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Pravopisne kategorije
ePravopisa
2017

Spremna besedila
O Pravopisnih kategorijah ePravopisa 2017
Pravopisne kategorije ePravopisa so nabor opisov pravopisnih kategorij, ki omogoča vpogled v proces
prenove pravopisnih pravil. Medtem ko v ePravopisu 2017 najdemo slovarske sestavke s konkretnimi
podatki o zapisu, izgovoru, rabi in besedotvornih možnostih besede, pa je uporabnik posredno – s
povezavo na Pravopisne kategorije – obveščen tudi o tem, v kateri problemski okvir se izbrana iztočnica
uvršča, katere besede še sodijo v ta okvir in kako se problem rešuje na višji ravni, torej v pravopisnih
pravilih. Gre torej za komentar problemsko in pogosto tudi pomensko zaokroženega sklopa slovarskih
redakcij v specializiranem pravopisnem slovarju, zaradi povezave s slovarjem pa je uporabniku
omogočeno tudi, da pregleduje konkretne rešitve.
Pravopisne kategorije ePravopisa predstavljajo tudi evidentiranje odklonov od obstoječega
kodifikacijskega priročnika, tj. Slovenskega pravopisa 2001. Normativno veljavnost ubeseditve v
pravopisnih pravilih na rednih srečanjih potrjuje Pravopisna komisija, ki deluje pri SAZU in ZRC SAZU,
slovarski sestavki pa do potrditve v tem delovnem telesu nosijo oznako »predlog«.
V letu 2017 Pravopisne kategorije prinašajo imena celin in podobnih velikih področij na Zemlji,
dopolnjena so bila imena držav (abecedno do Južni Sudan), na novo je bila vzpostavljena velika skupina
izlastnoimenskih pridevnikov na -ov/-ev ali -in, ki nastopajo v stalnih besednih zvezah. Novi sklopi so še:
samostalniške izpeljanke iz lastnih imen (brajica, petrijevka), lastna imena v frazemih (kaditi kot Turek),
merske enote, poimenovanja nagrad, odlikovanj in častnih nazivov (zlati znak svobode – kresnik), manjši
sklop predstavlja prva faza pripravljenih stvarnih lastnih imen, ki so na izrazni ravni prekrivna s priimki
(Tesla, m – Tesla, ž). Med prebivalska imena so vključena imena pripadnikov in pripadnic plemen
(Očipva, Očipvejec, Očipvejka), zaradi katerih sta bila dopolnjena tudi sklopa pridevniki na -ski
(očipvejski) in svojilni pridevniki iz prebivalskih imen (Očipvejčev). Posebna skupina z imenom
»Pravopisne zanimivosti« se je izoblikovala kot stranski produkt delovanja članic in članov pravopisne
skupine v Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, kamor uporabniki mesečno
pošljejo povprečno 30–40 vprašanj različnih tipov (kvevri, vodja (m, ž), karitas, zika).

Nabor problemskih sklopov po abecedi
Črke (imena grških črk)
Črke (slovenske)
Črke (tuje)
Domišljijska imena
Enakozvočnice
Imena celin
Imena držav
Imena plemen

V.

Izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in
Izpeljanke iz lastnih imen
Lastna imena (osebna, moška)
Lastna imena (osebna, ženska)
Lastna imena (priimki)
Lastna imena v frazemih
Leksikalizirane okrajšave
Merske enote
Okrajšave
Plemenska imena
Poimenovanja mitoloških in nadnaravnih bitij
Poimenovanja nagrad, odlikovanj, častnih nazivov
Pravopisne zanimivosti
Prebivalska imena
Pridevniki na -ski (iz imen držav, celin)
Pridevniki na -ski (iz imen plemen)
Priimki s predimki
Priredne zloženke (vezalne zloženke)
Psevdonimi (vzdevki ter skrivna in umetniška imena)
Religijska in mitološka imena
Simboli
Stalni pridevki ob osebnih imenih
Stvarna imena
Svojilni pridevniki (iz domišljijskih imen)
Svojilni pridevniki (iz mitoloških in religijskih imen)
Svojilni pridevniki (iz osebnih moških imen)
Svojilni pridevniki (iz osebnih ženskih imen)
Svojilni pridevniki (iz poimenovanj mitoloških in nadnaravnih bitij)
Svojilni pridevniki (iz prebivalskih in plemenskih imen)
Svojilni pridevniki (iz priimkov s predimki)
Svojilni pridevniki (iz priimkov)
Svojilni pridevniki (iz psevdonimov)
Svojilni pridevniki (iz živalskih imen)
Živalska imena

Pravopisne kategorije
kot faza v procesu prenove pravopisa
Pri prenovi pravopisa izhajamo iz želje po preseganju zasnove predhodnih pravopisov, predvsem s
sklicevanjem na slovar in obratno. Problemska zasnova poudarja normativne zadrege v najširšem
pomenu besede, četudi prinaša le tiste jezikovne enote, ki uporabnikom povzročajo normativne in
pravopisno-slovnične težave, npr. o zapisu besede (zapis osnovne oblike ter raba velike in male
začetnice, pisanje skupaj in narazen), rabi ločil, citatnosti (stopnja pisne prevzetosti besede),
oblikoslovno in besedotvorno pregibanje ipd.
Da bi med nastajajočimi slovarskimi redakcijami in pravopisnimi pravili ustvarili vez, smo se odločili, da
bomo slovarske sestavke povezali v problemske sklope s skupnim imenovalcem in jih poimenovali
pravopisne kategorije.

VI.

apólon apólona samostalnik moškega spola
|metulj|: Med najlepšimi evropskimi vrstami
metuljev so apoloni, ki imajo endemično
podvrsto – slovenskega trnovskega gorskega
apolona;
prim. Apolon
{B} apolonov
{O} EDNINA: im. apólon, rod. apólona, daj.
apólonu, tož. apólona, mest. pri apólonu, or.
z apólonom; DVOJINA: im. apólona, rod.
apólonov, daj. apólonoma, tož. apólona, mest.
pri apólonih, or. z apólonoma; MNOŽINA: im.
apóloni, rod. apólonov, daj. apólonom, tož.
apólone, mest. pri apólonih, or. z apóloni
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice

Apólon Apólona samostalnik moškega spola; ime bitja;

religijsko ime

|grški bog svetlobe in sonca|: antična pripovedka o Apolonu in Dafne;
prim. apolon
{B} Apolonov
{O} EDNINA: im. Apólon, rod. Apólona, daj.
Apólonu, tož. Apólona, mest. Ari apólonu, or.
z Apólonom; DVOJINA: im. Apólona, rod.
Apólonov, daj. Apólonoma, tož. Apólona, mest.
pri Apólonih, or. z Apólonoma; MNOŽINA: im.
Apóloni, rod. Apólonov, daj. Apólonom, tož.
Apólone, mest. pri Apólonih, or. z Apóloni
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena

Slika: Ponazoritev slovarskega sestavka z navezavo na ustrezen problemski sklop
ePravopis bo tako lahko opravljal svojo temeljno vlogo – gradivsko nadgrajeval in razširjal pravopisna
pravila. Načrtovano povezanost pravil in slovarja omogoča dejstvo, da se pravopisna dejavnost
argumentativnega in leksikografskega značaja prvič po petih desetletjih odvija vzajemno, kar omogoča
zlasti povezanost Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU kot nadinstitucionalnega telesa z delovno
skupino za pripravo pravopisnega priročnika na Inštitutu za slovenski jezik Znanstvenoraziskovalnega
centra SAZU. Tako ob prenovi pravopisnih pravil nastajajo slovarske redakcije, ki tudi vplivajo na
oblikovanje pravil, vsaj v smislu detektiranja odklonov od sistemskih rešitev.

Nacela opisov pravopisnih kategorij
v

Vsak opis pravopisne kategorije prinaša:
podatek o geslovniku,
opis novosti v kodifikaciji (tj. v novih pravopisnih pravilih),
sklic na pravopisna pravila v Slovenskem pravopisu 2001,
podatek o zadnji spremembi,
predstavitev vzorčnih slovarskih sestavkov,
nabor vključenih iztočnic.
Podatek o geslovniku vključuje število vključenih redakcij in morebitne informacije o tem, kako je bil
geslovnik sestavljen ter po katerih merilih so bile izbrane besede, pa tudi o tem, ali je geslovnik
spremenjen glede na Slovenski pravopis 2001.

VII.

V razdelku Novosti so predstavljene novosti v slovarskem sestavku, ki uporabniku pomagajo pri
razumevanju okoliščin rabe iztočnične besede in pri tolmačenju slovničnih podatkov. S kodifikacijskega
vidika so pomembne zlasti novosti pri določanju norme slovenskega knjižnojezikovnega standarda, ob
čemer je vsaka tovrstna novost – premik od kodifikacije, kakršno predstavljata Slovenski pravopis 2001
ali starejši Slovar slovenskega knjižnega jezika – kategorizirana kot predlog Pravopisni komisiji pri
SAZU in ZRC SAZU. Zato je tudi izrecno omenjena – bodisi kot odklon od tradicionalnega ali novost.
V nabor gesel so vključena vsa gesla, ki so opisana v okviru izbrane kategorije, naj bo to kot iztočnica
ali posebna besedna zveza ali frazem. To je iz nabora tudi razvidno.

Besedilo je bilo pripravljeno z vnašalnim sistemom ZRCola (http://zrcola.zrc-sazu.si), ki ga je na Znanstvenoraziskovalnem
centru SAZU v Ljubljani (http://www.zrc-sazu.si) razvil Peter Weiss.

VIII.

Problemski sklopi

Črke (imena grških črk)
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 25 slovarskih iztočnic in zajema imena grških črk.
Novosti:
V slovar ePravopisa so vključena vsa imena grških črk, torej tudi kapa, hi, mi, ni, ki jih v SP 2001 in
SSKJ ni.
Imena grških črk so v slovarju prikazana v posebnih oziroma pogostih okoliščinah rabe, o čemer je
uporabnik obveščen z oznakovnimi pojasnili, npr. kadar iztočnična beseda nastopa kot »imenovalniški
prilastek«.
Novost glede na SP 2001 je izčrpnejša obvestilnost glede položajev, v katerih nastopajo grške črke kot
deli tvorjenk oziroma kot nepregibni prvi deli besednih zvez. Glede na že ugotovljene in pojasnjene
premike v jezikovni rabi je normiran zapis narazen (alfa žarek), uvedeno pa je pojasnilo »nesklonljivo
v zvezi« (npr. alfa žarek) in napotilo na sistemsko ustreznejšo zvezo (žarek alfa).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 16.
Slovarski prikaz:
álfa álfe samostalnik ženskega spola
|grška črka α|: Žarki so razdeljeni po grškem abecednem redu alfa, beta, gama; od alfe do omege; Kot
se imenuje alfa; kot imenovalniški prilastek Kovina seva močne žarke alfa; Mahovi vsebujejo karotena alfa
in beta; nesklonljivo v zvezi alfa samec Film opisuje odnos med človekom in volčjim alfa samcem samcem
alfa; nesklonljivo v zvezi alfa delec odkritelj alfa in beta delcev delcev alfa in beta; nesklonljivo v zvezi alfa
žarek Ali lahko alfa, beta ali gama žarki prodrejo skozi snov? žarki alfa, beta ali gama
{O} EDNINA: im. álfa, rod. álfe, daj. álfi, tož. álfo, mest. pri álfi, or. z álfo; DVOJINA: im. álfi, rod. álf, daj.
álfama, tož. álfi, mest. pri álfah, or. z álfama; MNOŽINA: im. álfe, rod. álf, daj. álfam, tož. álfe, mest. pri álfah,
or. z álfami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: črke (grške)
kápa kápe samostalnik ženskega spola
|grška črka κ|: V astronomiji s kapo označimo deseto zvezdo v ozvezdju; kot imenovalniški prilastek črka
kapa
{O} EDNINA: im. kápa, rod. kápe, daj. kápi, tož. kápo, mest. pri kápi, or. s kápo; DVOJINA: im. kápi, rod. káp,
daj. kápama, tož. kápi, mest. pri kápah, or. s kápama; MNOŽINA: im. kápe, rod. káp, daj. kápam, tož. kápe,
mest. pri kápah, or. s kápami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: črke (grške)
Nabor slovarskih iztočnic:
alfa
eta
beta
fi
delta
gama
dzeta
hi
epsilon
iks

ipsilon
jota
kapa
ksi
lambda

2

mi
ni
omega
omikron
pi

psi
sigma
tau
theta
zeta

Črke (slovenske)
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 50 slovarskih iztočnic ter zajema male in velike črke slovenske abecede.
Novosti:
V slovarju so sicer sklonljive samostalniške črkovne enote prikazane v posebnih oziroma pogostih
okoliščinah rabe, o čemer je uporabnik obveščen prek oznakovnih pojasnil, npr. kadar nastopa iztočnica
kot »imenovalniški prilastek«, je »nesklonljiva«, se pojavlja »ob številki«, na primer ob hišnih številkah
in drugih primerih druženja črk in številk.
Novost glede na SP 2001 je prikaz razlike med govorno in pisno uresničitvijo v nekaterih položajih, npr.
pri rabi predloga z/s v orodniku do sedaj ni bilo upoštevano razlikovanje med izgovorom črke s
soglasnikom (s s-jem) in s samoglasnikom (s s-om), čeprav je iz sklonila razvidno, da se izgovor
razlikuje (Beseda se zapiše z dvema s-jema/s-oma). Sprememba je uvedena pri črkah, kjer je
razlikovanje uresničeno (f, s, š).
Vse črkovne iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 6, 7, 8.
Slovarski prikaz:
s1 s-ja tudi s s-a tudi s s [sə̀, rod. sə̀ja, or. s sə̀jem in ès, rod. êsa, or. z êsom] samostalnik moškega spola
|ime črke ali glasu|: mali s; Ime Pariz vedno zapisuje s s-jem/z s-om; navadno nesklonljivo Pred s in š pišemo
predlog s in ne z; kot imenovalniški prilastek glas s; ob številki Namesto besede »spet« je napisal kar s5
{O} EDNINA: im. s in s tudi s in s, rod. s-ja in s-a tudi s in s, daj. s-ju in s-u tudi s in s, tož. s in s tudi s in s, mest.
pri s-ju in pri s-u tudi pri s in pri s, or. s s-jem in z s-om tudi s s in z s; DVOJINA: im. s-ja in s tudi s in s, rod. sjev in s-ov tudi s in s, daj. s-jema in s-oma tudi s in s, tož. s-ja in s-a tudi s in s, mest. pri s-jih in pri s-ih tudi pri
s in pri s, or. s s-jema in z s-oma tudi s s in z s; MNOŽINA: im. s-ji in s-i tudi s in s, rod. s-jev in s-ov tudi s in s,
daj. s-jem in s-om tudi s in s, tož. s-je in s-e tudi s in s, mest. pri s-jih in pri s-ih tudi pri s in pri s, or. s s-ji in z
s-i tudi s s in z s
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: črke (slovenske)
S1 S-ja tudi S S-a tudi S S [sə̀, rod. sə̀ja, or. s sə̀jem in ès, rod. êsa, or. z êsom] samostalnik moškega spola
|ime črke|: veliki S; Na ovratniku uniforme je imel dva S-ja/S-a; navadno nesklonljivo tekmovalci z
licencami od A do S; kot imenovalniški prilastek črka S; ob številki Audi S4
{O} EDNINA: im. S in S tudi S, rod. S-ja in S-a tudi S, daj. S-ju in S-u tudi S, tož. S in S tudi S, mest. pri S-ju in
pri S-u tudi pri S, or. s S-jem in z S-om tudi s S in z S; DVOJINA: im. S-ja in S tudi S, rod. S-jev in S-ov tudi S,
daj. S-jema in S-oma tudi S, tož. S-ja in S-a tudi S, mest. pri S-jih in pri S-ih tudi pri S, or. s S-jema in z S-oma
tudi s S in z S; MNOŽINA: im. S-ji in S-i tudi S, rod. S-jev in S-ov tudi S, daj. S-jem in S-om tudi S, tož. S-je in
S-e tudi S, mest. pri S-jih in pri S-ih tudi pri S, or. s S-ji in z S-i tudi s S in z S
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: črke (slovenske)
Nabor slovarskih iztočnic:
a A
dD
b B
e E
c C
f F
č Č
g G

h H
iI
jJ
kK

lL
mM
nN
oO
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pP
r R
sS
šŠ

tT
uU
vV
zZ

ž Ž

Črke (tuje)
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 12 slovarskih iztočnic ter zajema male in velike črke, ki niso del slovenske
abecede.
Novosti:
V slovarju so prikazane posebne oziroma pogoste okoliščine rabe, v katerih nastopa črka oziroma
slovarska iztočnica kot »imenovalniški prilastek«, je »nesklonljiva«, se pojavlja »ob številki«, na primer
ob hišnih številkah in drugih primerih druženja črk in številk.
Novost glede na obstoječo kodifikacijo je povezana z zamenjavo vrstnega reda izgovarjave pri črki q
(zdaj kú ali kvə̀).
Vse črke so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 6, 7, 8.
Slovarski prikaz:
w w-ja tudi w w [dvójni və̀, rod. dvójnega və̀ja in dvójni vé, rod. dvójnega vêja] samostalnik moškega spola
|ime tuje črke|: mali w; Ali priimek Brown pišeš z w-jem ali v-jem?; navadno nesklonljivo Na tipkovnici
mi ne delujejo tipke od w do p; kot imenovalniški prilastek črka w; ob številki člen w2
{O} EDNINA: im. w tudi w, rod. w-ja tudi w, daj. w-ju tudi w, tož. w tudi w, mest. pri w-ju tudi pri w, or. z wjem tudi z w; DVOJINA: im. w-ja tudi w, rod. w-jev tudi w, daj. w-jema tudi w, tož. w-ja tudi w, mest. pri w-jih
tudi pri w, or. z w-jema tudi z w; MNOŽINA: im. w-ji tudi w, rod. w-jev tudi w, daj. w-jem tudi w, tož. w-je
tudi w, mest. pri w-jih tudi pri w, or. z w-ji tudi z w
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: črke (tuje)
W1 W-ja tudi W W [dvójni və̀, rod. dvójnega və̀ja in dvójni vé, rod. dvójnega vêja] samostalnik moškega
spola

|ime tuje črke|: veliki W; Ali pišemo Worcester z W-jem?; navadno nesklonljivo Wikipedija od W do A;
kot imenovalniški prilastek bozon W; črka W; ob številki motor W8
{O} EDNINA: im. W tudi W, rod. W-ja tudi W, daj. W-ju tudi W, tož. W tudi W, mest. pri W-ju tudi pri W, or.
z W-jem tudi z W; DVOJINA: im. W-ja tudi W, rod. W-jev tudi W, daj. W-jema tudi W, tož. W-ja tudi W,
mest. pri W-jih tudi pri W, or. z W-jema tudi z W; MNOŽINA: im. W-ji tudi W, rod. W-jev tudi W, daj. W-jem
tudi W, tož. W-je tudi W, mest. pri W-jih tudi pri W, or. z W-ji tudi z W
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: črke (tuje)
Nabor slovarskih iztočnic:
ćĆ
đĐ
qQ

xX
yY
wW
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Domišljijska imena
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 78 slovarskih iztočnic. Nabor je prenovljen oz. aktualiziran glede na Slovenski
pravopis 2001 in dopolnjen z iztočnicami, ki so v rabi pogoste, hkrati pa jih kot zapisovalno
problematične izkazujejo vprašanja v Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU.
Med domišljijska imena smo uvrstili imena bitij in poosebljenih bitij, ki jih navadno pišemo tako, kot
so jih zapisali pisci ali prevajalci del, v katerih se pojavljajo liki s temi imeni. Tipološko gre za:
(1) enobesedna imena (Brdavs, Sapramiška, Trnuljčica, Zvitorepec), ki pogosto nastopajo v v stalnih
besednih zvezah (krojaček Hlaček, medved Pu, muca Copatarica, zvezdica Zaspanka);
(2) večbesedna imena (Mali princ, Rdeča kapica, Snežna kraljica);
(3) večdelna imena (Peter Klepec, Peter Pan, Miki Miška).
Opozorjeno je, da domišljijskih imen v stalnih besednih zvezah ne smemo mešati s stvarnimi lastnimi
imeni, npr. imeni literarnih stvaritev, kulturnih društev, predstav, filmov ipd., ki jih pišemo z veliko
začetnico (lutkovna igrica Maček Muri, pravljica Ele Peroci Muca Copatarica, povest Ovčar Runo).
Novosti:
V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi
zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s
paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu,
saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja
homonimnih sklonskih oblik.
Pri imenih je uvedeno besedotvorno gnezdo, ki zaključuje slovarski sestavek in vsebuje podatek o tvorbi
svojilnega pridevnika (npr. pri Najdihojca: B Najdihojčev).
Podatek o zapisu domišljijskih imen, ki se v rabi pojavljajo v stalnih besednih zvezah, je vsebovan v
slovarskem sestavku občnoimenskih samostalnikov, ki so jedra takih zvez (pri muca je zveza eksplicitno
uvedena, npr. »v zvezi« muca Maca; pri racman »v zvezi« racman Jaka oz. Jaka Racman).
Glede na SP 2001 so imena razvrščena v skladu z nakazano kategorizacijo, kar prispeva k lažji
zapomnljivosti posamezne skupine imen.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 45.
Slovarski prikaz:
Brdávs Brdávsa samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|pravljični lik|: Levstikov Martin Krpan je v zgodbi premagal Brdavsa; srečanje z velikanom
Brdavsom
{B} Brdavsov
{O} EDNINA: im. Brdávs, rod. Brdávsa, daj. Brdávsu, tož. Brdávsa, mest. pri Brdávsu, or. z Brdávsom;
DVOJINA: im. Brdávsa, rod. Brdávsov, daj. Brdávsoma, tož. Brdávsa, mest. pri Brdávsih, or. z Brdávsoma;
MNOŽINA: im. Brdávsi, rod. Brdávsov, daj. Brdávsom, tož. Brdávse, mest. pri Brdávsih, or. z Brdávsi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: domišljijska imena
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Máli prínc Málega prínca samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|pravljični lik|: Tako mladini kot odraslim je blizu Saint-Exupéryjevo delo o Malem princu;
Pripovedovalec opiše neverjetno srečanje s skrivnostnim Malim princem
{O} EDNINA: im. Máli prínc, rod. Málega prínca, daj. Málemu príncu, tož. Málega prínca, mest. pri Málem
príncu, or. z Málim príncem
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: domišljijska imena
Péter Pán Pétra Pána samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|pravljični lik|: Zgodba o Petru Panu iz dežele Nije sodi v klasično otroško književnost; Med otroci je
zelo priljubljeno praznovanje rojstnega dne s Petrom Panom in Zvončico
{O} EDNINA: im. Péter Pán, rod. Pétra Pána, daj. Pétru Pánu, tož. Pétra Pána, mest. pri Pétru Pánu, or. s
Pétrom Pánom
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: domišljijska imena
rácman rácmana samostalnik moškega spola
|žival|: Racman race žličarice ima zeleno glavo ter bele in kostanjevo rjave spodnje dele telesa, na
krilih pa veliko modro liso; |pravljični lik|: v zvezi racman Jaka Najbolj znana lika Disneyjevih risank sta
mišek Miki in racman Jaka
{B} racmanov
{O} EDNINA: im. rácman, rod. rácmana, daj. rácmanu, tož. rácmana, mest. pri rácmanu, or. z rácmanom;
DVOJINA: im. rácmana, rod. rácmanov, daj. rácmanoma, tož. rácmana, mest. pri rácmanih, or. z
rácmanoma; MNOŽINA: im. rácmani, rod. rácmanov, daj. rácmanom, tož. rácmane, mest. pri rácmanih, or. z
rácmani
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: domišljijska imena
Jáka Rácman Jáke Rácmana in Jáka Rácman Jáka Rácmana samostalnik moškega spola; ime bitja; živalsko
ime

|pravljični lik|: Pak, Žak in Mak so nečaki Jake/Jaka Racmana; V šoli otroci najraje barvajo podobe z
Jako/Jakom Racmanom
{O} EDNINA: im. Jáka Rácman, rod. Jáke Rácmana in Jáka Rácmana, daj. Jáki Rácmanu in Jáku
Rácmanu, tož. Jáko Rácmana in Jáka Rácmana, mest. pri Jáki Rácmanu in pri Jáku Rácmanu, or. z Jáko
Rácmanom in z Jákom Rácmanom
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: domišljijska imena
Nabor slovarskih iztočnic:
Aladin
Bambi
bedak (bedak Jurček)
Bedanec
Božiček
Brdavs
Brkonja Čeljustnik
coprnica (coprnica Zofka)
čarovnica (čarovnica Čirimbara)
čebelica (čebelica Maja)
deklica (deklica Delfina)
Dumbo
Gandalf
gasilec (gasilec Samo)
Grdi raček
Harry Potter
Hudobin Potepin

Jaka Racman
Janček Ježek
Juri Muri
Kalimero
kapitan (kapitan Kljuka)
Kekec
Kosobrin
krojaček (krojaček Hlaček)
lisica (lisica Zvitorepka)
Lučka Regrat
Lupinica
maček (maček Muri)
Mali princ
Marjanka Vseznanka
Martin Krpan
Mavgli
medvedek (medvedek Pu)
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Mihec Kašopihec
Miki Miška
Miškolin
Mojca Pokrajculja
muca (muca Copatarica)
Najdihojca
Obuti maček
Ostržek
ovčar (ovčar Marko)
palček (palček Smuk)
Palčica
Pedenjped
Pehta
Pepelka
Peter Klepec
Peter Nos
Peter Pan
Peter Zajec
Pika Nogavička
Piki Jakob
Piko Dinozaver
Pokahontas

poštar (poštar Peter)
pujsa (pujsa Pepa)
racman (racman Jaka)
Rdeča kapica
Rožle
Sapramiška
Sedeči bik
sirota (sirota Jerica)
Sneguljčica
Snežna kraljica
sovica (sovica Oka)
Šeherezada
škrat (škrat Kuzma)
Špicparkeljc
Tarzan
Trnuljčica
vajenec (vajenec Hlapič)
zajček (zajček Dolgoušček)
zmaj (zmaj Tolovaj)
zvezdica (zvezdica Zaspanka)
Zvitorepec
Žabji kralj
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Enakozvočnice
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 53 občnoimenskih enakozvočnic z lastnimi imeni, ki so obravnavana v
posameznih problemskih sklopih, npr.:
(1) enakozvočnice z osebnimi imeni in priimki (bert, matija; apgar, watt);
(2) enakozvočnice s prebivalskimi imeni (afganistanec, brazilke, japonke);
(3) enakozvočnice z domišljijskimi imeni (kalimero, rožle);
(4) enakozvočnice z zemljepisnimi imeni (rubikon);
(5) enakozvočnice z religijskimi in mitološkimi imeni (himera, judež, metuzalem).
V rastočem slovarju bo v nadaljevanju zajetih več imen z občnoimenskimi enakozvočnicami, iz katerih
bodo tvorjeni svojilni pridevniki in vključeni v problemski sklop.
Novosti:
Nabor je glede na SP 2001 prenovljen oz. aktualiziran (npr. afganistanec, matija). Upoštevane so
gradivno podprte oblikoslovne razlike glede na lastno ime: samostalnik dioskur je redigiran kot
samostalnik, ki se uresničuje v vseh številih, medtem ko je lastno ime Dioskurja redigirano kot zgolj
dvojinsko; samostalnik brazilke je redigiran kot zgolj množinski, medtem ko je lastno ime Brazilka
redigirano kot števni samostalnik.
Gesla vsebujejo vodilko primerjaj (= prim.), ki usmerja k enakozvočnemu lastnemu imenu in obratno.
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh številih.
Slovarski sestavek sklene besedotvorno gnezdo, ki vsebuje podatek o tvorbi svojilnega pridevnika (npr.
pri dioskur: B dioskurjev).
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 135.
Slovarski prikaz:
brazílke brazílk množinski samostalnik ženskega spola
|spodnje perilo|: čipkaste brazilke; Kupila je komplet dvojih barvnih brazilk; prim. Brazilka
{O} MNOŽINA: im. brazílke, rod. brazílk, daj. brazílkam, tož. brazílke, mest. pri brazílkah, or. z brazílkami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice
metúzalem metúzalema samostalnik moškega spola
|star človek, stoletnik|: Na Japonskem metuzalemi niso nobena redkost; |najstarejši primerek neke vrste
ali skupine|: Testiranje skorje semena z radioaktivnim ogljikom je potrdilo, da je palma, imenovana
metuzalem, iz časa Jezusa Kristusa; Ameriški astronomi so odkrili med planeti odkrili metuzalema
našega sončnega sistema; prim. Metuzalem
{O} EDNINA: im. metúzalem, rod. metúzalema, daj. metúzalemu, tož. metúzalema, mest. pri metúzalemu,
or. z metúzalemom; DVOJINA: im. metúzalema, rod. metúzalemov, daj. metúzalemoma, tož. metúzalema,
mest. pri metúzalemih, or. z metúzalemoma; MNOŽINA: im. metúzalemi, rod. metúzalemov, daj.
metúzalemom, tož. metúzaleme, mest. pri metúzalemih, or. z metúzalemi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice
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rožlè rožléta samostalnik moškega spola
|strahopetna, tudi prestrašena in negotova oseba|: Kakšen rožle si!; Vse opozicijske politike so obtožili,
da so rožleti
{B} rožletov
{O} EDNINA: im. rožlè, rod. rožléta, daj. rožlétu, tož. rožléta, mest. pri rožlétu, or. z rožlétom; DVOJINA: im.
rožléta, rod. rožlétov, daj. rožlétoma, tož. rožléta, mest. pri rožlétih, or. z rožlétoma; MNOŽINA: im. rožléti,
rod. rožlétov, daj. rožlétom, tož. rožléte, mest. pri rožlétih, or. rožléti
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice
watt watta [vát] samostalnik moškega spola
|merska enota|: v strokovnih besedilih Na kolesnem ergometru je zmogel 250 wattov <250 W>; prim. vat
{O} EDNINA: im. watt, rod. watta, daj. wattu, tož. watta, mest. pri wattu, or. z wattom; DVOJINA: im. watta,
rod. wattov, daj. wattoma, tož. watta, mest. pri wattih, or. z wattoma; MNOŽINA: im. watti, rod. wattov, daj.
wattom, tož. watte, mest. pri wattih, or. z watti
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice; merske enote
Nabor slovarskih iztočnic:
abraham
afganistanec
albanka
alzheimer
amor
apgar
apolon
atlant
belgijec
benjamin
bert
brazilke
coulomb
danka
dioskur
dominikanec
ekvadorka
eros
evrazijec
favna
flora
francoz
frankinja
gigant
goljat
graham
gvinejka

hermafrodit
himera
islandec
japonec
japonke
joule
judež
kalimero
kelvin
korejec
kosobrin
mach
matija
metuzalem
narcis
nestor
newton
neža
ohm
parkinson
pascal
rožle
rubikon
tesla
turek
watt
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Imena celin
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 19 eno- in večbesednih iztočnic (od Afrika do Srednja Amerika), ki jih v
različnih geografskih okoljih različno obravnavajo (teorija petih, šestih in sedmih celin). V geslovnik
smo vključili tako sodobne celine (Afrika, Azija, Evropa) kot zgodovinske praceline (Gondvana), poleg
teh pa tudi večja območja, ki jih v stroki pojmujejo kot velike, celinam podobne dele kopnega
(Angloamerika, Antarktika, Mezoamerika).
Novosti:
V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi
zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s
paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu,
saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja
homonimnih sklonskih oblik. V besedotvornem gnezdu {B} navajamo uresničene oblike prebivalcev,
prebivalk in pripadajočih pridevnikov.
Glavna novost je sprejetje do sedaj nekodificiranih imen (Gondvana, Pangea) in uvedba besedotvornih
gnezd, iz katerih je mogoče razbrati besedotvorne načine pri tvorbi prebivalskih imen (če obstajajo) in
pridevnikov na -ski. Pri tem smo upoštevali tudi pogoste, a do sedaj neuslovarjene tvorjenke, npr. poleg
Latinskoameričan tudi Latinoameričan.
V redakcijah je upoštevana tudi pomenska razvejanost pogosto rabljenih imen, npr. Amerika (tudi kot
skrajšano ime za Združene države Amerike) ali Evropa (tudi kot nadomestno ime za Evropsko unijo).
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 53, 66, 186, 1241.
Slovarski prikaz:
Amêrika Amêrike samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
|celina|: V Ameriki je v navadi, da se podarja šopek dvanajstih vrtnic; pismo iz Amerike;
predkolumbovska Amerika; srečanje Amerika – Rusija; Iz prvotne domovine Evrazije je bil vrabec
prenesen v obe Ameriki in Avstralijo; |skrajšano ime: Združene države Amerike|: Mladi znanstveniki
iz pretežno tretjega sveta prihajajo v Ameriko in pomagajo ustvarjati ameriško prevlado na svetovnem
znanstvenem trgu; odkriti Ameriko ||najti nekaj novega||: Obnašal se je, kot da bi odkril Ameriko ||najti
nekaj, kar je že odkrito||: Vodnik nas brez odvečnega odkrivanja Amerike popelje skozi slovnična
pravila; stric iz Amerike ||bogat človek, donator, sponzor||: Projekt spodbujanja tehnološkega razvoja je
treba podpreti, saj ne moremo računati ne na strice iz Amerike; prim. Južna Amerika, Latinska
Amerika, Severna Amerika, Srednja Amerika, Združene države Amerike
{B} Američan; Američanka; Američanov; Američankin; ameriški
{O} EDNINA: im. Amêrika, rod. Amêrike, daj. Amêriki, tož. Amêriko, mest. pri Amêriki, or. z Amêriko;
DVOJINA: im. Amêriki, rod. Amêrik, daj. Amêrikama, tož. Amêriki, mest. pri Amêrikah, or. z Amêrikama;
MNOŽINA: im. Amêrike, rod. Amêrik, daj. Amêrikam, tož. Amêrike, mest. pri Amêrikah, or. z Amêrikami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena celin; lastna imena v frazemih
Ángloamêrika Ángloamêrike samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
|Združene države Amerike in predeli Kanade, v katerih se govori angleško|: V Angloameriki je leta
2013 živelo približno 350 milijonov prebivalcev (ZDA 315 milijonov in Kanada 35 milijonov);
Severnoatlantsko zvezo NATO je osnovalo 12 držav, dve iz Angloamerike in deset iz Evrope
{B} Angloameričan; Angloameričanka; Angloameričanov; Angloameričankin; angloameriški
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{O} EDNINA: im. Ángloamêrika, rod. Ángloamêrike, daj. Ángloamêriki, tož. Ángloamêriko, mest. pri
Ángloamêriki, or. z Ángloamêriko; DVOJINA: im. Ángloamêriki, rod. Ángloamêrik, daj.
Ángloamêrikama, tož. Ángloamêriki, mest. pri Ángloamêrikah, or. z Ángloamêrikama; MNOŽINA: im.
Ángloamêrike, rod. Ángloamêrik, daj. Ángloamêrikam, tož. Ángloamêrike, mest. pri Ángloamêrikah, or. z
Ángloamêrikami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena celin
Mézoamêrika Mézoamêrike samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
|Mehika, medmorska Amerika in Karibska otočja|: predavanje o predšpanski Mezoameriki; Teorija o
260-dnevnem ciklu leta naj bi nastala v južni Mezoameriki; prim. Srednja Amerika
{B} Mezoameričan; Mezoameričanka; Mezoameričanov; Mezoameričankin; mezoameriški
{O} EDNINA: im. Mézoamêrika, rod. Mézoamêrike, daj. Mézoamêriki, tož. Mézoamêriko, mest. v
Mézoamêriki, or. z Mézoamêriko
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena celin
Gondvána Gondváne samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
|zgodovinska velecelina, pracelina|: Tapirji so živeli že na Gondvani; Od Gondvane se je pred okrog
160 milijoni let najprej odcepila Afrika
{B} gondvanski
{O} EDNINA: im. Gondvána, rod. Gondváne, daj. Gondváni, tož. Gondváno, mest. na Gondváni, or. z
Gondváno
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena celin
Nabor slovarskih iztočnic:
Afrika
Amerika
Angloamerika
Antarktika
Arktika
Atlantida
Avstralija
Azija
Evrazija
Evropa

