igrálniških, daj. zabavíščno-igrálniškim, tož. 
zabavíščno-igrálniške, mest. pri zabavíščno-
igrálniških, or. z zabavíščno-igrálniškimi  
ženski: EDNINA: im. zabavíščno-igrálniška, rod. 
zabavíščno-igrálniške, daj. zabavíščno-igrálniški, tož. 
zabavíščno-igrálniško, mest. pri zabavíščno-
igrálniški, or. z zabavíščno-igrálniško; DVOJINA: im. 
zabavíščno-igrálniški, rod. zabavíščno-igrálniških, 
daj. zabavíščno-igrálniškima, tož. zabavíščno-
igrálniški, mest. pri zabavíščno-igrálniških, or. z 
zabavíščno-igrálniškima; MNOŽINA: im. zabavíščno-
igrálniške, rod. zabavíščno-igrálniških, daj. 
zabavíščno-igrálniškim, tož. zabavíščno-igrálniške, 
mest. pri zabavíščno-igrálniških, or. z zabavíščno-
igrálniškimi  

srednji: EDNINA: im. zabavíščno-igrálniško, rod. 
zabavíščno-igrálniškega, daj. zabavíščno-
igrálniškemu, tož. zabavíščno-igrálniško, mest. pri 
zabavíščno-igrálniškem, or. z zabavíščno-
igrálniškim; DVOJINA: im. zabavíščno-igrálniški, rod. 
zabavíščno-igrálniških, daj. zabavíščno-
igrálniškima, tož. zabavíščno-igrálniški, mest. pri 
zabavíščno-igrálniških, or. z zabavíščno-
igrálniškima; MNOŽINA: im. zabavíščno-igrálniška, 
rod. zabavíščno-igrálniških, daj. zabavíščno-
igrálniškim, tož. zabavíščno-igrálniška, mest. pri 
zabavíščno-igrálniških, or. z zabavíščno-
igrálniškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Zahódne Álpe -ih Álp ž mn.; zemljepisno ime  
|del Alp|: plezalna odprava v Zahodne Alpe; V 
Zahodnih Alpah je preplezal prvenstveno smer v 
severni steni Eigerja  
Kje? v Zahodnih Alpah  
Od kod? iz Zahodnih Alp  
Kam? v Zahodne Alpe  
{O} MNOŽINA: im. Zahódne Álpe, rod. Zahódnih Álp, 
daj. Zahódnim Álpam, tož. Zahódne Álpe, mest. pri 
Zahódnih Álpah, or. z Zahódnimi Álpami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Zahódne Júlijske Álpe -ih -ih Álp ž mn.; zemljepisno 
ime  
|del Julijskih Alp|: Najvišja gora Zahodnih Julijskih 
Alp je Montaž; Popisal je krajevna imena v 
Zahodnih Julijskih Alpah  
Kje? v Zahodnih Julijskih Alpah  
Od kod? iz Zahodnih Julijskih Alp  
Kam? v Zahodne Julijske Alpe  
{O} MNOŽINA: im. Zahódne Júlijske Álpe, rod. 
Zahódnih Júlijskih Álp, daj. Zahódnim Júlijskim 
Álpam, tož. Zahódne Júlijske Álpe, mest. pri 
Zahódnih Júlijskih Álpah, or. z Zahódnimi 
Júlijskimi Álpami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Zahodnoavstralski tok -ega -a [zahódnoastrálski 
tók] m; zemljepisno ime  
|morski tok v Indijskem oceanu|: smer 
Zahodnoavstralskega toka  
Kje? v Zahodnoavstralskem toku  
Od kod? iz Zahodnoavstralskega toka  
Kam? v Zahodnoavstralski tok  
{O} EDNINA: im. Zahodnoavstralski tok, rod. 
Zahodnoavstralskega toka, daj. 
Zahodnoavstralskemu toku, tož. Zahodnoavstralski 
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tok, mest. pri Zahodnoavstralskem toku, or. z 
Zahodnoavstralskim tokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Zajámniki -ov m mn.; zemljepisno ime  
|planina v Julijskih Alpah|: V jasnem vremenu je 
mogoče z Zajamnikov videti Triglav; planšarski 
stan na Zajamnikih; kot prilastek, v imenovalniku pohod 
na planino Zajamniki  
Kje? na Zajamnikih  
Od kod? z Zajamnikov  
Kam? na Zajamnike  
{B} zajamniški  
{O} MNOŽINA: im. Zajámniki, rod. Zajámnikov, daj. 
Zajámnikom, tož. Zajámnike, mest. pri Zajámnikih, 
or. z Zajámniki  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Zákon o omejevánju uporábe tobáčnih izdélkov -
a ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ m; stvarno ime  
|zakon|: novela Zakona o omejevanju uporabe 
tobačnih izdelkov; Kajenje je skladno z Zakonom o 
omejevanju uporabe tobačnih izdelkov v 
restavracijah prepovedano  
{O} EDNINA: im. Zákon o omejevánju uporábe 
tobáčnih izdélkov, rod. Zakóna o omejevánju 
uporábe tobáčnih izdélkov, daj. Zakónu o 
omejevánju uporábe tobáčnih izdélkov, tož. Zákon o 
omejevánju uporábe tobáčnih izdélkov, mest. pri 
Zakónu o omejevánju uporábe tobáčnih izdélkov, 
or. z Zakónom o omejevánju uporábe tobáčnih 
izdélkov  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
Zalivski tok -ega -a [zalíski tók] m; zemljepisno ime  
|morski tok v Atlantskem oceanu|: Britanijo ogreva 
in vlaži Zalivski tok; vpliv toplega Zalivskega toka  
(< Zaliv)  
Kje? v Zalivskem toku  
Od kod? iz Zalivskega toka  
Kam? v Zalivski tok  
{O} EDNINA: im. Zalivski tok, rod. Zalivskega toka, 
daj. Zalivskemu toku, tož. Zalivski tok, mest. pri 
Zalivskem toku, or. z Zalivskim tokom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Zasávec -vca m; ime bitja, prebivalsko ime  
Veliko Zasavcev se vozi na delo v druge regije; v 
prenesenem pomenu |pripadnik športnega kluba iz 
Zasavja|: Zasavci so odpor Primorcev zlomili v 
drugi polovici tekme  
(< Zasavje)  