Gondvana
Južna Amerika
Latinska Amerika
Lavrazija
Mezoamerika
Oceanija
Pangea
Severna Amerika
Srednja Amerika
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Imena držav
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 87 eno- in večbesednih iztočnic (od Afganistan do Južni Sudan) in predstavlja
prvi del širšega seznama standardiziranih kratkih imen vseh držav sveta, usklajenega v okviru Komisije
za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije (dalje KSZI).
Vir: Standardizirana kratka, uradna kratka in uradna polna imena držav ter odvisnih ozemelj z najvišjo
stopnjo avtonomije.
Vir je dostopen na povezavi: http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/komisija_za_
standardizacijo_zemljepisnih_imen/publikacije/.
V rastočem slovarju bodo v nadaljevanju zajeta imena vseh držav s seznama. Upoštevana bodo tudi
neaktualna oz. zastarela imena, saj so z vidika jezikovne rabe živa.
Novosti:
V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi
zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s
paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu,
saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja
homonimnih sklonskih oblik. Pri tistih imenih držav, pri katerih prihaja v tožilniku in mestniku ednine
do mešanja paradigem ženskega in srednjega spola (npr. Češka, Češko; Češkoslovaška,
Češkoslovaško; Danska, Dansko; Hrvaška, Hrvaško; Irska, Irsko; Japonska Japonsko) v tožilniku in
mestniku ednine, uporabnika z vodilko primerjaj (= prim.) usmerjamo k obliki, ki se je uveljavila kot
nevtralna (veleposlanik v Danski > na Danskem).
Med standardiziranimi imeni držav smo sledili dogovoru jezikoslovcev in geografov v KSZI, ki ga
preverjamo po aktualnem gradivu in Wikipediji. Novost glede na Slovenski pravopis 2001 je dosledna
seznanitev uporabnika z uradnim kratkim imenom (npr. Afganistan, Armenija, Bolivija) in uradnim
dolgim imenom (npr. Islamska država Afganistan, Republika Armenija, Večnacionalna država
Bolivija). Kot samostojne iztočnice so navedena tudi nekatera zgodovinska imena oziroma v rabi
uveljavljena nekdanja imena, ki so označena kot »stara imena« (Vzhodni Pakistan, Britanski Honduras,
Dahomej, Južnoafriška republika). Povezava med posameznimi različicami imena iste državne entitete
je nakazana s kazalko glej (= gl.).
Pogostejša nadomestna oziroma sopomenska poimenovanja (dežela tam spodaj, dežela orlov) so
prikazana v zgledih, v prihodnje pa bodo kot stalne besedne zveze vključena pri iztočnicah, npr. pri
dežela.
Pri vsaki državi je uvedeno besedotvorno gnezdo, ki zaključuje slovarski sestavek ter vsebuje podatek
o tvorbi prebivalskega imena za oba spola, pridevnika na -ski in svojilnega pridevnika iz prebivalskega
imena, še zlasti, če slednji besedotvorno izstopa, npr. zaradi preglašenega obrazila (npr. pri Danska: B
Danec, Danka, danski, Dančev, Dankin). Prikazane so tako že uveljavljene besedotvorne dvojnice tipa
Gruzinec in Gruzijec kot tudi dvojnice, ki jih izkazuje vse pogostejša raba oblik, npr. Etiopijec proti
Etiopec.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 63.
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Slovarski prikaz:
Dánska Dánske samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
|dolgo ime Kraljevina Danska|; |država|: veleposlanik v Danski na Danskem Leta 1940 so nemške čete
vdrle v Dansko na Dansko Znana igralka prihaja iz Danske; nekaj gnilega je v deželi Danski ||kjer je nekaj
zelo narobe||: »Nekaj gnilega je v deželi Danski,« je pogosto uporabljen Hamletov citat za označitev
skorumpirane, propadajoče družbe; prim. Dansko
{B} Danec; Danka; Dančev; Dankin; danski
{O} EDNINA: im. Dánska, rod. Dánske, daj. Dánski, tož. Dánsko, mest. v Dánski, or. z Dánsko
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena držav; lastna imena v frazemih
Dánsko Dánskega samostalnik srednjega spola; zemljepisno ime
|država|: Išče službo na Danskem; Na Dansko je poletela tudi slovenska predstavnica; V minulih dneh
sta bila na obisku učitelja z Danskega; prim. Danska
{B} Danec; Danka; Dančev; Dankin; danski
{O} EDNINA: im. Dánsko, rod. Dánskega, daj. Dánskemu, tož. Dánsko, mest. na Dánskem, or. z Dánskim
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena držav
Grúzija Grúzije samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
|dolgo ime Gruzija|; |država|: Rodil se je v Gruziji; vojna v Gruziji; Nega vina v amforah izvira iz
Gruzije
{B} Gruzijec in Gruzinec; Gruzijka in Gruzinka; Gruzijčev in Gruzinčev; Gruzijkin in Gruzinkin;
gruzijski in gruzinski
{O} EDNINA: im. Grúzija, rod. Grúzije, daj. Grúziji, tož. Grúzijo, mest. v Grúziji, or. z Grúzijo
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena držav
Vzhódni Pákistan Vzhódnega Pákistana samostalnik moškega spola; zemljepisno ime
|staro ime: država|; gl. Bangladeš
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: imena držav
Nabor slovarskih iztočnic:
Afganistan
Albanija
Alžirija
Andora
Angola
Argentina
Armenija
Avstralija
Avstrija
Azerbajdžan
Bahami
Bahrajn – Bahrein
Bangladeš
Barbados
Bečuanija
Belgija
Belize
Belorusija
Benin
Bocvana
Bolgarija

Bolivija
Brazilija
Britanski Honduras
Brunej
Burundi
Butan
Ciper
Čad
Češka – Češko
Češkoslovaška – Češkoslovaško
Čile
Črna gora
Dahomej
Danska – Dansko
Dominika
Dominikanska republika
Džibuti
Egipt
Ekvador
Ekvatorialna Gvineja
Eritreja
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Estonija
Etiopija
Fidži
Filipini
Finska
Finsko
Francija
Gabon
Gambija
Gana
Grčija
Grenada
Gruzija
Gvajana
Gvatemala
Gvineja
Gvineja Bissau
Haiti
Honduras

Hrvaška – Hrvaško
Indija
Indonezija
Irak
Iran
Irska – Irsko
Islandija
Italija
Izrael
Jamajka
Japonska – Japonsko
Jemen
Jordanija
Južna Afrika
Južna Koreja
Južni Sudan
Južnoafriška republika
Slovenija
Vzhodni Pakistan
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Imena plemen
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 42 poimenovanj pripadnikov in 14 pripadnic plemen, pa tudi imen plemen, pri
katerih se imena plemen razlikujejo od množinske oblike imena moškega spola (Očipva – Očipvejec in
Očipvejci, Otava – Otavec in Otavci).
Nabor poimenovanj je bil narejen na podlagi izpisov iz slovenskih enciklopedij in serije monografij
Ljudstva sveta (Mladinska knjiga, 1980).
Nabor pripadnikov in pripadnic plemen glede na SP 2001 smo razširili predvsem s pravopisno
problematičnimi imeni (Čeroki, Daors, Sjuks, Suj ipd.)
Novosti:
Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001.
Kot slovarske iztočnice nastopajo edninske oblike pripadnikov posameznih plemen, pri čemer je
množinska oblika, ki je v rabi sicer izrazito prevladujoča, navedena znotraj slovarskega sestavka, na kar
je izrecno opozorjeno s pojasnilom »v množini«. Pri nekaterih se pojavljata tudi dve obliki, npr. Nervijec
in Nerv, ki sta obravnavani v okviru enega slovarskega sestavka kot dvojnici.
Novost je tudi ta, da kot samostojne iztočnice najdemo pripadnice plemen in pridevnike na -ski, vendar
le takrat, ko so te potrjene v gradivu. Sicer obe omenjeni obliki najdemo tudi znotraj besedotvornega
gnezda slovarskega sestavka za pripadnike plemen, ki mu sledi še svojilni pridevnik, tvorjen iz imena
pripadnika plemena, npr. Ink (Inki), Inkinja, inkovski.
Uporabniku prijaznejše je dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi
oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena opremljena z
onaglašenimi pregibnimi vzorci. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja, a
uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu.
Normativno je ovrednotenje dvojničnih možnosti.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 1118.
Slovarski prikaz:
Ínk Ínka samostalnik moškega spola; ime bitja; prebivalsko ime
|pripadnik indijanskega plemena|; v množini Inki |indijansko pleme|: Na poti Inkov ima veliko
pohodnikov težave z višino
{B} Inkinja; inkovski
{O} EDNINA: im. Ínk, rod. Ínka, daj. Ínku, tož. Ínka, mest. pri Ínku, or. z Ínkom; DVOJINA: im. Ínka, rod.
Ínkov, daj. Ínkoma, tož. Ínka, mest. pri Ínkih, or. z Ínkoma; MNOŽINA: im. Ínki, rod. Ínkov, daj. Ínkom, tož.
Ínke, mest. pri Ínkih, or. z Ínki
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena
Ínkinja Ínkinje samostalnik ženskega spola; ime bitja; prebivalsko ime
|pripadnica indijanskega plemena|: Že Inkinje in Aztekinje so se zavedale hranilne vrednosti avokada
{O} EDNINA: im. Ínkinja, rod. Ínkinje, daj. Ínkinji, tož. Ínkinjo, mest. pri Ínkinji, or. z Ínkinjo; DVOJINA: im.
Ínkinji, rod. Ínkinj, daj. Ínkinjama, tož. Ínkinji, mest. pri Ínkinjah, or. z Ínkinjama; MNOŽINA: im. Ínkinje,
rod. Ínkinj, daj. Ínkinjam, tož. Ínkinje, mest. pri Ínkinjah, or. z Ínkinjami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena
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Očípva Očípve samostalnik ženskega spola; ime bitja; prebivalsko ime
|severnoameriško pleme|: V štirih desetletjih je Baraga pokristjanil večino Indijancev plemen Otava in
Očipva; prim. Očipvejec
{O} EDNINA: im. Očípva, rod. Očípve, daj. Očípvi, tož. Očípva, mest. pri Očípvi, or. z Očípvo
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena
Očipvêjec Očipvêjca samostalnik moškega spola; ime bitja; prebivalsko ime
|pripadnik severnoameriškega plemena|: Če bi sodobnega Očipvejca vprašali, kaj je po svoji kulturni
pripadnosti, bi najbrž povedal, da je pripadnik plemena Očipva; v množini Očipvejci |severnoameriško
pleme|: Baraga je deloval med Otavci in Očipvejci; V filozofiji Očipvejcev igra mistično število štiri
zelo pomembno vlogo; prim. Očipva
{B} Očipvejka; Očipvejčev; očipvejski
{O} EDNINA: im. Očipvêjec, rod. Očipvêjca, daj. Očipvêjcu, tož. Očipvêjca, mest. pri Očipvêjcu, or. z
Očipvêjcem; DVOJINA: im. Očipvêjca, rod. Očipvêjcev, daj. Očipvêjcema, tož. Očipvêjca, mest. pri
Očipvêjcih, or. z Očipvêjcema; MNOŽINA: im. Očipvêjci, rod. Očipvêjcev, daj. Očipvêjcem, tož.
Očipvêjce, mest. pri Očipvêjcih, or. z Očipvêjci
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena
Nabor slovarskih iztočnic:
Alan
Aleman
Alobrog
Ambar
Anglosas
Anglosasinja
Ant
Apač
Atrebat
Avar
Avarka
Aztek
Aztekinja
Balt
Baltinja
Belg
Čeroki
Dačan
Dačanka
Daors
Eburon
Frank
Frankinja
Got
Gotinja
Helvet
Huron
Ink

Inkinja
Irokez
Irokezinja
Jazig
Langobard
Markoman
Menapijec
Mohikanec
Morin
Nervijec
Obodrit
Očipvejec
Očipvejka
Otavec
Pariz
Praslovan
Praslovanka
Sabinec
Sabinka
Sas
Sasinja
Sjuks
Suj
Sveb
Šejen
Tigurin
Viking
Vikinginj
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Izlastnoimenski pridevniki na -ov ali -ev in -in
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 212 izlastnoimenskih pridevnikov z obrazilom -ov oz. -ev ali pri ženskih
osebah z -in, ki nastopajo v prostih in stalnih besednih zvezah ter izražajo bodisi svojilni bodisi vrstni
pomen. Seznam je bil oblikovan kot nabor tipološko raznovrstnih primerov, in sicer:
(1) pridevniki v stalnih besednih zvezah, ki označujejo izume, iznajdbe, tehnične in znanstvene zakone
ipd. (Atkinsonov cikel, Boltzmannova konstanta, Kelvinova lestvica, Ohmov zakon);
(2) pridevniki v stalnih besednih zvezah, ki označujejo nagrade, priznanja, odlikovanja (Andersenova
nagrada, Bookerjeva nagrada, Goncourtova/Goncourteva nagrada, Viktorijin križ);
(3) pridevniki v stalnih besednih zvezah, ki označujejo bolezni, rastlinske in živalske vrste in dele
telesa (Crohnova/crohnova bolezen, Sjögrenov/sjögrenov sindrom; Priolov/priolov delišes;
Humboldtov/humboldtov pingvin; Evstahijeva/evstahijeva cev,);
(4) pridevniki v stalnih besednih zvezah, ki označujejo praznike in posebne datume
(Gospodovo/gospodovo razglašenje, Martinova/martinova nedelja, Prešernov dan);
(5) pridevniki v stalnih besednih zvezah, v katerih je pomen prenesen (Adamov/adamov kostum,
Eridino/eridino jabolko, Judežev/judežev poljub, Pandorina/pandorina skrinjica);
(6) pridevniki v stalnih besednih zvezah, pri katerih je prišlo do občutka izgube lastnoimenskega
nanosnika in se pišejo z malo začetnico (alahov biser, alojzijeva lilija, jakobova pokrovača);
(7) pridevniki v stalnih besednih zvezah, ki so lahko podomačeni v zapisu (Baumannova/bavmanova
reneta, Braillova/Brailleva/brajeva pisava, Fleischmannov/flajšmanov rebrinec);
(8) priredno povezani pridevniki v stalnih besednih zvezah (Boyle-Mariottov zakon, Ogino-Knausova
metoda).
Novosti:
Novost glede na SP 2001 je razlikovalni prikaz rabe pridevnika v t. i. prosti besedni zvezi (Tantalova
gostija) in raba pridevnika v stalni besedni zvezi s posebnim pomenom (Tantalove/tantalove muke).
Dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva predstavi uporabniku okoliščine pogoste rabe teh
pridevnikov v zvezah in besedilih.
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.
Slovarski sestavek sklene sklic na ime (Jožef > jožefova brada) oz. priimek (Cassini > Cassinijeva
ločnica), ki vsebuje podatek o podstavi svojilnega pridevnika. V ePravopisu so povezane tudi pisno
podomačene oblike, npr. Dieslov/dizlov motor, knajpovo/Kneippovo zdravljenje. Zaporedje pisnih
variant ni normativno, vezano je na iztočnični zapis.
Upoštevane so spremembe pravil o rabi začetnice, ki izhajajo iz predloga, predstavljenega Pravopisni
komisiji pri SAZU in ZRC SAZU. Skladno s tem predlogom izlastnoimenske pridevnike na -ov/-ev ali
-in pišemo z veliko ali malo začetnico, kadar stalne besedne zveze poimenujejo bolezni
(Downov/downov sindrom, Crohnova/crohnova bolezen), dele telesa (Evstahijeva/evstahijeva cev),
rastlinske in živalske vrste (Sprengerjev/sprengerjev beluš, Scopolijev/scopolijev kozliček) – razen v
zvezah, v katerih so ti pridevniki izgubili prvotni pomen svojine in jih zato pišemo z malo (marijini
laski, vidov ples). Z malo začetnico so zapisani tudi podomačeno pisani izlastnoimenski pridevniki in
tisti pridevniki, pri katerih se je identifikacija z izhodiščnim lastnim imenom že povsem izgubila
(brajeva pisava, saherjeva torta).

17

Upoštevane so spremembe spola pri pridevnikih, ki so tvorjeni z obrazili -ov/-ev, čeprav je oseba, ki je
nosilka podstavnega priimka, ženskega spola (Virginija Apgar > Apgarjev test, Maria Montessori >
Montessorijeva pedagogika).
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 115.
Slovarski prikaz:
jákobov jákobova jákobovo pridevnik
jakobova pokrovača ||školjka||: Najraje si privoščim gratinirane jakobove pokrovače; prim. Jakobov (<
Jakob)
{O} moški: EDNINA: im. jákobov, rod. jákobovega, daj. jákobovemu, tož. jákobov (živostno jákobovega),
mest. pri jákobovem, or. z jákobovim; DVOJINA: im. jákobova, rod. jákobovih, daj. jákobovima, tož.
jákobova, mest. pri jákobovih, or. z jákobovima; MNOŽINA: im. jákobovi, rod. jákobovih, daj. jákobovim,
tož. jákobove, mest. pri jákobovih, or. z jákobovimi
ženski: EDNINA: im. jákobova, rod. jákobove, daj. jákobovi, tož. jákobovo, mest. pri jákobovi, or. z
jákobovo; DVOJINA: im. jákobovi, rod. jákobovih, daj. jákobovima, tož. jákobovi, mest. pri jákobovih, or. z
jákobovima; MNOŽINA: im. jákobove, rod. jákobovih, daj. jákobovim, tož. jákobove, mest. pri jákobovih,
or. z jákobovimi
srednji: EDNINA: im. jákobovo, rod. jákobovega, daj. jákobovemu, tož. jákobovo, mest. pri jákobovem, or.
z jákobovim; DVOJINA: im. jákobovi, rod. jákobovih, daj. jákobovima, tož. jákobovi, mest. pri jákobovih,
or. z jákobovima; MNOŽINA: im. jákobova, rod. jákobovih, daj. jákobovim, tož. jákobova, mest. pri
jákobovih, or. z jákobovimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in v SBZ
Jákobov Jákobova Jákobovo pridevnik
Na steni v kuhinji je več Jakobovih risb; Jakobov vodnjak v Nabiusu je sveto mesto tako za jude kot
za kristjane in muslimane; Jakobova lestev ||staro ime za Rimsko cesto||: V srednjem veku so Rimsko
cesto poimenovali Jakobova lestev (< Jakob)
{O} moški: EDNINA: im. Jákobov, rod. Jákobovega, daj. Jákobovemu, tož. Jákobov (živostno Jákobovega),
mest. pri Jákobovem, or. z Jákobovim; DVOJINA: im. Jákobova, rod. Jákobovih, daj. Jákobovima, tož.
Jákobova, mest. pri Jákobovih, or. z Jákobovima; MNOŽINA: im. Jákobovi, rod. Jákobovih, daj. Jákobovim,
tož. Jákobove, mest. pri Jákobovih, or. z Jákobovimi
ženski: EDNINA: im. Jákobova, rod. Jákobove, daj. Jákobovi, tož. Jákobovo, mest. pri Jákobovi, or. z
Jákobovo; DVOJINA: im. Jákobovi, rod. Jákobovih, daj. Jákobovima, tož. Jákobovi, mest. pri Jákobovih, or.
z Jákobovima; MNOŽINA: im. Jákobove, rod. Jákobovih, daj. Jákobovim, tož. Jákobove, mest. pri
Jákobovih, or. z Jákobovimi
srednji: EDNINA: im. Jákobovo, rod. Jákobovega, daj. Jákobovemu, tož. Jákobovo, mest. pri Jákobovem,
or. z Jákobovim; DVOJINA: im. Jákobovi, rod. Jákobovih, daj. Jákobovima, tož. Jákobovi, mest. pri
Jákobovih, or. z Jákobovima; MNOŽINA: im. Jákobova, rod. Jákobovih, daj. Jákobovim, tož. Jákobova,
mest. pri Jákobovih, or. z Jákobovimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in v SBZ; svojilni pridevniki
(iz religijskih imen); svojilni pridevniki (iz moških imen )
knájpov knájpova knájpovo pridevnik
Kneippovo/knajpovo zdravljenje ||zdravljenje z vodo||: Znamenito Kneippovo/knajpovo zdravljenje
temelji na vodi; Kneippova/knajpova kopel ||izmenična hladno-vroča kopel za noge||:
Kneippova/knajpova kopel je dobra za vene; prim. Kneippov (< Kneipp)
{O} moški: EDNINA: im. knájpov, rod. knájpovega, daj. knájpovemu, tož. knájpov (živostno knájpovega),
mest. pri knájpovem, or. s knájpovim; DVOJINA: im. knájpova, rod. knájpovih, daj. knájpovima, tož.
knájpova, mest. pri knájpovih, or. s knájpovima; MNOŽINA: im. knájpovi, rod. knájpovih, daj. knájpovim,
tož. knájpove, mest. pri knájpovih, or. s knájpovimi
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ženski: EDNINA: im. knájpova, rod. knájpove, daj. knájpovi, tož. knájpovo, mest. pri knájpovi, or. s
knájpovo; DVOJINA: im. knájpovi, rod. knájpovih, daj. knájpovima, tož. knájpovi, mest. pri knájpovih, or. s
knájpovima; MNOŽINA: im. knájpove, rod. knájpovih, daj. knájpovim, tož. knájpove, mest. pri knájpovih,
or. s knájpovimi
srednji: EDNINA: im. knájpovo, rod. knájpovega, daj. knájpovemu, tož. knájpovo, mest. pri knájpovem, or.
s knájpovim; DVOJINA: im. knájpovi, rod. knájpovih, daj. knájpovima, tož. knájpovi, mest. pri knájpovih,
or. s knájpovima; MNOŽINA: im. knájpova, rod. knájpovih, daj. knájpovim, tož. knájpova, mest. pri
knájpovih, or. s knájpovimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in v SBZ
Kneippov Kneippova Kneippovo [knájpov-] pridevnik
Metode telesnega utrjevanja in zdravljenja so se v stoletju po Kneippovi smrti znatno izpopolnile;
Kneippovo/knajpovo zdravljenje ||zdravljenje z vodo||: Znamenito Kneippovo/knajpovo zdravljenje
temelji na vodi; Kneippova/knajpova kopel ||izmenična hladno-vroča kopel za noge||:
Kneippova/knajpova kopel je dobra za vene; prim. knajpov (< Kneipp)
{O} moški: EDNINA: im. Kneippov, rod. Kneippovega, daj. Kneippovemu, tož. Kneippov (živostno
Kneippovega), mest. pri Kneippovem, or. s Kneippovim; DVOJINA: im. Kneippova, rod. Kneippovih, daj.
Kneippovima, tož. Kneippova, mest. pri Kneippovih, or. s Kneippovima; MNOŽINA: im. Kneippovi, rod.
Kneippovih, daj. Kneippovim, tož. Kneippove, mest. pri Kneippovih, or. s Kneippovimi
ženski: EDNINA: im. Kneippova, rod. Kneippove, daj. Kneippovi, tož. Kneippovo, mest. pri Kneippovi, or.
s Kneippov; DVOJINA: im. Kneippovi, rod. Kneippovih, daj. Kneippovima, tož. Kneippovi, mest. pri
Kneippovih, or. s Kneippovima; MNOŽINA: im. Kneippove, rod. Kneippovih, daj. Kneippovim, tož.
Kneippove, mest. pri Kneippovih, or. s Kneippovimi
srednji: EDNINA: im. Kneippovo, rod. Kneippovega, daj. Kneippovemu, tož. Kneippovo, mest. pri
Kneippovem, or. s Kneippovim; DVOJINA: im. Kneippovi, rod. Kneippovih, daj. Kneippovima, tož.
Kneippovi, mest. pri Kneippovih, or. s Kneippovima; MNOŽINA: im. Kneippova, rod. Kneippovih, daj.
Kneippovim, tož. Kneippova, mest. pri Kneippovih, or. s Kneippovimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in v SBZ; svojilni pridevniki
(iz priimkov)
Richterjev Richterjeva Richterjevo [ríhterjev-] pridevnik
Preplezal je Richterjevo spominsko smer; Richterjeva lestvica ||razvrstitev potresov glede na sproščeno
seizmično energijo||: Zaradi protipotresne gradnje bi elektrarna zdržala potres do šeste stopnje po
Rihterjevi lestvici (< Richter)
{O} moški: EDNINA: im. Richterjev, rod. Richterjevega, daj. Richterjevemu, tož. Richterjev (živostno
Richterjevega), mest. pri Richterjevem, or. z Richterjevim; DVOJINA: im. Richterjeva, rod. Richterjevih,
daj. Richterjevima, tož. Richterjeva, mest. pri Richterjevih, or. z Richterjevima; MNOŽINA: im. Richterjevi,
rod. Richterjevih, daj. Richterjevim, tož. Richterjeve, mest. pri Richterjevih, or. z Richterjevimi
ženski: EDNINA: im. Richterjeva, rod. Richterjeve, daj. Richterjevi, tož. Richterjevo, mest. pri Richterjevi,
or. z Richterjevo; DVOJINA: im. Richterjevi, rod. Richterjevih, daj. Richterjevima, tož. Richterjevi, mest. pri
Richterjevih, or. z Richterjevima; MNOŽINA: im. Richterjeve, rod. Richterjevih, daj. Richterjevim, tož.
Richterjeve, mest. pri Richterjevih, or. z Richterjevimi
srednji: EDNINA: im. Richterjevo, rod. Richterjevega, daj. Richterjevemu, tož. Richterjevo, mest. pri
Richterjevem, or. z Richterjevim; DVOJINA: im. Richterjevi, rod. Richterjevih, daj. Richterjevima, tož.
Richterjevi, mest. pri Richterjevih, or. z Richterjevima; MNOŽINA: im. Richterjeva, rod. Richterjevih, daj.
Richterjevim, tož. Richterjeva, mest. pri Richterjevih, or. z Richterjevimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in v SBZ; svojilni pridevniki
(iz priimkov)
Ogíno-Knáusov Ogíno-Knáusova Ogíno-Knáusovo pridevnik
|Oginov in Knausov|; Ogino-Knausova metoda ||metoda, ki določa plodne dneve pri ženski||: Britanski
strokovnjaki so ugotovili, da se ženske pri preprečevanju nosečnosti najpogosteje odločajo za OginoKnausovo metodo določanja plodnih dni; prim. Oginov, Knausov (< Ogino, Knaus)
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{O} moški: EDNINA: im. Ogíno-Knáusov, rod. Ogíno-Knáusovega, daj. Ogíno-Knáusovemu, tož. OgínoKnáusov (živostno Ogíno-Knáusovega), mest. pri Ogíno-Knáusovem, or. z Ogíno-Knáusovim; DVOJINA:
im. Ogíno-Knáusova, rod. Ogíno-Knáusovih, daj. Ogíno-Knáusovima, tož. Ogíno-Knáusova, mest. pri
Ogíno-Knáusovih, or. z Ogíno-Knáusovima; MNOŽINA: im. Ogíno-Knáusovi, rod. Ogíno-Knáusovih, daj.
Ogíno-Knáusovim, tož. Ogíno-Knáusove, mest. pri Ogíno-Knáusovih, or. z Ogíno-Knáusovimi
ženski: EDNINA: im. Ogíno-Knáusova, rod. Ogíno-Knáusove, daj. Ogíno-Knáusovi, tož. OgínoKnáusovo, mest. pri Ogíno-Knáusovi, or. z Ogíno-Knáusovo; DVOJINA: im. Ogíno-Knáusovi, rod. OgínoKnáusovih, daj. Ogíno-Knáusovima, tož. Ogíno-Knáusovi, mest. pri Ogíno-Knáusovih, or. z OgínoKnáusovima; MNOŽINA: im. Ogíno-Knáusove, rod. Ogíno-Knáusovih, daj. Ogíno-Knáusovim, tož.
Ogíno-Knáusove, mest. pri Ogíno-Knáusovih, or. z Ogíno-Knáusovimi
srednji: EDNINA: im. Ogíno-Knáusovo, rod. Ogíno-Knáusovega, daj. Ogíno-Knáusovemu, tož. OgínoKnáusovo, mest. pri Ogíno-Knáusovem, or. z Ogíno-Knáusovim; DVOJINA: im. Ogíno-Knáusovi, rod.
Ogíno-Knáusovih, daj. Ogíno-Knáusovima, tož. Ogíno-Knáusovi, mest. pri Ogíno-Knáusovih, or. z
Ogíno-Knáusovima; MNOŽINA: im. Ogíno-Knáusova, rod. Ogíno-Knáusovih, daj. Ogíno-Knáusovim, tož.
Ogíno-Knáusova, mest. pri Ogíno-Knáusovih, or. z Ogíno-Knáusovimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in v SBZ
Nabor slovarskih iztočnic in stalnih zvez:
Abbejevo število
Abelova grupa
Abelova nagrada
Abrahamov/abrahamov sin
Abrahamova/abrahamova hči
Abrahamova/abrahamova leta
Abrahamovo/abrahamovo naročje
Adamov/adamov kostum
Adamov/adamov sin
Adamovo/adamovo jabolko
Adamovo/adamovo rebro
Addisonova/addisonova bolezen
Ahilova/ahilova peta
Ahilova/ahivova tetiva
Alahov/alahov sin
alahov biser
Albertijev panj
Alberti-Žnideršičev panj
alojzijeva lilija
Alzheimerjeva/alzheimerjeva bolezen
Amorjeva/amorjeva puščica
Ampèrov/Ampèrjev zakon
Andersenova nagrada
Andrejev/andrejev križ
Apgarjeva lestvica
Arhimedova/arhimedova točka
Arhimedova nagrada
Arhimedova vijačnica
Arhimedov zakon
Ariadnina/ariadnina nit
Artaudova/Artaudeva nagrada
Aspergerjev/aspergerjev sindrom
Atkinsonova dieta
Atkinsonov cikel
Avgijev/avgijev hlev
Avogadrova konstanta
Avogadrovo število
Badjurova nagrada

Balintova skupina
Basedowova/basedowova bolezen
Baumannova/bavmanova reneta
Beaufortova/Beauforteva lestvica, skala
Bernoullijeva enačba
Bessemerjev postopek
Betettova nagrada
Bethejev cikel
Bethe-Weizsäckerjev cikel
Blagajev/blagajev volčin
blažev žegen
Bloudkova nagrada
Bloudkova plaketa
Boltzmannova konstanta
Bookerjeva nagrada
Boolova algebra
Borštnikov prstan
Boyle-Mariottov zakon
Boylov zakon
Braillova/Brailleva/brajeva pisava
Braillova/Brailleva/brajeva vrstica
Braunova elektronka
Briggsov logaritem
Büchnerjeva nagrada
Cankarjevo priznanje
Cassinijeva ločnica
Celzijeva lestvica
Celzijeva stopinja
Cervantesova nagrada
Cooperjev test
Coulombov zakon
Creutzfeldt-Jakobova/creutzfeldt-jakobova
bolezen
Crohnova/crohnova bolezen
Čopova diploma
Čopovo priznanje
Damoklejev/damoklejev meč
Davidova zvezda
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Dieslov/dizlov motor
Dopplerjev pojav
Dopplerjev ultrazvok
Downov/downov sindrom
Edisonova žarnica
Edisonov efekt
Einspielerjeva nagrada
Elektrin/elektrin kompleks
Elijev/elijev ogenj
Eolova/eolova harfa
Epstein-Barrov virus
Eratostenovo sito
Eridino/eridino jabolko
Evin/evin kostum
Evina/evina hči
Evstahijeva/evstahijeva cev
Evstahijeva/evstahijeva tuba
Fahrenheitova lestvica
Fahrenheitova stopinja
Faradayeva kletka
Faradayev pojav
Faradayev zakon
Fassbinderjeva nagrada
Fehlingov reagent
Fehlingov test
Fibonaccijevo število
Fibonaccijevo zaporedje
Fleischmannov/flajšmanov rebrinec
Fleischmannovo/flajšmanovo grabljišče
Galilejevi sateliti
Galilejev zakon
Gauss-Krügerjev koordinatni sistem
Gaussova krivulja
Gaussov sistem enot
Gay-Lussacov zakon
Geigerjev števec
Geiger-Müllerjev števec
Gerbčevo priznanje
Gerbičeva nagrada
Glazerjeva nagrada
Goethejeva nagrada
Golgijev aparat
Goncourtova/Goncourteva nagrada
Gospodov/gospodov dan
Gospodov/gospodov vinograd
Gospodovo/gospodovo razglašenje
grahamov/Grahamov kruh
Grumova nagrada
Halleyjev komet
Heraklejeva stebra
Herkulova stebra
Herschlov vremenski ključ
Higgsov bozon
Hipokratova prisega
Hookov zakon
Hubblov zakon
Humboldtov/humboldtov pingvin