{B} Zasavčev  
{O} EDNINA: im. Zasávec, rod. Zasávca, daj. Zasávcu, 
tož. Zasávca, mest. pri Zasávcu, or. z Zasávcem; 
DVOJINA: im. Zasávca, rod. Zasávcev, daj. Zasávcema, 
tož. Zasávca, mest. pri Zasávcih, or. z Zasávcema; 
MNOŽINA: im. Zasávci, rod. Zasávcev, daj. Zasávcem, 
tož. Zasávce, mest. pri Zasávcih, or. z Zasávci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Zasávje -a s; zemljepisno ime  
|pokrajina ob reki Savi med Ljubljansko kotlino in 
Panonsko nižino|: nahajališča premoga v Zasavju; 
prelaz med Zasavjem in Savinjsko dolino  
Kje? v Zasavju  
Od kod? iz Zasavja  
Kam? v Zasavje  
{B} Zasavec, Zasavka; Zasavčev, Zasavkin; 
zasavski  
{O} EDNINA: im. Zasávje, rod. Zasávja, daj. Zasávju, 
tož. Zasávje, mest. pri Zasávju, or. z Zasávjem  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena pokrajin  
  
Zasávka -e ž; ime bitja, prebivalsko ime  
Ob kulturnem prazniku je predsednik nagovoril 
Zasavke in Zasavce; v prenesenem pomenu |pripadnica 
športnega kluba iz Zasavja|: Zasavke so bile 
uspešne v boju za peto mesto  
(< Zasavje)  
{B} Zasavkin  
{O} EDNINA: im. Zasávka, rod. Zasávke, daj. Zasávki, 
tož. Zasávko, mest. pri Zasávki, or. z Zasávko; 
DVOJINA: im. Zasávki, rod. Zasávk, daj. Zasávkama, 
tož. Zasávki, mest. pri Zasávkah, or. z Zasávkama; 
MNOŽINA: im. Zasávke, rod. Zasávk, daj. Zasávkam, 
tož. Zasávke, mest. pri Zasávkah, or. z Zasávkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
zasávski -a -o prid.  
kopanje zasavskega premoga; zasavski revirji; 
Velik onesnaževalec zasavskega okolja je poleg 
industrije še promet; prim. Zasavska statistična 
regija  
(< Zasavje)  
{O} moški: EDNINA: im. zasávski, rod. zasávskega, 
daj. zasávskemu, tož. zasávski (živostno zasávskega), 
mest. pri zasávskem, or. z zasávskim; DVOJINA: im. 
zasávska, rod. zasávskih, daj. zasávskima, tož. 
zasávska, mest. pri zasávskih, or. z zasávskima; 
MNOŽINA: im. zasávski, rod. zasávskih, daj. 
zasávskim, tož. zasávske, mest. pri zasávskih, or. z 
zasávskimi  
ženski: EDNINA: im. zasávska, rod. zasávske, daj. 
zasávski, tož. zasávsko, mest. pri zasávski, or. z 
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zasávsko; DVOJINA: im. zasávski, rod. zasávskih, daj. 
zasávskima, tož. zasávski, mest. pri zasávskih, or. z 
zasávskima; MNOŽINA: im. zasávske, rod. zasávskih, 
daj. zasávskim, tož. zasávske, mest. pri zasávskih, or. z 
zasávskimi  
srednji: EDNINA: im. zasávsko, rod. zasávskega, daj. 
zasávskemu, tož. zasávsko, mest. pri zasávskem, or. z 
zasávskim; DVOJINA: im. zasávski, rod. zasávskih, daj. 
zasávskima, tož. zasávski, mest. pri zasávskih, or. z 
zasávskima; MNOŽINA: im. zasávska, rod. zasávskih, 
daj. zasávskim, tož. zasávska, mest. pri zasávskih, or. z 
zasávskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevniki  
  
zborovódja -e tudi zborovódja -a m  
|umetniški voditelj pevskega zbora|: Nastopil bo 
mešani pevski zbor pod vodstvom izkušenega 
zborovodje  
{B} zborovodjev  
{O} EDNINA: im. zborovódja, rod. zborovódje tudi 
zborovódja, daj. zborovódji tudi zborovódju, tož. 
zborovódjo tudi zborovódja, mest. pri zborovódji tudi 
pri zborovódju, or. z zborovódjo tudi z zborovódjem; 
DVOJINA: im. zborovódji tudi zborovódja, rod. 
zborovódij tudi zborovódjev, daj. zborovódjama tudi 
zborovódjema, tož. računovódji tudi zborovódja, 
mest. pri zborovódjah tudi pri zborovódjih, or. z 
zborovódjama tudi z zborovódjema; MNOŽINA: im. 
zborovódje tudi zborovódji, rod. zborovódij tudi 
zborovódjev, daj. zborovódjam tudi zborovódjem, 
tož. zborovódje tudi zborovódje, mest. pri 
zborovódjah tudi pri zborovódjih, or. z zborovódjami 
tudi z zborovódji  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: samostalnik moškega spola  
  
zborovódjev -a -o prid.  
Številne obiskovalce je na koncert pevskega zbora 
privabil zborovodjev ugled  
(< zborovodja)  
{O} moški: EDNINA: im. zborovódjev, rod. 
zborovódjevega, daj. zborovódjevemu, tož. 
zborovódjev (živostno zborovódjevega), mest. pri 
zborovódjevem, or. z zborovódjevim; DVOJINA: im. 
zborovódjeva, rod. zborovódjevih, daj. 
zborovódjevima, tož. zborovódjeva, mest. pri 
zborovódjevih, or. z zborovódjevima; MNOŽINA: im. 
zborovódjevi, rod. zborovódjevih, daj. 
zborovódjevim, tož. zborovódjeve, mest. pri 
zborovódjevih, or. z zborovódjevimi  
ženski: EDNINA: im. zborovódjeva, rod. 
zborovódjeve, daj. zborovódjevi, tož. zborovódjevo, 
mest. pri zborovódjevi, or. z zborovódjevo; DVOJINA: 
im. zborovódjevi, rod. zborovódjevih, daj. 
zborovódjevima, tož. zborovódjevi, mest. pri 
zborovódjevih, or. z zborovódjevima; MNOŽINA: im. 

zborovódjeve, rod. zborovódjevih, daj. 
zborovódjevim, tož. zborovódjeve, mest. pri 
zborovódjevih, or. z zborovódjevimi  
srednji: EDNINA: im. zborovódjevo, rod. 
zborovódjevega, daj. zborovódjevemu, tož. 
zborovódjevo, mest. pri zborovódjevem, or. z 
zborovódjevim; DVOJINA: im. zborovódjevi, rod. 
zborovódjevih, daj. zborovódjevima, tož. 
zborovódjevi, mest. pri zborovódjevih, or. z 
zborovódjevima; MNOŽINA: im. zborovódjeva, rod. 
zborovódjevih, daj. zborovódjevim, tož. 
zborovódjeva, mest. pri zborovódjevih, or. z 
zborovódjevimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki  
  