Humboldtov tok
Jakobova lestev
jakobova pokrovača, školjka
Jakopičeva nagrada
Jenkova nagrada
Joulov zakon
jožefova brada
jožefov plašč
Judežev/judežev poljub
judeževo drevo
Jurčičeva nagrada
Jurijev križ
Kaplanova turbina
Kasandrin/kasandrin sindrom, kompleks
Keglove vaje
Kelvinova lestvica
Keplerjevi zakoni
Knafelčeva markacija
knajpovo/Kneippovo zdravljenje
Kneippovo/knajpovo zdravljenje
Kolumbovo/kolumbovo jajce
Kopernikova teorija
Kopernikov nauk
Kozinova nagrada
Kristusova/kristusova leta
kristusov trn
Levstikova nagrada
Ludolfovo število
Machovo število
Magirusova lestev
marijini laski
Mariottov zakon
Martinova/martinova gos
Martinova/martinova nedelja
Martinova/martinova sobota
Martinova peč
Mendlovi zakoni (dednosti)
Mercallijeva lestvica
Michelinova zvezdica
Mohrova sol
Montessorijeva pedagogika
Moorov zakon
Morsejeva abeceda
Mozartova kroglica
Murkova nagrada
Neperjev logaritem
Newtonov zakon
Nobelova nagrada
Noetova/noetova barka
noetova barčica
Ogino-Knausova metoda
Ohmov zakon
Ojdipov/ojdipov kompleks
Ottov motor
Pagetova/pagetova bolezen
Pandorina/pandorina skrinjica
Papinov lonec
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Parkinsonova/parkinsonova bolezen
Pascalov trikotnik
Peltonova turbina
Petrijeva mreža
Petrijeva plošča, posodica
Pirova zmaga
Pitagorov izrek
Plečnikova nagrada
Potemkinova/potemkinova vas
Preglova nagrada
Preglovo priznanje
Prešernova nagrada
Prešernov dan
Pretnarjeva nagrada
Priolov delišes
Pritzkerjeva nagrada
Prokrustova/prokrustova postelja
Pulitzerjeva nagrada
Richterjeva lestvica
Rožančeva nagrada
Rubikova kocka
Sacherjeva/saherjeva torta
salamonov pečat
Schwannova celica
Scopolijev/scopolijev kozliček
Sizifovo/sizifovo delo
Sjögrenov/sjögrenov sindrom
Sovretova nagrada
Sprengerjev/sprengerjev beluš
Stalinove orglice

Steletova nagrada
Steletovo prizanje
Stritarjeva nagrada
Šeligova nagrada
Talijin hram
Tantalove/tantalove muke
Teslov tok
Teslov transformator
Tespisov/tespisov voz
Thomasov fosfat
Tollensov reagent
Tomaževa žlindra
Turnerjev/turnerjev sindrom
Turnerjeva nagrada
Tyndallov pojav
Valvasorjeva nagrada
venerin griček
Veronikina nagrada
vidov ples
Viktorijin križ
Voltov člen
Voltov steber, stolp
Wanklov motor
Wassermannova reakcija
Wattov parni stroj
Wertheimova operacija
Zoisova/zoisova zvončica
Zoisova nagrada
Žnideršičev panj
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Izpeljanke iz lastnih imen
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 8 izlastnoimenskih samostalniških izpeljank in je nastal ob redigiranju
imenskih problemskih sklopov, katerih podstavna imena v slovenščini ohranjamo bodisi v izvirnem
zapisu (nobelovec < Nobel, petrijevka < Petri), bodisi jih prečrkujemo (mohamedanec < Mohamed,
stalinist < Stalin), ali pa se podomači šele izpeljanka (brajica < Braille, knajpanje < Kneipp, saherica
< Sacher).
Novosti:
Razen dejstva, da je v ePravopisu vsaka iztočnična beseda prikazana v polni, neokrajšani obliki in
redakcija obsega tudi onaglašene pregibne oblike, je pri izpeljankah iz lastnih imen nakazano tudi
podstavno imensko izhodišče, s katerim se sklene slovarski sestavek.
Sprememba glede na SP 2001 in predhodne kodifikacije je zapis brajica, ki nadomešča zapis brajlica,
kar je posledica neustreznega branja po črki (Braille [bráj]).
Sklic na SP 2001:
slovar
Slovarski prikaz:
brájica brájice samostalnik ženskega spola
|pisava za slepe|: učenje brajice; Za tisk v brajici porabimo kar tri tone posebnega brajevega papirja na
leto; prim. Braille, Braillov
{O} EDNINA: im. brájica, rod. brájice, daj. brájici, tož. brájico, mest. pri brájici, or. z brájico; DVOJINA: im.
brájici, rod. brájic, daj. brájicama, tož. brájici, mest. pri brájicah, or. z brájicama; MNOŽINA: im. brájice, rod.
brájica, daj. brájic, tož. brájice, mest. pri brájicah, or. z brájicami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izpeljanke iz lastnih imen
nobélovec nobélovca samostalnik moškega spola
|dobitnik Nobelove nagrade|: Med svetovno znanimi pisatelji je gost sejma tudi turški nobelovec
Orhan Pamuk; V knjigi je zbral izčrpne življenjepise vseh ekonomistov nobelovcev; prim. Nobel,
Nobelov
{B} nobelovčev
{O} EDNINA: im. nobélovec, rod. nobélovca, daj. nobélovcu, tož. nobélovca, mest. pri nobélovcu, or. z
nobélovcem; DVOJINA: im. nobélovca, rod. nobélovcev, daj. nobélovcema, tož. nobélovca, mest. pri
nobélovcih, or. z nobélovcema; MNOŽINA: im. nobélovci, rod. nobélovcev, daj. nobélovcem, tož.
nobélovce, mest. pri nobélovcih, or. z nobélovci
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izpeljanke iz lastnih imen
Nabor slovarskih iztočnic:
bazedovka (< Basedow)
brajica (< Braille)
knajpanje (< Kneipp)
mohamedanec (< Mohamed)
nobelovec (< Nobel)

petrijevka (< Petri)
saherica (< Sacher)
stalinist (< Stalin)
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Lastna imena (osebna, moška)
Geslovnik:
Geslovnik obsega 111 imen. Prvotno je bil oblikovan na osnovi podatkov Statističnega urada RS, in
sicer so bila iz skupine 200 najpogosteje rabljenih imen v Republiki Sloveniji izbrana:
(1) imena, ki so problematična z vidika oblikospreminjanja, npr. orodniške preglašene oblike (z oz.
s -em);
(2) imena, v katerih se pogovorno uresničuje podaljšava osnove s t (tip Niko), oziroma neimenovalniško
prekrivna podobna imena (tip Nik);
(3) imena, v katerih se obvezno uresničuje podaljšava osnove s t (tip Jure);
(4) imena, ki lahko izgubljajo neobstojni polglasnik (tip Klemen);
(5) imena, ki so enakozvočna z ženskimi imeni (tip Aljoša, Saša);
(6) imena z dvojno paradigmo (tip Luka).
Drugo merilo za sprejem osebnih lastnih imen v geslovnik ePravopisa je enakozvočnost, ki se pojavlja
ob redigiranju občnoimenskih poimenovanj, npr. poimenovanj nagrad, odlikovanj in častnih nazivov
(bert – Bert, tony – Tony). Po tem merilu se v sklop vključujejo tudi svetopisemska imena, ki imajo
enakozvočne občnoimenske različice, npr. benjamin ‘najmlajši’, ‘rastlina’ – Benjamin; metuzalem
‘stari’, ‘stoletnik’ – Metuzalem.
Geslovnik smo v letu 2017 razširili tudi z imeni, ki so podstava izlastnoimenskim pridevnikom v stalnih
besednih zvezah (Martin: Martinova nedelja, Evstahij: Evstahijeva cev).
Novosti:
Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001, razen pri uvajanju naglasnih
dvojnic nekaterih imen (Alèš in Áleš), pri katerih opažamo spremembe tudi v osrednjeslovenski normi.
Uporabniku prijaznejša sta dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi
oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena opremljena z
onaglašenimi pregibnimi vzorci. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja.
Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča
statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.
Uvedli smo besedotvorno gnezdo, ki sklene slovarski sestavek (npr. pri Niko in Nik: B Nikov).
Normativno je ovrednotenje dvojničnih paradigmatskih možnosti: medtem ko smo za osebna lastna
imena tipa Luka (Luke in Luka) ugotovili, da je sklanjanje po moški in ženski (II. moški) sklanjatvi
enakovredno in je zato povezano z dvojnično oznako »in«, smo pri tipu Roza (tako še Kaligula,
Mahatma, Petruška), kjer gre za vzdevke ali kot priimke rabljena imena, odkrili precej večjo pojavnost
oblik, ki sledijo ženski paradigmi (z Mahatmo), zato smo dvojnico (npr. z Mahatmom) uvedli kot
neprednostno (tj. uvedeno z dvojnično oznako »tudi«).
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 41.
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Slovarski prikaz:
Alèš Alêša in Áleš Áleša samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|moško ime|: Brez napake je s progo uspelo opraviti le Alešu; Vesel je bil srečanja z Alešem
{B} Alešev
{O} EDNINA: im. Alèš in Áleš, rod. Alêša in Áleša, daj. Alêšu in Álešu, tož. Alêša in Áleša, mest. pri Alêšu
in pri Álešu, or. z Alêšem in z Álešem; DVOJINA: im. Alêša in Áleša, rod. Alêšev in Álešev, daj. Alêšema
in Álešema, tož. Alêša in Áleša, mest. pri Alêših in pri Áleših, or. z Alêšema in z Álešema; MNOŽINA: im.
Alêši in Áleši, rod. Alêšev in Álešev, daj. Alêšem in Álešem, tož. Alêše in Áleše, mest. pri Alêših in pri
Áleših, or. z Alêši in z Áleši
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, moška)
Cézar Cézarja samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|moško ime|: Prvi rimski cesar je bil Gaj Julij Cezar Oktavijan; Za pravo rimsko dobo štejemo čas, ki
sovpada z začetkom cesarstva, s Cezarjem in Avgustom; prim. cezar
{B} Cezarjev
{O} EDNINA: im. Cézar, rod. Cézarja, daj. Cézarju, tož. Cézarja, mest. pri Cézarju, or. s Cézarjem;
DVOJINA: im. Cézarja, rod. Cézarjev, daj. Cézarjema, tož. Cézarja, mest. pri Cézarjih, or. s Cézarjema;
MNOŽINA: im. Cézarji, rod. Cézarjev, daj. Cézarjem, tož. Cézarje, mest. pri Cézarjih, or. s Cézarji
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, moška)
Lúka Lúke in Lúka Lúka samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|moško ime|: Z Zvonkom in Luko/Lukom raje ne igra šaha; |svetopisemska oseba|: odlomek iz
evangelija po Luki/Luku; v zvezi evangelist Luka god evangelista Luka/Luke
{B} Lukov
{O} EDNINA: im. Lúka, rod. Lúke in Lúka, daj. Lúki in Lúku, tož. Lúko in Lúka, mest. pri Lúki in pri Lúku,
or. z Lúko in z Lúkom; DVOJINA: im. Lúki in Lúka, rod. Lúk in Lúkov, daj. Lúkama in Lúkoma, tož. Lúki in
Lúka, mest. pri Lúkah in pri Lúkih, or. z Lúkama in z Lúkoma; MNOŽINA: im. Lúke in Lúki, rod. Lúk in
Lúkov, daj. Lúkam in Lúkom, tož. Lúke in Lúke, mest. pri Lúkah in pri Lúkih, or. z Lúkami in z Lúki
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, moška); religijska imena
Mahátma Mahátme tudi Mahátma Mahátma samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|vzdevek|; |pravo ime Mohandas Karamčand Gandi: indijski politik in borec za indijsko samostojnost|:
biografija Mahatme Gandija; Pred kratkim sta izšli dve novi knjigi o Mahatmi Gandiju
{B} Mahatmov
{O} EDNINA: im. Mahátma, rod. Mahátme tudi Mahátma, daj. Mahátmi tudi Mahátmu, tož. Mahátmo tudi
Mahátma, mest. pri Mahátmi tudi pri Mahátmu, or. z Mahátmo tudi z Mahátmom
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: psevdonimi
Nabor slovarskih iztočnic:
Adam
Ahac
Aleš
Aljoša
Alojzij
Andraž
Andrej
Anej
Anže
Benjamin
Bert

Blaž
Bogomir
Bor
Cezar
Damir
Danilo
David
Davor
Evstahij
Filip
Franci
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Franjo
Gabrijel
Gašper
Grega
Gregor
Ignac
Igor
Ivo
Izidor
Jaka
Jakob
Janez
Jani
Janko
Jeremija
Jernej
Jona
Joško
Jože
Jožef
Judež
Jure
Jurij
Klemen
Lovro
Luka
Maj
Mario
Mark
Marko
Martin
Matej
Matevž
Matic
Matija
Matjaž
Metuzalem
Miha
Mihael
Miloš
Mirko
Miro
Mitja
Nejc
Nik

Niko
Nikolaj
Nino
Oskar
Pavel
Peter
Primož
Rado
Rafael
Rajko
Renato
Rene
Rudi
Samir
Samo
Saš
Saša
Sašo
Sergej
Silvester
Silvo
Simon
Slavko
Srečko
Stanko
Tadej
Timotej
Tine
Tomaž
Tony
Uroš
Valter
Vid
Viktor
Vincenc
Vinko
Vladimir
Vlado
Vojko
Zdravko
Zlatko
Zvonko
Željko
Žiga
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Lastna imena (osebna, ženska)
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 44 imen. Prvotno je bil oblikovan na osnovi podatkov Statističnega urada RS,
in sicer so bila iz skupine 200 najpogosteje rabljenih imen v Republiki Sloveniji izbrana:
(1) imena, ki so problematična z vidika besedotvorja, npr. pri tvorbi svojilnega pridevnika (-ica : -ičin);
(2) imena, ki so homonimna moškim imenom (tip Aljoša, Saša);
(3) dvodelna imena (tip Ana Marija);
(4) nesklonljiva imena (tip Ines);
(5) imena z enozložno podstavo (tip Lea), hkrati z njihovimi poslovenjenimi oblikami (tip Leja).
Pri redigiranju v letu 2017 smo v geslovnik ePravopisa sprejeli tudi imena, ki so podstava različnim
izlastnoimenskim pridevnikom, ki v stalnih besednih zvezah označujejo npr. nagrade (Viktorija >
Viktorijin križ), ali so enakozvočna občnoimenskim poimenovanjem nagrad, odlikovanj in častnih
nazivov (emmy – Emmy).
Novosti:
Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001, razen izjemoma, ko smo
spremembo naglasne norme oprli na ugotovitev o govorni realizaciji z vmesnim j (naglas Têa namesto
Téa po SP 2001, kjer je bil naglas podrejen moški obliki (Téodor)).
Uvedli smo besedotvorno gnezdo, ki sklene slovarski sestavek (npr. pri Teja: B Tejin, pri Tea: B Tein
in Tejin).
Uporabniku prijaznejše je dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi
oblikami.
Vsa imena so opremljena z onaglašenimi pregibnimi vzorci.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 41.
Slovarski prikaz:
Anamaríja Anamaríje samostalnik ženskega spola; ime bitja; osebno ime
|žensko ime|: Pogosto pomaga Anamariji pri učenju
{B} Anamarijin
{O} EDNINA: im. Anamaríja, rod. Anamaríje, daj. Anamaríji, tož. Anamaríjo, mest. pri Anamaríji, or. z
Anamaríjo; DVOJINA: im. Anamaríji, rod. Anamaríj, daj. Anamaríjama, tož. Anamaríji, mest. pri
Anamaríjah, or. z Anamaríjama; MNOŽINA: im. Anamaríje, rod. Anamaríj, daj. Anamaríjam, tož.
Anamaríje, mest. pri Anamaríjah, or. z Anamaríjami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, ženska)
Ána Maríja Áne Maríje samostalnik ženskega spola; ime bitja; osebno ime
|žensko ime|: Povezovalec programa se je zabaval v družbi Ane Marije; Čestitamo Ani Mariji iz vrtca
v Leskovcu za prisrčen izdelek
{O} EDNINA: im. Ána Maríja, rod. Áne Maríje, daj. Áni Maríji, tož. Áno Maríjo, mest. pri Áni Maríji, or. z
Áno Maríjo
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, ženska)
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Emmy Emmy [émi] samostalnik ženskega spola; ime bitja; osebno ime
|žensko ime|: Z Emmy sta vsako leto organizirali srečanje sorodnikov; prim. emmy
{B} Emmyjin
{O} EDNINA: im. Emmy, rod. Emmy, daj. Emmy, tož. Emmy, mest. pri Emmy, or. z Emmy
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, ženska)
Tea Tee [têja] samostalnik ženskega spola; ime bitja; osebno ime
|žensko ime|: Preselili so se, ko je bilo Tei šest let; Največ Tej živi v osrednjeslovenski statistični
regiji
{B} Tein in Tejin
{O} EDNINA: im. Tea, rod. Tee, daj. Tei, tož. Teo, mest. pri Tei, or. s Teo; DVOJINA: im. Tei, rod. Tej, daj.
Teama, tož. Tei, mest. pri Teah, or. s Teama; MNOŽINA: im. Tee, rod. Tej, daj. Team, tož. Tee, mest. pri
Teah, or. s Teami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, ženska)
Têja Têje samostalnik ženskega spola; ime bitja; osebno ime
|žensko ime|: Bila sem pri sosedi Teji
{B} Tejin
{O} EDNINA: im. Têja, rod. Têje, daj. Têji, tož. Têjo, mest. pri Têji, or. s Têjo; DVOJINA: im. Têji, rod. Têj,
daj. Têjama, tož. Têji, mest. pri Têjah, or. s Têjama; MNOŽINA: im. Têje, rod. Têj, daj. Têjam, tož. Têje, mest.
pri Têjah, or. s Têjami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (osebna, ženska)

Nabor slovarskih iztočnic:
Aljoša
Anamarija
Ana Marija
Anica
Danica
Dominika
Dragica
Emmy
Eva
Flora
Gaja
Ines
Iris
Jožica
Karin

Karmen
Lea
Leja
Ljubica
Manca
Maria
Marica
Marija
Mateja
Matilda
Milica
Mojca
Neža
Nika
Nives

Pia
Pija
Saša
Selena
Slavica
Tea
Teja
Tia
Tija
Veronika
Vesna
Vida
Viktorija
Živa

28

Lastna imena (priimki)
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 300 priimkov. Prvotni seznam je bil oblikovan na osnovi podatkov
Statističnega urada RS, in sicer so bili iz skupine 200 najbolj razširjenih priimkov v Republiki Sloveniji
izbrani:
(1) priimki, ki so problematični z vidika oblikospreminjanja, npr. orodniške preglašene oblike (z oz. s em);
(2) priimki, v katerih se pogovorno uresničuje podaljšava osnove s t (tip Jenko);
(3) priimki, v katerih se obvezno uresničuje podaljšava osnove s t (tip Černe);
(4) priimki, ki izgubljajo neobstojni samoglasnik (tip Krivic);
(5) priimki z naglasno in oblikoslovno dvojnico (tip Kováčič in Kôvačič).
Geslovnik smo v letu 2017 razširili predvsem s priimki, ki so podstava izlastnoimenskim pridevnikom
v stalnih besednih zvezah (Knafelc: Knafelčeva markacija, Higgs: Higgsov bozon).
Vključeni so tudi priimki, ki so posebnost zaradi enakopisnih stvarnih imen ženskega spola (Honda,
Škoda, Tesla), in priimki, ki pogosteje nastopajo ob osebah ženskega spola (Apgar, Montessori).
V sklop smo vključili tudi dve zgodovinski enobesedni imeni (Hipokrat in Pitagora), ki nista priimka v
današnjem pomenu besede, hkrati pa nista mitološki ali religijski imeni.
Novosti:
Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001, razen pri uvajanju naglasnih
dvojnic nekaterih priimkov (Kováčič in Kôvačič).
Sprememba glede na SP 2001 je upoštevanje rabe pri francoskih imenih z izgovorjenim izglasnim [r],
za katere je očitno, da prednostno ne podaljšujejo osnove z j, temveč je ta možnost redka, pri posameznih
zvezah celo neizražena (Ampère: Amperov in ne Amperjev zakon). Oblika brez podaljšave je zato v
slovarju zapisana na prvem mestu (Apollinaire: Apollinaira in Apollinairja).
Priimki, pri katerih obstaja pisna dvojnična možnost orodniške preglašene končnice (Goncourt), v rabi
pogosteje sledijo zapisu kot izgovoru, zato je preglašena dvojnica uvrščena na drugo mesto
(Goncourtom in Goncourtem).
Uporabniku prijaznejše je dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi
oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena opremljena z
onaglašenimi pregibnimi vzorci. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja, a
uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča
statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.
Uvedli smo besedotvorno gnezdo, ki sklene slovarski sestavek in vsebuje podatek o tvorbi svojilnega
pridevnika (npr. pri Černe: B Černetov).
Ovrednotenje dvojničnih paradigmatskih možnosti je normativno.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 41.
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Slovarski prikaz:
Černè Černéta samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|priimek|: Knjižnico so poimenovali po Dušanu Černetu; Primerjajo ga s Černetom
{B} Černetov
{O} EDNINA: im. Černè, rod. Černéta, daj. Černétu, tož. Černéta, mest. pri Černétu, or. s Černétom;
DVOJINA: im. Černéta, rod. Černétov, daj. Černétoma, tož. Černéta, mest. pri Černétih, or. s Černétoma;
MNOŽINA: im. Černéti, rod. Černétov, daj. Černétom, tož. Černéte, mest. pri Černétih, or. s Černéti
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki)
Jénko Jénka samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|priimek|: zbirka pesmi Simona Jenka; Srečevali so se s Simonom Jenkom, ki je bil pri Kuraltovih
domači učitelj; v prenesenem pomenu Jenka smo brali že v zgodnjih letih Jenkova dela
{B} Jenkov
{O} EDNINA: im. Jénko, rod. Jénka, daj. Jénku, tož. Jénka, mest. pri Jénku, or. z Jénkom; DVOJINA: im.
Jénka, rod. Jénkov, daj. Jénkoma, tož. Jénka, mest. pri Jénkih, or. z Jénkoma; MNOŽINA: im. Jénki, rod.
Jénkov, daj. Jénkom, tož. Jénke, mest. pri Jénkih, or. z Jénki
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki)
Kôvačič Kôvačiča in Kováčič Kováčiča samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|priimek|: roman Lojzeta Kovačiča; S Krkinim direktorjem Kovačičem sodeluje že vrsto let
{B} Kovačičev
{O} EDNINA: im. Kôvačič in Kováčič, rod. Kôvačiča in Kováčiča, daj. Kôvačiču in Kováčiču, tož.
Kôvačiča in Kováčiča, mest. pri Kôvačiču in pri Kováčiču, or. s Kôvačičem in s Kováčičem; DVOJINA:
im. Kôvačiča in Kováčiča, rod. Kôvačičev in Kováčičev, daj. Kôvačičema in Kováčičema, tož. Kôvačiča
in Kováčiča, mest. pri Kôvačičih in pri Kováčičih, or. s Kôvačičema in s Kováčičema; MNOŽINA: im.
Kôvačiči in Kováčiči, rod. Kôvačičev in Kováčičev, daj. Kôvačičem in Kováčičem, tož. Kôvačiče in
Kováčiče, mest. pri Kôvačičih in pri Kováčičih, or. s Kôvačiči in s Kováčiči
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki)
Krívic Krívica samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|priimek|: Med pevskimi talenti sta zmagala brata Adam s skladbo avtorja Krivica; S Krivicem o vseh
aktualnih vprašanjih nimam povsem enakega mnenja
{B} Krivičev
{O} EDNINA: im. Krívic, rod. Krívica, daj. Krívicu, tož. Krívica, mest. pri Krívicu, or. s Krívicem;
DVOJINA: im. Krívica, rod. Krívicev, daj. Krívicema, tož. Krívica, mest. pri Krívicih, or. s Krívicema;
MNOŽINA: im. Krívici, rod. Krívicev, daj. Krívicem, tož. Krívice, mest. pri Krívicih, or. s Krívici
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena (priimki)
Nabor slovarskih iztočnic:
Abbe
Abel
Addison
Alberti
Alzheimer
Ambrožič
Ampère
Andersen
Apgar
Artaud

Asperger
Atkins
Atkinson
Avogadro
Babič
Badjura
Bajc
Bajec
Balint
Barilla

Barr
Basedow
Beaufort
Bernoulli
Bessemer
Betetto
Bethe
Bevc
Blagaj
Blagay
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Blažič
Bloudek
Bogataj
Boltzmann
Boole
Borštnik
Boyle
Božič
Braille
Braun
Bregar
Briggs
Büchner
Bukovec
Cankar
Cassini
Celzij
Cerar
Cervantes
Cooper
Coulomb
Creutzfeldt
Crohn
Cvetko
Čeh
Černe
Čop
Demšar
Diesel
Dolenc
Dolinar
Doppler
Down
Edison
Einspieler
Epstein
Erjavec
Fahrenheit
Fajdiga
Faraday
Fassbinder
Fehling
Fibonacci
Filipič
Fleischmann
Gajšek
Galilej
Gauss
Gay-Lussac
Geiger

Gerbec
Gerbic
Gerbič
Glazer
Godec
Goethe
Golgi
Goncourt
Gorenc
Gorjup
Graham
Gregorčič
Gregorič
Grum
Hafner
Halley
Herschel
Higgs
Hipokrat
Hipokrates
Hočevar
Hodžić
Honda
Hooke
Hribar
Hubble
Humar
Ilić
Ivančič
Jakopič
Janežič
Jarc
Jazbec
Jenko
Jerič
Joule
Jovanović
Jurčič
Kaplan
Kastelic
Kaučič
Kavčič
Kegel
Kelvin
Kepler
Klemenčič
Knafelc
Knaus
Kneipp
Kocjančič

Kočevar
Kodrič
Kokalj
Kolar
Kolarič
Kolenc
Kolumb
Kopernik
Korošec
Kosi
Košir
Kovač
Kovačević
Kovačič
Kozina
Koželj
Krajnc
Kralj
Kramar
Kramberger
Kranjc
Kranjec
Krivec
Krivic
Krüger
Kuhar
Kumer
Lavrič
Lazar
Lebar
Leskovar
Levstik
Likar
Logar
Ludolf
Mach
Magirus
Mariotte
Marković
Markovič
Matko
Mavrič
Meglič
Mendel
Mercalli
Michelin
Mihelič
Miklavčič
Mlakar
Mlinar
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Mlinarič
Mohorič
Mohr
Molière
Montessori
Moore
Morse
Mozart
Müller
Murko
Nemec
Neper
Newton
Nikolić
Nobel
Ogino
Ohm
Otto
Paget
Papin
Parkinson
Pascal
Pavlič
Pelton
Perko
Petri
Petrič
Petrović
Petrovič
Pintar
Pintarič
Pirc
Pitagora
Plečnik
Podgoršek
Pogačar
Popović
Potemkin
Potjomkin
Povše

Prada
Pregl
Prešeren
Pretnar
Primožič
Priol
Pritzker
Pulitzer
Ribič
Richter
Rožanc
Rožič
Rubik
Rutar
Sacher
Saksida
Savić
Schwann
Scopoli
Sever
Simonič
Sitar
Sjögren
Smrekar
Sovre
Sprenger
Stele
Sterija Popović
Stopar
Stritar
Šeligo
Šinkovec
Škof
Škoda
Štrukelj
Šuštar
Tavčar
Tesla
Tespis
Thomas
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Tollens
Tomažič
Tomšič
Trček
Turner
Tyndall
Uršič
Valvasor
Vega
Velikonja
Vidic
Vidmar
Vidovič
Vodopivec
Volk
Volta
Vovk
Wankel
Wassermann
Watt
Weizsäcker
Wertheim
Zadravec
Zajc
Zakrajšek
Zalar
Zalokar
Zemljič
Zidar
Zois
Zorko
Zupanc
Zupančič
Zver
Žagar
Železnik
Žibert
Žižek
Žnideršič
Župančič

Lastna imena v frazemih
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 29 slovarskih sestavkov, v katerem je obravnavanih 36 frazeoloških enot, v
katerih nastopa lastno ime, in sicer gre navadno za osebno (Gospod: zaspati v Gospodu), prebivalsko
(Turek: kaditi kot Turek) ali zemljepisno (Sava: nositi vodo v Savo) lastno ime.
biti koga/česa kot rusov/Rusov
delati kot Noe barko
delati se, narediti se Francoza
delavec v Gospodovem/gospodovem vinogradu
Gospodov/gospodov dan
Gospodov/gospodov vinograd
Gospodovo/gospodovo razglašenje
hoditi od Poncija do Pilata
in mirna Bosna
iti kot Elija
iti v Canosso
iti v Kanoso
iti v Rim
iz Savla postati Pavel
kaditi kot Turek
kot bi kdo padel z Marsa
Matilda/matilda pobere koga
med Scilo in Karibdo

nekaj gnilega je v deželi Danski
ne pasti z Marsa
nositi vodo v Savo
odkriti Ameriko
okrogel kot Zemlja
oprati si roke kot Pilat
poslednji, zadnji Mohikanec/mohikanec
potrebovati kaj kot Sahara vodo
prekoračiti, prestopiti Rubikon/rubikon
raj na Zemlji/zemlji
srečati Abrahama/abrahama
star kot Metuzalem
star kot Peca
star kot Zemlja/zemlja
stric iz Amerike
Teksas/teksas
v letu Gospodovem/gospodovem
zaspati v Gospodu

Novosti:
Lastna imena v frazemih do sedaj v pravopisnih pravilih niso bila predstavljena kot problemski sklop,
čeprav je v rabi mogoče razbrati zadrege tako zaradi rabe začetnice kot glede podomačitve imen, ki
nastopajo v teh enotah. Predlog pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU je, da se imena in
izimenski pridevniki v stalnih besednih zvezah (tip Damoklejev meč) in frazemih (tip med Scilo in
Karibdo) ohranjajo v obliki, ki je znana najširšemu krogu jezikovnih uporabnikov, in sicer ne glede na
to, ali je bila ta oblika kasneje spremenjena (npr. Damoklov meč, med Skilo in Karibdo).
Problematičnost rabe lastnih imen v frazeoloških enotah je najbolj očitna pri rabi male in velike
začetnice. Novost prikaza v ePravopisu je izpostavljenost tovrstnih zvez v redakciji (delati se, narediti
se Francoza) ter ponazoritev rabe v besedilu (Naši politiki še kar ne razmišljajo o odhodu, delajo se
Francoze in ignorirajo nepodporo ljudstva) ob nevtralni rabi (Roman opisuje življenje mladega
Francoza iz Pariza) in pri tovrstnih pomenskih prenosih tudi pomenska razlaga ('ignoranca,
sprenevedanje ob izraženem ali storjenem').
Uporabniku prijaznejša sta dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi
oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena opremljena z
onaglašenimi pregibnimi vzorci.
Normativno je ovrednotenje dvojničnih izraznih možnosti.
Sklic na SP 2001:
slovar
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Slovarski prikaz:
Gospód Gospóda samostalnik moškega spola; ime bitja; religijsko ime
|nadomestno ime: Bog|: Zapel je: »Hvalite Gospoda, ker je dober!«; Priklonil se je pred Gospodom;
zaspati v Gospodu ||umreti||: V 74. letu je zaspal v Gospodu
{B} Gospodov
{O} EDNINA: im. Gospód, rod. Gospóda, daj. Gospódu, tož. Gospóda, mest. pri Gospódu, or. z Gospódom
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena; lastna imena v frazemih
Kanósa Kanóse samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
|italijansko mesto|: Henrik je moral v Kanosi leta 1077 prositi milosti; iti v Kanoso ||priznati
podrejenost, ponižati se||: Naši diplomaciji ni treba iti v Kanoso ali romati v Lurd; prim. Canossa
{O} EDNINA: im. Kanósa, rod. Kanóse, daj. Kanósi, tož. Kanóso, mest. v Kanósi, or. s Kanóso
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: lastna imena v frazemih
Sáva Sáve samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
|slovenska reka|: vodne pregrade na Savi; nositi vodo v Savo ||zaman se truditi||: To dokazovati je tako,
kot da bi nosil vodo v Savo; prim. Sava Dolinka, Sava Bohinjka
{B} 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: lastna imena v frazemih
Túrek Túrka samostalnik moškega spola; ime bitja; prebivalsko ime
Grki, Turki in Romuni; kaditi kot Turek ||zelo||: Roke so se mu tresle in kadil je kot Turek (< Turčija)
{B} Turkov
{O} EDNINA: im. Túrek, rod. Túrka, daj. Túrku, tož. Túrka, mest. pri Túrku, or. s Túrkom; DVOJINA: im.
Túrka, rod. Túrkov, daj. Túrkoma, tož. Túrka, mest. pri Túrkih, or. s Túrkoma; MNOŽINA: im. Túrki, rod.
Túrkov, daj. Túrkom, tož. Túrke, mest. pri Túrkih, or. s Túrki
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena; lastna imena v frazemih

Nabor slovarskih iztočnic:
Abraham
Amerika
Bosna
Canossa
Danska
Elija
Francoz
Gospod
Gospodov
Kanosa

Karibda
Mars
Matilda
Metuzalem
Mohikanec
Noe
Pavel
Peca
Pilat
Rim

Rubikon
rus
Rus
Sahara
Sava
Scila
Sizif
Teksas
Turek
Zemlja

34

Leksikalizirane okrajšave
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 4 leksikalizirane okrajšave (dede, deoo, espe, vede), tj. tiste črkovano brane
okrajšave, ki postopno prehajajo med občna poimenovanja in jih sklanjamo kot navadne samostalnike
(dede dedeja).
Novosti:
Vse iztočnične oblike so v različnih skladenjskih položajih prikazane v ponazarjalnem gradivu, v
oblikoslovnem gnezdu pa so tudi onaglašene.
Pri branju sledimo načinu, ki ga je Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU predlagala za kratice:
prednostno naglašujemo vsak zlog, neprednostno pa le zadnjega.
Sklic na SP 2001:
slovar
Slovarski prikaz:
espé espêja samostalnik moškega spola
|samostojni podjetnik|: popoldanski espe; Kakšna je prednost deooja pred espejem?; Radi bi oblikovali
svojo mrežo espejev (< s. p.)
{O} EDNINA: im. espé, rod. espêja, daj. espêju, tož. espé, mest. pri espêju, or. z espêjem; DVOJINA: im.
espêja, rod. espêjev, daj. espêjema, tož. espêja, mest. pri espêjih, or. z espêjema; MNOŽINA: im. espêji, rod.
espêjev, daj. espêjem, tož. espêje, mest. pri espêjih, or. z espêji
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: leksikalizirane okrajšave
vedé vedêja samostalnik moškega spola
|vršilec dolžnosti|: S tem, ko so me imenovali za vedeja, so mi naložili dodatno breme; Mestni svet je
podaljšal mandate vsem vedejem (< v. d.)
{O} EDNINA: im. vedé, rod. vedêja, daj. vedêju, tož. vedéja, mest. pri vedêju, or. z vedêjem; DVOJINA: im.
vedêja, rod. vedêjev, daj. vedêjema, tož. vedêja, mest. pri vedêjih, or. z vedêjema; MNOŽINA: im. vedêji, rod.
vedêjev, daj. vedêjem, tož. vedêje, mest. pri vedêjih, or. z vedêji
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: leksikalizirane okrajšave
Nabor slovarskih iztočnic:
dede
deoo
espe
vede
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Merske enote
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 20 samostalnikov, ki so bodisi enakozvočni z lastnimi imeni (newton),
obravnavanimi v drugih problemskih skupinah ePravopisa (Newton), bodisi podomačene različice teh
enot (njuton). V naslednjih fazah bodo v slovar vključene tudi druge merske enote.
Novosti:
Vse iztočnične oblike so v različnih skladenjskih položajih prikazane v ponazarjalnem gradivu, v
oblikoslovnem gnezdu pa so tudi onaglašene.
Čeprav SP 2001 uporabnika dosledno usmerja k podomačenemu zapisu, je pregled rabe pri nekaterih
merskih enotah pokazal na razmeroma pogosto zastopanost mednarodnih oz. nepodomačenih zapisov
(ohm, newton, mach) predvsem v strokovnih oz. znanstvenih besedilih, na kar je v slovarju tudi
opozorjeno s pojasnilom: »v strokovnih besedilih«. Obe obliki – podomačena in mednarodna – sta
povezani z vodilko primerjaj (= prim.).
Sklic na SP 2001:
slovar
Slovarski prikaz:
ampêr ampêra in ampêr ampêrja samostalnik moškega spola
|podomačeno za ampere|; |merska enota|: Električni tok merimo v amperih/amperjih; 230
amperov/amperjev varilnega toka <230 A>; prim. A (< Ampère)
{O} EDNINA: im. ampêr, rod. ampêra in ampêrja, daj. ampêru in ampêrju, tož. ampêra in ampêrja, mest. pri
ampêru in pri ampêrju, or. z ampêrom in z ampêrjem; DVOJINA: im. ampêra in ampêrja, rod. ampêrov in
ampêrjev, daj. ampêroma in ampêrjema, tož. ampêra in ampêrja, mest. pri ampêrih in pri ampêrjih, or. z
ampêroma in z ampêrjema; MNOŽINA: im. ampêri in ampêrji, rod. ampêrov in ampêrjev, daj. ampêrom in
ampêrjem, tož. ampêre in ampêrje, mest. pri ampêrih in pri ampêrjih, or. z ampêri in z ampêrji
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: merske enote
newton newtona [njúton, rod. njútona in njútna] samostalnik moškega spola
|merska enota|: v strokovnih besedilih Od motorjev so pričakovali potisno moč 4464 newtonov <4464 N>;
prim. njuton
{O} EDNINA: im. newton, rod. newtona, daj. newtonu, tož. newtona, mest. pri newtonu, or. z newtonom;
DVOJINA: im. newtona, rod. newtonov, daj. newtonoma, tož. newtona, mest. pri newtonih, or. z
newtonoma; MNOŽINA: im. newtoni, rod. newtonov, daj. newtonom, tož. newtone, mest. pri newtonih, or. z
newtoni
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: enakozvočnice; merske enote
njúton njútona in njúton njútna samostalnik moškega spola
|podomačeno za newton|; |merska enota|: Sile merimo v njutonih/njutnih; Materiali za novo opremo
plavalcev plovnost povečajo največ za en njuton <1 N>; prim. N (< Newton)
{O} EDNINA: im. njúton, rod. njútona in njútna, daj. njútonu in njútnu, tož. njútona in njútna, mest. pri
njútonu in pri njútnu, or. z njútonom in z njútnom; DVOJINA: im. njútona in njútna, rod. njútonov in
njútnov, daj. njútonoma in njútnoma, tož. njútona in njútna, mest. pri njútonih in pri njútnih, or. z
njútonoma in z njútnoma; MNOŽINA: im. njútoni in njútni, rod. njútonov in njútnov, daj. njútonom in
njútnom, tož. njútone in njútne, mest. pri njútonih in pri njútnih, or. z njútoni in z njútni
STATUS: predlog
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: merske enote
Nabor slovarskih iztočnic:
amper
bofor
coulomb – kulon
farad
joule – džul
kelvin
mach – mah
newton – njuton
ohm – om
pascal – paskal
tesla
volt
watt – vat
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Okrajšave
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 475 okrajšav. Nabor je prenovljen oz. aktualiziran glede na SP 2001 in
dopolnjen z novimi okrajšavami.
V problemskih sklopih so poleg običajnih okrajšav zajete tudi:
•
•
•
•
•
•

okrajšave s piko spredaj (.com 'company'),
okrajšave z vezajem, tj. okrajšave prirednih zloženk (č.-b. 'črno-bel'),
okrajšave s stično piko, tj. okrajšave podrednih zloženk (nar.zab. 'narodnozabavni'),
okrajšave lastnih imen (Dol. 'Dolenji', 'Dolnji'),
okrajšave besednih zvez (dipl. inž. 'diplomirani inženir') in
okrajšave delov besedila (itd. 'in tako dalje').