Zdrúženi národi -ih -ov m mn.; stvarno ime  
|skrajšano ime za Organizacijo združenih narodov|; 
|organizacija|: resolucija Združenih narodov; 
članstvo v Združenih narodih; odposlanec pri/v 
Združenih narodih; prim. Organizacija združenih 
narodov  
{O} MNOŽINA: im. Zdrúženi národi, rod. Zdrúženih 
národov, daj. Zdrúženim národom, tož. Zdrúžene 
národe, mest. pri Zdrúženih národih, or. z Zdrúženimi 
národi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
Zelenci -ev [zelênci, rod. zelênce] m mn.; zemljepisno 
ime  
|talni izvir in jezero na Gorenjskem|: Zelenci so 
ostanek nekdanjega Korenskega jezera; Ustavili 
smo se na Zelencih; Nadiža v Tamarju ponikne in 
pride na dan v Zelencih  
Kje? na Zelencih in v Zelencih  
Od kod? z Zelencev in iz Zelencev  
Kam? v Zelence in na Zelence  
{B} zelenški  
{O} MNOŽINA: im. Zelenci, rod. Zelencev, daj. 
Zelencem, tož. Zelence, mest. pri Zelencih, or. z 
Zelenci  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Zeleníške špíce -ih -íc ž mn.; zemljepisno ime  
|greben v Kamniško-Savinjskih Alpah|: Najvišji vrh 
Zeleniških špic je Najvišji rob; prečenje Zeleniških 
špic; plezanje na Zeleniških špicah  
Kje? na Zeleniških špicah  
Od kod? z Zeleniških špic  
Kam? na Zeleniške špice  
{O} EDNINA: im. Zeleníške špíce, rod. Zeleníških 
špíc, daj. Zeleníškim špícam, tož. Zeleníške špíce, 
mest. pri Zeleníških špícah, or. z Zeleníškimi 
špícami  
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STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
Zêmlja Máti -e -tere ž; ime bitja, religijsko ime  
|starorimska boginja|: Boginjo Zemljo Mater so 
imenovali tudi Zemlja Roditeljica  
{O} EDNINA: im. Zêmlja Máti, rod. Zêmlje Mátere, 
daj. Zêmlji Máteri, tož. Zêmljo Máter, mest. pri 
Zêmlji Máteri, or. z Zêmljo Máterjo  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena; grško-
rimska imena  
  
zemlján -a in zemljàn -ána m  
|človek|: Literarni junak je čisto navaden zemljan, 
tako rekoč znanec iz sosednje ulice; Želja 
slehernega zemljana je početi stvari, ki ga 
osrečujejo; prim. Zemljan  
(< zemlja, Zemlja)  
{B} zemljanov  
{O} EDNINA: im. zemlján in zemljàn, rod. zemljána, 
daj. zemljánu, tož. zemljána, mest. pri zemljánu, or. z 
zemljánom; DVOJINA: im. zemljána, rod. zemljánov, 
daj. zemljánoma, tož. zemljána, mest. pri zemljánih, 
or. z zemljánoma; MNOŽINA: im. zemljáni, rod. 
zemljánov, daj. zemljánom, tož. zemljáne, mest. pri 
zemljánih, or. z zemljáni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Zemlján -a in Zemljàn -ána m; ime bitja, prebivalsko 
ime  
Usain Bolt velja za najhitrejšega Zemljana; Danes 
živi na svetu približno osem milijard Zemljanov; 
prim. zemljan  
(< Zemlja)  
{B} Zemljanov  
{O} EDNINA: im. Zemlján in Zemljàn, rod. Zemljána, 
daj. Zemljánu, tož. Zemljána, mest. pri Zemljánu, or. z 
Zemljánom; DVOJINA: im. Zemljána, rod. Zemljánov, 
daj. Zemljánoma, tož. Zemljána, mest. pri Zemljánih, 
or. z Zemljánoma; MNOŽINA: im. Zemljáni, rod. 
Zemljánov, daj. Zemljánom, tož. Zemljáne, mest. pri 
Zemljánih, or. z Zemljáni  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
zemljánka -e ž  
|ženska|: Danski princ se je zaljubil v povsem 
navadno zemljanko; |v zemljo izkopano bivališče|: 
V zemljanki so našli veliko keramičnih posod in 
kamnitega orožja; Arheologi so našli 
zgodnjeslovansko naselbino zemljank; prim. 
Zemljanka  
(< zemlja, Zemlja)  
{B} zemljankin  

{O} EDNINA: im. zemljánka, rod. zemljánke, daj. 
zemljánki, tož. zemljánko, mest. pri zemljánki, or. z 
zemljánko; DVOJINA: im. zemljánki, rod. zemljánk, 
daj. zemljánkama, tož. zemljánki, mest. pri 
zemljánkah, or. z zemljánkama; MNOŽINA: im. 
zemljánke, rod. zemljánk, daj. zemljánkam, tož. 
zemljánke, mest. pri zemljánkah, or. z zemljánkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice  
  
Zemljánka -e ž; ime bitja, prebivalsko ime  
lestvica najvplivnejših Zemljank; prim. zemljanka  
(< Zemlja)  
{B} Zemljankin  
{O} EDNINA: im. Zemljánka, rod. Zemljánke, daj. 
Zemljánki, tož. Zemljánko, mest. pri Zemljánki, or. z 
Zemljánko; DVOJINA: im. Zemljánki, rod. Zemljánk, 
daj. Zemljánkama, tož. Zemljánki, mest. pri 
Zemljánkah, or. z Zemljánkama; MNOŽINA: im. 
Zemljánke, rod. Zemljánk, daj. Zemljánkam, tož. 
Zemljánke, mest. pri Zemljánkah, or. z Zemljánkami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena  
  