Novosti:
V slovarju so s pomočjo oznakovnih pojasnil izpostavljeni posebni položaji, ko postavimo okrajšavo za
ločilo (»z vejico«) ali ko se pojavlja okrajšava v zvezi okrajšav (»v zvezi okrajšav«).
Pri okrajšavah nazivov je prikazan položaj rabe glede na lastno ime (»pred imenom«, »za imenom«).
Pri okrajšavah, ki jih beremo tudi črkovalno ali jih sploh ne razvezujemo (na primer itd., b. p., d. o. o.,
v. d.), je podana tudi izgovarjava. Pri nestično pisanih okrajšavah so naglašene vse sestavine, pri stično
pisanih in leksikaliziranih pa le zadnje sestavine.
Zaradi prevladujoče rabe in usmerjevalnega zapisa v pravno-upravnih besedilih, med drugim v besedilu
Zakona o gospodarskih družbah in registru pri AJPES-u, je bil Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC
SAZU predlagan zapis okrajšav gospodarskih subjektov (d. o. o., d. d., s. p., z. b. o., z. o. o.) v položajih
za imenom tudi stično (Helidrom, d.d.). Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU je predlog
sprejela.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 595, 596, 597, 598, 1025.
Slovarski prikaz:
Dol. okrajšava
|Dolenji|: prvi del večbesednih zemljepisnih imen Dol. Trebuša; Dol. vas; |Dolenjski|: prvi del večbesednih
zemljepisnih imen Dol. Toplice; prvi del večbesednih stvarnih imen Dol. list; |Dolnji|: prvi del večbesednih
zemljepisnih imen Dol. Senik
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: okrajšave
nar.zab. okrajšava
|narodnozabavni|: nar.zab. glasba
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: okrajšave
.exe [ékse tudi píka ékse] okrajšava
kot datotečna končnica format .exe; v imenih datotek, stično Prenesi datoteko Win.exe
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: okrajšave; okrajšave
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Nabor slovarskih iztočnic:
abs.
čet.
a. Chr. n.
čl.
A. D.
člen.
adm.
člov.
adv.
d. d.
agl.
ddr.
agr.
.de
akad.
dec.
alp.
del.
am.
dim.
amer.
dipl.
ang.
dipl. ekon.
angl.
dipl. ing.
angl.-slov.
dipl. inž.
apr.
dipl. oec.
arab.
diplomac.
arh.
d. n. o.
asist.
doc.
astr.
.doc
.at
.docx
avg.
dol.
.ba
Dol.
belg.
dol. č.
bibl.
d. o. o.
biokem.
dov. gl.
biol.
dr.
bl.
dram.
b. l.
dr. dent. med.
bolg.
dr. h. c.
bot.
dr. med.
b. p.
dr. sc.
brit.
dr. sci.
broš.
dr. stom.
c.
dr. vet. med.
ca.
drž.
cca
dv.
cerkv.slov.
dvostan.
cf.
d. v. z.
Ch.
ed.
cit.
ef.
civ.
egipč.
c.-kr.
egipt.
Co.
ekol.
corr.
ekon.
csl.
el.
.cz
elektr.
č.-b.
enostan.
čeb.
erot.
češ.
eston.

etc.
etim.
etn.
.eu
ev.
Ev.
ev. št.
.exe
f.
fak.
faks.
farm.
fasc.
fax.
fco.
feb.
febr.
fig.
film.
filol.
filoz.
fiz.
fiziol.
fiziot.
fol.
fot.
fr.
.fr
fra.
franc.
frc.
g.
ga.
gdč.
ge.
gen.
gen.maj.
gen.polk.
gen.ppolk.
geod.
geol.
germ.
.gif
gimn.
gl.
glag.
glasb.
gled.
go.
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gor.
Gor.
gr.
grad.
gradb.
harm.
h. c.
hebr.
hon.
.hr
hrv.
h. št.
.html
.hu
ibid.
ide.
idr.
i. e.
ind.
in dr.
ing.
inv. št.
inž.
ipd.
it.
.it
itd.
itn.
izd.
izg.
izr. prof.
izv.
J.
jan.
jap.
jez.
jezikosl.
.jpg
jr.
jsl.
jug.
jul.
jun.
juž.
Juž.
jv.
jz.
kal.
kat.

kem.
k. g.
kit.
knjiž.
k. o.
kor.
Kor.
kov.
krat.
kub.
kult.
kv.
l.
lat.
latv.
let.
lik.
lit.
litov.
lit.zg.
lit. zg.
Lj.
l.r.
m.
mag.
mag. akad.
mag. farm.
mag. inž.
mag. pharm.
mag. prof.
maj.
mar.
mat.
mat. št.
max.
Mb.
mdr.
med.
medm.
meh.
mes.
mest.
mgr.
mil.
min.
mio.
ml.
mld.
mn.
m. p.

Mr.
mrd.
mr. ph.
Mrs.
msgr.
n.
nad.
nadstr.
nam.
nan.
naniz.
nar.
nar.zab.
nas.
nav.
navt.
n. d.
ned.
nedol. č.
nedov. gl.
nem.
n. m.
N. N.
nov.
npr.
n. št.
n. v.
obr.
odd.
odg.
odg. ur.
odst.
odv.
oec.
ok.
O. K.
okr.
okrajš.
okt.
op.
o. p.
op. a.
op. p.
op. prev.
op. ur.
org.
orig.
os.
otr.
oz.

p.
parc. št.
p. c.
p. Chr. n.
p. d.
.pdf
ped.
pet.
pl.
pog.
pogl.
pok.
po Kr.
pol.
polit.
polj.
polk.
pom.
pon.
por.
p. p.
ppolk.
prav.
preb.
pred.
prev.
pribl.
prid.
prim.
prir.
prisl.
pr. Kr.
pr. n. št.
prof.
prof. dr.
P. S.
psih.
psiht.
r.
rač.
red. prof.
reg.
reg. št.
rel.
rim.
rim.kat.
R. I. P.
r.k.
rkp.
rod.
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roj.
rom.
.rtf
rus.
s.
S.
sam.
samozal.
sek.
sep.
sept.
sev.
Sev.
.si
sign.
simb.
skr.
sl.
Sl.
slov.
Slov.
slovan.
sob.
soc.
soc. del.
soc. kult.
sod.
sp.
Sp.
s. p.
spec.
spl.
sr.
Sr.
srb.
sre.
s. r. l.
s. s.
ssp.
st.
St.
stan.
star.
stol.
str.
sv.
Sv.
svet.
sv. v.
sz.

šol.
šp.
špan.
šport.
št.
štev.
štud.
tab.
tč.
teh.
tehn.
tel.
tel. št.
temp.
teol.
t. i.
tj.
t. l.
t. m.

tor.
tov.
trg.
tur.
u.
ukr.
ul.
um.
um. zgod.
univ.
up.
ur.
Ur. l.
ust.
V.
v. d.
vel.
Vel.
ver.

vet.
viš. znan. sod.
voj.
v pok.
vs.
vzg.
vzh.
Vzh.
.xls
.xml
Z.
zah.
Zah.
zal.
zap. št.
z. b. o.
zdr.
zdrav.
zf.
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zg.
Zg.
zgod.
.zip
znan. sod.
znan. svet.
z. o. o.
zool.
zoot.
zun.
zv.
ž.
žarg.
živ.
živ. tehn.
ž.r.

Poimenovanja mitoloških in nadnaravnih bitij
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 61 poimenovanj mitoloških, pravljičnih in nadnaravnih bitij. Seznam je bil
oblikovan kot nabor tipološko raznovrstnih primerov, in sicer:
(1) poimenovanja, enakozvočna z lastnimi imeni (npr. bog, bedanec, čatež, hudič, satan, sfinga);
(2) pogosta splošna poimenovanja (npr. angel, rojenica, seraf, volkodlak), ki se lahko pojavljajo tudi v
posebnih zvezah (ajdovska deklica, angel varuh, povodni mož, žalik žena);
(3) še nekodificirana poimenovanja, pogosto iz domišljijskih in fantastičnih pripovedi sodobnega časa
(npr. hobit, ork, morakvar).
V rastočem slovarju bo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajetih več poimenovanj, iz katerih bodo
tvorjeni svojilni pridevniki in vključeni v problemski sklop.
Novosti:
Nabor je glede na SP 2001 prenovljen oz. aktualiziran. V ponazarjalnih primerih so upoštevane gradivno
podprte razlike glede na lastno ime.
Gesla vsebujejo vodilko primerjaj (= prim.), ki usmerja k enakozvočnemu lastnemu imenu.
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh številih.
Slovarski sestavek sklene besedotvorno gnezdo, ki vsebuje podatek o tvorbi svojilnega pridevnika (npr.
pri bedanec: B bedančev).
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 132.
Slovarski prikaz:
ángel ángela samostalnik moškega spola
|nadnaravno bitje|: V srednjem veku so se angeli v Evropi pojavljali predvsem kot del zgodb o dobrem
in zlu; v zvezi angel varuh Skoraj vsako kulturno in versko izročilo v judovski, krščanski in islamski
tradiciji vsebuje tudi vero v osebnega angela varuha; angel smrti ||smrt; človek, ki ubija||: Med 21mesečnim delovanjem v Auschwitzu je Mengele dobil vzdevek angel smrti; modri angel ||nagrada||: Z
modrim angelom za najboljši evropski film so nagradili nemškega režiserja ||policist||: Voznik je
doživel nič kaj prijetno srečanje z ljubljanskimi modrimi angeli ||znak zaščite okolja||: Izdelki je dobil
znak zaščite okolja »modri angel«
{B} angelov
{O} EDNINA: im. ángel, rod. ángela, daj. ángelu, tož. ángela, mest. pri ángelu, or. z ángelom; DVOJINA: im.
ángela, rod. ángelov, daj. ángeloma, tož. ángela, mest. pri ángelih, or. z ángeloma; MNOŽINA: im. ángeli,
rod. ángelov, daj. ángelom, tož. ángele, mest. pri ángelih, or. z ángeli
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja mitoloških in nadnaravnih bitij; poimenovanja nagrad,
odlikovanj, častnih nazivov
hóbit hóbita samostalnik moškega spola
|bajeslovna oseba, mali človek|: Pred Tolkienom so bili hobiti znani v britanski bajeslovni dediščini
{B} hobitov
{O} EDNINA: im. hóbit, rod. hóbita, daj. hóbitu, tož. hóbita, mest. pri hóbitu, or. s hóbitom; DVOJINA: im.
hóbita, rod. hóbitov, daj. hóbitoma, tož. hóbita, mest. pri hóbitih, or. s hóbitoma; MNOŽINA: im. hóbiti, rod.
hóbitov, daj. hóbitom, tož. hóbite, mest. pri hóbitih, or. s hóbiti
STATUS: predlog
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja mitoloških in nadnaravnih bitij
krivopêta krivopête in krivopéta krivopéte samostalnik ženskega spola
|slovenska bajeslovna oseba, hudobna ženska|: Telesna lastnost krivopet so nazaj obrnjena stopala;
Ljudje so s krivopetami strašili otroke
{B} krivopetin
{O} EDNINA: im. krivopêta in krivopéta, rod. krivopête in krivopéte, daj. krivopêti in krivopéti, tož.
krivopêto in krivopéto, mest. pri krivopêti in pri krivopéti, or. s krivopêto in s krivopéto; DVOJINA: im.
krivopêti in krivopéti, rod. krivopêt in krivopét, daj. krivopêtama in krivopétama, tož. krivopêti in
krivopéti, mest. pri krivopêtah in pri krivopétah, or. s krivopêtama in s krivopétama; MNOŽINA: im.
krivopête in krivopéte, rod. krivopêt in krivopét, daj. krivopêtam in krivopétam, tož. krivopête in
krivopéte, mest. pri krivopêtah in pri krivopétah, or. s krivopêtami in s krivopétami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja mitoloških in nadnaravnih bitij
Nabor slovarskih iztočnic:
angel
baba
bazilisk
bedanec
bes
bog
boginja
čarovnica
čatež
deklica
demon
driada
enorog
favn
feniks
harpija
hipogrif
hobit
hudič
kentaver
kerub

kerubin
kresnik
krivopeta
menada
mora
morakvar
mož
nadangel
najada
nereida
netek
nimfa
ork
palček
pasjeglavec
pehtra
polbog
premrl
psoglavec
rojenica
rusalka

satan
satir
seraf
serafin
sfinga
silen
sirena
sojenica
škrat
torka
triton
undina
valkira
vampir
vilinec
volkodlak
zlatorog
zmaj
žena
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Poimenovanja nagrad, odlikovanj in častnih
nazivov
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 111 poimenovanj nagrad, odlikovanj in častnih nazivov.
Seznam je bil oblikovan kot nabor tipološko raznovrstnih primerov:
(1) enobesedna izlastnoimenska poimenovanja (bert, vesna);
(2) večbesedna poimenovanja (bob leta; zlati, srebrni medved);
(3) poimenovanja, ki so problematična z vidika oblikospreminjanja (emmy, grammy);
(4) poimenovanja, ki so stalne besedne zveze z izlastnoimenskim pridevnikom na -ov/-ev ali -in kot
levim prilastkom (Bloudkova plaketa, Veronikina nagrada);
(5) poimenovanja z lastnoimenskim desnim prilastkom (nagrada Metoda Badjure, nagrada Brede
Lipovšek).
Novosti:
Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001, je pa bil nabor obravnavanih
nagrad, odlikovanj in častnih nazivov izdatno razširjen. Pri nekaterih nagradah moškega spola se
uresničuje tudi kategorija živosti, kar pomeni, da je tožilniška sklonska oblika prekrivna z rodilniško
(prejeti kresnika, vodomca, oskarja). Uporabniki so na to posebej opozorjeni s pojasnilom »živostno«
ob ustreznih zgledih.
V ePravopisu ne navajamo poslovenjenih oblik, če se v rabi ne izkazujejo kot žive (npr. gremi za
glasbeno nagrado grammy).
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 152.
Slovarski prikaz:
bòb bôba samostalnik moškega spola
|rastlina|: Za jed uporabimo svež bob; bob leta ||nagrada||: razglasitev boba leta; Časnik Večer je v
Mariboru že osmič zapored podelil nagrado bob leta
{O} EDNINA: im. bòb, rod. bôba, daj. bôbu, tož. bôba, mest. pri bôbu, or. z bôbom; DVOJINA: im. bôba, rod.
bôbov, daj. bôboma, tož. bôba, mest. pri bôbih, or. z bôboma; MNOŽINA: im. bôbi, rod. bôbov, daj. bôbom,
tož. bôbe, mest. pri bôbih, or. z bôbi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja nagrad, odlikovanj, častnih nazivov
Cervantesov Cervantesova Cervantesovo [servántesov-] pridevnik
Izhodišče baleta je Cervantesov Don Kihot; Cervantesova nagrada ||nagrada||: Že večkrat je bil nominiran
za Cervantesovo nagrado, ki velja za književno Nobelovo nagrado v špansko govorečem svetu (<
Cervantes)
{O} moški: EDNINA: im. Cervantesov, rod. Cervantesovega, daj. Cervantesovemu, tož. Cervantesov
(živostno Cervantesovega), mest. pri Cervantesovem, or. s Cervantesovim; DVOJINA: im. Cervantesova,
rod. Cervantesovih, daj. Cervantesovima, tož. Cervantesova, mest. pri Cervantesovih, or. s
Cervantesovima; MNOŽINA: im. Cervantesovi, rod. Cervantesovih, daj. Cervantesovim, tož.
Cervantesove, mest. pri Cervantesovih, or. s Cervantesovimi
ženski: EDNINA: im. Cervantesova, rod. Cervantesove, daj. Cervantesovi, tož. Cervantesovo, mest. pri
Cervantesovi, or. s Cervantesovo; DVOJINA: im. Cervantesovi, rod. Cervantesovih, daj. Cervantesovima,
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tož. Cervantesovi, mest. pri Cervantesovih, or. s Cervantesovima; MNOŽINA: im. Cervantesove, rod.
Cervantesovih, daj. Cervantesovim, tož. Cervantesove, mest. pri Cervantesovih, or. s Cervantesovimi
srednji: EDNINA: im. Cervantesovo, rod. Cervantesovega, daj. Cervantesovemu, tož. Cervantesovo, mest.
pri Cervantesovem, or. s Cervantesovim; DVOJINA: im. Cervantesovi, rod. Cervantesovih, daj.
Cervantesovima, tož. Cervantesovi, mest. pri Cervantesovih, or. s Cervantesovima; MNOŽINA: im.
Cervantesova, rod. Cervantesovih, daj. Cervantesovim, tož. Cervantesova, mest. pri Cervantesovih, or. s

Cervantesovimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in v SBZ; poimenovanja
nagrad, odlikovanj, častnih nazivov; svojilni pridevniki (iz priimkov)
emmy emmyja [émi] samostalnik moškega spola
|nagrada|: živostno Za vlogo v nadaljevanki je osvojil emmyja; Kot voditeljica podelitve emmyjev se je
res izkazala; prim. Emmy
{O} EDNINA: im. emmy, rod. emmyja, daj. emmyju, tož. emmyja, mest. pri emmyju, or. z emmyjem;
DVOJINA: im. emmyja, rod. emmyjev, daj. emmyjema, tož. emmyja, mest. pri emmyjih, or. z emmyjema;
MNOŽINA: im. emmyji, rod. emmyjev, daj. emmyjem, tož. emmyje, mest. pri emmyjih, or. z emmyji
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja nagrad, odlikovanj, častnih nazivov
nagráda nagráde samostalnik ženskega spola
Prejel je nagrado za posebne prispevke k popotniškemu novinarstvu; nagrada Frana Milčinskega – Ježka
Prejela je nagrado Frana Milčinskega – Ježka za izvirne dosežke v zvrsteh radijske in televizijske
ustvarjalnosti; nagrada Brede Lipovšek Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev je
podelilo nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo; nagrada Franceta Štiglica Podelili so nagrado
Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije; nagrada Hinka Smrekarja
S podelitvijo nagrad Hinka Smrekarja se je v Cankarjevem domu začel slovenski bienale ilustracije;
nagrada Metoda Badjure V Portorožu bodo podelili nagrado Metoda Badjure za življenjsko delo na
področju kinematografije; nagrada Prešernovega sklada Za razliko od Prešernove nagrade se nagrada
Prešernovega sklada podeljuje za posamezno delo, ki ga je avtor ustvaril v minulem letu; nagrada
Riharda Jakopiča V Moderni galeriji so podelili nagrado Riharda Jakopiča, najvišje strokovno priznanje
na področju likovne umetnosti; nagrada Sklada Josipa Jurčiča Podelili so nagrade Sklada Josipa Jurčiča,
ki jih sklad podeljuje novinarjem, svobodnim publicistom in urednikom; nagrada Sklada Staneta Severja
Prejela je nagrado Sklada Staneta Severja za igralske dosežke; nagrada vilenica Mednarodno nagrado
vilenica Društvo slovenskih pisateljev podeljuje za izjemne literarne dosežke avtorjem iz
srednjeevropskega kulturnega prostora
{O} EDNINA: im. nagráda, rod. nagráde, daj. nagrádi, tož. nagrádo, mest. o nagrádi, or. z nagrádo; DVOJINA:
im. nagrádi, rod. nagrád, daj. nagrádama, tož. nagrádi, mest. o nagrádah, or. z nagrádama; MNOŽINA: im.
nagráde, rod. nagrád, daj. nagrádam, tož. nagráde, mest. o nagrádah, or. z nagrádami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: poimenovanja nagrad, odlikovanj, častnih nazivov
Nabor slovarskih iztočnic:
angel (modri angel)
bafta
bert
bob (bob leta)
cezar
čaša (čaša nesmrtnosti)
desetnica
emmy
fabula
gazela

globus (mali, veliki kristalni globus; zlati
globus)
gong
grammy
Ježek (nagrada Franeta Milčinskega – Ježka)
kolut (zlati kolut)
komedijant (žlahtni komedijant)
komedijantka (žlahtna komedijantka)
kosobrin
kresnik
lev (zlati, srebrni lev)
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lisica (zlata lisica)
malina (zlata malina)
medved (zlati, srebrni medved)
nagelj (turistični nagelj)
nagrada (nagrada Franeta Milčinskega –
Ježka; nagrada Brede Lipovšek; nagrada
Franceta Štiglica; nagrada Hinka Smrekarja;
nagrada Metoda Badjure; nagrada
Prešernovega sklada; nagrada Riharda
Jakopiča; nagrada Sklada Josipa Jurčiča;
nagrada Sklada Staneta Severja; nagrada
vilenica)
neža (bodeča neža)
oskar
palma (zlata palma)
piščal (zlata piščal)
porin
Prometej znanosti
ptica (zlata ptica)
red (zlati, srebrni red za zasluge)
satir
Slovenec (Slovenec leta)
Slovenka (Slovenka leta)
srce (srce Sarajeva)
svinčnik (zeleni, zlati, platinasti svinčnik)
tony
večernica
vesna
viktor
vodomec
zlatnik (zlatnik poezije)
znak (zlati, srebrni (častni) znak; zlati, srebrni
častni znak svobode Republike Slovenije)
zvezdica (Michelinova zvezdica)
ženska (ženska leta)

Cankarjevo priznanje
Cervantesova nagrada
Čopova diploma
Čopovo priznanje
Einspielerjeva nagrada
Fassbinderjeva nagrada
Gerbčevo priznanje
Gerbičeva nagrada
Glazerjeva nagrada
Goethejeva nagrada
Goncourtova/Goncourteva nagrada
Grumova nagrada
Jakopičeva nagrada
Jenkova nagrada
Jurčičeva nagrada
Jurijev križ
Kocjančičeva nagrada
Kozinova nagrada
Levstikova nagrada
Michelinova zvezdica
Murkova nagrada
nagrada Franeta Milčinskega – Ježka
nagrada Prešernovega sklada
Nobelova nagrada
Plečnikova nagrada
Preglova nagrada
Preglovo priznanje
Prešernova nagrada
Pretnarjeva nagrada
Pritzkerjeva nagrada
Pulitzerjeva nagrada
Rožančeva nagrada
Severjeva nagrada
Slovenec leta
Slovenka leta
Sovretova nagrada
Steletova nagrada
Steletovo priznanje
Stritarjeva nagrada
Šeligova nagrada
Turnerjeva nagrada
Valvasorjeva nagrada
Vegova nagrada
Veronikina nagrada
Viktorijin križ
Zoisova nagrada
Župančičeva nagrada

Nagrade z izlastnoimenskimi zvezami:
Abelova nagrada
Andersenova nagrada
Arhimedova nagrada
Artaudova/Artaudeva nagrada
Badjurova nagrada
Betettova nagrada
Bloudkova nagrada
Bloudkova plaketa
Bookerjeva nagrada
Borštnikov prstan
Büchnerjeva nagrada
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Pravopisne zanimivosti
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 16 slovarskih sestavkov, ki izhajajo iz težav, ki smo jih zaznali v Jezikovni
svetovalnici Inštituta za slovenski jezik. Gre za raznovrstne slovarske obravnave, pri katerih se
osredinjamo na tista vprašanja, ki pri obravnavi drugih problemskih sklopov verjetno ne bodo v
ospredju, npr. imena sodobnih virusov in bolezni (ebola, marburg, zika), spremembe v kodifikaciji glede
pravopisno-slovničnih vprašanj, npr. zapis (prekaren, pletna, ekofeminizem, evroarktični), sprememba
slovničnih kategorij (starš – starši; karitas m, ž; vodja m, ž), sklanjanje (kvevri).
Novosti:
Leksika, obdelana v tem problemskem sklopu, je bodisi nova bodisi – še pogosteje – odstopa od rešitev
v predhodnih kodifikacijah, zato je tudi predstavljena v ePravopisu.
Sklic na SP 2001:
slovar
Slovarski prikaz:
ébola ébole samostalnik ženskega spola
|virus, imenovan po reki Ebola v Zairu|: okužba z ebolo; V Ugandi se je oktobra letos z virusom
ebola/ebole spet okužilo 160 ljudi; |mrzlica zaradi okužbe z ebolo|: V vzhodnem Kongu naj bi zaradi
ebole zbolela kolonija goril
{B} ebolin
{O} EDNINA: im. ébola, rod. ébole, daj. éboli, tož. ébolo, mest. pri éboli, or. z ébolo; DVOJINA: im. éboli, rod.
ébol, daj. ébolama, tož. éboli, mest. pri ébolah, or. z ébolama; MNOŽINA: im. ébole, rod. ébol, daj. ébolam,
tož. ébole, mest. pri ébolah, or. z ébolami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pravopisne zanimivosti
ékofeminízem ékofeminízma ékofeminízmo pridevnik
|ekologija in feminizem|: zgodovina ekofeminizma
{O} EDNINA: im. ékofeminízem, rod. ékofeminízma, daj. ékofeminízmu, tož. ékofeminízma, mest. pri
ékofeminízmu, or. z ékofeminízmom; DVOJINA: im. ékofeminízma, rod. ékofeminízmov, daj.
ékofeminízmoma, tož. ékofeminízma, mest. pri ékofeminízmih, or. z ékofeminízmoma; MNOŽINA: im.
ékofeminízmi, rod. ékofeminízmov, daj. ékofeminízmom, tož. ékofeminízme, mest. pri ékofeminízmih, or.
z ékofeminízmi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pravopisne zanimivosti; priredne zloženke (vezalne)
vódja1 vódje in vódja vódja samostalnik moškega spola
|moški, ki vodi|: Izvolili so ga za novega vodjo/vodja poslanske skupine; Izobraževanje namenjajo
mentorjem oziroma strokovnim vodjem/vodjam kulturnih društev; Obema vodjema/vodjama je zastal
dih, ko sta odprla pošiljki
{B} vodjev
{O} EDNINA: im. vódja, rod. vódje in vódja, daj. vódji in vódju, tož. vódjo in vódja, mest. pri vódji in pri
vódju, or. z vódjo in z vódjem; DVOJINA: im. vódji in vódja, rod. vódij in vódjev, daj. vódjama in vódjema,
tož. vódji in vódja, mest. pri vódjah in pri vódjih, or. z vódjama in z vódjema; MNOŽINA: im. vódje in vódji,
rod. vódij in vódjev, daj. vódjam in vódjem, tož. vódje in vódje, mest. pri vódjah in pri vódjih, or. z vódjami
in z vódji
STATUS: predlog
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: pravopisne zanimivosti
Nabor slovarskih iztočnic:
alumen
čikungunja
denga
ebola
ekofeminizem
evroarktični
karitas, m
karitas, ž
kvevri

marburg
pletna
prekaren
starš
vodja, m
vodja, ž
vodjev
vodjin
zika
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Prebivalska imena
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 163 iztočnic. Trenutno so v slovarju zastopana le prebivalska imena
pripadnikov in pripadnic držav (141) ter celin (22), ki so zajete v slovarju (gl. problemska sklopa »Imena
držav«: od Afganistan do Južni Sudan in »Imena celin«). Posebna skupina prebivalskih imen so
plemenska imena, ki so obravnavana v posebnem sklopu (gl. problemski sklop »Imena plemen«).
Zaradi slabe zastopanosti posameznih imen v rabi smo seznam že kodificiranih imen v Slovenskem
pravopisu 2001 preverjali (a) s sodobnim korpusnim gradivom, (b) z gradivom v virih, ki obravnavajo
problematiko tvorbe prebivalskih imen (S. Lenarčič), ali v virih, ki predlagajo drugačne ali potrjujejo
predlagane tvorjenke (D. Kladnik, Slovar slovenskih eksonimov; D. Perko in D. Kladnik, Slovenska
imena držav), (c) s starejšimi slovenskimi viri (starejši pravopisi in portal dLib). Pogostnost rabe
posameznih pogostejših besedotvornih različic je bila preverjena v korpusu Gigafida.
Nekatera prebivalska imena so večbesedna (Južni Korejec, Južna Korejka, Južni Sudanec, Južna
Sudanka).
V rastočem slovarju bodo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajeta prebivalska imena po
problemskih sklopih izhodiščnih gesel (prebivalci držav, pokrajin, mest itd.).
Novosti:
V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi
zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena
opremljena z naglasno-pregibnostnimi vzorci v vseh sklonih in številih. Dopolnitev s paradigmami
prinaša sistemske možnosti pregibanja, ki so sicer v rabi redke oz. se redko uresničujejo.
Pri redigiranju v okviru iztočnic drugega sklopa (od Afganistan do Južni Sudan) nismo spreminjali
ustaljene prakse in norme SP 2001. Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni besedi (imenu
države), iz katere je izpeljano prebivalsko ime (npr. Afganistanka < Afganistan).
Dvojnice pri prebivalskih imenih so povezane v okviru istega slovarskega sestavka: Etiopijec – Etiopec,
Etopijka – Etiopka; Gruzinec – Gruzijec, Gruzinka – Gruzijka itd.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 50, 51.
Slovarski prikaz:
Čéh2 Čéha samostalnik moškega spola; ime bitja; prebivalsko ime
Švicarska tenisačica je napovedala poroko s Čehom; Skupna država Čehov in Slovakov je razpadla (<
Češka)
{B} Čehov
{O} EDNINA: im. Čéh, rod. Čéha, daj. Čéhu, tož. Čéha, mest. pri Čéhu, or. s Čéhom; DVOJINA: im. Čéha, rod.
Čéhov, daj. Čéhoma, tož. Čéha, mest. pri Čéhih, or. s Čéhoma; MNOŽINA: im. Čéhi, rod. Čéhov, daj.
Čéhom, tož. Čéhe, mest. pri Čéhih, or. s Čéhi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena
Etiópijka Etiópijke in Etiópka Etiópke samostalnik ženskega spola; ime bitja; prebivalsko ime
Knjiga o Etiopijkah/Etiopkah; Med prvo osmerico je bilo na 5000 metrov pet Etiopijk/Etiopk in tri
Kenijke (< Etiopija)
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{B} Etiopijkin in Etiopkin
{O} EDNINA: im. Etiópijka in Etiópka, rod. Etiópijke in Etiópke, daj. Etiópijki in Etiópki, tož. Etiópijko in
Etiópko, mest. pri Etiópijki in pri Etiópki, or. z Etiópijko in z Etiópko; DVOJINA: im. Etiópijki in Etiópki,
rod. Etiópijk in Etiópk, daj. Etiópijkama in Etiópkama, tož. Etiópijki in Etiópki, mest. pri Etiópijkah in pri
Etiópkah, or. z Etiópijkama in z Etiópkama; MNOŽINA: im. Etiópijke in Etiópke, rod. Etiópijk in Etiópk,
daj. Etiópijkam in Etiópkam, tož. Etiópijke in Etiópke, mest. pri Etiópijkah in pri Etiópkah, or. z
Etiópijkami in z Etiópkami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena
Grúzijec Grúzijca in Grúzinec Gruzínca samostalnik moškega spola; ime bitja; prebivalsko ime
Ekipo so okrepili z mladim Gruzijcem/Gruzincem; V Gruziji je sredi 17. stoletja živelo le še četrt
milijona Gruzijcev/Gruzincev (< Gruzija)
{B} Gruzijčev in Gruzinčev
{O} EDNINA: im. Grúzijec in Gruzínec, rod. Grúzijca in Gruzínca, daj. Grúzijcu in Gruzíncu, tož. Grúzijca
in Gruzínca, mest. pri Grúzijcu in pri Gruzíncu, or. z Grúzijcem in z Gruzíncem; DVOJINA: im. Grúzijca in
Gruzínca, rod. Grúzijcev in Gruzíncev, daj. Grúzijcema in Gruzíncema, tož. Grúzijca in Gruzínca, mest. pri
Grúzijcih in pri Gruzíncih, or. z Grúzijcema in z Gruzíncema; MNOŽINA: im. Grúzijci in Gruzínci, rod.
Grúzijcev in Gruzíncev, daj. Grúzijcem in Gruzíncem, tož. Grúzijce in Gruzínce, mest. pri Grúzijcih in pri
Gruzíncih, or. z Grúzijci in z Gruzínci
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena
Júžni Korêjec Júžnega Korêjca samostalnik moškega spola; ime bitja; prebivalsko ime
Hangul je uradna pisava Južnih Korejcev; Večina Južnih Korejcev živi na ravninah in v kotlinah (<
Južna Koreja)
{B} Južnokorejčev
{O} EDNINA: im. Júžni Korêjec, rod. Júžnega Korêjca, daj. Júžnemu Korêjcu, tož. Júžnega Korêjca, mest.
pri Júžnem Korêjcu, or. z Júžnim Korêjcem; DVOJINA: im. Júžna Korêjca, rod. Júžnih Korêjcev, daj.
Júžnima Korêjcema, tož. Júžna Korêjca, mest. pri Júžnih Korêjcih, or. z Júžnima Korêjcema; MNOŽINA:
im. Júžni Korêjci, rod. Júžnih Korêjcev, daj. Júžnim Korêjcem, tož. Júžne Korêjce, mest. pri Júžnih
Korêjcih, or. z Júžnimi Korêjci
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: prebivalska imena
Nabor slovarskih iztočnic:
Afganistanec
Afganistanka
Afričan
Afričanka
Albanec
Albanka
Alžirec
Alžirka
Američan
Američanka
Andorec
Andorka
Angloameričan
Angolec
Angolka
Argentinec
Argentinka