Zgórnja Kólpska dolína -e -e -e ž; zemljepisno ime  
|pokrajina od Babnega polja do Predgrada|: turizem 
Zgornje Kolpske doline; prim. kolpski  
(< Kolpa)  
Kje? v Zgornji Kolpski dolini  
Od kod? iz Zgornje Kolpske doline  
Kam? v Zgornjo Kolpsko dolino  
{O} EDNINA: im. Zgórnja Kólpska dolína, rod. 
Zgórnje Kólpske dolíne, daj. Zgórnji Kólpski dolíni, 
tož. Zgórnjo Kólpsko dolíno, mest. pri Zgórnji 
Kólpski dolíni, or. z Zgórnjo Kólpsko dolíno  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: nekrajevna imena  
  
Zgórnje Kríško jézero -ega -ega -a s; zemljepisno 
ime  
|jezero v Sloveniji|: Planinski dom ima zajetje za 
vodo, v katero se zbira voda iz Zgornjega Kriškega 
jezera; pot na Zgornje Kriško jezero  
(< Križ)  
Kje? na Zgornjem Kriškem jezeru in v Zgornjem 
Kriškem jezeru  
Od kod? z Zgornjega Kriškega jezera in iz Zgornjega 
Kriškega jezera  
Kam? na Zgornje Kriško jezero in v Zgornje Kriško 
jezero  
{O} EDNINA: im. Zgórnje Kríško jézero, rod. 
Zgórnjega Kríškega jézera, daj. Zgórnjemu 
Kríškemu jézeru, tož. Zgórnje Kríško jézero, mest. 
pri Zgórnjem Kríškem jézeru, or. z Zgórnjim 
Kríškim jézerom  
STATUS: predlog  
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Zgórnji Martúljkov sláp -ega -ega -ú in Zgórnji 
Martúljkov sláp -ega -ega -a in Zgórnji 
Martúljški sláp -ega -ega -ú in Zgórnji Martúljški 
sláp -ega -ega -a m; zemljepisno ime  
|slap pod Martuljškimi gorami|: Po uri hoje pridemo 
do Zgornjega Martuljkovega/Martuljškega 
slapu/slapa  
Kje? v Zgornjem Martuljkovem slapu in v Zgornjem 
Martuljškem slapu  
Od kod? iz Zgornjega Martuljkovega slapu in iz 
Zgornjega Martuljkovega slapa in iz Zgornjega 
Martuljškega slapu in iz Zgornjega Martuljškega 
slapa  
Kam? v Zgornji Martuljkov slap in v Zgornji 
Martuljški slap  
{O} EDNINA: im. Zgórnji Martúljkov sláp in Zgórnji 
Martúljški sláp, rod. Zgórnjega Martúljkovega slápu 
in Zgórnjega Martúljkovega slápa in Zgórnjega 
Martúljškega slápu in Zgórnjega Martúljškega 
slápa, daj. Zgórnjemu Martúljkovemu slápu in 
Zgórnjemu Martúljškemu slápu, tož. Zgórnji 
Martúljkov sláp in Zgórnji Martúljški sláp, mest. pri 
Zgórnjem Martúljkovem slápu in pri Zgórnjem 
Martúljškem slápu, or. z Zgórnjim Martúljkovim 
slápom in z Zgórnjim Martúljškim slápom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Zgórnji Martúljški sláp m; zemljepisno ime; obširneje 
glej pri Zgornji Martuljkov slap  
  
Zgórnji Períčnik -ega -a m; zemljepisno ime  
|slap v dolini Vrat|: Zgornji Peričnik je visok 
šestnajst metrov; hlad Zgornjega Peričnika; kot 
prilastek, v imenovalniku dolina Vrat s slapovoma 
Spodnji Peričnik in Zgornji Peričnik  
Kje? v Zgornjem Peričniku  
Od kod? iz Zgornjega Peričnika  
Kam? v Zgornji Peričnik  
{B} Peričnikov  
{O} EDNINA: im. Zgórnji Períčnik, rod. Zgórnjega 
Períčnika, daj. Zgórnjemu Períčniku, tož. Zgórnji 
Períčnik, mest. pri Zgórnjem Períčniku, or. z 
Zgórnjim Períčnikom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena voda  
  
Zídni kvadránt -ega -a m; zemljepisno ime  
|ozvezdje|: Po Zidnem kvadrantu se imenuje 
meteorski roj Kvadrantidov; kot prilastek, v 
imenovalniku Radiant se imenuje po opuščenem 
ozvezdju Zidni kvadrant  
Kje? v Zidnem kvadrantu  
Od kod? iz Zidnega kvadranta  
Kam? v Zidni kvadrant  