Armenec
Armenka
Avstralec
Avstralka
Avstrijec
Avstrijka
Azerbajdžanec
Azerbajdžanka
Azijec
Azijka
Bahamec
Bahamka
Bahrajnčan
Bahrajnčanka
Bangladeševec
Bangladeševka
Barbadošan

50

Barbadošanka
Belgijec
Belgijka
Belizejčan
Belizejčanka
Belorus
Belorusinja
Beninčan
Beninčanka
Bissavec
Bissavka
Bocvanec
Bocvanka
Bolgar
Bolgarka
Bolivijec
Bolivijka

Brazilec
Brazilka
Brunejec
Brunejka
Burundijec
Burundijka
Butanec
Butanka
Čadovec
Čadovka
Čeh
Čehinja
Čilenec
Čilenka
Ciprčan
Ciprčanka
Črnogorec
Črnogorka
Danec
Danka
Dominičan
Dominičanka
Dominikanec
Džibutčan
Džibutčanka
Egipčan
Egipčanka
Ekvadorec
Ekvadorka
Eritrejec
Eritrejka
Estonec
Estonka
Etiopijec
Etiopijka
Evrazijec
Evrazijka

Evropejec
Evropejka
Fidžijec
Fidžijka
Filipinec
Filipinka
Finec
Finka
Francoz
Francozinja
Gabonec
Gabonka
Gambijec
Gambijka
Ganec
Ganka
Grenadčan
Grenadčanka
Grk
Grkinja
Gruzijec
Gruzijka
Gvajanec
Gvajanka
Gvatemalec
Gvatemalka
Gvinejec
Gvinejka
Haitijec
Haitijka
Hondurašan
Hondurašanka
Hrvat
Hrvatica
Indijec
Indijka
Indonezijec
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Indonezijka
Iračan
Iračanka
Iranec
Iranka
Irec
Irka
Islandec
Islandka
Italijan
Italijanka
Izraelec
Izraelka
Japonec
Japonka
Jemenec
Jemenka
Jordanec
Jordanka
Južna Korejka
Južna Sudanka
Južni Korejec
Južni Sudanec
Južnoafričan
Južnoafričanka
Južnoameričan
Južnoameričanka
Latinoameričan
Latinoameričanka
Mezoameričan
Mezoameričanka
Severnoameričan
Severnoameričanka
Slovenec
Slovenka
Srednjeameričan
Srednjeameričanka

Pridevniki na -ski (iz imen držav, celin)
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 86 vrstnih pridevnikov na -ski iz imen držav in celin, nastal je na osnovi nabora
iztočnic problemskega sklopa »Imena držav« in »Imena celin«.
Vključeni so pridevniki na -ski iz imen tistih držav, ki so zajete v slovarju (od Afganistan do Južni
Sudan). Seznam je bil preverjen s pomočjo različnih gradivskih virov.
V rastočem slovarju bodo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajeti pridevniki na -ski iz različnih
izhodiščnih gesel (pokrajine, mesta …).
Novosti:
Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001. Slovarski sestavek se zaključi s
podatkom o izhodiščni besedi (imenu države), iz katere je izpeljan pridevnik na -ski (npr. albanski <
Albanija). Pri pridevnikih, kjer je izhodiščnih iztočnic več, ni ločevanja zaradi izhodiščnih iztočnic, npr.
avstralski (Avstralija = celina, država).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 975.
Slovarski prikaz:
avstrálski avstrálska avstrálsko pridevnik
avstralski dolar; avstralski kenguru; Avstralski aboridžini ohranjajo svoj tradicionalni ples
(< Avstralija)
{O} moški: EDNINA: im. avstrálski, rod. avstrálskega, daj. avstrálskemu, tož. avstrálski (živostno
avstrálskega), mest. pri avstrálskem, or. z avstrálskim; DVOJINA: im. avstrálska, rod. avstrálskih, daj.
avstrálskima, tož. avstrálska, mest. pri avstrálskih, or. z avstrálskima; MNOŽINA: im. avstrálski, rod.
avstrálskih, daj. avstrálskim, tož. avstrálske, mest. pri avstrálskih, or. z avstrálskimi
ženski: EDNINA: im. avstrálska, rod. avstrálske, daj. avstrálski, tož. avstrálsko, mest. pri avstrálski, or. z
avstrálsko; DVOJINA: im. avstrálski, rod. avstrálskih, daj. avstrálskima, tož. avstrálski, mest. pri avstrálskih,
or. z avstrálskima; MNOŽINA: im. avstrálske, rod. avstrálskih, daj. avstrálskim, tož. avstrálske, mest. pri
avstrálskih, or. z avstrálskimi
srednji: EDNINA: im. avstrálsko, rod. avstrálskega, daj. avstrálskemu, tož. avstrálsko, mest. pri
avstrálskem, or. z avstrálskim; DVOJINA: im. avstrálski, rod. avstrálskih, daj. avstrálskima, tož. avstrálski,
mest. pri avstrálskih, or. z avstrálskima; MNOŽINA: im. avstrálska, rod. avstrálskih, daj. avstrálskim, tož.
avstrálska, mest. pri avstrálskih, or. z avstrálskimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevnik na -ski
bélgijski bélgíjska bélgíjsko pridevnik
belgijski kralj; belgijski vaflji; belgijska pivovarna; Bruselj je hkrati evropska in belgijska prestolnica
(< Belgija)
{O} moški: EDNINA: im. bélgijski, rod. bélgijskega, daj. bélgijskemu, tož. bélgijski (živostno bélgijskega),
mest. pri bélgijskem, or. z bélgijskim; DVOJINA: im. bélgijska, rod. bélgijskih, daj. bélgijskima, tož.
bélgijska, mest. pri bélgijskih, or. z bélgijskima; MNOŽINA: im. bélgijski, rod. bélgijskih, daj. bélgijskim,
tož. bélgijske, mest. pri bélgijskih, or. z bélgijskimi
ženski: EDNINA: im. bélgijska, rod. bélgijske, daj. bélgijski, tož. bélgijsko, mest. pri bélgijski, or. z
bélgijsko; DVOJINA: im. bélgijski, rod. bélgijskih, daj. bélgijskima, tož. bélgijski, mest. pri bélgijskih, or. z
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bélgijskima; MNOŽINA: im. bélgijske, rod. bélgijskih, daj. bélgijskim, tož. bélgijske, mest. pri bélgijskih, or.
z bélgijskimi
srednji: EDNINA: im. bélgijsko, rod. bélgijskega, daj. bélgijskemu, tož. bélgijsko, mest. pri bélgijskem, or.
z bélgijskim; DVOJINA: im. bélgijski, rod. bélgijskih, daj. bélgijskima, tož. bélgijski, mest. pri bélgijskih, or.
z bélgijskima; MNOŽINA: im. bélgijska, rod. bélgijskih, daj. bélgijskim, tož. bélgijska, mest. pri bélgijskih,
or. z bélgijskimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevnik na -ski
dánski dánska dánsko pridevnik
danski pravljičar Hans Christian Andersen; danska kraljica Margareta II.; danska krona (< Danska)
{O} moški: EDNINA: im. dánski, rod. dánskega, daj. dánskemu, tož. dánski (živostno dánskega), mest. pri
dánskem, or. z dánskim; DVOJINA: im. dánska, rod. dánskih, daj. dánskima, tož. dánska, mest. pri dánskih,
or. z dánskima; MNOŽINA: im. dánski, rod. dánskih, daj. dánskim, tož. dánske, mest. pri dánskih, or. z
dánskimi
ženski: EDNINA: im. dánska, rod. dánske, daj. dánski, tož. dánsko, mest. pri dánski, or. z dánsko; DVOJINA:
im. dánski, rod. dánskih, daj. dánskima, tož. dánski, mest. pri dánskih, or. z dánskima; MNOŽINA: im.
dánske, rod. dánskih, daj. dánskim, tož. dánske, mest. pri dánskih, or. z dánskimi
srednji: EDNINA: im. dánsko, rod. dánskega, daj. dánskemu, tož. dánsko, mest. pri dánskem, or. z dánskim;
DVOJINA: im. dánski, rod. dánskih, daj. dánskima, tož. dánski, mest. pri dánskih, or. z dánskima; MNOŽINA:
im. dánska, rod. dánskih, daj. dánskim, tož. dánska, mest. pri dánskih, or. z dánskimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevnik na -ski

Nabor slovarskih iztočnic:
afganistanski
afriški
albanski
alžirski
ameriški
andorski
angloameriški
angolski
argentinski
armenski
atlantidski
avstralski
avstrijski
azerbajdžanski
azijski
bahamski
bahrajnski
bangladeški
barbadoški
belgijski
belizejski
beloruski
beninski
bissavski
bocvanski
bolgarski

bolivijski
brazilski
brunejski
burundijski
butanski
ciprski
čadski
češki
čilski
črnogorski
danski
dominikanski
dominiški
džibutijski
ekvadorski
ekvatorialnogvinejski
eritrejski
estonski
etiopski
evrazijski
evropski
fidžijski
filipinski
finski
francoski
gabonski
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gambijski
ganski
gondvanski
grenadski
grški
gruzijski
gvajanski
gvatemalski
gvinejski
haitijski
honduraški
hrvaški
indijski
indonezijski
iranski
iraški
irski

islandski
italijanski
izraelski
jamajški
japonski
jemenski
jordanski
južnoafriški
južnoameriški
južnokorejski
južnosudanski
latinoameriški
lavrazijski
mezoameriški
oceanijski
pangejski
srednjeameriški
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Pridevniki na -ski (iz imen plemen)
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 24 vrstnih pridevnikov na -ski iz imen plemen, nastal je na osnovi nabora
iztočnic problemskega sklopa »Imena plemen«.
Seznam je bil preverjen s pomočjo različnih gradivskih virov (Gigafida, Wikipedija, Ljudstva sveta).
V rastočem slovarju bodo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajeti pridevniki na -ski iz različnih
izhodiščnih gesel (ljudstva, narodnosti …).
Novosti:
Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001. Slovarski sestavek se zaključi s
podatkom o izhodiščni besedi (imenu plemena), iz katere je izpeljan pridevnik na -ski (npr. inkovski <
Ink).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.
Sklic na SP 2001:
slovar
Slovarski prikaz:
ánglosáški ánglosáška ánglosáško pridevnik
anglosaška država; Cesar Hadrijan se je z zidom zagradil pred napadi anglosaških plemen s severa;
Teorijo analize diskurza je v nadaljevanju dopolnila s spoznanji anglosaških avtorjev (< Anglosas)
{O} moški: EDNINA: im. ánglosáški, rod. ánglosáškega, daj. ánglosáškemu, tož. ánglosáški (živostno
ánglosáškega), mest. pri ánglosáškem, or. z ánglosáškim; DVOJINA: im. ánglosáška, rod. ánglosáških, daj.
ánglosáškima, tož. ánglosáška, mest. pri ánglosáških, or. z ánglosáškima; MNOŽINA: im. ánglosáški, rod.
ánglosáških, daj. ánglosáškim, tož. ánglosáške, mest. pri ánglosáških, or. z ánglosáškimi
ženski: EDNINA: im. ánglosáška, rod. ánglosáške, daj. ánglosáški, tož. ánglosáško, mest. pri ánglosáški, or.
z ánglosáškko; DVOJINA: im. ánglosáški, rod. ánglosáških, daj. ánglosáškima, tož. ánglosáški, mest. pri
ánglosáških, or. z ánglosáškima; MNOŽINA: im. ánglosáške, rod. ánglosáških, daj. ánglosáškim, tož.
ánglosáške, mest. pri ánglosáških, or. z ánglosáškimi
srednji: EDNINA: im. ánglosáško, rod. ánglosáškega, daj. ánglosáškemu, tož. ánglosáško, mest. pri
ánglosáškem, or. z ánglosáškim; DVOJINA: im. ánglosáški, rod. ánglosáških, daj. ánglosáškima, tož.
ánglosáški, mest. pri ánglosáških, or. z ánglosáškima; MNOŽINA: im. ánglosáška, rod. ánglosáških, daj.
ánglosáškim, tož. ánglosáška, mest. pri ánglosáških, or. z ánglosáškimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevnik na -ski
ínkovski ínkovska ínkovsko pridevnik
Na ozemlju današnje Kolumbije, Ekvadorja, Peruja, Bolivije in velikega dela Čila ter Argentine se je
raztezal inkovski imperij; inkovsko mesto Machu Picchu (< Ink)
{O} moški: EDNINA: im. ínkovski, rod. ínkovskega, daj. ínkovskemu, tož. ínkovski (živostno ínkovskega),
mest. pri ínkovskem, or. z ínkovskim; DVOJINA: im. ínkovska, rod. ínkovskih, daj. ínkovskima, tož.
ínkovska, mest. pri ínkovskih, or. z ínkovskima; MNOŽINA: im. ínkovski, rod. ínkovskih, daj. ínkovskim,
tož. ínkovske, mest. pri ínkovskih, or. z ínkovskimi
ženski: EDNINA: im. ínkovska, rod. ínkovske, daj. ínkovski, tož. ínkovsko, mest. pri ínkovski, or. z
ínkovsko; DVOJINA: im. ínkovski, rod. ínkovskih, daj. ínkovskima, tož. ínkovski, mest. pri ínkovskih, or. z
ínkovskima; MNOŽINA: im. ínkovske, rod. ínkovskih, daj. ínkovskim, tož. ínkovske, mest. pri ínkovskih, or.
z ínkovskimi
srednji: EDNINA: im. ínkovsko, rod. ínkovskega, daj. ínkovskemu, tož. ínkovsko, mest. pri ínkovskem, or.
z ínkovskim; DVOJINA: im. ínkovski, rod. ínkovskih, daj. ínkovskima, tož. ínkovski, mest. pri ínkovskih, or.
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z ínkovskima; MNOŽINA: im. ínkovska, rod. ínkovskih, daj. ínkovskim, tož. ínkovska, mest. pri ínkovskih,
or. z ínkovskimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevnik na -ski
Nabor slovarskih iztočnic:
alanski
alemanski
anglosaški
antski
apaški
atrebatski
avarski
azteški
dačanski
frankovski
gotski
helvetski

inkovski
irokeški
langobardski
markomanski
mohikanski
očipvejski
otavski
praslovanski
sabinski
saški
šejenski
vikinški
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Priimki s predimki
Geslovnik:
Problemski sklop v prvi fazi obsega 25 priimkov s predimki. Seznam je bil oblikovan kot nabor
tipološko raznovrstnih primerov, in sicer:
(1) priimki, pri katerih je predimek pisan nestično (npr. de Palma, De Palma);
(2) priimki z dvema nestično pisanima predimkoma (npr. de la Vega);
(3) večdelni priimki, od katerih ima zadnji enega ali več predimkov (npr. Calderon de la Barca);
(4) priimki, pri katerih je predimek okrajšava (npr. St. John);
(5) priimki, pri katerih je prvotni predimek pisan pred opuščajem ali stično (npr. D'Annunzio,
MacDowell).
V rastočem slovarju bo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajetih več imen, ki bodo uravnoteženo
porazdeljena glede na različne tipe in pogostnost v rabi ter uporabniške zadrege.
Novosti:
Glede na Slovenski pravopis 2001 smo ponazarjalno gradivo v tej skupini obvestilno razširili s primeri
tipičnih skladenjskih rab. Vsa gesla vsebujejo zglede za skladenjski položaj sredi povedi, in sicer
samostojno ter za osebnim imenom (npr. Govoril sem s kapetanom O'Connorjem; irska pevka Sinead
O'Connor). Gesla, pri katerih je predimek pred priimkom pisan z malo začetnico, pa vsebujejo še zglede
za položaj na začetku povedi (npr. De la Vega se nenehno bori proti krivici in zatiranju).
Priimki, ki se v rabi pojavljajo brez predimkov, so tudi v iztočnici zapisani brez njih. Vendar pa je v
nasprotju z SP 2001 podatek o obstoju predimka v geslu vsebovan. Pred tipskim zgledom za skladenjski
položaj za osebnim imenom ta tip gesel namreč vsebuje opozorilo »za imenom s predimkom« (pri
Metternich npr. »za imenom s predimkom« Postal je diplomat in varovanec ministrskega predsednika
kneza Klemensa von Metternicha).
Novost glede na SP 2001 je tudi diferenciranje gesel glede na to, ali gre za priimek s predimkom, ki je
bil v pregledanem gradivu vezan na posameznika (tip d'Indy, Saint-Exupèry), ali za splošno rabljen
priimek s predimkom (tip Asad, de Souza). Prvi tip gesel ima v zaglavju vedno identifikacijo (pri
Baudouin de Courtenay npr. 'Jan Baudouin de Courtenay: poljski jezikoslovec'). Drugačna je tudi
obvestilnost v delu gesla, ki vsebuje sklonske oblike, saj je pri tem tipu gesel navedena le edninska
paradigma, pri vseh drugih geslih pa vse tri.
Besedotvorno gnezdona koncu slovarskega sestavka vsebuje podatek o tvorbi svojilnega pridevnika
(npr. pri d’Indy: B d’Indyjev).
Normativno je ovrednotenje dvojničnih paradigmatskih možnosti.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 46, 860.
Slovarski prikaz:
D'Annunzio D'Annunzio [danúncijo, rod. danúncija, or. z danúncijem] samostalnik moškega spola; ime bitja;
osebno ime

|Gabriele D'Annunzio; italijanski pesnik in politik|: Reko je septembra 1919 zasedel D'Annunzio z
legionarji; Načrtujejo televizijsko serijo o življenju italijanskega pesnika Gabriela D'Annunzia
{B} D'Annunziov in D'Annunziev
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{O} EDNINA: im. D'Annunzio, rod. D'Annunzia, daj. D'Annunziu, tož. D'Annunzia, mest. pri D'Annunziu,
or. z D'Annunziom in z D'Annunziem
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priimki s predimki
Calderon de la Barca Calderona de la Barce in Calderon de la Barca Calderona de la Barca [kalderón
de la bárka] samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|Pedro Calderon de la Barca; španski dramatik|: Calderon de la Barca je napisal 180 iger; citat iz drame
Calderona de la Barca/Barce; Pedro Calderon de la Barca velja za največjega španskega baročnega
dramatika
{B} Calderonov
{O} EDNINA: im. Calderon de la Barca, rod. Calderona de la Barce in Calderona de la Barca, daj. Calderonu
de la Barci in Calderonu de la Barcu, tož. Calderona de la Barco in Calderona de la Barca, mest. pri
Calderonu de la Barci in pri Calderonu de la Barcu, or. s Calderonom de la Barco in s Calderonom de la
Barcom
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priimki s predimki
de la Véga de la Vége in de la Véga de la Véga samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
De la Vega se nenehno bori proti krivici in zatiranju; družina de la Vega/Vega; Diego de la Vega je sin
bogataša in živi v Los Angelesu
{B} de la Vegov
{O} EDNINA: im. de la Véga, rod. de la Vége in de la Véga, daj. de la Végi in de la Végu, tož. de la Végo in
de la Véga, mest. pri de la Végi in pri de la Végu, or. z de la Végo in z de la Végom; DVOJINA: im. de la
Végi in de la Véga, rod. de la Vég in de la Végov, daj. de la Végama in de la Végoma, tož. de la Végi in de
la Véga, mest. pri de la Végah in pri de la Végih, or. z de la Végama in z de la Végoma; MNOŽINA: im. de
la Vége in de la Végi, rod. de la Vég in de la Végov, daj. de la Végam in de la Végom, tož. de la Vége in de
la Vége, mest. pri de la Végah in pri de la Végih, or. z de la Végami in z de la Végi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priimki s predimki
St. John St. Johna [sent džôn] samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
St. John je analitik in avtor šestih knjig o Libiji; gospod in gospa St. John
{B} St. Johnov
{O} EDNINA: im. St. John, rod. St. Johna, daj. St. Johnu, tož. St. Johna, mest. pri St. Johnu, or. s St. Johnom;
DVOJINA: im. St. Johna, rod. St. Johnov, daj. St. Johnoma, tož. St. Johna, mest. pri St. Johnih, or. s St.
Johnoma; MNOŽINA: im. St. Johni, rod. St. Johnov, daj. St. Johnom, tož. St. Johne, mest. pri St. Johnih, or. s
St. Johni
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priimki s predimki
Nabor slovarskih iztočnic:
Asad
Baudouin de Courtenay
Calderon de la Barca
D'Annunzio
d'Indy
de Courtenay
de la Vega
de Palma

De Palma
de Souza
De Souza
Fehling
Gasset
Giscard d'Estaing
Goethe
Humboldt
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Metternich
O'Connor
Ortega y Gasset
Richelieu
Saint-Exupèry
St. John
Vigny
von Grünigen

Priredne zloženke (vezalne zloženke)
Geslovnik:
Geslovnik obsega 34 vezalnih zloženk. Vključuje vse primere tega tipa iz SP 2001, ta nabor pa
dopolnjuje
novejše
gradivo
(npr.
evroatlantski,
evrosredozemski,
socioekonomski,
laktoovovegetarijanski).
Novosti:
V delovni fazi prenove pravopisnih pravil želimo z izrazom »vezalne zloženke« poimenovati priredne
zloženke z okrnjeno prvo sestavino (arteriovenski). Aktualno pravopisno pravilo (SP 2001: § 503, 523)
je pomanjkljivo, saj uporabnika ne seznanja z dejstvom, da je vezaj le eden od pokazateljev prirednosti,
v primerih teh zloženk pa je pisanje z vezajem upravičeno le pri tistih, kjer je prva sestavina neokrnjena
(arterijsko-venski).
Primeri zapisov v ePravopisu, ki smo jih glede na SP 2001 spremenili:
ugro-finski → ugrofinski, lakto-vegetarijanski → laktovegetarijanski, kupo-prodaja → kupoprodaja,
kupo-prodajen → kupoprodajni; arterio-venski → arteriovenski, balto-slovanski → baltoslovanski.
Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU se bo še opredelila do izjem tipa:
(1) Avstro-Ogrska – avstro-ogrski, kjer je v rabi zapis na strani vezaja, čeprav je tako za samostalnik
kot pridevnik izpričana tudi raba brez vezaja;
(2) Anglo-Američan(i), ki predstavlja dvojno izjemo, saj vezaj ohranjamo tradicionalno zaradi priredne
podstave, kljub okrajšani prvi sestavini); po drugi strani pa zapis brez vezaja ustreza podrednemu
pomenu, npr. Angloameričan 'Američan angleškega rodu' in angloameriški – 'ki se nanaša na Američane
angleškega rodu' oz. 'ameriški z angleškimi prvinami'.
(3) Posebno skupino tvorijo zloženke, kjer je zapis vezalne in podredne zloženke prekriven, saj ima
zloženka s priredno podstavo prvo sestavino okrnjeno, za zloženko s podredno sestavino pa je zapis brez
vezaja sistemsko pričakovan (afroazijski, angloameriški).
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 503, 523.
Slovarski prikaz:
ángloamêriški ángloamêriška ángloamêriško pridevnik
|angleški in ameriški|: angloameriško izkrcanje v Normandiji; |ameriški z angleškimi prvinami|:
angloameriška glasba; angloameriška literatura; |nanašajoč se na Angloameriko|: Angloameriška
kultura se razlikuje od francoske; prim. angleško-ameriški (< Angloamerika)
{O} moški: EDNINA: im. ángloamêriški, rod. ángloamêriškega, daj. ángloamêriškemu, tož. ángloamêriški
(živostno ángloamêriškega), mest. pri ángloamêriškem, or. z ángloamêriškim; DVOJINA: im.
ángloamêriška, rod. ángloamêriških, daj. ángloamêriškima, tož. ángloamêriška, mest. pri ángloamêriških,
or. z ángloamêriškima; MNOŽINA: im. ángloamêriški, rod. ángloamêriških, daj. ángloamêriškim, tož.
ángloamêriške, mest. pri ángloamêriških, or. z ángloamêriškimi
ženski: EDNINA: im. ángloamêriška, rod. ángloamêriške, daj. ángloamêriški, tož. ángloamêriško, mest. pri
ángloamêriški, or. z ángloamêriško; DVOJINA: im. ángloamêriški, rod. ángloamêriških, daj.
ángloamêriškima, tož. ángloamêriški, mest. pri ángloamêriških, or. z ángloamêriškima; MNOŽINA: im.
ángloamêriške, rod. ángloamêriških, daj. ángloamêriškim, tož. ángloamêriške, mest. pri ángloamêriških,
or. z ángloamêriškimi
srednji: EDNINA: im. ángloamêriško, rod. ángloamêriškega, daj. ángloamêriškemu, tož. ángloamêriško,
mest. pri ángloamêriškem, or. z ángloamêriškim; DVOJINA: im. ángloamêriški, rod. ángloamêriških, daj.
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ángloamêriškima, tož. ángloamêriški, mest. pri ángloamêriških, or. z ángloamêriškima; MNOŽINA: im.
ángloamêriška, rod. ángloamêriških, daj. ángloamêriškim, tož. ángloamêriška, mest. pri ángloamêriških,
or. z ángloamêriškimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: pridevnik na -ski; priredne zloženke (vezalne)
kúpoprodájni kúpoprodájna kúpoprodájno pridevnik
|nakupni in prodajni|: kupoprodajni posel; kupoprodajna pogodba; prim. prodajno-nabavni
{O} moški: EDNINA: im. kúpoprodájni, rod. kúpoprodájnega, daj. kúpoprodájnemu, tož. kúpoprodájni
(živostno kúpoprodájnega), mest. pri kúpoprodájnem, or. s kúpoprodájnim; DVOJINA: im. kúpoprodájna,
rod. kúpoprodájnih, daj. kúpoprodájnima, tož. kúpoprodájna, mest. pri kúpoprodájnih, or. s
kúpoprodájnima; MNOŽINA: im. kúpoprodájni, rod. kúpoprodájnih, daj. kúpoprodájnim, tož.
kúpoprodájne, mest. pri kúpoprodájnih, or. s kúpoprodájnimi
ženski: EDNINA: im. kúpoprodájna, rod. kúpoprodájne, daj. kúpoprodájni, tož. kúpoprodájno, mest. pri
kúpoprodájni, or. s kúpoprodájno; DVOJINA: im. kúpoprodájni, rod. kúpoprodájnih, daj. kúpoprodájnima,
tož. kúpoprodájni, mest. pri kúpoprodájnih, or. s kúpoprodájnima; MNOŽINA: im. kúpoprodájne, rod.
kúpoprodájnih, daj. kúpoprodájnim, tož. kúpoprodájne, mest. pri kúpoprodájnih, or. s kúpoprodájnimi
srednji: EDNINA: im. kúpoprodájno, rod. kúpoprodájnega, daj. kúpoprodájnemu, tož. kúpoprodájno, mest.
pri kúpoprodájnem, or. s kúpoprodájnim; DVOJINA: im. kúpoprodájni, rod. kúpoprodájnih, daj.
kúpoprodájnima, tož. kúpoprodájni, mest. pri kúpoprodájnih, or. s kúpoprodájnima; MNOŽINA: im.
kúpoprodájna, rod. kúpoprodájnih, daj. kúpoprodájnim, tož. kúpoprodájna, mest. pri kúpoprodájnih, or. s
kúpoprodájnimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke (vezalne)
úgrofínski úgrofínska úgrofínsko pridevnik
|ki se nanaša predvsem na Madžare, Fince in Estonce|: ugrofinski narodi; V Evropi je ob indoevropski
jezikovni skupini razširjena še ugrofinska skupina: k njej prištevamo madžarski, finski, estonski,
laponski in karelski jezik
{O} moški: EDNINA: im. úgrofínski, rod. úgrofínskega, daj. úgrofínskemu, tož. úgrofínski (živostno
úgrofínskega), mest. pri úgrofínskem, or. z úgrofínskim; DVOJINA: im. úgrofínska, rod. úgrofínskih, daj.
úgrofínskima, tož. úgrofínska, mest. pri úgrofínskih, or. z úgrofínskima; MNOŽINA: im. úgrofínski, rod.
úgrofínskih, daj. úgrofínskim, tož. úgrofínske, mest. pri úgrofínskih, or. z úgrofínskimi
ženski: EDNINA: im. úgrofínska, rod. úgrofínske, daj. úgrofínski, tož. úgrofínsko, mest. pri úgrofínski, or. z
úgrofínsko; DVOJINA: im. úgrofínski, rod. úgrofínskih, daj. úgrofínskima, tož. úgrofínski, mest. pri
úgrofínskih, or. z úgrofínskima; MNOŽINA: im. úgrofínske, rod. úgrofínskih, daj. úgrofínskim, tož.
úgrofínske, mest. pri úgrofínskih, or. z úgrofínskimi
srednji: EDNINA: im. úgrofínsko, rod. úgrofínskega, daj. úgrofínskemu, tož. úgrofínsko, mest. pri
úgrofínskem, or. z úgrofínskim; DVOJINA: im. úgrofínski, rod. úgrofínskih, daj. úgrofínskima, tož.
úgrofínski, mest. pri úgrofínskih, or. z úgrofínskima; MNOŽINA: im. úgrofínska, rod. úgrofínskih, daj.
úgrofínskim, tož. úgrofínska, mest. pri úgrofínskih, or. z úgrofínskimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: priredne zloženke (vezalne)
Nabor slovarskih iztočnic:
afroazijski
angloameriški
arteriovenski
avdiovideo
avdiovizualni
avstroazijski
avstromarksistični
avstronezijski

avstro-ogrski
biokemični
cerebrospinalni
cirilmetodijski
čehoslovaški
durmolovski
ekofeminizem
evroafriški
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evroameriški
evroarktični
evroatlantski
evrosredozemski
italoameriški
kupoprodajni
laktoovovegetarijanec
laktoovovegetarijanski
laktovegetarijanski

ovovegetarijanec
ovovegetarijanski
psihofizični
psihosocialni
radiotelevizijski
socioekonomski
srbohrvaški
ugrofinski
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Psevdonimi (vzdevki ter skrivna in umetniška
imena)
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 113 psevdonimov, med katerimi so vzdevki, skrivna imena, umetniška
imena … Izbrana so bila imena iz slovenske preteklosti, pa tudi imena iz družbenega in umetniškega
življenja ustvarjalcev sodobne popularne glasbe in filma, športnikov ter modnih ustvarjalcev. Seznam
je bil oblikovan s pomočjo enciklopedij, leksikonov; pogostnost rabe je bila preverjena po korpusu
Gigafida.
Novosti:
Psevdonimi, zlasti vzdevki in umetniška imena, so obravnavani različno glede na pravo ime osebe:
medtem ko umetniška imena nosilci uporabljajo navadno samostojno, so vzdevki lahko rabljeni bodisi
samostojno (Kajuhove pesmi) bodisi ob pravem imenu, od katerega jih neobvezno loči posebno ločilo
(pesmi Karla Destovnika Kajuha ali pesmi Karla Destovnika – Kajuha). Za razliko od SP 2001, kjer je
ločilo nestični vezaj, je ob prenovi pravil predlagano ločilo pomišljaj (Karel Destovnik – Kajuh). Rešitev
je bila predstavljena Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU, ki je dokončno odločitev o ločilih
med imenom in vzdevkom prepustila obdobju, ko bo prenovljeno poglavje o ločilih.
Uporabniku prijaznejše glede na SP 2001 je dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi
zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena
opremljena z onaglašenimi pregibnimi vzorci. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti
pregibanja, a uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer
omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.
Uvedli smo besedotvorno gnezdo, ki sklene slovarski sestavek in vsebuje podatek o tvorjenju svojilnega
pridevnika (npr. pri Roza: B Rozov).
Normativno je ovrednotenje dvojničnih paradigmatskih možnosti.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 42.
Slovarski prikaz:
Aleksándrov Aleksándrova samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|vzdevek|; |pravo ime Josip Murn: slovenski pesnik|: ob imenu, navadno za pomišljajem pesmi Josipa Murna –
Aleksandrova; za izražanje svojine romance Aleksandrova
{O} EDNINA: im. Aleksándrov, rod. Aleksándrova, daj. Aleksándrovu, tož. Aleksándrova, mest. pri
Aleksándrovu, or. z Aleksándrovom
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: psevdonimi
Kalígula Kalígule tudi Kalígula Kalígula samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|vzdevek|; |pravo ime Gaj Cezar Germanik: rimski cesar|: vladavina cesarja Kaligule
{B} Kaligulov
{O} EDNINA: im. Kalígula, rod. Kalígule tudi Kalígula, daj. Kalíguli tudi Kalígulu, tož. Kalígulo tudi
Kalígula, mest. pri Kalíguli tudi pri Kalígulu, or. s Kalígulo tudi s Kalígulom
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: psevdonimi
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Molière Molièra in Molière Molièrja [moljêr, rod. moljêra in moljêrja, or. z moljêrom in z moljêrjem]
samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|citatni naglas Molière|; |umetniško ime|; |pravo ime Jean-Baptiste Poquelin: francoski klasicistični
komediograf|: Uprizorili so burko s petjem in streljanjem po motivih Molièra/Molièrja
{B} Molièrov in Molièrjev
{O} EDNINA: im. Molière, rod. Molièra in Molièrja, daj. Molièru in Molièrju, tož. Molièra in Molièrja,
mest. pri Molièru in pri Molièrju, or. z Molièrom in z Molièrjem
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: psevdonimi; lastna imena (priimki)
Audrey Hepburn Audrey Hepburn [ódri hébərn] samostalnik ženskega spola; ime bitja; osebno ime
|umetniško ime|; |pravo ime Edda van Heemstra Hepburn-Ruston: ameriška filmska igralka|: Občudovali
so Audrey Hepburn v vlogi Holly Golightly
{O} EDNINA: im. Audrey Hepburn, rod. Audrey Hepburn, daj. Audrey Hepburn, tož. Audrey Hepburn,
mest. pri Audrey Hepburn, or. z Audrey Hepburn
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: psevdonimi
Nabor slovarskih iztočnic:
Ahac
Aleksandrov
Andy Warhol
Audrey Hepburn
Ava Gardner
Barbarossa
Belač
Benč
Billie Holiday
Bob Dylan
Bruce Lee
Carlo Collodi
Carniolus
Catherine Deneuve
Cher
Cimabue
Coco Chanel
David Bowie
Didi
Donatello
Doris Day
Drabosnjak
Edith Piaf
El Greco
Eric Clapton
Erik Rdeči
Fred Astaire
George Orwell
Gojc
Greta Garbo
Guillaume Apollinaire
Haile Selassie
Homeini
Ifigenija Zagoričnik
Ita Rina
Jaki
Jane Austen