{O} EDNINA: im. Zídni kvadránt, rod. Zídnega 
kvadránta, daj. Zídnemu kvadrántu, tož. Zídni 
kvadránt, mest. pri Zídnem kvadrántu, or. z Zídnim 
kvadrántom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena nebesnih teles, 
pojavov, galaksij, ozvezdij  
  
zímskorekreacíjski -a -o prid.  
|nanašajoč se na zimsko rekreacijo|: V novem 
zimskorekreacijskem centru bodo povezali 
skakalnice, smučišče, sankališče in drsališče  
{O} moški: EDNINA: im. zímskorekreacíjski, rod. 
zímskorekreacíjskega, daj. zímskorekreacíjskemu, 
tož. zímskorekreacíjski (živostno 
zímskorekreacíjskega), mest. pri 
zímskorekreacíjskem, or. z zímskorekreacíjskim; 
DVOJINA: im. zímskorekreacíjska, rod. 
zímskorekreacíjskih, daj. zímskorekreacíjskima, tož. 
zímskorekreacíjska, mest. pri zímskorekreacíjskih, 
or. z zímskorekreacíjskima; MNOŽINA: im. 
zímskorekreacíjski, rod. zímskorekreacíjskih, daj. 
zímskorekreacíjskim, tož. zímskorekreacíjske, mest. 
pri zímskorekreacíjskih, or. z zímskorekreacíjskimi  
ženski: EDNINA: im. zímskorekreacíjska, rod. 
zímskorekreacíjske, daj. zímskorekreacíjski, tož. 
zímskorekreacíjsko, mest. pri zímskorekreacíjski, or. 
z zímskorekreacíjsko; DVOJINA: im. 
zímskorekreacíjski, rod. zímskorekreacíjskih, daj. 
zímskorekreacíjskima, tož. zímskorekreacíjski, mest. 
pri zímskorekreacíjskih, or. z zímskorekreacíjskima; 
MNOŽINA: im. zímskorekreacíjske, rod. 
zímskorekreacíjskih, daj. zímskorekreacíjskim, tož. 
zímskorekreacíjske, mest. pri zímskorekreacíjskih, 
or. z zímskorekreacíjskimi  
srednji: EDNINA: im. zímskorekreacíjsko, rod. 
zímskorekreacíjskega, daj. zímskorekreacíjskemu, 
tož. zímskorekreacíjsko, mest. pri 
zímskorekreacíjskem, or. z zímskorekreacíjskim; 
DVOJINA: im. zímskorekreacíjski, rod. 
zímskorekreacíjskih, daj. zímskorekreacíjskima, tož. 
zímskorekreacíjski, mest. pri zímskorekreacíjskih, or. 
z zímskorekreacíjskima; MNOŽINA: im. 
zímskorekreacíjska, rod. zímskorekreacíjskih, daj. 
zímskorekreacíjskim, tož. zímskorekreacíjska, mest. 
pri zímskorekreacíjskih, or. z zímskorekreacíjskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
zímskosmúčarski -a -o prid.  
|nanašajoč se na zimsko smučanje|: zdraviliški in 
zimskosmučarski turizem; zimskosmučarsko 
središče  
{O} moški: EDNINA: im. zímskosmúčarski, rod. 
zímskosmúčarskega, daj. zímskosmúčarskemu, tož. 
zímskosmúčarski (živostno zímskosmúčarskega), 
mest. pri zímskosmúčarskem, or. z 



 
325 

zímskosmúčarskim; DVOJINA: im. zímskosmúčarska, 
rod. zímskosmúčarskih, daj. zímskosmúčarskima, tož. 
zímskosmúčarska, mest. pri zímskosmúčarskih, or. z 
zímskosmúčarskima; MNOŽINA: im. 
zímskosmúčarski, rod. zímskosmúčarskih, daj. 
zímskosmúčarskim, tož. zímskosmúčarske, mest. pri 
zímskosmúčarskih, or. z zímskosmúčarskimi  
ženski: EDNINA: im. zímskosmúčarska, rod. 
zímskosmúčarske, daj. zímskosmúčarski, tož. 
zímskosmúčarsko, mest. pri zímskosmúčarski, or. z 
zímskosmúčarsko; DVOJINA: im. zímskosmúčarski, 
rod. zímskosmúčarskih, daj. zímskosmúčarskima, tož. 
zímskosmúčarski, mest. pri zímskosmúčarskih, or. z 
zímskosmúčarskima; MNOŽINA: im. 
zímskosmúčarske, rod. zímskosmúčarskih, daj. 
zímskosmúčarskim, tož. zímskosmúčarske, mest. pri 
zímskosmúčarskih, or. z zímskosmúčarskimi  
srednji: EDNINA: im. zímskosmúčarsko, rod. 
zímskosmúčarskega, daj. zímskosmúčarskemu, tož. 
zímskosmúčarsko, mest. pri zímskosmúčarskem, or. z 
zímskosmúčarskim; DVOJINA: im. zímskosmúčarski, 
rod. zímskosmúčarskih, daj. zímskosmúčarskima, tož. 
zímskosmúčarski, mest. pri zímskosmúčarskih, or. z 
zímskosmúčarskima; MNOŽINA: im. 
zímskosmúčarska, rod. zímskosmúčarskih, daj. 
zímskosmúčarskim, tož. zímskosmúčarska, mest. pri 
zímskosmúčarskih, or. z zímskosmúčarskimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: podredne zloženke  
  