Jean Cacharel
Ježek
Joan Crawford
John Wayne
Judy Garland
Kajuh
Kaligula
Kirk Douglas
Kočo Racin
Koseski
Ksaver Šandor Gjalski
Lawrence Arabski
Lenin
Madame de La Fayette
Madonna
Mahatma
Maksim Gorki
Marija Nablocka
Marija Vera
Marilyn Monroe
Mark Twain
Marlene Dietrich
Mata Hari
Matej Bor
Molière
Natalie Wood
Neper
Njegoš
Noordung
Nostradamus
Paracelsus
Pavle Zidar
Pelé
Petruška
Plamen
Podgorski
Podlimbarski
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Pol Pot
Prežih
Prežihov Voranc
Rac
Ralph Lauren
Rasputin
Rifle
Ringo Starr
Risto Savin
Rita Hayworth
Ronaldo
Roza
Samuel Goldwyn
Sandor Petőfi
Silvin Sardenko
Sperans
Stalin
Stanko Vraz
Stendhal
Stevie Wonder

Stewart Granger
Šrauf
Tintoretto
Tito
Tof
Tom Jones
Tony Curtis
Totó
Trocki
Turnograjska
Twiggy
Vojanov
Voltaire
Whoopi Goldberg
Yves Montand
Yves Saint Laurent
Zamejski
Zico
Đuro
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Religijska in mitološka imena
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 404 imena. Seznam je bil oblikovan kot nabor tipološko raznovrstnih
primerov, in sicer:
(1) enobesedna imena bogov, boginj, skupin bogov in boginj, angelov, božanskih, demonskih, bajnih in
podobnih mitologiziranih bitij, ki jih pišemo z veliko začetnico, npr. Bog, Dika, Erinije, Lucifer, Avgij,
Gigant;
(2) večdelna religijska imena, pri katerih pišemo z veliko začetnico obe sestavini imena, npr. Bog Oče,
Bog Sin;
(3) večbesedna religijska imena, pri katerih pišemo z veliko začetnico samo prvo sestavino imena, npr.
Sveti duh, Sveta trojica; drugo sestavino dvobesednih imen pišemo z veliko začetnico navadno le v
teoloških in bogoslužnih besedilih, npr. Sveti Duh, Sveta Trojica;
(4) nadomestna (simbolna) lastna imena, ki so eno- ali večbesedna sopomenska nadomestila religijskim
imenom in se pišejo z veliko začetnico, npr. Mati Božja in Devica (za Marijo), Skušnjavec (za Luciferja),
Razsvetljeni (za Budo), Gromovnik (za Zevsa, Peruna ali Jupitra);
(5) stalni pridevki ob religijskih imenih, ki jih pišemo z veliko začetnico, npr. Marija Tolažnica, Janez
Krstnik;
(6) imena, ki soobstajajo ob enakozvočnih občnoimenskih poimenovanjih, npr. Sfinga ob sfinga, Himera
ob himera ipd.;
(7) še nekodificirana imena, npr. Ganeša, Navzikaa ipd.
Mnoga religijsko-mitološka imena izhajajo iz antične tradicije in so tudi v imenovalniku pisno
podomačena v skladu s pravopisnim izročilom (Ahiles > Ahil). V geslovniku so tudi tiste pogoste citatne
imenovalniške oblike, ki jih izkazuje gradivo (Bakhos/Bakhus; Partoklos/Patrokles ipd.), uporabnik pa
je usmerjen na podomačeno različico.
Novosti:
V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi
zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena
opremljena z naglasno-pregibnostnimi vzorci v vseh sklonih in številih (izjema so nekatera religijska
imena, uporabljena samo v ednini, npr. Bog, ali množini, npr. Furije). Dopolnitev s paradigmami prinaša
sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko
korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih
sklonskih oblik.
Novost glede na Slovenski pravopis 2001 je dosledna uvedba pomenske identifikacije v zaglavju.
Pri imenih smo uvedli besedotvorno gnezdo, ki sklene slovarski sestavek in vsebuje podatek o tvorbi
svojilnega pridevnika (npr. pri Abel: B Abelov).
Podatek o zapisu religijskih in mitoloških imen, ki se v rabi pojavljajo v stalnih besednih zvezah, je
vsebovan v slovarskem sestavku (pri Marko je zveza eksplicitno uvedena, npr. »v zvezi« evangelist
Marko ali kraljevič/Kraljevič Marko; pri Faronika npr. »v zvezi« riba Faronika).
Podatek o zapisu večbesednih religijskih imen, pri katerih v teoloških in bogoslužnih besedilih pišemo
drugo sestavino z veliko začetnico, ima v slovarskem sestavku posebno opozorilo, npr. »v teoloških in
bogoslužnih besedilih tudi« Sveti Duh.
Pri pisnem normiranju religijsko-mitoloških imen smo glede na SP 2001 uvedli dvojnični zapis pri
imenih tipa Scila/Skila (SP 2001 Scila), Cerber/Kerber (SP 2001 Cerber), Faetont (SP 2001 Faeton),
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kjer je bil predhodno dosežen strokovni konsenz glede ustreznosti zapisa (gl. Bronislava Aubelj, Antična
imena po slovensko, Modrijan 1997). S ponazoritvami v zgledih je nakazana tudi opozicija med
lastnoimenskim in občnoimenskim pri nekaterih bajeslovnih bitjih, pri katerih zaradi razlik v
kodifikaciji med Slovarjem slovenskega knjižnega jezika in Slovenskim pravopisom 2001 nimamo
ločnice med zapisi z veliko in malo začetnico, npr. Gorgona Meduza nasproti gorgona (SP 2001, SSKJ);
Kiklop nasproti kiklop/Kiklop (SP 2001, SSKJ); Erinije nasproti erinija/Erinije (SP 2001, SSKJ); Sfinga
in sfinga ipd.
Glede sprememb v naglaševanju smo poenotili skupino Odisêj, Heraklêj, Antêj, upoštevali smo
popravke tipa Tetída < Tétida in jezikovni razvoj pri podaljšavah osnove oblikoslovnega pregibanja,
npr. Ikar: Ikara > Ikarja; Dioskura > Dioskurja.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 47, 48.
Slovarski prikaz:
Bóg Bogá samostalnik moškega spola; ime bitja; religijsko ime
|krščanski bog|: Verjel je v Boga, a ne v čudeže; Poslušali smo svetopisemsko zgodbo o Mojzesu in
njegovem srečanju z Bogom na gori Sinaj; prim. Bog Oče, Bog Sin
{B} Božji
{O} EDNINA: im. Bóg, rod. Bogá, daj. Bógu, tož. Bogá, mest. pri Bógu, or. z Bógom
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena
Díka Díke samostalnik ženskega spola; ime bitja; religijsko ime
|podomačeno za Dike|; |grška boginja pravice|: Dika je Zevsu je zatožila tiste, ki so se pregrešili zoper
zakon
{B} Dikin
{O} EDNINA: im. Díka, rod. Díke, daj. Díki, tož. Díko, mest. pri Díki, or. z Díko; DVOJINA: im. Díki, rod.
Dík, daj. Díkama, tož. Díki, mest. pri Díkah, or. z Díkama; MNOŽINA: im. Díke, rod. Dík, daj. Díkam, tož.
Díke, mest. pri Díkah, or. z Díkami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena
Íkar Íkarja samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|podomačeno za Ikaros|; |grška bajeslovna oseba|: Kot pravi legenda, je graditelj Dedal izdelal par kril, s
katerimi bi lahko s sinom Ikarjem poletela
{B} Ikarjev
{O} EDNINA: im. Íkar, rod. Íkarja, daj. Íkarju, tož. Íkarja, mest. pri Íkarju, or. z Íkarjem; DVOJINA: im. Íkarja,
rod. Íkarjev, daj. Íkarjema, tož. Íkarja, mest. pri Íkarjih, or. z Íkarjema; MNOŽINA: im. Íkarji, rod. Íkarjev, daj.
Íkarjem, tož. Íkarje, mest. pri Íkarjih, or. z Íkarji
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: mitološka imena
Svéti dúh Svétega duhá samostalnik moškega spola; ime bitja; religijsko ime
|tretja božja oseba|: V krščanski tradiciji je golob znan kot simbol Svetega duha; v teoloških in bogoslužnih
besedilih tudi Sveti Duh Na binkoštni dan so apostoli prejeli Svetega Duha
{O} EDNINA: im. Svéti dúh, rod. Svétega duhá, daj. Svétemu dúhu, tož. Svétega duhá, mest. pri Svétem
dúhu, or. s Svétim dúhom
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena
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Nabor slovarskih iztočnic:
Abdija
Dažbog
Abel
Dedal
Abraham
Demetra
Adam
Dido
Afrodita
Didona
Agamemnon
Dika
Agej
Dike
Ahil
Dioniz
Ahiles
Dioskurja
Ajant
Efialt
Ajas
Egej
Alah
Elektra
Amon-Ra
Elija
Amor
Elizej
Amos
Enej
Andrej
Eol
Andromaha
Erato
Andromeda
Erida
Antej
Erinije
Antigona
Eris
Apolon
Eros
Ares
Eva
Ariadna
Evmenide
Artemida
Evridika
Artemis
Evropa
Arthur
Ezekiel
Artur
Faetont
Atena
Faronika
Atlant
Favn
Avgij
Favna
Avrora
Favnus
Baal
Fedra
Bakh
Filip
Bakhos
Filoktet
Bakhus
Filomela
Baraba
Flora
Baruh
Fortuna
Belin
Furije
Bog
Gabrijel
Bog Oče
Gaja
Bog Sin
Galateja
Brahma
Ganeša
Brezmadežna
Ganimed
Buda
Ganimedes
Cerera
Gea
Ceres
Gigant
Dafna
Gorgona
Dafne
Gospod
Dafnis
Gracije
Dalila
Gromovnik
Damoklej
Habakuk
Damokles
Harite
Danae
Haron
Danaida
Hefajst
Danaja
Hefajstos
David
Hektor

Hekuba
Helij
Helios
Hera
Heraklej
Herakles
Herkul
Herkules
Hermafrodit
Hermes
Hero
Herostrat
Herostratos
Hesperide
Hidra
Higieja
Himera
Hor
Horus
Hudič
Ifigenija
Ikar
Ikaros
Izaija
Izida
Izmael
Jagnje Božje
Jahve
Jakob
Janez
Janez Krstnik
Janus
Jazon
Jehova
Jeremija
Jernej
Jezus
Jezus iz Nazareta
Jezus Kristus
Jezus Nazarečan
Joel
Jokasta
Jona
Jožef
Jožef iz Arimateje
Juda
Juda Iškarijot
Judež
Juno
Junona
Jupiter
Jurij
Kajn
Kalipso
Karibda
Kastor
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Kerber
Kiklop
Kirka
Kreon
Kreont
Kresnik
Krišna
Kristus
Kupido
Ladon
Laert
Laertes
Laokoon
Laokoont
lar
Lear
Leda
Leviatan
Lucifer
Luka
Malahija
Marija
Marija iz Betanije
Marija Pomagaj
Marija Tolažnica
Marija Zavetnica s
plaščem
Marko
Mars
Matej
Mati Božja
Matjaž
Medeja
Meduza
Menelaj
Menelaos
Merkur
Metuzalem
Mihael
Mihej
Minotaver
Mitra
Mnemozina
Mohamed
Mojzes
Moloh
Morana
Morfej
Nahum
Narcis
Natan
Navzikaa
Nemeza
Nemezis
Neptun
Nestor

Nika
Nike
Nioba
Noe
Odisej
Odiseus
Odrešenik
Ojdip
Ojdipus
Orest
Orestes
Orfej
Orfeus
Orion
Ossian
Ozej
Oziris
Pan
Pandora
Paris
Parka
Parvati
Patrokel
Patrokles
Patroklos
Pavel
Pegaz
Pehtra baba
Pelej

Penelopa
Perun
Perzefona
Perzej
Peter
Pigmalion
Pilat
Plut
Pluton
Plutos
Polifem
Polinejk
Poluks
Pozejdon
Prerok
Priam
Prokrust
Prometej
Prometeus
Psiha
Ra
Rafael
Rama
Razsvetljeni
Re
Rem
Remus
Repoštev
Robin Hood

Romul
Romulus
Salomon
Samson
Samuel
Satan
Saturn
Saturnus
Scila
Selena
Serapis
Sfinga
Siegfried
Simon
Simon Gorečnik
Simon iz Cirene
Simon iz Kirene
Šiva
Sizif
Skila
Skušnjavec
Sofonija
Stvarnik
Svarog
Sveta trojica
Sveti duh
Sveti duh Tolažnik
Sveti trije kralji
Tanatos
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Tantal
Tejrezias
Tejrezij
Telemah
Temida
Temis
Tetida
Tezej
Tezeus
Titan
Tomaž
Tot
Triglav
Uran
Uriel
Veles
Venera
Vesna
Vesta
Vida
Viktorija
Višnu
Vsemogočni
Vulkan
Wotan
Zaharija
Zevs
Živa
Zveličar

Simboli
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 299 simbolov. Nabor je prenovljen oz. aktualiziran glede na SP 2001in
dopolnjen z novimi simboli, ki jih v rabi pogosto zasledimo in imamo z njihovo rabo v besedilu težave.
Geslovnik je dopolnjen s kemijskimi elementi, mednarodnimi merskimi enotami in oznakami,
denarnimi enotami, standardiziranimi nazivi držav in ozemelj ipd. Posamezne tematske skupine
simbolov so bile dopolnjene z manjkajočimi iztočnicami (glasbeni simboli, matematični simboli). V
okviru problemskega sklopa simboli so obdelane tudi vse rimske števke.
Novosti:
V slovarju je izrecno opozorjeno na položaje, v katerih se nekateri simboli razvezujejo tudi pridevniško,
in sicer:
(1) merske enote (cl, cm, dag, dcl, dl, dm, g, hl, kg, km, kV, kW, l, m, mg, min, ml, mm, MW, s, t in V);
(2) kemijski elementi, ki pridevniško »živijo« v nekaterih kemijskih formulah (NaCl);
(3) oznake za strani neba (Z stena).
Novost glede na obstoječo kodifikacijo je tudi sistematično zapisovanje izgovarjave dveh tipov
črkovalnega branja (s polglasnikom in brez njega), pa tudi branja z naglašenimi zlogi in z naglasom le
na zadnjem zlogu.
Izrecno so označeni simboli mednarodnega značaja, ki jih uporabljamo tudi v nepodomačeni obliki
(oznake strani neba, držav, merskih enot pri oblačilih ipd.).
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 1021, 1022, 1023.
Slovarski prikaz:
cm cm [cə̀mə̀ tudi cəmə̀ in céèm tudi ceèm] samostalnik moškega spola; simbol
|centimeter|: ponev s premerom 18 cm; Potrebujem škatlo za registratorje velikosti 38 × 27 × 10 cm;
|centimetrski|: z vezajem, del pridevniške zloženke 15-cm zaslon
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: simboli
Cm Cm [cə̀mə̀ tudi cəmə̀ in céèm tudi ceèm] samostalnik moškega spola; simbol
|kirij|: Simbol za kemijski element kirij je Cm
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: simboli
hPa hPa [hə̀pə̀á tudi həpəá in hápéá tudi hapeá] samostalnik moškega spola; simbol
|hidropaskal|: Vrednost zračnega tlaka v hPa je reducirana na morski nivo
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: simboli
Z2 Z [zə̀ in zé] samostalnik moškega spola; simbol
|zahod|: Oblaki prihajajo iz smeri Z; |zahodni|: Leta 1979 so se vzpeli na Everest po Z grebenu; prim.
JZ, SZ
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: simboli
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Nabor slovarskih iztočnic:
a
Á
Å
Ac
Ag
Ah
Al
Am
Ar
As
At
AT
Au
AUD
B
Ba
BAM
Bf
Bh
Bi
Bk
Bq
Br
C
Ca
CAD
cal
ccm
cd
Cd
Ce
CE
Cf
cg
CH
CHF
cl
Cl
cm
Cm
Cm2
Cm3
Cn
Co
cos
cosec
cotg
Cr
Cs
ctg
Cu
CZK
ČG
dag
dB
Db

dcl
DE
DKK
dl
dm
dm2
dm3
Dy
E
EE
Es
Eu
EUR
eV
f
F
Fe
ff
Fm
Fr
g
Gb
GB
GBP
Gd
Ge
GO
Gy
h
H
ha
Ha
Hb
He
Hf
Hg
hl
Ho
hPa
HR
HRK
Hs
HU
HUF
Hz
I
In
Io
Ir
IT
J
JPY
JV
JZ
K
kA

kb
KB
kcal
kg
kHz
KK
kkal
km
KM
km2
kp
KP
Kr
KR
kV
kVA
kW
kWh
l
L
La
Li
LJ
lm
ln
log
Lr
Lu
Lw
m
M
m2
m3
mA
mb
Mb
MB
Md
ME
mg
Mg
MHz
min
ml
mm
mm2
Mn
Mo
mol
ms
MS
Mt
MW
MWh
n
N
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Na
Nb
Nd
Ne
Ni
NM
No
NOK
Np
O
Os
p
P
Pa
Pb
pc
Pd
PLN
Pm
Po
PO
pp
Pr
Pt
Pu
r
R
Ra
rad
Rb
Re
Rf

Rg
Rh
Rn
Ru
s
S
Sb
Sc
Se
sec
SEK
sf
Sg
SG
Si
SI
sin
SK
SKK
Sm
Sn
Sr
Sv
SV
SZ
t
T
Ta
Tb
Tc
Te
tg

Th
Ti
Tl
Tm
U
UA
USD
Uuh
Uuo
Uup
Uuq
Uus
Uut
v
V
VA
W
Ws
X
Xe
XL
XS
XXL
Y
Yb
Z
ZG
Zn
Zr
ž
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Stalni pridevki ob osebnih imenih
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 114 večbesednih iztočnic, ki jih obravnavamo kot samostojne imenske entitete.
Gre za imena zgodovinskih osebnosti, ki so se s svojimi dejanji, položajem ali osebnostnimi lastnostmi
zapisali v zgodovino, namesto priimka pa uporabljamo:
(1) stalne pridevke po krajih (Herman Celjski, Hema Krška), tudi v predložni obliki (Andrej iz Loke);
(2) stalne pridevke po osebnostnih lastnostih (Pipin Mali, Karel Veliki), tudi v samostalniški (Friderik
Rdečebradec) in predložni obliki (Ivan Brez dežele);
(3) stalne pridevke v obliki vrstilnih števnikov (Ludvik Štirinajsti/Ludvik XIV.).
Seznam je bil oblikovan s pomočjo korpusa Gigafida, slovarjev, enciklopedij, leksikonov; pogostnost
rabe je bila preverjena po korpusu Gigafida.
Novosti:
Imena s stalnimi pridevki so obravnavana kot dvo- ali večbesedne samostojne iztočnice (Aleksander
Makedonski, Ivana Orleanska).
Pri tistih imenih, kjer je v rabi pogosto tudi neposlovenjena oblika, je uporabnik slovarja opozorjen na
izvirnik (Herman iz Karintije – lat. Hermannus de Carinthia). Če je v rabi več imen, je uporabnik z
vodilko primerjaj (= prim.) napoten na slovensko različico imena (Herman Koroški).
Pri imenih, kjer je stalni pridevek izkrajevni (Nikolaj Kuzanski, Jezus Nazarečan), je pogosto mogoče
enakovredno uporabljati predložno različico (Nikolaj iz Kuze, Jezus iz Nazareta).
Normativne usmeritve so nakazane s kazalko glej (= gl.), npr. Simon iz Kirene gl. Simon iz Cirene,
Ignacij Loyolski gl. Ignacij Lojolski ipd.
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 43.
Slovarski prikaz:
Hêrman Cêljski Hêrmana Cêljskega samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|celjski grof|: dvor Hermana Celjskega; Bamberški škof je s Hermanom Celjskim zamenjal grad in
mitnico za nekaj posesti na Koroškem
{O} EDNINA: im. Hêrman Cêljski, rod. Hêrmana Cêljskega, daj. Hêrmanu Cêljskemu, tož. Hêrmana
Cêljskega, mest. pri Hêrmanu Cêljskem, or. s Hêrmanom Cêljskim
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stalni pridevek ob osebnem imenu
Kárel Véliki Kárla Vélikega samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|lat. Carolus Magnus: frankovski kralj|: vladavina Karla Velikega; S kronanjem Karla Velikega leta
800 je bila znova dosežena evropska enotnost
{O} EDNINA: im. Kárel Véliki, rod. Kárla Vélikega, daj. Kárlu Vélikemu, tož. Kárla Vélikega, mest. pri
Kárlu Vélikem, or. s Kárlom Vélikim
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stalni pridevek ob osebnem imenu
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Lúdvik Štírinajsti Lúdvika Štírinajstega samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|francoski kralj|: Iščem naslanjač v slogu Ludvika Štirinajstega/XIV.
{O} EDNINA: im. Lúdvik Štírinajsti, rod. Lúdvika Štírinajstega, daj. Lúdviku Štírinajstemu, tož. Lúdvika
Štírinajstega, mest. pri Lúdviku Štírinajstem, or. z Lúdvikom Štírinajstim
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stalni pridevek ob osebnem imenu
Nikoláj iz Kúze Nikolája iz Kúze samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|nem. Nicolaus von Cusa: nemški filozof in teolog|: z Nikolajem iz Kuze; nadaljevalci Nikolaja iz
Kuze; prim. Nikolaj Kuzanski
{O} EDNINA: im. Nikoláj iz Kúze, rod. Nikolája iz Kúze, daj. Nikoláju iz Kúze, tož. Nikolája iz Kúze,
mest. pri Nikoláju iz Kúze, or. z Nikolájem iz Kúze
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stalni pridevek ob osebnem imenu
Nikoláj Kuzánski Nikolája Kuzánskega samostalnik moškega spola; ime bitja; osebno ime
|fr. Nicolaus Cusanus: nemški filozof in teolog|: Giordano Bruno je idejo neskončnega sveta prevzel od
Nikolaja Kuzanskega; prim. Nikolaj iz Kuze
{O} EDNINA: im. Nikoláj Kuzánski, rod. Nikolája Kuzánskega, daj. Nikoláju Kuzánskemu, tož. Nikolája
Kuzánskega, mest. pri Nikoláju Kuzánskem, or. z Nikolájem Kuzánskim
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stalni pridevek ob osebnem imenu
Nabor slovarskih iztočnic:
Aleksander Makedonski
Aleksander Nevski
Aleksander Veliki
Alfonz Modri
Ana Avstrijska
Andrej iz Loke
Andrej s Krete
Anton Padovanski
Anton Puščavnik
Anzelm Canterburyjski
Apolonij z Rodosa
Barbara Celjska
Bernard Mariborski
Boleslav Hrabri
Brigita Švedska
Danilo Galicijski
Demetrij s Hvara
Demetrij Solunski
Dionizij Pariški
Donat Zadrski
Dušan Silni
Edvard Črni princ
Edvard Spoznavalec
Edvard Tretji
Eleonora Akvitanska
Elizabeta Bavarska
Elizabeta Druga
Elizabeta Ogrska

Erazem Jamski
Erazem Predjamski
Erazem Rotterdamski
Ernest Železni
Evzebij iz Cezareje
Ferdinand Romunski
Filip Hessenski
Filip Lepi
Filip Švabski
Frančišek Asiški
Friderik Celjski
Friderik Rdečebradec
Friderik S praznim žepom
Gregorij iz Nise
Grgur Ninski
Gvido iz Arezza
Harald Modrozobi
Hema Krška
Henrik Drugi
Henrik Osmi
Herman Celjski
Herman iz Karintije
Herman Koroški
Hipolit Novomeški
Ignacij Antiohijski
Ignacij Lojolski
Ignacij Loyolski
Irena Atenska
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Ivana Blazna
Ivana Orleanska
Ivana Papežinja
Ivan Brez dežele
Izabela Francoska
Izabela Portugalska
Jakob Prvi
Janez Ljubljanski
Janez od Križa
Janez Svetokriški
Jernej iz Loke
Jezus iz Nazareta
Jezus Nazarečan
Jožef iz Arimateje
Jurij iz Brežic
Karel Četrti
Karel Plešasti
Karel Veliki
Katarina Aragonska
Katarina Velika
Klara Asiška
Kliment Ohridski
Ksenofont Efeški
Ljudevit Posavski
Ludvik Pobožni
Ludvik Štirinajsti
Magnus Zakonodajalec
Maksim Emonski
Maksimin Tračan

Margareta Navarska
Marija iz Betanije
Nikolaj iz Kuze
Nikolaj iz Mire
Nikolaj Kuzanski
Oton iz Freisinga
Pavlin Oglejski
Pipin Mali
Rihard Levjesrčni
Rihard Tretji
Rogerij Ljubljanski
Romuald Štandreški
Sigismund Luksemburški
Simon iz Cirene
Simon iz Kirene
Simon Makabejec
Sulejman Veličastni
Sveti Simon iz Lipnice
Tales iz Mileta
Terezija Avilska
Tomaž Akvinski
Ulrich Lichtensteinski
Ulrik Celjski
Veronika Deseniška
Viljem iz Ockhama
Viljem Ockhamski
Viljem Osvajalec
Vincencij Pavelski
William iz Ockhama
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Stvarna lastna imena
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 12 iztočnic stvarnih lastnih ime, ki jih obravnavamo kot samostojne imenske
entitete. Gre za imena, ki smo jih slovarsko obdelali zaradi njihove prekrivnosti z drugimi, v
problemskih sklopih obravnavanimi imeni (npr. Škoda, priimek – Škoda, znamka in podjetje). Gre torej
za problemski sklop, ki bo še naraščal in se tudi notranje diferenciral.
Seznam je bil oblikovan s pomočjo korpusa Gigafida, slovarjev, enciklopedij, leksikonov; pogostnost
rabe je bila preverjena po korpusu Gigafida.
Novosti:
Glede na SP 2001 ni bilo uvedenih drugih sprememb kot večja razvidnost razlik pri obravnavi imena
kot stvarnega in osebnega, npr. Tesla, m (svoj. prid. Teslov ‘izumitelj Nikola Tesla’) nasproti Tesla, ž
(svoj. prid. Teslin ‘podjetje, znamka’).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 43.
Slovarski prikaz:
Hónda2 Hónde samostalnik ženskega spola; stvarno ime
|podjetje|: Pri Hondi so vedno znali presenetiti kupce; |znamka|: V devetem krogu je voznik Honde
storil napako, zapeljal na pesek in se na stezo vrnil ravno na enajstem mestu
{B} Hondin
{O} EDNINA: im. Hónda, rod. Hónde, daj. Hóndi, tož. Hóndo, mest. pri Hóndi, or. s Hóndo; DVOJINA: im.
Hóndi, rod. Hónd, daj. Hóndama, tož. Hóndi, mest. pri Hóndah, or. s Hóndama; MNOŽINA: im. Hónde, rod.
Hónd, daj. Hóndam, tož. Hónde, mest. pri Hóndah, or. s Hóndami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena
Têsla2 Têsle samostalnik ženskega spola; stvarno ime
|podjetje|: Pri Tesli uporabljajo litijske baterije, ki so podobne tistim v prenosnih računalnikih;
|znamka|: Vizija podjetja je, da Tesla postane znamka za številne okoljsko čiste usluge in proizvode
{B} Teslin
{O} EDNINA: im. Têsla, rod. Têsle, daj. Têsli, tož. Têslo, mest. pri Têsli, or. s Têslo; DVOJINA: im. Têsli, rod.
Têsel, daj. Têslama, tož. Têsli, mest. pri Têslah, or. s Têslama; MNOŽINA: im. Têsle, rod. Têsel, daj. Têslam,
tož. Têsle, mest. pri Têslah, or. s Têslami
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: stvarna imena
Nabor slovarskih iztočnic:
Barilla
Diesel
Booker
Elizej
Cassini
Evropa

Gea
Honda
Prada
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Škoda
Tesla
Vesna

Svojilni pridevniki (iz domišljijskih imen)
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 16 svojilnih pridevnikov iz domišljijskih imen in je bil narejen na podlagi
problemskega sklopa »Domišljijska imena«, vključenega v različico 3.0 ePravopisa (tedaj Slovarja
pravopisnih težav, oktober 2016). Za samostojna gesla so prirejeni tisti svojilni pridevniki, ki v
besedotvornem postopku izkazujejo posebnosti, npr.:
(1) preglas (Bambijev, Špicparkeljčev);
(2) premeno c > č (Sneguljčičin);
(3) neobstojni samoglasnik (Ostržkov);
(4) knjižno podaljšavo s t (Rožletov);
(5) oblike, kjer je v rabi pogosta neknjižna podaljšava s t (Dumbov).
Novosti:
Svojilni pridevniki iz domišljijskih imen so obravnavani kot samostojna gesla, če tvorjenka odstopa od
sistemske rešitve ali če je dovolj potrditev o rabi v gradivu.
Slovarski sestavek sklene podatek o izhodiščni obliki (npr. Zvitorepčev < Zvitorepec). Vse iztočnice so
opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 956.
Slovarski prikaz:
Bámbijev Bámbijeva Bámbijevo pridevnik
V drugem delu zgodbe o Bambiju gledalec spozna Bambijevega očeta (< Bambi)
{O} moški: EDNINA: im. Bámbijev, rod. Bámbijevega, daj. Bámbijevemu, tož. Bámbijev (živostno
Bámbijevega), mest. pri Bámbijevem, or. z Bámbijevim; DVOJINA: im. Bámbijeva, rod. Bámbijevih, daj.
Bámbijevima, tož. Bámbijeva, mest. pri Bámbijevih, or. z Bámbijevima; MNOŽINA: im. Bámbijevi, rod.
Bámbijevih, daj. Bámbijevim, tož. Bámbijeve, mest. pri Bámbijevih, or. z Bámbijevimi
ženski: EDNINA: im. Bámbijeva, rod. Bámbijeve, daj. Bámbijevi, tož. Bámbijevo, mest. pri Bámbijevi, or. z
Bámbijevo; DVOJINA: im. Bámbijevi, rod. Bámbijevih, daj. Bámbijevima, tož. Bámbijevi, mest. pri
Bámbijevih, or. z Bámbijevima; MNOŽINA: im. Bámbijeve, rod. Bámbijevih, daj. Bámbijevim, tož.
Bámbijeve, mest. pri Bámbijevih, or. z Bámbijevimi
srednji: EDNINA: im. Bámbijevo, rod. Bámbijevega, daj. Bámbijevemu, tož. Bámbijevo, mest. pri
Bámbijevem, or. z Bámbijevim; DVOJINA: im. Bámbijevi, rod. Bámbijevih, daj. Bámbijevima, tož.
Bámbijevi, mest. pri Bámbijevih, or. z Bámbijevima; MNOŽINA: im. Bámbijeva, rod. Bámbijevih, daj.
Bámbijevim, tož. Bámbijeva, mest. pri Bámbijevih, or. z Bámbijevimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz domišljijskih imen)
Snegúljčičin Snegúljčičina Snegúljčičino pridevnik
Kraljevič je pokleknil tik ob Sneguljčičini postelji iz cvetnih listov vrtnic (< Sneguljčica)
{O} moški: EDNINA: im. Snegúljčičin, rod. Snegúljčičinega, daj. Snegúljčičinemu, tož. Snegúljčičin
(živostno Snegúljčičinega), mest. pri Snegúljčičinem, or. s Snegúljčičinim; DVOJINA: im. Snegúljčičina,
rod. Snegúljčičinih, daj. Snegúljčičinima, tož. Snegúljčičina, mest. pri Snegúljčičinih, or. s
Snegúljčičinima; MNOŽINA: im. Snegúljčičini, rod. Snegúljčičinih, daj. Snegúljčičinim, tož.
Snegúljčičine, mest. pri Snegúljčičinih, or. s Snegúljčičinimi
ženski: EDNINA: im. Snegúljčičina, rod. Snegúljčičine, daj. Snegúljčičini, tož. Snegúljčičino, mest. pri
Snegúljčičini, or. s Snegúljčičino; DVOJINA: im. Snegúljčičini, rod. Snegúljčičinih, daj. Snegúljčičinima,
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tož. Snegúljčičini, mest. pri Snegúljčičinih, or. s Snegúljčičinima; MNOŽINA: im. Snegúljčičine, rod.
Snegúljčičinih, daj. Snegúljčičinim, tož. Snegúljčičine, mest. pri Snegúljčičinih, or. s Snegúljčičinimi
srednji: EDNINA: im. Snegúljčičino, rod. Snegúljčičinega, daj. Snegúljčičinemu, tož. Snegúljčičino, mest.
pri Snegúljčičinem, or. s Snegúljčičinim; DVOJINA: im. Snegúljčičini, rod. Snegúljčičinih, daj.
Snegúljčičinima, tož. Snegúljčičini, mest. pri Snegúljčičinih, or. s Snegúljčičinima; MNOŽINA: im.
Snegúljčičina, rod. Snegúljčičinih, daj. Snegúljčičinim, tož. Snegúljčičina, mest. pri Snegúljčičinih, or. s

Snegúljčičinimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz domišljijskih imen); svojilni pridevniki (iz
samostalnikov ženskega spola na -ica)
Nabor slovarskih iztočnic:
Bambijev
Bedančev
Božičkov
Dumbov
Kekčev
Lupiničin
Mavglijev
Najdihojčev
Ostržkov
Palčičin
Pokahontasin
Rožletov
Sneguljčičin
Špicparkeljčev
Trnuljčičin
Zvitorepčev
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Svojilni pridevniki (iz mitoloških in religijskih imen)
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 107 svojilnih pridevnikov iz mitoloških in religijskih imen in je bil narejen na
podlagi problemskega sklopa »Religijska in mitološka imena«, vključenega v različico 3.0 ePravopisa
(tedaj Slovarja pravopisnih težav, oktober 2016). Za samostojna gesla so prirejeni tisti svojilni
pridevniki, ki:
(1) v besedotvornem postopku izkazujejo posebnosti, npr. preglas (Elijev) ali neknjižno podaljšavo
osnove s t (Markov);
(2) nastopajo v stalnih besednih zvezah s prenesenim pomenom (Ahilova/ahilova peta,
Andrejev/andrejev križ, jožefova brada).
Druga skupina je v nadaljnjih fazah priprave rastočega ePravopisa gradivsko izpopolnjena na osnovi
izdelane tipologije v nastajajočih prenovljenih pravopisnih pravil (gl. problemski sklop
»Izlastnoimenski pridevniki …«).
Novosti:
Svojilni pridevniki iz mitoloških in religijskih imen so obravnavani kot samostojna gesla, tisti, ki
nastopajo v stalnih besednih zvezah s prenesenim pomenom, s pomenom 'duhovna last' ali nastopajo v
zvezah, ki označujejo dele telesa, bolezni, rastline, živali ipd., pa so obdelani v slovarskem sestavku kot
posebne zveze.
Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni obliki (npr. Adamov < Adam). Vse iztočnice so
opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 135, 157.
Slovarski prikaz:
Ahílov Ahílova Ahílovo pridevnik
Ahilov ščit; Ahilova/ahilova peta ||šibka točka||: Vsak človek ima svojo Ahilovo/ahilovo peto;
Ahilova/ahilova tetiva ||del telesa||: poškodba Ahilove/ahilove tetive (< Ahil)
{O} moški: EDNINA: im. Ahílov, rod. Ahílovega, daj. Ahílovemu, tož. Ahílov (živostno Ahílovega), mest.
pri Ahílovem, or. z Ahílovim; DVOJINA: im. Ahílova, rod. Ahílovih, daj. Ahílovima, tož. Ahílova, mest. pri
Ahílovih, or. z Ahílovima; MNOŽINA: im. Ahílovi, rod. Ahílovih, daj. Ahílovim, tož. Ahílove, mest. pri
Ahílovih, or. z Ahílovimi
ženski: EDNINA: im. Ahílova, rod. Ahílove, daj. Ahílovi, tož. Ahílovo, mest. pri Ahílovi, or. z Ahílovo;
DVOJINA: im. Ahílovi, rod. Ahílovih, daj. Ahílovima, tož. Ahílovi, mest. pri Ahílovih, or. z Ahílovima;
MNOŽINA: im. Ahílove, rod. Ahílovih, daj. Ahílovim, tož. Ahílove, mest. pri Ahílovih, or. z Ahílovimi
srednji: EDNINA: im. Ahílovo, rod. Ahílovega, daj. Ahílovemu, tož. Ahílovo, mest. pri Ahílovem, or. z
Ahílovim; DVOJINA: im. Ahílovi, rod. Ahílovih, daj. Ahílovima, tož. Ahílovi, mest. pri Ahílovih, or. z
Ahílovima; MNOŽINA: im. Ahílova, rod. Ahílovih, daj. Ahílovim, tož. Ahílova, mest. pri Ahílovih, or. z
Ahílovimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in v SBZ; svojilni pridevniki
(iz mitoloških imen)
Elíjev Elíjeva Elíjevo pridevnik
Elijeve prerokbe so usmerjene proti politeizmu; Elijev/elijev ogenj ||naravni pojav, drobno iskrenje v
zraku||: V nevihtah se bliska, bliski preskakujejo z oblaka na oblak in z oblaka na zemljo ter
povzročajo Elijev/elijev ogenj (< Elija)
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{O} moški: EDNINA: im. Elíjev, rod. Elíjevega, daj. Elíjevemu, tož. Elíjev (živostno Elíjevega), mest. pri
Elíjevem, or. z Elíjevim; DVOJINA: im. Elíjeva, rod. Elíjevih, daj. Elíjevima, tož. Elíjeva, mest. pri Elíjevih,
or. z Elíjevima; MNOŽINA: im. Elíjevi, rod. Elíjevih, daj. Elíjevim, tož. Elíjeve, mest. pri Elíjevih, or. z
Elíjevimi
ženski: EDNINA: im. Elíjeva, rod. Elíjeve, daj. Elíjevi, tož. Elíjevo, mest. pri Elíjevi, or. z Elíjevo; DVOJINA:
im. Elíjevi, rod. Elíjevih, daj. Elíjevima, tož. Elíjevi, mest. pri Elíjevih, or. z Elíjevima; MNOŽINA: im.
Elíjeve, rod. Elíjevih, daj. Elíjevim, tož. Elíjeve, mest. pri Elíjevih, or. z Elíjevimi
srednji: EDNINA: im. Elíjevo, rod. Elíjevega, daj. Elíjevemu, tož. Elíjevo, mest. pri Elíjevem, or. z
Elíjevim; DVOJINA: im. Elíjevi, rod. Elíjevih, daj. Elíjevima, tož. Elíjevi, mest. pri Elíjevih, or. z Elíjevima;
MNOŽINA: im. Elíjeva, rod. Elíjevih, daj. Elíjevim, tož. Elíjeva, mest. pri Elíjevih, or. z Elíjevimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in v SBZ; svojilni pridevniki
(iz religijskih imen)
Nabor slovarskih iztočnic:
Abdijev
Abelov
Abrahamov
Adamov
Agejev
Ahilov
Alahov
Amorjev
Andrejev
Antejev
Ariadnin
Arturjev
Avgijev
Barabov
Božji
Brahmov
Budov
Cerberjev
Damoklejev
Davidov
Didonin
Egejev
Elektrin
Elijev
Enejev
Eratin
Eridin
Evin
Evropin
Ganešev
Goljat

Gospodov
Hektorjev
Helijev
Heraklejev
Herin
Herkulov
Hudičev
Ikarjev
Izaijev
Jahvejev
Jakobov
Jehovov
Jeremijev
Jonov
Jožefov
Judežev
Kalipsin
Kasandrin
Kastorjev
Kerberjev
Krišnov
Kristusov
Luciferjev
Lukov
Malahijev
Marijin
Matejev
Menelajev
Merkurjev
Mihejev
Minotavrov

Mitrov
Morfejev
Navzikain
Nestorjev
Noetov
Odisejev
Ojdipov
Orfejev
Pandorin
Parvatijin
Peléjev
Perzejev
Prokrustov
Prometejev
Rajev
Ramov
Salomonov
Šivov
Sizifov
Skušnjavčev
Talijin
Tantalov
Tejrezijev
Tespisov
Tezejev
Venerin
Vidov
Višnujev
Zaharijev
Zveličarjev
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Svojilni pridevniki (iz osebnih moških imen)
Geslovnik:
Geslovnik obsega 96 svojilnih pridevnikov in je bil narejen na podlagi nabora osebnih moških imen,
vključenih v prvo različico slovarja (oktober 2014). V slovar so vključeni pridevniki, katerih tvorba se
ob pregledu rabe v besedilnih korpusih, jezikovni svetovalnici in drugih virih izkazuje kot
problematična, saj ob pretvorbi imena v svojilni pridevnik pride do:
(1) preglasa (tip Ahačev);
(2) pogovorne podaljšave osnove s t (tip Nikov);
(3) obvezne podaljšave osnove s t (tip Jure);
(4) neobveznega izpusta neobstojnega polglasnika (tip Klemnov ali Klemenov);
(5) uporabe ženskega pridevniškega obrazila (tip Aljošev).
Novosti:
Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001.
Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni (netvorjeni) besedi, iz katere je izpeljan svojilni
pridevnik, kar je za uporabnika pomembno zlasti pri imenih z neobstojnim polglasnikom (Nikov < Nik,
Niko).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 956.
Slovarski prikaz:
Aljóšev Aljóševa Aljóševo pridevnik
Aljošev oče; Začutila sem Aljoševo bližino in žalost, ki se je lotevala tudi njega (< Aljoša)
{O} moški: EDNINA: im. Aljóšev, rod. Aljóševega, daj. Aljóševemu, tož. Aljóšev (živostno Aljóševega),
mest. pri Aljóševem, or. z Aljóševim; DVOJINA: im. Aljóševa, rod. Aljóševih, daj. Aljóševima, tož.
Aljóševa, mest. pri Aljóševih, or. z Aljóševima; MNOŽINA: im. Aljóševi, rod. Aljóševih, daj. Aljóševim,
tož. Aljóševe, mest. pri Aljóševih, or. z Aljóševimi
ženski: EDNINA: im. Aljóševa, rod. Aljóševe, daj. Aljóševi, tož. Aljóševo, mest. pri Aljóševi, or. z
Aljóševo; DVOJINA: im. Aljóševi, rod. Aljóševih, daj. Aljóševima, tož. Aljóševi, mest. pri Aljóševih, or. z
Aljóševima; MNOŽINA: im. Aljóševe, rod. Aljóševih, daj. Aljóševim, tož. Aljóševe, mest. pri Aljóševih, or.
z Aljóševimi
srednji: EDNINA: im. Aljóševo, rod. Aljóševega, daj. Aljóševemu, tož. Aljóševo, mest. pri Aljóševem, or. z
Aljóševim; DVOJINA: im. Aljóševi, rod. Aljóševih, daj. Aljóševima, tož. Aljóševi, mest. pri Aljóševih, or. z
Aljóševima; MNOŽINA: im. Aljóševa, rod. Aljóševih, daj. Aljóševim, tož. Aljóševa, mest. pri Aljóševih, or.
z Aljóševimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz moških imen)
Klêmnov Klêmnova Klêmnovo in Kleménov Kleménova Kleménovo pridevnik
Vsak dan prebere Klemnov/Klemenov blog (< Klemen)
{O} moški: EDNINA: im. Klêmnov in Kleménov, rod. Klêmnovega in Kleménovega, daj. Klêmnovemu in
Kleménovemu, tož. Klêmnov in Kleménov (živostno Klêmnovega) in Kleménovega, mest. pri
Klêmnovem in pri Kleménovem, or. s Klêmnovim in s Kleménovim; DVOJINA: im. Klêmnova in
Kleménova, rod. Klêmnovih in Kleménovih, daj. Klêmnovima in Kleménovima, tož. Klêmnova in
Kleménova, mest. pri Klêmnovih in pri Kleménovih, or. s Klêmnovima in s Kleménovima; MNOŽINA: im.
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Klêmnovi in Kleménovi, rod. Klêmnovih in Kleménovih, daj. Klêmnovim in Kleménovim, tož.
Klêmnove in Kleménove, mest. pri Klêmnovih in pri Kleménovih, or. s Klêmnovimi in s Kleménovimi
ženski: EDNINA: im. Klêmnova in Kleménova, rod. Klêmnove in Kleménove, daj. Klêmnovi in
Kleménovi, tož. Klêmnovo in Kleménovo, mest. pri Klêmnovi in pri Kleménovi, or. s Klêmnovo in s
Kleménovo; DVOJINA: im. Klêmnovi in Kleménovi, rod. Klêmnovih in Kleménovih, daj. Klêmnovima in
Kleménovima, tož. Klêmnovi in Kleménovi, mest. pri Klêmnovih in pri Kleménovih, or. s Klêmnovima
in s Kleménovima; MNOŽINA: im. Klêmnove in Kleménove, rod. Klêmnovih in Kleménovih, daj.
Klêmnovim in Kleménovim, tož. Klêmnove in Kleménove, mest. pri Klêmnovih in pri Kleménovih, or. s
Klêmnovimi in s Kleménovimi
srednji: EDNINA: im. Klêmnovo in Kleménovo, rod. Klêmnovega in Kleménovega, daj. Klêmnovemu in
Kleménovemu, tož. Klêmnovo in Kleménovo, mest. pri Klêmnovem in pri Kleménovem, or. s
Klêmnovim in s Kleménovim; DVOJINA: im. Klêmnovi in Kleménovi, rod. Klêmnovih in Kleménovih,
daj. Klêmnovima in Kleménovima, tož. Klêmnovi in Kleménovi, mest. pri Klêmnovih in pri Kleménovih,
or. s Klêmnovima in s Kleménovima; MNOŽINA: im. Klêmnova in Kleménova, rod. Klêmnovih in
Kleménovih, daj. Klêmnovim in Kleménovim, tož. Klêmnova in Kleménova, mest. pri Klêmnovih in pri
Kleménovih, or. s Klêmnovimi in s Kleménovimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz moških imen); svojilni pridevniki (besedotvorna
dvojnica); svojilni pridevniki (naglasna dvojnica)
Níkov Níkova Níkovo pridevnik
Z oddaljenega košarkarskega igrišča je najprej zaslišal Nikovo vpitje (< Nik, Niko)
{O} moški: EDNINA: im. Níkov, rod. Níkovega, daj. Níkovemu, tož. Níkov (živostno Níkovega), mest. pri
Níkovem, or. z Níkovim; DVOJINA: im. Níkova, rod. Níkovih, daj. Níkovima, tož. Níkova, mest. pri
Níkovih, or. z Níkovima; MNOŽINA: im. Níkovi, rod. Níkovih, daj. Níkovim, tož. Níkove, mest. pri
Níkovih, or. z Níkovimi
ženski: EDNINA: im. Níkova, rod. Níkove, daj. Níkovi, tož. Níkovo, mest. pri Níkovi, or. z Níkovo;
DVOJINA: im. Níkovi, rod. Níkovih, daj. Níkovima, tož. Níkovi, mest. pri Níkovih, or. z Níkovima;
MNOŽINA: im. Níkove, rod. Níkovih, daj. Níkovim, tož. Níkove, mest. pri Níkovih, or. z Níkovimi
srednji: EDNINA: im. Níkovo, rod. Níkovega, daj. Níkovemu, tož. Níkovo, mest. pri Níkovem, or. z
Níkovim; DVOJINA: im. Níkovi, rod. Níkovih, daj. Níkovima, tož. Níkovi, mest. pri Níkovih, or. z
Níkovima; MNOŽINA: im. Níkova, rod. Níkovih, daj. Níkovim, tož. Níkova, mest. pri Níkovih, or. z
Níkovimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz moških imen)
Nabor slovarskih iztočnic:
Adamov
Ahačev
Alešev
Aljošev
Alojzijev
Andražev
Andrejev
Anejev
Anžetov
Blažev
Bogomirjev
Borov
Cezarjev
Cvetkov
Damirjev
Danilov

Davorjev
Evstahijev
Francijev
Franjev
Gašperjev
Gregorjev
Gregov
Ignačev
Igorjev
Ivov
Izidorjev
Jakobov
Jakov
Janijev
Jankov
Jernejev
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Joškov
Jožefov
Jožetov
Juretov
Jurijev
Klemnov
Lovrov
Lukov
Majev
Marijev
Markov
Martinov
Matejev
Matevžev
Matičev
Matijev
Matjažev
Mihov
Milošev
Mirkov
Mirov
Mitjev
Nejčev
Nikolajev
Nikov
Ninov
Oskarjev
Petrov
Pirov
Primožev
Radov
Rajkov

Renatov
Renejev
Rudijev
Samirjev
Samov
Sašev
Sergejev
Silvestrov
Silvov
Slavkov
Srečkov
Stankov
Tadejev
Timotejev
Tinetov
Tomažev
Tonyjev
Urošev
Valterjev
Velikonjev
Vidov
Viktorjev
Vincenčev
Vinkov
Vladimirjev
Vladov
Vojkov
Zdravkov
Zlatkov
Zvonkov
Željkov
Žigov
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Svojilni pridevniki (iz osebnih ženskih imen)
Geslovnik:
Geslovnik obsega 30 svojilnih pridevnikov in je bil narejen na podlagi nabora osebnih ženskih imen,
vključenih v prvo različico slovarja (oktober 2014).
V slovar so vključeni pridevniki, katerih tvorba se ob pregledu rabe v besedilnih korpusih, jezikovni
svetovalnici in drugih virih izkazuje kot problematična, saj ob pretvorbi imena v svojilni pridevnik pride
do preglasa (tip Aničin). Vključena so tudi imena, pri katerih je zaradi ženskega in moškega
enakopisnega imena mogoč nesporazum (Saša: Sašev in Sašin) ali obstaja enakozvočnost z
občnoimenskim poimenovanjem (Vesna : nagrada vesna).
Novosti:
Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001, razen izjemoma, ko smo uvedli
svojilne pridevnike iz imen z enozložno podstavo brez podaljšave (tip Pia: Piin in Pijin in Lea: Lein in
Lejin).
Slovarski sestavek sklene podatek o izhodiščni (netvorjeni) besedi, iz katere je izpeljan svojilni
pridevnik (npr. Aničin < Anica).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 962, 963.
Slovarski prikaz:
Áničin Áničina Áničino pridevnik
Aničina mama (< Anica)
{O} moški: EDNINA: im. Áničin, rod. Áničinega, daj. Áničinemu, tož. Áničin (živostno Áničinega), mest.
pri Áničinem, or. z Áničinim; DVOJINA: im. Áničina, rod. Áničinih, daj. Áničinima, tož. Áničina, mest. pri
Áničinih, or. z Áničinima; MNOŽINA: im. Áničini, rod. Áničinih, daj. Áničinim, tož. Áničine, mest. pri
Áničinih, or. z Áničinimi
ženski: EDNINA: im. Áničina, rod. Áničine, daj. Áničini, tož. Áničino, mest. pri Áničini, or. z Áničino;
DVOJINA: im. Áničini, rod. Áničinih, daj. Áničinima, tož. Áničini, mest. pri Áničinih, or. z Áničinima;
MNOŽINA: im. Áničine, rod. Áničinih, daj. Áničinim, tož. Áničine, mest. pri Áničinih, or. z Áničinimi
srednji: EDNINA: im. Áničino, rod. Áničinega, daj. Áničinemu, tož. Áničino, mest. pri Áničinem, or. z
Áničinim; DVOJINA: im. Áničini, rod. Áničinih, daj. Áničinima, tož. Áničini, mest. pri Áničinih, or. z
Áničinima; MNOŽINA: im. Áničina, rod. Áničinih, daj. Áničinim, tož. Áničina, mest. pri Áničinih, or. z
Áničinimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz ženskih imen)
Lein Leina Leino [lêjin] pridevnik
Lein rojstni dan so praznovali v gorski koči (< Lea)
{O} moški: EDNINA: im. Lein, rod. Leinega, daj. Leinemu, tož. Lein (živostno Leinega), mest. pri Leinem,
or. z Leinim; DVOJINA: im. Leina, rod. Leinih, daj. Leinima, tož. Leina, mest. pri Leinih, or. z Leinima;
MNOŽINA: im. Leini, rod. Leinih, daj. Leinim, tož. Leine, mest. pri Leinih, or. z Leinimi
ženski: EDNINA: im. Leina, rod. Leine, daj. Leini, tož. Leino, mest. pri Leini, or. z Leino; DVOJINA: im.
Leini, rod. Leinih, daj. Leinima, tož. Leini, mest. pri Leinih, or. z Leinima; MNOŽINA: im. Leine, rod.
Leinih, daj. Leinim, tož. Leine, mest. pri Leinih, or. z Leinimi
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srednji: EDNINA: im. Leino, rod. Leinega, daj. Leinemu, tož. Leino, mest. pri Leinem, or. z Leinim;
DVOJINA: im. Leini, rod. Leinih, daj. Leinima, tož. Leini, mest. pri Leinih, or. z Leinima; MNOŽINA: im.
Leina, rod. Leinih, daj. Leinim, tož. Leina, mest. pri Leinih, or. z Leinimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz ženskih imen)
Lêjin Lêjina Lêjino pridevnik
Lejin rdeči avto (< Lea, Leja)
{O} moški: EDNINA: im. Lêjin, rod. Lêjinega, daj. Lêjinemu, tož. Lêjin (živostno Lêjinega), mest. pri
Lêjinem, or. z Lêjinim; DVOJINA: im. Lêjina, rod. Lêjinih, daj. Lêjinima, tož. Lêjina, mest. pri Lêjinih, or. z
Lêjinima; MNOŽINA: im. Lêjini, rod. Lêjinih, daj. Lêjinim, tož. Lêjine, mest. pri Lêjinih, or. z Lêjinimi
ženski: EDNINA: im. Lêjina, rod. Lêjine, daj. Lêjini, tož. Lêjino, mest. pri Lêjini, or. z Lêjino; DVOJINA: im.
Lêjini, rod. Lêjinih, daj. Lêjinima, tož. Lêjini, mest. pri Lêjinih, or. z Lêjinima; MNOŽINA: im. Lêjine, rod.
Lêjinih, daj. Lêjinim, tož. Lêjine, mest. pri Lêjinih, or. z Lêjinimi
srednji: EDNINA: im. Lêjino, rod. Lêjinega, daj. Lêjinemu, tož. Lêjino, mest. pri Lêjinem, or. z Lêjinim;
DVOJINA: im. Lêjini, rod. Lêjinih, daj. Lêjinima, tož. Lêjini, mest. pri Lêjinih, or. z Lêjinima; MNOŽINA: im.
Lêjina, rod. Lêjinih, daj. Lêjinim, tož. Lêjina, mest. pri Lêjinih, or. z Lêjinimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz ženskih imen)
Nabor slovarskih iztočnic:
Aljošin
Anamarijin
Aničin
Daničin
Dragičin
Emmyjin
Inesin
Irisin
Jožičin
Karinin
Karmenin
Lein
Lejin
Ljubičin
Mančin

Maričin
Mariin
Matejin
Miličin
Mojčin
Nivesin
Piin
Pijin
Sašin
Slavičin
Tein
Tejin
Tiin
Tijin
Viktorijin
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Svojilni pridevniki (iz poimenovanj mitoloških in
nadnaravnih bitij)
Geslovnik:
Problemski sklop v prvi fazi obsega 14 svojilnih pridevnikov iz poimenovanj mitoloških in nadnaravnih
bitij in je bil narejen na podlagi problemskega sklopa »Poimenovanja mitoloških in nadnaravnih bitij«.
Za samostojna gesla so prirejeni tisti svojilni pridevniki, ki v besedotvornem postopku izkazujejo
posebnosti, npr.:
(1) preglas (hudičev);
(2) premeno c > č (rojeničin);
(3) neobstojni samoglasnik (palčkov, psoglavčev);
(4) druge posebnosti (božji).
V rastočem slovarju bo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajetih več imen, iz katerih bodo tvorjeni
svojilni pridevniki in vključeni v problemski sklop.
Novosti:
Svojilni pridevniki iz poimenovanj mitoloških in nadnaravnih bitij so obravnavani kot samostojna
gesla. Slovarski sestavek sklene podatek o izhodiščni obliki (npr. vilinčev < vilinec).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 956.
Slovarski prikaz:
hudíčev hudíčeva hudíčevo pridevnik
hudičeva dela (< hudič)
{O} moški: EDNINA: im. hudíčev, rod. hudíčevega, daj. hudíčevemu, tož. hudíčev (živostno hudíčevega),
mest. pri hudíčevem, or. s hudíčevim; DVOJINA: im. hudíčeva, rod. hudíčevih, daj. hudíčevima, tož.
hudíčeva, mest. pri hudíčevih, or. s hudíčevima; MNOŽINA: im. hudíčevi, rod. hudíčevih, daj. hudíčevim,
tož. hudíčeve, mest. pri hudíčevih, or. s hudíčevimi
ženski: EDNINA: im. hudíčeva, rod. hudíčeve, daj. hudíčevi, tož. hudíčevo, mest. pri hudíčevi, or. s
hudíčevo; DVOJINA: im. hudíčevi, rod. hudíčevih, daj. hudíčevima, tož. hudíčevi, mest. pri hudíčevih, or. s
hudíčevima; MNOŽINA: im. hudíčeve, rod. hudíčevih, daj. hudíčevim, tož. hudíčeve, mest. pri hudíčevih, or.
s hudíčevimi
srednji: EDNINA: im. hudíčevo, rod. hudíčevega, daj. hudíčevemu, tož. hudíčevo, mest. pri hudíčevem, or.
s hudíčevim; DVOJINA: im. hudíčevi, rod. hudíčevih, daj. hudíčevima, tož. hudíčevi, mest. pri hudíčevih, or.
s hudíčevima; MNOŽINA: im. hudíčeva, rod. hudíčevih, daj. hudíčevim, tož. hudíčeva, mest. pri hudíčevih,
or. s hudíčevimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz poimenovanj mitoloških in nadnaravnih bitij)
bôžji bôžja bôžje pridevnik
deset božjih zapovedi; božja pot; v teoloških in bogoslužnih besedilih tudi Božji Rešitev je v božjih/Božjih
rokah; Drugi vatikanski koncil uči, da božja/Božja previdnost nikomur ne odreka pomoči; prim. Božji
(< bog)

85

{O} moški: EDNINA: im. bôžji, rod. bôžjega, daj. bôžjemu, tož. bôžji (živostno bôžjega), mest. pri bôžjem,
or. z bôžjim; DVOJINA: im. bôžja, rod. bôžjih, daj. bôžjima, tož. bôžja, mest. pri bôžjih, or. z bôžjima;
MNOŽINA: im. bôžji, rod. bôžjih, daj. bôžjim, tož. bôžje, mest. pri bôžjih, or. z bôžjimi
ženski: EDNINA: im. bôžja, rod. bôžje, daj. bôžji, tož. bôžjo, mest. pri bôžji, or. z bôžjo; DVOJINA: im. bôžji,
rod. bôžjih, daj. bôžjima, tož. bôžji, mest. pri bôžjih, or. z bôžjima; MNOŽINA: im. bôžje, rod. bôžjih, daj.
bôžjim, tož. bôžje, mest. pri bôžjih, or. z bôžjimi
srednji: EDNINA: im. bôžje, rod. bôžjega, daj. bôžjemu, tož. bôžje, mest. pri bôžjem, or. z bôžjim;
DVOJINA: im. bôžji, rod. bôžjih, daj. bôžjima, tož. bôžji, mest. pri bôžjih, or. z bôžjima; MNOŽINA: im. bôžja,
rod. bôžjih, daj. bôžjim, tož. bôžja, mest. pri bôžjih, or. z bôžjimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz poimenovanj mitoloških in nadnaravnih bitij)

Nabor slovarskih iztočnic:
angelov
bedančev
božji
čatežev
hudičev
morakvarjev
možev
palčkov
pasjeglavčev
psoglavčev
rojeničin
sojeničin
vilinčev
zmajev

86

Svojilni pridevniki (iz prebivalskih imen)
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 45 svojilnih pridevnikov iz enobesednih prebivalskih imen, ki je nastal na
osnovi nabora iztočnic problemskega sklopa »Prebivalska imena«.
V slovar so vključeni pridevniki, katerih tvorba se ob pregledu rabe v korpusu, Jezikovni svetovalnici
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in drugih virih izkazuje kot problematična, saj
ob pretvorbi imena v svojilni pridevnik pride do preglasa (npr. Albančev) ali poenobesedenja (npr.
Južnokorejčev).
V rastočem slovarju bodo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajeti svojilni pridevniki iz prebivalskih
imen po problemskih sklopih izhodiščnih gesel (prebivalci držav, pokrajin, mest …).
Novosti:
Pri redigiranju v okviru iztočnic prvega sklopa (od Afganistan do Južni Sudan) nismo spreminjali
ustaljene prakse in norme SP 2001.
Slovarski sestavek sklene podatek o izhodiščni besedi (prebivalskem imenu), iz katere je izpeljan
svojilni pridevnik (npr. Albančev < Albanec).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 956.
Slovarski prikaz:
Albánčev Albánčeva Albánčevo pridevnik
Albančeva žena je praznovala rojstni dan (< Albanec)
{O} moški: EDNINA: im. Albánčev, rod. Albánčevega, daj. Albánčevemu, tož. Albánčev (živostno
Albánčevega), mest. pri Albánčevem, or. z Albánčevim; DVOJINA: im. Albánčeva, rod. Albánčevih, daj.
Albánčevima, tož. Albánčeva, mest. pri Albánčevih, or. z Albánčevima; MNOŽINA: im. Albánčevi, rod.
Albánčevih, daj. Albánčevim, tož. Albánčeve, mest. pri Albánčevih, or. z Albánčevimi
ženski: EDNINA: im. Albánčeva, rod. Albánčeve, daj. Albánčevi, tož. Albánčevo, mest. pri Albánčevi, or. z
Albánčevo; DVOJINA: im. Albánčevi, rod. Albánčevih, daj. Albánčevima, tož. Albánčevi, mest. pri
Albánčevih, or. z Albánčevima; MNOŽINA: im. Albánčeve, rod. Albánčevih, daj. Albánčevim, tož.
Albánčeve, mest. pri Albánčevih, or. z Albánčevimi
srednji: EDNINA: im. Albánčevo, rod. Albánčevega, daj. Albánčevemu, tož. Albánčevo, mest. pri
Albánčevem, or. z Albánčevim; DVOJINA: im. Albánčevi, rod. Albánčevih, daj. Albánčevima, tož.
Albánčevi, mest. pri Albánčevih, or. z Albánčevima; MNOŽINA: im. Albánčeva, rod. Albánčevih, daj.
Albánčevim, tož. Albánčeva, mest. pri Albánčevih, or. z Albánčevimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz prebivalskih imen)
Júžnokorêjčev Júžnokorêjčeva Júžnokorêjčevo pridevnik
O Južnokorejčevih športnih dosežkih se je še dolgo govorilo (< Južni Korejec)
{O} moški: EDNINA: im. Júžnokorêjčev, rod. Júžnokorêjčevega, daj. Júžnokorêjčevemu, tož.
Júžnokorêjčev (živostno Júžnokorêjčevega), mest. pri Júžnokorêjčevem, or. z Júžnokorêjčevim; DVOJINA:
im. Júžnokorêjčeva, rod. Júžnokorêjčevih, daj. Júžnokorêjčevima, tož. Júžnokorêjčeva, mest. pri
Júžnokorêjčevih, or. z Júžnokorêjčevima; MNOŽINA: im. Júžnokorêjčevi, rod. Júžnokorêjčevih, daj.
Júžnokorêjčevim, tož. Júžnokorêjčeve, mest. pri Júžnokorêjčevih, or. z Júžnokorêjčevimi
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ženski: EDNINA: im. Júžnokorêjčeva, rod. Júžnokorêjčeve, daj. Júžnokorêjčevi, tož. Júžnokorêjčevo, mest.
pri Júžnokorêjčevi, or. z Júžnokorêjčevo; DVOJINA: im. Júžnokorêjčevi, rod. Júžnokorêjčevih, daj.
Júžnokorêjčevima, tož. Júžnokorêjčevi, mest. pri Júžnokorêjčevih, or. z Júžnokorêjčevima; MNOŽINA: im.
Júžnokorêjčeve, rod. Júžnokorêjčevih, daj. Júžnokorêjčevim, tož. Júžnokorêjčeve, mest. pri
Júžnokorêjčevih, or. z Júžnokorêjčevimi
srednji: EDNINA: im. Júžnokorêjčevo, rod. Júžnokorêjčevega, daj. Júžnokorêjčevemu, tož.
Júžnokorêjčevo, mest. pri Júžnokorêjčevem, or. z Júžnokorêjčevim; DVOJINA: im. Júžnokorêjčevi, rod.
Júžnokorêjčevih, daj. Júžnokorêjčevima, tož. Júžnokorêjčevi, mest. pri Júžnokorêjčevih, or. z
Júžnokorêjčevima; MNOŽINA: im. Júžnokorêjčeva, rod. Júžnokorêjčevih, daj. Júžnokorêjčevim, tož.
Júžnokorêjčeva, mest. pri Júžnokorêjčevih, or. z Júžnokorêjčevimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz prebivalskih imen)
Nabor slovarskih iztočnic:
Afganistančev
Albančev
Alžirčev
Andorčev
Angolčev
Argentinčev
Armenčev
Avstralčev
Avstrijčev
Azerbajdžančev
Azijčev
Bahamčev
Bangladeševčev
Belgijčev
Bissavčev
Bocvančev
Bolivijčev
Brazilčev
Brunejčev
Burundijčev
Butančev
Čilenčev
Črnogorčev

Dančev
Evropejčev
Filipinčev
Finčev
Gabončev
Gambijčev
Gančev
Gruzijčev
Gvajančev
Gvatemalčev
Gvinejčev
Haitijčev
Indijčev
Indonezijčev
Irančev
Irčev
Islandčev
Izraelčev
Japončev
Jemenčev
Jordančev
Južnokorejčev
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Svojilni pridevniki (iz imen s predimki)
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 21 svojilnih pridevnikov iz priimkov s predimki in je bil narejen na podlagi
nabora priimkov, vključenih v različico 3.0 ePravopisa (tedaj Slovarja pravopisnih težav, oktober
2016).
V rastočem slovarju bo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajetih več imen, iz katerih bodo tvorjeni
svojilni pridevniki in vključeni v problemski sklop.
Novosti:
Svojilni pridevniki iz imen s predimki so v nasprotju z SP 2001 uvrščeni v samostojna gesla. Pri
redigiranju smo sledili rabi in v gradivu neizkazane oblike iz SP 2001 (npr. Ortegaygassetov,
Baudouindecourtenayjev) nadomestili z izkazanimi (Gassetov, Baudouinov/de Courtenayjev).
Slovarski sestavek sklene podatek o izhodiščni obliki, kar je za uporabnika pomembno zlasti pri
večdelnih priimkih s predimki, pri katerih je pridevniška oblika izpeljana le iz enega dela (npr.
d'Estaingov < Giscard d'Estaing).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.
Normativno je ovrednotenje dvojničnih paradigmatskih možnosti.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 115.
Slovarski prikaz:
de Courtenayjev de Courtenayjeva de Courtenayjevo [də kurtenêjev-] pridevnik
Razmišljanja o uporabni lingvistiki sodijo v de Courtenayjevo zadnje ustvarjalno obdobje; De
Courtenayjeva zapuščina se nahaja v arhivih Ruske akademije znanosti v St. Petersburgu (< Baudouin
de Courtenay)
{O} moški: EDNINA: im. de Courtenayjev, rod. de Courtenayjevega, daj. de Courtenayjevemu, tož. de
Courtenayjev (živostno de Courtenayjevega), mest. pri de Courtenayjevem, or. z de Courtenayjevim;
DVOJINA: im. de Courtenayjeva, rod. de Courtenayjevih, daj. de Courtenayjevima, tož. de Courtenayjeva,
mest. pri de Courtenayjevih, or. z de Courtenayjevima; MNOŽINA: im. de Courtenayjevi, rod. de
Courtenayjevih, daj. de Courtenayjevim, tož. de Courtenayjeve, mest. pri de Courtenayjevih, or. z de
Courtenayjevimi
ženski: EDNINA: im. de Courtenayjeva, rod. de Courtenayjeve, daj. de Courtenayjevi, tož. de
Courtenayjevo, mest. pri de Courtenayjevi, or. z de Courtenayjevo; DVOJINA: im. de Courtenayjevi, rod.
de Courtenayjevih, daj. de Courtenayjevima, tož. de Courtenayjevi, mest. pri de Courtenayjevih, or. z de
Courtenayjevima; MNOŽINA: im. de Courtenayjeve, rod. de Courtenayjevih, daj. de Courtenayjevim, tož.
de Courtenayjeve, mest. pri de Courtenayjevih, or. z de Courtenayjevimi
srednji: EDNINA: im. de Courtenayjevo, rod. de Courtenayjevega, daj. de Courtenayjevemu, tož. de
Courtenayjevo, mest. pri de Courtenayjevem, or. z de Courtenayjevim; DVOJINA: im. de Courtenayjevi,
rod. de Courtenayjevih, daj. de Courtenayjevima, tož. de Courtenayjevi, mest. pri de Courtenayjevih, or. z
de Courtenayjevima; MNOŽINA: im. de Courtenayjeva, rod. de Courtenayjevih, daj. de Courtenayjevim,
tož. de Courtenayjeva, mest. pri de Courtenayjevih, or. z de Courtenayjevimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz imen s predimki)
d'Estaingov d'Estaingov [destênov-] pridevnik
Za Francijo je bil d'Estaingov predlog evropske ustave najbolj sprejemljiv (< Giscard d'Estaing)
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{O} moški: EDNINA: im. d'Estaingov, rod. d'Estaingovega, daj. d'Estaingovemu, tož. d'Estaingov (živostno
d'Estaingovega), mest. pri d'Estaingovem, or. z d'Estaingovim; DVOJINA: im. d'Estaingova, rod.
d'Estaingovih, daj. d'Estaingovima, tož. d'Estaingova, mest. pri d'Estaingovih, or. z d'Estaingovima;
MNOŽINA: im. d'Estaingovi, rod. d'Estaingovih, daj. d'Estaingovim, tož. d'Estaingove, mest. pri
d'Estaingovih, or. z d'Estaingovimi
ženski: EDNINA: im. d'Estaingova, rod. d'Estaingove, daj. d'Estaingovi, tož. d'Estaingovo, mest. pri
d'Estaingovi, or. z d'Estaingovo; DVOJINA: im. d'Estaingovi, rod. d'Estaingovih, daj. d'Estaingovima, tož.
d'Estaingovi, mest. pri d'Estaingovih, or. z d'Estaingovima; MNOŽINA: im. d'Estaingove, rod.
d'Estaingovih, daj. d'Estaingovim, tož. d'Estaingove, mest. pri d'Estaingovih, or. z d'Estaingovimi
srednji: EDNINA: im. d'Estaingovo, rod. d'Estaingovega, daj. d'Estaingovemu, tož. d'Estaingovo, mest. pri
d'Estaingovem, or. z d'Estaingovim; DVOJINA: im. d'Estaingovi, rod. d'Estaingovih, daj. d'Estaingovima,
tož. d'Estaingovi, mest. pri d'Estaingovih, or. z d'Estaingovima; MNOŽINA: im. d'Estaingova, rod.
d'Estaingovih, daj. d'Estaingovim, tož. d'Estaingova, mest. pri d'Estaingovih, or. z d'Estaingovimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz imen s predimki)
Saint-Exupéryjev Saint-Exupéryjeva Saint-Exupéryjevo [sent-egziperíjev-] pridevnik
|citatni naglas Saint-Exupéryjev|: Med literarnimi klasiki so za branje izbrali Cervantesovega Don Kihota
in Saint-Exupéryjevega Malega princa (< Saint-Exupéry)
{O} moški: EDNINA: im. Saint-Exupéryjev, rod. Saint-Exupéryjevega, daj. Saint-Exupéryjevemu, tož.
Saint-Exupéryjev (živostno Saint-Exupéryjevega), mest. pri Saint-Exupéryjevem, or. s SaintExupéryjevim; DVOJINA: im. Saint-Exupéryjeva, rod. Saint-Exupéryjevih, daj. Saint-Exupéryjevima, tož.
Saint-Exupéryjeva, mest. pri Saint-Exupéryjevih, or. s Saint-Exupéryjevima; MNOŽINA: im. SaintExupéryjevi, rod. Saint-Exupéryjevih, daj. Saint-Exupéryjevim, tož. Saint-Exupéryjeve, mest. pri SaintExupéryjevih, or. s Saint-Exupéryjevimi
ženski: EDNINA: im. Saint-Exupéryjeva, rod. Saint-Exupéryjeve, daj. Saint-Exupéryjevi, tož. SaintExupéryjevo, mest. pri Saint-Exupéryjevi, or. s Saint-Exupéryjevo; DVOJINA: im. Saint-Exupéryjevi, rod.
Saint-Exupéryjevih, daj. Saint-Exupéryjevima, tož. Saint-Exupéryjevi, mest. pri Saint-Exupéryjevih, or. s
Saint-Exupéryjevima; MNOŽINA: im. Saint-Exupéryjeve, rod. Saint-Exupéryjevih, daj. SaintExupéryjevim, tož. Saint-Exupéryjeve, mest. pri Saint-Exupéryjevih, or. s Saint-Exupéryjevimi
srednji: EDNINA: im. Saint-Exupéryjevo, rod. Saint-Exupéryjevega, daj. Saint-Exupéryjevemu, tož.
Saint-Exupéryjevo, mest. pri Saint-Exupéryjevem, or. s Saint-Exupéryjevim; DVOJINA: im. SaintExupéryjevi, rod. Saint-Exupéryjevih, daj. Saint-Exupéryjevima, tož. Saint-Exupéryjevi, mest. pri SaintExupéryjevih, or. s Saint-Exupéryjevima; MNOŽINA: im. Saint-Exupéryjeva, rod. Saint-Exupéryjevih, daj.
Saint-Exupéryjevim, tož. Saint-Exupéryjeva, mest. pri Saint-Exupéryjevih, or. s Saint-Exupéryjevimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz imen s predimki)
Nabor slovarskih iztočnic:
Asadov
Baudouinov
Calderonov
D'Annunziov
d'Estaingov
d'Indyjev
de Courtenayjev

de la Vegov
de Palmov
De Palmov
de Souzov
De Souzov
El Grecov
Gassetov

Metternichov
O'Connorjev
Richelieujev
Saint-Exupèryjev
St. Johnov
Vignyjev
von Grünigenov
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Svojilni pridevniki (iz priimkov)
Geslovnik:
Geslovnik obsega 264 svojilnih pridevnikov in je bil prvotno narejen na podlagi nabora priimkov,
vključenih v prvo različico ePravopisa (tedaj Slovarja pravopisnih težav, oktober 2014).
V slovar so vključeni pridevniki, katerih tvorba se ob pregledu rabe v besedilnih korpusih, jezikovni
svetovalnici in drugih virih izkazuje kot problematična, saj ob pretvorbi priimka v svojilni pridevnik
pride do:
(1) preglasa (tip Bajčev);
(2) pogovorne podaljšave osnove s t (tip Jenko);
(3) izpusta neobstojnega polglasnika (tip Erjavčev) in
(4) uporabe ženskega pridevniškega obrazila (tip Fajdiga).
Kasneje je bil nabor dopolnjen s priimki, ki predstavljajo podstavo pridevnikom v različnih stalnih
besednih zvezah (Diesel > Dieslov motor).
Novosti:
Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001.
Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni (netvorjeni) besedi, iz katere je izpeljan
svojilni pridevnik, kar je za uporabnika pomembno zlasti pri imenih z neobstojnim polglasnikom
(Bajčev < Bajc, Bajec).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 956.
Slovarski prikaz:
Bájčev Bájčeva Bájčevo pridevnik
Bajčevo znanstveno delo (< Bajc, Bajec)
{O} moški: EDNINA: im. Bájčev, rod. Bájčevega, daj. Bájčevemu, tož. Bájčev (živostno Bájčevega), mest.
pri Bájčevem, or. z Bájčevim; DVOJINA: im. Bájčeva, rod. Bájčevih, daj. Bájčevima, tož. Bájčeva, mest. pri
Bájčevih, or. z Bájčevima; MNOŽINA: im. Bájčevi, rod. Bájčevih, daj. Bájčevim, tož. Bájčeve, mest. pri
Bájčevih, or. z Bájčevimi
ženski: EDNINA: im. Bájčeva, rod. Bájčeve, daj. Bájčevi, tož. Bájčevo, mest. pri Bájčevi, or. z Bájčevo;
DVOJINA: im. Bájčevi, rod. Bájčevih, daj. Bájčevima, tož. Bájčevi, mest. pri Bájčevih, or. z Bájčevima;
MNOŽINA: im. Bájčeve, rod. Bájčevih, daj. Bájčevim, tož. Bájčeve, mest. pri Bájčevih, or. z Bájčevimi
srednji: EDNINA: im. Bájčevo, rod. Bájčevega, daj. Bájčevemu, tož. Bájčevo, mest. pri Bájčevem, or. z
Bájčevim; DVOJINA: im. Bájčevi, rod. Bájčevih, daj. Bájčevima, tož. Bájčevi, mest. pri Bájčevih, or. z
Bájčevima; MNOŽINA: im. Bájčeva, rod. Bájčevih, daj. Bájčevim, tož. Bájčeva, mest. pri Bájčevih, or. z
Bájčevimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz priimkov)
Coulombov Coulombova Coulombovo [kulónov-] pridevnik
Coulombovo in Rankinovo teorijo o stabilnosti temeljev zgradb so pozneje še izpopolnili; Coulombov
zakon ||fizikalni zakon||: Silo med točkastima nabojema opišemo s Coulombovim zakonom
(< Coulomb)
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{O} moški: EDNINA: im. Coulombov, rod. Coulombovega, daj. Coulombovemu, tož. Coulombov (živostno
Coulombovega), mest. pri Coulombovem, or. s Coulombovim; DVOJINA: im. Coulombova, rod.
Coulombovih, daj. Coulombovima, tož. Coulombova, mest. pri Coulombovih, or. s Coulombovima;
MNOŽINA: im. Coulombovi, rod. Coulombovih, daj. Coulombovim, tož. Coulombove, mest. pri
Coulombovih, or. s Coulombovimi
ženski: EDNINA: im. Coulombova, rod. Coulombove, daj. Coulombovi, tož. Coulombovo, mest. pri
Coulombovi, or. s Coulombovo; DVOJINA: im. Coulombovi, rod. Coulombovih, daj. Coulombovima, tož.
Coulombovi, mest. pri Coulombovih, or. s Coulombovima; MNOŽINA: im. Coulombove, rod.
Coulombovih, daj. Coulombovim, tož. Coulombove, mest. pri Coulombovih, or. s Coulombovimi
srednji: EDNINA: im. Coulombovo, rod. Coulombovega, daj. Coulombovemu, tož. Coulombovo, mest. pri
Coulombovem, or. s Coulombovim; DVOJINA: im. Coulombovi, rod. Coulombovih, daj. Coulombovima,
tož. Coulombovi, mest. pri Coulombovih, or. s Coulombovima; MNOŽINA: im. Coulombova, rod.
Coulombovih, daj. Coulombovim, tož. Coulombova, mest. pri Coulombovih, or. s Coulombovimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in v SBZ; svojilni pridevniki
(iz priimkov)
Dieslov Dieslova Dieslovo [dízlov-] pridevnik
Posebej zanimiva je Dieslova ura s spremenljivim lamelnim zaslonom; Dieslov/dizlov motor ||motor z
notranjim izgorevanjem||: Z industrijsko revolucijo 19. stoletja sta elektrika in Dieslov/dizlov motor
človeštvu korenito spremenili življenje; prim. dizlov, dizel (< Diesel)
{O} moški: EDNINA: im. Dieslov, rod. Dieslovega, daj. Dieslovemu, tož. Dieslov (živostno Dieslovega),
mest. pri Dieslovem, or. z Dieslovim; DVOJINA: im. Dieslova, rod. Dieslovih, daj. Dieslovima, tož.
Dieslova, mest. pri Dieslovih, or. z Dieslovima; MNOŽINA: im. Dieslovi, rod. Dieslovih, daj. Dieslovim,
tož. Dieslove, mest. pri Dieslovih, or. z Dieslovimi
ženski: EDNINA: im. Dieslova, rod. Dieslove, daj. Dieslovi, tož. Dieslovo, mest. pri Dieslovi, or. z
Dieslovo; DVOJINA: im. Dieslovi, rod. Dieslovih, daj. Dieslovima, tož. Dieslovi, mest. pri Dieslovih, or. z
Dieslovima; MNOŽINA: im. Dieslove, rod. Dieslovih, daj. Dieslovim, tož. Dieslove, mest. pri Dieslovih, or.
z Dieslovimi
srednji: EDNINA: im. Dieslovo, rod. Dieslovega, daj. Dieslovemu, tož. Dieslovo, mest. pri Dieslovem, or. z
Dieslovim; DVOJINA: im. Dieslovi, rod. Dieslovih, daj. Dieslovima, tož. Dieslovi, mest. pri Dieslovih, or. z
Dieslovima; MNOŽINA: im. Dieslova, rod. Dieslovih, daj. Dieslovim, tož. Dieslova, mest. pri Dieslovih, or.
z Dieslovimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in v SBZ; svojilni pridevniki
(iz priimkov)
Faradayev Faradayeva Faradayevo [fáradejev-] pridevnik
Eno najslavnejših Faradayevih odkritij je povezano z indukcijo; Faradayev pojav ||magnetooptični
pojav||: Faradayev pojav vpliva na radijske valove, ki prečkajo ionosfrero; Faradayev zakon ||fizikalni
indukcijski zakon||: Faradayev paradoks nakazuje, da Faradayev zakon očitno ni splošno uporaben;
Faradayeva kletka ||prostor, v katerem smo varni pred udarom strele||: Skoraj vse hiše so Faradayeve
kletke, saj so zgrajene iz armiranega betona (< Faraday)
{O} moški: EDNINA: im. Faradayev, rod. Faradayevega, daj. Faradayevemu, tož. Faradayev (živostno
Faradayevega), mest. pri Faradayevem, or. s Faradayevim; DVOJINA: im. Faradayeva, rod. Faradayevih,
daj. Faradayevima, tož. Faradayeva, mest. pri Faradayevih, or. s Faradayevima; MNOŽINA: im. Faradayevi,
rod. Faradayevih, daj. Faradayevim, tož. Faradayeve, mest. pri Faradayevih, or. s Faradayevimi
ženski: EDNINA: im. Faradayeva, rod. Faradayeve, daj. Faradayevi, tož. Faradayevo, mest. pri Faradayevi,
or. s Faradayevo; DVOJINA: im. Faradayevi, rod. Faradayevih, daj. Faradayevima, tož. Faradayevi, mest. pri
Faradayevih, or. s Faradayevima; MNOŽINA: im. Faradayeve, rod. Faradayevih, daj. Faradayevim, tož.
Faradayeve, mest. pri Faradayevih, or. s Faradayevimi
srednji: EDNINA: im. Faradayevo, rod. Faradayevega, daj. Faradayevemu, tož. Faradayevo, mest. pri
Faradayevem, or. s Faradayevim; DVOJINA: im. Faradayevi, rod. Faradayevih, daj. Faradayevima, tož.
Faradayevi, mest. pri Faradayevih, or. s Faradayevima; MNOŽINA: im. Faradayeva, rod. Faradayevih, daj.
Faradayevim, tož. Faradayeva, mest. pri Faradayevih, or. s Faradayevimi
STATUS: predlog
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PRAVOPISNA KATEGORIJA: izlastnoimenski pridevniki na -ov/-ev ali -in v SBZ; svojilni pridevniki
(iz priimkov)

Nabor slovarskih iztočnic:
Abbejev
Abelov
Addisonov
Albertijev
Alzheimerjev
Ambrožičev
Amperov
Andersenov
Apgarjev
Artaudov
Aspergerjev
Atkinsonov
Atkinsov
Avogadrov
Babičev
Bajčev
Balintov
Basedowov
Baumannov
Beaufortov
Bernoullijev
Bessemerjev
Betettov
Bethejev
Bevčev
Blažičev
Bloudkov
Bogatajev
Boltzmannov
Boolov
Borštnikov
Boylov
Božičev
Braillov
Bregarjev
Briggsov
Buchnerjev
Bukovčev
Cankarjev
Cassinijev
Celzijev
Cerarjev
Cervantesov
Cooperjev

Coulombov
Crohnov
Cvetkov
Černetov
Demšarjev
Dieslov
Dolenčev
Dolinarjev
Dopplerjev
Downov
Erjavčev
Fahrenheitov
Fajdigov
Faradayev
Fassbinderjev
Fibonaccijev
Filipičev
Fleischmannov
Gajškov
Galilejev
Geigerjev
Gerbčev
Gerbičev
Godčev
Goethejev
Golgijev
Goncourtov
Gorenčev
Gorjupov
Grahamov
Gregoričev
Grumov
Hafnerjev
Halleyjev
Herschlov
Higgsov
Hočevarjev
Hodžićev
Hookov
Hribarjev
Hubblov
Humarjev
Ilićev
Ivančičev
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Janežičev
Jarčev
Jazbečev
Jenkov
Jeričev
Joulov
Jovanovićev
Jurčičev
Kaplanov
Kasteličev
Kaučičev
Kavčičev
Keglov
Kelvinov
Keplerjev
Klemenčičev
Knafelčev
Knausov
Kneippov
Kocjančičev
Kočevarjev
Kodričev
Kokaljev
Kolaričev
Kolarjev
Kolenčev
Kopernikov
Koroščev
Kosijev
Koširjev
Kovačev
Kovačevićev
Kovačičev
Kozinov
Koželjev
Krajnčev
Kraljev
Kramarjev
Krambergerjev
Kranjčev
Krivčev
Krivičev
Kuharjev
Kumrov
Lavričev
Lazarjev
Lebarjev
Leskovarjev
Levstikov
Likarjev

Logarjev
Ludolfov
Markovićev
Markovičev
Matkov
Mavričev
Megličev
Mercallijev
Michelinov
Miheličev
Miklavčičev
Mlakarjev
Mlinaričev
Mlinarjev
Mohoričev
Mohrov
Montessorijev
Mozartov
Müllerjev
Murkov
Nemčev
Neperjev
Newtonov
Nikolićev
Nobelov
Oginov
Ohmov
Ottov
Papinov
Parkinsonov
Pascalov
Pavličev
Peltonov
Perkov
Petričev
Petrijev
Petrovićev
Petrovičev
Pintaričev
Pintarjev
Pirčev
Plečnikov
Podgorškov
Pogačarjev
Popovićev
Potemkinov
Potjomkinov
Povšetov
Preglov
Pretnarjev
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Primožičev
Priolov
Pritzkerjev
Pulitzerjev
Ribičev
Richterjev
Rožančev
Rožičev
Rubikov
Rutarjev
Sacherjev
Saksidov
Savićev
Schwannov
Severjev
Simoničev
Sitarjev
Sjögrenov
Smrekarjev
Sovretov
Steletov
Stoparjev
Stritarjev
Šeligov
Šinkovčev
Škofov
Štrukljev
Šuštarjev
Tavčarjev
Teslov
Thomasov
Tollensov
Tomažičev
Tomšičev
Trčkov

Turnerjev
Tyndallov
Uršičev
Valvasorjev
Vegov
Vidičev
Vidmarjev
Vidovičev
Vodopivčev
Volkov
Voltov
Vovkov
Wanklov
Wassermannov
Wattov
Weizsäckerjev
Wertheimov
Zadravčev
Zajčev
Zakrajškov
Zalarjev
Zalokarjev
Zemljičev
Zidarjev
Zoisov
Zorkov
Zupančev
Zupančičev
Zverov
Žagarjev
Železnikov
Žibertov
Žižkov
Žnideršičev
Župančičev
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Svojilni pridevniki (iz psevdonimov)
Geslovnik:
Geslovnik obsega 32 svojilnih pridevnikov iz enobesednih psevdonimov, skrivnih imen, umetniških
imen ipd., ki je nastal na osnovi nabora problemskega sklopa »Psevdonimi«.
V slovar so vključeni pridevniki, katerih tvorba se ob pregledu rabe v korpusu, jezikovni svetovalnici in
drugih virih izkazuje kot problematična, saj ob pretvorbi imena v svojilni pridevnik pride do:
(1) preglasa (tip Račev);
(2) pogovorne podaljšave osnove s t (tip Đurov);
(3) obvezne podaljšave osnove s t (tip Rifletov);
(4) izpusta neobstojnega polglasnika (tip Plamnov);
(5) uporabe ženskega pridevniškega obrazila (tip Rozov).
Novosti:
Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001.
Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni (netvorjeni) besedi, iz katere je izpeljan svojilni
pridevnik (npr. Rifletov < Rifle).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 956
Slovarski prikaz:
Jéžkov Jéžkova Jéžkovo pridevnik
Ježkov nagrajenec; Nagrado Franeta Milčinskega – Ježka podelujejo tistim humoristom, ki ohranjajo
Ježkovega duha (< Ježek)
{O} moški: EDNINA: im. Jéžkov, rod. Jéžkovega, daj. Jéžkovemu, tož. Jéžkov (živostno Jéžkovega), mest.
pri Jéžkovem, or. z Jéžkovim; DVOJINA: im. Jéžkova, rod. Jéžkovih, daj. Jéžkovima, tož. Jéžkova, mest. pri
Jéžkovih, or. z Jéžkovima; MNOŽINA: im. Jéžkovi, rod. Jéžkovih, daj. Jéžkovim, tož. Jéžkove, mest. pri
Jéžkovih, or. z Jéžkovimi
ženski: EDNINA: im. Jéžkova, rod. Jéžkove, daj. Jéžkovi, tož. Jéžkovo, mest. pri Jéžkovi, or. z Jéžkovo;
DVOJINA: im. Jéžkovi, rod. Jéžkovih, daj. Jéžkovima, tož. Jéžkovi, mest. pri Jéžkovih, or. z Jéžkovima;
MNOŽINA: im. Jéžkove, rod. Jéžkovih, daj. Jéžkovim, tož. Jéžkove, mest. pri Jéžkovih, or. z Jéžkovimi
srednji: EDNINA: im. Jéžkovo, rod. Jéžkovega, daj. Jéžkovemu, tož. Jéžkovo, mest. pri Jéžkovem, or. z
Jéžkovim; DVOJINA: im. Jéžkovi, rod. Jéžkovih, daj. Jéžkovima, tož. Jéžkovi, mest. pri Jéžkovih, or. z
Jéžkovima; MNOŽINA: im. Jéžkova, rod. Jéžkovih, daj. Jéžkovim, tož. Jéžkova, mest. pri Jéžkovih, or. z
Jéžkovimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz psevdonimov)
Molièrov Molièrova Molièrovo in Molièrjev Molièrjeva Molièrjevo [moljêrov- in moljêrjev-] pridevnik
|citatni naglas Molièrov, Molièrjev|: Molièrjeve/Molièrove komedije (< Molière)
{O} moški: EDNINA: im. Molièrov in Molièrjev, rod. Molièrovega in Molièrjevega, daj. Molièrovemu in
Molièrjevemu, tož. Molièrov in Molièrjev (živostno Molièrovega) in Molièrjevega, mest. pri Molièrovem
in pri Molièrjevem, or. z Molièrovim in z Molièrjevim; DVOJINA: im. Molièrova in Molièrjeva, rod.
Molièrovih in Molièrjevih, daj. Molièrovima in Molièrjevima, tož. Molièrova in Molièrjeva, mest. pri
Molièrovih in pri Molièrjevih, or. z Molièrovima in z Molièrjevima; MNOŽINA: im. Molièrovi in
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Molièrjevi, rod. Molièrovih in Molièrjevih, daj. Molièrovim in Molièrjevim, tož. Molièrove in
Molièrjeve, mest. pri Molièrovih in pri Molièrjevih, or. z Molièrovimi in z Molièrjevimi
ženski: EDNINA: im. Molièrova in Molièrjeva, rod. Molièrove in Molièrjeve, daj. Molièrovi in Molièrjevi,
tož. Molièrovo in Molièrjevo, mest. pri Molièrovi in pri Molièrjevi, or. z Molièrovo in z Molièrjevo;
DVOJINA: im. Molièrovi in Molièrjevi, rod. Molièrovih in Molièrjevih, daj. Molièrovima in Molièrjevima,
tož. Molièrovi in Molièrjevi, mest. pri Molièrovih in pri Molièrjevih, or. z Molièrovima in z
Molièrjevima; MNOŽINA: im. Molièrove in Molièrjeve, rod. Molièrovih in Molièrjevih, daj. Molièrovim in
Molièrjevim, tož. Molièrove in Molièrjeve, mest. pri Molièrovih in pri Molièrjevih, or. z Molièrovimi in z
Molièrjevimi
srednji: EDNINA: im. Molièrovo in Molièrjevo, rod. Molièrovega in Molièrjevega, daj. Molièrovemu in
Molièrjevemu, tož. Molièrovo in Molièrjevo, mest. pri Molièrovem in pri Molièrjevem, or. z Molièrovim
in z Molièrjevim; DVOJINA: im. Molièrovi in Molièrjevi, rod. Molièrovih in Molièrjevih, daj.
Molièrovima in Molièrjevima, tož. Molièrovi in Molièrjevi, mest. pri Molièrovih in pri Molièrjevih, or. z
Molièrovima in z Molièrjevima; MNOŽINA: im. Molièrova in Molièrjeva, rod. Molièrovih in Molièrjevih,
daj. Molièrovim in Molièrjevim, tož. Molièrova in Molièrjeva, mest. pri Molièrovih in pri Molièrjevih, or.
z Molièrovimi in z Molièrjevimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz psevdonimov)
Nabor slovarskih iztočnic:
Ahačev
Apollinairov
Barbarossov
Belačev
Benčev
Bowiejev
Cimabuejev
Didijev
Donatellov
El Grecov
Gojčev
Homeinijev
Jakijev
Ježkov
Kaligulov
Mahatmov

Molièrov
Peléjev
Petruškov
Plamnov
Račev
Rifletov
Ronaldov
Rozov
Stalinov
Tintorettov
Titov
Totójev
Twiggyjin
Voltairov
Zicojev
Đurov
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Svojilni pridevniki (iz živalskih imen)
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 6 svojilnih pridevnikov iz živalskih imen in je bil narejen na podlagi nabora
živalskih imen, vključenih v različico 3.0 ePravopisa (tedaj Slovarja pravopisnih težav, oktober 2016).
Novosti:
Nabor je glede na SP 2001 prenovljen oz. aktualiziran.
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh številih.
Uvedli smo besedotvorno gnezdo, ki zaključuje slovarski sestavek in vsebuje ime, iz katerega je tvorjen
svojilni pridevnik (npr. Kokijev < Koki).
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 115.
Slovarski prikaz:
Pégazov Pégazova Pégazovo pridevnik
Pegazov lastnik (< Pegaz)
{O} moški: EDNINA: im. Pégazov, rod. Pégazovega, daj. Pégazovemu, tož. Pégazov (živostno
Pégazovega), mest. pri Pégazovem, or. s Pégazovim; DVOJINA: im. Pégazova, rod. Pégazovih, daj.
Pégazovima, tož. Pégazova, mest. pri Pégazovih, or. s Pégazovima; MNOŽINA: im. Pégazovi, rod.
Pégazovih, daj. Pégazovim, tož. Pégazove, mest. pri Pégazovih, or. s Pégazovimi
ženski: EDNINA: im. Pégazova, rod. Pégazove, daj. Pégazovi, tož. Pégazovo, mest. pri Pégazovi, or. s
Pégazovo; DVOJINA: im. Pégazovi, rod. Pégazovih, daj. Pégazovima, tož. Pégazovi, mest. pri Pégazovih,
or. s Pégazovima; MNOŽINA: im. Pégazove, rod. Pégazovih, daj. Pégazovim, tož. Pégazove, mest. pri
Pégazovih, or. s Pégazovimi
srednji: EDNINA: im. Pégazovo, rod. Pégazovega, daj. Pégazovemu, tož. Pégazovo, mest. pri Pégazovem,
or. s Pégazovim; DVOJINA: im. Pégazovi, rod. Pégazovih, daj. Pégazovima, tož. Pégazovi, mest. pri
Pégazovih, or. s Pégazovima; MNOŽINA: im. Pégazova, rod. Pégazovih, daj. Pégazovim, tož. Pégazova,
mest. pri Pégazovih, or. s Pégazovimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz živalskih imen)
Súltanov Súltanova Súltanovo pridevnik
nova Sultanova ovratnica (< Sultan)
{O} moški: EDNINA: im. Súltanov, rod. Súltanovega, daj. Súltanovemu, tož. Súltanov (živostno
Súltanovega), mest. pri Súltanovem, or. s Súltanovim; DVOJINA: im. Súltanova, rod. Súltanovih, daj.
Súltanovima, tož. Súltanova, mest. pri Súltanovih, or. s Súltanovima; MNOŽINA: im. Súltanovi, rod.
Súltanovih, daj. Súltanovim, tož. Súltanove, mest. pri Súltanovih, or. s Súltanovimi
ženski: EDNINA: im. Súltanova, rod. Súltanove, daj. Súltanovi, tož. Súltanovo, mest. pri Súltanovi, or. s
Súltanovo; DVOJINA: im. Súltanovi, rod. Súltanovih, daj. Súltanovima, tož. Súltanovi, mest. pri Súltanovih,
or. s Súltanovima; MNOŽINA: im. Súltanove, rod. Súltanovih, daj. Súltanovim, tož. Súltanove, mest. pri
Súltanovih, or. s Súltanovimi
srednji: EDNINA: im. Súltanovo, rod. Súltanovega, daj. Súltanovemu, tož. Súltanovo, mest. pri
Súltanovem, or. s Súltanovim; DVOJINA: im. Súltanovi, rod. Súltanovih, daj. Súltanovima, tož. Súltanovi,
mest. pri Súltanovih, or. s Súltanovima; MNOŽINA: im. Súltanova, rod. Súltanovih, daj. Súltanovim, tož.
Súltanova, mest. pri Súltanovih, or. s Súltanovimi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: svojilni pridevniki (iz živalskih imen)
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Nabor slovarskih iztočnic:
Cerberjev
Kerberjev
Kokijev
Liskin
Pegazov
Sultanov
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Živalska imena
Geslovnik:
Problemski sklop obsega 6 slovarskih iztočnic. Tipološko se uvrščajo med enobesedna imena, ki jih
pišemo z veliko začetnico (Cerber/Kerber, Koki, Pegaz).
V rastočem slovarju bodo v nadaljnjih fazah dodana nova živalska imena, če se bo izkazala potreba po
podrobnejši redakcijski obravnavi.
Novosti:
V ePravopisa sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi
zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s
paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu,
saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja
homonimnih sklonskih oblik.
Novost glede na Slovenski pravopis 2001 je dosledna uvedba pomenske identifikacije v zaglavju.
Uvedeno je besedotvorno gnezdo, ki zaključuje slovarski sestavek in vsebuje podatek o tvorbi svojilnega
pridevnika (npr. pri Koki: B Kokijev).
Sklic na SP 2001:
Pravopisna pravila: § 91.
Slovarski prikaz:
Pégaz Pégaza samostalnik moškega spola; ime bitja; živalsko ime
|podomačeno za Pegasus|; |grški bajeslovni konj|: Gorgona Meduza je v trenutku smrti rodila Hrizaorja in
krilatega konja Pegaza
{B} Pegazov
{O} EDNINA: im. Pégaz, rod. Pégaza, daj. Pégazu, tož. Pégaza, mest. pri Pégazu, or. s Pégazom; DVOJINA:
im. Pégaza, rod. Pégazov, daj. Pégazoma, tož. Pégaza, mest. pri Pégazih, or. s Pégazoma; MNOŽINA: im.
Pégazi, rod. Pégazov, daj. Pégazom, tož. Pégaze, mest. pri Pégazih, or. s Pégazi
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: mitološka imena; živalska imena
Súltan Súltana samostalnik moškega spola; ime bitja; živalsko ime
|ime živali|: Odšla sta k hiši, kjer je gospodarja čakal pes Sultan; srečanje s sosedovim Sultanom
{B} Sultanov
{O} EDNINA: im. Súltan, rod. Súltana, daj. Súltanu, tož. Súltana, mest. pri Súltanu, or. s Súltanom;
DVOJINA: im. Súltana, rod. Súltanov, daj. Súltanoma, tož. Súltana, mest. pri Súltanih, or. s Súltanoma;
MNOŽINA: im. Súltani, rod. Súltanov, daj. Súltanom, tož. Súltane, mest. pri Súltanih, or. s Súltani
STATUS: predlog
PRAVOPISNA KATEGORIJA: živalska imena
Nabor slovarskih iztočnic:
Cerber
Kerber
Koki
Liska
Pegaz
Sultan
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