Zmájski móst -ega -ú in Zmájski móst -ega -a m; 
zemljepisno ime  
|most v Ljubljani|: čiščenje Ljubljanice od Špice do 
Zmajskega mostu/mosta; Ljubljančani so se z 
Zmajskim mostom poklonili cesarju Francu Jožefu  
Kje? na Zmajskem mostu  
Od kod? z Zmajskega mostu in z Zmajskega mosta  
Kam? na Zmajski most  
{O} EDNINA: im. Zmájski móst, rod. Zmájskega 
mostú in Zmájskega mósta, daj. Zmájskemu móstu, 
tož. Zmájski móst, mest. pri Zmájskem móstu, or. z 
Zmájskim móstom  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena objektov, stavb  
  
znánstveno-tehnolóški -a -o prid.  
|znanstveni in tehnološki|: znanstveno-tehnološko 
sodelovanje  
{O} moški: EDNINA: im. znánstveno-tehnolóški, rod. 
znánstveno-tehnolóškega, daj. znánstveno-
tehnolóškemu, tož. znánstveno-tehnolóški (živostno 
znánstveno-tehnolóškega), mest. pri znánstveno-
tehnolóškem, or. z znánstveno-tehnolóškim; 
DVOJINA: im. znánstveno-tehnolóška, rod. 
znánstveno-tehnolóških, daj. znánstveno-
tehnolóškima, tož. znánstveno-tehnolóška, mest. pri 
znánstveno-tehnolóških, or. z znánstveno-

tehnolóškima; MNOŽINA: im. znánstveno-tehnolóški, 
rod. znánstveno-tehnolóških, daj. znánstveno-
tehnolóškim, tož. znánstveno-tehnolóške, mest. pri 
znánstveno-tehnolóških, or. z znánstveno-
tehnolóškimi  
ženski: EDNINA: im. znánstveno-tehnolóška, rod. 
znánstveno-tehnolóške, daj. znánstveno-tehnolóški, 
tož. znánstveno-tehnolóško, mest. pri znánstveno-
tehnolóški, or. z znánstveno-tehnolóško; DVOJINA: 
im. znánstveno-tehnolóški, rod. znánstveno-
tehnolóških, daj. znánstveno-tehnolóškima, tož. 
znánstveno-tehnolóški, mest. pri znánstveno-
tehnolóških, or. z znánstveno-tehnolóškima; 
MNOŽINA: im. znánstveno-tehnolóške, rod. 
znánstveno-tehnolóških, daj. znánstveno-
tehnolóškim, tož. znánstveno-tehnolóške, mest. pri 
znánstveno-tehnolóških, or. z znánstveno-
tehnolóškimi  
srednji: EDNINA: im. znánstveno-tehnolóško, rod. 
znánstveno-tehnolóškega, daj. znánstveno-
tehnolóškemu, tož. znánstveno-tehnolóško, mest. pri 
znánstveno-tehnolóškem, or. z znánstveno-
tehnolóškim; DVOJINA: im. znánstveno-tehnolóški, 
rod. znánstveno-tehnolóških, daj. znánstveno-
tehnolóškima, tož. znánstveno-tehnolóški, mest. pri 
znánstveno-tehnolóških, or. z znánstveno-
tehnolóškima; MNOŽINA: im. znánstveno-tehnolóška, 
rod. znánstveno-tehnolóških, daj. znánstveno-
tehnolóškim, tož. znánstveno-tehnolóška, mest. pri 
znánstveno-tehnolóških, or. z znánstveno-
tehnolóškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  
  
Zoom -a [zúm] m; stvarno ime  
|računalniški program|: videokonferenca na Zoomu; 
Pogovor so izpeljali v spletni obliki prek Zooma; kot 
prilastek, v imenovalniku sestanek v aplikaciji Zoom  
{B} Zoomov  
{O} EDNINA: im. Zoom, rod. Zooma, daj. Zoomu, tož. 
Zoom, mest. pri Zoomu, or. z Zoomom; DVOJINA: im. 
Zooma, rod. Zoomov, daj. Zoomoma, tož. Zooma, 
mest. pri Zoomih, or. z Zoomoma; MNOŽINA: im. 
Zoomi, rod. Zoomov, daj. Zoomom, tož. Zoome, mest. 
pri Zoomih, or. z Zoomi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena; pravopisne 
zanimivosti  
  
Zvéza prijáteljev mladíne -e ~ ~ ž; stvarno ime  
|organizacija|: predsednica Zveze prijateljev 
mladine; Pri Zvezi prijateljev mladine so 
organizirali likovne delavnice  
{O} EDNINA: im. Zvéza prijáteljev mladíne, rod. 
Zvéze prijáteljev mladíne, daj. Zvézi prijáteljev 
mladíne, tož. Zvézo prijáteljev mladíne, mest. pri 
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Zvézi prijáteljev mladíne, or. z Zvézo prijáteljev 
mladíne  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena  
  
zvézda -e ž  
|vrsta nebesnega telesa|: let do najbližje zvezde; 
motiv lune in zvezd; |lik|: Evropska zastava je 
sestavljena iz kroga dvanajstih zlatorumenih 
petkrakih zvezd na modri podlagi; V slovenskem 
grbu so tri šesterokrake zvezde kot simbol Celjskih 
grofov; |slavna oseba|: intervju s hollywoodsko 
zvezdo  
Davidova zvezda |simbol judaizma|: Merkava ali 
Davidova zvezda v judovskem duhovnem izročilu 
simbolizira harmonijo vesoljskega in zemeljskega; 
zvezda danica |Venera|: Venera je oktobra zvezda 
danica/Danica in vzhaja okrog štirih zjutraj; zvezda 
večernica/Večernica |Venera|: Sijaj zvezde 
večernice/Večernice se je lahko kosal z luno  
{O} EDNINA: im. zvézda, rod. zvézde, daj. zvézdi, tož. 
zvézdo, mest. pri zvézdi, or. z zvézdo; DVOJINA: im. 
zvézdi, rod. zvézd, daj. zvézdama, tož. zvézdi, mest. 
pri zvézdah, or. z zvézdama; MNOŽINA: im. zvézde, 
rod. zvézd, daj. zvézdam, tož. zvézde, mest. pri 
zvézdah, or. z zvézdami  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice; 
poimenovanja zemljepisnih danosti  
  
Žička gora -e -e [žíčka gôra] ž; zemljepisno ime  
|vzpetina nad Žičami|: vznožje Žičke gore; pohod 
na Žičko goro; prim. žički  
(< Žiče)  
Kje? na Žički gori  
Od kod? z Žičke gore  
Kam? na Žičko goro  
{O} EDNINA: im. Žička gora, rod. Žičke gore, daj. 
Žički gori, tož. Žičko goro, mest. pri Žički gori, or. z 
Žičko goro  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena vzpetin, gorovij  
  
živálsko-človéški -a -o prid.  
|živalski in človeški|: Trudijo se z delom in zgledom 
izboljšati živalsko-človeške odnose; živalsko-
človeške bolezni; sopomenka človeško-živalski  
{O} moški: EDNINA: im. živálsko-človéški, rod. 
živálsko-človéškega, daj. živálsko-človéškemu, tož. 
živálsko-človéški (živostno živálsko-človéškega), 
mest. pri živálsko-človéškem, or. z živálsko-
človéškim; DVOJINA: im. živálsko-človéška, rod. 
živálsko-človéških, daj. živálsko-človéškima, tož. 
živálsko-človéška, mest. pri živálsko-človéških, or. z 
živálsko-človéškima; MNOŽINA: im. živálsko-
človéški, rod. živálsko-človéških, daj. živálsko-

človéškim, tož. živálsko-človéške, mest. pri živálsko-
človéških, or. z živálsko-človéškimi  
ženski: EDNINA: im. živálsko-človéška, rod. živálsko-
človéške, daj. živálsko-človéški, tož. živálsko-
človéško, mest. pri živálsko-človéški, or. z živálsko-
človéško; DVOJINA: im. živálsko-človéški, rod. 
živálsko-človéških, daj. živálsko-človéškima, tož. 
živálsko-človéški, mest. pri živálsko-človéških, or. z 
živálsko-človéškima; MNOŽINA: im. živálsko-
človéške, rod. živálsko-človéških, daj. živálsko-
človéškim, tož. živálsko-človéške, mest. pri živálsko-
človéških, or. z živálsko-človéškimi  
srednji: EDNINA: im. živálsko-človéško, rod. 
živálsko-človéškega, daj. živálsko-človéškemu, tož. 
živálsko-človéško, mest. pri živálsko-človéškem, or. 
z živálsko-človéškim; DVOJINA: im. živálsko-
človéški, rod. živálsko-človéških, daj. živálsko-
človéškima, tož. živálsko-človéški, mest. pri 
živálsko-človéških, or. z živálsko-človéškima; 
MNOŽINA: im. živálsko-človéška, rod. živálsko-
človéških, daj. živálsko-človéškim, tož. živálsko-
človéška, mest. pri živálsko-človéških, or. z živálsko-
človéškimi  
STATUS: predlog  
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke  


